
Perıembe 

27 

Ulus Baannevi 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara 

TEMMUZ TELEFON 
1 9 3 9 Müessese Müdürü 1144 

Başmuharrirlik 1371 

· Bugün 

5 nci sayfamızda 

ADiMi% ANDIMIZDIA. Yazı İşleri Müdürll 1061 

L5KUR--U~Ş~.:.____:_Y~a~zı~t-ş-te-ri~~~~-ıo_6_2~~~~--~--~~~~----~~--~~~~~~~~~ 
NEVYORK MEKTUBU 

1 d a r e 1064 

. f 

• 

• 

--, 
Sovyetler ve sulh cephesi 

Moskova görüsmelerinde hemen 
-- . . . .. . . . . . . ' . . . . ' . . , . . . 1 . 
~ . . . 

bütün noktalarda anlaslldı 
Moskova'daki 
müzakereler 

F. R. ATAY 

Avrupa kıtasında totaliter cep
henin tecavüz politikasına kartı 
koymak için bir sulh blokunun 
eaasları atılmıttır. İngiltere, 
Fransa, Polonya ve Türkiye itti
fak halindedirler. Romanya ve 
Yunanistan, herhangi bir teca
vüz teıebbüsüne karşı kendileri· 
ni müdafaa etmek kararındadır· 
lar. Bu iki devletin kararı, İngil
tere devletinin garantisiyle tak
viye edilmit bulunmaktadır. 

Deyli Ekspres diyor ki : 

İTİLAF MUHAKKAK 
• 

1 ngiliz - Fransız -Sovyet 
Erkanı Harbiye görüşmeleri 

yakında başlıyor 

Anlaşma bu hafta avam 
kamarasına bildirilecek 

Londra, 26 a.a. 
- Bir kısım mü
zakereleri ingi -
liz - sovyet gö -
rüşmelerine has
redilmiş olan ka
bine toplantısın· 
dan sonra ingiliz 
siyasi mahfille • 
rinden, alınan 
maliimata göre, 
İngiltere, Fran
sa ve Sovyetler 
Birliği arasında 
erkanı harbiye 
müzakerelerinin 
açılması artık 
pek yakındır ve 
bu hususta bu • 
gün veya yarın 

Avam Kamara • 
sında beyanatta 
bulunulması bek 
Jenmektedir. 

Bu görüşme· 

Sulh bloku cephesi teşkil eden· 
ler, daha ilk anda sovyetlerin İ§
tiri.k ve yardımını dütündüler. 
Rusya, 180 milyon nüfusiyle, 
büyük devletlerden biri değil, 
üç büyük cihan devleti'nden bi
ridir. Adet üstünlüğü, ihtilal re
jiminin, kültür, sanayi ve her 
türlü ıslahatmdan sonra, çarlar 
devriyle asla kıyas edilmiyecek 
bir keyfiyet f aikiyeti kazanmıt· 
tır. Havada, en büyük kuvet O· 

nun elindedir. Muazzam ordusu
nun bütün silahlarını ve cihazla
rını kendi fabrikalarrnda imal e
der. Bundan batka Rusya yalnız 
kendi halkını ve ordularını de • 
ğil, §arki Avrupa' daki bir harbin 
cephelerini besliyecek gıda ve 
harp sanayii maddelerini de ve
recek bir kudrettedir. İstiğna ve
ya iıtihf af edilmek ancak malu
matsızlığa ve dütünceaizliğe de
lalet edecek olan Sovyetler Rus
yası, sulh bloku cephesine ilti
hak ettiği zaman, şimdi fÜpheH 
ol~n harp, imkansız hale girer. 
Bunda aklı batında olan hiç 
kimsenin tereddüdü olmadığını 
zannediyoruz. 

Sovyetler sulh blokunun tees
ıüıünü memnuniyetle karııladı
lar. Muhterem Potemkin Yoldat
ın Ankara ziyareti Moskova ba
rışçı ve emniyetli siyasetinin de
vam ve samimiyeti hakkında ye
ni tezahürlere vesile olmuftur. 
1nıiltere, Fransa ve Sovyetler 

ter, bir taraftan ln~iliz ve Fransız erkanıharbiye reisleri yanyana 
sovyetlerin en -

dişelerini ve diğer taraftan da İngil • I harriri, yakında üç hükümet merkezin 
terenin küçük devletlerin haklarına de erkanı harbiye müzakerelerine baş
riayet edilmesi hususundaki arzusunu ]andığını haber veren, bununla bera -
tatmin edecek siyasi müzakerelere ber siyasi anlaşmanın bazı noktaları -
müvazi olarak yapılabilecektir. Çün - nın henüz halle muhtaç olduğunu bil -
kil müzakereler her noktada erkanı diren birer deklarasyonun yapılacağı 
harbiye görüşmelerinin derhal başla - fikrindedir. 
masına imkan verecek derecede ilerle- Paris, 26 a.a. - Salahiyetli mahafil, 
miş bulunmaktadır. İngilizlerle, fransızlar ve sovyetlcr a· 

So.aıı 9. uacu aylad Royter ajanaının diplomatik mu • (Sonu 9 uncu ay_iada) 

Yukarıda re•imlerde •ondan itibaren: Hatay bayrağının indirili ~inı bayra- k' l b " H ı kl " • Rtmızın çe ıltşını ... 
tanı ayragımızın atay u u arında dalgalanışını görüyorsa nuz Altta d' kt · a· ·ı • 
f b " d · ·ı· · · .. .. . · • ıre en ın ırı en 
ransız ayragının evfırı ıtını goruyosunuz. Dığer resimlerimiz 7 inci ıayfamı'Fcla H t h 

d · l · • 4' , a ay ava. 
· ıs erı.mız 9 uncu ıaylamızcladır. 

Baıvekilimizin 

dünkü ziyaretleri 
İstanbul, 26 a.a. - Dün Sakarya 

motöriyle Yalovadan doğruca Topane 
rıhtunına çıkarak Perapalas oteline 
inen Başvekil doktor Refik Saydam, 
bugün sabahleyin saat 9,30 dan itiba
ren İstanbul valisini, İstanbul komu
tanını ve C. H. Partisini ziyaret et. 
n_ı,iş ve muhtelif mesai! hakkında gö
ruşmelcr yapmıştır. 

1 Fransız Askeri heyeti dün 
akşam şehrimizden aynldı 
İstasyonda askeri erkôn ve halk 
tarafından hararetle uğurlandı 

Anif - Kabr'in planı 
tasdik edildi 

Yakında bu sahada 

istimlôke boşlanacak 
Ebedi Şef Atatürk'ün Anıt • Kabri· 

nin yapılacağı sahanın imar müdürlü -
ğünde hazırlanan planı icra vekilleri 
h~yetincc tasdik olunmuştur. Bu işi -
çın Başvekalet müsteşarı B. Vehbi 
Demirelin reisliğinde teşekkül eden 
komisyon tarafından mevcut tahsisat 
dairesinde sahanın istimlakine bir an 
evcl başlanılması için Ankara beledi
ye reisliğine lazım gelen tebliğat ya -
pılmı§tır. Haber aldığımıza göre An • 
kara belediye reisliği istimlak işine 
ait muameleyi ifaya başlamıştır. 

S. M. Karol'ün 
İstanbul' a gelmesi 

• 

muhtemel 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Karade· 

nizdc hususi yatı ile bir gezintide bu
lunan Romanya Kıralı Majeste Ka -
rol'un yarın latanbula ıelme1i beklen
mektedir. 

Sayrn hı.dl ~şıt'rlmlz Fcuı f;;a/..mak'rn eveJı..ı ..... şam 1 TB1bı4 ,_,,_,,ctr' ~<:l'r!ll'ae verdi
lı zıyafettecı bir gcirünüş: Mare~al Çakmak ve orgeneral l/untziger 

Ankara, 26 a.a. - Bir müddettenberi şehrimizde bulunmakta 
olan Orgeneral Huntziger'in reisliğindeki fransız askeri heyeti 
mihmandarlariyle birlikte bu akşam eksprese bağlı hususi va

gonla Istanbul'a hareket etmİf· 
ferdir. 

Heyet istasyonda orgeneral Asım 
Gündüz, Milli Müdafaa vekaleti müs 
teşarı korgeneral Nazmi Tolo, genel 
kurmaydan korgeneral Sabit Noyan, 
Ankara mevki kumandanı tümgene -
ral Mustafa Kemal Gökçe, merkez ku
mandanı albay Demir Ali, emniyet 
direktörü Şinası Turga, genci kurmay 
dan kurmay albay Şefik Çakmak, 
kurmay binbaşı Hüseyin Ataman, 
kurmay yüzbaşı İrfan Alptekin tara
fından uğurlanmış, muzika fransız • 

Adliye Vekilimiz 

İstonbul'don geliyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bir müd 

dettenberi İstanbulda bulunan Adliye 
Vekilimiz B. fethi Okyar bu akşamki 
trenle Ankaraya hareket etti. Adliye 
Vekilimiz Haydarpaşada Adliye Ve
kaletine bağlı daireler erkanı tarafın
dan uğurlandı. 

B. Bonne Suat Davazı 
türk marşlarını çalmış, bir askeri kı- ve Surif i kabul etti 
ta selam resmini ifa eylemiştir. . 

Parıs, 26 a.a. - B. Bone bu sabah 
Tren hareket ederken garı dolduran t b" ük 1 · · B S . . sovyc uy e çısı • uriç ile Tür-

kalabalık bır halk kütlesi misafirleri· kiye büyük elçiai B. Suat Davazı ka-
mizi hararetle alkıılamııtır. bul ctmiıtir. 
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f 11san ve kültür : Sa tiye 
tahkikatı 

MahkOm co<uklar 
dün Kızllcahamam 

Maarif Şurasının dünkü çalışmalan 

Sulh cephesi ve Rusya 
Rmya'nm aulh cepheaine iJtiha - da tebarüz ettirmekten çekinmemi

l:ını 'aye edinen müzakerelere, dört tizdir. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Satiye 
binasının satın alınması işindeki yol
suzluk iddiası tahkikatı devam etmek
tedir. Dördüncü sorgu hakimliği bu -
glin de bu itle meıgul olmuş, öğleden 

ıslahhanesine glHiler 

Orta tedrisat inzibat 
talimatnamesi görüşüldü 

ay kadar Önce baılanıldıiı malıim - Buna raimen, bu 'hareketimiz, 
dur. Bu müzakerelerin bu kadar u • bazı devletler matbuatmm bermu
zun sürmesi ve buıün dahi kati bir tat diversion •• tahrif metodlarma 
neticeye bailanmamıı olmaaı, Av- yatkm ••bermutat sinirli ve neza -
rupa matbuatına çok mürekkep ketsiz lehçelerine uysun mukabele
harcatmııtır. lerini tahrik etmiıtir. Affedilmez 

evci Denizbank umum müdürü B. Yu- ' "'
suf Ziya Öniti öğleden sonra Deniz -
bank umumi kitibi Sadun Galip Sav
cı, milli reasürans hukuk müşaviri A

Köy mekteplerinin ders senesinin beşe iblôğı 
yurdun her yerinde memnuniyet uyandırdı 

Avrupa •aziyetinin bir "sulh bir hafiflikle İnönü siyasetini Ata. 
cephui" nin süratle ihdaanu zaruri türk siyasetinden bir inhiraf gibi 
kılacak kadar ıerıin olması, dört ıöatermiTe çalıtmıılar, bizi tehdit 
bet aenedenberi alııbimuz heyecan- etmiye yeltenmiıler, bizim inıiliz 
h matbuat maçlarmdan birinin da · hizmetine ıirdiiimizi iddiaya kal
ha oynamnasma yol açmııtır: "Sulh kıtmıtlar ve netice itibariyle, kendi 
cephesi, Rusya'lı mı, Rıuya'sız mı dahili ve harici politikalannm mu
clmalı?" Sanki "bir ıulh cepbuinin tantap iflumı bize ve aulh cephesi'. 
kurulması., ıibi ciddi ve her türlü nin 11iier sahiplerine karıı tevcih 
polemiiin esas ve prensip itibariyle ettikleri bu hücıimlarla örtbas et
dıtmda bir hadiae, bu tekilde müta- miye çalrımıılardır. Kendi halk yı-

tıf Ödül'ü tekrar dinlemiştir. Kendi -
lerine müddeiumumiliğin tahkikatın 
tevsiine lüzum gösterdiği cihetler -

Maarif Şurası umumi heyeti dün saat 10 da Maarif Vekilliği 
müıteıan Bay lhıan Sungu'nun riyasetinde toplanmıttır. 

den sualler sorulmuş ve alınan cevap
larla tahkikat noksanlarının tamam -
larunaaına çahıılmıştır. Sorgu hakim -
liği bundan batka gelen cevaplar üze • 
rinde tetkikat yapmıg, arada mukaye -
ıelerle meggul olmuıtur. Tahkikata 
yarın da devam edilecektir. 

İstanbul' da 

Yerli mallar 
Sergisi aclldı lea edilirmit gibi, bir taraf, Rıuya- imlarından hakikati ketmetmek i- Necdet u· sku .. dar 

aız bir sulh cephesinin kurulamıya • çin batYUrulan bu uaul, karııık ol- / 
catmı, bir taraf da bunun pek ala duğu kadar da iptidai ve ömünüz • İstanbul, 26 (Telefonla) - 11 inci 
kabil oldufunu isbata çabımııtır. dür. f klf • d yerli mallar ıercisi buıün uat 17 de 

Fakat bu eanada, cihandaki pro- Naaıl ki, Moakova müzakereleri ev anesın e merasimle açıldı. Meraaimde cümhm-
paganda Cihazlarmm faaliyetleri ve hakkmda yiirütülmekte olan iddia- Mahkum ~klar abideye reiıliği umumt kitibi B. Kemal Gede· 
bu faaliyetlere ıaye teıkil eden fa· lann da, aynı tekilde ifliama --hit Son dakikada latanbul muhabiri · ler, C.H.P. Umumt Katibi Fikri Tu • 

r- • d ld refenk ltovnyorlar :ır 

(Liae ve orta okullar, öiretmen o· 
kulları, meslek ve teknik okulları in
zibat tilimatnamesi) nin müzakereai
ne devam ederek kabul etmittir. 

İkinci celse Maarif Vekili Bay Ha
san - Ali YUcel'in reiıliğinde topla -
naralr (Basma yazı ve resimleri der
leme tllimatnanesi) ile (orta derece· 
deki okullarda tahrid vuifeler tlli -
matnameai) ni ve (ilk tedrisat mü· 
fettitleri tllimatnameainin yenilen -
mesi hakkındaki teklif) i müzakere 
ve kabul etmittir. 

Şura umumi heyeti yarın Aat 10 
da toplanmak üzere aut 13 te celse
ye nihayet vermittir. tırtma manevralan bittabi devam olacaiımız zaman yaklaımııtır. Oy. mız en a ıfımız ha~r. maçtan son- ~ ,,_ .ıer, Parti latanbul müfettiti B. Tev -

eyleclifiaden, bazılan için, en cüret· le ki, bu müzakereler bittiii ve Sov- ar yumrukçu Necdetin sahadan ayrı- Edirne çocuk islih evindeki 120 fik Fikret Sılay, lıtanbul vili ve be -
li kombinezonlar bile, mümkün sö- yet Ruıya da sulh cepheai'ne tama- Iıtı hakkında bazı gazetelerin müta- mahkum çocuk dün sabahki trenle İs· lediye reisi, bir çok mebuslar ve kala
riiamiiftür. Meael&, Rusya ile 'lllih. men fa&ICIUala etrnİf f'Uilar flalailin- lealarının çok mübalagah olduğu ve tanbul"dan tehrimize celmiı ve ken - balık bir davetli kütlesi bulundu. Me· 
ver cleYletlerinin anlqabilecekleri ele iltihak ettiii ıün, bazı propaıan- bir kıımının da hakikatten uzak bu- dileri için huırlanmıı olan hususi o- raaime ıehir bindosunun çaldıiı la -
iddia edilmit. delil olarak da, bir da nezaretleri ve nazırlar için, bu lunduğunu anlatmaktadır. ~ tobilslerle Kmlcahamama gitmiıler - tiklil Marşiyle batlandı. Sanayi birli
z .... andanberi mih•er matbuatmda cepheye iltihak edebilmenin ricat Necdet sahayı terkettilden ıonra dir. ii umumi katibi ve ıonra da vali ve be· 
Ruya ve komünizm aleyhinde bir yollarını (yani te'Yil :rollarmı) arat- giyinmiı ve bir tevkif tedbirinden Çocuklar trenden indikten sonra öğ l~diye reisi birer nutuk ıöylediler. Nu 
tek aöaiia iatitar etmemekte oldutu tırmaktan bqka çare kalmıyacak. haberi olmadığı için gitmittir. Ancak retmenlerinin refakatinde Ulus mey - tukları müteakip vill ve belediye reiıl 
ileri ailriilmiftür. tır. ertesi cün bütlin gazetelerin bir fi- danına gelmiılerdir. Orada zafer abi . kapıdaki kordeliyı keserek sergiyi aç-

Qlleden sonra muhtelif komiıyon· 
lar çalıımalarına devam etmiflerdir. 

Köy olrullarının bq •eneye 
,,JıarJmaı memnuniyet 

uyanJırJı 

ŞQranın dün bir ölretmenli ldSy o
kullarında bet sınıflık müfredat pro
gramının tatbiki hakkında ittihu et
miı olduğu karar memlekette büyük 
bir memnuniyet havası yaratmıttır. 

ŞQra reiıliiine ve Maarif Vekilliifne 
müteaddit tebrik ve teıekkilr telgraf
ları gelmeğe batlamııtır. Bu kararın 
uyandırdığı memnuniyet havuını çok 
iyi bir surette anlatan bu telgraflar
dan birini aynen neırediyoruz: 

Bu sibi munazaralar devam ede- Fakat .. aulh cepS.esi,, ve aulb rardan bahsettiklerini ve kendisinin desinin karıısında 11ra olmuılar, ve tı, bundan ıonra divetli heyet sergiyi 
d1lhUll, lqiltere • F~ Scnyet cepheai'ne Rıuya'nm da iltihakı ba- arandıfı halde bulunamadığını yu- bir düdük ipretiyle ıapkalarını çıka- ıezdi ve hazırlanan büfede izaz olun
Ruya araamdalü müzakereler, an- lummdan Tiirki'T• Cümburiyetinin dıklarım gönnüı bunun üzerine d.Pi- rarak başlarını önlerine eğmiılerdir. du. Serci saat 19 dan itibaren halka a
lqma olamıyacaimı deiil, bili.kia b!~ tek kanaati vardır ki, o da, bü- ruca zabıtaya giderek polis tedbirle- Bu sırada iki çocuk, kurdelasında "E- çıldı. 
bu üç büyiik devletin sayet uasb •• yük kom,umuzun, bu cephede, bi- rine kartı hazır olduğunu söylemiş- dirne çocuk ialihevi" yazılı büyük, çe B. Lutli KırJar'ın nutlıu 
detaylı bir anlatma Petinde oldutu- zim J'anmuada yer alması serektiii tir. lengi abideye koymuşlardır. B. Liitfi Kırdar sergiyi açış nut -
nu söaterecek bir dbratla ilerle- •• -,er alacajı süaiiD yaklafllUf bu- İstanbul zabıtası, Necdet hakkın - Çelenk konurken küçük mahlrilm • kunda on sene evelki sanayi ile bu-
mekte balanmuttur. Öyle ki, yakın- luaclutudur. da müddeiumumilikten celen tevkif lar ba,larıru yerden kaldırmıılardır. cünkü sanayiimiz arasında mukayese 
da ftimlaarbiye temaalan J'apda- Burhan BELGE · milzekkereıi hükmünü tatbik etmiş Bu hareketleriyle, kanuna karşı gel • yaparak göğüs kabartan serginin Mil-
cafma dair olan en aon haberler, bu ve kendisini Uıküdar tevkifanesine mek olduğunu bilmeden işledikleri li Şef lnönü'nün sanayie verdiği e- T elgrallarJan biri 
111 ... ı. hakkmda heyecana kapd- göndermiıtir. Necdet burada kefalet· suçtan duydukları vicdan azabını ifa- hemiyetin ve yaratıcı kabiliyetinin "Köy okullarının bet sınıfa ibliğı 
malwam fikir yürütenleri uli ı.a,.. Yeni Adana Valisi le tahliye talebinde buhınmuttur. Bu de et111i1 oluyorlardı. müsbet ve maddi bir tecelliıi olduğu- kararı köy kalkınma davasının mea-
rete diifürmemiıtir. talebe henüz cevap veri~memittir. Bundan sonra çocuklar, tekrar bir nu söyledikten ıonra Galatauray'da ut bir tecelliıi kültUr siyaeetimizin 

Anlaptı,.or ki, la "aallı h Adana ftllllğine tayin edilen ve düdük ipretiyle yola koyulmuı ve Bil Maarif Vekaleti tarafından vücuda en muvaffak ve en mtaaffer bir eae-
ai" llİD Jaanalmau da~uma, = .; bir ~~nberi tehrimizde bulu - yük Millet Meclisi önünde .. kendileri- getirilen kitap sergisiyle yerli mallar ridir. Köylüyü itme, nura ve fuilete 
büyik dnlet, IU.. pi- citl.._ au .... vallal B. Faik Uatün llllkeYlnln yızhk proiramı ni bekliyen otobüslere yerleıerek Kı- seq~isinin sanayi ve irfan sahaların- götürecek olan bu yüksek kararın 
·ve .a.-i•etle ---'--•-· .. la•-. ......... ~ ....._ ~. zılcahamama hareket etmitlerdir. d~ki mesut inkipfı yanyana ıöster- tilrk muallimine '""'ven ve inan ifade 

1 
-.......- ~ ilk s""" A' wa ----• ..._ ı-.aa --~erlerın· ı" oenı·ı O · k ld ... 

k . ,.:.. .ı-ıu.. ~ .a. ı- ~ ~ • rada yeni yapılmı• olan cezaevine me te o uğunu tebarüz ettirmiıtir. eden tarafı bütün meslekdaılara son-
•m _, ftSifnlne pdecektlr. B. Jtalk Oeth•· ~ lılnhı• wıtanU.ın itti . 'S 

mamalda bel'aber, ~ böyle hiç e yeni vuifelinde de bapnlar dile _ rakiyle ıuurlu " canlı b&; terenle yerleıecek ve Ankara'da inpsı mukar ~· Lutfi Kırdar bundan sonra sergi - suz bir ıevinç ve iftihar vennittir. 
bir tüi'lü tecarize yani ne "dofru· riz. kutlayan Halkevimlıır, bunhn __.. r~ bıduVAB, bljl'J»E lalibevl iırm.ı o - nın pavyonlan hakkında izahat ver- Memleket itlerinin bqanlmasında ve 
d d .x-. t .. " d b" t ldncı"1 .-.. ~-·-•ıt ............ -- ,._ •• """1-k i daha 1 . . . an Oe• .. ya ecavuz e ne e ır •· haftada 2 gün meydanda açık bava zılcahamam cezaevi çocuklar icin ha- bey~:.;,.;.,~ 'l>IK çocu unun o gwı yetıttırıl-
kım propaganda ve emrivaki oyun· programiyle halkımıı.m candan ala - ;ıır1anmış l:iulunmakı.dır. ··- Mfm Şefimi• vo Cünüıurr••·• . ... . --. · ------ ~-- _ .. Y..Gk lef-
lariJ'l• "bil•uata tecaYÜ" • miiaa· il A v A kuını kartılamaia karar vermittir. miz !smet lnönil'nün rehberliği ile, man olduğundan futa gereken ener-
ade etmiyec:ek bir mükemmeliyet Her çarıamba ve cumarteıi uat 20,30 deierli Baıvekilimiz ve mebusumuz jiyi gösterecek, ve icap ettikçe haya-
•• tamamblıkta olmaama itina edil- dan itibaren seçilmiı filmlerden sine- D.uiu vapurunun Dr. Refik Saydam'ın ve hükümetimi- tını bile bu uıurda aarfetmekten te· 
diiiai ptermiılerdir. Çünkü unut· l*f~ '~ ma gösterilecek, halkımızın çok ıev- VV zin sarsılmak bilmez azim ve himme- kinmiyecektir. Bu yüksek kararı en 
mamak lbımdır ki, bu cephenin ~ diii ve takdir ettiği küçük Ali tara- fesellimiinde• ki ı"llfil&f tiyle memlekeıimiz yalnız sanayi sa- içten bir çoıkunlukla alkıtlıyan Ma-
büyilk bir parçası, filen m .. cuttur fından terbiyevi mahiyette ve komik • baıında değil, her hususta Ve yakın latya öğretmenlerinin temiz heyecan-
ve bizimki de dahil olmak tartiyle, mevzularda Karagöz oynatılacaktır. vakitte çok bUyUk inkipf ve terakki larını ŞQramı.ıa onun ve bütün Maa -

h b İatanbul, 26 (Telefonla) - Alman .. 
birçok devletler bu uıuata azı ta• Bu programın tatbikine dün gece- merhalelerine vasıl olmuttur. Mem- rif ailesinin ıayın Reisine arzeder -

Elb k• yada yapılan ve inıaatı tamamlanan 
ahhütlere sirmiılerdir. ette ı D h den itibaren de baglanmıştır. leketimizin istikbaline olan inanımız ken phıi sevinç ve 1aygılarımı da ili 

U"n 18 rı'mı'zde havı 5.300 tonluk J)oğu isimli vapurumu -böyle bir aiyasi hareket, mükemmel Halkevinin geni• meydanlıiı 3000 derindir. ve etmeme mUuade buyurmanızı et-
:ır zun orada bulunmakta olan teslim he-

•• ta••m olmak için, hiç bir kaça - den fazla yurddaıla dolmu-+u. Halk- B. LQtfi Kırdar yedi mallar serci- lerini.ıi öperek istirham ederim. 
OL Si .L ~ ,. yeti tarafından vapurda bir çok nok -

mala Ye muhtemel bir müteamz I il C• evi adına Halil Sezai Erkut çok içli .. inden sonra gene Galatasaray bina- Malatya Maarif MildUrü ı sanlar görüldüğü için teslim alınma -
J'ahut mütearnzlar ,rupımun ma· ve heyecanlı bir konugma yapmıı, bu- dığını ve bu yüzden aramızda ihtilaf sı dahilindeki güzel sanatlar birliği· Lutlullah Erdeaı _ 
n..ralarma mGaait olnuımabcbr. Dün tehrimizde hava açık, rilzpr nu Karaıöz takip etmigtir. çıktığını bildi.l'miıtim. Deniz yolları nin 23 üncü resim sergisini de açmıı-

D..rimiz malıimdur. Bu dev.inle, cenubu garbiden saniyede 4 metre ka- umum mildilrlülil teılim heyetinden tır. 
bazı zayıf•• tecrübesiz de•l•t bün- dar hızla esmiıtir. Günün en yüksek Sofyı Elıimlz İstınbul'dl vapurdaki noksanları ve teslim alın -
yelerini içeriden yıkmak için kulla- ıaısı 36 derece olarak kay~edilmiştir. ı maması sebeplerini sormuştur. Ceva -
ndan •uıtalar da malmndur. Bun • Yurdun ıarkt Anadolu ıle Trakya lıtanbul, 26 (Telefonla) - Sofya el- bın bu bir kaç ıUn içinde gelmesi bek
lann hepsine kartı tedbirler almak mıntakalarında hava bulutlu, cenubu çimiz B. Şevki Berker bu sabah tayya- Ienmektedir. 
lazımdır ki, Avrupa, aİJ'asi, içtimai prkl Anadoluda u bulutlu, diler mın re ile İltanbula ıelmittir. B. Berker 
•e ikbaadi bakundan normal bir takalarda açık geçmittir. lıtanbulda bir müddet kalacaktır. 

• aulh nizamına a•det etsin ve bunun Son 24 aut içinde yalnız Bayburt'· 
arkumdan da, dünya, J'eniden ra- ta pek u miktarda yalıt olmuıtur. 
hat aefea almıya baılaam. Aksi tak- Rilzgi rlar Karadeniz sahillerinde ti· 
dirde, aulh temin edilmif deiiJ, bir maiden, diğer mıntakalarda umumiyet 
ıipere inkılap etmit •• bu aiperia le carpten anlyede en çok 6 metre 
müdafauı için de herku siperin içi- hızla eamittir. En yüksek ısı Antalya
ne utumut demektir. Sulh, halbu· da 30, Edime ve Sivasta 32, İzmirde 
ki, içinde döfiitülen bir siper delil. 33, Eluığda 34, Adana'da 35, Buna -
teneffia edilen" me•cudiyetinden da 36, Nuillide 37, Diyarbakır'da 39 
baaılaımm hatti haberdar olmak derecedir. 
lüaum-• bile dupaadddan bir 

Bir talebe yaralandı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Yediku

lede oturan Sulhi adında 18 yaşında 

bir liae talebeıi .evde tabanca ile oy -
narken tabanca ateı almıı ve talebe a
ğır surette yaralanmıgtır. Yaralı tale
be hastaneye kaldırılmıpa da orada 
ölmügtilr. 

Ticaret odılır1 kongresi hazuhğı 
Ticaret Vek!leti, teırinievel ayı i

çinde fehrimizde toplanacak olan ti
caret odaları kongresi etrafındaki. ha
zırlıklarına devam etmektedir. Veka
let kongreye arzedilecek mevzular ve 
dilekler hakkında alakalılardan ve ti
caret odalarından lüzumlu malOmatı 
iıtemittir. 

Gümrük Vekaleti levazım 
müdürlüiü 

Gümrük ve lnhiaarlar Vekaleti le
vazım müdürlüğüne 70 lira asli maaı
la aynı vekalet muhasebe müdür mu
avini B. Emin Erginay terfian tayin 
edilmittir. 

Ticaret Vekaletinde müfettit 
tayinleri 

Ticaret Vekileti kadrosunda açık 
bulunan dördüncü ıınıf müfettitlik
lere müfettiı muavinlerinden BB. 
Hilmi Özgen ve Hayri Baıer terfian 
tayin edilmiılerdir. 

mböalcal ~ ha:"ad'!. Suı· lhu ~dhen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
y e _. tmma, IUDef ı •• r_.at a· 

•• haline koJ'Bl&dıkça, yahut onu S ki 1l/i~ ~ nam di,.e •••allı dilimize iaaafaız-
mutlaka bu tabii ulma •• mahiyeti• ıca ar IJ ~ ca sadredenleri de unutmıyalma. 
ne irca edecek tedbirleri almadık - AYrupa "ba geldi, h~ geliyor., dl- ~~ ~ ~ M ... li bir sazetede çıkan kari 
ça, .•ulh, bir hikayedir ve bir tehli. ye harp umacısı yüzünden soğuk ~ ~nı O l \1A mektubundaki ıu cümleye ba-

lıte lnıiltere • Fransa _ ~vyet rine hepimizi bol bol sıcak ter/ere 4.Uli .&4W~L 
keh yalandır. ter/er dlSkerken o gelmedi ama, ye- 7f ....... :&.: ~ ~ U kmı 

boğan bunaltıcı bir hararet geldi. "··· Onemle makamının dikkat 
Rıuya arumdaki müzakerelerin bu Adana'nın, lzmir'in, ardından Is- " ün k 
•--d ·· • b··-~--~- B SÖZ 8 OJ'lll&Dlzı ••• ,, 
- ar wıun ıurmuı, uuuauuar. u tanburun flkfyetlerl, Ankara'nın 
iiç devletin her biri, davayı, biribir- serin havası it;inde, lculdlarımıu Halimize ıakredelim mi? latmak llsamdll', çünldl sidenl.. Neredeyse ıözünü çıkaracak. 

••• rin eıu.iai teda'Yİ•• dell..:1, ..;....;.., A_ &n...L,.. L-- k --L lerine kartı, kendi bakımlarmdan uzak bir sinek vızıltısı gibi geli- ' ..... ,~ us uar&-s avautma ve yaz-
•• ıiddetle müdafaa etmekle, dava- yordu. TUTi.I celbi miye sidi'TOl'lar. ifademizi kabalqtırmak demek 
nm içiade derinletmitler ve ... sathi Faht iıte a, ıündenberi, harp Tiir. delildir. 

gibi geleceği meıkuk değil. lab.t Aktam'm "Dikkatler" aüt1111a 
bir kombiaezona, yeni bir sistem yazın bu aylarında gelmemesi ga- muharriri memlekete turist ı• 
vazifuini görecek, eaaaları •e de- rip dü-cecek olan aıcaklar, hatırımı-... tirmek kadar dıtan çıkacak tu-
taylan üzerinde mutabık kalllUlllf zı sormak üzere A.nkaramızı da zl-
L • ı t ih ı · l rd" riatleri •urtta abkovwoanm da e-uır an aımayı, ere .. Y emıt e ır. yaret etmiı bulunuyor. ' 1

-

Dbaya bizim tarafmuzdan ba· Tab.t ne de oı.a gene ta/Jhimlı hemiyeti ibıeriade durarak bil-
kmca, bundan ancak memnun olu • var, havaların en lcurak bir umanı· ha ... birçok vatandaılarm mem-
ruz. B6yiik kom,umu:& ve doatumuz na rastlamıı olması sıcakların tesi- lekette ihtiyaca mu•aflk içmeler 
ile olan münaaebetlerimiz, malim- rlni bir dereceye kadar tidil edi- bulunmadıiı için tedaYi mak•-
dur. Buna aon samanlarda, lnıilte- yor. Bir de lzmir ve lstanbul'un diyle harice sittiklerini aöylüyor 
re •• Fraaaa ile olan anl ..... lanı ratıp haYHI içinde aynı suhunet ve bu itin memleket içinde temi-
mızı ill•e etmiıizdir. Bu auretle, bir derecesinin nası/ bir iıkence olaca- nine ehemi,.et •erilmeaini istiyor. 
"•tdh cepbeai" nin, Türkiye bakı- f 1111 tuanur edin. Onan it;lmir Bize kalırsa yurt içiade mü-
mmdan nuıl tam olabilecetini, l - ki bugüıılerd• l.ıanbuf dan dilnen kemmel içme iatasyonlan Yicucla 
deta ifade etmiıizdir. "Salla cephe- arıkaralzlar, subııaeıin bu mutat ba- setirmelc de bu yaz •J'lanacla ~-
sa"" ne Dtillak etti nme•, ... rici yiJU.lılllim rqmea, lcayaıyan banca .....Jeketlere clolN clailDa 

....._.... tir .Ilt lıswııtlu bir alas 1111.-- sörllea .. t.41at alnww thaJp 

Bir makale içinde fÖJ'I• Wr 
cümle ıöaimiae ilitti ı 

"Fly..n.in de•ammı arete .. 
demiyecelderini anlayınca ••• ,, 

Muharrir arkadaı, biras daha 
sayret, funU tamamen franaızca 
yazıver de kelime aramak stkm
bamdan kurtul t 

Eskiden arapça ve fanca ta
birleri fazla kullanmak iptillam
cla olanlardan tiklyet ederdik. 
Şimdi derdimiz ikiletti, onlar hUJ'• 
lanndan •useçmediler, fakat 
,. ... baflarmda dimlolerilli fra.k-
ce taWıt.a. tloW...,. •--

Memleketimize ıelen ameri· 
kan filmleri ekteriya franaıscaya 
duble edilmit. yani ikinci defa 
aeslendirilmit olarak gelir. Biz 
bunlarda hakiki artiatlerin deiil, 
onların yerine franaızca konutan 
parisli aktör .... aktrislerin ... ini 
iıitiriz. Bir fransız ıazeteai timdi 
bu sörmediiimiz film aanatkirla

n araamda bir anket J'•Pmıt• Bq
biı .. "Artiat• 

Pazarhksız.Satış kanunu 
Pazarlıksız utıı kanununun halen 

tatbik edilmekte bulunduiu Ankara. 
lıtanbul, İzmir ıehirlerinde; bu ka· 
nundan alınan neticeler tetkik ettiril
mektedir. Ticaret Vekileti, timdiye 
kadarki tatbikattan fayda elde edilip 
edilmedifini tesbit edecek ve ondan 
sonra paıarhksız utıt kanununun il· 
ıası, tadili veya diler ıehirlerinıise 
de tetınili Cihetine CidilecektiL 

P. T. T. yeni tayinler 
Poıta, Telıraf ve Telefon itleri u. 

mum Müdürlüğü yüksek fen heyeti 
hasından BB. Necati Toner açık bu· 
lunan P.T.T. telcraf itleri reisliğine, 
P.T.T. ihtiuı ıubeleri reiıi Bekir Ve
fa yüktek fen heyeti ualıiına. lıtan
bul P.T.T. müdürü Emin Sözer P.T. 
T. ihtlsu ıubeleri reiılifine tayin e• 
dilmitlerdir. 

Koyun pazar1 yangını 

dolayısiyle bir teşekkür 
Bu ayın 19 ı:una tesadüf eden çar -

tanıba akıamı Ankara'da, Koyunpua· 
rı caddHinde vukubulu yangında 
rnatuamııır kimilen yanmıttır. 
Emtiamız Bay Halil Nacinin mü -

me11ili bulunduiu "U N Y O H" ai 
gorta kumpanyaıı tarafından sııor
talı bulunmakta idi. Bu itibarla gerek 
yangın esnasında, ve gerekse yangın
dan sonra "U N Y O N" kumpan:Yası 
nın ıureti mahıuuda, Ankara'ya izam 
etmiı olduiu mutemedi ve 1rerekae 
müme11ili Bay Halil Naciden son de
rece teshilit ıördük ve bütün J>arı • 
mızı da Bay Halil Naci deliletlyle 
"U N Y O N" kumpanyuından nak • 
ten ve tamamen almıt bWunmaktayg. 

Bu ..... ..._ 
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iSTANBUL Gazeteleri DÜNYA HABERLERİ · 
I .. .._._._ ............ - .................... ·ı 
! DIŞ POLİTiKA ....................................................... 

King Hall meselesi 
.. Almanya ·Dançig'i ele geçirmek 
\lıere iken lngiltere buna mani ol· 
lrı\l§tur. Romanya'yı iktısadi nüfuzu 
altına almak için adım attığı bir aı
rŞada İngiltere karıısına çıkmııtrr. 
llrktaki "hayat sahası" ndan ken • 

diaini mahrum bırakan lngiltere, 
A.lrnanya'yı çember içine alıp boğ· 
lrıak istiyen lngiltere. Velhasıl al· 
lrıanların nazarında lngiltere'nin 

İngilii - Japon anlaşması 
çeşitli tefsirlere uğradı 

İngiliz polisi 
tedhişçileri 

takip ediyor 
CUMHURİYEl 

a.a. Matbuat Servisi 

lıklr ı;Ütunda, geçenlerde İstanbulda ası
lan katilin idamı esnasındaki sahneleri 
tesbit ediyor ve fransızların verdikleri 
cizli idam kararını ele alarak "Esas iti
bariyle idamın aleyhinde değilim. Fakat 
keşke bizde de vereceğimiz bir kararla 
bu nevi işlerimizi teha bir kbşcde ses • 
siz &edasız bitiriversek,, diyor. 

Çin 'in Paris Sefiri protestoda bulundu Başaşağı gelmiş nesil 
Peyami Safa, (Hadiseler arasında) sü -

tununda, spor meydanlarındaki çirkin 
hadiseler mUnasebetiyle senelerdenberi 
yazılan bu dlivanın artık sporla zerre ka
dar alakası kalmadığını, bunun bütün şü
mulü ve dehşetiyle bir kafa, kültür, ter
biye ve inkılip divası olduğunu, Necde
tin kabahati yalnız onun omuzlarına yük
letilemiyeceğini, bu kabahatin milli ol -
duğunu söyhiyor ve diyor ki : 

'llçları büyüktür. Fakat en büyük 
•uç, King Hail namında bir ingili-
ı· ı.n Almanya'da bazı adreslere mek· 
:up yollamasıdır. Bu, hatta çember· 
trne siyasetinden ziyade resmi al • 
~an mümeasillerinin lngiltere'ye 

bitaraflık Amerika' da 
tarafdarları anlaşmadan 

düı:ı garda 
iki infilak oldu 

Londra, 26 a.a. - İngiliz polisi, İr • 
landa tedhişçilerinin Londrada ve vi
layetlerde Bank Holiday münasebe • 
tiyle 5 afustosla 7 ağustos arasında 
suykastler yapacağım öğretmiştir. 

iKDAM 
Mücrim çocukların teşhiri 

Mekteplerde dayağın zararı anlaşıldı -
ğı, suçlunun iki jandarma arasında sokak
ta teşhiri usulü bile kalkmak üzere oldu
ğu şu zamanda, on, on iki yaşındaki müc
rimlerin bir kafile halin.de caddelerden. 
geçirmenin, hattli mücrim çocuk ismi al
da onları abideye gotürmenin manasız ol
duğunu soyluyor, Edirncden gelen bu 
120 çocuğun hapisaneye değil, isl!ihaneye 
sevkcdildiğini, fakat böyle teşhirlerle 
onların isllih edilemiyeccğinl sarıdıiını 
ilave ediyor. 

llt§ı hiddetini celbetmittir. 
King Hail bu mektuplarında ne

ler yazmı§hr? Bazı parçalarının 
tercümeleri fransız gazetelerinde 
S•kmııtır: her memleketin gazetele· 
tinde çıkmasında bile mahzur ta· 
laYVur edilmiyen yazılar. O halde 

memnun görünüyor 
Tethişçilerin parlamentoyu havaya 

atacaklarını gösteren vesikalar ele geç 
miştir. 

"Hatta spor, hatta futbol terbiyesine 
bile ayaktan değil, kafadan başlıyalım. 
Yoksa, iıte böyle, tepe iıstü gelmiş, ayak
ları büyüklerinin gözleri hizasında sal • 
lanan, başaşağı bir spor nesli önünde ka
lırız.,. . Tokyo, 27 a.a. - "Domei" İngiliz ve japon murahhas heyetle

rı saat 10,40 da toplanmıt 13,20 de dağılmıt ve 16 da tekrar top -
lanmııtır. Polis çok sıkı tedbirler= almıştır. 

Bir idam cezasına dair 

Re~at Nuri (Gündelik hayattan) baş-
lelat nedir? Müzakere münhasıran Tiyençin in· 

Bu sualin cevabını verebilmek giliz bölgesinde barışın idamesi me
İçin bugün Almanya'daki vaziyeti selesi hakkında komite tarafından ve 
bilmek lazımdır. Geçen gün bir ga· ri~e~ rapor hakkında cereyan eyle· 
~eteci arkadatımız, Hitler'in "Kav· mıştır. 
il'alarım,, namındaki eserinden halk Müşahitler, murahhas heyetlerinin 
İdaresi hakkında Almanya'nm mu· bugün olmazsa yarın sabah bir anlaş· 
kadderatını idare eden politikacı· mıya varacakları kanaatindedirler. 
ların düşüncelerini anlatan bazı Tokyoda Tiyençini alakadar eden hu 
Parçalar tercüme etti.Bir vecize di· ıusi meseleler hakkında anlaşma ha
)'ormu§ ki: "Ustaca idare edile!' ıul olunca, bu anlaşmayı tatbik için 
Propaganda sayesinde bir millete Tiyençin'de diğer bir ingiliz • japon 
Cehennemi cennet olarak göster· konferansı toplanacaktır. 
tltek mümkündür.,, Diğer bir vecize Arita'nın izahatı 
de §U imiı: "Yalan ne kadar büyük Tokyo, 27 a.a. "Domei" B. Arita bu 
olursa, millet onu o kadar kolay sabah imparatorluk meclisi azasına 
Yutar.,, İngiliz • japon görüşmelerinin ilerle. 

Biz bu kanaatte değiliz. Milletin diğini bildirmiştir. 
tebir ve tazyik altında bir müddet Abloka devam edecekmiı 
aldatılması mümkün olsa bile, haki· Berlin, 26 a.a. - Fölkişer Beobah-
kat ergeç anlatılır. Bununla bera- ter, Tiençin'deki japon kıtaatı kuman 
ber, muvakkat bir zaman aldatmak danı general Homma'nın beyanatını 
İçin dahi vaziyet ve ıartları iyice neıretmektedir. 
hazırlamak lazımdır. lıte Dr. Gö- Mumaileyh demiştir ki: 
beta, usta bir propagandacı sıfatiy· "- Komünistlerin ingilizlere ait 
le, Almanya'da bu ıartları hazırla· ve bizim için girilmesi gayrikabil o
mııtır. Hükümet matbuatı, radyoyu lan imtiyazlı mıntakadan istifade e. 
"e her nevi telkin va11taaını eline al- derek Çin' de bir takım harekatta bu
mı§hr. Sonra Almanya'nın hudutla· lunmalarına ve japon kıtaatının hare
tı, dııarıdan gelebilecek olan haber· •atını işkU etmelerine müsamaha e· 
lere kapanmııtır. Filhakika geçmiı demem. 
~'-tnanlarda da mutlııkiyetle idare Bu unıurların mücrim olup olma • 
tditen devletlerin, matbuatı daima dıkları hakkında §imdiye kadar yapıl
ll\ifuzları altında bulundunnıya e- mıı olan müzakere ve mükalemelerin 
heıniyet verdikleri malumdur. Fa· bundan böyle devam edip gitmesine 
~ ... llbna almıııararr.-=munamywı: ·~ '· • _....iidiyt1a11r-'lat"ette hal 
ıislemleri altındaki hüriyetıizliği ~e tesviye edi~inciye kadar Tiençin. 
bugün ltalya ve Almanya'daki ıis. ın ablukasını ıdame edeceğim.,, 
temle karııtırmamalıdır. Almanya'· I •tt • c/ ..... k • 
da ve hnlya' da efkarıumumiye, bu T ngı erenın ver ıgı rec/ı 
bıemleketlerin dıtında olup biten· .. 

0~Y0•. 26 a.a. - Asaki gazetesinin 
lerden b'h b d" y h t d hA Domeı a1ansı tarafından verilen bir 

ya ı a er ıt'. a u a a- h b · ·· t · 
diseler kendilerine tahrif edilmiı a erme ~or~ n~ıltere Çin'e üç mil-
fekilde verilmektedir Mesela al- yon ıterlınglık bır kredi vermittir. 

. B H 11
•• b bıan vatandaıı, Çekoslovakya'nm V . • u un eyanatı 

Almanya'ya iltihakına varan hadi • b aıı~~ton, .26 ~.a. - B. Hull, mat
ıelerin silsilesini bilmiyor Çekler uatkmumesıullerıne beyanatta bulu-

• nara U k k ·h ·11: Yalvarmıı da Almanya lutfen kendi· d z~ ş~r ~ tı dfının başlangı-
ı · · · · cın anberı bırleıı.ık Amerikan h crını hımayesı altına almıı. Ama· t h k . . :ı ın at-
vutlar da halya'dan aynı ricada bu· ~ tre. etının değişmemiş olduğunu 
ı 1 Y emıı ve bu suretle Amerika h .. 
Unmuılar. Alman ve İtalyan mil- kümetinin ç- 'd k. f. • . . U· 

letleri sulh ve sükun içinde çalıı· bul ve tesİim ı~t e kı ılı vazıyctı ka
m k · t• 1 d b ·11 ti • me tasavvurunda ol-a ıs ıyor armı§ a u mı e erı madığını ihsas t · · 
k k ı ·ı k d"I . . h e mıştır. 
ıs anan ngı tere en ı erını ra at Mumaileyh T k h" .. . . 

bırakmıyormuı. Türkiye, alman kendisine in~ili o .YO .u.k~metın~n 
milletini boğmak için çemberleme d. · ld - z • Japon ıtılafını bıl-
. . . . . . ırmıı o ugunu, ancak Londra hü 
aıyasetıne ııtırak etmıf. Yalan ne kümeti tarafınd b b . · lt d b ·· "k 1 an u apta bır gQna 

a ar uyu o ursa, millet tarafın· tebligatta bulunulmadı· .. . 
elan o kadar kolay yutulduğuna gÖ· tir. gını soylemış-
t'e, alman propaganda tetkilatı, Diğer taraftan B H il · · 
trı A f B M .. h ·1 ·· · u • Ja1on ma-aru aron un avı.en ı e musa· kamatı tarafından p l .. 
b k · · · 'b. ·· ·· ·· ear nehrının ka-

a Baya glkır!tmıt ~ı ı .godruAnulyor. patılmaın meselesini mevzuubahs e-
u te m netıcesın e manya, derek Amerika'nın m kQ • 

!hariçteki realitelerle hiç münasebe- vaktiyle seyrisefaine kaez t rld nğehrın 
r l b' - 1 b k pa ı ı ı za. 
ı o mıyan ır a eme enzeme te- man ittihaz etmiş olduğu h t h 

(f ir. Eğer dışarıda olup bitenler içeri ketin aynını kabul edeceg~ · a. tı b arc-
k 1 

• ki · ını eyan 
ız~ca .o ~~sa, mesela çe erın ne etmiştir. 

~ekılde ıstılaya uğradıklar~, . arn~- Bu hattı hareket, şudur: 
utların nasıl kurban edıldıklerı, Amerikan tebaasına keyf· t 1 Al ' k h. b. ·ıı t• ıye eve • 
m~nya ya arıı ıç ır mı e an den ihbar edilecek ve ihtiyat tedbir-

lltastı olmadığı anlaşılacak olursa, leri almaları tavsiye olunacaktı F • 
!il.iman propaganda teıkilatının kat japon makamatının her t" ır:. h! 
l>l - 1 1 ·• 1 ur u ... an arı a t ust o ur. King Hall'in diseden ve amerikan menafiinin ihla-
llıektuplarında yazdıklan da bun • linden mUtevellit mesuliyetle 1• t 
1 d 'b . V b • . r ama-
ar an ı arettır. e u derece hıd - mıyle baki olacaktır. 

:ıdet uyandırması da mektupların 
ltrıüessir olmıya baıladığına delil 0 • 

darak gösterilebilir. Neden müesair 
olmasın? Çekoslovakya'nın imha
l&ındanberi alman hükümetinin yan· 
lı§ yol Üzerinde yürüdüğünü anla
'bıak için hakikati öğrenmek kafidir 
l\lmanya milli prensiplere dayana
ta.k bir takım haklar istediği za. 
l'.lıan, hak ve hakikate inanan her 
İl\san almanlarla beraberdi. Fakat 
A.tmanya kendisi için ısrarla istedi. 
ti ve nihayet temin ettiği haklan, 
başka milletlerden esirgemek istİ· 
tor. Nihayet insanların yüreklerin· 
de hak mefhumu ve İnsaf denen 
bir his vardır ki, nazilikten ve fa· 
!istlikten daha derindir. Fakat bu 
1tısaf hissinin uyanması için hakika· 
liıı öğrenilmesi lazımdır. Bizim an· 
ladığımıza göre, King Hall'in mek· 
~\lplarla yapmak istediği ıey, oh· 
J~ktif olarak bu hakikatlerden al • 

anlan haberdar etmekten ibaret· 

Pariı'teki Çin ıelirinin 
proteıtoıu 

Paris, 26 a.a. - Çin sefiri B. Koo 
bir beyanname neşrederek Craigie ~ 
Arita itilaflarını şiddetli tibirlerle 
protesto etmiştir. 

Mumaileyh, bu itilafları 9 devlet 
ınuahedenamesine, Milletler Cemiye
ti mukavelenamesine, Milletler Cemi
yetinin mukarreratına ve 1937 ikinci 
tetrinde Brükıel'de inikat etmiı olan 
konferans raporuna münafi addet· 
mektedir. 

Maamafih, B. Koo, zikri geçen iti· 
lifın ihtimal asıl Tiençin meselesi 
hakkında mUzakereler yapılması yo
l~nu açacak bir uzlaşma olabileceği
nı zannetmekte ve Çinlilerin bu bap
taki endişelerinin mahal siz olduğu. 

nun tebeyyün edeceği ümidini izhar 
eylemektedir· 
Bitaraflık tara/tarları memnun 

Vatington, 26 a.a. - Siyui maha· 
i Is • itillfımıı B. 

Tokyo' da 
anlaşmanın 
tefsirleri 

Tokyo, 26 a.a. - Ecnebi mütahit -
ler, 24 temmuz tarihli İngiliz beyana
tının Japonya için hakikaten hayati o
lan hiç bir şeyi ona bırakmaksızın çok 
müşkül bir vaziyetten kendisini kur· 
tarmış olan Londra için bir muvaffa -
kiyet olduğu hususunda hemfikirdir
ler. Hakiki mesele, Hiranuma kabine
ıinin nasyonalistlerin tazyikine ve 
Tiençin ablukasının başlangıcından -
beri J aponya'da esmekte olan ingiliz 
aleyhtarı havaya mukavemet edebilip 
edemiyeceği idi. 
Hiranumanın azimkarlığı ve Crai • 

gie'nin buna inzimam eden uysallığı, 

vaziyeti düzelmiş ve pek az japon 
başvekilinin Hiranuma kadar meha • 
retle müfritlere mukavemet edebil -
miş olduğunu kabul ve teslim eden 
müıahitleri hayret içinde bırakmıı • 
tır. 

Bidayette Japonlar tarafından tev-
di edilmiş olan metinler, Londra hü
kümeti tarafından kabulü kabil ol· 
mıyan bir takım maddeleri ih • 
tiva ediyordu. Bilhassa ingiliz siya -

iki infilak 
Londra, 26 a.a. - Bugün öğleden 

sonra Londranın Kingscross garında 
iki infilak vuku bulmuştur. Hasaratın 
çok mühim olduğu ve iki kişinin ya • 
ralandığı bildirilmektedir. Suykastle • 
ri de İrlanda tedhişçilerinin yaptıkları 
zannediliyor. 

T ethi§çilerin mektupları 
Diğer taraftan cümhuriyetçi İrlan -

da ordusu, B. Çemberleyn'e ve aynı 
zamanda Uluster başvekili ile İrlanda. 
başvekiline, Vatikan'a, B. Lebrun'e 
B. Roosevelt'e ve B. Musolini'ye bir 
mektup göndermiştir. Bir ültimatom 
şeklinde kaleme alınmış olan bu mek
tup, İngilterenin İrlanda arazisini ta
mamen tahliye etmesini talep etmek -
tedir. 

Scotland Yard şefi Canning, dün 
yüksek z~bıta erkanından Sir Philip 
Gane cümhuriyetçi İrlanda ordusunun 
faliyetlerini tenkil için bu zevattan va 
st selahiyetler almıştır. 

Londra, 26 a.a. - Saat 17,30 da ve
rilen malumata göre Kingscross ga -
rındaki infilakta 16 kişi yaralanmış 

ve yaralılardan biri hastanede ölmü~
tür. 

Berlin'de 

İnhisarlar Vekilimizin İzmirdeki beyanatı 

Vekil, muhtelif inhisar ve 
gümrük işlerini anlattı 

B. Raif Karadeniz dün İstanbula hareket etti 
İzmir, 26 a.a. - iki gündür şehrimizde bulunmakta olan Güm

rük ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz dün c; v.,eden evel Çam
altı tuzlasına giderek buradaki tesisatı gözden geçirmi§ öğleden 
sonra da gümrük idaresinde meşgul olmuştur. 

---ı Vekil dün akşam Yeniasır gazetesi· 

Ş d 9 k 
-~-.: 1 ne verdiği bir mülakatta İzmir hak· 

am a suy astçı kındaki mükemmel intibalarını beyan 

tevkif edildi 
Şam, 27 a.a. - Tahrikatçılardan 

müteşekkil bir cemiyet keşfedilmesi 

ve bu cemiyet merkezinde araştırma -

lar yapılması üzerine 9 kişi tevkif e • 
dilmiştir. Bunlar arasında milli blok
un nafiz gazetecilerinden Decibrayes 
de vardır. 

ettikten sonra İnhisar idaresinin Ege 
bölgesi ile olan alakasını ehemiyctle 
işaret etmiş ve demiştir ki: 
"- MalUmunuz olduğu üzere bura· 

da büyük bir tütün işleme evi inşa 
ettirmekteyiz. Arsaı;ını mübayaa et· 
miş olduğumuz bir şarap fabrikası da 
yaptıracağız. İzmir mıntakasından 
satın almakta olduğumuz maddeler ü
zerinde bu seyahatimden istifade e
derek umumi bir tetkik yaptım. Tü -

Direktörler konseyinin başkanı ile tünün, geçen senelerin bıraktığı stok 
setini adetl takbih eden bir madde 
formül olup ne aponya ı e teırrg~~.,._...,~ 

;;-;;;rl;-ı::":;::'lr:;:;:;:;---'-#W~i'1d;ar:.ıi~v~etts~i~a~si~a~h~ı~iyetlere karşı miktarı 1939 tüt ün piyasasına tesir et 
h'" . ~ '1dlth lftf,...c:e .. derecede azdır. Urltmün ge-

ukümet himaye tedbırlerı almıştır. çen seneki stoku da chemiyetsiz hat-mesaiyi uzak şarktaki yeni nizamın 
esası gibi görmekte ne de Çankayıe
k'e karşı İngiltere tarafından yapıl· 
mı~ bir tornistan mahiyeti arzetmek
tedir. 

Berlin, 26 a.a. - Hava hücumlarına 
karşı müdafaa tecrübesi bugün Ber -
lin'de verilen tehlike iıareti ile baş • 
lamıştır. Sokaklar bir kaç dakika için
de boşalmış ve halk mahzenlere gir • 
mittir. Bütün münakalat durmuştur. 

Berlinin üzerinde derhal tayyareler 
görülmüş ve hava topları faaliyete geç 
miştir. Tehlike çanı saat 20 de niha -
yet bulmuştur. 

Polis memurları dün direktörler ta hiç mesabesindedir. İncirde hiç 
konseyi başkanının ikamet ettiği evin ~tok !~ktur. İnhisarlar her sene oldu
civarında ilk suikasde hazırlanmakda gu _gıbı bu yıl da ihtiyacı olan mah· 
olan beş kişilik bir çete yakalamışlar- sulatı ~atın alacaktır. 
tır . Malumunuz olduğu üzere İnhisar· Aynı mahafil, İngiltere için bun· 

dan baıka takip edilecek ıiyuetin Ja· 
ponya'ya karşı zecrt tedbirler tatbi -
kinden ibaret olan tehlikeli yol ola· 
cağını ve bunun da imtiyazlı mınta. 
kalar rejiminin sonunu yaklaıtırmak 
gibi bir netice vereceğini ilive etmek 
tedirler. 

İngilizlerin mehareti, mutedillere 
yardım etmiı olup voziyet, Tiençin 
meselesinin halen bile bazı ciddi müt 
külit arzetmeıine rağmen, pek ziya
de tavazzuh etmi;tir. 

İyi maliımat almakta olan mahafil, 
japon - ingiliz itilafının gizli hiç bir 
vadi ihtiva etmemekte olduğunu be -
yan etmektedirler. 

Bu mahafil, B. Hiranuma'nın ko. 
mintern aleyhtarlığını tarsin mesele
sini mutedil bir şekilde tekrar ele al
mak için çok iyi bir vaziyette bulun· 
duğunu kabul ve teslim etmektedir . 
ler. 
............_,. .... , s aıs ananunanın:ov 
lar için yeni bir delil olduğunu be. 
yan etmektedirler. 
.. ~yandan B. Huıon, japon ingiliz 
ıtılafının Amerika hükümeti tarafın· 
dan .bitar.aflık Ak~nununda yapılması 
t~klıf e~ıle.n tadıli reddeden kongre· 
nın basıretıni ispat etmekte olduğu 
suretindeki beyanatı, Avrupa diplo
masi usullerine karıı daima itimat11z
:ık besliye? kongre basından birço· 
gunun ruhı haletini gösterir telakki 
edilmektedir. 

İnfirat politikası taraftarları 
Fransa ile İngiltere'nin emrivaki kar~ 
şısında daima serfüru etmekte olduk· 
ları suretindeki iddiaalrını her za. 
ma~dan ziyade kuvetle ileri sürmek. 
tedırler. 

Kaçamaklı bir CftJap 
Londra, 26 a.a. - Sir J ohn Simon, 

a~a~ kamarasında Craigie • Arita 
itılafından sonra lngiltere'nin ç· 
dö .• h ın 

vızı akkındaki niyet ve tasavvur-
larının ne olacağı suretinde sorulan 
s~ale vermiı olduğu cevapta gayet ih· 
tırazlı .ve ihtiyatlı davranmııtır. 

Malıye nazırı, Çin dövizinin istik
r~rını temine tahsis edilmit olan is
tı~~ar sen~ayes~nin iıleyip itlemiye • 
cegı suretındekı suali bile cevapsız 
bırakmıştır. 

lngiltere Çan. Kay. Şelt'e 
yardım etmiyecelı mi? 

1-dra. 26 - De U HINld 

. 
lngiltere'de 

müdafaa 
eksersizleri 

Londra, 26 a.a. - Şimdiye kadar 
tertip edilmiş olan sadece müdafaa 
eksersizleri, 9 ita 10 ağustos tarihinde 
gece yarısı ile sabahın dördünde Lon
dra mıntakasında, İngiltere'nin mer • 
kez, cenup ve şark mıntakalarında 

yapılacaktır. Güneş battıktan sonra 
ıtık yakılması hakkındaki emirname 
28 kontluğa şamil olacaktır. 

1 

Japonya'nın "Çin'deki hususi ihti
yaçları,. nın İngiltere tarafından ta. 
nınması, uzak ıark ile muameleleri o
lan Londra it adamları tarafından İn· 
gilte~en~n bundan böyle Tching-kai
Chek e ıktısadi yardımda bulunmak
tan vazgeçmiş olduğu suretinde tef -
sir edilmektedir. 

B. Çemberleyn tarafından avam ka
mara~ında i~giliz siyasetinin değiı. 
memış ol.dugu suretinde verilmiş o
lan temınata rağmen Deyli Herald 
gazetesi İngiliz - Japon itilafının sa
dece Çi_n liderine muzaharetten vaz· 
geçn;ıek ?1in~ıını tazammun etmeyip 
belkı Tıençın"deki çinlilere ait 50 
milyon gümüı dolar mevduatın tesli
mi demek olacağını yazmaktadır. 

Fransız Hava 

Nazınnın nutku 
Londra, 26 a.a. - Bleriot'nun ilk o

larak Manş denizini tayyare ile geçi
şinin 30 uncu yıldönümü münasebe
tiyle "Alliance Française"in İngilte· 
re federasyonu tarafından, dün ak
şam büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafetin sonlarına doğru bir 
nutuk söyliyen Fransa hava nazırı B. 
Guy la Chambre ve İngiltere hava 
nazırı Sir Kingsley Wood, havacılık· 
taki büyük terakkilerinin esasların. 
dan birini tetkil eden Bleriot'nun 
bundan otuz sene evelki .zaferinin 
büyüklüğünü tebarüz ettirmişler, 

fransız ve ingiliz milletleri arasında
ki sıkı dostluğu ve iki memleket ha
va kuvetleri arasındaki sıkı iş birliği
ni kaydeylemişler ve sulh için çalı . 
şan iki memleket arasındaki ittifakı 
övmüşlerdir. 

Paris, 27 a.a. - Hava nazırı B. Guy 
La Chambre saat 9,53 te Hendon'dan 
havalanarak ıaat 11,20 de Ville Coub
lay'da yere inmiştir. 

l~r kendi ihtiyaçlarını tedarik için 
pıyasanın düşük zamanını beklemek
te ancak mahsulün piyasa vaziyeti fe
na olduğu sıralarda piyasaya müdaha
le ederek nazımlık rolünü de oyna -
maktadır. Bu sene de aynı şekilde ha
reket olunacaktır. İnhisar idaresi 939 
anason mahsulünü mübayaaya başla
mıştır. Yeni rekolte gerek inhisarla
rın gerek hususi amillerin ihtiyacını 
temin edecek derecede olup 50-55 ku
ruş arasında satın alınmaktadır. 
. Y~kil, bira ve şarap fiyatlarının 
ındırılmesi meselesinin tetkik mev. 
zuu olduğunu söyledikten sonra Ü· 
züm sularının \hracı için içerile;ine 
k.~tı~mas~ icap eden alkolün gümrük
suz ıthalı meselesine de temas ederek 
bu meselenin yeni bir mevzu olduğu
nu ve bu ~.ususta kati bir şey söyle
~ek mevkıınde olmadığını, fakat tet
kıkat yapacağını ve mesele ile yakın· 
~an. alakadar olacağını beyan etmiş, 
ınhısarların bu sene de Ege bölgesin
den hurda incir mübayaasına devam 
edeceğini ilav~ eylemiştir. 

Gazete muharrinin Tuzla hakkında
ki ıon sualine cevap veren vekil şöy· 
le demiştir: 

Bugün Tuzladaki tesisatı gözden 
geçirdim. Gördüklerim beni cidden 
mütehassis etmiştir. Bu işi azami de • 
recede inkişaf ettirmek arzusunda -

(ekyada naSll iSkef fOplanacak yız. Bilhassa toplama ve hazırlama iş-
. ı lerini makineleştirmek Iiizım geldiği 

~ana, 26 a.a. - Petit J ournal gaze- kanaatine vardım. Tahmil işlerini sür 
tesıne Prağ'dan bildiriliyor atleştirmek için de bazı tedbirler alın-

0 d G 
.. . . masına ihtiyaç vardır. 

r u ve estapo mumessıllennin • • 
müzaharetiyle çek erkeklerinin toplu Ve~ıl latanbul'a. h?reket ettı 
bir halde nakilleri irin b. 1• h İzmır, 27 a.a. • Şehrımızde bulunmak 

:I ır p an azır- 1 •. ..k . h. 1 .. 
!anmaktadır Şı'md·1·k h t. . d ta o an gumru ve ın ısar ar vekılı . ı ı sı a ı yerın e . • . 
1 750 000 kı·şı· mev b h' t. Raıf Karadenız bugiin saat 12 de Ege · . zuu a ıs ır. . , vapurıyle İstanbul a hareket etmiştir. 

Gazete aşağıdaki tafsilatı ilave edi- Vekil vali Etem Aykut, müstahkem 
yor: mevki komutanı tümgeneral Rasim 

Görülüyor ki, iktısadi sahada sü
kOn vehuzur, Japonya'ya mukavemet 
ıiyasetinin yerine kaim olmaktadır 
ve Çin parası,, çek parasının akıbeti
ne uğrıyacaktır. 

Uınumt seferberlik ilan edilir edil - Aykut ve belediye reisi doktor Beh • 
mez ilk mıntaka ola p p·ı çet Uz ile emniyet müdürii, C. H-. Par • n rag - ı zen • . .. 1 .. k 1 .. 
Moravska Ostrava • K" .. ·1 tısı ı yon uru reısı ve matbuat erka-Bu gazete, bu münasebetle geçen

lerde Wohltat'ta B. Hutson tarafın
dan izah ve teırih edilmiş olan planı 
hatırlatmakta ve ıöyle demektedir: 

"Bütün bu hadiseler, tesadüfi de -
iildir. Bütün bunlar, Çemberleyn hü
kümetinin "kökleşmiş ve kaşerlenmiş 
fel~efeıi" ni aksettirmektedir. Büyük 
Brıtanya, bu felsefeyi u.zak ıarka tat
bik etmek suretiyle blitiln ticaretini 

nya lehine olmak 

omur &ı ezyası .. " k . h. . 
15 gün zarfında 750 bin ve diğer dört nı, .gum.ru ve ın ısarlar ıdaresi erka· 
mıntaka 1 000 000 k. • • nı ıle bır çok zevat tarafından uğur • 

· . ışı vermege mec • 1 R h 
bur olacaktır. 500.000 çek Ruhr kömür ~nmıştır: ı tımd~ askeri bando ile 
madenlerinde, 250.000 çek yol inşaa. bır asken k~ta .ve bır polis müfrezesi 
tında ve 200.000 kişi de ziraat Silezya ~arafından ıhtıram merasimi yapılmış 
11nda kulllanılacaktır. Daha 1imdiden ır. 
Almanya'nın ihtiyacına göre, peyder-
pey binlerce çek itçiıi aevk edilmit 
ve batka yere ayrılmak hakkı kendile
adeıı ııe. ftdilenk ku 

B. Mutanof Zürih'te 
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Fransız ordusu ve 
ittifaklar harbi 

Totaliter devletler bir Av 
rupa harbi açarlarsa ne 

olacaktır? 

Hiç bir devlet Roma ve 
Berlin askeri harekatına 
tek başına karşı koyacak 
kadar kuvetli değildir. Bu 
harekata karşı mukavemet 
bu itibarla bir ittifak harbi 
teklini alacaktır. 

Bu ittifaklar sisteminde, 
herkes kendi hissesine dü -
§en vazifeyi başaracaktır. 
Mesela, İngiliz donanması 
denizde hakim bir faaliyet 
gösterecektir. Fakat Fran -
sanın hususi rolü ne ola -
caktır ? 

**• 
İlk umumi vaziyeti göz -

den geçirelim: Harbin ba -
ıında. totaliter devletler 
kara ve hava sahasında mu
hakkak bir üstünlüğe sa -
hip olacaklardır: fakat 
harp uzadıkça, başlangıçta
ki bu üstünlük karşı tarafa 
geçecektir. 

Niçin? Çünkü totaliter 
devletler daha sulh zama -
nında, askeri istihsallerini 
çok yüksek bir hadde çıkar
mıılardır: topu tere yağına 
tercih etmişlerdir. Buna 
mukabil demokrasilerin ik -
tisadi, mali ve sanayi kud -
reti totaliterler blokundan 
çok daha üstiındür: demok
rasiler muazzam insan ve 
malzeme kaynaklarını se -
ferber edecek kadar vakit 
bulurlarsa galip gelecekle -
rine emin olabilirler. 

Bu umumi esaslar bize it 
tifak harbinde Fransanın 

rolünü anlamak imkanını 
verir. 

••• 
Harbin ilk safhasında, 

fransız ordusu kara mu
harebelerinin en büyük a -
iırlıiına tahammül etmek 
mecburiyetinde kalacak -
tır. lngilia kara ordusu pek 
ehemiyetli değildir, Polon
ya ancak otuz fırka askere 
maliktir ve rus ordusu bil· 
tün cephelerden uzakta, 
nakli güç bir vaziyettedir. 

lıte asıl fransız ordusu 
tarafından müdafaa edilen 
garp cephesinde tot;ıliter 

devletler başlıca gayretle • 
rini teksif edeceklerdir. 
Niçin, Çünkü İngiliz ve rus 
deniz aşırı kuvetlerinin mil 
dahalesinden evel fransız 
ordusunu sarsmak işlerine 
yarar. Holanda, Belçika ve 
ıimal ovalarından inen al • 
man orduları Manş sahil· 
}erine vardıkları takdirde 
ingiliz kuvetlerinin karaya 
çıkarılması ve harbe sokul
ması güçleıecektir. Harp e
debilmek için, modern ordu 
lar geniş sahalara muhtaç -
tır. Demokrasilerin muzaf
fer olması için istila ordu • 
}arının alman hududuna ka
bil olduğu kadar yakın bir 
yerde durdurulmaları ve 
Manşın timaiindeki fransız 
limanlarını de geçireme -
meleri lazımdır. 1919 da 
ıulh konferansında mareşal 

Yazan: Pierre Cot 
Eski Fransız Hava Bakanı 

Foche buna işaret ediyor • 
du. 

İstilacıyı ancak franıız 
ordusu durdurabilir. Aske
ri bir ifade kullanmak için, 
bütün ittifak kuvetlerine o 
bir örtü ordu vazifesi göre
cektir. 

••• 
Fransız ordusu bu vazife-

yi başaracak kudrette 
midir? lş giıçtür, biz kendi
mizden iki misli kuvetli or
dulara karşı koymak mec • 
buriyetinde kalacağız. 

Bununla beraber 1914 ün 
hatalarından korunmak ve 
tamamen tedafıii bir vazi • 
yet almak şartiyle ordumuz 
istilacilarin vaziyetine mu· 
kavemet etmiye ve onu dur
durmıya muktedirdir. 

Onu bu vazifeye hazırla
mak için genel kurmay ve 
hükıimetler ne yapmıılar • 
dır? 

Evela, alman ve İtalyan 

hudutları boyunca baskın 
şeklinde zaptedilmesi ta -
mamen imkansız daimi ve 
sağlamlığı bıitün mütehas -
sıslarca kabul edilen bir is
tihkam ıebekesi vücuda ge
tirmiştir. 

İkincisi, kara ordusunun 
ihtiyaçları, daima hava ve 
deniz ordularından evel 
göz önünde tutulmuştur. 

Uzun müddet pek zayıf kre 
dilerle beslenmiş olan fran
sız hava kuvetlerinin nisbi 
zaafı bu yüzdendir. Fransız 
genel kurmayı bilir ki hava 
da ve denizde müttefik ku -
vetler (İngiliz donanması 
ve sovyet hava kuvetleri) 
bir Avrupa harbinin daha 
başında müdahale edebilir
ler, fakat fransız ordusu -
nun vazifesini başka kim • 
senin göremiyecetini de 
bilir. 

••• 
~min edllebllecett el • 

bi harp uzadığı takdir• 
de fransız ordusunun rolü 
biraz değişmiş olacak, fa • 
kat gene birinci derece bir 
ehemiyette kalacaktır. 

Bir alman müellifi, Ge • 
neral Thomas demiıtir ki : 
"Harp halinde, iktisadi un
sur, ehemiyetçe askeri un
sura galip gelir.,, Fakat 
Fransanın sanayi kudreti 
İngiltere veya Rusyanın -
kinden çok aşağıdır. Oste • 
lik fransız fabrikaları bu i
ki memleket fabrikaların -
dan çok ziyade hava hü -
cumlarına maruzdurlar: 
bilhassa Rusyanın imtiyaz
lı bir vaziyeti vardır. Fran
sa şüphesiz kendi orduları
nın bütün malzemesini biz
zat temin edemez: cephane 
ve silah idhal etmek mec • 
buriyetindedir. Demek ki 
Fransanın gayreti iktisadi 
sahada müeasir olacak de
ğildir. 

Asker miktarı itibariyle 
mi müessir olacaktır? Şüp -
hesiz. Sömürge imparator -
luğu sayesinde, Fransa mü
him miktarda muharip ve 

HULASA 
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Hitlerle Musolini 
arasında ihtilaf mı ? 

Roma.da ecnebi diplomasi mahfillerinden ve hatti re
jimin resmi mahfillerinden elde edilen malumata 

nazaran, Kont Cianonun ispanyaya yaptığı ziyaretin 
neticeleri resmi tebliğin pek müphem tabirlerinin san
dırdığı kadar menfi olmamış. IJ temmuzda Sen - Se -
bastiyende iki saat kadar sürmüş olan mülakat esnasın
da, ispanya/ şefi Kont Cianoya demiş ki : 

- ispanyanın kendisine yardım eden devletlere kar
şı duyduğu minnettarlık boş bir sözden ibaret değildir. 
Size bunu elle tutulur hareketlerle göstereceğim. Fa -
kat rejimimizin henüz sağlamlaşmış olmadığı ve Is -
panyanın iktisadi ve askeri bakımlardan pek zayıf bu -
lunduğu keyfiyeti de hesaba katılmak lazımdır. Kal -
kınmamız için gerekli zaman zarfında ita/ya ile Al -
manyadan maada olan butün devletlerle aramızı boza
mayız. Mihvere iltihak hususunda resmi bir beyanat, 
bu esnada bizim için zararlı olur. Fakat Akdenizde gi -
rişmeyi münasip göreceğiniz hareketler için müza, . -
retimizden emin olabilirsiniz. 

Bu ihtiyatkar hareket tarzını Frankoya alman müşa
virlerinin de tavsiye etmiş oldukları anlaşılıyor. 

Filhakika Bitler Burgosa ihsas etmiş ki harp halin
de ispanyanın açık ve aleni bir müdahalesi, Musa/ini -
nin sandığının hili.fına olarak, mihverin lehinde bir 
hareket olmıyacaktır. 

ispanya bir fransız - ingiUz taarruzuna ne Pirene -
/erde ne de denizde mukavemet edecek halde değildir; 
bu da muhasematzn baıladıgı daha ilk günlerde demok
rasilere, ya Katalonyanın ani bir şekilde istilası, yahut 
ispanya sahillerinin ablukası veya ispanya limanların
dan bazılarının işgali ile mühim muvaffakiyetler te -
min eder. 

Onun için Führer ispanyanın el altından mihvere 
yardım edeceği bir bitaraflığını tercih etmektedirler. 
Bu ispanyanın asker ve malzemece mihvere yardım et
mesine ve ita/yan - alman harp gemilerine limanlarını 
açma.sına mani teşkil etmiyecektir. 

Duçenin •rzusuna tercüman olan Kont Ciano ise bi -
laJd• ,.,Ullıod•a diktatiJrleria siyasetine resmen ilti -
bakını iatemiye cfdfyordu. aomllda demliyor ki Mu_ 
.sa/ininin, ispanyaya yardım etmeJr -J•ı-~- ' 

• -. wu._ emret -
miş olduğu çok ağır ledaklrlıkların beyhude 

0
,__,, • 

ğını, milletine göstermiye ihtiyacı vardı. Halb#ki şim
di İtalyan kamoyu, Ciano, eJJeri boı döndüğü için Is -
panya macerasına, kaybedilmiı bir oyun nazariyle ba
kabilir. 

Genhi~ve Tabouis - Oeuvre 
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seferber edilebilecek ada -
ma maliktir. 

Fakat Fransanın müda -

halesi bilhassa başka bir sa
hada kıymetli olacaktır. 

Demokratik birliğe dahil 
olan bütün devletler içinde 
Fransa alman genel kur • 
maylarına muadil veya üa • 
tün bir genel kurmaya ma
lik olan yegane devlettir. 
Bizim yüksek harp okulu • 
muz, yüksek askeri tetkik • 
ler merkezimiz çok kıymet
li büyük kültür müessese • 
!eridir. Fransız kumanda 
heyetinin kalitesini takdir 
etmek için alman askeri 
mecmualarının fransız dok
trinlerine hitfettikleri ehe· 

miyeti görmek kafidir. 
İttifak harbini idare et -

mek ve yeni teıekkül eden 
kıtaları aevketmek için ge
nel kurmaylara ihtiyaç var
dır. Ne İngilizler, ne de 
ruslar bu genel kurmayları 
bugün yaratamazlar. Fran
sız zabitleri, kültürleri, an 
aneleri ve intibak kabili -
yetleri ile daha genç ordu
lara iyi askeri teknisyenler 
ve ittifaka iyi şefler vere • 
bilir. 

**• 
İşte harbin ilk aylarında 

istilacıları akamete uğrat -
mak için ve harekatın son • 
raki safhalarında Roma • 
Berlin mihverini mağlup 
etmek için fransız ordusu-

111111111111111111111111111111 
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İngiltere' de gönüllü kızlar 

lngiltere askt'Tİ teşkilatım tensik etmekte yardımcı servıs 
kadrosunu genişletmektedir. Yukarıdaki resimlu yardımcı 
servıslrde hizmet alan gönullıi İngiliz kızlartnı gostermektedir. 

nun, asıl vazifeleri bunlar 
olacaktır.,, 

Fransız ordusu bu iki tür 
lü vazifesini ifaya ve bu su
retle bütün medeni millet -
lere müşterek olan yüksek 
prensipleri kurtarmıya 
muktedirdir. 

Amerika ye bilirılhk 

ClımhuırTelel ••-.\~. 
bitaraflık kanununun son -

bahardan evel gözden ge • 
iİrilmesini istiyordu. Fa • 
ut senato iatemedi. Sena -
tonun bu hareketi Berlinde 
nemnunluk uyandırdı. Ber 
linin memnun olması se -
oepsiz de değil. Çünkü bir
letik devletle senatosu, de
mokrasilere doğru atılacak 
bir adımı, kati adımı red • 
detti. Sulh için oynıyacağı 
bir kozu vardı, oynadı. 

Unutmıyalım ki, kongre
nin bu kararına dahili siya 
set mülahazaları müessir ol 
muıtur. Senato azaları, 

Ruzvelt'in her teklifine 
muhalif olarak rey veri -
yorlar. Ayan azaları, rey -
lerini Avrupaya New De 
al kanununa karşı rey ver
:liler. 

Bazıları şöyle söylüyor: 
Cümhurreisi her şeyi ka· 

ra görüyor. Halbuki bu se
ne Avrupada hiç harp yok. 
Binaenaleyh bizim bu bi -

taraflık kanununu müna • 
kaşa etmek için zamanı -
mız var: Hele tatilimizi 
yapalım ... 

Bunları, Avrupada tehli
ke katileşmiı olduğunu ve 
:mlann vaziyetlerini Bir • 
letik amerika devletleri 
kurtıiracağına ikna etmek 
kolay mıdır ? 

Paris - Sair 

İspanya temıslar1 

Kont Ciyano İspanya'da 
çok iyi kabul görüyor. Fa· 
kat oradan bir ittifakla mı 
dönecek? Bu batka bir iş. 
Kont Ciyano lspanya'dan, 
iltifat, tebessüm ve çiçek -
ten başka bir şeyle dönmi • 
yecek. 

İspanyollar ahmak değil
dir. İtalya'da kont Ciyano· 
nun lspanya'dan bir şeyler
le döneceği iddia ediliyor. 
lspanya'da ise bilakis, ital
yanların Franko'ya med -
yun olmaları lazım geldiği 
söyleniyor. İspanyollar di -
yorlar ki eğer cümhuriyet
ciler galip gelseydi Muso -
lini de onunla beraber kont 
Ciyano da yuvarlanacak -
}ardı. 

Bana sorarsanız ben bir 
§ey bilmiyorum ama, ispan-
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RADYO ) 

TORKIYE 
Radyo Difüzyon Postalan 

DALGA UZUNLUGU 

TURKlYE Radyosu 
1548 m. 1112 Kcı./120 Kw. 

1!1.74 m. 1SJll5 Kcs./ 20 Kw. 
T.A.Q. 

ANKARA Radyosu 
Sl.70 m. '4'>S Kcs.1 20 Kw. 

1·.A. P. 

4 - Paul Lincke - Olinı 
yatlarda (Marş) 

5- Reinhold Becker - 1 
bahar (Melodi) 

"i- Robert Stolz - Viyat 
ilkbahar 

7 - Franz Lehar - Ciian 
kı. 

8 - Arnıt Arno Naund 
Arzu (Vals) 

23.00 Son ajans haberleri, 
raat, esham, tahvilat, k 
biyo - nukut borsası (Fi 

ANVARA 23.20 MÜZİK (Cazband. 
~ 23.55°24 Yarınki program. 

PERŞEMBE - 27-7-1939 AVRUPA 
ı2.30 Program 
ı2.35 TÜRK MÜZİÖİ : OPERA VE OPERETL 

ı - -------- Suzinak peşre • 20 Hilversum - 20.15 
vi nıh - 20.45 Paris - 2ı 

2- Mustafa Nafiz - Suzinak ma. 
şarkı - Sensiz bu sabah, ORKESTRA KONSERL 

3- Neyzen Rıza ef •• Suzi • VE SENFONİK KONS 
nak ıarkı - Çaldırıp çal- LER: ıs.ıs Droytviç -
gıyı Londra - 20.40 Deuts 

4 - Lemi - Suzinak şarkı • lands - 20.4S Strazburır 
Yeter hicranla sözler. 22.20 Kopenhaır, Müni 

5- Mustafa Nafiz - Suzinak 23 Praı. 
şarkı - Ümidıiz birse. ODA MUZİÖİ: 15.25 Ha 

) vişle. burg- 18 Sarbrüken-2 
ı 6 - --·------- Halk turkiııu • Sarbrüken 

l Esmerim kıyma bana SOLO KONSERLERi: 16 
13.00 Memleket saat ayarı, a • nih - ı8.1S Deutschland 

jans ve meteoroloji haberle- 18.20 Böhmen - 19.20 ~ 

Jı ri nigsberg - ı9.30 Oılo --
13.lS-14 MÜZİK (Karı5ık pro- Varşova - 22.30 Deuts~ 

; gram • Pi.) lands - 22.40 Hamburır 
19.lS Program 23.30 Hamburg 
19.05 MÜZİK (Weber - Valsa NEFESLİ SAZLAR (Mar 
davet~ ı.): 19 Berlin - 22.20 D 

19.15 TÜRK MÜZİÖİ (Fasıl viç 
Heyeti) ORG KONSERLERi VE~ 

20.00 Memleket saat ayarı, a - ROLAR: ıs.ıs Könipb 
jans ve meteoroloji haberle- - ı8.30 Breılav 
ri HAFİF MÜZİK: 20.15 Fra~ 

20.lS Konuşma (Ziraat saati) furt - 22.40 Köln 
20.30 TÜRK MÜZtöt : HALK MUSİKİSİ: 11.3z Ş 
1----------- Unak peşre - gart- 18.30 Frankfurt, K 

vi - 20.35 Breslav - 2 
2 - Şevki bey - Unak pr - Hambuı:ı - 22.30 Ştüt&1 

kı - Giılzara nazar kıl - DANS MUZİÖİ: 21 Brük 
dım. Varşova, Roma - 21.15 1 

3 - Tanburi Faize - Unak dapeşte - 21.40 Kôln -
şarkı - Niçin nalendesin Bruksel, Lükıemburg 

4 - -----•-- Tanbur taksı - 22.20 Monte - Ceneri - 22 
mi Konigsberg - 22.42 Paris 

5 - Şemsettin Ziya - Uşşak 23 Roma - 23.10 Hilven1 
şarkı - Şu salkım ıuııiı - - 23.30 Kopenhaı 
dun altı daıma 

6 - ---------- Halk turkıisıi • Sovyet radyolannd 
Eli gözlerine kurban ol- Türkiye için konaer 
<'!ugum. 

7 - elli! zade - Şehnaz şar Yabancı memleketlerle k' 
kı - Etmedin bir lahza tiır munasebetleri idamesi 
ihya mum Sovyet Vokı Cemi 

8 - Şemsettin Ziya - Şehnaz ile S.S.C.B. Radyo • Komit 
şarkı - Hem aldandım Turkiye için bir rady:> konsJ 
hem aldattım. tertip etmiştir. Bu konser, 

9 - Rahmi bey • Şehnaz oar- temmuz cuma ıünü Türk· 
kı - Ey dilberi iovebaz saatiyle tam saat 21.lS te, 17 

10-·-·-···--- Şehnaz saz ıe - metrede Moskova, 1210 me 
maisi. de Kiev, 1060 metrede Tbil 

21.10 Konuşma 349,2 metrede Simferopol 
21.2S Neıeli plaklar - R. 309,9 metrede Odesa iıtaayq 
21.30 MUZİK (Wagner'in e • lan tarafından neıredilecel 

serlerinden - Pi.) tir • 
22.00 MÜZİK (Kuçük Orkes- Bu konserin proıramın 

traf - Şef: NECİP AŞKIN): Sovyet kompozitörlerinin ~ 
1 - Lumbye - Şampanya (Ga ıerleri vardır. Bunlan, cümlt 

lop) riyet Yiıkıek artisti JCu.batı 
2-Siede - Nahira (İnter - idaresindeki Sovyetler Biri 

•rnft"'"""'""~~ ai D--. -'...U ualar orlr 
•Uu c~l!ar.rı\' :oı"'"'" Y"'rıtSI 

yollar seferi bir hale gelen sine ..• 

milliyetcilerin 750.000 kişi....__ Mihver politikasiyle tı 
olduğunu saymasını bili - panya'nın yapacağı it n1 
yorlar. Asıl galebe çalan da dir? Evet, bir çok falanji, 
bu milliyctcilcrdir. Cihan ler var ki, ırkcıhk ve f 
harbında, 1914 ün bidaye _ tistlik ile falanjlık arasıt1 

da bir temas ve münaseb 
vücuda getirmeğe çalııı 
yorlar. 

tinden itibaren saflarımız 

arasında 40.000 yabancı yer 
aldı. Bu yabancılara biz 
müteşekir olduğumuz gibi, 
İtalyanlar da minnetdardır. 
F.akat Marn meydan muha
rebesini saflarımız arasın • 
da bulunan bu yabancılar 
kazanmadı. Bu muharebe -
yi kendi cenerallerimizle 
kendi askerlerimiz kazandı. 
itte İspanyollar da ayni 
ıekilde harbı kazandılar. 

Çok söyledim, gene her 
gün de söylerim ki, lapan -
ya ne yeni bir harbe girer, 
ne de yeni bir harp tehlike-

Hesap etmiyorlar ki 1 
benzeyiş zahiridir. Fala 
tık yani Katalonya istik 
lini istemek ve ırkçılık, 
almanla bir İspanyol kad 
biribrinden ayrı prensip 
!erdir. İspanya'da katoli~ 
lik her şeyi değiştirir. K1 
tolikliğe kartı alman ne~ 
ret duyduğu halde, on~ 
gıdalanmakla beraber b 
İspanyol nasyonalisti ka 
likliğe hürmet eder. 

Piyer Dominik 
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K 'T.' A le konup.n adam 

N cvyork (Hususi Muhabiri- Nr r VYıOR .M. heyecandan ne ya-
mizden) - Kapurthala mah- ,L pacağını ıaıırdı, 

racesi sergide ilk olarak Türk pav- • tezgahın üstünden 
Yonunu gezdi, sigara aldı; u· .RKI. Y.E 'NITV · · · t. t atladı, yanıma gel- Bükrcş büyük elçiliğımızın ıcarc 

_ Uzakta iken sizden bahsedildi- d t ve 
di, kollarını açtı ve ataşesi bay Nejat Aytaınan os 

ğini işitmek, yakınınzda iken ara- müttefik Romanya'nın iktisa~i, m~li 

27 - 7 -1939 
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H A Y A T VE S 1 H A T I 
l ....................................... -1 , ............................................................... .. 

Eflôtun'un dediği ... 

ı ıl-~ _B_i B_Li_v_oG_R_A_F_Y A_J 

İktisadi Romanya 

nıza karışmak benim en büyük zcv- kucakladı, ve coğrafi vaziyetini etraflı bır ıekıl-
Bu··yu"k fı"lozofun "Ziyafet" kita- mek deiildir. Gonadın kabuğu ya· kimdir. dedi. DOS T.'LARI 1 - Hoş geldiniz d. R an k d k" "I b" b"' de gözden geçiren ••iktısa ı. om -

bJnl henüz okuyamadınızsa bile bu hut ortası ne a ar uçu se us u • Bir kal" gün sonra, sergide büyük • • • beyim, safa geldi- Ü k de 
1 tün kaybolmaz. Küçülen kısımdan, " k d . k ya" isimli vesikalara m s.ten~t ~o • 

kitapla Aristofan'm, insan arın ne· merasim yapıldı; ara, enız as er- niz beyim· ferli bir eser vücuda getırmııtır. 
den kadın ve erkek diye ayrıldıkla- az çok büyük bir parça mutlaka ka· leri gedt yaptılar, ingiliz pavyonu- '''''''''"''"'""''""""" Aramızda dostluk böyle batladı. 

h ·-· · 1 lır ve kadın olıun, erkek olsun, in· 'J • • b. t t ı --·· .. - Bükreı büyük elçimiz bay Hamdul-
rının aebebini nasıl iza ethgını e • nun önünde yırmı ır pare op a ı • Yazan çe11meli bir rum ailesi, çıkalı kırk ,. d k" b n 

bu··ıu··n ömrüne aürer Bı'r heıa· :s Jah Sluphi Tannöver ın e, ıta .ı. bette duymuııunuzdur. Eflatun'un sanın · dı, mahrace ingiliz pavyonunu res- yıldan fazla olmuş. Londra'da da 
d. edı'g-ı"ne go"'re, ı'nıanlar ilk zaman. ba göre, gonadın böyle kaybolma. men ziyaret etti. k b başına yazdığı mukaddimede tebaru_z 

en az yüzde · i en N H ATAY bir ıubelcri varmış. Ayrılır en en- ettirdiği gibi, Karadcniz'in mukabıl 
}arda U··ç tur·· lu·· olarak yaratılmıılar- yan parçası yırın' Evelki gün (6 temmuz) pavyona 

·· d k rkt r D k 1 yor • • den : iki sahilinde biribirine bu kadar yakın 
dl •. bı"r türlüsü, güne•in yarattıkları, çok yuz e ı ı • eme o u geldiğim zaman mahrace lokantada - Nevyork'un eğlence yerler. in. i . 

"' - ki insanlar ancak yüzde seksenle . d b · .. .. c. """"""'"'" ..... "'""""""""""""" komşu olan iki dost devletin, biribır • 
aadece erkek, bir kısmı topragın yemek yıyor u, enı goru~c • b kl ·ıah daha görmemiısinizdir, söz verınız lerni daha yakından tanımaları, iktı • 
YarattJgw ı sadece kadın, üçüncü tür- yüzde altmı§ arasında kadın veya - Varlığınızı canlı bır surette lar, çıkarken ayra arını ve sı • sı'zı· b"ız gezdirelim, diye tem .. inat al- . 

k k ı bT · · ı tarını bize teslim ettiler, aadi münasebetlerin daha iyi bır tar.z-
ıu-ıu" de, ayın yarattıg· ı, yarısı kadın, er e o a ı ır. temsil eden bu güzel eserınız e ser- dılar ve ondan sonra her gun tele- d M 1 

Bunun acıklı bir delili, erkekler· k" b'" "k b" ı şlug-u doldur _ Amerikalılara memleketleri- da tanzim etmeleri icap e er. aa e -
Yarısı erkek olanlar... gide ı uyu ır >o - . d 1 ğ d . l'ğ" fonla evde, büroda beni arayıp bul· sef komcu memleketler hususunda 

1 
J •t .. ç kü deki prostat §İtkinliği hastalığıdır. dunuz! diye söze başladı, miz arasındakı ost u un erın ı ı- 11 

Tanrı ar tanrıaı upı er, bu . • Buna sebep, gonad zamanında ka- v k k memleketlerinden ni göstermek istiyo.ruz, sancağımı- dular, bilgilerimiz pek basit pek kıt ve kifa-
ru"'k tanrının, kendisinden ha erıız· - .x a ın şar ' ı _ Otomobili alıp gelelim mi? · 'b 1 .. dd t 
T dmlıktan kalan parçanın, erkekli· d tl dan müttefikleri zı ve silahlarımızı sızc bırakıyoruz yetsizdir. Bu ıtı ar a uzun mu e 
Ce bo .. yle karmakarıtık •eyler yarat· yakın os arınız • • H · · t desem bile geldi- 'd "k d. b" · la bu ~ 1 1-in sonbaahrında fırsattan istifade . d b lan sergide temsil edil- dediler. ayır ışım var . . Romanya a ı tısa ı ır mısyon -
taklarına O •• fkelenir ve on ara ceza nız en azı ter benı· aldılar, evlerıne, pla1a, eğ- ı k b memleketı' yakından gör-. " ederek büyümeg-e yeltenmesidir. · 1 d' · in mevcudiyetiniz unara • u 
Ol.un dl.ye insanların hepsim yu- memış er ır, sız len,ce yerlerine götürdüler. Bir gun k"k t · ı münevver 

· Zaten, öteki cinsten kalan yüzde 20 k 'kl·w• utturdu En mühi Flushing'de oturduğum apar- müş ve tet ı e mıt 0 an 
murtayı iplikle keser gibi,, ikıye ayı· bu e sı ıgı un ··· • hep beraber bizim pavyonda yemek bir fikir adamımızın onu bize tanıt -
rır. inanalar arasında a§k duygusu den yüzde kırka kadar parçaların mi siz sergide, dünya milletlerinin tımanın altında büyük bir yiyorduk, ihtiyar kadın (anaları) mak için sarfetmit olduğu emekleri 
da ondan sonra meydana çıkar: o eserlerini kadınlarda da, erkekler. en dikkate değerlerinden biri oldu- kürkçil mağazası var. Bir gün b~ kendini tutamadı ağlamağa başladı, takdirle karıılamak borcumuzdur. 

b . hl.ki n olan· de de görmek her vakit mümkün- g~ un uzu liyakatla ispat ettiniz. Dün- mağazanın frijideri.ne. k.ıştı.k elbı- erkekler rakı ı"le bı·raz nec:elendiler, 
zamandan erı, ay ma u a El :ı Bay Ncjat Aytaman 170 büyilk say-
lar - yani normal denilen inıanla .. r dür. yanın bu kadar karışık olduğu, imar selerimi bırakmak ıçın gırdım. - anam, dediler; . 1 . d R 

O d t Yahut kabu- f fl ın bütün dün bı'selerı' saydılar, teslim aldılar, ic fadan mütcşelıckıl o an eserın e 0 -

- O"'tekı" c·ınslen olan yarılarını, gu- gona ın or asını ve müda aa masra arın :ı 1 . • • dTnizin f. . i . 
1 l da g- unu büyüterek öteki parçayı kü- d b kadar arttıg- ı bir devirde bı"ttı·, parayı alacaklar ve makbuzu · - Kırk yı sesınızın ve ı ı manya hakkında coğra 1• 11Y81 ve. •-

neı ve toprak mahluklan ° an ar w k ya a u d . 11 1 ' hasretini çekti. Bize hiç mi türke dari umumi mahiyette bilgiler verdık-
kendı.lerı"yle aynı cı"nsten olan yarı. çültmiye, yani bir çocugun ız ya· sizin sergiye iştirak e en mı et er- dolduracakları sırada sordular; d' da et e k . . 

b d . d" b'l b 1 b rastlamıyorsunuz, ne ıye v - ten sonra bu memle ctın zıraat, or -hut oğlan olmasına ıe ep ne ır, •· den biri oluşunuz ı e aşı aşına - İsminiz? d. 
tarını ararlar.... k h kk d B d • b. . t t 1.kk' d' dip de eve getirmiyorsunuz ıye mantar, madenler gibi tabii aerv.et.le: 

Bu Yı.nnı"ncı· aıra gelı"nciye kadar, ye ıorma a ınız ır. u a, şım· iktidarınızın ır ıspa ı c a ı e ı- - Atay. . d d b" 1 Türki h t 
d .k. b"I .1 • .. · f' d söylenır urur u, ama oy e - riyle, sınai ve mali ha. y.atını, arıcı ı-

d k k .
1 

"ık"ı b"ın do-rt yu'"z yıldanbe- ı ı ı gı erımize gore, ıpo ız gu • lebilir. Anlamadılar. .b. t" kl 1 f ke'nin içinde ya•ar gı ı ur er e · - .. d n geçırıyor ve son a-eme 1 "b" t desinin çıkardığı horınonlar, insan Mahrace, birincis: l.ırk, ikln ... isi _ Küçük isuıiniz? :ı caretını goz e 
ri, filozofun bu fikri bir a ay gı ı e- dolu bir muhite gireceğini aklın • sılda Türkiye • Romanya münascbet-
la- kkı" edı"lm"ıı ve gu'"neıle toprak ço. yavrularının yarısını kız, yarısını on iki yıl önce iki defa memle~ct!· Söyledim. d b'l . d' . d k b .. 

t .. 1 . b" . k" . ta . - Tu··rk müsünüz? an ı e geçırmez ı. lerini hülasa ve tahlıl e ere u mu-
cukla" 

•ayılanlann duygularına ogwlan beklinde dünyaya ge ırır er, mize gelınış, ızı ve es ı, yem n- Gu"ldu··1cr ·. . h d d'' 
" 1 d' nasebctlerin takviyesı ususun a u-. · Demek oluyor ki filozofun söy e ı • himizi yakından tanıyor; - Evet. 

Eflatun aşkı denilmııtı: . . k f t · ·n _ Tu'"rkı"ye'nı·n büyük transfor- _Evet mi? - Haydi ana seni Çeşme'ye gön- şündüğü tedbirleri izah ediyor. 
Halbuki hayat ilmının yenı ke- ği Jüpiter bizim a a aaımızın ıçı • 

"fi • Eflatun'un alay diye telakki dedir. ::at, o da göklerde olduğu masyon devrini dikkatle takibet - Mağazanın arkasındaki atölyeden derelim! Mukayeseli istatistikler, grafikle~ 
tı .e..~· . . . . .. h "z büsbü. tasav' edilen Jüpiter kadar hece- tim, Atatürk'ün büyük teşebbüsü- önce erkek, sonra genç daha sonra - Söylediğinizi yapmazsanız sı- ve kitabın sonuna ilave edilen iktısad 
ettıgımız fıknnın, fUP eM ' . 1 t t i nu" muvaffakı'yetlc başaracağından b d B . ze analıg-ımı helal etmem! harı'talarla pek ince bir dikkat ve ih-
tu .. n hak"ıkat defilae de, arasında m_ u riksiz ki insan arı amam amam • yaşlı iki kadın aşı uzan ı. enım-

.. k 0 l d"l n safhala timam mahsulü olarak kaleme alınmış 
h . bı'r hakı"kat parçası bulundugu• kiye ayıramıyor. . . işin en muş u zanne ı e · d" 

un b t t k d b'l .. h t d' olan bu eser, Romanya'ntn iktısa ı 
H t ·ı . ·ı b ld Bununla bera er, pros a fış ın· rın a ı e şup e e me ım... h b 

löıteriyor. aya ı mın n u u- d ı · • t k . f en 
~u hakikat Eflatun dilinde ifade e - liği, çifte ameliyat yerin_e.. şimd~ Sözü yeni devre ve son siyasi an- Samsun a son se 1 n ta r 1 a 1 çehresini ya~ın.daln ktanıma ısl;{et 
gu d ·1 bT k. • hormon şırıngalariyle pek ıyı tedavı Iaşmalara intikal ettirdi; münevverlerımız e, omıu mem • 
dilmek istenilirse, enı e ı ır ı ın- f ğl d le ticari münasebetler idame eden ve· 

nlann hepsi de ay çocuklarıdır ve edildiğine göre, filozo un e ence -lnonü, bu harikuH\de a am, tam 
ıa k . t . olsun diye ortaya attığı fikir bugün zamanında harekete geçti, ingiliz- • • 1 d • • ya etmek istiyen bütün iş ada~ları • 
Jupiter onlan ikiye ayırma ıs emıı • b" h k"k k. u k. . b ..., z 1 n 111' mıza bilhassa tavsiyeye ıayan bır rch-
olaa da bunda iyice muvaffak ola- pratik netice veren ilını ır a l at lerle, onların türklerle yapılaca ıt- ç 1ş1 og u u a ra .\ 
mamııtır. Onun için her kadında bir olmuıtur. G. A. tifakın yüksek kıymetini en çok berdir. 
erkeklik parçası, her erkekte de bir takdir ettikleri bir devtde anlaştı. h 1 1 d Fiyatı 200 kuruıtur. 
kadınlık parçası vardır.. .. Kıı "ııt"ıler kampı atıldı Gayet güzel fransızca onuşan ve b ,· r k 1 s m 1 a" a" s u a t 1 n a Büyük yemin 

Bunu da_ belki garıp gorecek. ~ at sporlarından büyük zevkle hah-
.• k ı· d Çün seden mahrace, güldü: İngiliz muharirlerinden Baroncı 

ainiz - tabu bulma azım ır. • Buda e te 26 a a - 36 memleket w f d 1 Muzaf 
k.. b d herkes bilir - insan ~ .ş . ' . · :

1 
. . . ·t· .ket- _ Türkiye bu sefer saglam ve Orczy tara ın an yazı an ve • 

~ .- unu a. . d n elen iki mümessılını.n ve ızcı erının ış ıra favori bir at üzerinde bahse girişti, Ç b fer Nayır tarafından dilimize t~rc~~~ 
hırı anadan, bı~ b~~;ü; B~ iki yu- tiği kız izcıler enternasyonal kan;t· memleketinize daha parlak istikbal- Samsun . Ankara, Samsun - artam a edilen bu eser fransız büyük ıhtılalı 
yumurtanın ma su u • l Gödölle ormanında açılmıştır. ız 1 d'l . d d" devirlerinde geçen son derece mera~-
m urta birleıirken, her biri kadını. 'ızc"ıler kon res·ı de 30 temmuzda Na- er ı erım. e ı. ) • • ) ğ t k b Jadıl •- k b 

g d 1 tren erı lf eme e e rar aş ar lı, heyecanlı bir vakanın yü~e. . ır iından yahut erkekliğinden. yans. ı • ı· am·ıral Horty'nı·n huzurı'yle topla- Yemekten sonra pavy. onu. . o aıı- . h 
P d k b 1 uslGp ve tahlil kabiliyetinı aız ınce 

~bndn~~t~~~Y~~~ebrr· k 7 - t k~utopla~ı~ ~rduk,ba~~nınaı, ı~ı~y~a~ş~ı~-~~~~~M~~~~~t~~~~=~~~~~~~~=~=~~~~,~~-Nnhn~b~rl~~h~J-d w k naca ve agua osa . T .. k' ı:ı: LC e ı:ı:alıba ame d •r 
l~ir. Neticede, yeni ogaca çocu- rına devam edecektir· Kongre bilhas; ,_ ca ıngı ız, ote. ı _en v .. - a , c YanD n ırmafln a tere'de ve Franu'da çok okunmuş ve 
;- ;n •• L.. -..i .ol111n vnmur.ta da lıgf'Yüliyetıne ıştır lü meselesini ba- - Nevyork da, hep yemelıclerını- toför muavini lımailin ve Bafra'nın Engiz köyünden bir kadın ve rağbet görmli§. defalarca tabedilmiş 

tlkin bir tek hücreden ibaret o - his mevzuu edecektir. zin nefasetini dinlemişler, onlara Elifli köyünden bir erkeğin de boğulduğu, suların bu kere çekil- olan bu eser beşeri ihtirasların alabil-
lan insan yavrusunun büyümesi o Almanya ve İtalya, kampa iştirak size bunu ispat edeceğim dedim ve mesiyle anlaşılmıştır. diğine ayaklandığı kanlı günlerde a-
hücrenin birçok hücrelere ayrılması etmemektedir. Zira bu memleketlerde aldım, geldim. O kadar çok pilav ve sil bir kalbe malik iki gencin fazilet 
demektir. Hücreler çoğaldıkça in· kız izciler teşkilatı kaldırılmış bulun tatlı yediler ki... 1 Bafra'ya 14 kilometre mesafede ve ve iffetle dolu temiz sevgilerini hissi 
aanın türlü türlü uzuvları teşekkül İki kadın deforme olacağız diye A • 'd şose üzerindeki Sigara köprüsü de bir dekor içinde tasvir eder. 
ederler. lteride kızı oğlandan ayırt maktadır. şikayet ediyorlar, kahkahalarla gü- rtvın . e ÜÇ yıkılmıştır. Yine Bafra'nın Bakırpı - Çok temiz bir ifade ve tam bir sada-
ettirecek uzuvlar da öteki uzuvlar lüyorlardı Mahracc ayrılırken eli- nar - Andavallı mevkiindc bir çiftlik- katle dilimize çevrilmi§ olan bu cser-
araımda meydana çıkarlar. Bunla- mi sıkdı, b te 11 hayvan yıldırım çarpmak ıure- de edebiyat severler, kendilerini tat-
nn, anne kamındaki çocuiun hali - BUGÜN - Bir haftaya kadar Avrupa'ya ayram tiyle telef olmuıtur. min edecek yüksek bir phescr bula-
n• .onaJ derler. h" ULUS s· d döniiyorum, fakat hareket etme- Kavak kazasının Asarcık köyü böl- caklardır. Kanaat kitapevinin Ankara 

Çocuiun ilk aylarında bu ıonad Yeniıe H ınemasın a den önce sizi tekrar görmiye geli - Artvin, 26 'a.a. - Artvin iki günde gesindc 13 köy değirmeni yıkılmış- kütüphanesi serisi arasında intişar e-
ne kızdır, ne oğlandır; yahut hem İki büyük film birden rim, sergiye ilk defa pavyonunuzu üç bayram yaptı. Milli Şef lnönü'nün tır. den bu 224 sayfalık eserin fiyatı 50 
kızdır, hem de oğlandır. Filozofun görmek için gelmiştim, giderken de 935 senesi Artvini te§r.iflerinin yıldö- Demiryolu güzergahında sular çe- kuruştur. 
dedl·ıwı· gibi ay .-ocuğu... 1 - Valı Dalgası öyle yapacağım, ben bunu kendim nümü ile Hatay kurtulu•u 23 temmuz A s 

~ · · · · kl - • · :r kildiğinden Samsun - nkara ve am 
O da, ı·ık hücre gibi, yuvarlacık GlNGER ROGERS ıçm bır talıh açı ıgı telakkı ede- da ve Lozan zaferi de 24 temmuzda 

ı · d d' s1Jn - Çarıamba trenleri itlemeğe baş-bir cisim ve hücre ıibi bir kabuiu FRAD ASTA RE rım. e ı. tesit edildi. İki gün iki akşam Halk- f 

İ zm i r Enternasyonal l 
Fuar1na hazırlanınız 

20 Ağuıtoa - 20 Eylül 

· · b k lamııtır. Bilhassa Çarıamba ve Ba -ile bir de onun içindeki kısmı var- evının içi ve bahçesi küçük üyü 
dır• Eflatun'un zamanında ambriyo- 2 - Deh§et gecesi y unan pavyonunun açılıt me- Artvinlilerle doldu, boıandı. Hatip . ra kazalarında arazinin bir kısmı he-

BELA LUGOSI 
loji bulunıaydı filozof bunu aya rasiminde, üniformaları ve terin bu ilç hidiıenin §Ümulü ve ma- nüz sular altındadır. Mezruat ve mah 
benzetmit derdik. Seans saatleri: silahları ile Amerika'da yerleımi,, halli chemiyeti üzerinde yaptıkları sul~t hakkındaki zararların tespitine 

Neden sonra, çocuk kız olmak iı- 2,30 • 3,45 _ 5,30 • 6,45 ve Umumi harpta Amerika ordusunda . hl 
. ıza ar, tertip edilen milli oyunlar, 

tiyoraa 0 yuvarlaim kabuğu kalın· gece saat 9 da vazife almış eskı yunanlılar da itti-
k .. -ı·· o~ı l k rak ettiler, nutuklar, müzik, danı... fener alayları, evin tarasasından atı-laıır, ortası uçu ur. ıs an o aca . Vala Dalaası 

aa kabuk incelir, ortası büyür. • ve merasim bitince, bu üniformalı lan hava fişekleri, bayrak ve ampul-
Fakat, ıuraaına dikkat ediniz, Miki Jurnal kalabalık sahadan ayrıldı, bizim lerle süslenmit Halkevinin etrafında 

küçülen t•Y büsbütün kaybolur de- Tel: 2193 pavyona geldi. Gezdiler, konuştu - coıkun tezahürler yarattı. Her iki ak-

MAVi SU 
Yazan: Maior WREN 

beraber diğer Tuareglcr ilerlemekte 
devam ediyorlardı. 

Löjon, silah doldurarak, ateş ede • 
rek kah şuraya. kih buraya, bir yan
da~ öbür yana koıarak meczup gibi 
çırpınıyordu. 

Silahımın şarjörünü geçirirken, bu 
kadar telaşa ne lüzum var? diye düşü
nüyordum. 

Bir göz atı Ofa anladım: solumda 
duran dıvarı müdafaa için kimse yok
tu. Arkamdaki dıvarı bir tek adam 
müdafaa ediyordu. Süratle döndüm. 
Bu Maykıl degildi. 
Yalnız Löjon Scntandre ve ben hala 

mücadele ediyorduk. Facia sona er -
mek üzereydi. 
Maykıl elden gitmişti! Bir dakika· 

ya kadar ben de ona iltihak edecek
tim. 
Tüfeğime yeniden fiş.ek .s~rcrken 

etrafıma bakındım: benımkının mu -
kabil tarafındaki dıvarda kimse yok
tu: Sentandre de düşmuştü. 

- Haydi! İki dıvara. Koş, hayvan. 
Ateı et, ateı et diyorum sana... . 

Bir yandan öbür yana koprak f ı -

-52-
Böylece Löjon'la ben yalnız yapa

yalnız Zindernö~ .kalesini müdafaa 
ettik: bine karşı ıkı. 

Nihayet Tuareglerin ateşi azaldı. 
Bitap bir hale gelmiştim, köpeklerin 
kovaladığı bir tilki gibi sallanıyor
dum, ter içindeydim ve tahammül e -
dilmez bir baş ağrısı beni yarı körlet-

mişti. ·· k • h" k.. .. -- d Derin bir su ut u um suruyor u. 
Bu sağır edici gürültü saatlerinden 

onra müessir bir sükOt. 
Löjon bana merdiveni göstererek: 
_ Aıağı in! diye haykırdı. Çorbay

la kahveyi ısıt ve hepsini buraya ge
tir. Hemen yeniden başlıyabilirler. 
Gece basana kadar mukavemet edebi
lirsek kurtulduk demektir. 

Beni bir kan birikintisi içinde ya
tan Maykıl'ın cesedi önünde hareket
siz görünce haykırdı: 

- Hadi koş! 
Kendimi merdivene doğru sürükle

dim. Löjon'un •ateş kes!" kumanda -
sını neıeli bir şekilde çaldığını ve 
muhayyel emirler verdiğini işittim. 

"Geceye kadar mukavemet edcrstk 
kurtulduk gnektk I" ifa kıl 

makta olduğu isin kurtulmayı hiç ar
zu etmiyordum. 
Ocağın ispirtosunu tutuşturmak i

çin bir kibrit çakarken bir patlayıı i
şittiğimi sandım. Merdivene koştum. 
Löjon bir mazgalın önünde bir cesedi 
"tanzim,, etmekle meşguldü. Maykıl 
hala olduğu yerde yatıyordu. 

Tekrar ahçılık vazifemin başına dö· 
necektim, tam o sırada Löjon'un daha 
tamamiyle ölmeden evci kardeşimi de 
"tanzim" edebileceği hatırıma geldi. 
Maykıl henüz can çekişir olabilirdi. 

Belki sadece ağır yaralıydı. Ümit ede
bilirdim. Ekseriya kurşunlar kafaya 
veya boyuna çarptıkları için umumi -
yetle yaralıların derhal ölmelerine 
rağı;nen henüz ölmiyenler de vardı. 
Maykıl'ın ötekilerden ziyade bir i· 

tinaya mazhar olması için hiç bir se· 
bep yoktu. Fakat o benim çok sevdi
ğim kardeşimdi. Istırap çekerken 
kendi haline terkedilmesi, ve bir pata
tes çuvalı gibi mazgallardan biri üstü
ne atılması düşüncesine tahammül et
mek kabil miydi? 

Ya henüz yaşıyorsa? Belki hayatı 
benim yapacağım teşebbüse bağlıydı. 
Yukarıya koştum. 

Amirime meydan mı okuyacaktım. 
Kumandanı olduğu bir kalede yapma
sı ve yapmaması icap eden şeyleri ona 
ben mi öğretecektim? Maykıl'ın öte • 
kilerden başka evsafta oldu&unu, on
larla aynı muameleye tabi tutulamıya 
cağını mı aöyli;yecektim? 

Ma ' . 

bahsettiği mektupları ve küçük pake
ti almam lazımdı. 

Esasen vaziyet bam başka bir şekil 
almııtı. 

Löjon'la ben tek başımıza cehen
nemden sağ salim çıkmıştık. Bine kar
şı iki kiti, biz bayrağı kurtarmıştık. 
Her halde, erkekcc ve doııtca hareket 
edecekti. ' 

Dama çıktım. Maykıl'ın üzerine c -
ğilen Löjon kardeşimin caketini çöz
müş, kasketinin a&tarını yırtmıı ve 
Maykıl'ın teni üzerine taktığı keme -
rin küçük cebini çıkarmıştı. Yerde üç 
dört mektupla yırtık bir zarf vardı. 
Löjon'un ellerinde, mühürlü, bağlı kü 
çük bir paketle bir açılmış mektup 
vardı. 

Gözüm karardı. 
Bir ölüyü soyan, yanında çarpış· 

mış, muharebe başlamadan evel haya
tını kurtarmış bir askerin malını ça -
lan bu .akbaba üzerine kudurmuı gibi 
atıldım. 

Löjon beni görünce: 
- Hani elmas yoktu, diye haykır

dı. 

Ve haydut paketle mektubu muhte-
vi sol elini uzatarak sırıttı. 

- Sefil haydut! diye haykırdım. 
Tabancasını yüzüme kaldırmııtı. 
- Geri 1 Daha uzağa 1 Geri, diye ba-

ğırdı. 

Bir hareket yapsaydım, ölmüıtüm. 
Bu bir kurtulut olacaktı. Fabt da

ha öoce IÖyleııec:ek bir sift eösiaı 

devam olunmaktadır. 

' 
şam Halkevinde halka ve kahraman 
askerlerimize müsamereler verildi, 
filmler gösterildi. 

1939 . 

bana baktı. vakıayı da farketmiştim: Maykıl'ın 
- Bir adamın muharebeden ıonra gözleri açılmııtı 1 

ölüleri soyabileceğini bilmezdim, de- Maykıl yaııyordu. Ben de yaşıya
dim. Bu işin yol kesenlere bırakıldı- caktım ! Ve elim süngümün kabzesini 
ğını sanırdım. Pis hınız, cenaze so - sıktı. 
yu<:u, ıen ıercfli bir üniforma tıııya- - Ali ı Elinde silahla mafevkinc 
cak yerde süprüntü tenekelerini ka- tecavüz et. Mükemmel. Seni muhal:c-
rıştırmalıydın... me ediyor ve öhime mahkum edi} or, 

Löjon tiddetle mukabele etti: idam hükmünü de bizzat infaz edıyc 
- Bir elmas hırıızı tarafındın ıU· rum. 

zel bir ölü duası! Beynini patlatma - Löjon tabancasını ağır ağır yiıziı .• ı • 
dan önce pek yüksek hisler ifade edi- den karın boıluğuma doğru tevcih et
yorsun. Ya, ben de ıeninle meııul ol- ti: 
mayı vadetmittim. Zamanı ıeldi. Kar- - 1ıte, tam yeri 1 
nına yarım düzine kurıun 1 Seni öteki Mucize ı Maykıl'ın ıağ eli kımılda-
dünyaya ıeyriıeriyle cöndermek iıte- dı, bu el Löjon'un ayagını. yakaladı, 
mem. Sana artık ihtiyacım olduğunu muvueneıini kaybeden herıf sallan • 
sanmıyorum: bucUn Tuarecler tur • dı ve tabancasının tetiğini çekerek 
ruz etmiyeceklerdir; öl illeri kumlara yere dilttil. 
gömmekle ittigal edecekler. Ben Lej- isabet ettirememitti 1 
yon donör niıanına, terfie ve Paris'e Dumandan ıözlerim körleşmiş, ku-
gitmek üzere bir izine nail olıcatım. laklarım uğırlaımıı ve taşkına dön -
Ve Paris'te, kUçUk ıevezem, lejyona milt bir halde ıefilin üstüne atıldım. 
gelirken benim için ıetirmiı oldufun GöfUı ıöfüıe müthit bir mücadele 
tu küçücük ıeyi keyfim istediği ıibi oldu. Beni boğazımdan yakaladı. Bir 
kullanacafım. mildafu insiyakiyle ıüngümti neresi 

Bana paketi g8ıteriyordu. oldufunu bilmeden bir yere sapla -
- Bunun ve ıenin sayende, diye i- dım. Ayafım ıendeledi, yere yuvar -

live etti, dünya yüzünde yeni bir un- landık, ve milthit bofupnıdan kendi
gin türeyecek. mi sıyırınca, Löjon'un arka ilıtU yıt

Bunu aöylerken ayafiyle Maykıl'ın mıı. son bir takalluıla kıvrandığını 
C\tedini itti. cördüm. Kabzası ıöfıünde duran ıiln-
Çılcına döndüm. (Ü kalbi delmiıti r 
Sünıüm yanımdaydı, ftirllnmes bir ÖlmUftil 1 

kuvetJe itilerek. ileriye atalclam. Olma, ı a.n. ben JratUdlm 1 Twr 
Fakat bulanık s e.a karde-
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Düzce - Bolu yolundan bir görünüş 

K ızılcamam'dan, beş saat süren 
yolculuğun yorgunluğunu 

tam dinlerdirmeden vücudumuzu 
biraz rahata alıştırdıktan sonra oto
busümüze yeniden dolduk. Burada 
dolduk kelimesini biraz hüsnüniyet 
sahibi olanlar bindik ve yerleştik 

manasına da alabilirler.Şehirler ara· 
sı otobüslerinin fabrikadan çıkar -
ken insanı mı, yoksa eşyayı mı taşı
mak için yapıldıklarını profesyonel 
bir makine mütehassısı bile kolay -
lıkla kestiremez. Şoför veya bu nes
nelerin sahibi şöyle hesap etmekte4 

dir: 
"- Bu makine iki ton götürebi • 

lir. Her insan vasati 70 kilo olduğu· 
na göre 30 kişi alır." 

Fakat ı;nesela, iki ton balya alabi -
len bu makine bizatihi hareket sahi-
bi olan insanları kendi içine nasıl 
toplar. Fakat bu sualin de mukad -
der cevabı şudur: 
"-Balık istifi gibi"' 
Belediyelerimiz istedikleri kadar 

tedbir alsınlar. Fakat vatandaşda ni
zamlara ve kanunlara tam riayet bir 
ahlak haline gelmemiş olursa bunla
rı tatbik pek güçleşir. Biz, şehir dışı 
jandarma karakolunu geçtikten son
ra otobüsümüze sekiz yolcu daha al
dık. Devlet ne yapsın, zabıta ne yap
sın, kanun ne yapsın. Gönül rızasiy
le bu azaba katlandıktan sonra ka
bahat kimdedir? Bütün bunları dü
şüne, düşüne Kızılcaham'dan Bolu
ya gidiyoruz. Yolumuz, ilk uğrağı
nı Gerede'de verecek. Bilmem bu 
ismi hiç duydunuz mu? Ağaç me -
raklılarına Gerede ismini sık sık ha
tırlamalarını tavsiye ederim. Hele 
bir Esen tepesi var ki çam kokusu 
ciğerinize dolmak değil, yüzünüze 
çarpıyor ... 

Biz Gerede'ye Kızılcahamam'dan 
hareketten ancak dört saat sonra 
gelebildik. Ağaç yalnız manzarayı 

değil, evlerin inşa tarzını bile değiş
tirmiş. Urfa, Gaziantep çevresini 
gezmişseniz, bilirsiniz. Orada evle
rin tabanı bile taşdır ve dıvarlar ka
le surlarını andırır. Burada ise sa -
çaklar bile ahşaptandır. 

Gerede şimal garbi Anadolu'mu
s un tipik bir kasabasıdır. Bolu'nun 

Kızılcahamama kadar rengi sar1 olan 

L 
Boluya kadar yeıil bir hahya benzer 

Bolu dağından Düzce ovası bütün tabiat 

güzell iklerinin kavnağ ı halinde görülür 

Düzceden gtizel bir manzara 

üçüncü derecede büyük bir kazası 
olan Gerede'de, uzun boylu durmu
yoruz. Daha vilayet merkezine var
mak için 51 kilometre yol alacağız. 
Altımızdaki makine bir yirminci a
sır vasıtası olarak ibresiyle saatte 
120 kilometreyi bile gösteriyor a
ma ... Şu atalar sözünü hatırlayınız: 

"Meydan olur at olmaz, at olur 

meydan olmaz." 
Şoför, bizimle alay etmek ister 

gibi otobüsün ismini Kuş koymuş. 

Belki düz bir yol olsa benzin kuveti 

bu demir kütlesini kanatlandıracak 
ama, o yolu şu turizm programının 
tatbikinden sonra görebileceğiz. 

Gerede'de çarşı içinde gördü
ğümüz bir güneş saati bu ka

zanın muhakkak ki en enteresan bir 
varlığıdır. Vaktiyle burada bulunan 
bir topoğraf yüzbaşısı güzel bir şey 
yapmış. Bir mermer üzerine saat fa· 
sılalan koymuş, biraz ileride bir de
mir sütundan mermere akseden göl
ge saatin kaç olduğunu dakikasına 
kadar saymak imkanını veriyor. Ge
redeliler altmış seneye yakın bir za
mandanberi güneşli havalarda va • 
kitlerini, bu ne kurulması, ne anah
tarı, ne makinesi ,ne zembereği olan 
ve asla şaşmıyan saatten öğreniyor· 
lar. Ya bulutlu havalarda ne olacak 
diyeceksiniz? Gene bir topoğraf za
bitinin çıkıp da bir gölge saati yap
masını temenni etmekten başka eli· 
mizden ne gelir. Gittiğimiz mevsim, 
uzun boylu mahsul ve meyve mevsi 
mi olmadığından Gerede'de bir şey 
ler alamadık. Otobüs sakinlerinden 
mühim bir kısmı önceden bunu he
saplamış olacaklar ki hazırlıklı çık
mışlar. Çeneler durmadan oynuyor. 
Bir de, belki yeşili ve ağacı görünce 
ilhamı ayağa kalkmış olan birisi 
yüksek sesle gazel söylemeğe başla
dı. Sesi güzel olsa ve memleket tür
küsü söylese zevkle dinlerdik ama, 
bu güzel tabiatle medet doğrusu te

zat yapıyor. 

Biribirimizin ufak tefek kusurla
rını hoş göre göre durmadan yol a
lıyoruz. Saat sekize yaklaştı, sekizi 
geçti, dokuza yaklaştı. İşte Bolu gö
züktü. Sivas, bağından gözüktü der
ler. Biz de Bolu'yu elektriğinden 
gördük. İnanınız ki hiç bir kuvet bu 
yüksek platformlu Anadolu yayla -
sında elektrik kadar muhteşem de -
ğildir. Yirmi dakika sonra Bolu'nun , 
içindeyiz. Bu gecemiz burada geçe
cek. Şoför emanetlerini sağ salim 
getirmiş bir ka~raman gibivdolaşıyor. 

' Ne de olsa, otobüs de kendi ölçü -
sünde bir postadır. Benim gibi kar
şılıyanı olmıyanlar da elinde valizi 
doğruca bir otel ararnağa gidiyor. İ
çimde hiç sıkıntı yok. Yalnız Bolu'
yu gece de olsa gördükten sonra a
caba son merhalem olan Düzce nasıl 
yerdir diye merak ediyorum. Kendi 
kendime nasıl olsa diyorum. Vila -
yet merkezinde güzel bir otel bula
bilirim. Sağa sola soruşturuyorum 

ve bana tavsiye edilen belediye o
teline gidiyorum. Aksiliğe bakınız 

ki yer yokmuş. Mecbur olarak bele
diye oteli karşısındaki bir otele yer
leşiyorum. Saat dokuz, vakit geçir
meden bir şeyler yemek lazım. Onu 
da temin ettim. Şimdi sabah sekiz
den akşam dokuza kadar on üç sa
atlik bir yol yorgunluğunu dinlen
diriyorum. 

Rahat geçen bir uykudan sonra 
sabah saat 7 de gene epey bir bekle
yişe mecbur kalarak Bolu'dan Düz
ce'ye doğru ayrılıyoruz. Sabah gö
ziyle şehir bana daha şirin, daha mu
nis ve daha güzel gözüküyor. Her -
kesin ağzında tek bir şey var. Eğer 
İstanbul - Ankara yolu Bolu'dan ge
çerse burası cennet olacak. Hakika
ten de öyle. O zaman muhakkak ki 
ankaralılar buraya akın edecekler 
ve şöhretini çok işittiğim Abant gö
lünün etrafı bir kamp manzarası a
lacak ... 

• 

iktisadi bahisler 

İngiltere -Amerika 
trampa anlaşması 

H.A.KUYUCAK 
İki üç ay kadar evel dünya ham yapan münferit müteşebisler, fertler

madde piyasalarını alakalandıran bir dir. Halbuki İngiltere hükümeti bir 
haber yayılmıştı. İngiltere ile Ameri- pamuk stoku vücude getirmek ıçın 
ka Birleşik devletleri arasında bir ithalatçılarına değil doğrudan doğru• 
trampa anlaşması yapılacağı ve İngil- ya pamuk müstahsili bir memleketin 
tere'nin kalay ve kauçuk mukabilinde hükiimetine müracaat etmiş ve muka
Amerika'dan muayyen miktarda buğ- bilinde de gene kendi imparatorluğun 
day ve pamuk alacağı söyleniyordu. da çıkan ve Amerikada şiddetle ihti-

Bu haber alakadarları sinirlendirdi. yaç duyulan bir maddeyi vermeği ka· 
Liberal bir iktisat siyaseti güttüğü bul eylemiştir. Bu hareketle, bilhassa 
zannedilen devletlerin dünya ham harp hazırlıklarının çok hızlandığı bir 
madde piyasalarına müdahalelerini devirde hem işi emniyet altına almış 
her iki tarafta da hoş görmiyenler hem de süratlendirmis olmaktadır. 
çoktu. Bilhassa işe buğdayın karışma- Şu halde bu tip mübadelenin devam 
sı Kanada'nın protesto etmesine sebep lı bir şekil olup olmıyacağı tatbikatı 
oldu. Kana'da, İngiltere'ye buğday neticeleriyle belli olacaktır. Fakat bu 
lazımsa kendisinden alınması lazım münasebetle bizi alakalandıran diğer 
geldiğini, doğrudan doğruya Amerika bir nokta vardır : 
dan alınmasının İngiltere - Amerika İngiltere ile Amerika arasında ya -
ve Kanada arasındaki anlaşmaya mu- pılan bu anlaşma İngiltere ile siyasi 
halif olduğunu ileri sürdü. Bundan münasebetler tesis eden ve fakat bir 
başka Amerikadan buğday alındığı çok sebeplerden dolayı ticari münase· 

D üzce'ye doğru hafif meyilli takdirde İngiltere'nin siyasi rabıta • betleri inkişaf edemiyen memleketle· 
bir ovayı çıkarak gidiyoruz. lar tesis ettiği ve ticari münasebetle- re bir nümune olabilir mi ? Muvak • 

Önümüzde pek de küçük olmıyan rini artırmak istediği memleketlerden kat bir tedbir şeklinde bile olsa, İngil· 
Bolu dağı var. Otobüsümüz kıvrıla buğday alma kabiliyetinin azalacağı tere, mesela buğday stoklarını, hükü
kıvrıla tepeleri aştığı, sık ve bol a- da söylendi. metimh.Je yapacağı bir trampa anlaş· 
ğaçlı ormandan biraz sıyrılarak ha- Bu protestolar ve mütalealar naza • ması yoliyle temin edemez mi ? Mu • 
kim bir noktaya geldiği zaman şofö- rı dikkate alınmış olacak ki 23 haziran kabilinde de bizce stok yapılması lü • 
rümüz, bu güzel manzaradan nasibi- da Londra'da imzalanan anlaşmıya zumlu maddelerden veremez mi ? Bu 
mizi almamıza gönlü razı olmamış kalaya ve buğdaya dair bir hüküm suallerin cevaplarını da tabii alakalı • 
gibi makineyi durduruyor. Ve he- konulmamış, yalnız pamukla kauçu. lar düşüneceklerdir. 
pimiz iniyoruz, dört bir tarafta gör- ğun tırampası takarrür eylemiştir. 
düğümüz manzara içimizi açtı. Her İngiliz • Amerikan trampa anlaşma
taraf yem yeşil, bu yeşillik tabiat ve sı diye anılan ve iki tarafça da tasdik 
insan elinin eseridir. Bir tarafta bu- edilmiş bulunan bu anlaşmanın esaslı 
]utlara değmek hırsiyle boy vermiş noktaları şunlardır : 
olan ağaçlar ve onların yanı başın - Amerika Birleşik devletleri İngil _ 
da yem yeşil bir halı gibi uzanan tere hükümeti emrine takriben altı 
buğday, mısır, tütün tarlaları ve bu milyon isterlin kıymetinde 600,000 
tarlalar arasında öbek, öbek koru - balye pamuk teslim edecek ve buna 
luklar, onların yamaçlarında köyler mukabil İngiltere de Amerika hükü • 
ve bize uzaktan ufak gözüken bir metine aynı kıymette 80,000 ton kau -
çok insanlar durmadan çalışıyor • çuk verecektir. Her iki hükümet a • 
lar. damları da bu anlaşmaya harp hazır -
Ufukları araştıran gözlerimiz bir lık stokla te · · k d' 1 · · ·1 
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Macar gazetelerinin 

B. Behi~ Erkin 

hakkındaki ne~riyalı 
Budapeşte, 26 a.a. - Macar gaze· 

teleri, Macaristan'ı terkedecek olan 
B. Behiç Erkin hakkında hararetli 
makaleler yazmaktadır. 

f ·ı· ·· · d d B D.. ıgını, ta ıı şartlar altında milletler a-
ı ı uzerın e uruyor. urası uzce- . . . 

d
. 1 t . . t . t b.. .. .. . rası tıcaretının fertler vasıtasiyle ve 
ır. s emıye ıs emıye o o usumuze h • bb" 

d
.. .. B 1 d v t kl ususı teşe usle yapılmasını tercih 
onuyoruz ve o u agının e e e- ·kı · · f 
· d k l k 1 - D" ettı erının etrler vasıtasiyle ve hu • 

rın en ıvrı a ıvrı a aşagıya, uz- s • t bb" 1 1 ce ovasına doğru yol alıyoruz. u~ı ~§~ • us e yapı masın ı tercih et-
1 ekılerını ıfade et:mişlerd ir. 

· P . Gerek bu ifadelerden ve .ııerek v a • 
._....:..-----'---------- zetelerin neşriyatından anlaşıldığına 

Pester Lloyd diyor ki: Macaristan
ın samimi bir dostu Budapeşteyi ter· 
kediyor. 11 sene süren faaliyeti esna
sında B. Behiç Erkin temas ettiği 
bütün macar mahfillerinin sempatile• 
ı ın ~ .. nı·ru.<tt.u::: 1'.f'f'""fl"f!J!-tlın ·· ı; 
tıtletenoır noK~a varsa o oa Kt:nuı!.-

Beypazannda bir h1rsızhk 

Jandarma birka~ saat 
i~inde su~luyu buldu 

mahkemeye verdi 
Beypazarı, (Hususi) - Dün kaza

mızda bir hırsızlık olmuş, suçlu der • 
hal yakalanarak meşput suçlar malı -
kemesine verilmiş ve mahkum olmuş
tur. Beypazarı'nda bu türlü hadiseler 
pek nadir vuku bulduğu için bu hır
sızlık kasabada epey alaka uyandır • 
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Kıbrıslı Mehmet oğlu kalaycı Meh
met isminde biri bundan on beş gün 
evel Ayşe isminde bir ihtiyar kadının 
evine gitmiş ve : 

- Düğün yapacağım evini on beş 
gün için bana kiraya verir misin, diye 
sormuştur. Ayşe de bu teklife muva -
fık cevap vermiş ve o gün evi Meh -
med'e terketmiştir. 

Aradan on beş gün geçtikten sonra 
eve gelmiş ve mahzene yığdığı eşya

ların yanına inmiştir. Ayşe'nin mah • 
zende bir çok malı ve bu arada bir de 
sandığı vardır. Kendisinin ve kızının 
altın ve gümüş eşyası da bu sandığın 
içindedir. Ayşe mahzene girerken 
mahzen kapısınnı kilidinin zorlanmı · 

ve içerdeki eşyanın dağıtılmış oldu
ğunu görmüş, derhal sandığına koş -
muştur. 

İhtiyar kadın sandıkta hoyrat bir 
elin dolaştığını ve alt üst ettiğini an -
lamakta gecikmemiş, eşyalarını orta
ya dökmüş ve bakmış ki: bir beşibir
yerde, bir çift altın küpe, altı altın 
yüzük, iki sarı lira, bir gümüş köstek, 
bir kuşak ve 225 kuruş para yok ... 

Derhal yukarı kata çıkmış1 Meh -
med'e: 

- Benim mahzendeki eşyalarımın 

bir kısmı çalınmış, buraya yabancı 
kimse girmez, bu sizin işiniz olsa ge
rek ... Şu eşyaları geri verin de jandar
maya haber vermiyeyim. 

Fakat kalaycı Mehmet inkar etmiş, 
hiç bir şeyden haberleri olmadığını 
söylemiştir. Bunun üzerine Ayşe ka
dın jandarmaya haber vermiştir. Jan
darma, bir kaç saat içinde Mehmed'in 
suçlu olduğunu tespit ederek cürmü 
meşhut mahkemesine sevketmiştir. 

Mahkemede suçunu inkara imkan 

göre anlaşmada bu mübadele dolayı -
siyle alakalı piyasaların lüzumundan 
fazla müteessir olmamasını temin için 
icap eden tedbirler mevcuttur. Mese -
la her iki hükümet de bu suretle elle
rine geçirdikleri stokları ancak bir 
harp halinde kullanmağı ve böyle bir 
lüzum hasıl olmadığı takdirde yedi se 
neden evel piyasaya sevketmemeği ta
ahhüt eylemektedirler. 

İngiliz piyasasının takriben altı ay
lık bir ihtiyacına tekabül edecek olan 
pamuğu Amerika hükümeti elinde bu 
lundurduğu veya finanse ettiği stok -
lardan verecektir. MalUmdur ki bu 
hükümet 1932 denberi takip ettiği 

ham maddeleri kıymetlendirme siya -
seti neticesi olarak, pamuk piyasasını 
tutmak için elinde stok bulunan müs
tahsillere para vermemekte ve icabı 
halinde bizzat pamuk mübayaa ederek 
stoklar tesis eylemektedir. Şu halde I 
anlaşmanın Amerika bakımından tat
biki çok kolay olacaktır. 

Kauçuk piyasası ise serbest değil -
dir. Müstahsil memleketlerin yaptık
ları bir anlaşmaya müsteniden beynel
milel kauçuk tanzim komitesi sık sık 
toplanarak her memleketten ihraç o -
lunabilecek kauçuk miktarını tesbit 
elemektedir. Şu halde İngiltre hükü
meti bu komiteye müracaatla ihraç 
miktarının artırılmasına müsaade ala
caktır. Fakat komite yalnız Britanya 
imparatorluğuna dahil memleketlerin 
ihracatını artıramaz. Umumi ihracat 
kontenjantmanı artırıldığı 'takdirde 
ise Fransız ve Felemenk müstahsiller
de müstefit olacaklardır. 

Ana hatlarını hülasa ettiğimiz bu 
anlaşma hakikaten istisnai ve muvak
kat bir tedbir midir ? Yoksa, mesela 
takas ve kliring anlaşmalarında oldu
ğu gibi, tatbikatı ileride bütün dünya
ya sirayet edecek yeni bir mübadele 
şekli midir ? 
Unutmamalıdır ki hakikat halde he

men bütün beynelmilel mübadeleler 
trampa şeklinde cereyan eder ; yani 
muayen bir miktarda ve muayyen ne
viden mallar başka miktarlarda ve baş 
ka neviden mallarla mübadele olunur. 
Fakat esas itibariyle bu mübadeleleri 

durmadığı için bu cezanın altıda biri 
düşülerek 2,5 sene hapsine karar ve • 
rilmiştir. Bir o kadar da emniyeti u
mumiye nezareti altında k.ılacaktır. 
Suçlu cezaevine gönderilmiştir. 

Beypazarlıların, memleketin emni -
yet ve asayişi hakkında besledikleri 
kuvetli itimat ve emniyet bu vesile i-. . . . 

nin büyük elçiliğe terfiidir. 
Esti Ujsag gazetesi de B. Behiç 

Erkin'e tahsis ettiği makalede diplo
matın hayatını yazmakta ve yüksek 
meziyetlerini de tebarüz ettirmekte· 
dir. 

Uj Magyarsag gazetesi B. Behiç 
Erkin'in gidişinden teessürünü bil· 
dirmekte ve kendisinin daima sadık 
ve samimi bir macar dostu kalacağı 

ümidini izhar eylemektedir. 

Muğla' da zelzele 
Muğla, 26 a.a. - Dün gece saat 24 

te olduğu gibi, bu gece de saat 3,20 

de şiddetlice bir yer sarsıntısı vukua 
gelmiştir. Hasarat ve zayiat yoktur. 

Kuru üzüm rekoltesi 
65 milyon kilo 

İzmir, 26 a.a. - 939 yılı kuru üzüm 
rekoltesi gayet nefis ve hastalıksız o
larak 65 milyon kilo tahmin edilmek
tedir. Piyasanın 19 veya 21 ağustosta 
açılacağı zannedilmektedir 

Burnova içme su tesisatı 

tamamlandı 
İzmir, 26 a.a. - Burnovada yapılan 

içme suyu tesisatı tamamlanmıştır. 

Burnova belediyesi abonelerine veri
lecek su saatlerini tevzi ettikten son
ra halka su dağıtılmasına başlanacak
tır. 

J••····································'-. 
Türkiye teıkilafl 
esasiye hukuku 

Birinci cilt 

Yazan: Vasfi Raşit Sevig 

Te§kilatı esasiye hukukun a 
başlangıç, siyasi doktrinler, 
K em alizm, P art i ve Devlet 

Fiyatı ik i lira 

T evzi yeri : Akbıt Kitabevi
ANKARA 



Hatay'ın anavatana kavuştuğu gün 

· Hataylı bir genç kız miilı kıyarecinde ttaıuy 
gençliği arasında 

Transız askerlerini •on f PltV. 

~ ~ 

• 

~-
F 1"annz Rltmanctanı veaa edivo• 

Hatayrı genç kızlar ti:1rencle 

Gençlik geçit töreninde 

Milli kıyafetli süvariler geçiyor 

Hataylı genç kızlar, solda süvarilerimiz ge 
çiyor. altta Hamidiye lskenderun limanınd4. 

~emsettin Günaltay, C:evdef Kerim lncedayı 
Vıll! Si.ikrii Sökm.enJtii~r l.t>ltid~ 

f"ransız askerleri gidiyorlar 
tF~r ~ -
~l • .. ~ ~ 

Askerlerimiz scecit resminde 

,.-ransız askerleri 

' " 



-8- ULUS 27. 7 - 1939 

-: Levazım Amirliği 
2 - Tahmin bedeli 20.610 lira olup f 4 - Evsaf ve prtnamesi her güı:ı 

muvakkat teminatı 1545 lira 75 kuruı- \elik dolap ahnacak Teneke kutu ve öğleden sonra M. M. v. satın alma ko· 
tur. misyonundan bedelsiz olarak alınabi· 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi Ankara Belediyeainden: kavanoz SOtlŞI lir. 

S d 1 günU ıaat ~6 dadır. . . . 1 - Otobüs idaresi için alınacak M. M. Vekaleti Satm Alına Ko- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 249( 
a e yağı a ınacak 4 ~ ~ksıttmeye gıreceklerın ek~ı1t sekiz adet onar gözlü çelik dolaba ta Masa, kolluk saire ahnacak isyonund . sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 

Ankara Levazım Amirlig-i Satm me gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 un- lip çıkmamasına binaen eksiltme on mUlucanla;dna İevazım e•ya ve techi- dele.rinde. g.öıter.ilen vesa .. ikle ve te.mi. 
·· dd 1 · d · ·ı b 1 ı · M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- " Alma Komiayonundan : cu ~a. e e.rın e ~~tenı en .e ge erıy- gün uzatılmıştır. • zat anbarında bulunan 1300 kavanoz • natıyle bırlıkte ıhale gun ve aaatın • 

le bırlıkte ıhale gun ve saatınden en 2 M b d ı· mıayonundan ı de M. M. V .... tın alma komisyonum 1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için b' 1, • - uhammen e eli (1280) ıra· 1 _Hepsine tahmin edilen fiyatı la 176 teneke kutu 31 temmuz 939 pa- . ... 
18000 kilo sadeyag~ı K. zarfla k "ltm geç ır aaat eve ıne kadar temınat ve dır. . .. ü 10 d M M V gelmelerı. (3367) 13335 

e sı e t krf k 1 .. bu .. (2971) lira olan (50) adet yazı masa- zartesı gun saat a . . . ıatın ---------------
ye konmuıtur. ~ .~ me tup arını Lul~ rgaz suva- 3 - Muvakkat teminat (96) lira • 

1 16 d t h k it k 150 ad t h alma Ko. da artırma suretiyle satıla -
2 T h · b d · . rı tumen satın alma komııyonuna ver- d ı a e ezaran o u e e -

- a mın e eh 16740 lıra olup 1 · ır. zaran sandalye açık eksiltmeye konul- caktır. 
muvakkat teminatı 1255 lira 50 kuruı- me erı. 4 - Şartnamesini görmek isteyen • t Kavanoz ve kutuları görmek için 
tur. (3248) 13203 lerin her gün encümen kalemine ve m~ş url.h 

1 
• 

29 
T 

939 
her gün anbara müracaat edilmeıi ve 

3 Ek ·ı . . kl"J . d 8 8 .. .. - a eıı emmuz cumar - . d - ıı tmesı 3. 8. 1939 perıembe ıste ı erın e . . 939 salı gunu saat t s· .. ü t 11 d d" artırmaya ııtirak edecekler e artırma 
.. .. d d e·ır gara1· yaptırılacak 030 d bel d" .. . .. e 1 gun aa e ır. . . 1 gunu saat 9 . a ır. 1 , a e ıye encumenıne mura - 3 _ İlk teminatı (222) lira 85 ku • gün ve saatınde M. M. V. satın ama 
Şartnamesı Elazığdaki askeri satın- Ankara Levazım Amirliği Satın caatları. (3217) 13212 ruıtur Ko. da bulunmaları. 

alma komisyonunda çarşamba ve cu • Alma Komiıyonundan •. 4 'E f t . bed 1 • (3315) 13294 . . lJS d f b" I . L - vaa ve tar namesı e sı.z o-ma gilnlerı öğleden sonra görülebilir. 1 - Kayıeri'de gösterilecek yerde i e UZ 1 lnlCill larak M M V satın alma komisyo -
4 -:: Eksiltmeye gireceklerin eksilt· bir garaj inpaı kapalı eksiltmeye kon· nundan ~lı~ır. · 

me gunil 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un· muıtur. Ankara Belediyesinden : 5 _ Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
Tevhit semeri alınacak 

cil maddelerinde istenilen belgeleriy • 2 Ke•ı"f bed ı· 59290 1" 45 k 1 k 'k" · ·· ·· ·· d M. M. Veka~ letı" Satm Alma Ko-
l b. l'k "h 1 il . - " e ı ıra u - 1 - Belediye fen i•lerinde kulla • aayı ı anunun ı ıncı ve uçuncu ma -
e ıbr. ı te ı a el~ n ve saatın~en en ruıtur. İlk teminatı 4214 lira 53 ku- nılmak üzere alınacak olan 0.50 lik delerinde gösterilen vesaikle ve temi- misyonundan : ger ır saat eve ıne kadar temınat ve ruıtur · ı b" l'k ·h 1 ·· · d ı Mu'·teahı"t nam ve hesabına be-

t k"ı·f k 1 El .. . 235 adet büz on be• gün müddetle a- natıy e ır ı te ı a e gun ve aaatın en -
e 1 me tup arını azığ tumen sa· 3 - İhalesi 14.8.939 pazartesi günü " M M v ı k · ı her adedine tahmin edilen fiyatı (24) 

t 1 k · · çık eksiltmeye konulmuştur . . . satın a ma omısyonuna ge 
ın a ma omısyonuna vermelerı ıaat 16 da Kayıeri'de komutanlık dai- · ı · (2961) 12928 yirmi dört lira (90) doksan kuruş olan 

(2969) 12934 resinde satın alma komisyonunda ya· 2 - Muhammen bedeli 646•25 lira • me erı. (901) dokuz üz bir adet tavhit ıemeri 
pılacaktır. dır. 250 ton sömi kok ahnacak açık eksiltme suretiyle münakasaya 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliti Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya birliği ihtiyacı için 

16800 kilo sadeyağı K. zarfla ekıiltme 
ye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 15960 lira olup 
muvakkat teminatı 1197 liradır. 

3 - Ekıiltmeıi 3. 8. 1939 pertembe 
günü saat 10 dadır. 

Şartnamesi Elazığdaki askeri aatın
alma komisyonunda pazartesi, çarşam
ba ve cuma günleri öğleden sonra gö 
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me gilnil 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 mektupları.nı Elazığ tümen aa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2970) 12935 

Un ahnaca!< 

4 - İstekliler bu işe ait şartname, 3 - Muvakkat teminat <48•47) lira- konulmuştur. 
keıif ve projesini Kayseri, Adana as- dır. . . .. . M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 2 - İhalesi 14 ağustos 939 pazartesi 
keri ve Ankara ve İstanbul levazım 4. - Şart.~ıamesı.?ı gormek ıs~eyen • misyonundan : günü saat on birdedir. 
amirlikleri satın alma komisyonların· ~erın ~er.gun encumen kale~ı~~ ve 1- 250 ton sömikoka muayyen gün- 3 - tık teminatı (1683) bin altı yüz 
dan 300 kuruı mukabilinde alınabilir. ısteklılerın de 8· ~· 939 s~lı g~nu s~t de talip zuhur etmediğinden kapalı seksen üç liradır. 

5 - lsteklilerin bu işe girebilmesi on buçukta beledıye encumenıne mu- zarfla yeniden eksiltmeye konulmuı- 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
için mahalli nafıa müdürlüklerinden racaatları. <3264) 13218 tur. öğleden sonra M. M. V. satın alma ko-
böyle büyilk ölçüde yaptırdığına dair Muhammen bedeli 5500 lira olup ilk misyonundan bedelsiz olarak alınabi· 
veıika ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 teminat miktarı 413 liradır. lir. 
üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 7. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ilk teminatı havi teklif mektuplarını 939 cuma gilnil saat 11 de vekalet sa • sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
ihale saatinden en geç bir saat eveline tın alma komisyonunda yapılacaktır. delerinde gösterilen vesaikla ve temi-
kadar Kayseri'de komisyon reisliğine 3 - Şartnamesi her gün komisyon • natile birlikte ihalesi gün ve saatında 
makbuz mukabilinde vermiş olacak - Ekmek alınacak da görülebilir. M.M.V. satın alma komisyonuna gel -
!ardır. Postadaki gecikmeler kabul e- 4 - İsteklilerin kanuni vesikalary . meleri. (3316) 13309 
dilmiyecektir. (3317) 13310 Polis Enatitüaünden : le birlikte ilk teminat makbuz ve mek 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla ve pazarlıkla ek

ıiltmeıi yapılan 180 ton koyun etine 
verilen fiyat makamca pahalı görül • 
düğünden yeniden pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

Tarihi Günü Saat tuplarını muayyen ıaatten bir saat e
-- veline kadar komisyona vermeleri. 

7. 8. 939 Pazartesi 14 (2991) 12954 
11. 8. 939 Perşembe 14 
28. 8. 939 Pazartesi 14 
Polis Enstitüsü ihtiyacı için alına-

Hizmet hayvanı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

i vonuı1dan : 

Muallim aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıar· 

lığından : 
Eskişehir hava okulları için nazari 

teknoloji, Mihanik, Hendese, ve sınai 
resim, fenni ikmal ve muhasebe, ame
li tayare ve motör, ameli makine, ri
yaziye, ve mukavemeti eçsam muallim 

Ankara Levazım Amirliği Satm 2 - Pazarlığı 31.7.939 pazartesi gü-
Alma Komiayonundan : nü ıaat 11 dedir. 

cak 40.000 kilo ekmeğin ikinci defa 
açık eksiltmesinde istekli çıkmadıfın
dan bir ay müddetle ve pazarı• ta alın 
ması kararlaştırılmıştır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve 
saatlerde polis enstitüsünde müteşek
kil satınalma komisyonuna gelme~eri. 

leri alınacaktır. 
Talip olup kabul edilenlere yeni ba

rem kanunu caaslarına göre ücret ve

(3362) 13330 
rilecektir. 

1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için 3 - Tahmin bedeli 81000 liradır. 
480000 kilo un kapalı zarfla eksiltme· 4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 aa-
ye konmuştur. yılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele -

2 - Tahmin bedeli 60000 lira olup rinde yazılı vesikalarla 5300 liralık te-
1 

Adliye Vekôleti -· 

Salon tadil ellirilecek 
Ankara Adliyesi Satm Alma Ko

misyonundan : 
Ankara adliyesi ağır ceza mahke -

meıi salonu Ankara nafıasınır. yapmış 
olduğu keıfine göre değiıtirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 
kuruıtur. Oç bin iki yüz yirmi iki lira 
yetmiş iki kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 242 
liradır. İki yüz kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustoı 939 pazar
tesi gilnü saat 15.30 da (on bet buçuk) 
da Ankara adliyesinde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve husuıi prtnamesi, ke
şif evrakı ve yapılacak iıin krokisı 
Ankara C. Müddeiumumiliğinde gö -
rülebilir ve izahat alınabilir. (3352) 

13318 

Benzin alınacak 
Ankara Adliyesi Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara C. müddeiumumiliği 

emrindeki hizmet otomobili için 500 
teneke benzin açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1587 lira 50 
kurüıtur. Bin beı yüz sekıen yedi lira 
elli kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 119 
liradır. Yüz on dokuz liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustoı 939 pazar
tesi günü ıaat 15 de Ankara adliyesi 
binasında toplanacak u.tın alına ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve husuıi prtnameıi An
kara C. M. U. liğinden parasız olarak 
verilir. (3353) 13319 

G. ve inhisarlar V. 
muvakkat teminatı 4500 liradır. minatlariyle birlikte ihale gUnU belli 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarıamba aaat~ Anl:ara LV. imi~liği aatın alına 
gtinü aaat 10 dadır. Şartnamesi Ela.zıt komııyonuna gelmelerı. (3319) 

D. Demiryollon 

Muhtelif ordu hizmetleri için pa
zarlıkla hizmet hayvanı satın alına . 
caktır. Satılık hayvanı olanların 7 a
fuıtoı 939 pazartesinden itibaren her 
gün iı saatlerinde hayvanları ile bir • 
likte Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. na müracaatları. (3172) 13159 

Muallim şartlarını haiz olanların 

evrakı müsbiteleriyle M. M. V. hava 
m);isteşarhğına müracaatları. (3323) 

· 13312 A b d . 
Deri eldiven olanacak m ar ve ıvar ınjası 

daki askeri satın alma komisyonundan 13311 Dl"Lilmiı yısfık ılı•S1.11L Ankara inhisarlar Bapniiclürlü-

K 
0 

• 1 M. M. Vek&leti Satm Alma Ko- a .. ıll9Ula 
1 rem ıt a 1 nacak miayonundan: M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ~1~i""üncf'""~"."""e'"""!nl"':_ .. ~._._.. - .,. -pazartesi, çarşamba ve cuma günleri K k L 

1 öğleden sonra görülebilir. ayıt ve a u 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

1 - Beher ~iftine tahmin edilen fi. misyonundan : anbarı ve ıunat aıvarı ınşaatı :~~ c &-

Devlet Demiryollan Yedinci it· yatı (160) kuruı olan 7602 çift deri 1 _Açık eksiltme suretiyle 5000 a- ıiltmeye konulmuttur. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un • 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir aut evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ tümen aa • 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2971) 12936 

letme Müdürlüiünden : eldiven kapalı zarf uıuliyle milnaka - det dikilmiı yastık yüzü satın alına- 2 - Keıif bedeli (7484) lira 63 ku· 

ı · · o 000 d saya konulmuıtur. caktır. Muhammen bedeli 2250 lira o- ruıtur. ıletmemiz ihtiyacı ıçın 5 . a et t 
d mah 2 - haleıi 8. Ağustos 939 aalı gü· lup ilk temı·nat miktarı 168 lira 75 ku- 3 - Açık ekıiltme ve ihale muame-Manilya kiremidiyle 5.000 a et ya 

H Okul K 1 i d . . d nU ıaat 14 dedir. ru•tur. lesi 14.8.939 tarihinde saat 16 da Ban-arp u omutan ı m an: kiremidi Afyon ıehır ııtasyonun a teı l s 
H k 3 - Ik teminatı (912) lira 50 ku • 2 _Açık ekıiltmesi 12.8.939 cumar- kalar caddeıindeki bat müdürlüğü· 

arp o uluna 15 temmuz 939 günü lim ıuretiyle açık eksiltmeye konmuı· t mil.z binasında toplanacak komisyon. 
nihayet bulan kayıt ve kabul muame· tur. Marailya kiremidinin muhammen ruı ur. tesi gilnil ıaat 11 de vekilet satın alma 
leai - Eyl\11 1939 - nihayetine kadar bedel tutarı 3.000 lira olup muvakkat 4 - Evsaf ve ıartnamesi her gün komisyonunda yapılacaktır. da icra edilecektir. 

müddeti 

1 öğleden ıonra M. M. V. satın alma ko 3 _Evsaf prtname ve nümune her 4 - İlk teminat parası (561) lira 

K t 1 k uzatı mııtır. teminatı 225 liradır. ' · d b d 1 · 1 ._ 1 b" (40) kuruıtur. Uru O a ınaca Askerlik ıubelerine ve Ankara'da · id" h bed mııyonun an e e ıız o ara .. a ına ı- gün komiıyonda görülebilir. 
Mahya kırem ın mu ammen e· rr t "kl · 5 - İsteklilerin bu işe girebilme -

bulunanların harp okuluna müracaat· li 450 lira olup muvakkat teminatı da 
1 S Ek .

1 
• . 4 - steklilerin k~nuni vesaı erıy-

Ankara Levazım Amirliği Satın Jarı ilan olunur. (3335) 13302 . - aı tmeye gıreceklerın 2490 le birlikte ilk teminat mektup veya leri için inhisarlar umum müdürlüğü 
Alma Komisyonundan : 33·75 1.ıradır. . sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad- makbuzleriyle muayyen saatte komis- inpat ıubeıi müdürlüğünden veya 

1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için Eksıltme: 1· 8·. 93? ~Ilı giln: ~t delerinde gösterilen vesaikle teminat yonda bulunmaları. (3329) 13313 baş müdürlüğümüzden fenni ehliyet 
360000 kilo kuru ot kapalı zarfla. ek • 16 da Afyon yedıncı ıı etme omıı • ve teklif mektuplarını ihale saatinden veıikaaı almaları lizımdır. 
siltmeye konmuştur. yonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu behemhal bir aaat eveline kadar M. Bornüz alınacak 6- lnpatın keıif. proje, plln, prt-

2 - Tahmin bedeli 25200 lira olup iıte ehil olduklarına ve hüınü hal sa- M. V. satın alma komisyonuna verme namesini timdiden görmelı: iateyenle-
muvakkat teminatı 1890 liradır. hibl bulunduklarına dair emniyet mil- leri. (3252) 13207 M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- rin de idaremiz tus fen tubeıine mü-

dürlüklerinden alacakları veaaikle bir- ti ·ıan J nur (33 .... ) 13315 
3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarıamba Nazarı d.kk t T. I k mısyonundan : racaa arı ı o u • .,.., 

günü aaat 9 dadır. Şartnamesi Elazıt- 1 a e tikte diğer belgeler olduğu halde ek- ıre çoraR a ınaca 1 - Beher adedine tahmin edilen 
daki askeri satın alma komisyonundan Orman Koruma Genel Komutan· siltme günü olan mduabyyen u.altte it - M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- fiyatı (310) kuruı olan (1060) adet 

letme komisyonun a ulunma arı ve . 
Pazartesi, rar•amba ve cuma günleri d mıayonundan : • Bornu··z açık ekıiltme ıuretı"yle müna 

s s him an ı taliplerden eksiltme şartnamesini is- B . . . . . • 
Cifleden ıonra görülebilir. 1 0 ._ k 1 1 . k~ 

1 
. 1 - eher çıftıne tahmın edılen fıat kasaya konulmuştur. 

4 Ek .1 . ki . k ilt - rman .. oruma ıta arının e - teyenlerın mez ur ıartname erı para- (20) k 1 (40 OOO) "f . t 
-:: . 

11 tmeye gırece erın e 1 
• vazım ve hesap itlerinde istihdam e· ıız olarak komisyondan alabilecek • k uruı 0 an · . çı .~ tıre ço - 2 - haleıi 14· ağuıtos 939 pazarte-

me gunil 24~ sa~ılı k~nunun 2, 3 ~n • dilmek iUere levazım ıınıfına men • leri ilin olunur. (3115) 13111 rap apalı zarf uıulıye munakasaya si günü saat o~ dörttedir. 
cu maddelerınde ıstenılen belgelerıy • il ha k d (ö .. ha d konulmuıtur. 3 _ llk temınatı 246 lira so kurut-

Deniz Levazım 

Kösele ahnacak 
le birlikte ihale gün ve saatinden en ~~f) Y z kl~ıya a a~ t ~i yuz b şı 1 ~ - 2 - İhalesi 9 Ağuıtoı 939 çarıam - tur 
geç bir aaat evetine kadar teminat ve hl eme 

1 vıeya md • 8a 5ıu ayf arka. Kıpıh zarf usuliyle eksiltme ba gilnü saat 14 dedir. 4. - Evsaf ve •artnamesi her gün M M v Denı"z • -azım •-tm 
.. esap memur arın an : ıını a a- ı . . ':f • • • .._., ~ 

mektuplarını Elazığ tumen satın alma d . tl . ü ·ı 1 1 d .. t 3 - lk temınatı (600) lıradır. öğleden sonra M. M V satın alma ko Alma Komisyonundan • 
k 1 . ar vaztye erı m sat o an ar an ru • D D y il n Satm Alma Ko- 4 E f · h · · • 
omısyonuna verme crı. be fl t k b""l • • • o a - VA ve prtnameıı er gün misyonundan bedelsiz olarak alınabi- . . . .. ,, . 

(2972) 12937 v~. sını arının maaşına e a .. u e misyonundan : öileden sonra M. M. v. satın alma ko . Tahmın edılen bedelı 17.250 lıra 
den ucretle veya bunlardan henuz ye- . . lır. olan "10 000" kilo köıele 27 Temmuz 

Et a 11 na Ca k dek sınıfından af edilmemic olanlar ae Muhammen bedeli 10671,80 lira o • ~ıayonundan bedelıız olarak alına - 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
939 

t 'h·. ti ·be .. ü 
s • Kar f "k bılir 1 k .k. . .. .. .. d arı ıne raı ıyan pertem gun nel komutanlıfın takdirine göre 1076 lan 14 kalem o ayanı ve ıeramı • • sayı ı anunun ı ıncı ve uçuncu ma - t .,

14
., d k 1 fi 

1 
malıc •. 

Ankara Levazım Amirliii Satm sayılı kanunun 29 maddeıinin aon 11. 9. 1939 pazartesi günü aaat 15,30 5 - Ekaıltmeye gireceklerin 2490 delerinde göıterilen vesaikle ve temi- saa k ·ıt e apakoınzualr ata ın u • 
· . 'd · aayıh kanun ik" · u ·· il d . 1 b" rk . . . d zere e ıı meye mut ur. Alma Komisyonundan ı . . fıkrası~ göre üniforma ile alınacak· da ka~alı zarf uıulü ıle Ankara a ı- . un ıncı ve . cunc ~ - natıy e ır ı te ıhale gil~ ve aaatın e 

2 
_ İlk teminatı .. 1293., lira ,.

75
,, ku 

ı - Bursa garnizonunun ıenelık ıh tardır dare bınaıında satın alınacaktır. delerınde &Bıterilen veaaıkle temınat M. M. V. ıatın alma komııyonuna gel-
1 

.. ttnames' h il k . 
. . . B . k i 1 . ( 00 39) \re teklif mektuplarını ihale saati d 1 • (3 1333 ruı o up ,.. ı er g n omıı -tiyacı için 100 ton sığır veya keçı etı 2 _ 1ıtekliler müracaat eanaıında- . u iıe gırme ıte~en er~n 8 , hemh n en me erı. 365) yondan paraıız olarak alınabilir. 

K zarfla eksiltmeye konmuıtur. ki vaziyetini gösterir kısa bir hal ter- lıralık muvakkat temınat ıle kanu • be 
1 

al bir .saat eve) M. M. V; aa • S 
3 

_ lıteklilerin 
2490 

sa~lı kanunun 
2 - Tahmin bedeli - lira olup mu· cümeııyle iki kıta fotograf, mufaual nun tayin ettiği vesikaları ve teklifle- tın a ma komııyonuna vermelerı. Q ti l ık beygir tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 

va\ckıtt tem.inatı ~250 liradır. kilnyeıini ve adresini göıterir dilek • ri?i aynı ~ü~ ~t 14,30 a k~dar ko • <3253) 13208 kapalı teklif mektuplarını en ıeç belli 
3 -:-- Ekııltmeı~ 2. 8. 1939 çarpmba çeaini Ankara orman koruma genel mııyon reıılığıne vermelerı lizım • 1•500 ldef yüz haYIUSU • M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- gün ve saatten bir saat evetine kadar 

ı saat 11 dedır. komutanlığına göndermelidirler. dır. mııyonundan : Kaaımpapcla bulunan komisyon bat· 
wartnamesi .ve. evı~fı Ankara ve ta· (3181) 13215 Şartnameler ~ar~sız olarak Ankara· ıhnacak 1 _Bir bat bey-gir 29. 7. 939 cumar- kanlıfına makbuz mukabilinde verme 

tau.Qul Lv. ~ırlıklerı Sa. Al. Ko.nında da malze.~e daıresınden •• ~aydarpa!8- teıi günü saat 11 de M. M. v. önünde- ıeri. (5029/ 2924) 12946 
ve duru tümen Sa. Al. Ko. her ıi1n da teıellum ve aevk ıeflıgınden daıı- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ki sahada artırma suretiyle satılacak-
/&rUU görülebilir. tılacaktır. (3282) 13262 misyonundan ı tır. 35,000 metre palaska ahna<ak 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· . 1 - Beher adedine tahmin edilen 2 _ Artırmaya ittirak edecekler 
ıne &ünu 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un . Metal izabe ocaıı ahnacak fıyatı (30) kurut olan (14.500) adet hayvanı her gün harp okulunda göre- M. M. v. Deniz Levazım Satın 
cu maddelerinde istenilen belgeleriy · Et ı k yüz havluau açık ekıiltme auretiyle bilirler. Alına Komisyonundan ı 
le birlikte ihale gün ve saatinden en a 1 naca . D. D. Yollan Satm Alma Ko- münakasaya konulmuıtur. 3 _ Taliplerin belli gün ve saatte Tahmin edilen bedeli "17.181" lira 
,ıteç bir saat evetine l·adar teminat ve mııyonundan ı 2 - İhalesi 10. Ağustos 939 perıem M. M. v. satın alma komiıyonuna "50" kuruı olan "35.000., metre patis· 
teklif mektuplarını Bursa tilmen satın Ankara Belediyesinden : Muhammen bedeli 2500 lira olan be günü aut 14 dedir. müracaatları ilin olunur. ka 29 temmuz 939 tarihine ruthyan 
a ~ komisyonuna vermeleri. 1 - Belediye haıtaneai için bir se- bir adet Metal i.zabe ocağı 8. EylW 3 - İlk teminatı (326) lira 50 ku • (3366) 1334 cumarteıl gUnU ıaat 11 de kapalı zarf. 

(2973) 12938 ne sarfında alınacak olan azı 1500 939 cuma ıUnü ıaat 15 de kapalı zarf ruıtur. la alınmalı: iUere eksiltmeye konul-

Kuru Flsulyı. alı•uık çotu 1900 kilo et on bet ıun müddet· usulü ile Ankarada idare binasında 4 - Evsaf ve prtnameai her gün Peştemal ahnacak muıtur. 
V '"" le açık eksiltmeye konulmuıtur. satın alınacaktır. öğleden sonra M. M. V. satın alma 2 - İlk teminatı "1288" Ura "62'' 

Ankara Lenzım Amirliii Satm 2 - Muhammen bedeli (665) lira • Bu iıe girmek isteyenlerin 187,50 komisyonundan bedelıi olarak alına - M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- kuruı olup ıartnameıi her gün komis 
Alma Komiayonundaa : dır. liralık muvakkat teminat ile kanunun bilir. miıyonundan : yondan parasız olarak alınabilir. 

1 - Lüleburyu tilmen birlikleri • 3 - Muvakkat teminat (50) lira - tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 1 - Beher adedine tahmin edilen 3 - lıteklilerin 2490 sayılı kanu
n;n senelik ihtiyacı için 10 taksitte a- dır. aynı gün aaat 14 e kadar komisyon sayılı kanunun ikinci ve Ucilncil mad- fiyatı (80) kuruı olan 1350 adet pef • nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
tırim\k ve tiımen anbarında muayene- 4 - Şartnamesini görmek iıteyen • reiıliiine vermeleri li.zımdır. delerinde gCSıterlJen veaaikle ve te- tema! açık ekıiltme auretiyle münaka- leri kapalı teklif mektuplarinı en 
si yapıldıktan sonra birliklere nakli terin her ıtın encümen kalemine ve Şartnameler paruıs olarak Ankara- mintaiyle birlikte llYleai ci1n ve sa· uya konulmuttur. ıeç belli ,un ve uatten bir uat eve
muteahhide ait olmak üzere 137.400 isteklilerin de 1. 8. 939 salı günü saat da malzeme dairesinden, Haydarpqa- atinde M. M. V. satın alına komiayo - 2 - lhaleıi 15. ağuatos 939 111ı gü- Iine kadar komisyon bqkanl.-uaı 
l:ılo uru aaulv.a _x._z. · · · · · 



Hatay'da büyük şenlikler İngiliz- Fransız- Sovyet 
Erkanı Harbiye görüşmeleri 

yakında başliyor 

Hataylı kadınlar ·peçe ve 
çarşaflarını yırtıyorlar 

Heyetlerimiz dün Ankara'ya hareket elli (Başı ı inci sayfada) 1 Bu suretle, sovyetleri~ .de arzusu veç 
.. hile anlaşmanın her ıkı kısmının da 

rasında ya~ılma~ta olan,.., muzake:ele - aynı zamanda meriyet mevkiine gire
rin yakın bır tarıhte erkanı harbıyeler bilmesi imkanı elde edilecektir. Dün 
arasında mil.zakereler açı~aaına me • tngilterenin Moskova büyük elçisi 
dar olacak hır safhaya dahıl. olmuş bu- Sir Villiam Seeds'e gönderilen son 
lunduğunu beyan etmektedırler. talimatın bu son noktayı halletmekte 

lskenderun, 26 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil. 
diriyor: 

B. M. Meclisi Parti ve vilayetler murahhasları, Şemsettin Gün· 
altay'ın riyasetinde dün saat 15,5 da Hariciye'den Reyhaniye ka· 
ıasına hareket ettiler. 
lieyete, vali Şükrü Sökmensüer, 

fandarma alay kumandanı Kemal, em
niyet müdürü İbrahim Akıncı, kutla
llıa komitesi başkanı İnayet Mürsel -
Oğlu refakat ediyordu. 

Reyhaniye'ye gelirken yolda Yeni
§ehir gölüne uğranmış ve bir müddet 
İstirahat edildikten sonra buradan 
hareket edilmiştir. 
Şehre 5 kilometre kala yol boyuna 

dizilmiş olan yüzlerce süvari ellerin
de bayraklar ve cirit sopaları olduğu 
halde heyeti karşıladılar. Bu süvari 
kafilesi içinde temiz kıyafetleri ve 
güzel atlariyle atlı spor teşkilatı bil
hassa göze çarpıyordu. 
Şehir bayraklar ve takızaferlerle 

&üslenmişti. Güzel bir takızaferin ö
?l.iinde otomobilden inen heyet reisi, 
Vali ve heyet azası, bir jandarma milf
tezesi tarafından selamlandı· Halk 
heyecan içinde heyeti alkışlıyor,"hoş 
geldiniz,. diye haykırıyordu. Orada 
ha?.ıdanan iki kurban da o sırada ke
Gildi. 

Kara ki•vedea kurtarılan 
türk kadınları 

Bu sırada peçeli çarşaflı bir kadın 
kafilesi heyetin önüne çıktı. İçlerin
den İsmet Neşet isminde peçeli bir 
lı:ı z : 
"- Yalnız bizi esaretten değil, a

sırlardanberi bize mahpus hayatı ya
şatan bu kara ve karanlık kisveden de 
kurtardınız,. deyip peçesini ve çar· 
§afını yerlere atmıştır. Onu takiben 
3Q kadar kadın, aynı hareketi tekrar
lı yarak çarşaf ve peçelerini indirmiş
lerdir. Bu manzara halk ve heyet ta· 
rafından şiddetle alkı,ıanmıştır. 

''Tirrk kadınına medeni kıyafet 
yakışır,, 

lteyet reisi Şemsettin Günaltay kı· 
ıfil fttrr~Yr.uR.r.rrirtrVe--du ~t~ıe-

1( kete milyonlarca vatandaş yetıştırea 
asil ve şerefli türk kadınına ancak 
medeni kıyafetin yakışacağını söyli • 
yerek bu hareketlerinden duyduğu 
ınemnuniyeti izhar etmiştir. Parti ve 
belediye adına heyet reisine takdim 
edilen buketler alındıktan sonra hü · 
kümet konağına doğru kadınlı erkçk
li genç ihtiyar binlerce vatandaşın 
sürekli alkışları ve "yaşayın, hoş gel
diniz., avazeleri arasında hUkümet ko
tıağına gelindi. Orada bir müddet is
tirahat edildikten sonra yaya olarak 
Parti binasına doğru hareket edildi. 
Cadde ve parti önünde gene aynı coş
kun tezahürat yapılıyordu. 

Milli oyunlar oynandı 

Parti binası önünde davul ve zur • 
tıalarla oynanan milli oyunlar seyre
dildikten sonra heyete soğuk ayran 
\>e şerbetler verildi. Parti ve Halkevi 
adına Ziya Karabay, halk adına mu
allim Sait Tuncay ve belediye reisi 
Ri fat Bahadır heyete "hoş geldiniz,, 
dediler. 

Heyet reisi Şemsettin Günaltay bu 
nutuklara mukabele ederek acı gün -
lerde, başta Ebedi Şef Atatürk, Milli 
Şef kahraman İnönü ve bütün türk 
tnilletinin yekOnu bir kütle halinde 
Reyhaniyenin duyduğu ıstırap ve acı
ları aynen hissettiklerini söylemiş ve 
bilhassa bu çetin davanın sulh yolu i
le hallindeki muvaffakiyete işaret e
derek türk birliğinin istikbalini yara
tacağını ve bu güzel topraklarda ırk 
\>e din farkı .gözetilmeden ctimhuri -
~et kanunlarının tatbik edileceğini 
•öyledi. 
"- Size türk milletini manevi şah

&iyetinde temsil eden B. M. Meclisi
tıin selam ve muhabbetlerini getir
dim,, dedi ve şiddetle alkışlandı. 

ha coşkun ve canlı bir hale gelmişti. 
Sokaklar halkla hınçahınç dolmuştu. 
Heyet iki sıralı kalabalık arasında al
kışlar ve yaşa sesleriyle geçti. B. M. 
Meclisi mümessillerini aralarında gö
ren Kırıkhanlılar sevinç yaşları dö -
küyorlardı. 

"Hcımdolsun, bugüne de 
kavuştuk 

Bir kadın, heyet reisinin ve valinin 
ayaklarına kapanarak hıçkırıyor ve 
"sizi bekliyorduk, hamdo sun, geldi • 
niz, bugüne de kavuştuk, varolun,, di
yordu. 

Halkevi önünde parti reisi Cevat 
Abalı bir nutukla heyeti selamladı, 

bir genç kız da reise buket verdi. 
Şemsettin Günaltay kaymakamlık 

binasında bir müddet dinlendikten 
sonra balkona çıkarak kırıkhanlıların 
kurtuluş bayramını kutladı. Heyet re
isinin heyecanlı ve güzel sözleri halkı 
coşturdu. Heyet candan tezahürlerle 
18,30 da İskenderun'a hareket etti. 

Burada bulunan Hamidiye'nin ışık
lariyle pırıl pırıl yanan İskenderun 
limanında ve donanma yapan şehrin 

methalinde heyet, kaymakam, parti 
reisi ve halk tarafından karşılandı. 

Çay ziyaleti ve gardenparti 

Burada belediye ve parti tarafın • 
dan Hamidiye subayları şerefine şehir 
bahçesinde verilen çaya iştirak eden 
heyet, saat 21 de parti tarafından ve -
rilen gardenpartide de bulundu. Gar -
denparti çok güzel oldu ve geç vakte 
kadlr devam etti. 

Heyet gece ikametlerine tahsis e -
dilen Harbiyedeki Defne oteline av • 
det etti. 

Heyet bugtin Hatay'dan Toros eks
presiyle Ankara'ya dönmek üzere ha· 
reket ediyor. 

u.-.~ı-- ..& :;m~- ı. 

Antakya, 26 a.a. - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Büyük Millet Meclisi, Cümhuriyet 
Halk Partisi ve vilayetler murahhas· 
lan bu sabah saat 8,30 da Şemsettin 

Günaltay'ın başkanlığında Antakya'· 
dan hareketle lıkenderun'a geldiler. 
Heyete vali Şükrü Sökmensüer, jan • 
darına alay kumandanı, emniyet mü· 
dürü ve kutlama komiteleri reisi İna
yet Mürseloğlu refakat ediyordu. İs
tasyonda kolordu kumandanı korge -
neral Muzaffer Ergilder, tümen ko
mutanı Kemal Yaşınkılıç, Parti mü· 
fettişi Hasan Reşit Tankut, kayma
kam, vilayet parti, belediye reisleri. 
kazalardan gelen parti reis ve azaları 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
hararetle karşılandı. Bu sırada mual· 
lim Hatice heyet reisine hitaben bir 
nutuk söyliyerek İskenderunluların 
hissiyatına tercüman oldu, ve bilhas
sa: 

"- Milli Şefimiz kahraman İnö· 
nti'nün nılibarek ellerinin tarafımız -

B. Bonnet, dün akşam bu mesele ld ~ k vetle tahmin olunmaktadır. . ·1· l"'h .. B o ugu u hakkında ıngı ız mas a atguzarı . 
Campbell ile ve B. Seedı ile B. Nag - Almanlar mevsimsiz buluyorlar 
giar'ın B. Molotof ile yapmış oldukla
rı son görüşme hakkındaki raporlarda 
münderiç ma!Qmata istinaden ve bu 
malfımat hakkında telefonla B. Cor • 
bin ile görüşmüştür. 

Fransızlarla ingilizler arasındaki 
noktai nazar teatileri bugün devam e • 
decektir. Yakında Moskovaya askeri 
murahhaslar izamı hususunda muta • 

Moakova, 26 a.a. - Alınan ajansı 
bildiriyor: 

Umumiyetle iyi malUmat alan mah
filler, Moskova'ya bir İngiliz askeri 
heyetinin gönderileceğine ve askeri 
bir pakt akti imkanına dair olan ha -
berleri mevıimsiz addetmektedirler. 

~:; kaıınııacağı tahmin edilmekte - Moskova'daki 
Görüşmeler bugün Je devam 

edecek 
Londra, 26 a.a. - Roytcr ajansı, Mo

lotof ile ingiliz büyilk elçisi Sir Seeds 
in yarın sabah tekrar görüşeceklerini 
bildirmektedir. 

müzakereler 
(Başı 1 inci sayfada ) 

arasrnda müzakerelerin uzayıp 
gitmesinin sebebi, teferruatı bil
memekle beraber, asla bir pren· 

lngiliz kabineıinin toplantın. sip ihtilafı değil, belki barış ve 
Londra, 26 a.a. - Kabine bu sabah emniyet davasının eniyi ve en 

Nevil Çemberleyn'in başkanlığında sağlam inancalar altına alınmak 
haftalık toplantısını yapmıştır. Söy - kaygısından, ve bu kaygıdan 
lendiğine göre, kabine, Moskova gö - doğma tatbik münakaşalarından 
rüşmeleriyle Moskovaya erkanı har : ileri geldiğine şüphe etmiyoruz. 
biye görüşmeleri için askeri şefler Son gelen telgraflar bu müzake
den mürekkep bir heyetin gönderil 
mesi mevzularını tetkik etmiştir. relerin gittikçe daha müsait saf

halara girmekte olduğunu bildi-
Ç emberleyn'in beyanatı riyor. Türkiye'mizde hükümeti-

Londra, 26 a.a. - Çemberleyn bu • mizin ve halkımızın bir dileği 
gün avam kamarasında yaptığı beya- varsa, o da büyük demokrasiler
natta, gelecek hafta başında sovyet le Sovyetler arasındaki kati ve 
müzakerelerinin terakkisi halinde nihai anlaşmanın mümkün oldu
beyanatta bulunacağını ümit eyledi- ğu kadar aüratle tahakkuk etme
ğini bildirmiştir. si, bu suretle Avrupa kıtasında 

İşçi mebuslardan Dalton erkanı- harp tehlikesinin büsbütün iflas 
harbiye müzakeresi için Moskova'ya etmeei, ve milli hüriyetlere teca
mümessiller gönderilmesine karar ve• vüz ve tahakküm politikasının 
rilmit olup olmadığını aorması üze - ehedi bir çıkmaza girerek, sene
rine başvekil şu cevabı vermi~tir: 

Seeds'e bazı talimatlar gönderdik, lerdenberi bir rüya zan·no)unan 
fakat neticenin ne olduğunu henüz müıterek emniyet hedefine yak-
bilmiyoruz. lqılmı, olmasıdır. 

Liberal Mandel'in bir sualine ee - Sovyetler terazinin kefesinde 
c.: he? l --.-k ~ - ~·- ·ı 1 li' 1 t_,.;..:a M"!ıfrM"'"!re 1\1tö\"0Va.'""ya · oıt'UV'~rr-ıtF C1anberi mi,etTerin üriyet ve is-

yet göndermek niyetinde olup olma· tikli.ilerine hürmet eden, tecavüz 
dığını söyliyemiyeceğini, fakat Pari• aleyhtarı tetehbüıleri takviye e
ve Londra hükümetlerinin tam bir den, ıadece ıulh ve emniyete 
teşrikimesai içinde çalışmakta olduk· yardım eden bu devletin, Avru
larını temin edebileceğini ı:aydeyle-

pa kıtasında sulh ve harbin tali· miştir. 
hi ile oynandığı bu nazik devre 

Anl(lfma tamamlanmak üzere ait vazife ve meıuliyetlerİ'ni ta-
Paris, 26 a.a. - Petit Pariıien ga -

zeteııinde, İngiliz - Franıız • Sovyet 
müzakerelerini bahiı mevzuu eden 
Bourgues şu haberi vermektedir: 

Siyasi anlaşma tamamlanmak üze
re bulunduğundan, Londrada, i'enel 
kurmay temaslarının on güne kadar 
Moskova'da başlıyabileceği tahmin 
edilmektedir. 

Fransa tarafından, bu temaslara, 
pek yakında yüksek harp konseyine 
girecek olan Lille kolordusu kuman -
danı general Doumenic memur oluna
caktır. İngiltere'nin askeri delegeli
ğini de general İronside yapacaktır. 

I tilal muhakkak 
dan minnetle. muhabbetle binlerce Ö· Londra, 26 a.a. - Bir çok gazeteler, 
pünüz ve yollarını hasretle beklediği- ingiliz - fransız - sovyet itilafının haf 
mizi bildiriniz,. dedi. Hararetle alkış - ta nihaytinden evel aktedil;ceğini be 
landı. Bu nutuktan sonra selam resmi yan etmektedirler. Bilhassa "Deyli Eks 
ifa eden jandarma bölüğü teftiş edi · pres gazetesi, şöyle yazıyor: 
lerek izcileı: ve halk heyet reisi tara- "Halihazırda bu itilafın akdi mu • 
fından selamlandı. Bu sürekli alkış · hakkaktır. İtilafın aktedilmiş olduğu 
lar arasında heyet k~ilerine tahsis bu hafta, avam kamarasında haber ve· 
edilen vagonda yer aldılar trenin ha - rilecektir. Bunu müteakip derhal er • 
reketine kadar çok samimi tezahürat kaniharbiyeler arasında müzakerelere 
devam etti. Saat 10 da heyet aynı iç- başlanacaktır.,, 

mamen takdir ettiğine füpbe e
dilemez. Gerek coğrafi mevkii, 
gerek bu vazife ve mesuliyetle -
rin ağırlığı Moıkova'yı etraflı 
dü9ünıniye sevkedebilir ve bu et
raflı dütünüt, tam ve tümullü ne
tice verebilecek bir sulh cephesi 
teşekkülünün her türlü tef errüa
tr ve mükellefiyetlerini tesbit et
mek gibi İcaplar yüzünden, mü
zakereleri uzatabilir. Fakat bu 
ha) sulh düşmanlarının ümide 
düşmeleri için sebep te,kil et • 
mez. Bizim tarafta da, Moskova
mn sulh davasındaki hulU:sun
dan ve sulh cephesi·ne katacağı 
kuvetin azametinden şüphe ede
cek telkinlere ehemiyet vermek 
ağır bir hata olur. Herhalde Mos
kova müzakerelerinin müspet o
lan neticesine vararak ,imdiki 
teşevvüşlere ve rivayetlere bir 
an evel nihayet vermesi pek ha
yırlı olacaktır. 

ten gelen co~kun ve samimi heyec~n- . ~imes gazetesinin diplomasi muha
la uğurlandı. Heyete Toprakkale ye bırı yazıyor : 
kadar İnayet Miirseloğlu refakat etti. "Hiikü~et, şimdi İngiliz • fransız • 
İskenderun bu vesile ile de büyük ve sovyet muzakerelerinin kati bir misa
sevinçli bir gün daha yaşamış oldu. ka müncer olmasına mani olan engel· 

Varıova Elcimiı geldi 
leri kaldırmak için vasıta ara§ttrmak
tadır. 

F. R. ATAY 

Bir arap vatandCJf ın •amimi 
hissiyatı 

Bu sırada heyecanını zaptedemiyen 
bir arap vatandaş çok içten ve samimi 
Sözlerle hissiyatını ifade etti. Mey -
elanı dolduran binlerce vatandaşın 
~albi birleşmişti. 

Varşova Elçimiz B. Ferit Tek dün 
sabahki Anadolu ekspresiyle şehrimi 
ze gelmiştir. B. ~~r~.t Tek. m~zuniye
tinin birkaç günunu şchrımızde ge
çirecek ve müteakiben İııtanbul'a gi
decektir· 

Anl(lfma bir gün me•elui 
Londra, 26 a.a. - Bugünkü ingiliz 

gazeteleri tecavüze karşı ingiliz -
fransız • sovyet anlaşmasının aktedil
mesinin artık bir gtin meselesi haline 
geldiğini bildirmektedir. Gazetelerin 
ekserisi bu hafta sonundan evel A • 
vam kamarasında bu huıuaa dair bir 
dekliraayon yapılacatını dahi ıöyle • 
mektedir. 

Göbels 
Venedik'e 

gidiyor 
Roma, 26 a.a. - Mareşal Göbbels 8 

ağustosta Venediğe gelerek beyne! -
milel sinema sergisinin açılış törenin
de hazır bulunacaktır. 

Heyet Reyhaniye'den çok samimi 
tezahüratla ayrıldı ve yol boyunca 
brup grup kendilerini selamlıyan hal 
~ın tezahüratı arasında Suriye ile 
hudut teşkil eden Hamam kaplıcala
tına geldi. Burada kısa bir müddet 
durularak Kıı ıkhane gelindi. 

Kırıkhan' da 

Kırıkhan halkı. kasabala -

-
Almanya'ya kacan Almanlar 
lekrar Polonya'ya döndü 

"H " L h Varşova, 27 a.a. - avaa e 
matbuatı Wielun civarından bir müd· 
det evel Almanyaya kaçmış olan al
ınanlardan mürekkep bir grupun dön
düğünü yazıyor. Bu almanlar Alman· 
yada daha fazla kalmağa imkan göre
mediklerini, zira orada günde 12 saat, 

m v hll ıda veril ek i-

Times gazetesi diyor ki: 
"Şimdiye kadar İngiliz - fransız • 

sovyet görilşmeleri, bilhassa siyasi 
meseleler üzerinde cereyan eylemiş -
ti. Bu sahada hemen bUtUn noktalar 
üzerinde bir anlaşmaya varılmıttır. 
Fakat bazı noktalar, ezcümle bilvası
ta tecavüz hakkındaki formill, heaüz 
tamamiyle halledilmit bulunmadığın. 
d 

Bir alırnan aakeri heyeti italyan 
manevralarında bulunacak 

Berlin, 26 a.a. - Kara ordusu umu
mt erkanıharbiye reisi general Hal· 
der'in riyasetindeki bir askeri heyet, 
italyan ordusunun Po vadisindeki ma 
nevralarında hazır bulunmak üzere t
talya'ya gidecek ve 1 ağustostan 9 a
ğustosa kadar İtalya'da kalacaktır. 

Askeri mahafilde bir İtalyan askeri 
heyetinin de tarihi henüz tesbit edil -
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İSPANYA'DA KIRALLJK 

Klrallık taraf tarlarının lideri 
Franko'dan aldığı talimata göre 

13 üncü Alf onsla görüşecek 
Pariı, 26 a.a. - Excelsior'un Lizbon'daki muhabirinden: Fran

ko'nun ispanya' da kırallığm iadesi lehinde olduğu söylenmekte· 
dir. Kırallık taraftarlarının lideri dük de Maura, 13 üncü Alfon
sa mülaki olmak üzere dün Londra'ya hareket etmittir. 

Dük, Frankonun sarih talimatını ha
mil bulunmaktadır. Kendisi, eski kıral 
ile saltanatın iadesi şartlarını müza • 
kereye memurdur. 

Dük, 13 üncü Alphonse'un kararını 
Frankoya bildirecektir. 
Zannolunduğuna göre 13 ilncü Al • 

phonse, ispanyol milleti bir plebisit i
Je kendisinin avdetine karar verme -
dikçe, hükümdarlığı kabul etmiyecek
tir. 

Frankonun eski kıral ile münaseba -
ta girişmesi, biraz hayret uyandırmış· 
tır, Zira ispanyol kıralcılarının veli • 
ahd Don Juan'ı namzet intihap etmiş 
oldukları zannediliyordu. Bunların ge 
çenlcrde İspanya tahtı üzerindeki hu
kukundan feragat etmemiş olduğunu 
beyan eden 13 üncü Alphonse'un bu 
şekildeki protestolarının tesiri altın -
da kalmış olmaları muhtemeldir. 13 ün 
cü Alphonse, bu maksatla dahili harp 
esnasında servetini Frankoya amade 
kılmıştır. 

Fransız gazetelerinin sözleri 

Paris, 26 a.a. - J our gazetesinde 
Bailby, İspanya hadiselerinden balı -
sederek diyor ki : 

İspanyayı ziyareti esnasın Kont Ci
ano, Roma - Berlin mihverini Burgosa 
kadar uzatacak bir muahede ile Ro -
maya dönmek hususunda totaliterlerin 
ümit ve arzularına tercüman olmuştur. 
Kont Cianonun bu derece parlak bir 
surette muvaffakiyetsizliğe duçar ol
masının sebebi, bu huıuıta General 
Frankonun ve zafer arkadaşları askeri 
şeflerin fikirlerini ve dü§üncelerini 
hiç nazarı itibare almamış bulunması -
dır. 

Her halde, bugün, İspanyol başku -
mandanının işinin pek de kolay olma
dığı kabul edilebilir. 
Aynı mesele hakkında Figaro di -, 

yor ki : 
Harbi kazananlar, Serrano Sunere 

etrafında toplanan bazı siyasetçilerin 
nüfuzunun gittikçe fazlalaşmasını 

iyi bir gözle görmemektedir. Harp ga
lipleri, bunlar hakkında, yegane me -
ziyetleri cephe gerisinde veyahut hat
ta yabancı memleketlerde kendi şahsi 
küçük entrikalarını çevirmiş olanlar, 
demektir. 

İspanyol askeri şefleri, her §eyden 
evel, İspanya - Almanya - İtalya dost
luk ve tesanüd tezahürleri karşısında 

fazla memnuniyet ve heyecan hissey -
lememektedir. 

Epok gazetesinde Donnadieu diyor 
ki : 

Harbi kazandıktan sonra şimdi de 
sulhu kazanmak !azım geliyor. Bu son 
iş belki de ötekisinden çok daha güç -
tür. General Franko mücadelede ken
disine müzaheret edenlerin biribirine 
zıt tezlerini uzlaştırmak mecburiyeti 
karşısında bulunmaktadır. Diğer ta -
raftan Kont Cianonun talepleri de ge
neralin bu vazifesini hiç de kolaylaş .. 
tırmarnıştır. 

Orduda tensik, kabinede 
değişiklik 

Madrid, 26 a.a. - Ecnebi müşahid -
ler, üç aydanberi hazırlanmakta olan 
.ve askeri teşkilatın yeni baştan tensi
kini takip etmesi icap eden kabine ta
dilatına müteallik tebligin pek yakın
da neşredilmesine intizar etmektedir -
lcr. 

Bu müşahitler kabinede yapılacak 

tadile ait listenin son nazırlar mec -
lisi içtimaının hitamında neşredilece
ğini tahmin etmekte idiler, çünkü bu 
mesele, müzakerelerin esaslı mevzuu -
nu teşkil etmiştir. Müşahitler, liste -
nin Franko ile nazırları arasında ye -
niden görüşmelere hacet kalmaksızın 
neşredilm·esi muhtemel bulunduğunu 

beyan etmektedirler. 
Gazeteler konumuş olan askeri san

sür, dünden beri ilga edilmiş ise de 
sivil sansür kalmıştır. 

Çin büyük bir mukabil 
taarruz hciz1rhyor 

Hong • Kong, 26 a.a. - Çin kıtaatı, Şanghay varo9larında f evka. 
lade bir faaliyet göstermektedirler. Bu kıtaat, Şanghay'da muha· 
ıematın baılangıcının ikinci yıldönümü münasebetiyle ö·nümüz -
deki ağuıtoa ayının 13 ünde umumi bir mukabil taarruz icrasına 
hazırlanma·ktadırlar. 

Bundan dolayı japonlar, Chaei'in 
etrafında ve beynelmilel imtiyazlı mın 
takanın şimalinde müdafa tertibat
larını sıklaştırmaktadırlar. 

İmtiyazlı mıntakanın hududu bo -
yunca şimdiden barikadlar vecilde ge
tirilmiş olup piyadelerin müstahkem 
mıntakayı geçmelerine müsaade edil -
memektedir. 

Japonlar bir mevzii ter ketti 

İchang, 26 a.a. - Bir aylık bir ıü -
kunetten sonra Hupeh eyaletinin mer
kezinde harekat icra etmekte olan Çin 
kuvetleri, cephenin bütün boyunca ye· 
ni bir taarruza kıyam etmişlerdir. 

Çin kıtaatı, Han nehrini geçtikten 
sonra düşmanın nehrin şark sahilinde
ki mevzilerine hücum etmi~lerdir. Ja
ponlar, bu mevzilerini derhal terket -
miye mecbur olmu§lardır. 

Japonlar 16.865 zayiat vermif 

Chung - Kipg, 26 a.a. - Askeri Çin 
mahafili, japonların temmuz ayının 
ilk on beş günü zarfında ceman 3.500 
mil imtidadında bir cephe üzerinde 
yapılan 226 muharebede 16.865 zabit 
ve nefer kaybetmiş olduklannı talı • 
min etmektedirler. 

Bundan başka Çinlilerin 709 tüfek, 
8 mitralyöz, 4 top, 14.520 fişek, 132 
beygir ele geçirmiş ve 19 zırhlı otomo
bili tahrip etmiş oldukları söylenmek
tedir. Aynı devre esnasında batırılmış 
olan düşman harp gemilerinin miktarı 
altıdır. 

Çin çetelerine gelince, bunlar da 52 

kilometre demiryolunu ve japon hat -

!arının gerisindeki 147 kilometre yo -
lu hasara uğratmışlardır. 

Hurda demir sohşı 
Ankara Defterdaı-lığından : Muhammen bedeli M. teminat 

Cinsi Tahmini miktarı Beher kilosu 
Kg. Kr. S. L. Kr. 

Hurda demir 10.000 ı 25 9 38 
Yukarıda evsafı yazılı hurda demirlerin 9.8.939 tarihinde çarşamba 

günü saat 15 de Ankara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

İsteklilerin yukarıda miktarı yazılı muvakkat teminat makbuziyle adı 
geren günde komisyona gelmeleri ve bundan evci ~artnameyi görmek ve 
izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (3338) 13314 

Kok kömürü sohşı 
Ankara memurlar kooperatif 

Şirketinden : 
En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gelmittir. 

Ortaklarımıza takıitli ıatıılara baılanılmrştır. 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kıtm rahat etmek iıtiyen sayın 

.. ·--- ·ı . . .! -- ._'!,! ___ .. 1 • • 
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dan verilir. Taliplerin muvakkat te - cekler teırini evel 939 bidayetinden i- ••••••••••••••• 
minat olan (750) lira ve 2490 numara- haren Ankarada 15 gün kura görecek
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve- ler ve bunun neticesinde yapılacak im 
saikle komisyonucu olmadıklarına ve tihanda kazananlar mürakip sıfatiyle 
bu işle alakadar tüccardan oldukları • vilayetlere gönderilecek alakadarlara 

Ankara Devlet Konservatuvarının M" 
zik ve Temsil kısımlarının muhtelif ş 
belerine imtihanla parasız yatıh v 

parah yatısız kız ve erkek 
talebe ahnıyor 

Askeri Fabrikalar 
O~üncü Noter 

ı O adet hassas kü~ük torna 
tezgahı ahnacak 

na dair ticaret odası vesikasiyle mez • tedriste buluncaklardır. Ulus meydanı Koçak 
Hanmda kOr gün ve saatte komisyona müraca- 8 - Kursta muvaffak olamıyanlar

atları. (3311) 13282 dan hariçten gelenler memuriyete ka-
işe başlamıştır Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.700) lira 
olan 10 adet hassas küçük torna tez -
gahı askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satın alma komisyonunca 
8.8.1939 salı günü saat 15,30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1177) li
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona ınüracaatları. 

~3081) 13131 

3 ton difenilüretan 
al.nacak 

P. T. ve T. Md. 

Yarnon orta kömürü ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına -

cak 60.000 adet Varnon orta kömürü 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (7200) lira, 
muvakkat teminat 540 liradır. 

3 - Eksiltme, 14. 8. 939 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 16 da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ve ka -
nuni vesaikle beraber teklif mektubu
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün sa
at 15 e kadar mezkur komisyona vere-
ceklerdir. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 5 _ Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- levazım ve İstanbuld'a Kınacıyan ha
misyonundan : nında P. T. T. levazım Ayniyat §Ube · 

Tahmin edilen bedeli {9150) lira o- si müdürlüklerinden parasız verilir. 
lan 3 ton Difenilüretan Askeri Fahri- (2366) 12539 
katar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 10. 8. 1939 perşem 
be günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (686) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve qatte ko -

Memur ve müyezii ahnacat 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz münhallerine alına • 

cak memur ve müvezzi için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin (Hüviyet cüzdanı, 
Mektep şehadetnamesi sıhhat raporu, 
aşı kağıdı zabıta ve adliyeden musad· 
dak iyi hal kağıdı, askerlik vesikası, 
dört fotoğraf) ve bir dilekçe ile (Ha
len memur olanların sicil cüzdanlariy misyona müracaatları. 

(3213) '3169 le dilekçeleri) 11 ağustos 939 akşamı
na kadar vilayet P.T.T. müdürlükle-

2 adet takım bileme tezgahı rine müracaat eylemeleri ve bunların 
788 sayılı memurin kanununun dör · 
düncü maddesindeki şartları haiz ol
makla beraber devlet memuriyetine 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- bulunmamaları. 
misyonundan : 3 - Memurluğa alınacakların en az 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira o- orta (lise mezunları tercih edilir). 
lan 2 adet takım bileme tezgihı askeri Müvezzilerin de ilk mektep mezunu 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez olmaları l~ımdır. 

1 k · ca 10 8 1939 4 - Müsabaka villyet P.T.T. mil-
satın a ma omıayonun · · 

1 
u 

·· ·· t ıs te pazarlıkla i- ·dUrlüklerinde ıs ağustos 939 sa ı ı -
perıembe gun~ aaa 1 nü saat 14 de yapılacaktır. 
hale edilecektır. Şartn~e para~ız 0 ~- 5 _ Müsabakada muvaffak olan li-
rak komisyondan verılır. Talıplerın 
muvakkat teminat olan (405) Jira ve se mezunlarına 20, ort~ mektep mezun 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad- l~~ına .. P.T._!· ~em~~ın k.anunun~.n 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol - hukmune gore tımdılık 10 lıra ve mu-

d klar na ve bu işle alakadar tile _ vezzilere de 7 den 10 liraya kadar aa-ma ı ı . T 
c~rdan olduklarına dair ticaret odası lı maaş v~rı ı~. .. . . . . . . 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko - 6 - Suvarı muv~zzılığın~ ıstıyen
misyona müracaatları. (3177) 13162 ler dilekçel~rinde bunu tas~ı~ ~tmek· 

le beraber hır hayvan tedarıkını taah-

2 a"def Siflh faclama tezgihl hüt edeceklerdir. Bunlara 5 lira yem 
'f bedeli verilecektir. 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5800) lira o
lan 2 adet satıh taşlama tezgahı aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer • 
kez satın alma komisyonunca 14. 8. 
1939 pazartesi günü saat 14,30 da pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyo~

dan verlir. Taliplerin muvakkat temı· 
nat olan (435) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikalariyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3309) · 13280 

6 ka'em ye ceman 130 adet 
menaene ahnaca~ 

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

Tahmin edilen bedeli (2200) lira o
lan 6 kalem ve ceman 130 adet Menge 
ne Askeri Fabrikalar umum müdürlü· 
ğü merkez satın alma komisyonunca 
10. 8. 1939 perşembe günü saat 16 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna -
me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(165) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu iş~e ~· 
lakadar tüccardan olduklarına daır tı· 
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3310) 13281 

8 idet freze tezaihı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
0 13 n 8 adet Freze tezgahı Askeri Fahri 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14. 8. 1939 pazar
tesi gilnll aaat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

7 - Baıka dairelerden naklen gde
cek olanlar müsabakaya tabi olmakla 
beraber kendilerine umumi hüküm -
ter dairesinde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanla
rın idarece teklif olunacak her hangi 
bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

(3301) 13273 

Müsabaka imtihanı 
P. T. T. Umumi Müdürlüiün

den : 
1 - İdaremiz münhallerine alınma

sı kararlaştırılan ve maaşları 30 dan 55 
liraya kadar olan mürakipler için mü
sabaka imtihanı 1apılacaktır. 

2 - İsteklilerın (hüviyet cüzdanı, 
mektep şahadetnamesi, sıhat raporu, 
aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musad
dak iyi hal kağıdı, askelik vesikası, 

dört fotograf ve bir dilekçe ile (ha -
len memur olanların zati sicil cüzdan
lariyle dilekçelerini) 18 ağustos 939 
akatanıına kadar. İstanbul, İzmir, Kon 
ya, Seyhan, Sivas, Kastamonu, Trab -
zon, Rrzuruın, Diyarbakır ve Edirne 
vilayet P. T. T. müdürlüklerine müra
caat eylemeleri ve bunların 788 sayılı 
memurin kanununun 4 üncü madde 
sindeki §artları haiz olmakla beraber 
devlet memuriyetine ilk defa girecek
lerin 30 ya§ını geçmiş bulunmamala -
rı. 

3 - Mürakipliğe alınacakların en 
az lise mezunu olmaları lazımdır. Hu
kuk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve ti 
caret mektebi mezunlariyle muadili 
olan ecnebi mekteplerinden mezun o
lanlar ve bunlardan da ecnebi lisanı 
bilenler tercihan alınırlar. 

4 - Müsabaka adı geçen vilayet P. 
T. T. müdürlüklerinde 21 ağustos 939 
pazartesi günü saat on dörtte yapıla

caktır. 
5 - Müsabakada muvaffak olanlar

dan lise mezunlarına 20 ve yüksek 
mektep mezunlarına da tahsil derece
lerine ve 3656 sayılı tevhit ve teadül 
kanunu hükümlerine göre asli maaş ve 
rilir. 

6 - Baıka dairelerden naklen ge -
lecek olanlar müsabakaya tabi olmak
la beraber kendilerine umumt hilkilm
ler dairesinde maaı verilir. 

7 ,- P.-•a ilatibanında muvaf-

bul edilmiyecekler ve naklen gelen -
ler ise idarenin tensip edeceği diğer 
vazifelere tayin edileceklerdir. 2751 Telefon 1247 

(3364) 13332 Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden 

istenen vesikalar: 
1. Hangi şubeye girmek istediğini 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ bildirir bir dilekçe -
yaş haddinin üstünde yahut en kliç 
yaş haddinin bir altında olması 
ve en az ilk mektep mezunu olması 
fi görülebilir. : : 2. Tahsil derecesini gösterir vesika 

§ Sayı n müşteri 1 erimize § .u!;~~!~;.:~:~:~;:ı.;~i:\u:'::~i~~'. 
E E iyetinde olmak şarttır) 
: lzmit Kiğrt Fabrikamız bütün : 4. Aşı kağıdı ve sıhat raporu 

5. Konuşma, işitme, görme uzuvl 
rında ve vücutlarının teşekkülatı 
hiç bir arıza olmamak. 

- : 5. Hüsnühal vesikası 
~ Ambalaj kôğıtları ve mukavva : 6. 4,5x6 boyunda 6 fotoğraf 

Temsil şubesi: 

: : 7. Noterlikten tasdikli taahhütname 
E çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : ve kefaletname (yatısız talebeden iıı
E getirdiğimiz için (TOPTAN) satııtarımızda büyük tenzilat yaptık E tenilmez) 

1. En az orta okul mezunu olma 
2. Yaş haddi: en az 16, en çok 21 

E İstanbula siparit vermeden bize fiyat sormanız iatifadenizdir. E (kefaletname ve taahhütname su -
: : retleri konservatuvar direktörlüğün -

(Fevkalıide bir temsil kabiliyet· 
malik bulunanlar en çok yaş haddi 
üstünde de olsalar kabul edilebili 
ler.) 

~ M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No.1-59 ~ den isteniıecektir) 
- Muhtelif şubelerin kabul şartları: 

3. Konuşma, işitme, görme uzuv 
rında ve vücut teşekkülatında bir 
rıza olmamak 

- E Müzik kısmı: - Telefon: 2246 2417 --
;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il lll I ~ ı Piyano ve bütün orkestra sazları i

çin: 
4. Seçim sınavı: 

Aranılan belli başlı vasıflar: 
a) Düzgün ve serbes konuşma, g· 

düğü veya okuduğu bir şeyi anlat 
kudreti; Peşin para veaçıkarttlrma 

ile satılık emlak 

1. En az ilk mektep mezunu olmak 
(yatısız talebe ilk tahsilini bitirme -
den de kabul edilir) 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi 

hususiyetlere malik olmak 
4. İlk sınıf yaş hadleri: 
Piyano ve yaylı sazlarda en az 9, en 

çok 14 

b) Okuduğu veya gördüğü bir 
yatro piyesi içerisinden seçilecek 
rolü yapabilmek; 

c) Sınav komisyonunca . verilec 
bir rolü yapabilmek. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eııaıı 

No. 

Kontrabas için, nefesli ve vurma 
Mukadder K. Depozito sazlar için en az 12, en çok 18. 

UMUM/ NOT: 

Ankara devlet konservatuvarı; 1i 
yükse .• ve ihtisas devrelerine ayrıl 
mıştır. Mezunlar devlet artisti olar 
bareme dahil olacaklardır. 560 

577 

578 

588 

680 

706 

Mevkii ve Nev'i 

Tabaklar M. Beypınar sokağında 55 M2. 
arsa üzerinde kadastronun 108 ada 9 
parselinde ahşap 28 taj numaralı ev. 

Misakı Milli M. İbadullah sokağında 34 taj 
numaralı ahşap evin 128 hissede 7 hissesi 
tamamı 63 M2. arsa üzerindedir. Kadastronun 
166 ada 8 parselinde kayıtlı. 

Kızılelma M. Şamlıoğlu çıkmazında 32 taj 
No. lu ahşap ev. 81 M2. arsa üzerinde. 

Şükriye M. Ayıt sokağında 16 taj No. lu 
ahıap evin 32 hissede 7 hissesi, tamamı 
132 M2. arsa üzerinde 397 ada 12 parselde. 

lstilı:lil M. (eıki: Acıca, Yeni: İrtiş) soka
iında Kadastronun 201 ada 9 parselinde ka· 
yıtlı ahpp evin 216 hiıaede 120 biueai 
tamamı 161 M2. arsa. 

İnönü M. eski Karacabey Yeni Atilla Cad. 
Hamamönü Halk Eczahanesi yanında Kadas· 
tronun 273 ada 24 parselinde, 50 M2. arsa. 

T. L. T. L. 

503.- 100,60 

237.- 47.40 

412.- 82,40 

51.- 10,20 

889.- 177,80 

300.- 60.-
696 Yenişehir, Karanfil ıokak, Kadastronun 

1086 ada 9 parselinde kayıtlı İmarca 
ıüyulandırılan ve tamamı 868 M2. araa olan 
9 parselin 547 M2. arsa. 1094.- 218,80 

1. - Yukarda mevkii ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık ar
tırma ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya i§tirak edecekleı' içinde mühür kullananların mühür
lerini noterden taıdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel, mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 31-7-939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo -
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine· müracaatları. 12965 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
- = - -- -
~ Pavyon İnşaat ve tesisatı ------- -- -------

------Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 
- -= Merkezinden : - -------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ = 
ı. - Eksiltmeye konulan it: Heybeliadada inşa olunacak Verem E: 

pavyonu ve tesisatının tahmini ketif bedeli (265397) lira (i7) ku- § 
ruıtur. 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme §artnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Umumi fenni ve husuıt şartnameler 

---------------D - Keşif cetveli E: 
E • ı adet 1/200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 parça = -1/50 tatbikat planı =: 
İıtiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruı bedel mukabilinde Ankara- = 

da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay Satış Deposu 5 
Müdüriyetinden alabilirler. 5 

3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perıembe günü saat 15 te İstanbul 5 
Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil 5 
ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 5 

4. - Eksiltme kapalı zarf uıulü ile yapılacaktır. :E 
5. - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 13865 lira 88 kuruş 5 

muvakkat teminat vermesi bundan batka aıağıdaki vesikaları haiz 5 
olup eksiltme komiayonuna göstermesi lazımdır. 5 

A • En az bir parçada 200,000 liralık bina intaatını iyi ve tamam 5 
bitirmit olduğuna ve bu ite girebileceklerine dair Nafıa Müdiirliilr. 5 
terinden alınını§ fenni ehliyet vesikası. 5 -B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. = 

6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir 5 
saat evveline kadar lstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu E: 
Müdüriyetinde müteıekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt· 5 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 5 
ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cil maddede yazılı ıaate 5 
kadar gelmit olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt 5 
olmaıı lbımdır. Poıtada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 2757 5 -

Kompozisiyon: 

Armoni sınıfı: 
1. En az orta okul mezunu olmak 
2. Müzik nazariyatı ve pratik armo

nide kafi derecede bilgili olmak 
3. Her hangi bir müzik enstrümanı

nı. tercihan piyanoyu yeter derecede 
çalmak. 

4. Kompozisiyona kabiliyetli oldu
ğunu ispat etmek 

Şan kısmı (Opera muganniliği, ko -
ro muganniliği, konser muganniliği) 
(Sonuncu yatısızdır): 

1. En az orta okulu bitirmiş ~lmak 

N O T : Doğrudan doğruya koro 
muganniliği mesleğine talip olanların 
ilk mektep mezunu olmaları da kafi
dir. 

2. Mil&ikal bir kulaia aahip olmak 
3. Seal aU•el olmak 
4. Ya§ haddi: kızlar için en az 16, en 

çok 20, erkekler için en az 17, en çok 
21. 

N O T : Fevkalade bir ses ve mü
zik istidadına sahip olanın en çok 

Devlet Konservatuvarına girmek i 
tiyenlerden yukarıdaki şartları ha 
olanlar, l eylül 1939 tarihine kad 
bütün vesikalarını noksansız olar 
konservatuvar direktörlüğüne verm 
lidirler. 

Kabul imtihanları, 1 eylül 1939 ta 
hinden 8 eylül 1939 tarihine kad 
Ankara'da devlet Konservatuvarın 
ve 15. eylül 1939 dan 23 eylül 1939 t 

rihine kadar İstanbul'da Galatasar 
lisesinde yapılacaktır. 

Taliplerin verecekleri dilekçede 
iki yerden hangisinde imtihana gir 
mek istediklerini açıkça yazmaları ı 
zımdır. 

Konservatuvarın bütün şubelerini 
~ • ,.ı:..._,....~~t 

haziran aylarının ilk haftalarınaa eı 
me imtihanına tabi tutulurlar. Bu ir 
tihanların her hangi birinde muvaff 
olamıyanların konservatuvarla derh 
alakaları kesilir. (3261) 13320 

Çorum leyli ve İstanbul nehari küçü 
sıhat memurları mekteplerine ahnm 

şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet V ekiletinden: 
1 - Türkiye Cilmhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 

26 dan yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişi 

kalmamıı olacaktır), , 
2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıf! 

rında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlar 
kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de alınır.), 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçeleri 
15 eylül 1939 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muav 
net Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve l. M. müdürlü 
vasıtasiyle mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

(Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacaktır.) 
Gönderilecek evrak ıunlardır: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların ıe 

detname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uy 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hast 
ne baştabiplikleri zarflıyar9k üstünü mühürliyecek ve istekli tarafınd 

mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpap N 

mune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Ad 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastaneler 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüklerine bizz 
müracaat edeceklerdir, 

D) Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal 
ğıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf (cepheden alınmış ve ince kiğı 
basılmış olacak) 

4 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan baş 
bir de aşağıda örneği yazılı, noterlikten tasdikli taahhüt senedi verecek 
!erdir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEôt 
Çorumdaki Leyli küçük Sıhhat memurları mektebine alınarak tah 

edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin 
deceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim ve 
kabul edip de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler 
şında mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedil 
olan parayı tamamen ödemeği ve bu teahhüt senedi mucibince beden iıt 
nilecek para için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
faiz yürütülmesini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan . . • . . . . . . . • . m bu taahhil 

name mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için i 
yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya kadar 
rayı, faiziyle beraber borçlu .•••...• fle birlikte müteaelail kefil 
mütterek mUteaellil borçlu ııfatiyle iSdiyeceiim· (3205) 
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Vilôyetler 

Nakliyat yaptlnlacak 
Kocaeli inhisarlar Baımüdürlü -

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

Gündoğdu ve Hendek bakım evlerin -
de mevcut 938 yılı ürününden tahmi
nen 1.750.000 kilo yaprak tütünün ma
hııllerinden Adapazarı istasyonunda 
vagona teslimi nakliyesi olup muham
r.;-.n bedeli ( 10) liradır. 

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

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

2 - Eksiltme Gaziantep belediye
sinde 31-7-939 pazartesi gtinü saat 10 
da teşekkül edecek ihale komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira
dır. 
r 4 - 1stekliler bu işe ait şartname
yi ve tarifeyi dahiliye vekaleti bele
diyeler imar heyeti fen şefliği, İstan
bul belediyesi ve Gaziantep şarbaylı
ğı su işleri müdürlüğünde görebilir
ler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te teminat ve vesikalarını aynı gün 
saat 10 na kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat 1237 lira 50 
kuruştur. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı kanundaki şartları haiz 
olmaları Iazımdır. 13292 

Elektrik malzemesi ahnacak 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

yukarı~a yazılı gün ve saatten bir sa
at evel iskan müdürlüğüne makbuz mu 
kabilinde teslim edilmiş olacaktır. 
Posta ile gönderilecek mektupların 

nihayet ihale saatinden bir saat eve • 
line kadar iskan müdürlüğüne gelmiş 
olması lazımdır, Postada vukubula • 

/ Kazalar 

Hükumet konağı yaphnlacak 
cak gecikmeler kabul edilmez. Bun~ Malkara Malmüdürlüğünden: 
ait fenni hususi şartnamelerle plan ve y· . b' 1 r 
projeleri görmek ve fazla malfımat al- Yapılacak iş: 1~1.. ın atı. ıra 

k · t ı · K · · kA ··d·· 67 kuru• Malkara hukumet konagının ma ıs eyen erın ayserı ıs an mu ur :r • • • 

1 .. y •• A k d · kA ·· ikinci kısım ınşaatıdır. Bu ışe aıt şart ugune ve n ara a ıs an umum mu- .. . 
d .. ı· · y •• f h · ·· tl · name ve merbutatı her gun mesaı sa • ur ugu en eyetıne muracaa arı ı-

1 
.. d .. 

1 
.. y •• •• 

ıan olunur. (5567) 13325 atleri içinde ~ mu ur ugune mura
caatla görülebılır. 13. Temmuz 939 ta· 
rihinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. Maarif ·Vekaleti 

28 Temmuz 939 cuma günü saat 15 
de kaymakamlık makamında teklifler 

Çelik dosya dolabı ahnacak haddı liyik görüldü~ünde komisyon
ca ihale yapılacaktır. 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. 

Muvakkat teminat miktarı (1500) 
lira 50 kuruştur. 

İstekliler Tekirdağ nafta müdürlü • 
ğünden alcakları ehliyetnameyi ha • 
mil bulunacaklardır. 

Teklif mektuplarının 28 Tem. 939 

-11-

Muhtelif yiyecek ve saire alınacak 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Alınacak mevaddın Asgari kilosu Muhammen bedeli Muvakkat temina~ 
Cinsi Kilo Lira K. Lira K . 

Çamaşır çividi 500 Adet 12 50 94 
Yumurta 2000 ,, 30 00 2 25 
24 kalem kuru sebze 6370 kilo 1255 00 94 12 
Tavuk eti 200 ,, 120 00 90 00 
Balık 200 ,, 80 00 6 00 
Batum gazı birinci 600 ,, 102 00 7 65 
Koyun eti 2000 ,, 860 00 64 50 
Kuzu eti 2000 ,, 900 00 67 50 
Süt ve yoğurt 10000 ,, 1400 00 94 00 
Birinci nevi ekmek 7000 ,, 700 00 52 50 
Meşe odunu 25000 ,, 250 00 18 75 
Sömikok kömürü 50000 ,. 1500 00 112 50 
Kriple maden kömürü 50000 ,, 1000 00 75 00 
15 kalem yaş sebze 3900 ,, 286 25 21 47 

1 - Çanakkale memleket hastahanesinin 939 Temmuzundan Mayıs 94 
nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşe 
nin ihalesi 4-8-939 cuma günü saat 15 te açık eksiltme suretiyle daimi en 
cümende yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır 
3 - Taliplerin şartnameleri görmek ve izahat almak üzere encümen ka 

4 - Muvakkat teminat akçesi 15.7. 
939 dan 31.7.939 gününe kadar 15 gün
dür. İhale 31.7.939 pazartesi günü sa
;., on altıda İzmit inhisarlar id ;:ı ~esin
de müteşekkil komisyonda ya1 .acak 
ve bu saate kadar teminat mektupları 
k 1bul olunacaktır. 

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

6620 lira bedeli keşifli şehir santra
lı ile gar arasında yapılacak yüksek 
tevettür yer altı kablo ve muhavvele 
tesisatına ait malzemenin vuku bulan 
münakasasına talipli çıkmadığından 
münkasanın on gün daha temdidine 
ve ihalenin 1. 8. 939 salı günü saat 14 
de bırakılmasına karar verilmiştir. İs 
teklilerin belli gün ve saatte belediye 
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

2 - Muhammen bedeli 4945 muvak
kat teminatı 371 liradır. cuma günü saat 14 buçula kadar ka~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

makamlık makamında toplanmış olan 

lemine müracaatları ilan olunur. (5536-3355) 13323 

13164 

İnşaat mü na kasası 
Sivas inhisarlar Baımüdürlüğiin· 

aen: 
1 - Başmüdüriyetimize bağlı Ç~k

rı tuzlasında resim ve projeler mucı -
bi yaptırılacak amele ve memur. ~vle
ri inşaatı 15. 7. 939 tarihinden ıtıba · 
ren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 13064 lira 23 ku -
ruştur. 

3 - Münakasaya iştirak edecekle -
rin 5000 liralık bu gibi inşaatı muvaf
fakiyetle yapmış olduklarına dair yed 
}erinde bulunan vesaiki ihale günün · 
den 8 gün eveline kadar idareye ibraz 
ederek ehliyet vesikaları almaları şart 
tır. 

4 - Şartname, plan ve diğer evrak 
lar bedelsiz olarak Ankara başmüdür
lüğünden veya başmüdürlüğümüzden 

alınabilir. 
5 - Eksiltme 31 7. 939 pazartesi 

gününde saat 1 'i te Sivas başmüdtir -
lüğü binasında müteşekkil alım ve sa
tım komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 979 lira 82 
kuruştur. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanun mu 
cibince makbuz; vesaik, teminat mak
buz veya mektuplariyle teklif mek -
zartesi günü saat 14 e a 
.sroua vermiş olacaklardır. 

(3267) 13221 

Bir Veteriner aranıyor 

Manisa Veteriner Müdürlüğün· 
aen : 

120 lira ücretli Manisa aygır depo· 
ıu veterinerliği münhaldir. Taliple~ 
rin veıikalariyle Manisa vilayetine 
müracaatları ilan olunur .. 

(2612-3294) 13271 

inşaat münakasası 
Kastamonu Daimi Encümenin· 

den: 

(3356) 13324 

Elektrik môlzemesi 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

2612 lira muhammen bedelli Otkoa
nıt bahçesinde yaptırılacak elektrik 
tenviratına ait malzemenin vukubulan 
münakasasında talibi çıkmadığından 

münakasanın on gün daha temdidine 
ve ihalenin ı. 8. 939 salı günü saat 14 
de bırakılmasına karar verilmiştir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte bele 
diyede hazır bulunmaları ilan olunur. 

(5538/ 3375) 13336 

Tamirat yaptanlocak 
Çifteler Harası Müdürlüğünden: 

Mahmudiye merkezinde tadilen ta
mir edilecek olan 23734 lira ll kuruş 
keşif bedelli ahır tamiratı 27.7.939 dan 
itibaren 17.8.939 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye kon\,\lmuştur. Ek
siltme Eskişehir nafıa müdürlüğü bi
nasınc1a toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. Muvakkat temi • 
nat 1780 lira 6 ,kuruştur. Bu işe ait ev
rak: proje, tafsilfit ve hülasa keşifle-

.. . . . .... ... ,. . 
kavele projeleıinden ibaret olup her 
zaman hara ve nafıa müdürlüklerinde 
görülebiTir. İ steklilerin ihaleden en 
az 8 gün eve! Eskişehir vilayetine mü
racaatla alacakları ehliyetname ve se
nesi için ticaret odası vesikasını ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
teklif mektuplarına ekliyeceklerdir. 
Mektuplar ihale saatinden en az bir 
saat eveline kadar yani saat 14 de ka
dar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine verilmiş bulunacaktır. Po~
ta ile gönderilecek mektuplar iadeli 
teahhütlü ve mühür mumu ile mühür
lü olacaktır. Postada vaki olacak ge • 
cikmeler kabul edilmez. (3286) 13321 

1 - Kastamonu vilayet merkezin • Bir mühendis aranıyor 
de projesi mucibince yeniden inşa e· Konya Belediye Reisliğinden : 
dilecek nümune oteli binasına ait 

Ayda (250) lira ücretli belediye mü-
32·673 lira 75 kuruş keşifli inşaatın hendisliği münhaldir. Talip olanların 

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 evci komisyona vermiş 
bulunmaları ilan olunur. 

(3215) 13171 

Enstitüler 

Kapah zarfla eksiltme ilana 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek

törlüğünden : 
l - Kış mevsiminde kurumumuz 

binalarının ısıtma işinin ihale günü 
ı:s. 7. 939 olarak ilfin edilmişti. Görülen 
lüzuma binaen şartnamede değişiklik 
yapılarak yeniden 165 gün müddetle 
ısıtma işi kapalı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuştur. ' 

2 - Muhammen bedel (23340) lira 
muvakkat teminat % 7,5 dur. 

3 - İhale 28. 7. 939 cuma günü saat 
11 de Rektörlük binasında mütcşek -
kil komisyon tarafından yapılacak • 
tır. 

4 - Teklif mektupları ihalepen bir 
saat evel komisyona teslim edilir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

Çamaıır sabunu ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
1 - Kurumumuz çamaşırhanesi ve 

laboratuvarları ihtiyacı olan (4000) 
kilo beyaz Hacışakir sabun açık ek • 
siltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedel (1520) ve mu

vakkat teminat 114 liradır. 
3 - 10.8.939 perşembe günü saat 11 

de rektörlük binasında müteşekkil 

komisyon tarafından ihalesi yapıla -
caktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(3346) 13316 

· Harita U. Md, 
on beş gün miiddetle kapalı zarf usu- diploma ve şimdiye kadar geçirdik • 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. !eri memuriyet vaziyetlerini gösterir 

2 - Mezkur inşaatın ihalesi 10. 8. resmi vesikalarla birlikte belediye re- Eleklrik fesisall yaptırılacak 
939 perşembe günU saat 10. da Kasta • isliğine müracaatları ilan olunur. 
monu hükümet binasında toplanacak 

22 
vilayet daimi encümeni tarafından ya 133 Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. Hiğü daire ve 
pııacaktır. Go"rmen evleri yaplmlacak fotoğrafhanesincte mevcut elektrik 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle - ~ 

· · ı k- M ·d·· ı··ğ·· d . tesisatında yapılacak tadilat açık ek -rin evelce yapmış oldukları ınşaata a- Kayıerı ıı an u uru un en. .
1 

k 
it vesaikle ihaleden bir hafta önce vi- 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Kayse- sı tmey: ?nulmuştur. 
!ayete resmen müracaat ederek bu işi ri vilayetinin Pınarbaşı kazası merke- 2 - Eksıltme 12 ağustos 939 cumar-

tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 
Yapabiledeklerine dair ehliyet vesika- zinde 20 çift, Kaynar nahiye merke -

Gn. Drk. binasında harta Sa. Al. Ko. ıı almaları ve 939 sicilli ticarette ka - zinde 15 çift mezkur nahiyenin Ters· 
da yapılacaktır. yıtlı bulunduklarına dair evrakı müs- akan köyünde 10 çift, Panlı köyünde 

3 - Keşif tutarı 1542 lira 70 kuruş, bitesiyle % 7,5 teminat olan (2450) li- 15 rift, Pazarviran nahiye merkezinde kk 
• :ı h. 1 · muva at teminat ll5 lira 7.0 kuruş o-ra (53) kuruşluk muvakkat temınatını 16 çift, Viranşe ır na ııyesinin Pöh - b 

·r kıp anka mektubu veya maliye mak-Kastamonu hususi idaresi namına her renk köyiinde 12 çı t olmak üzere 88 
buzu kabul olunur, hangi bir ziraat bankasına yatırarak rift kağir ve Kaynar nahiyesinin Be-

4 
E'k . 

• 
3 "f - ~ sıltmeye gireceklerin 2490 

teklif mektuplarıyle ihaleden önce serek köyünde 15 çı t ve Bünyan ka- sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele-
posta ile daimi encümen namına Kas - zasının Sarıoğlan nahiye merkezinde rinde istenilen vesaikle ve teminatla
tamonu valiliğine gönderilmiş bulun- 18 çift ki ceman 33 çift de kerpiç göç- riyle beraber yukarıda yazılı gün ve 
ması şarttır. men evleri inşaatıdır. k . 

1 ~c saatte omısyona gelmeleri. 4 - Teklif mektup arı ihale zama - Keşif bedeli "124.788" lira 32 Kuruş-
nında gelemiyenlerin evrakları iade tur. (3360) 13328 
edilecektir. Postadaki taahhürden do 2 _ ln§aat ıs gün müddetle ve ka-
layı talipler bir gfina iddia dermeyan pah zarf usuliyle eksiltmeye konul • ı 

komisyona verilmiş olması lbımdır. 
Taliplerin muayyen günde müraca

at etmeleri itan olunur. 
(3103) 13094 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediyesinden : 

1 - Kapalı zarfla pazarlık usuliyle 
evelce miinakasaya konulup talip zu
hur etmediğinden dolayı bu defa şart
namesinde değişiklik yapılarak yeni 
den münakasaya konulan 17723 lira 
49 kuruş bedeli keşifli Şuhut kasaba -
sı elektrik ve makine tesisatı 18. 7. 
939 gününden başlıyarak on altı gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Şuhut belediyesinde top· 
lanan encümen tarafından 2. 8. 939 
çarşamba günü saat 15 de yapılacak -
tır. 

3 - Muvakkat teminat 1329 lira 23 
kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan proje ve hülasa 
keşif malzeme montaj şartnameleri 

hisabat ve münakasa şartnamesi mu -
kaleve projesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınır. 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin
den alınmış enatelatörlük vesikası ve 
ona mümasil tesisat yaptığına dair a
hnmı°ş bonservisleri ihaleden bir sa • 
at eveline kadar belediye encümenine 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
veya posta he göndermeleri ilan olu • 

Nafia Vekaleti 

İnşaat münakasası 
Nafıa Vekiletinden : 

Eskişehir Posta Telgraf ve Tele -
fon binası inşaatı: 

1 - Eskişehirde yeniden inşa edi
lecek (60828) lira (1) kuruş keşif ve 
muhammen bedelli P. T. T. binası in
şaatı kapalı zarf usuliyle elesiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

ve evrak 

C - Silsilei fiyat cetyeli ve hususi 
şartname. 

D • Kalorifer, elektrik ve sıhhi te· 
sisata ait umumi ve fenni şartname 
ve keşif cetvelleri. 

E - Mahal listeııi 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 alınmış vesika. 

B - İhaleden en az sekiz gün evvel 
Eskişehir vilayetine müracaatla bu 
eksiltmeye girebilmek için alınmış 
ehliyet vesikası. 

C - 939 senesine alt Ticaret odası 
vesikası. 

4 - Eksiltme 8-8-939 tarihine te -
&adüf eden salı günü saat (15) de Es
kişehirde P.T.T. binasında yapıla· 
caktır. 

edemezler. . . muştur. Toptan ~eya k~y itimariyle 
s - Bu inşaata aıt evrakı keşhye ve ayrı ayrı ihale edılecektır. 

projesinin Ankara, İstanbul ve Kasta 3 _Yapılacak evlerin keresteleri 
monu nafıa müdürlüklerinde görebi - istasyonlarda teslim şartiyle hükümet 
lecekleri gibi daha fazla tafsilat iste- tarafından verilecek bir diğer bilu • 

Vakı~lar U. Md. 

Buhar kazam ahnacak 
yenler bir mektupla Kastamonu nafıa mum malzeme ve işçilik müteahhide Vakıflar Umum Müdürlüğün· 
müdürlüğiinden sorabilecekleri ilan o ait olacaktır. den : 

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. 

lunur (3225) 13290 4 _ Eksiltme gilnU 4. 8. 939 cuma İkinci Vakıf apartmanında mevcut 

S · 1 k günü saat 15 te iskan müdürlüğünde kalorifer kazanlarına ilaveten konu • 
U SOOtl a ınaCO toplanacak eskiltme komisyonu tara - lacak (596) lira bedeli ke§ifli (Alles 

Gaziantep Şarbaylrğı İçme Suyu fından yapılacaktır. Brenncr) sisteminde buhar kazanı pa-
IıTetmesi Müdürlüğünden : 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. lha-

1 - Gaziantep şarbaylığı içme su - bu isleri yapabileceklerine dair nafıa- lesi 28. 7. 1939 cuma günü saat on beı
yu itletmesine 50 adet 25 Mm. lik ve dan ehliyet ve ticaret odasından ala • te ikinci vakıf apartmanında Vakıf -
950 adet ıs Mm. lik su aaati alınması cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. lar inşaat müdürlüğü dairesinne yapı 
1-7-939 tarihinden itibaren bir ay miıd 6 - Teklif mektuplariyle 7489 lira lacaktır. Taliplerin % 15 teminat pa -
det ka f uıulü ile eksiltmeye 43 kuruıu muhtevi teminat makbuz ralariylc birlikte müracaatları ilin o-

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

Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

6 - Şartname, proje ve buna müte
ferri evrak istekHJere Uç buçuk lira 

Bu yıl, leyli Tıp talebe yurduna alınacaki 
talebenin kabul şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
(Evrakı tam ve şartları haiz olanların kayıt muameleleri, dilekçeleri 

alındığı tarih sırasına göre, derhal yapılacağından, isteklilerin zamanınd 
müracaatları lazımdır.) 

ı· - a) P. C. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derecesin 
de olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiş mekteplerden pekiyi ve iy 
derecede mezun olmuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabanc 
dil ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin, bütün evrakını tamamlanmış olduğu halde, 30 Eyi~ 
1939 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka· 
!etine müracaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak ile gelen dilekçeler mua• 
meleye konulmıyacaktır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüvi 

yet cüzdanı aslı, 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikle 
halde şehadetnamelerinin tasdik muamel~i gecikmiş olanlar mektep mü 
dürliiğünün - aynı zamanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoğraf! 
ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir·) 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakası, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine u 

gun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu rapon 
Hastane baştabiplikleri zarflıyarak Ü5tünü mühürliyecek ve istekli tara 
fından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaıa Nü 
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olun 
mak ..iğn bu hastanelerin bulunduiu vilayetlerin Sıhhat ve ı,timai .Muav 
net MUdUrlflk1erine fatekUler bia-.ır:at müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir teahhüt ıene 
(bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğin< 
de görüldüğü veçhile kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılara 
imzalanacaktır.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğrafı (cepheden alınmış ve ince k 
ğıda basılmış olacak). 

3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurtta okumıya ve ilerde mecbu 
hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanlar kabu 
edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındı 
adreslerine bildirileceği gibi kabul edilip edilmedikleri de yine adresleri 
ne ayrıca bildirilecektir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÖİ 
Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fakültesi 

den tabip olarak çıktığında, 2000 sayılı kanun mucibince, yurtta ıeçirdiği 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtim 
Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul e 
mediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdi 
de yurtta benim için sarf?lunan paranın iki katını ödemeği ve tıp tahsili 
ni terkettiğim veya sıhhi ıebepler dışında Fakülteden daimi olarak çıltarıl 
dığım yahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeyledi 
ğim takdirde benim için ıarfedilmiş olan parayı tamamen ödemeği ve b 
taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar için ödemek mecburi· 
yetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2,000 sayıh 
kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikını kabul ve taahhüt 
eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan . . . . . . . . . . . • ın bu taahhü~ 

name mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için ü 
yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 liraya ve ik 
katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3.600 liraya kadar parayı 
faiziyle beraber, borçlu . , , • , .. , ile birlikte müteselsil kefil ve müşte 
rek müteselsil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. 

Kefilin adresi (3204) 1319 

Granit taş ocakları icare verilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

İhraç edilecek 
No Mevkii Hektar Rüsumu nisbiyesi 

1 Torluk 70 
8 Aya Yorgi 20 

16 Kavaklıdere 90 
66 Mandıra 25 
17 Rize 6 
26 Aya narina 4 

Büyük maymun 11 
1- Açık artırmaya konulan iş: 

1875 
3000 
375. 

1500 
150 
450 

9000 

Teminatı 

141 "Lira 
225 .. 
29 .. 

113 
12 
34 

675 

.. .. 
,, 
.. 

Balıkesir vilayetinin Erdek kazası hududu dahilinde ve bulunduklan 
mevkilerle hektarları ve ihraç mecburiyetleri yukarda yazılı yedi parça 
granit ta; ocaklarının üç senelik icarlarıdır. 

2 - Artırma 31 Temmuz 1939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
"de vil8yet makamında müteıekkil daimi encümen huzurunda yapılacağın
dan isteklilerin yukarda yazılı miktar üzerinden üç senelik rüsumu niabi.
yeai tutarının % 7,5 miktarında muvakkat teminatlarını yatırdıklarına da
ir makbuz veya banka mektuplariyle encümeni daimiye ve tartnamesiyle 
krokisini görmek iıtiyenlerin Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir muhase
bei huaıqlye müdürlükleriyle Erdek ve Bandırma kaymakamlıklarına mü-



50 lirahk 
Bir Elbiseyi 
Ter Mahvede
bilir. 
r erin ıslattığı 
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Peşin para ve açık arttırma ile 
satılık emlalt 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas 

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 çarşamba güni" 
saat 15 şe kadar Ankarada 
Etihank genel direktörlüğü
ne verilmis olmalıdır. 2671 

• 

1 EÇ 
Kütahya namiyle maruf en yüsek 

randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec
nebiyeden ari (Mehmet çavuş mal -
lan) toptan ve perakende Sanayi cad
desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha . 
san Baldudak Telefon 1423 ticaret -
hanelerinde bulunur. Reklam ilanla -
rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e-

Sizde' böyle gOzel 
reslmle_r ~ebilirsinl.z 

1-ta t:ıraıarın ızı 
ebedi ıeşt:iri niz 

'' 
''VOLLENOA'' 620 

Yeni Krome model , küçük, şık, sağlam 
.Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESİ 

36 liradan başlar 

N o. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozitosu diniz. 2309 
KOOAK satıcılarından 

arayınız ve ya şu adrese 
mııracaat edınız 

56 İsmetpaşa M. Dündar sokak 570 ada 4 
parselde 112 M2. arsa 

62 İsmetpaşa M. Dere sokağı 570 ada 10 
parselde 284 M2. arsa 

68 İsmetpa~a M. Dereyolu sokak 570 ada 
16 parselde 873 M2- arsa 

04 İsmetpaşa M. Ulucak caddesi 564 ada 6 
parselde 689 M2- arsa 

118 !smetpaşa M. Dağ (Beştepeler) sokak 
22 ada 25 parselde 29 M2. arsa 

531 Yenişehir, Atatürk Uranı 1100 ada 
24 parselde 873 hissede 118 hisse arsa 
(Hisse mikdarı 118 M2.) 

532 Yenişehir, Karanfil sokak 1100 ada 

22.- 4,40 

113.- 22,60 

349.- 69,80 

344.- 68,80 

116.- 23,20 

2360.- 472,00 

• 

nşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka· 
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü
nakasaya çıkarılmıştır. Ta-

6X~ sm. 

Ankara Valiliği . , 

KODAK Şırketi- Beyoğlu, lstanbul 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. = -- --
Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ -

---- -liplerin evrakı Ankara' da Stadyomda muhtelif inıaat 
Bankamız İnşaat Şubesin- :: Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 
den, Divriği' de Demir Ma- yaphnlacak =: 

---
25 panel 600 hissede 335 hisse arsa 
tamamı 600 M2. hisse mikdarı 335 M2. 

deni İşletme Müdürlüğün- § Merkezinden : =: 
5025.- 1005,00 den alabilirler. Teklifler 7 Ankara Valiliğinden : .= ' = 

1. - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık a!"tır- Ağustos 1939 pazartesi gü- 1 _ (4433) lira keşif bedelli stad _ · = 1. - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem :E 
ma ile satılıktır. nü saat 15 e kadar kabul e- yom birinci sınıf tribünlerinin tecri _ =: pavyonu bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) = 

2. - Artırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühür- dilecektir. 2670 di, muvakkat teminatı (332) lira (48) = kuruştur. E: -]erini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu- ---··---------· kuruş. -
2

· - Bu. ite ait şartname ve evrak unlardır: = 
. . kd' d 1' l . d . 1 • d . . 2 - (1675) lı'ra (20) kuruş keşı·f be- -= A - El<sıltme şartnamesi S_ kadder kıymeti geçtığı ta ır e, ta ıp erın epozıto arını nıspet aıresın-

'b ı 1 B - Mukavele projesi = 
de tezyit eylemeleri lazımdır. Dr • Asaf Koryak - delli stadyom trı ün sıra arının yapı • = C • Umumi fenni ve hususi şartnameler = 

3. - İhale 14-8-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo- ması muvakkat teminatı (125) lira (63) _ 

t Deri, saç, Tenasül hastalıkla kuruş. = D - Keşif cetveli = 
nunda yapılacaktır. stekliJerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve lan mütehassısı. Belediye sırösı - E • 1 adet 1/ 500 vaziyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat planı --= 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. {3361) 3 - (3201) lira (87) kuruş keşif be- -

13329 REHBER Ap. Saat 15 . 19 Ev delli iki basketbol ve iki tenis sahası = (Cepheler ve maktalar dahil) = 

I 

HER YERDE SATJLIR. 
OEPOSU:GALATA , GUMRUI< 

SOWAK N'ı 36 

Harta ve Proje işleri 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumundan: 

Manavgatın Ulan, Nifrit ve Sorkun ovalarının sulan
ması için harita almması ve proje tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli T. L. 6300.- (Altı bin üç yüz) lira-

dır. 
Eksiltme 28 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 de 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat T. L. 473.- (dört yüz yetmiş üç) li-
radır. 

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu İn
şaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su İşleri Mütehassıslığın-
dan alınabilir. (3351) 13317 

• 

1 

ve mu!\yenehanede Ti.: 3618 inşaatı, muvakkat teminatı ( 240 ) = 1stiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabi- 5 
lira ( 14 ) kuruş olan bu işler 14 = linde :Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbul'da Kızılay = 
8. 939 pazartesi günü saat 15 de vila - = İstanbul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. := 
yet daimi encümeninde açık eksiltme - 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstıtnbul :E 
suretiyle ayrı ayrı ihaleleri yapılmak = Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil := K T u 

Pasf a salonu ı üzere eksiltmeye konulmuştur. = ihale komisyol}U huzurunda yapılacaktır. 5 

I
• İ -' 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = 

Ög~le ve ak"am alakart steklilerin: muvak.kat teminat me.k __ 
:ı: 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş = 

yemek servisleri ihdas tup veya makbuzu, tıcaret odası vesı- _ 
d'l . f kası ve bu işlere ait nafıa müdürlü _ = muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz :E 

y ki e dı mı~. 1~k ı ğünden alacakları ehliyet vesikalariy- = olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: _ 
eme er e kmuzı za~~4 le birlikte sözü geçen gün ve saatte S A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 

,., 11111111111111 ..,..,X.~ ... ~!:,,.,, .. ,,. .. 11,,,,,. .. daimi encümene gelmeleri. , = bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük-= 
Bu işlere ait keşif ve şartnameler = !erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. =: 

.111111111111111111111111111111111111111L. her gün nafıa müdürlüğünde görüle - = B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. :E 
- : bilir. =: 6. - Teklif mektupları yukarda 3. eli maddede yazılı saatten bir = §Pr. A. RIZA TARLAN~ (3359) 13327 S saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu :E 
=- Cebeci Hastanesi : S Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt. :E := me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta =: 
--- Sabık Sari ve İntani hastalık- =- - -- ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate = 
: lan mütehassısı. - - _ 
~ Adliye yanı Genç Apt. No: 7 § =: kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış = 
: Muayene saati 10-19 Ti: 1323 : = olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 =: 
: 

2416 = Donanma projöktörleri tadili ~il l l l il l l l l l l il l l lll l llll l l l il l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l il l l l lll l l l l il l l l il l l l il l IW 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır=' 

1 - Vilayetler evi harici donanma 
İsteyenlere istenildiği şekilde ya - proje~t~rlerinde pazarlık suretiyle ba 

Kuru ceviz kerestesi 
Dahiliye Vekaletinden : ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - -

: SAÇ BAKIMI GÜZELLİGİN EN BlRlNCl ŞARTIDIR :S - -
~ E N i ZAM. § pılır. Sipariş kabul edilir. Fiyat eh- zı tadılat Y.aptı~ılacak:ır. . 

vendir. Sebat iş hanında komisyoncu 
2 

--:-. Bu ışe aıt ~e~~f .. ~~-rtnam~~e.~ı : Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri 
Bay Rahmiye müracaat. 2752 her gun levazım mudurlugunde goru-

- ---------lebilir. İsteyenlerin en son ı. 8. 939 tal : mücerrep bir ilaçtır. 
rihine kadar vekalet levazım müdür - E Her eczanede arayınız. Y apıJdığı yer 

~1111 Dr. Abidin En • Y 1111~ lüğüne müracaatları. (3358) 13326 ':i1111111 NIZAMETTIN DİLER TAKSİM Eczanesi 50141111111;: 
:cebeci Hastanesi Bakteriyologu : ---------------------------------------=-=~~ 

§ ve salgın hastalıklaı • mütehassısı § r 
- -
: T ahlilat laboratuarı Ti. 1725 : - -:Yenieczane üstü Kınacı han pasaj: 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır=' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

YEN/ 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

San Zambak 
Baş rolde : Martha Eggert 

GÜNDÜZ 

İki film birden 

1 - Büyük Çılgınlıklar 
2 - Ömrümce Seninim 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 
Büyük Macera ve heyecan filmi 

Bakir Ormanlar 
Hakimi 

Seanslar: 
14 - 17 • 20,30 da 

Halk matinesi 12,15 oc 
KESİK EL 

Deniz Devi 
GÜNDÜZ 

12 - 14 ~ 16 - 18 seanslarında 
iki film 

1 - DENİZ DEVİ 

2 • Sahlık hayalet 
Gece Seansı 20,30 da 

yanında Açık Hava Sinemasında: Hz. Süleymanın Hazineleri 
., ., NEVYORK ESRARI 


