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Japonların iki Çin limanında yaptık -
!arı ihraç hareketi akim kalmış ve ja -
ponlar çinlilerle yaptıkları harpte bir 
çok ölü ''e yaralı vermişlerdir. Bu 
hususta aldığımız telgrafları 3 üncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

' 
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Antakya Halkevinden Hatay bayrağı indiriliyor Hatay mecliıinin kendisini leıhedip Türkiyeye iltihaka karar verdiği •on toplantı 

Danzia'e ...... boyuna mühimmat gönderiliyor 1 

Serbest şehirde iş(iler bile 

seferberliğe hazır ediliyor 
POlONYA Danait1 &yanına bir nota uererelr a•lreri 

laazırlılı protedo edecek. 

LONDRA Vaziyeti yakından talıip ediyor. Çember-
leyn dün lııralla görüıtü. Hataylı bir nine evinin önüne 

ıürlı bayrağı ,ekiyor 
Alman laülrümetine lıendi laarehliıti 6ii- < Dil•r ,.•iml•rim/11 1 inci •7'11d11dır ) 

tün ..,olaatiJ'I• laahr ,,.rc1;. FRANSA 
V&rfOva, 3 a.a. - Danzig' de Polonya mümes

sili bulunan Şodaki, maretal Smigly - Ridz ve 
hariciye nazrı Bek tarafından ayrı ayrı kabul 
edilmittir. Şodaki hususi ıelahiyetler ve yeni ta
limat ile Danzig' e dönecektir. 

Muvakkat Encümen 

O 4 9 I:.' 16 20 Dolaşan bir şayiaya göre Polonya, Fransa ve 
İngiltere, üç memleket arasında tam bir görüt 
birliği olduğunu teyit etmek üzere gerek doğru
dan doğruya gerekıe Danzig' deki Milletler Ce
miyeti yüksek komiıeri vasıtasiyle müıterek bir 
teıebbüıte bulunacaklardır. 

Hatay halkının askerlik işlerine, 

Hatay'da vilayet kurulmasına, Hatay 
vilayetinde. adli kanunların tatbik şek 
line ve ilamların infaz tarzına ve İs
kenderun limanının bütün tesisat ve 
vcaaitiyle birlikte Devlet limanları 
itletme umum müdürlüğüne devrine 
dair kanun layihasını müzakere et -
mek üzere teıekkUl eden Muvakkat 
Encümen bugün saat 10 da toplana
caktır. 

1 1 J 

;Almanlar tarafınclcın boyuna 'iıalrerilqtirilen 
ıerbe•t Danziı ıehrini ve bu ıehre muhtelif 
İ•tikametlerclen gelen hatları göıterir harta 

Bununla beraber ecnebi mü~hlıle-~---~---~·-----~.~------------~ 
f in kanaatine göre Polonya"nın Dan-Bir iki düşünce 

Mahmut E•at BOZKURT 
Hatıra töyle bir ıey geliyor: 
Bizim uı .... ı manilerimiz, atasöz· 

lerimiz, hikayelerimiz vardır. Nas· 
rettin hoca, Bekri Mustafa ve saire 
gibi .. Ve bunlar anlamları bakımın· 
dan çok zengindirler. Hele ataaözle· 
ri •• Atasözlerinin hemen hepsi, ha • 
Yatın riyazi katiyet ifade eden birer 
nrensipidirler. 

Mesela: "El elden üstündür." "Su 
destisi su yolunda kırılır." "Tencere 
)'Uvarlandı kapaiını buldu" "Hem 
kel, hem fodul" ilah ıibi. 

(Fol klor) a her milletçe çok ebe
mi yet verildiği böyle bir zamanda, 
bunlan bizde de bir araya toplamak 
ne kadar yerinde bir it olurdu. 

.. Bir milletin, ulusal seviyesinin 
r.ak~.eklik ve genitliiinde, (folklor) 
ır olçüdür. Ve biz, inanabiliriz ki 

uluslar arasında en zenginlerinden 
biri de türklerdir • H· , 

. . ıç unutmam, dünya savaımm 
~ıthği günlerde idi; Amerika birle -
tık devletleri cümhurreisi (Vilaon) 
~aris'e gelmit bulunuyordu .. Kendi
~.ıyle mülakat yapan bir gazeteciye 
oteden beriden bahsederken, bir a· 
ralık hususi yafayıfını da anlatıyor 
v~ !ırsat buldukça (Nasrettin hoca 
h.~k8:~e1eri) ni lezzetle okuduğunu 
•oyluyordu.. Demek ki bizim hoca, 
Yllbancı dillere İngilizceye, franaız
c.-~)tl almancaya, itina ile tercüme 
edilmif.. İngilizler, almanlar, fran · 
•ızlar okuyorlar, fay dal anıyorlar. 

Bizde hocaya dair elde gezen rİ· 
aalelere, risalecildere ne dereceye 
~adar İnanılabilir?. (Bekri Muata· 
•) •e saire maaallan ne kadar doi· 

rudur? ! Bunlan kestirmek çok zor •. 
(Şinasi)nüa (Oamanlı durubu em-

(Soa 1 ada) 

.dg umumi komiseri Şodaki'nin Dan-

ı zig ayan meclisine Varşova hüküme
tinin bir notasını tevdi etmesi ihti
mali daha kuvetlidir. 

Notada serbest ıehir statükosunun 
Danzig'in askerilettirilmesini menet -
tiği hatırlatılacak ve son zamanlarda 
alınan askeri mahiyette tedbirler hak· 

(Sonu 7 inci sayfada) 

B. Fethi Okyar Paris'te 
Paris, 3 a.a. - Türkiye Adliye veki

li Fethi Okyar ve ailesi bu sabah 
Londrad'an Paris'e gelmişlerdir. 

İKİSİ 
B 0 Y 0 K 

A ş K 

ROMANI 

YARIN 5 lNCI 
SAYFAMIZDA 

BAŞLIYORUZ .. 

Dünkü Büyük Millet Medi•i müzalrerelerincle Sabık Hatay devlet 
reİ•i T aylur Sökmen ve aabılr Hatay bCJfvekili 

Abclurrahman Melek 

Dünkü Meclis müzakereleri 

Banka ve müesseseler 
baremi kabul edildi 

Devlet Şurası • • 
ıçın 

• 
seçım yapıldı 

Büyük Millet Mecliıi dün B. Refet Canrtez'i.n reisliğinde top -
lanmııtır. Celıe açılınca Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak söz 
almıı, demitlir ki: 
"- Arkadatlarım, evrakı varidenin ikinci maddesinde Bele

diyelerin istimlakine dair bir kanun liyihaıı vardır· Aslına tebaen 
Dahiliye, Adliye, Maliye encümenlerini alikadar ediyor. Bu liyi
hanm bu encümenlerden ıeçilecek üser kitilik muvakkat bir en-
cümende tetkikini rica etliyorum.,, (Sonu J anca aylada) 

Mareşal 
Çakmak 
İzmir' de 

Milli Şef 

İzmir, 3 (Hususi muhabirimizden) 
- Mareşal Çakmak ve refakatinde 
bulunanların yarın Çeşme'ye muvasa
latları beklenmektedir. Mareşal Çeş
me'deki teftişlerden sonra şehrimize 
gelecek ve Güzelyalı'da karşılanacak· 
tar. Genel Kurmay Reisi İzmir'de se -
kiz gün kalacak ve şerefine ziyafetler 
verilecektir. 

İngiliz Büyük El(isi ile 
Tuğgeneral O. M. lund'u 

kabul buyurdular 
Haber aldığımıza göre Reisi

cümhur lnönu dün öğleden 
sonra Çankaya köşkünde in • 
giliz Büyük Elçisi ile T uğgene
ral O. M. Lund"u kabul buyur
muşlardır. (a.a.) 

Hatır vlliretınJn 

teıkilat kadrolar1 
Adana, 3 (Telefonla) - Hatayda 

vilayet teşkilatı kadroları hazırlandı 
ve Ankara'ya bildirildi. Hatay teşki -
lat kanunu meclisten çıkar çıkmaz 
kadrolar bir günde tatbik edilecektir. 
Hatay kalkınmasına filen 1 ağustosta 
başlanacaktır. 

İskenderun limanının inpatına baş 
!anacak Amik ve İskenderun bataklık 

(Sonu J üncü sayfada) 

. . 

Milli Müdafaa Velrilinin 
~iya/eti 

MiJJi Müdafaa Vekili Gene -
ra1 Naci Tınaz, dün akşam 
Marmara köşkünde General 
O. M. Lund Riyasetindeki in -
giliz Askeri Heyeti şerefine bir 
ziyafet vermiş ve samimi bir 
hava içinde cereyan eden bu 
ziyafette Genel Kurmay ikinci 
Başkanı Orgeneral Asım Gün
düz ve daha bir çok generaller 
ile İngiliz Büyük Elçiliği As -
keri Ataşeleri hazır bulunmuı
tur. (a.a.} -

YENi TEKLiFLERDEN SONRA 

Sovyet makamları 
, 

memnun görünüyor 
Bununla beraber görüşmeler 

çabuk neticeleneceğe benzemiyor 
Londra, 3 a.a. - lngiltere'nin Moskova sefiri Seeds, geçen cumart,.si 

günü Molotof ile yaptığı mülakat hakkında hariciye nezaretine bir ı ~ -
por göndermiştir. Rapor burada tetkik edilmektedir. 

Cümhurreisimizin oğlu Ömer 
lnönü aakeri kampa ittirü etmit
tir. Yukarıdaki resimde Ömer laö
nü'yi kampta nöbet beklerken sö -
l"İİJ'Onunua. 

1 
Röyterin diplomatik muhabirinin 

öğrendiğine göre, Baltık memleketle
rinin garantisi meselesinden çıkm:ısı 
nıuhtemel bütün goruş ihtilaflar 11 

haletmek üzere yakında Seeds ile o 
lotof arasında bir mülakat yapılacak • 
tır. 

Cörüfme clevam edec~lr 

Moskova, 3 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

İngiliz - Fransız - Sovyet görüşme1i 
etrafında her hangi bir tafsilAt alına -
mamıştır. Mamafih bu görüşmenin son 
olmıyacağı muhakkaktır. 

B. Molotof, dün yeni Fransız - İn • 
giliz teklifleri hakkında şifahen ileri 
sürdüğü düşünceleri bugün teyit et -
miştir. 

Söylendiğine göre, B. Molotof, dün, 
nisbeten daha az muhalif bir vaziyet 
göstermiştir. Mamafih bu hıırekete ne 
gibi bir mana verilmesi icap ettiii bi -
!inmemektedir. 

Sovyetler memnun 

Sovyet makamları, evelki gtlnlrll teb 
liğlerinde, inıiliz ve fransızların ye

(Sf' 7 ilM:I aylada) 



-2-

Ekonomik meseleler: 

Hususi teşebbüs lehine 
i!eri bir adım 

lnnail Hune" TOKIN 
tksat vekaletinin gördüğü yerinde' manda hususi teıebbüse her türlü ·in • 

bir lüzum üzerine İcra Vekilleri hey • kipf imkinlarıru hazırlıyacak ve vere 
eti, hususi teıebbüsün pamuklu en • cektir. Maksat, meklekette bütün it 
düstrisi sahasında serbest inkip.fına sahalarının etatbe eden bir nevi sos • 
mani olan bazı kayıtları kaldırmıı bu- list devletçilik değildi. Türk devletçi
lunmaktadır. Bu kayıtlar ıunlardan i- liğinin beyle veya bu mahiyette yani 
baretti: hususi müteıebbisler, idhal e- cemiyete batka bir tekil vermek hede· 
decekleri makineler için İktisat Veki· finde olan gayesi bulunduiunu kimse 
Jetinden müsaade almak ve 10 bin ii· iddia edemez. Bizde devletçilik sadece 
den noksan, 25 bin iğden fazla teıisat bir ekonomik kalkınma vasıtası olarak 
vücuda betirmiyeceklerine dair İkti • tatbik olunmaktadır. 
sat Veldletine teminat vermek mecbu· Memleketin ekonomik ve ıoayal 
riyetinde idiler. Bu miltetebbisler ay- bünyesi aslında husuıi tetebbüa siste· 
m zamanda tesislerine 6 ay zarfında mi halindedir. Devlet teıebbüsleri feri 
baılıyacaklarını ve 2 sene içinde faa • mahiyettedir. Ziraatte, ıanayide, tica
liyete geçeceklerini de İktisat Vekile- rette. kredi itlerinde, tranaporda gün 
tine kartı temin edeceklerdi. Pamuk geçtikçe husuıi te,ebbUıün kuvetlen· 
ipliği ve pamuklu menıucat imal eden dilini, kendini modern ekonomi zih · 
mevcut fabrikalar da yabancı memle - niyet ve teşkilitiyle techiz ettiğini 
ketlerden makine getirirken eskileri • görüyoruz. Husuıi teıebbüıün bugün
ni kullarulmıyacak hale getirmek ve - kil inkipf ıeviyesi, 15 yıl öncesine kı· 
ya memleket dıtına çıkarmak mecbu - yasen pek ileridir. Müterakki memle
riyetine tibi tutulmuılardı. ketlere kıyasen daha henüz pek geri • 

Hususi teıebbüse vazedilen bu ka - dir. Fakat millf ekonomimizde husu • 
yıtlann pamuklu endüstrisi gibi ehe • si teıebbüaün de büyük bir istikbali 
miyetli bir it sahasından kaldınlmuı vardır. Bu itibarla bütün ekonomik ıi
hareketi, devletin ekonomi ıiyuetin • yaset tedbirlerinin azimet noktasında 
de daha ileri bir göriifün kendini bla- huıuıt tetebbüı menfaatlerinin, umu • 
settirmeğe batlamıt bulunduğunu ifa- mi milli menfaatler yanında ihmal e -
de etmektedir. Pek yakın bir zamana ailemiyecek derecede ehemiyetli bir 
kadar Türkiye'de devletçiliğin enteg- yer alması zaruridir. Bugün bu zaru • 
ral bir nizama doğru inkipf edeceii ret, kendini kuvetle hissettirmiyorsa. 
ve hususi teıebbüsün memleket eko • ileride hissettirecektir. 
nomiainde tedricen ehemiyet hissesi • Şu aşikardır ki, 18 ve 19 uncu yıl -
ni kaybedeceği fikri hakim gibiydi. tarda garpte modern ekonomiyi baş 

Halbuki devlet teıebbUsleri kadar, hu- döndürücü bir inkitafa kavuşturan a
ausi teıebbüs de ve hatta belki daha mil, huıuıi tetebbüsün kendi risk ve 
fazla olarak himaye ve teşvike muh - ıansına dayanan cüreti olmuştur. Fer
taçtı. Devletçiliğin tatbikatındaki a - de iş sahalarında cüretkar ve atılgan 
aimet noktası unutulmak üzere idi. teşebbüs imkanları tahdit edildiği ve 
Devletçiliğe, husuıi teşebbüsün zaafı bu imkanlar verilmediği takdirde mil
dolayısiyle geçilmişti. Ferdin bapra - li ekonominin kateleptik bir uyuşuk • 
mıyacağı itleri devlet üzerine almıı • luk içinde kalacağına misal olarak en
tı. Fakat bu demek değildi ki, devlet tegral devletçilik yapan memleketleri 
muhtelif takyidatla hususi teşebbüsün gösterebiliriz. 
lnkipf imkinlarını tahdit ve iş saha· Hususi teıebbüs millt ekonominin 
lannı kendine tahıla edecektir. Dev - tahammürünü, olgunlaımaıını temin 
let hususi tetebbüıün bapramadığı it· eden faydalı bir basildir. Bunun kültü
leri yapacak ve bu sayede ve aynı H • rUnü iyi tutmak 11.zımdır. 

Kastamonu'da büyük 

bir bereket var 
Kastamonu, 3 a.a. - Bu yıl Kasta· 

monu toprak mahsulleri çok bereket
li ve güzeldir. Ziraat Vekiletince 
Kaatamonuya tahsis olunan aelektör
ler buraya gelmit ve yerlerine konul
muıtur. Meyvalı ağaçlar fidanlığı bu 
yıl altı yüz bin elma fidanı tevzi e
decektir. Fidanlıkta muhtelif bina· 
lar inp edilecektir. Bu inıaatın kırk 
dört bin liralık kısmı münakasaya 
konulmuıtur. 

Giresun'da bir fındık 
k1rma fabrikası yapihyor 

Giresun, 3 La. - Karadeniz bölge· 
ai fındık tarım satıt kooperatifleri 
birliği tarafından yaptırılmakta olan 
fındık kırma fabrikasının temel at • 
ma töreni, Ordu'dan da gelen kalaba
lık davetliler huzurunda yapılmıt 
birlik umum müdürü ile Ordu ziraat 
bankası müdürü birliğin maksat ve 
gayeleri hakkında birer nutuk söy • 
lemittir. 

-
İstanbul' da yerli mallar sergisi 

Ankara Tenis 

birincilikleri 
Geçen ay içinde Ankara tenis me

raklılarını bir araya toplıyan güzel 
bir müsabaka ıerisi tertip eden böl
ge tenis ajanlığı önümüzdeki hafta 
Ankara birinciliklerini yapmağa ka
rar vermittir. Bu müsabakalara An· 
karanın hemen bütün tanınmıı tenis
çileri ittirak edeceklerdir. Kartılaı
malar neticesinde kazananların fuar 
turnuvalarına iıtirakleri de bahis mev 
zuu olduğundan müsabakalar ehemi

yetli bir mahiyet almııtır. 
Ajanlığın bu müsabakalara ait teb

llti fudur: 
Bölge tenis ajanlığından: 
7-7-939 cumartesi batlamak, pazar 

ve pazartesi iünleri devam etmek ü
zere bölge teniı birinc~likleri yapıla

caktır. 

19 mayıs ıtadyomunda yapılacak bu 
müsabakalara girmek iıtiyenler kort 
taki memura pertembe akıamına ka
dar isimlerini yazdıracaklardır. 

?tlUaabakalar: tek erkek, çift erkek, 
tek kadın ve muhtelit olmak üzere 
dört nevidir. Telefon: 2044 

ULUS 

Yabancı dil 
ııı11alli111li~i 

kursu 
Orta tedrisat müesseselerine ya -

hancı dil muallimi yetiştirmek mak
sadiyle geçen yıl İstanbul Oniversi· 
tesinde açılmış olan fransızca, ingi
lizce ve almanca kurslarına bu yıl da 
60 talebe alınması Maarif Vekaletin
ce kararlaştırılmıştır. Alınacak olan 
talebe bir yıl İstanbul üniversitesin
deki yabancı dil kurslarına devam e
decek, bu müddet zarfında her birine 
ayda otuzar lira harçlık verilecektir. 
Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak o
lanlar• tahsillerini takviye etmek Ü· 
zere bir yıl da dilini öğrendikleri 
memlekete gönderileceklerdir. Tale
benin seçme imtihanları 2S ve 26 ey· 
lül pazartesi ve salı günlerinde lstan
bul üniversitesinde yapılacaktır. İm
tihanlara yerli ve yabancı bir kolej ve 
ya liseden ve yahut bir muallim mek· 
tebinden mezun olanlar alınacaktır. 
Alınacaklar da olgunluk imtihanını 
vermit olup olmadıkları aranmıyacak 
tır. Kursa alınacaklar tahsil müddet
lerinin iki misli müddetle Maarif Ve
klleti emrinde çalı,mayı ve tedris 
müddeti içinde dıprda hiç bir işle 
meşgul olmıyacaklarını teahhüt ede· 
ceklerdir. 

Amerika istiklali pullan 
Amerika istiklalinin yüz ellinci yıl

dönümü dolayıaiyle çıkarılacak olan 
posta pullarının baskısı sona ermi§ • 
tir. Pullar bir iki gÜ"e kadar Posta, 
Telgraf ve Telefon umum müdürlü
ğüne gelmi§ bulunacaktır. 

Mesut bir nişan 
Konya Mebusu B. Mustafa Uluaan

ın kızı Bn. Mualla Ulusan ile Yük • 
sek Mühendis B. Vahdet Gün'ün ni
şan törenleri, dün Yenitehirdeki ev
lerinde aileleri ve birçok dosttan hu· 
zurunda yapılmııtır. Genç nipnlıla· 
rın sağlık ve varlık içinde mesut ol
malarını dileriz. 

Diyarbak1r'da gölgede 
38 derece sıcak var 
Şehrimizde hava bulutlu geçmiı, 

rüzgar ıimalden saniyede beş metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek sı

caklık 29 derece kaydedilmiıtir. Yurt
ta hava doiu Anadolu ile Karadeni • 
zin prk kısımlarında çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Kocaeli ve Ege böl
gelerinde açık, diğer bölgelerde bu -
lutlu geçmiştir. 24 saatlik yağışların 
metremurabbaına bıraktıktan su mik
tarları Sapanca'da 26, Değirmendere
de 9, Emet'te 7, Çubuk'ta 6, Bolu'da 
S, Ardahan'da 8, Sarıkamıf'ta 5, Kars
ta 22, Terme'de 57, Çarpmba'da 35, 
Hopada 23, Gireaun'4a 12, diğer ya· 
ğıılı yerlerde 1 ili 4 kilogram arasın
dadır. 

Rtbglrlar biltiln bölgelerde saniye
de en çok 9 metre kadar bıala esmit· 
tir. 

En yüksek sıcaklıklar İzmir ve 
Siirt'te 35, Antalya'da 36, Diyarba -
kır'da 38 derecedir. 

Maarif Vekaletinde 
1 

yapllan tayinler 
Maarif VeHleti kültür kurulu mu

amelat direktörü BB. Aziz Berker 
Kitapsaraylar direktörlüğüne, Bolu 
orta mektep direktörü Enver Behiç 
Koryak kültür kurulu muamellt di -
rektörlüğüne, Ankara birinci orta 
mektep tarih • coğrafya ve yurd bil
gisi muallimi Mustafa Aral Yayın 
yardirektörlüğüne, Yayın yardirektö
rü Hamdi Aktutay Ankara umumi 
kitapsaraylar direktörlüğüne, Anka -
ra umumi kitapsaray direktörü Nec
mettin Esener Nuruosmaniye kitap -
saray direktörlüğüne, İzmir Karataı 
orta mektep direktörü ve Riyaziye 
muallimi Avni Kayral İzmir ikinci 
erkek lisesi direktörlüfüne, İzmir i
kinci erkek lisesi direktörü Halil 
Ş.enkut İzmir kız lisesi direktörlüğü
ne nakil ve tayin edilmitlerdir. 

Devlet deniz yolları 

ve limanları U. M. 
işe başladdar 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Denis -
bankın lağvi ile teıekkül eden devlet 
deniz yolları umum müdürlüğü ve 
devlet limanları umum müdürlüjü reı 
men faaliyete geçmiş bulunmaktadır
lar. Bugün devlet deniz yollarında u
mum müdür B. İbrahim Kemal Bay -
bura'nın riyaseti altında bir toplantı 
yapılmış ve yeni çalışma tarzı müza -
kere edilmiştir. Denizbankın lağvın -
dan 124 memur açıkta kalmıştır. Eski 
Akay müdürü B. Cemil tekaüde aev · 
keditmiştir. 

Bazı memurların maaıtarından biit· 
çe dolayııiyle tenzilit ve bir kıımla • 
rına da aldıkları vazifelere göre zam
lar yapılmııtır. 

Mektep kamplar1 
tstanbul, 3 (Telefonla) - Lise ve 

üniversite kampları bugünden itiba
ren başladı. Onivenite kampına bu 
devrede hukuk, iktıaat fakülteleri rU· 
zel sanatlar mimari, yüksek ticaret, 
eczacı. ve ditçi fakülteleri talebeleri 
iıtirak e~teclir. Liaeler ~ 
kendl bahçelerinde kurmu11ardır. 

General Hılilin sergisi 
Ressam general Halil Sözel her yıl 

olduiu gibi bu sene de Ankara Halk
evinde kendi tablolarından mürek • 
kep bir sergi açmııtır. General Halil, 
bu sene ser&isine 108 tablo getirmiı
tir. Açıldığı gündenberi birçok ala
kalıların merak ve zevkle ıeyrettik
leri tablolar her suretle bir teklmUl 
gösteren güzel mev.suları ihtiva et • 
mektedir. 

Öfrendifimise ıare, •rıl blr haf· 
ta daha umuma açık bulundurulacak
tır. 

Okuma odaları 
Maarif Veklleti balkın kültürünü 

arttırmak ve okumak ihtiyacını karıı
lamak tbere okuma odalannın buıün 
kil okuma arzuıunu karıılamaktan u
J:ak olduldnu göa 8nilnde t~ ls
tanbul'da mevcutlV"& lllveten sekiz 
okuma odaıı daha açmafa karar ver
mittir. 

Bu yeni ıelds okuma oduı eyUll -
den itibarın faaliyete ıeçmiı bulu -
nacaklardır. 

4 - 7 - 1939 

Şehirlerimizin imarı İçin 
, 

mühim tedbirler alınıyor 

Belediyelerce yapılacak istimlôkler 
hakkındaki kanun tadil edilecek 
Belediyelerce yaptınlacak i.timlikler hMkmdaki 2497 aa,dı 

kanunda bazı deiiıiklikleT ve ilivelw yapılması için hükümet bir 
kanun layihası bazırlamıt ve dün mecliae YenDittir. Dahiliye Ve
kilimiz dünkü meclis toplanbıında bu li.yihanm dahiliye, adliJe 
ve maliye encümenlerinden seçilecek üç zattan mürekkep bir -· 
vakkiat encümende tetkikini teklif etmit ve bu teklif kabul edil • 
mittir. 
btanbul'dan batlıyarak büyük te· 

hirlerimizin imar planları hazırlan· 
mıt. bir kı11111 tudike iktiran etmek 
suretiyle tatbik mevkiine ginnittir. 
Belediyelerin yapacaklan istimlildet 
hakkındaki 2497 sayılı kamında kıs
mi istimlaklere dair bilküınlk tesis 
edilememiıtir. İleri imar plinlamun 
tatbiki aıruında bilhaaa İıtanbul'ub 
birçok semtlerinde bu sulün tatbiki 
estetik bakımdaii olduiu kadar iktı
aadl mülihazalarla da çok lil.sumlu. 
faydalı ve hatta zarurl olacaktır. 
Bazı yerlerde ve bilhaau latanbul

da geniılettirilmesi Jizım&elen yolla
rın tevaiine iki tarafındaki bina ve 
arsaların çok kıymetli olması, keıif 
iskan veya ticaret mıntakaaına teaa· 
düf etmesi, itibariyle imkan yoktur. 
Bu gibi yerlerde ve mümkün olan sa
halarda yolun genişliğine gö.re bina
ların fennen ve imar planları muci
bince muayyen olan irtifa haddinin 
fevkindeki kısımlarını kaldırarak 

hem seviyede ahenk temini ve hem 
de büyük bir aervetin ziyadan vika· 
yeai imkanları temin edilmit olacak
tır. 

Yeni layiha bütün ihtiyaçlarla be
raber, bu sabada tebartb etmit olan 
eksiklikleri tamamlamak gayesiyle 
hazırlanmııtır. 

Yeni llyihanın ilk maddesine göre, 
2497 sayılı kanunun birinci maddesi
ne aıağıdaki hükümler eklenmiş bu
lunmaktadır: 

T~ıdildi imar plinlarının tatbiki 
sırasında: 

a - Mevcut binaların imar planına 
ılre fazla olan katlarını ; 

b - Yolların veya yaya kaldırımla
rının tevsii için binaların aemin kat
YıA•HP 

c • Yeni en açılaca veya genitlet-
tirilecek, yol meydan, umumi bahçe 
ve yeıil sahalara lazım olan yerlerden 
bafka bunların etrafında imar plinı· 
na göre yapılacak binaların arse de. 
rinli klerine kadar olan mahallerini 
istimlake belediyeler setahiyettardır. 

Kaldırılan aktların değer bahası 

sahiplerine verileceği gibi bu gibi bi
naların üstünü örtme ; eski haline ge
tirmiye belediyeler mecburdurlar. 

Yol veya yaya kaldınmına kalbe· 
dilen zemin katları cephe duvarları
nın yıkılması. üst katlar için eski me
tanetini temin edecek kadar kuvetli 
mesnetler tesiıi ve cephelerin eakiıi 
gibi yaptırılması, Belediyelere ait o
lacaktır. 

Uyutulduğu takdirde ketif dahilin
de karartaıtırılacak bedeli verilmek 
suretiyle bunların sahipleri tarafın -
dan yaptırılması da caizdir. Bir imar 
adasında batlanan bu gibi itler ta. 
mamlanmadıkça diğer adalara geçile
miyecektir. 

Bu yerlerin •flfl: 

Yeni llyihanın ikinci maddesine 
göre, birinci maddenin C fıkrasında 
gösterilen istimlakten elde edilecek 
yerleri birteıtirmiye ve plana göre 
ifraz muamelesi yapıldıktan sonra 
plana uygun tesisat vücuda getiril • 

mek prtiyle bunJan milayedeaia ut
mıya belediyeler .elWyetll olacak· 
lardır. lmar pllnı tatbik edilen yer• 
lerde açılan yolların Ud tarafındaki 
adalarda inpata izin verilditinin ilin 
tarihinden itibaren bir ıene içinde 
yapılmıya batlanıp da iki ıene zar· 
fında bitirilen binalar on sene müd· 
detle bina verıisinden muaf tutula· 
~tır. Bu clbl yerlerde evelden IDW• 
cut olup da il~ sene urfında pllııla 
uygıuı~e kalbedilen binalar ipn 
~fiyct a.tddeti bq sene olacak• 
tır. 

2497 ~ kanqun ilçilncil macl· 
desi ıu tekilde a.aj!Mktedir: 

tsthnllk edilecek r.rc be...,_ 
meclis hasından ve emllk 'Ôip1ıa. 
rinden birer zatla belediyede v .. lfe 
sahibi olmıyan mühendis veya mim84 
veya fen memurundan veya bunların 
bulunmadığı yerlerde ebniye kalfuı 
veya yapı işlerinden anlıyan bir At• 
tan teşkil edilecek komisyon marife
tiyle o zamanki vaziyetine ve ema&• 

linin alım satım kabiliyetine ıöre 

kıymet takdir olunacaktır. Bu kıy· 
met o gayrimenkulün deler babuı 
sayılacaktır. 

DördUncil maddenin tldll ıekli ıu• 
dur: X.amt iıtimllklerde pyrimen• 
kulün tamamı için takdir edilecek 
kıymetten mal ulslbine bırakılacak 
kısmın kıymeti tenzil olunduktan son 
ra bakiye istimlak edilecek parçanın 
değer kıymeti sayılacaktır. Kısmen 
lıtlmWr edilen nrterin pi kalan 
parçasının bavaaı veya siyası kapa• 
nrr yahut intifa kabiliyeti olmaz ve
ya sahipleri istene o parpyı istimlt· 
ke mecbur kalacaktır. 

Meri kanunun betinci maddealne 
ıu hükümler Ube edilmittir: İstilia-

-~-
rıfları ile alakadarlarının hüviyet n 
ikametgahları tesbit edilemes veya 
bunlar gösterilen yerde bulun&ID8• 
sa teblil edilecek evrak tapu kaych· 
na cöre tayin eden sahiplerinin lal• 
terini muhtevi olduğu halde 20 1fn 
müddetle istimlaki kararlaştırılan 'le· 
rin milnaıip bir noktuına ve bele4i· 
ye dairesiyle o ıemtln umuma llllJı• 
ıuı mahallerinden birine asılacak n 
paete bulunan yerlerde hüllaalan p 
Htelcrle ilin olunacaktır. Tllik aı· 
amelesi, usul dairesinde tanzim edil· 
mit zabıtla tevsik olunacaktır. 

2497 sayılı kanunun 10 uncu macl
deıi, ıu tekilde delittirllmlttir. la
timlik edilecek gayrimenkul takdir 
edilen kıymetin deier bahuından fu 
la olduğu iddiasiyle belediye, istim
lak bedelinin indirilmesi için mah· 
kemeye müracaat edilebilecektir. 
Mahkeme, 2497 ıayılı kanunun 8 lnel 
maddesinde yazılı hükümler dairesin· 
de keyfi yeti tetkik ederek karara bal 
lıyacaktır. 

U.yiha, netri tarihinden mutıı.r 
olacaktır. 

Dr. Kemal SeraY ıittl 

latanbul, 3 (Telefonla) - On bi -
rinci yerli mallar sergisinin her sene 
olduğu gibi bu sene de Galatasaray li
sesinde kurulacağını daha evelce bil
dirmittim. Bu husustaki bütün hazır· 
lıklar ikmal edilmiştir. Bugünden iti 
haren lise bahçe binası tertip komite· 
si emrine verilmittir. Sümer Bank, 
Eti Bank ve İnhisarlar Umum Müdür 
liiğü sergideki pavyonlarını bugün -
den itibaren inşaya başlamışlardır. 
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Gül hane hastanesi bevliye profe • 
sörlüğilne tayin edilen Cebeci lln
kez hastanesi bevliye mUtehaaaısı Dr. 
Kemal Serav dün akşamki eksprnlı 
vazifesi batına hareket etmif, iıtu
yonda general Kemal Gökçe.Cebeci 
hastanesi sertabibi, ıehrimlzin aWll 
ve askeri bütün doktorları ve doatlm 
tarafından uğurlanmııtır. 

Tuhan yap urum uz 
lıtanpul, 3 (Telofonla) - Almanya 

da yaptırılmakta olan 3.500 tonluk 
Etrüsk tipindeki Tırhan vapuru on 
güne kadar btanbul'a gelmiı bulu • 
nacaktır. 

Mesut bir evlenme 
Askeri Fabrikalar İdare Direktörü 

Yarbay Abdullah Pazarbatı'nın kıaı 
Neriman'la, Ustteğmen Mehmet Gen· 
ce'nin nikahları dün saat 16 da Ankara 
belediyesi salonunda yapılmııtır. Ni
kih töreninde iki tarafın yakın akraba 
tarı ve dostları bulunmuılardır. Gece 
de Orduevi'nde çok kalabalık bir da
vetli kUtleıi huzurunda düğün ıenli· 
li yapılmııtır. Dütun geç vakte ka
dar Hıninıt bir bava içinde çok nete· 
1i bir aurette ıeçmiıtir. 

Genç paeaut 

Kaybolan sulh ! 
Evellci günlcü Ulus'ta bir ingilia 

diplomatının söylediği sözleri bil
diren bir bahrin aıtaade, ap.;ı yu
karı fÖyle bir baflık vardı: 

•• lngiltere sulha aramıya azmet· 
mittir.,. ~ 

Demek Jci ortada resmi harp ol
mamasına rağmen sulh byıP.tır ve 
yerybDnde onu bybeıme;e çalı
pnlarla arıyanlar vardır. 

Bis çocukken bir pyimia kay
boldu muydu, 

- Şeytan aldı giStürda; atama
dan getirdi/· 

der, böylece kaybolan ıeyin bu
lunacafın• inanırdıt. 

Şimdi de insan oğulları, aa bu
çuk çocuklqmıı delil midir? Ôyle 
iu pne lrıybolın ıulh için bılırı
lım: 

- Mihver aldı. giStDrda/ 
/DfBllab. 
- Satamadan getirdi! 
demek de mümkün olur. 

T. 1. 

yon kurnnqlar. 
Yetilköy'ün e .. aen muntazam 

bir plana söre yapılllllf olduiu
nu, bilmem, bilir miydiniz? 

Bojaa dair zarenlilıl 

Doatumuz Aka Gündüz, Bo
iaziçi'ne dair yapbiı bir yare.
tikte diyOI' ki: 

"Düıünün bir kere: temiz va
pur, Boğaziçi, güzel hava, saz, 
söz, üstüne üstlük de Ankara bi· 
raaı, Bursa katan, Ayvalık zey
tini, çavdar ekmeii, Afyon maden 
tuyu, ve aaire ••• 

Bunu okuyan bir ehlidil itiraz 
ettiı 

- Saz söz, iyi, dedi, fakat .... 
la bira citmez. Mademki biradan 
batka bir teJ içinniıor, bari aa
ma ~-- de caa ,,. ~alaat orka-

Tuhal iddialar/ 

Oç buçuk sün evel Arnavutlu
iu iıgal eden ltalya'nın bir saze
teai, "ltalya bir Balkan devleti ol• 

• duiu için ona kartı hiç bir hare
kette bulunulmamasmı,, bize tav· 
siye ediyonnuf. 

Biz, kimseye kartı harekette 
bulunmak niyetinde detiliz. Fa
kat kendimize kartı harekette bu· 
lunmak iatiyenlerin de vay hali· 
ne! 

Arnavutluia ayak butnn diye 
"Balkan devletiyia,, diyen italyan
lan, daha evel itsal ettikleri Ha
beıiatan dolayııiyle bir Afrika 
devleti diye de tamyaltillriz öyle 
İle. .. 

Ora;! -

da ıık 11k tekrarlanan ve yafmur
la kanıık fn'trna m&naama gelen 
oraj kelimesine takılıp duruJOr· 
lar. 

Gerçekten keliıhenin miniamı 

ulamakta ailçliik çekenler az ol• 
.... serektir. 

Fakat ben oraj kelimeaine mü
tetekkirim. Çünkü, hiç olmazsa, 
onun 1&J'esinde İstanbullu arka
daılar biraz öz dil müdafiliği yap
mıt oldular. 

Sülük! 

Amasya köylerinden birisinde 

vücuduna sülük yapıftınlan bir 
pM:ujun bu yiiaden öldüiünü bir 
sazetede okuduk. 

Yirmiaci uır ve vücuda yapıt
bnbmt sülük 1 Bu iki manzarayı 
bir arada nasıl taaaVV111' edersi
niz? 

Bina temyiz komisyonu i.zaJıiı 
Bina temyiz komisyonunda apk 

bulunan izalıia Maliye Veklletl 
muntazam borçlar umum müdürllllU 
ıube müdürlerinden B. Emin Ahmet 
Kat vekileten tayin olunmuıtur. 

M11rif ŞOrası hlz1rhklan 
Maa.rif Vekaleti, 17 temmuzda top. 

lanacak olan Maarif .Ş!\rası hazırlık. 
!arına devam etmektedir. Vekilet Şu .. 
riya verilecek itler için ha.zırlur.n 
raporları bastırmaktadır. 

ÇaOrı 
X Belediyelerce yapılacak iatl,.ıallk 

hakkındaki 2497 sayılı kanuna bua 
hükümler ilivesine ve mezkur kana· 
nun buı maddelerinin deiittirilmesi 
hakkındaki kanun 11yihuını miiab
re edecek muvakkat encümen 4. YIL 
1939 sah pnil saat 10 da toplanacalt
tır. 

X Jılecll.11 H .. plannın tetkiki a-
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ISTANBUL Gazeteleri 
DÜNYA HABERLERİ 

Almanya ve sovyetler 

Fuçeu ve Uençeu civarında 

Japonların yeni ihraç 
hareketleri akim · kaldı 
Japon kıta/an bir çok iJlü verdüer 

Sovyetlerin de aulh cepheaine it· 
tiralderini temin için Moskova'da 
Yapılan görüpneler uzayıp sider• 
ken, Almanya, böyle bir kombine • 
zonun yapılmaaına mani olmak 
nıakaadiyle mülhit bir efor yapmak· 
tadır. Nazilerin 10vyetler aleyhin· 
deki faaliyetleri malUındur. Hitler 
Alnıanya'da iktidara geçtiği ıün· 
denberi, aovyetleri Avrupa medeni· 
Yetinin dÜfmanı olarak göatermif, 
ve bu devletin ittirak edeceği kon • 
feranatarda Almanya'ıun yeri ola· Hongkong, 3 a.a. - Çin Ajansı teblii ediyor: Dün öilcden sonra 
11117acağmı iddia etmiıti. Uençeu civanna 200 japon askeri çıkmıtsa da 50 ölü vererek püskür -

İngiltere tarihinde 

ilk defa olarak 

Kıral Corc 
Dördüncü· orduyu 

teftiş etti 
Alnıan matbuatı, Nazi rejiminin tülmü§lerdir. ı 

lDevcudiyetindeki hiluneti, ao.yetle- Londra, 3 a.a. - İngiltere tarihin-
ri likide etmek ıibi bir maksada Ak~a doğru Fuçeu'nun cenubu·'- de ilk defa olarak kıral "dördüncü 
!natuf Yazılar yazacak kadar ileri na diğer bir grup çıkmıı, fakat ııo Ö· ı Deyli Ekspres' e göre ordu" yu teftit etmittir. İngiltere kı-
ıitti. Hatta lnıiltere, aovyetlerle 1ü bırakarak çekilmiye mecbur kalmış- rallıiının her tarafından gelen milli 

anlatmak için mü•akere kapısı a· tır. y • b'faraflık serviı ıönUllülerinden 20 bin kadın 
Çacafı aırada Hitler, demişti ki: Bugün öğle üzeri bu defa Fu. Tsi- enı 1 ve erkek Hydepark'ta toplandıktan 

- Vanm Çemberleyn'e bolıe· n'e bir ihraç yapılmıı. çıkanlar tama- sonra bUkUmdarlırın ve valide kırali· 
\'lltlerle yapacaiı doatluk mübarek men imha edilmittir. ı d r çe Mary'nin önünden geçnıitlerdiı-. 
olsun!. /ngilizler Tienfin'tle ••alı kanunu on ra nın Kalabalık bir halk kUtleai tarafından 

Bugün Almanya, aoyYetler hak· tedbir ala tJ,W.r alkıtlanmıılardır. 
knıdald harici politikaaını tamami!· 
le tenine çevinnit bulunuyor. Bır Hongkong, 3 a.a. - Çin ajansına 1 1 elmlyor Gönüllüler büyük bir intizamla ge-
!nüddettenberi, Almanya'nm Sov- göre, Tiençin'deki ingiliz makamları lllDe g çerken kırat kırk dakika eaaı vaziye-
Yetlere cazip ticaret teklifleri . ·ap: pek yakında aıağıdaki ıhtiyat tedbir· L d 

3 
A ika 

1 
tinde durmuttur. 

makta olduiu bildiriliyord.u. Şımdı lerini almak taaavvurundadırlar: on ra, ab·~· - f1 ~~r n parıc: • Geçen kıtalar araaında Londra fır· 
d .,. ,. "hu 1 1 f U böl . d mentoıunun ıtırı ı ınununu - k••ının 180 tanktan mürekkep riıotörlü e Ankara sefiri !9'9-..-apen m • . ~ m ıy ~z .. geıın. e . mevcut buHl hakkında tefairlerde bulunan -
auai vazife., 11•-:W'o~'ya .:i~ec~ bUt~n par~lar ıngıhz gemılerıne nak- "De 1i Eks res., cazetesi föyle yuı _ kolu bilhassa nazarıdi~kati celbetmiş-
ii bildiritiyCV"· "Huausı vazı e nın ledılecektır. Y P tir. 

ne oldulU tahmin edilebilir. Alman· 2. - İngiliz tacirlerine ba1lanmı1 Y~~.:_ Amerikan mUmeHiller mecliıi _ · Kıralın mesajı etralında . : 
Ya'19..ı mümküaae aovyetleri kendi ola~ işleri_ni stiratle tasfiye için emir nin kabul ettiği kanun bizim pek iıi • Paris, 3 a.a. _ Kıra! altıncı Cor-
hnafına kazanmı•a, mümkün değil- verılec kt r A 

J e .. ı .·. . . . . . mize gelmiyor. Şimdiki vuiyetft - c'un dünkü mesajından bahseden •e, her halde bitaraf kalmalarını te· 3 B t 1 t 1 i a on 
-:- . u un ıngı ız acır er J P . • merika muharip milletlere ıUlh gön - Bourg Pöti Parizyen ıazeteainde di· 

!nine çalrttığı ıüpheaizdir. JarJa ıktısadi ve mail milnasebetJerıni derilmesi taraftan delildir. Bununla yor ki: 
Alnıanya'nın von Papen'i Moa· keseceklerdir ril · d h 

'- k d d b · beraber tayyare gönde meaın e ma "Bu kadar mufahham bir ... ı.ıiyet •ova'ya ıönderece erece e u 4. - Beyaz rualar imtiyaz bölgeain- zur ıörmemektedlr. Fakat Amerikan ,.... 
!ne.elenin üstüne düımeai, her teY· den dışa~ı ~ı~~rıla~klardır. . . tanarelerinin bize pek faydası dokun tarafından ıöylenen ve İngiltere'nin 
den ziyade, içinde bulunduiu vazi· 5 _ GönUllu ingılız ukerlerı polıı mu. Bu tayyareler talimler ve ktaa en nılim~ devlet adamlarının ihtar -
Yetin nezaketini anlamıya baıladı- müdür muavini B. Milhan Yuan'ın bombardıman uçuıları için elveritH i- )arından sonra gelen bu ıözler ulvt 
iına delalet eder. Filhakika alman emrine verilecektir. ae de avcılık için kifi derecede ıUrat- bir kıymeti haizdir. 
11'at..._b, ..U. cephesine kartı me7· al la • b lerl olmadılı gibi uzun faaliyetlere Kıralın meaajını, milletin gönUllU-
daa olnuaaktadırlar. Fakat alman Harp ey tarı ıapon aı ay imkan ver'ecek bir hareket uhaaına da terine tahılı edilen ukerl ıenlikler d 1 ..1am1 d" ·· d::1-ı v• -·L·rleri · ı k ı ev et au anma ne UfUD ua e- ... -R... . . b'l malik bulunmamaktadırlar. Bu tartlar mUnaıebetıy e o utmuı o maaı, mesa-
rini anlamak için matbuatın yazıla· . ~ongkong,3 a.a. - Çın aJanıı ı · altı~da bizim için yapılacak ıey bura- jın kıymet ve ~UmulUnü bir ka~. daha 
na. ve hatta kendi aözlerine deiil, dırı yor: . . da ve Kanada'da daha çok miktarda yükleltmektedır ve Çemberleyn ın de 
h .... ketlerine bakmak icap eder. E· . Hankeu'dan gel~n ecnebılerın ver- milhimmat fabrikaları kurmaktan l - ı6ylediii gibi, meaell Almanya Dan· 
ier Almanya kartıamdaki kuvete dtkleri mal~ta gore, harbe aleyhtar barettir. • ziı'e tecavüz ettiği takdirde İngilte • 
hüna.t etmeaeydi, tükrüklerini ya • ?ldukları içın mevk~f tutulan 4500 Amerikanın karannı harp lmalltı - re"nin biltfln ağırlıfı terazinin kefesi
layarq Moakova'mn kapıaau çal· Japon ıubay ve ncferı ma?fuzen Han- nın yeni hızla devamı takip etmeli - ne yUklenmit olacaktır. Bu vuiyet 
11'aadL keu'ya ve oradan Japonya ya sevkedil- dir." · · Berlin"dı takdir edilecektir." 

Fakat Almaa,.a'ma 1na itte mu. mitlerdir. . • 
vaffak olacaia çok ılpheli«lir. Bir "Japonya'ya karıı enerjilı 
defa ._ Papea'ia sönd.U..eai, G- ilavraıwnalıl,. 
nıidba pek o derece kuvetli olmadı- Nevyork, 3 a.a. - Fuçeu'dald ame• 
tına - lrii,.ük delildir. Çünkü bu rikan miayonunun japon tayyareleri 
muhterem dlplomatm hiraz da al • tarafından bombardıman edilmeein· 
lllanlarm dahili iti olan AvuatUl'J'a • den bahıeden Nevyork Herald Trl· 
d•ki ma.affakiyeti bir tarafa bıra• bUn gueteai bunu timdiye kadar uaak 
kılacak oluna, hqka sahalarda ha· dofuda "zalim hava canbuları., tara· 
tanlar rö.terdifi nld delildir. Hat· fından yapılan birçok kaba barekctle
ta bir rivayete röre, Almanya'daki re iliveten yeni bir Jab •--:: 
bazı kbnaelft, ..,. P•p ..-.. .. ~,...,.1Mt'ltf" etlfttltte ve ıu ıuall ao I· 
cak itler peıinde koıturarak &İyaai dır: 
-.aziyetini zayıflatmak emelindedir- " Hull meseli bu aabah Arita ile bir 
ler. Biraz da dedikodu olan bu riva· telefon görUımesi yaptığı takdirde 
Yet, von Papen'e verilen yeni vazife artık tekerrür etmiyeceği muhakkak 
ile teeyyüt eder ıibi oluyor. Çünkü olan bu tahkirlere niçin nihayet ve
hakikaten Almanya'ntn Rusya ile rilmiyor? Hele bir amerikan binasına 
anlatmuı çıkmaa itlerden biridir. herhaagi bir bomba düııün. kurıun 
Bugiinkü •aziyette So.yetlerle Al· yağdıracağımm kendilerine bildirme 
!nanya araamda bir anlatma zemini liyiz.,. 
ile olabilir? Sov,.etler antikomin-
tern pakta mı girecekler? Alman· 
Ya, olaa olsa, aoyYetleri bitaraf bı· 
rakJnıya çalııabilir. Fakat bu, Al· 
lfta11ya'nm von Papen vaaıtasiyle 
Yapacatı telkinaltan ziyade busün 
Moakova'da Molotof ile inıiliz aefi· 
ri arumda 7apdan müzakerelerin 
ııeticeaiae batlıdır. Filhakika bu sö· 
rüımeler çok uumıtır. Fakat ya· 
Pılmakta olan itin de pek nazik ol • 
duğu göz önünde tutulmalıdır. in • 
ıiltere'yi ve Sovyetleri idare eden 
devlet adanılan ötedenberi biribiri-

Heyetıinaı 

Nikola . 
Kopernik 

aslen nereli? 
lle kartı itimataızlık göatenniıler• . 

dir. tnıiltere'nin yaptıtı nk teklif eı·r Leh mahkemesi bu 
İtimahızlığı izale edecek yerde büa-
bütün arttırmııtı. Şimdi Baltık mem- k k 
••ketlerinin aaranti.i etrafındaki hususta arar verece 
Son ihtilaf noktaamm da halledil- Vartova, 3 a.a. - Bydgoazez'de he
!neai bekleniyor. Bildirildifine gö- ye1;anh bir muhakeme cereyan edecek 
re, İngiliz ve franıız sefirlerine gön- tir. Hakimler Polonyalı heyettinas Nl 
ddrilen aon talimat ıöyle bir formü- colas Copernic'in aslen nereli. oldu • 

f.!:zalı ıark 'ta ilan edilmiyen lıarp 

Japoİ1 ordusu Mogol 
a kerlerf yle ha rbediyor 

Tokyo, 3 a.a. - Kuanıtunı o~ıunun Hıinkinı'de n99redilen 
bir teblijinde, japon orchuunun Ha}a nehri bölıeıinde dün Mo
ıol kıtaatma lcaı,ı muharebeye ıiritliii bildirilmektedir. 

Hatay vllayetlnln 
teıkllat kadroları 

Japonlar Mogol - Souyet 
lntalannr pü•lrürtmiifler 

Tokyo. 3 a.a. - Domei Ajansı 

Hıinking'den bildiriyor : 

le dayanmaktadır: ğuna dair hUkilm verecekler~ır. 
• ••t1ıgiltere, Fransa ve Sovyetler, Pomeranyanın bir çok ıehırlerinde. (Baıı 1 inci aylada) 
ıatiklllleri ve mülki tamamlıkları, Copernic'in resmini taııyan kartpoı ~ ları kurutulacak, Antakyı'daki pWe -
her Üç devlet için de hayati ehemi- tallar dajıtılarak heyettinaıın . al~n den istifade olun\ralı: cenup bölıelırl
Yeti_ haiz olan her devlete kartı te- kültürünün en kıymetli mUm~11ılle~ın ~izin elektriğini temin için bir un .. 

Moıol - Mançu hududundaki hare
kat cepheainden vçrilen bir tebliidc, 
Japon! Ma9çuri kuvetlerinhı Namo • 
han balceainde hududu · geçmit olan 
Mogol • Sovyet kıtalarını çevirmiye 
ve bunları 60 metre genitliğinde bulu -
nan Hila nehrine kadar püıkürtmiye 
muvaffak olduğu teyit edilmekteair. 

CaVUz h.linde biribirine otomatik den biri olduğu iddia edilmesı Uzerıne tral kurulacaktır. · 
J'ardıın vadetmektedirler.,, bu muhakemenin yapılmasına karar 

Böyle bir formül iaim zikredil· verilmittir. 
;"eden, Baltık memleketlerini, Ho- Polonya makamları bu kartpottal • 
aııda'yı, Belçika'~ .-. laviçre'yi içi· ların dağıtılmasını menetmiılerdir. 

11
1 

e .•lmaktadır. Moakova müzakete• Muhakemede Polonyadaki almana
llerı henüa devam etmekle beraber, kallivetinden biri Polonyalı bir ıvu • 
;:'lınanya'nnı yaptığı tetebbüaler, kata kartı alman noktai nazarını mü • 
q•r halde neticeyi tacil etmelidir. dafaa edecektir. Bu dava Bydgoszez · 

A. ş. ESMER de büyük bir alaka uyandırmııtır. -
Vlyıllldl clnae•ler Dolunun zazarı 

nd t ..a.111.... İzmir, 3 (Husuıt muhabirimizden) 
lrlSI 1 ltalllat - Son fırtınada yağan ceviz iritiğih· 

\7iyana, 3 a.a. - Poliı çinceneler deki dolu yüzünden Kemalpaf& mın· 
~ıında .Yeniden tevklfat yapmııtır. takasında haflarda ve diler mahıul-

ÜyUk hır kıamı Slovakyalı ve Bur • terde bir milyon lira ziyan oldup 
!:"_?.andıı olan bu çinıeneJerden dört tesbit edilmittir. Vali yardıma mub· 
'-u R01Nı01ande hapluneaine HVb taç dU .. nlerl ve verci borçlarının 

te 

Ortlumazun Hataya girmuinin 
yıltlöniimü 

İskenderun, 3 (Huıuıl muhabiri • 
mizden) - Kahraman ordumu.un Ha
taya giriıinin yıldönümUne raıtlıyan 
5 temmuzun p.rllk tiSrenle kutlanma
sı için yapılan hazırlıklar bitmek Use
redir. 5 temmuz ıabahı lskenderun, 
Antakya ve Kırıkhanda aıkerl reçid 
resimleri yapılacak, bunu halkın teza
hüratı takip edecektir. 

Antakyı'di lildılllClk 

yollar ıı lllr ı.su 
Antakya (Huual) - ~,. ile 

Bu tebliğe göre, japon ku!etleri Çi
angçing'in 20 kilometre batısındaki 
Ganjajinobo yakınında yirmi kadar 
sovyet tankı zaptetmiılerdir. 

taçların çoğaltılması ve muntazam au 
rette sulanması kararlatmııtır. 

Antaltya'tla temal 
Gaziantepten ıehrimize eelen öfret 

men grupu tarafından Gündüz ıine

maaında "O bir devirdi" piyeai tem-
ıil edilmittir. . 

lıtilı:l&l aavııının canlı tarihini y&• 

ptan iMi' fevkalade milklllllDlldl ve 

AKJAM 
Yolundan çıkan yola getirilir. 

Denizbank ve reasüranı yüksek memur 
ve lmirlerinJn maceralarını teessüfle 
kaydettikten ıonra, bunların içinde s~ç!u 
olmıyanlar varsa cüınhuriye udliyesının 
kurunun yanında başı yanmıyataı?ını SÖY· 
lüyor ve bu divanın uyandırdığı teeS&Ü -
fe kıyaala kalplere verdiği kuvet daha e
hem~etli oldutuna işaretle diyor ki: 
"Millet 1ö1le düşünüyor. ~i~ali mey : 
dandı Kim olursa olıun, kımın nesneıı 
oluna' olıurı yoldan çıkan yola ıetlrilir. 

SON PO!TA 

Hatay meıelesi ve İtalya 
Muhittin Birsen, (Her gun). sütunun

da yaıdıtı bu bıtlıklr makaleıınde, İtal
yanın Hatay dlvaın bidayetindeki mem
nun tavrlyle buc\ınkü asabiyetini ve a -
leybimisdeki propagandalarını mukaye • 
1e ederek, lıte İtalyanın dostluk siyase
ti bundan ibarettir" diyor ve cilmhuri -
yet Tiirki1eainin o dostane siyaset oyun· 
larına karıı olduğu kadar bu tezvir si • 
y11etine de llkıyid kalm11ını bildiğini 
tebarüz ettirdikten sonra, Fransanın da 
Türkiyenin de bugün İtalya nazarında 
mücrim olduklarını ıöyluyor ve illve e
diyor: "Evet İtalya, biliriz, cürmıimiiı 
çok büyük : Sulh iıtiyoruı.,, 

Tecrübe tahtası 
Burhan Cahit, "Sabahtan Sabaha" sü

tununda Denlıbank forsunun kaldırılma
ıı miin11ebetiyle, beynelmilel olmuı iıa
re~ ve illmetlerin ıık ıık deiiıtirilmeai 
dotru olmadıtına dair evelce yazdıtı ya
zıları hatırlatarak bil,.Uk teşebbllslere 

ı.ı. Matbuat Servisi 

geçmezden evel etraflı ve derin düı.ün
menin liızumunu ileri ıürüyor ve Uıküdar 
tramvaylarını misal olar.ak zikrederek, 
o daracık yollara döşenen bu raylın da 
ergeç ıökmek mecburiyetinde kalacaiı • 
mızı ıbyledikten aonra, hıikümet itinde 
olswı belediye ıervlılnde olıun bir iııe 
başlamadan evci etraflı diiıllnmiye ve 
her şeyde bize örnek olan Avrupanın 
yeni sistemlerini goz oniınde tutmıya 
mecburuz. Bunu yapmazsak bir elimi • 
zin yaptığını oteki elimiz bozmaktan 
kurtulmaz., diyor. 

• 
SON TELGRAF 

Günün bilançosu 
Ethem İzzet Benice, İngiliz Batvekili 

Çemberleyn'in irad ettiği nutuktan bah
seden yazısında, her hanci bir tecaviiz 
hamlesinin normal ııartlar altında bek -
lenmeaine imkin olmadığını ve totaliter 
devletler tarafından yapılacak bir taar • 
ruzun mahiv derecesinde bir fellket dl· 
vet edebileceğmi kaydettikten aonra va. 
ziyetin çok vahim olduğunu fakat he • 
nüz ümitlerin kaybolmamıt oldutunu ili· 
ve eylemektedir. 

HABER 
Körfez denizciliğimizde 
ilerleme hamlelerine açız. 

M. Dalkılrc;, bu Unvanlı yaııaında, ldSr· 
fez vapurlarımızın hıncahınç dolu olma
ııııdan şikbet etmekte ve otobüslerde 
tatbik edilen yolcu sayııındaki tahdidin 
korfez vapurlarımıza da tatbikini ve •Y· 
nı zamanda bu vapurlann beyaza boyan • 
muını ve bir kaç tane otomatik iıkele 
tedarik edilmesini Miınakalit veklletin
den rica etmektedir. 

Dünkü Meclis müzakereleri 

Banka ve müesseseler . 

baremi kabul edildi 
Devlet Şurası yapıldı 

• • 
ıçın 

• 
seçım 

(Baıı 1 lacı ıaytada) tadan muamele tamamdır. Bunwi abe-
Bu teklif reye konularak kabul e- riyeti mutlakaaı 133 dür. Bu kadar re

dilmit ve Devlet Şurası için seçime ge yi yalnız İhsan Pehlivanlı almııtır. 
çilmiıtir. Reyler toplandıktan sonra Bu zat ekseriyetle Şurayı Devlet azalı 
riyuet makamı, tasnif için celseyi on fına intihap olunmuttW'. Şurayı dev • 
bet dakika tatil etmiıtir. !etin iki azalığı için tekrar intihap ya-

Ne&:.l•ı 
pacağız. 

ikinci celae açıldıfı ıraman reiı ıu I kinci •eçim: 
neticeyi tebliğ etmittir: . 

Şefik Yürekli 151, Hüsnü Berker . Bu netı~e üzerine iki azalık için ye-
60 Şemsettı'n Te ·1 e 43 1 1 nıdcn scçım yapılmış ve reyler taa -, m z r , rey a mış ar ' f d' 'k . k 
dır. Bundan başk SU Ö k b' nı e ıldı ten ıonra rıyaset ma amı 

a reyya ze ır b . . . . .. 
1 

bl'ıır 
(1) H 'l · c "k (ı) İh p hl' u seçım netıcesını ıoy ece te ı,.. et • , ı mı erı san e ı van • . . 
1 (1) 1 1 d k. d B ·· .. mıştı : ı rey a mıt ar ır ı az ır. u uçu .. F 

1 
Ö 

1 
· 

141 
v.ı:._ Sa ın 

h 1. .. . w - azı ze cı , na.ı:ım rg 
eusen mu te ıt encumenın yaptırı 132 H'I · C 't 72 T h · T than 
• 'h k i . , ı mı erı , a ıın uru ıntı apta e ıer yetı kazanamadıkların 68 Gl 0 N · Ö ı 72 D r • 

b .1 , . sman un zena p , u 
dan u zatlara ven en reyler keenlem E d"l k 2l D.ğ ı · daha u 

kil dil muı vrcn ı e . ı er en 
ye n r. . . rey almışlardır. 
_şu halde intihaba 258 zat ıştırak et- İntihaba i tirak eden arka ... ••ların 

mııtir, bu noktadan muamele taıQam • . . ' ....,k 
d Ş fik Yu kl. · 'h ha . ti k adedı 247 dır. Buna nazaran 124 e ae. 
ır, e re ı ıntı a ıı ra e • . . F Ö 

1 
· va_ 

d ı.-..1- 1 k . . 1 c:?.. rıyettir. azıl ze çı 141 ve ~ım 
en ar&mUlı ann e serıyetıy e ~rayı S 2 ld ki ö b t 

D 1 b. · · dai . ı·ıır· . .ha argın 13 rey a ı arına g re un ev et ırıncı re reıs ı6ıne ıntı p la t:ı. 1 ğ · t'h 1 ı d 
dil . . r aza ı a ın ı ap o unmuı ar ır.,. e mııtır. 

Azalara ait intihabın neticesini ar · Bankalar baremi kabul etliltli · 
zediyorum; Dün, bankalar ve müesseselere ait 
İhsan Pehlivanlı 218, Fazıl Özelci baremin ikinci müzakeresi yapılmıt 

1115, Klzım Sargı 109, Tahsin Turut - ve proje kabul edilmiıtir. 
han. 102, Hilmi Cerit 87, General Oa • Dün ilk müzakeresi yapılan madc!e· 
man Nuri Özenalp 71, Durmuı Evren- ler arasında askeri ceza kanununun 
dilek es, Necati Temiz, 6 Hakkı Hay· 148 inci ve 47 inci maddelerinin de· 
dar Berkıun 4, • ğiştiiilmesi, askeri muhakeme uıulil 

Gene burada da muhtelit encUme - kanununun da 3 ve 30 uncu maddele • 
nin yaptıtı intihabatta da ekıeriyet )erine birer fıkra illveıi hakkındaki 
kazanamıyan üç zata da rey verilmiş • layiha vardır. 
tir. Bu reyler de iptal olunmuştur. Bu Kamutay yarın saat 14 te toplana • 
intihaba 264 zat iştirak ediyor. Bu nok caktır. 

l Gümrük meslek kursunu muvaffakıyetle bitirenler 
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Z orla garanti edilmek istenen 
.... 

Baltık devletleri 
Ne düşman, ne de çok samimi 

dost edinmek istemiyorlar 

L itvanya, L~tonya ve 

Estonya'ya Baltık 

devletleri diyorlar. Çünkü 
bunlar, Memel'den ta Le
ningrad'a kadar Baltık de
nizinin şark kıyısında sı

ralanmışlardır. 
Bunlar küçük birer dev

lettir. En kalaba~k olan 
Litvanya'dır. Onun da nü
fusu ancak iki buçuk mil
yondur. En geniş arazisi 
olan Letonyadır. 65.791 ka
rekilometrelik bir arazi ü
zerinde bulunuyor. Leton
yanın nüfusu 1.900.000, Es 
tonyanın nüfusu 1.126.413 
kişidir. 

1920 de herkes tarafın -
dan istiklalle:-i kati olarak 
tanınmış olan bu üç küçük 
devlet, kendi hallerinde 
yaşamak için serbest kal
dılar. 

Bu devletler, milletler 
cemiyetinin vesayet göl -
gesi altında harpten son
ra toprak statükosunu dik
katle muhafaza etmeğe baş 
ladılar. Parlamanter birer 
kanunu esasi yaptılar. E -
velce çarlık Rusyasının or 
tasında birer küçük vila
yetken şimdi artık saadet 
ve muhtariyet içinde ya~· 
mağa başladılar. 

H erkesle iyi münasebet
te bulunan bu devlet

ler, Rusya ile Almanyanın 
arasında bulundukları için 
herhangi bir emperyalizm
den endişeleniyorlardı. 

Vakıa, bu devletlerin bir 
tarafında da Lehistan var
dır, fakat Litvanya ile Le
histan arasında bir hudut 
iştiraki mevcuttur. Bu dev 
Jetler, vaziyetleri icabı o
larak muahedelere girişe -
rek, bunların altında ezi -
lip bozulmak da istemiyor 
]ardı. 

Fakat gerek dahili, ge
rek harici planları suya 
düştü. 

Dahilde, parlamantarizm 
tepelendi, bu üç devletin 
reisleri faşizme yakın bazı 
hareketlerin başına geçe -
rek hazan diktatörlüğe te
şebbüs etmeğe, hazan mu
halefet etmeğe başladılar. 

Harici noktai nazardan 
ise, hadiselerin her çıkı -
şında Baltık devletleri ön 
plana geçti. Fakat her de
fasında da kurtuldular. 

Harici hadiselerden bil -
hassa istirap duyan Litvan
ya olmuştur. 

Evelki gün Vilna hadi -
sesi, dün Memel, bugün 
de ... 

\,," vet bugün de, kendile
.ı;.. rine, istemedikleri 
:ıalde garanti vermek isti
yen Sovyet Rusya ile, ceb
ren saldırmazlık muahede
İ<:: yapmak istiyen Hitler 

manyası arasında buiu
ı • .ın üç küçük Baltık dev
leti, güçlükle bir yol bul-

mağa çalışıyorlar. 

Bir taraftan Sovyetler
Birliği, bir taraftan alman 
emperyalizmi arasında kal 
mış vaziyetteler. Hakikat
te Almanya, Baltık devlet
lerine daha çok korku ve
riyor. Bunun içindir ki 
Letonya ile Estonya ister 
istemez Berlin'de malum 
paktı imzalamışlardır. 

Baltık devletlerinden Al 
manyanın ~e Rusyanın ne 
istifadeleri var ve bu dev
letleri "himaye etmek" "hi
maye ettirmek'' için bu iki 
devleti tazyik eden sebep
ler nelerdir? · 

Şimali ve Şarki Avrupa 
haritasına bakacak olursak 
bu sualin cevabını bu hari
talarda ve kolayca bulabi
liriz. 

Emperyalist Almanya 
1918 de ruslarla yap

mış olduğu Brest- Litovsic: 
muahedesiyle ne niyette 
olduğunu açıkça meydana 
çıkarmıştır. Letonya eski 
hariciye nazırı Cielens, bi
ze Almanyanın bu maksa
dını hatırlatmıştır: Alman 
ya doğrudan doğruya bu 

• Baltık devletine hakim 
oımak istiyor; maksadı da 
bütün Baltık denizinde te
fevvukunu sağlamlaştır -
mak, Finlandiya ile İskan
dinavya'yı ve Lehistanı ta
biiyeti altına almaktır. 

Almanya, bu suretle Rus 
ya'yı Avrupa'dan harice a
tacak, kendini emniyete a
lacak, harp olduğu zaman 
İsveç demir madenlerinin 
inhisarını elde ederek har
bi uzun müddet uzatmal> 
imkanını bulacaktır. 

Diğer cihetten, Danzig, 
Königsberg ve Memel gi
bi mükemmel deniz üsleri 
de alman donanmasının e
line geçecektir. 

Letonya limanlarına ve 
sahildeki adalariyle, şimal 
de Aaland adalarına isti • 
nat ederek rus donanması
nı Finlandiye körfezine 
kilitliyecek, icabında doğ. 
rudan doğruya Leningrad 
üzerine bir darbe indire -
cektir. 

8 rest - Litovak muahe -
desinin ruhu ve eski 

Almanyanın stratejik ola
rak göz diktiği şeyler bun
lardır. Müttefiklerin har -
bi kazanmaları bu makya
vel planına nihayet vermiş 
tir. Fakat üçüncü Rayh'ın 
Kayzer gibi hareket ettiği
ne göre, davanın hala or
tasındayız. 

Şu var ki, Baltık sahil
lerinin rolü, timdi artık 
Brest • Litovsk'tekinin ay
nı değildir. Çünkü Rusya. 
müdafaa seddi kurmak i -
çin adeta rekabete giriş -
miştir. 

Mütehassısların söyle -

MAYi SU 

Minyatür halinde bir batarya: büyük topların 
ev.alını haiz olan bu toplar, çelikten yapılmıı 

ulak mermiler atar 

Amerika ordusunda hakiki mermi ile 
atq talimleri 

diklerine göre takriben alt 
mış kadar olan rus deniz
altı gemileri, tamamiyle 
müdafaaya tahsis edilmiı 

olduklarından İsveçle Al -
manya arasında olacak ir
tibat ve muvasalaları ka
rıştırabilecekleri gibi, şi -
şimal denizinde İngiliz do
nanması da harekete geçe-

rek Almanya tarafından 

yapılan Syet ve Barkam 

tahkimatına taarruz ede

cektir. 

Tahkimat ne kadar ku -
vetli olursa olsun, eğer ta
arruz hareketi şiddetle tat 
bik edilecek olursa muka
vemet eiemez. Bu vaziyet, 
umumi harpte Zeebruge'de 
tecrübe edilmiıtir. 

Almanya, muhtemel rus 

denizaltı gemilerinin 
hamlesini önlemek için 
Finlandiya körfezini ka
patmak istiyecektir. Bu 
maksadını tahakkuk ettir-

mek için deniz üslerine ih

tiyacı vardır .• 

Bu deniz üslerinin ser

best olması lazımdır. Bu -
nun için de Almanyanın 

Riga ve Tallin ile Dagose 
ve Aaland adalarının kon
trol altında bulundurması 
lazım gelecek. Bu limanla
rı veya deniz üslerini kon
trol etmek için de, bu li
manlar veya deniz üsleri 
kimin elinde ise birer bi· 
rer o memleketlere el koy
mak icabedecektir. İşte, o 
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Dostların itirafı 
Japonlar Çinde hiç bir 

şey yapmadı lor 

Bunu yazan Frankfurt Soytung 

ismindeki Alm~n gazetesidir 
p ekin şehri, bugün, Ja -

ponyanın işgal etmiş ol
duiu beş ı;imal vilayetinin hü
kümet merkezidir. Tokyonun 
kontrolu altında çalışan mu -
vakkat hükumet de burada bu
lunmaktadır. 

Japon büyük elçiliği, ıima
li Çindeki japon orduları baş -
kumandanı, Çin dairesi ,hasılı 
bütiın erkin ve makamlar bu şe 
hirde toplarunuı bulunuyor. Bil 
tün bunlar Çin ile barışmak, 
anla~ak için çalışıyorlar. 

Ancak mesai teşrikiyle, ve 
avruyalılan işe karıştırmadan 
Asyaya verilecek olan yeni ni -
zamla nasıl bir neticeye varı -
lacağı meselesi, i&ıal kuvetle
riyle çinliler arasında henüz 
münakaşa hududunu aşmamış -
tır. Hatta münakaşa sahasına 
bile henüz girilmiı değildir; 
sadece, ele gec;irilemiyen Çin -
le temas edip konuşmak te • 
ıebbüsünde bulunuyor. 

Mançuriyada, japonlar mem 
leketi müstahsil bir vaziyete 
sokmuş oldukları hal.de, şimal 
Çinde "İşgal altında olan top -
raklar,. vaziyetinin dışına çı -
kamamışlardır. 

Bu eski kültür toprakları, 
i.deta, vaktiyle kendisinin til
miyleri olan kimselerden te -
rakki tohumu almamak azmin
dedir. 

Pekinden bakılınca, harp, 
yalnız askeri ve siyasi bir ih -
tilif değil, bunlardan da daha 
ehemiyetli olan manevi bir 
dramdır. 

Burada fiil ile hikmet ezeli 
bir zıttiyet halinde karşı kar -
•ıya bulunmaktadır. Öyle an -
laşıhyor ki hikmet fiile : 

"Sen kabasını,, diye hitap 
ediyor. Fiil ise ona "Sen zayıf
ım!,, diye karşılık veriyor. 

Şimali Çin'in, japon nüfuzu -
nWl tabii aahaaı olduiunu aon 
yıllarda prp devlttıerl de ka-
bul etmiye başlamışlardır. Hat 
ti., İngiltere, en çok mütalibe
leri olduğu anda bile, Çinin bu 
kısmını bosaltmak için, japon
ları zorhyabileceğini aklından 
geçirmemiştir. Japonların da • 
vaları çok daha şümullü.dür. 
Japonya, bu beı viliyetten, hÜ· 
kümet merkezi Pekin olan i -
kinci Mançuko yapmak niye -
tinde değildir. Japonyanın ga
yesi tekmil Çine şamildir; o 
tekmil Çin topraklarında ve 
dolayıaiyle uzak prıkta tek 

develtler de Baltık devlet
leridir. Haritaya bakmak 
suretiyle bu üç Baltık dev
letinin vaziyetleri meyda
na çıkar. 

Muhakkak ki, Letonya 
-ile Estonya'nın siyasi ve 
stratejik atileri üzerinde 
ruslardan duyulan endişe, 
üçüncü Rayh'ın ihtirasla -
riyle doğrudan doğruya a
lakadardır. ı 

Asıralardanberi değişmi

yen bir şey varsa o da cer
manizmin Baltık denizin -
de derinleşmesidir. 
Paris - Soir - Marcel Faute 

başına hakim olmak davası pe
sindedir. 

B u haı tarzının manası, 
Avrupa nü[uzunun sona 

ermesi ve avrupalılara ait olan 
tekmil imtiyazların ortadan 
kalkması demek olduğunu ila
veye bile hacet olmasa gerek. 

Japonlarla çinlilerin müşte -
rek oldukları bir nokta varsa, 
o da, sömürgeciliğin şarki As -
yada artık sona ermiş olduğu 
keyfiyetidir. Japonların As -
yada yeni nizam" parolası, bu 
bakımdan bugün artık bir rea
litedir. Yalnız malum olmıyan 
bir şey varsa, o da, bu iki mil
letin ne suretle anlaşabilecek -
!eri meselesidir. Muhakkak o
lan şudur ki, uzak şark, garp 
kapitalizminin faaliyet saha -
sı olmaktan çıkmıştır. 

Ancak, iki milleti hiç değil
se şimali Cinde bir araya ge -
tirmek için bile bu hakikatin 
ki.fi gelmedici besbellidir. Ja
ponlar boşluğa el uzatıyorlar; 
Cin güzideleri onlara aldırış 
etmiyorlar. Onlarla mesai teş
rikinde bulunup tesirli olabile
cek kimselerin hepsi de Pekin 
den çekilmistir. 

Yeni bir kuruluşa kifayet e
decek, ne ekonomici, ne me
mur ve ne de entelektüel bu • 
lunabilmiştir. 

M ançuko ömeginde par -
lak bir muvaffakiyet 

şöyle dursun, japonlar hazır • 
lamış oldukları pli.nların hiç 
birini şimali Cinde tatbik et -
miye muvaffak olamamışlar -
dır. • 

Denilebilir ki, on yıldanbe -
ri hummalr bir surette devam 
eden Çinin modernleşmesi, iıt
gal altında bulunan bu beş vi
liyette adeti felce uğramış bir 
haldedir. Çinliler, modern tek
niği, modern organizasyonu 
JaPOnlardan, kendi if-•lerin• 
gore, ikinci elden almamak 
istiyorlar. Çinlilerin gururu 
hudutsuzdur. Uzak şark kültü
rünü baştan aşağı kurmuş ol -
mak, bu kültürün anahtarına 
tek başına sahip olmak, çinli -
nin şuurunda yaşamaktadır. 
Çinli için Japonya, tilmiyer • 
!erden mürekkep bir milletir; 
bu millet, kendisinin bugünkü 
tekmil kliltür hayatını Çin te -
fekkürilne borçludur. 

Her iki millet de biribirini .. 
manevi varlıklarına hücum et
mektedir. Biribirlerini ren -
cide eden bu iki millet ara -
ıındaki ideoloji düşmanlığı o 
derece büyümektedir ki, bunu 
ortadan kaldırmak siyasi düş -
manhktan daha güı: olacaktır. 

Çinlinin, en dermansız bir 
an da bile kendisini manen üs
tün görmesi, japonların bugıin 
bile kendilerine gaye edindik -
!eri barışmıya en büyük engel
dir. 

Japonlar, Avrupa ile Ame -
rika, Çine, belki yüz yıldanbe
ri yardım ettiler ; fakat 
Çini daha ziyade felakete ıü -
riıklcdiler, diye iddia ediyor -
lar. 

Gene japonların iddiasına 
göre, Japonya Çine yardım e
decek ve ona, merkantil hüd -
kimlığından azade, hakiki bir 
terakki ıetirecektir. 

B u dramın bir de askeri 
tarafı vardır. Harp hiç 
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ANKARA 
SALI - 4·7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİCİ : 

l - --------- Kürdilihicazkar 
peşrevi 

2 - Artaki - Kürdilihicazkar 
şarkı - Cismin gibi 

3 - ------- Kürdilihicazkar 
şarkı - Çilgınca sevip 

4 - ---·-·--- Kemençe taksi
mi. 

5 - Faize - Şetaraban şaııkı -
Badei vuslit içilsin. 

6- Şemsettin Ziya $etara -
ban şarkı - Ey gonce açıl 
zevkini sür . 

7 - --------- Saz semaisi 
13.00 M"'Utleket saat ayarı, a • 

jans ve m-:teoroloji haberle. 
ri. 

13.15-1-4 MÜZİk., (Karışık pro
gram - Pl.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Szymano ... ki. 

Varyasyonlu Tema • Pi.) 
19.15 TÜRK MÜZl<:'il (Karı. 

11ık program) 
19.45 TÜRK Müztcı (Han. 

türküleri ve oyun havaları) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 TORK Müztöt (Kla • 
sik program) 
Ankara Radyosu Küme He
yeti. 

20.55 Konuşma (Türkkuşunun 
4000 kilometrelik memleket 
turnesine çıkan tayyarecile -
rimizin ihtisasları) 

21.25 Neşeli pliklar - R. 
21.30 Orkestra programının 

takdimi 
21.45 M OztK (Radyo Orkes -

trası - Şef : Hasan Ferit Al
nar): 
Mozart: Senfoni sol minor 
Debussy: Küçük süiti 

22.30 MÜZİK (Opera aryala • 
n - Pi.) 

23.00 Son ajans haberleri , zi • 
raat, esham, tahvilat, kam • 
biyo - nukut borsası (fiyat) 

23.30 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER 1 
19 B'rlin - 20 Paris - P.T. 
T. - 21 Lüksemburc, Mili· 
no - 21.30 Prag 

ORKESTRA KONSERLER! 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 19 Viyana - 20 Bük• 
reş - 20.10 London - Rec • 
yona!, Prag - 20.15 Doyç • 
land Zcnder Hamburg _. 
20.45 Stokholm - 23 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Ham· 
burg - 16.20 Varşova - 21 
Varşova - 22 Roma - 2z.1S 
Laypzig - 22.35 Kopenhag, 
Viyana 

SOLO KONSERLERİ: 16 
Münih - 17.15 Prag- 18.15 
Viyana - 18.30 Kolonya _. 
21 Kopenhag 

NEFESLİ SAZLAR (Marş ..,, 
s.): 12 Münib - 16 Kolon• 
ya - 18.30 Frankfurt _. 
20.30 Strazburc 

ORG KONSERLER! VE KO• 
ROLAR: 15.25 - 18 Doyç • 
land Zender-19.20 Brno _. 
19.45 Droytviç 

HARİF MÜZİK: 18 Hamburl 
- 20 lCoJ)cnhag 

HALK 1.f usıxısi: 18 Ştüt • 
cart - ı.ııı.ıo LaYJ>zig _. 

21.10 Budapeşte <'.Sican orkcs· 
trası) . 

DANS MÜZ1Gt: 18.1:. Doyç• 
land Zender - 20.15 h.,.ıin 
- 20.30 Kolonya - 20'.· o: 
Tuluz - 21.40 Sofya - 22 
Monte Ceneri - 22.15 Bel • 
grad - 22.35 Ştütgart _. 
22.45 Post Parizyen, Roma_.. 
22.45 Droytviç - 23 Flo • 
ransa, Post Parizyen - 23.10 

London - Recyonal - 23.30 
London • Recyonal 

Kızıl orJuJa bir gedikli ve bir topçu, allf 
talimleri eınaıında 

bir yerde, hatta şimali Çinde de 
sona ermiş değildir. Her ne ka
dar japonların bu aahada cep
heleri yoksa da, işgal altında 
olan yerlerde çete muharebele
ri devam etmektedir. İiigal al
tında bulunan topraklar o ka -
dar geniştir ki, muzaffer tara -
fın ne şimendirerleri, ne yol -
!arı ve ne de şehirleri elinde 
tutmasına imkan yoktur. 

Japonyanın bu beş vilayette 
bulunan yüz binlerce kişilik 
müs.ellih kuvetleri, işgal altın 
dakı toprakları tam bir kon -
trol içine almak kudretinde 
değildirler. İşlek kasaba ve 
köylerden bir kaç kilometre 
ayrıldıktan sonra, insan bir tek 
japona rastlamamaktadır. Ja -
ponlar Pekinde bile, civarda 
yazlık sarayın dışına çıkma -
maktadırlar. 

Ç eteler faaliyette olduk -
tarından Ming kabirle • 

rine gidilemiyor; büyıik sedde-

ki Mankav geçidinden seçme • 
nin imkanı yoktur. Çeteler, 
Pekin'in surlarına kadar sokul• 
makta, hatti şehre bile girip 
asker toplamakta ve ondan soıı 
ra da topladıkları kimseleri, 
kale kapısındaki japon nöbet • 
çilerinin önünden çıkarıp gô • 
türmektedirler. 

Bu çetelerin miktarı, silah vt 
organizasyonları hakkındai 1 
vayetler muhteliftir. Japo 
çete adı verilen bu kuvetlc ı 
beheri 4000 kişi olmak üze. ~ 
50 ile 60 tlimen arasında oldu".• 
!arını kabul ve teslim ediyor • 
lar. Şantung'un cenubunda - ke• 
za japonların verdikleri malil • 
mata göre - miktarı yüz bin ki• 
şiyi bulan c;eteler dolaşmak • 
ta olup, bunlar Pukav ile Ti• 
ençin arasındaki demiryolu i ' 
çin çok buyuk bir tehlike ar ' 
zetmektedirler. 

Franlfurt~r Saytunl 

=1' ni korumak için mesuliyeti üzerine a- rız. Masumsa (ki böyledir) hakiki hır- Digbi alay etti: - Bilmiyorum. Fakat lsobel'le Gus· 
larak hissi bir maceraya atıldı. sızı takip edecek ve yakalı yacağız. - Mükemmel: bunu düşünmüş ol - tos masum olduklarına göre, ortad• 

- Kimi, seni mi? - Güzel her halde mücrimin yaka· duğunu kabul edersek teyze kadar sen, ben, bir de Klodia kalıyor. 
- Hayır. !anmasını istemiyordur. kurnazlık etmiş. Bu polislerin istifa - Ben susuyordum. 
- Beni mi? Ağabeyim hiddetle cevap verdi: de etmekten geri kalmıyacakları bir - Dinle, Con, kafi konuştuk! Şitı' 
Digbi: - Nasıl? Mücrim sefil Gustos olsa vasıtadır. di işe girişmeliyiz .... Hala Güzel'deJI 
- Ah, kurnaz riyaziyeci, dedi. da gene istemiyecek mi? - Ben teyzenin bu tuzağı hazırla - şüphe ediyor musun? 

~ yazan: M ajor W REN _ 29 _ ===::dJ - Fakat ben masumum. - Mucrim Gustos değildir, Güzel mış olduğu fikrindeyim. - Ondan hiç bir zaman şüphe et ' 
- Ben de masumum. Şu halde?... bunu bilir. - Fakat Güzel'in bu kutuyu temiz- medim. Sadece vakıaları müşahede et 

Ona biraz şaşkınlıkla bakıyorduk, için ıebep yoktur. Öyleyse onun kardeşinin namusunu - Fikrini izah et. Sonra işe girişi- lemiye hazırlandığını nereden bili - tim. 
çünkü hayretim aşikardı. - Ya 1 müdafaa ettiğini sanarak kendini it - riz. Güzel'e ihanet etmiyeceğini bili- yorsun? - Evet veya hayır, Güzel'den şüpl1' 

- Demek teyze benim suçlu olmadı- - O ku. ham ettiğini söyliyelim. rim, senin teyzeye veya polise söyli - - Biliyorum, çünkü bana söyledi. ediyor musun? 
ğımı biliyor. Mektubu aldı""• - Dig, Güzel hakikaten sen veya yebileceklerini tekrar lamı ya ise benim Elindeki paçavra ile hole girdiği za - - Hayır, hayır, hayır 1 

lsobel teyit etti: Azizim Dig, benim hırsız olduğumuzu, bilerek hiç niyetim yoktur. man ben kutuyu silmekle meşguldüm. - Pek ala. Ya sen kabahatli misint 
- Evet Gustos, ona meseleyi dün David sana bunu saat dörtte vere - Patricia teyze::e yalan söylemiş oldu- Bu aşikar bir şeydi. Ondan hiç bir Digbi hopladı: - Hayır. 

akşam açmadığıma müteessif im. cektir. Saat dörtte ben uzakta, gitmek- ğumuzu sanmış olabilir mi. fenalık gelemezdi. - Sen mi? Neden? - Ben de değilim. Şu halde macıatl' 
Augustos: te olduğum memleketin yolunda bulu- - Biri yakut almıştır, değil mi? Biraz istemiyerek: - Hala anlı yamadın galiba. Güzel ki İsobel'le Augustos masumiyetleri' 
- Hakikaten, diin söyliyebilirdiniz, nacağım .Mavi su hususunda sizi sık- Güzel'in bizden şüphe edemiyeceğini - Pek ala, Dig, dedim. Vaka şöyle suçlu ise, kutuda parmak izleri bulun- ni ispat ettiler, geriye kim kalır? 

dedi. mamasını teyzeye söylemeni rica ede- söylüyorsun. Fakat sen ondan şüphe oldu. Güzel dün gece salona indi. Ona masını istemiyordum. Hüzünle: 
O esnada Burdon yeni bir yemek rim. Polis geldiği takdirde ona acele etmiştin. anahtar elinde olarak rastladım. - Fakat anahtarı aramıya gitmiş - Klodia, dedim. 

tabağiyle içeri girdi. paraya ihtiyacım olduğunu, fakat ilk - Nereden biliyorsun? - Ya sen, ne yapıyordun? Öğrene- olduğun için orada senin de parmak Digbi gülümsiyerek yatağına ıs 
Yemekten sonra kendimi bezgin ve defa olarak böyle bir şey yapuğımı ve - Hiç olmazsa altı kere ona bakışı- bilir miyim? izlerin vardı. zandı ve dizleri üzerinde ellerini ka' 

esasen geceki uykusuzluğumdan yor • kötü arkadaşların sözüne kapıldığımı nın tarzından. - Mavi su yerine konulmuş mu di- - Tabii vardı. Gene de vardır. Fa- vuşturdu. 
gun hissettiğim için odama çıktım. (tabii seninle Con) söylersiniz. Kü - - Ondan 1Uphe etmem için sebep - ye bakmıya gidiyordum. kat yalnız olarak. - Şu halde, Klodia'nın mücevhet 
Kendimi yatağa attım. çük Con'a mukayyet ol, onun uslu bir ler vardı. - Güzel onu yerine koymamıştı, Digbi tasvip etti: çalabileceğini iddia eder misin? 

İki saat sonra, Digbi beni ağır bir genç olacağını umarım. Sana adresimi - Hangi sebepler? Karanlıkta, se· değil mi? - Aferin 1 Şu halde polisi çıldırt - - Sakin ol. Benim ne düşündüğUl11 
uykudan uyandırdı. Elinde bir mek - gönderirsem, bu aramızda mutlak bir nin gibi Gustos'u yakalamıya çalışır - - Hayır, fakat o zaman koydu san- mak için •ben de gidip elimi kutuya mevzubahis değildir. Ben sadece / 
tup vardı. sır olarak kalsın. Bu adre.çi kimseye ken bileğini yakaladın diye mi? mıştım. Karanlıkta Güzel'in eline basacağım ... Fakat ... Hayvan, Güzel'in sen, ben, İsobel ve Augustos'u çıkllt' 

- Heyi Heyi Uyan. Dinle bak. So- verme. - Bunlardan bahsetmemeyi tercih rastlamış olduğum için bu zannım ku- de ayni sebepie bu harekette bulun - dıktan sonra - kendilerinden şüpl11 

nıı ıcu tabı çıktı. Mücrim belli olduğu için her şey ederim, Dig ! Bu Güzel'in bileceği iı- vetlendi. muş olduğunu anlamadın mı? edilebileceklerin kimler olduğunu so' 
Ve yatağımın ayak ucuna oturdu. yoluna girecektir. tir, hem... - Hepsi bu kadar mı? - Hangi sebeple? ruyorum. 
- Ne var? Gene ne oldu? Hazin! Hazin! Hazin! Klodia'ya se- - Ahmaklık etme. Evet bu güzelin - Ona olan bütün itimadıma rağ - - Hakiki mücrimi korumak. - Maykıl'la Klodia. Fakat ne ız:U 
Gözlerimi uğuşturarak esnedim. lam/arımı söyle. bileceği iştir, iıte onun içindir ki bu men bir başka sebep de beni ondan - Niçin? .... Neden Güzel mesela lünç bir faraziye. 
- Gilzel'e yardım edecek ve nasıl Daima senin bahis üzerinde konuşuvoruz. İşi ne şüpheye sevkediyordu. Onu gümüş Gustos'un yerine mesuliyeti üzerine - Bununla beraber, ortada btr v• 

ln"anlar olduğumuzu göstereceğiz. MA Y KIL kadar iyi anlarsak Güzel' in kaçmasına takımlarını silm,. ye mahsus bir deri almak istesin? kıa, muhakkak olan bir vakıa vaJ 
G ·•l, şu tezkereyi David'e bırakarak - Yalan, diye haykırdım. İmkanı veya eve dönmesine o kadar daha iyi parçası ile bakır kutunun üstündeki - Çünkü Gustos'un bu işte hiç bir Maykıl kaçmıştır. Ya hırsız olduğıı 
lı ·ş. Mavi suyu çaldığını bildiri - yok 1 t yardım edebiliriz. Eğer mücrimıe (lö parmak izlerini silmeye giderken a:ör- dahli olmadığını biliyordu. çin veya yalan söyliyerek hırsızı, 

------------~...;._--------------------""-'---~~~--.::..-----~-...._. __ .__......J.,--.. ............................ -._.___...__~----...ut.L..a.u...-_____________________ ..;._ ____ __::..._..~.!;,,_~.l.Cl!~~L.D.&W&L.J:1l.ZZD.e.t.c.ıJ.....;;;.;;;.;:.: 
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Deniz kenarına giderseniz ... 
Çalııma mevai.mleri.ni denizden 

uzak bir yerde aeçinni§ olup da bu 
yazın hava tebdili için deniz kena
rında bir yere gidecekseniz, hatırı· 
nızda bulunıun, ilk ıünlerinde, hat· 
ti. ilk haftalarında deniz ikliminin 
biraz rahatsızlık vermesi. mümkün
dür. Bundan dolayı deniz havasının 
yaramıyacaiına hükmederek ora • 
dan kaçmak dojru olmuz. lnıan ik· 
lim deiiıtirince, yeni iklime ahım· 
cıya kadar az çok uzun bir müddet 
••çirir. Bu kaide yalnız deniz kena· 
n iklimi için değil, dai iklimi, ova 
iklimi için de caridir. 

Yasın deniz kenarına hava teb
Cliline ıidenler daha çok olduiu i • 
çin denia ikliminin oraya gelen ya
ba~cılara te•iri daha iyi tetkik ed~l
miıtir. Yabancı tabiri yalnız denız 
kenanndan uzak yerlerde d~~~' 

b.. .. .. 1 nlara ait degıldır. ve uyumuı o a ~ 

Deni:s kenarmda bir yerde doııup 
hüyildükten ıonra deaiaden :JP'ak 
yerlerde u:sun müddet yaııyart\k 

"kl" . lı•-·t olanlar da oraların ı ımıae a s .. -

d . k r• ... • bµ bakımdan, ıene 
enız ena - • • k' b 1 1 __. Meger ı u un· 

yabancı ••YJ ıraar. k 
dukl•"• drnizden uzak yerden. sı 
aıık denia kenarma gelerek daıma 
"}ı1'm deği§tirmeie ahımı~ o~sunl~r. & vakit, •ık aık iklim değııtırmenın 
faydaaı pek büyük olur. 

Fakat denizedn uzak . yerlerde 
çokça kaldıktan aonra denız ken~rı
na ıelenler ilk zamanlarda haylıce 
ainirli olurlar. Uykusuzluğa tutulan
lar çoktur. Kimisi deniz kenann~ 
ıelince yerinde duramaz olur. Mı
deıi bozulanlar, ishale tutulanlar da 
haylice olur. Bu rahatsızlıktan ye • 
mek deiittirmiye, otellerde kalan • 
lar otelcinin yağlara dikkat etmedi
iine atfederler. Halbuki asıl sebep 
yeni iklimin tesiridir. 

Bu sinirlilik devrinden sonra gev· 
teklik devri gelir. llk günlerde ye· 
rinde duramıyan adam bu ıefer ye
rinden kımıldamak İstemez. Çok U• 

yumaktan hoılanır. Kendi•ini daima 
yprgun hisseder. lıtahı kaçar, birço· 
tu pnden ıüne zayıflar ... Deniz 
kenarının yaramıyacaima hükm~ 

erek oradan kaçmak da en :siyad!I 
ha ildnci devrede olur. 

Halbuki biraa daha aabretmek 
llzımdır. Öyle yapınca inaan .. bn· 
nm mükif atmı ıörür. ilk iki devre
de yeni iklime mailup olan vücut 
bu üçüncü devrede ıalip ıelir. Bu-

Tarih Kurumundan 
milli ıair Mehmet 
Emin Yurdakul'a 

Milli §air Mehmet Emin Yurda
kul'un 72 inci doğum yıldönümü mü
nasebetiyle Türk Tarih Kurumu ile 
milli şairimiz arasında aşağıdaki tel • 

graflar teati edilmiştir: 

Milli pir Mehmet Emin Yurdalcul 
Beıiktq Screncebey yokuıu No.30 

1atanbul 

TUrkTarih kurumu türkün binler

ce yıllık ualet ve kudretini ıiirlcrin· 
de terennüm etmif olan mim pir 
Mehmet Emin Yurdakul'un heyecan 
ve ideal dolu yetmit yılını candan 
kutlar ve aıtl ıeıinin daha uzun yıllar 
milli vicdanda alcıetmeıini diler. 

Türk Tarih Kurumu Bıtkanı 
Huan Cemil Çambel 

Türk Tarih Kurumu Batkanı 
uyın Bay Huan Cemil Çambel 

Ankara 

Bir dünya biniıi olan türkün dlln· 
Ya ile batlıyan tarihini aıırlarm ka· 
ranhldırı içinden ilmin feneriyle aııı· 
Yan ve ilmin kazmaıiyle çıkaran Türk 
Tarih Kurumunun huzurunda ben de 
beyaz alnımı eierek aaygılarımı ıuna
rını. 

Mehmet Emin Yurdakul 
(a.a.) 

Fon Papen'in Moskovaya 

gideceği tekzip ediliyor 
Berlin, 3 a.a. - B. Fon Papen'in hu 

suat bir vazife ile Moakovaya gönderi· 
Jecefi hakkındaki haberler, bu akpm 
rcsrnen tekzip edilmittir. 

Sal&hiyettar alman mahfilleri, al -
~an • IOvyet ekonomi müzakereleri • 
nın halen meri anlatmalar çerçevesi 
a.lıiun uı,.kta u illve 

nun birinci ali.meli - her türlü aa· 
tip ıelmede olduğu gibi - netedir. 
laıan keyiflenir. Kuveti artar. O 
zaman tartılırsa kiloıunun da çoğal
dıfanı anlar. 

Sonra bir dördüncü devir ıelir. 
Bu da artık tam ahıkanlık devridir. 
Bundan ıonra İnsan ne artar, ne ek
silir. Oçüncü iyilik devrinde gelen 
her ıey olduğu gibi kalır ... 

Denia kenarına yeni ıelenlerin 
orada aeçirecekleri bu devirlerin 
müddetini ıormanız pek tabiidir. 
Fakat her keıe uygun ıelecek ke
sin bir ıey söylemek kabil değildir. 

Bir kere, devirlerin müddeti 
mevsime göre deği~ir. ilkbaharda 
hava tebdııi yapmak mümkün olur
sa o devirlerin hepsi pek çabuk ge· 
çer. Bilhaua çocuklar, hava tebdili 
için geldikleri yeni iklimden iıtifa. 
de ettiklerini bir hafta 'çinde belli 
ederler. Raltiu1'i yaz mevsiminde 
hava tebdilinin faydaaı iki hafta, üç 
hafta aonra belli olur. Hava tebdili 
bakımından mayıı ile temmuzun 
farkı pek büyüktür. llkbahar -
bütün tabiatta olduğu gibi - inıan 
vücudunun da yenilendiği mevsim 
olduğundan o mevsimde iklimin te
siri de daha büyük ve daha faydalı 

' o . .ır. 
Yazın deniz kenarına gelenler a· 

raıında birinci, ıinirlilik ve ikinci 
uyu§ukluk devirlerinin her birini on 
gün, on be§ 1ıün uzatanlar da var
dır. Çünkü yeni iklime alıımak, 
herkesin mizacına 1ıöre de, uzun ve· 
ya kısa zamanda olur. Kimiıi bir 
hafta içinde ilk iki devri birden ge
çirir ve birinci hafta sonunda yeni 
iklimden keyiflenir. Her halde üç 
hafta geçmeden önce yeni iklimin 
yaramıyacaiına hükmetmemelidir. 
Hele hava tebdili için deniz kenarı· 
na gitmek lüzumunu hekiminiz ıös
termiııe, ilk haftalarda aksine teai
ri görerek, ıabırsızhk etmek büsbü
tün yanlıı olur. 

Böyle aksine tesir haftalarmda, 
mümkün olduğu kadar çok istirahat 
fayda •erir. Denia kenarının ha•aıı 
bile dokundukça deni.ıs banyoıun· 
dan çekinmek lazımdır. Deniz kena• 
rına uzak bir yerden gelince, ilk 
günlerinde deniz banyohuna baıla
mak çok defa akıine neticeler •e• 
rir. Uzaktan gelenler en az bir haf· 
ta beklemelidir. 

G. A. 

Harp malulleri 
kuru itayı nda 

Orducvi'nde toplanan ordu malfıl

leri kongresi dün de çalışmalanna 

devam etmiştir. Yeni cemiyetler ka • 
nununa göre tanzim olunan cemiyet 
nizamnamesi, içtimada hazır bulunan 
Malatya Mebusu B. Mahmut Nedim 
Zabci'nin tavsiyesi üzerine birçok 
faydalı eıular ilavesiyle, kongre u
mumi heyetince kabul ve tasdik edil -

mittir. 
Vaktin geç olmuına binaen umu· 

mt heyet ıeçimi bugüne bırakılmıt • 
tır. İçtima eanaaında kongre batka
nı Kan mebuıu B. Şercfettin Kara· 
can, kongrenin tizimJerini bildirmek 
üz~re çekilen telgrafı Milli Şcf'ten 

gelen cevabı okumut ve balar bu tel
grafı alkıılar arasında ayakta dinli -
yerek CUmhurreiıimize karıı ıevgi 

ve tizim tezahürleri göstermişlerdir. 

Bundan sonra da kongre azalarının 
hürmet ve bağlılıklarını kendisine bil 
dirdikleri Milli Mildafaı Vekili Ge • 
neral Naci Tınaz'ın mektubu da o· 
kunmut ve uzun uzun ılkıtlanmıttır. 

Celıeye, bugün saat 13.30 da topla
nılmak üzere, bu samimi hava içeri
sinde nihayet verilmittir. 

Halkevinde temsil 
Dün ıkıam Ankara Halkevinde 

m&ruf aanatkirlarımızdan Avni Dil· 
ligil'in monte ettiği "Tahta adamlar,, 
piyesiyle "Şüphe,, komedisi Halkevi 
amatörleri ve radyo ıanatkarlarından 
mürekkep güzide bir heyet tarafın • 
dan muvaffakiyetle ttmsil cdilmittir. 

Karaburun'da zelzele 
İzmir, 3 a.L - Temmuzun birinci 

geceıi Karaburunda üç saniye devam 
eden bir zelzele olmuştur. Zarar ve 
hasar yoktur: 

Hitler Berlin'e döndü 
Bertin, 3 a.a. - B. Hitlcr, Ham • 

burg'dan buraya dönmüttür ve bulgar 
bqvekUiniıı Berlin'i •i~•ti · eri 

ULUS 

«~==============:::::ı:==::~ 

Ankara Borsası 

3 Temmuz 1939 Fiyatl&rı 

ÇEKLER 
Açılıı F. Kıpınıı F. 

Londrı 5.9275 5.93 
N evyork 126.62 126.755 
Pıriı 3.355 3.355 
Milino 6.6575 6.6625 
Cenevre 28.5425 28.555 
Amıterdam 111:225 67.2525 
Berlin 50.81 50.83 
Brükıel 21.5275 21.535 
A.tlna 1.0825 1.0825 
Sofyı 1.56 1.56 
Prag 4.33 4.33 
Mıdrid 14.03 14.035 
Varıova 23.835 23.845 
Budapeıte 24.8325 24..11425 
Bükreı 0.905 0.905 
Belgra.d 2.8925 2.8925 
Yokohıma 34.605 S4.62 
Stokholm 30.5225 30.535 
Moıkovı 23.ag25 23.9025 

ESHAM VE T AHVILAT 

X Paris - Bone Ankara'dalci fran
sız büyilk elçisi Massigli'yi kabul ey

lemiştir. 

X Pari•, - Müıtemlckit nazırı 

Mandcl Hindi Çinde 100 bin kitilik 
bir ordu olduğunu aöylemiştir. İyi 

bir kumanda heyetine malik olan bu 
ordunun techizatı mükemmeldir ve 
mühim miktar.'.'..;ı harp malzemesine 

maliktir. 
X Varşova - İngiliz • Leh istik

razı müzakerelerini yapmak üzere 
Londra'da bulunmakta olan Albay 
Koc, tayyare ile buraya gelmiştir. 

Kısa bir müddet sonra Londraya dö
neceği zannedilmektedir. 

X Bangkok - Başvekiletten veri
len bir tebliğe göre, Siyam 1 temmuz 
tarihinden itibaren resmen Tailand 
ismini ve aiyamlılar da Tai ismini 
alacaktır. 

X Paris - Cümhurreiıi B. Löbrön 
ve maiyeti Mont • Pollier'den dön· 
müşlerdir. Cümhurreiıi iıtaayonda 
B. Daladiye tarafından karşılanmıı • 
tır. 

X Stutgrat - Maka Şmeliq ilk 
ravund'di Almanya qır slklft pm· 
piyonu AdoJf Henscr'i nakavut et • 
mek auretiyle maçı kazanmııtır. 

X Moskova - Sovyet hükümeti 
Rossitıa nehrinin ta~maaı üzerine fe
Iakc ; uğrıyan halka yardım için 100 
bin leva teberru etmiştir. 

X Münib - Dün Münih'te yapılan 
Fransa • Almanya atletizm maçı Al -
manya'nın kahir muzafferiyetiyle ni· 
hayet bulmuştur. Almanya 45 puva· 
na karşı 106 puvanla maçı kızanmıı
tır. 

X Melrsilro - Davis kupası tasfi
ye turnuvasında Avusturalya Mcksi· 
ka'ya sıfıra karıı üçle galip gelmit· 
tir. 

X Paris - Budge vatandaşı Vi· 
ne.'e 6/2, 7 /S, 6/3 galip gelerek pro· 
feıyonel dünya J&mpiyonu unvanını 
kazanmıttır. 

"Thetis,, faciasının 

tahkikat. başladı 
Londra, 3 a.a. - "Admiralty Divia

ion,, mahkemeıi bu aabah Thetiı tah • 
telbahiri faciııı tahkikatına bqlamıt· 
tır. Mahkemenin aıgart on bet ıün 
devam edeceği söylenmektedir. 

Diğer cihetten "Zelo,, vapuru refa -
katinde bir kaç küçük cilziltam oldu • 
ğu halde yüzdürme itlerine batlamak 
üzere Thetiı'in battıfı mıntıkaya mil· 
teveccihen Moelf are Bey'dan hareket 
etmiıtir. 

BUGÜN 

Y eniıehir ULUS ıinemuında 
2 büyük film birden 

1 - Alçakhk 
MIRAM HOKINS 

2 • Değişen dünya 
POL MUNI 
Seanı{ar: 

2,30 Alçaklık 
4,30 Değiıen dünya 
6,30 Alçaklık 
9 Deiiten dünya 

Gece 9 da yalnız bir film 
gösterilecektir. 

lliveten yeni J umal 

Maarif Şurası münasebetiyle 

İtalyan maarif sisteminin 
dayandığı ·ana prensipler 

Ana mekteplerinden üniversiteye kadar 

takip edilen metod ve tespit edilen esas 
Yazan: Atıl Akgüç 

Yakında maarif tlıramız toplana- esaslı bir amil yapmalı:. 
cak ve memleketin birinci derecede Vesikanın umumi hatlarından bir -
gelen meıelelerindcn birini tetkil e - kaçını, vesikaya ışık vermek maksa
den mektep itlerimizi ve maarif sis - diylc kısaca gördükten &onra şimdi o· 
temimizi konutacak ve onun esasları- nun mahiyet, tertip ve muhteviyatına 
nı kurmaia çalıtıcaktır. geçebiliriz. Vesika, faşiıt büyük me.c· 

Bqka memleketlerde de tahıil sis- lisinin maarif sahasında hiikümetc 
temini kurmak itinin ilk planda gel • verdiği direktifleri ihtiva edip 29 
diğini ve hatta son zamanlarda bu mc· deklarasyondan ibarettir ve ıu kııım· 
sele etrafında mühim kararlar veril - ]ara ayrılmıştır: umumi nizam. ilk 
diğini o memleketlerin matbuatından tahsil nizamı, orta tahsil nizamı, yük· 
öğreniyoruz. Misal olarak pek yakın sc.k tahsil nizamı, üniversite nizamı, 
zamanlarda İtalya'da ''Carta della güzel sanatlar tahsili, kadın tahsili, 
Scuola" nann altında neşredilen ital- işçiler için kurılar, imtihanlar, kitap· 
yan maarif ıiıteminin ana prensiple· lar, ders saatleri. 
rini tesbit eden bir vesikayı göstere - Umumi nizam 
biliriz. Maarif şurasının toplanması- Sekizinci deklarasyona göre ital· 
nın çok yaklaştığı sıralardı, maarifçi- yan mektepleri şu kısımlara ayrılmak· 
lik bakımından çok mühim ve çok en.- tadır; 
tcrcsan bulduğumuz bu vesikadan a) İlk mektepler: ı. İki senelik ana 
bahsetmeği faydalı buluyorum. mektepleri. 2. Üç senelik ilk mcktep-

Bir memleketin bütün mektep ni • ter; 3. İki senelik iş mektebi; 4. Oç 
zammı umumi ve "organik,, bir sistem senelik küçük sanat mektebi. Ana 
altına almak gayesini tahakkuk ettir· mektebi dört yaştan altıya kadar ço
mcği istihdaf eden bu vesikayı tetki· cuklara mahsus olup vazifesi zeki ve 
ke başlamazdan evci onu tanzim c- karakterin ilk tecelliyatını terbiye et
denlerin fikirlerine hakim olan bazı mektir. 
esaslı endişelere ve koydukları yeni İlkmektep 6 yaştan dokuza kadar 
esaslara kısaca temas edeceğim. çocuklara mahsus olup teşkilat ve mc· 

ı. Tahsili sıkı bir "seleksiyon" ati- tot bakımından ıehir ve köy mcktep
bi tutmak, her talebeyi istidat ve ka· lcri olarak ikiye ayrılır. 
bili.yetine uygun sahalara ve branşla· İ§ mektebi 9 yaştan 11 e kadar ço
ra sevkctmek ve bu suretle istidat ve cuklara mahsus olup vazifesi genç· 
kabiliyetlerin heder olmasına meydan lcrdc el ile yapılan itlere kartı zevk 
vcrmiyerek fikri ve manevi kuvctlcr- ve alakayı uyandırmak ve onları be· 
den memleket namına azami istifade cerikli yapmaktır. 
temin etmek. Küçük sanat mektebinin vazifeai i-

V csikanın 4 üncü ve 11 inci "dckta- sc: orta tahıile eirm:k iıtcmiyen ço· 
raııyonlarında,, bu esaa şöyle ifade e • cukları 11 den 14 ya§a kadar, prog
dilmcktcdir: "Tahsil, beden terbiye· ramlarında umumi kültüre lazım ge
si ve it mekteplerde kabiliyetleri keş· len mevkii vermekle beraber, daha zi· 
fe ve ölçmeğe vasıta teşkil edecektir. yadc öğrenilecek işe ait ameli bilgile· 
"Seleksiyon" pren•ipi mf:kteplcrde ri temin etmek suretiyle ilk tahıili 
daimi ıurette riayet edilecek bir esaa devam ettirmektir. 
olacaktır . ., Bu sanat mektepleri mahılll eko-

"Yükıek tahıili takip etmek isti· nomik hususiyetlere göre tiplere ay -
yenlere karıı orta mektebin vazifesi, rılacaktır. 
11 yqtan 14 e kadar, ••kı bir "ıcJek· b) Orta mektepler, ıöyle ayrılmıt· 
ıtyon" kaidesine riayet edilmek sure· lardırt ı. Üç senelik orta mektep; 2. 
tiyle, gençlerin dimailarındı "üma - Üç senelik profcıyonel mektep; 3. 
niat" kültürün temellerini atmaktır.,, İki senelik teknik mektep. 

2. Mekteplere apor gibi, beden ter· Orta mektep, it melrtebinl bitirdilr-
blyeei dereleri slbl. iti ve amelt it ten .onra yilkaek tahalll takip etmek 
derslerini sokmak, talebeleri, içtimai istiycnlcrc mahıuıtur. Ne gibi bir ka· 
bir vazife teliikki olunan ite alııtır- rakteri haiz olacağını on birinci dek
mak, onlara it zevkini vermek ve ni- larasyondan bahsettiğimiz zaman aöy
hayet işi de talebenin fikri ve ahlaki lemiştik. 

teşekkültinde bir amil, bir terbiye va· Profesyonel mektep, orta mektebe 
sıtası olarak kullanmak. Mekteplerde girmek istemi yen ıı ile 14 yaı arasın
itin ehcmiyetinden bahseden bugünkü daki çocuklara mahaus olup vazifeıi 
Maarif Vekili: "El itlerini yapama- gençleri büyük merkezlerde bulunan 
mak bir kabiliyetsizliğin ifadesidir. müesseselere ve işlere hazırlamaktır. 
Bir talebe bu işleri yapamıyorsa onda İki senelik teknik mektep ise pro
behemehal organik bazı kusurlar ve fesyonel mektebi bitiren gençlere 
nak.iscler var demektir. Binaenaleyh mahsuatur ve vazifesi bu mektebi it· 
if, kabiliyetlerin anlatılması huau- mam etmektir. 
sunda da bir miyar olacaktır.,. demiş· c) Yüksek mektepler: onlar da şöy-
tir. le ayrılmaktadır: 1. Beı senelik kli-

Bundan böyle faşist mekteplerinde sik lise; 2. bet acnelik fen liacai 3. Beı 
tahsil üç unsura istinat edecektir: senelik muallim enstitüsü; 4. Beş se
kültür (ders), beden terbiyesi, iş. nelik teknik ticaret enıtitilıü; 5. Dört 

Beıinci dekliruyon bu it prenıipi- senelik ziraat, sanayi elcıperleri, fen 
ni töyle tespit etmektedir: "Devlet adamları ve deniz enıtitüsü. Bu ıon 
tarafından içtimai vazife olarak hima· kısım miiıteına olmak üzere liıe de -
ye olunan it (fikrl, teknik ve el ile ya- "rccesindcki tahsil için bet ıcnelik bir 
pılan bütün itler), karakter ve zeki· müddet tayin edilmi9tir. 
nın tetekkülünde, derı ve aporla be· Klasik lisenin vazifesi: eıki devrin 
raber yürüyecektir. İlk mektepten i- lisan ve edebiyatını modern lisan ve 
tibaren tahıilin bütün kademelerinde, edebiyat ile tamamlıyarık tahsilde 
mektep programlarında ite bir yer "ümanist,, ananeyi devam ettirmek ve 
verilecektir. Tarlalarda, denizlerde, canlandırmak, gençlerde muhakeme 
imalat yerlerinde mektep idareleri ta· ve tefekkür kabiliyetini arttırmak, 
rafından tanzim edilecek itler, bil- tenkit hissini uyandırmak ve takviye 
haısa korporatif ıisteme hu olan içti- etmek, metodik çalıımayı öğretmek. 
mai ve milıtahıil terbiyenin teesıüsü - tir. 
ne yardım edecektir.,, Fen liseıinin vazifesi: klilik ana· 

Veaikanın daha birçok dekliras- nelerle bugünkü hayatın kıymetlerini 
yonlırında ite taa11Qk eden prenıip • birlettirerek "midern ümanizmi" ya
ler vardır. Evelce yalnız profesyonel ratmaktır. Buradaki tedriıin gayeıi, 
mekteplerde amelt itler yaptırılırken, ilmi ve teknik araıtırmalırı temayül 
partinin, hilkümete maarif ıiıtcminde ve kabiliyeti terbiye ve inkitaf ettir· 
direktifleri mahiyetinde olan bu dek- mektir. Edebiyat dersleri bu lisenin 
laraayonlır itin profeıyonel olsun, huıusi gayelerine uydurulacaktır. 
olmasın bütün mekteplere teımilini Muallim enıtiütüaünün karakteri 
emretmektedir. Hatti birçok salahi- ise hem ümaniıt ve hem de profesyo
yetli zatlar, memleketi ormanlaştır- nel olacaktır. Bu enıtitüde dört sene 
rna ameliyeıinde, mekteplerde it pren- tahsilden sonra bir aene mekteplerde 
ıipinin kabulü münasebetiyle, mektep ıtaj göıterilecek ve ilk tedris tecrübe
gençliğinden de iıtifade edilmesini lcri ve ameli itler vasıtasiyle mualli
tavıiye etmektedirler. min istidat ve karakterinin tezahürü-

3. Tahsilde kültür müe11eseleri ile ne dikkat edilecektir. 
teknik müe11eaeleri yekdiğerinden ta- Teknik ticaret müe11eıeainin vazi· 
mamen ayırmak, her iki müeBSescyi fesi: iktıaadt amme müe11eıeleri ile 
muvazi olarak kurmak. Bu ıuretle ve- hususi müeBSeselerdeki hizmetlere 
sika, tahıil ıiıteminde uzun münaka- gençleri hazırlamaktır. Bu melctepler
taları mucip olan bir meaeleyi yani de kültür, teknik ticaret, hukuk ve 
tahıil kültürü mil, tekniği mi iıtihdaf iktısat bilgileriyle it tatbikatına isti· 
etmelidir meselesini de halletmekte nat edecektir. 
gençleri kabiliyetlerine göre kültür Ziraat, aanayi eksperleri, fen a
veya teknik mile11eaelere ıevketmck damları. denizçilik gibi dört tipe ay
etuını kabul etmektedir. (11 inci ve rılmıı olan dört senelik profesyonel 
müteakip dekllruyonlır). enatitillerin vazifesi, gençleri bu mea-

4. Orta mektepte taballi ••umanist., teklere hazırlamaktır. Bu mileueeeler 
kültüre iatinat ettirmek, bu ıuretle tam bir tedris muhtariyetini hala o -
lltinceyi ve eül lltin ldlltflriinü W:alrllr ft prosqmlafam ~ Jau-
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Ankıra'da on beş günde bir munta· 
zaman çıkmakta olan Varlık mecmu· 
asının ı temmuz tarihli 144 üncü sayı· 
sı intişar etmiştir. Bu sayıda şu yazı
lar vardır: lımail Hüırev Tökin: eko
nominin hareket şekilleri, Dr. Muhlis 
Ete: cemiyet ekonomisinde nüfuı 
meseleleri, Samet Ağaoğlu: İş ihtilaf· 
Jarının halline müteallik nizamname 
münasebetiyle, Hifzırrahman Raıit: 
Baremleşen yüksek tahsil, Yqar Na· 
bi: Devlet ıınayii ve huıuıt te§CbbU., 
Cemil Sena Ongun, yeni maksimler. 
Tevfik Besim: Uluılır aruı para ni
zamı meselesi Avram papazoğlu: Tür
kiye ile Yunanistan'ın fikri münaae • 
betleri, Tilrker Acaroğlu: Bizde lr8y 
münevverliği, Rüşdü Şardağ: yeni hi· 
ki.yemiz: Kenan Hulusi, Atanaa Mı • 
nof: Gagauzlar. 

lktısadl Romanya 
Bükrcı ticaret ataıemiz B. Nejıt 

Aytaman tarafından vücuda getiril • 
miş olan bu eser Bükreı büyük elçi
miz Hamdullah Suphi TanrılSver'in 
bir önsözünü muhtevi olarak temis 
baskılı güzel bir cilt halinde intipr 
etmiştir. 

Yakın komıularımın ve bilhaaaa 
onların iktısadi vaziyet ve prtlarını 
yakından öğrenmek bizim için pek e
hemiyctli olduğundan bu kıymetli .. 
seriyle bize dost ve müttefik Roman• 
yı'nın. iktısadt çehresini tanıtan mü • 
cllifi tebrik etmeliyiz. 

Kitapta Romanya'nın cofun vazi
yeti mütalea edildikten sonra. idari 
ve siyaal tcşkilitı gözden geçirilmek .. 
te, ondan sonra ziraati, ormanlan, ma.
denleri, sanayii, harici! ticareti, ma • 
liyeıi istatistik rıkamlıriyle ve mu • 
lr.ayeıeli bir surette tetkik olunduktan 
sonra nihayet eacrin son kısmında 

Türkiye ile Romanya arasındaki iktı· 
sadi münasebetlerin ıeyri ve teklmtl· 
lü hakkında etraflı malftmat verilmek
tedir. Bir çok grafikler, resimler ve 
haritalarla vesikalandırılmıı o~ bu 
eser, Romanya'nın iktısadi vuiyetl 
hakkında karilere tam bir fikir ve~ • 
bilecek bir mükemmeliyette hazırlan
mıştır. Okurlarımıza bilhuaa tavaiyı 
ederiz. 

takanın iktıaadl vasıflarını uydura
caklardır. 

d) Üniverıite: ıu kııımlara aynl
mııtır: ı. Hukuk, ıiyui ilimler, iktı
aat, ticaret fakülteleri; 2. Fet.ef c n 
edebiyat, muallim fakülteleri; 3. Tıb 
ve veteriner fakültesi; 4. Riyuiy .. 
fbik, tabii ilimler, iatatiatik ft d .. 
moırafik ilimler fakülteleri: 5. Ecza. 
cı fakülteıi; 6. Mühendislik, maden 
mühendiıli&i, ıınat kimyaeerlik fa· 
külteleri; 7. Mimar fakillteai: 8. Zi • 
raat fakültesi: 9. Huıust eıyelerl olan 
mc-ktepler. 

Oniveraitede tahsil müddeti 4 - 6 
ıene ıra11ndadır. 1ıtiınai olarak but 
kuralar d~ha az müddetli olabiyecek • 
tir. 

Beden terbiyesi, ukert terbiye " 
it üniverıite hayatının euah &mille· 
rinden olacaktır. Fakülteler neadin • 
de, buralardan mezun olanlar için te • 
kemmül ve ihtıau kurılırı açılabile • 
cektir. 

25 inci deklarasyon hangi mektep
lerden hangi fakültelere imtihan••• 
veya tamamlayıcı imtihanlarla Jirile
bileccğini göstermektedir. Meseli fen 
lisesinden mezun olanların hukuk, ıi· 
yasal bilgiler, iktısıt ve ticaret fakUl
telerine ancak tamamlayıcı imtihan
dan sonra girebileceklerini, felıefe ve 
edebiyat, muallim fakültelerine hiç 
bir zaman giremiyeceklerini, diğer fa· 
killtelere imtihansız kabul edilecek· 
lerini teıbit etmektedir. 

Giael umatlar taMili 
Güzel sanatlar tahsili ,umumf mek· 

tep nizamı çindc tamamen ayn bir 
tahıil kolıi olarak nazara alınmııtır. 
İlk tahsilin üçüncü kademeıi olan İJ 
mektebinden mezun olanlar, artistik 
tahsil yapmak istiyorlarsa güzel 11· 

natlar müesseselerine girebilirler. 
Güzel sanatlar tahıil müeueaeleri 

de tunlardan ibarettir: 1. Güzel il· 
natlara hazırlama kursu; 2. Bet aene· 
lik güzel sanat mektebi; 3. Sekiz ıe • 
nelik güzel sanatlar enstitüleri; 4. 
Tatbiki sanat ve resim muallimliği i • 
çin iki senelik kuralar; S. Artiıtik li· 
se bet ıenelik; 6. Dört senelik güzel 
sanatlar akademisi; 7. 6 ıcneden 10 
seneye kadar muaiki konservatuvarı; 
8. Üç senelik dram güzel sanat akade· 
misi. 

25 inci dekl!raayon bu müesaese • 
terden birinden diğerine ne ıuretle 
geçilebileceğini göstermektedir. Ar • 
tiıtik liıe mezunları, fakültelerden 
ancak mimar fakültesine, tamamlayıcı 
imtihan verdikten sonra girebilecek· 
terdir. 

KaJın mektepleri 

Kadın tahsili hakkında da fÖyle 
dütünülmektedir: kadının içtimai va· 
zifeai ve tabiatın kendilerine tahıiı 
ettiii it ve hlsmet, onlar için ayn ve 
buaual tahıil mu ...... ıerinl tıtibam 
~ruı am bil' ~ teraltbae 
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Nevyork Dünya fergisinde 

Türk Sitesi 
111111111111111111111111111111111111111111 

Paviyonumuz serginin üzeriude en çok 

takdir toplıyan bir parçasıdır 

Türk rakısı Amerika' da iyi mahreı buluyor 
Ticaret Vekôletinclen: 

Nevyork sergisinde "Devlet pav -
yonu" muzdan başka ikinci bir pav -
yonumuz daha olduğu malumdur. Bu 

rika'ya unutulmaz bir şekilde tanıta -
bilmek ve bu mamulatımıza daimi bir 
mahreç temin edebilmek için rakı, 

"Arslan siıtü" adiyle ortaya atılmış -
tır. 

pavyo~.a :.·Tür~ m~?allesi" . m~na.sına Heyetimizin raporunda rakı için 
gele.~ T~rk .s~tesı _adı v_erılmıştır.. şöyle deniyor: "Rakı, ilerisi için de -

_Turk sıtesının resımlerı gazetelerı- vamlı bir pazar temin edecek kadar 
mızd~ ç_ıkmı§ .ve hakkında gene gaz.e - tutulmuştur. Dünyanın en büyük kom 
te~er.ımızde bır haylı malUmat verıl - bine mağazası olan Macy's Departe -
mııt.~r. . . . . . ment Store, Ticaret A'aşeliğimize mü 
~urk sıt~~ı ~erg~sının. en seç?1e !e~- racaat ederek müşterileri tarafından 

lerın_dcn_ ~ırı ~zerınde ınşa ~dılmıştır vaki olan rakı taleplerini nasıl karşı -
ve hına ıtıbanyle pek harcı alem olan lıyacağını sormuştur. 
katalog mimarisinin tesirlerinden u - " 
uk kalmış, milli uslüp taşıyan nadir Türk çar§ı•ı: 
binalardan biridir. Alt katında lokan- Milli zevkimizin, milli zeka ve ka -
ta, bar, kahve, çarşı, inhisarlar kısmı, biliyetimizin nümuneleri halinde ya -
Etibanka kısmı ve Hacı Bekirin satış şıyan tarihi sanatlarımızı tanıtmak ga 
yeri bulunmaktadır. Üst katı da peri- yesiyle clişlerimizin en iyileri ve en 
yodik sergilerimize tahsis olunmuş - güzelleri bir heyet tarafından seçile • 
tur. rek sergiye gönderilmiştir. 

Türk Sitesinin fiskiyeli havuzları Elişlerimiz nefasetleri bakımından 
ve kuıluklarında alıştırılan beyaz gü- pek takdir edilmiştir. Ancak bunların 
vereinler burasını serginin en ferah mühim bir kısmı gümrük ihtilafından 
verici ve cazip yeri haline getirmiş - dolayı mayıs sonlarında gümrükten 
tir. Avluya bakan dıvarları Türkiyeye çıkarılabilmiş olması ve kıymetlerinin 
ait manzaralarla süslenmiştir. Bura - yüzde doksanına kadar gümrük resmi
daki fotograflarımızın mevzuları ve ne tabi tutulmuş olmaları dolayısiyle 
nefaseti çok alika uyandırmaktadır. mayısın son haftasındaki satışlar mat

Ecnebi görüıiyle türk nteıi: 
Türk Sitesi hakkında Amerika ga -

retelerinde pek sitayişkar yazılar 

sıkmııtır. 

Anadolu Ajansının bir kaç gün e
vet ncırettiii tafsilat kafi derecede fi. 
kir vermiş olsa gerektir. Bunlardan 
diğer bir nümune de aşağıda verilmiş
tir: 

NewRecorJ Gazete•inJen: 

lup derecede inkişaf edememiştir. 
Bu vaziyet karşısınd;t sergi heyeti -

miz, Nevyork'un yükseık ve zengin ta
baka halkını, büyük mağazaları ve mat 
buatın bu nevi sanat işlerine ait sü -
tunlarını idare eden muharrirlerini 
çarşımızla alakadar etmek için teşeb -
büslere girişmiştir. Bu tedbirin iyi ne 
ticeler vereceği ümit edilebilir. 

Periyodik sergilerimiz: 
Sergide memleketimizi ve pavyon -

larımız etrafındaki alakayı daima can
"İ~~anı te~hir edecek. ~üz~ll~kte _o- lı tutabilmek için tasavvur edilen ha

lan turk pavıyonun~n .hızım ıçı? ~ı - raretli teşhir ile allikalı tedbirler ara. 
~arlık bakımından ı~tıfade edılmıye sında tertip müddetleri de dahil olmak 
lay_ık ta:afları vardır. Me~cla mall~rı: üzere biri iki, diğerleri birer ay müd
ııı ıyi ıoatermek ve te§hır etmek ıatı- detle devam edecek periyodik sergi • 
yen ticaret müesseseleri türk paviyo - ler tertibi düşünülmüştür : 
nundan türlü türlü fikirler alabilirler. ı _ Müze eşyası ile eski türk sanat 
Orta büyüklükte bir şehrin bir ticaret Iarı sergisi: 25 haziran - 30 nisan 
hanesi için bundan ideal bir yapı şek- 2 _ Turizm sergisi: ı - 25 temmuz. 
li olamaz. Altı köıeli şekli ile azami 3 _ Türk mimarı sergisi: ı - 25 A -
derece~e tabit ziya temin .e~me~te. ve ğustos. 
ancak ıç taraflarının tenvırıne ıhtıyaç 4 _ Çini motifleri sergisi ı . 25 ey-
kalmamaktadır. Dıvarlarındaki oyma - tül. 
lar kıymetli eşyayı gayet sanatlı ve te- 5 _ Yarının Türkiyesi: ı - 30 İlk -
ıirli bir surette teşhir etmiye müsait - teşrin. 

tir.,, Bu hülasa, türk sitesinin bir aylık 
Türk .ite.inde bir aylık faaliyet: faaliyeti hakkında müsbet bir fikir 

verebilir. 
Sitenin her kısmı hüyük alaka uyan

dırmııtır. 
Tllrl: Lokantası: Devamlı bir ala -

kanın mevzuu olmuıtur. Bu hususta 
heyetimizin raporunda §Öyle denmek-
tedir: 1 

''TUrk lokantası serginin en beyeni

len ve rağbet gören lokantalarından 

biridir. Bunun delillerinden biri ola· 

rak sergi münasebetile Nevyorkta bu

lunan Belçika elması tacirlerinin Bel
çika paviyonunda çok güzel bir tokan 
ta olduğu halde, Nevyork mücevher -
cileri ıerefine verdikleri yüz elli kişi
lik ziyafet için bizim lokantamızı ter
cih ettiklerini zikredebiliriz.,, 

Amerikan matbuatının lokantamız 
hakkındaki neşriyattına bir örnek ol
mak üzere de, Nevyork halkının boş 

vakitlerini iyi gecirmesinde rehberlik 
eden haftt:ık bir mecmudan şu satır -
lar alınmııtır: "Türk lokantasına gi -
dince rakı ısmarlayınız. Yalnız şunu 
da unutmayınılz ki Türklerin kendile
ri de buna "Arslan sütü" adını veri -
yorlar. İlk rakı sizi şeytanlarla karşı -
la:tırı İkincide arslan kesildiğinizi 
duyarsınız. Üçüncüyü tavsiye etme -
yiz, çünkü kendinizden geçmeniz ihti 
mali vardır. Anasonun masum koku -
r a aldanmayınız, sert şeydir. Türk 
t gisi sizi teshir edecektir. Buraya 
bır defa girdikten sonra başka yere 
gitmiye arzunuz ve vaktiniz olmıya -
caktır. Hesabınızı türk sergisinden 
doğruca eve gitmek üzere tutunuz .. , 
Lokantamızdaki türk yemekleri A . 

merika'da dikkati celbctmiştir. Gaze . 
te ve mecmualar lokantamızdan hah • 
sederken yemeklerimizi uzun uzadıya 
tarif etmektedirler. 

S'gara ve rakılarımız: 

Maarif Siırası ,, 

münasebetiyle 
(Başı S incı sayfada) 

bi tutulmalarını icap etmektedir. Bu· 
nun için kadın mektepleri - gittikçe 
ayrılacak ve muhtelit tahsil sistemine 
nihayet verilecektir. 

Kadın müesseselerinin gayesi, ka· 
dınlara ev idaresini öğretmek ve ana 
mekteplerine öğretmen yetiştirmek

tir. (Deklarasyon 21). 
' Kadın mektepleri şunlardır: 1. Üç 
senelik kadın mektebi. Kadın mual -
lim mektebi. Orta mektebi bitirenler 
bu mekteplere kabul edileceklerdir. 

imtihanlar 

Her tahsil kursunun (ilk, orta, 
yüksek, artistik ve kadınlara mahsus) 
nihayetinde bir lisans ımtihanı (eskı 
olgunluk) yapılacaktır Yüksek kı
sımda lisans imtihanları mektebin 
muallimlerınden ve Maarif Vekaleti 
nin iki murabbasından mürekkep bir 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Üniversitede imtihanlar ise (dok -
tora imtihanı da dahil) her fakültenin 
mahiyetine göre hususi hükümlere 
tabi olacaktır. 

Ders saatleri: her mektepte hafta-
da 24 saati geçemiyec!ktir. 

Vesikanın umumi hatları bunlar
dan ibarettir. Onu, bir makalenin mü
sait olabileceği derecede izaha çalış • 
tım. Maksadım böyle bir maarif vesi
kası üzerine nazarıdikkati celbetmek· 
ten ibarettir. Bu vesik~ üzerine İtal · 
ya'da hayli neşriyat yapılmış, birçok 

Sergide sigara satışlarımızın ümit - salahiyetli kimseler mütalealarını yaz 
lerin fevkinde bir seyir takip ettiği mışlardır. Hepsi hatta yeni İtalyan 
heyetimizce bildirilmektedir İnhisar filozoflarından eski Maarif Vekili 
lar idaremizin Nevyork'ta imal ettiği Gentile de dahil olduğu halde vesika· 
hususi ambalajlı paketlerden maada yı takdir etmekte. bununla hüküme -
Türkiye'de imal edilen sigaralar da, tin çok mühim taahhütler altına gir
yüksek olan mamul tütün gümrüğü • miş olduğunu söyliyerek onun, bu ta -
nün inzimamına rağmen oldukça rağ - ahhütlerini tahakkuk ettirmeğe mu
bct görmektedir. 1 vaffak olmasını temenni etmektedir· 

Rakılarımızı ıer · vesileaile Ame • ler. 

ULUS 

Ölüme sebebiye! l 
Bahkesir' de bir 
doktor hal;kında 

f ahkikat yapıhyor 
Balıkesir (Hususi) - Vilayet ve 

adliye şehrimizdeki bir doktor hak -
kında tahkikat yapmaktadır. Yapılan 
neşriyata ve iddiaya göre bu hazin ha
dise şöyle olmuştur: 

Bir kasabın yanında çalışan Nuret
tin adında bir vatandaşın beş yaşında 
Şeref adında bir çocuğu vardır. Ço -
cuk oynarken kulağına bir taş kaçmış 
ve yavrucuk ıstırap içinde kıvranma -
ğa başlamıştır. Çocuk derhal bu hadi
sede adı geçen bir doktora götürül -
müştür. Doktor, bu taşı beş lira ücret 
mukabilinde çıkaracağını söylemiştir. 
Çok fakir olan baba bu ameliyatın i
ki liraya yapılmasını istemiş, fakat 
doktor reddetmiştir. Bunun üzerine 
çocuk ertesi günü hastaneye götürül
müştür. Hastanın babası hastanede de 
hadisede adı geçen doktorla karşılaş
mıştır. Doktor, bu taşın hastanede çı
karılamıyacağını, ancak kendi evinde 
çıkarılabileceğini söylemiştir. Çocuk
larının gittikçe fenalaştığını gören 
ana baba hadiseyi vilayete bildirmiş -
ler, vilayetin emrine rağmen ameliyat 
o gpn de yapılmamıştır. Ertesi gün 
hükümet doktoruna rrfüracaat edilmiı. 
hükilmet doktoru bu ameliyatın basit 
bır şey olduğunu söylomiş ve ameliya
tı yapmak İstemiş, fakat aksi bir tesa
düfle bu iş için kullanılacak aletinin 
çanta içinde kırıldığını görmüş, ve 
hastanın babasına hadisede adı geçen 
doktoru tavsiye etmiştir. 

Ertesi gün vali bu hadise i1e çok ya
kından alakadar olmuş. hadisede adı 
geçen doktora vazifesini yapmasını 

emretmiştir. Bunun üzerine bu doktor 
tarafından çocuğa ameliyat yapılmış, 
zavallı yavru çok kan kaybetmiştir. 

Doktor bu vaziyet karşısında hastanın 
Gülhane hastanesine naklini tavsiye 

.... u ........ ,, ........... .. 

Bir mernıos 

sürf sü 

' 

Merinos yunu satışları 
yetiştiricileri sevindirdi 

Fabrika muhtelif mıntakalardan 

200 ton merinos yünü satın aldı 
Balıkesir (Hususi) - Bursa Meri -

nos fabrikası vilayetimiz dahilinde 
Merinos yünü mubayaası yapmakta -
dır. 

Bu fabrika tarafından gönderilen 
memurlar yerli, yarım kan ve tam kan 
Merinos yünlerinden satın almışlar -
dır. Bu yıl fabrika, satıcı ile fabrika a
rasına komisyoncuların girmesine im
kan vermiyerek mübayaayı doğrudan 
doğruya kendisi yapmıştır. Fiyat bor· 
sa satışı üzerinden takdir edilmekte, 
bu suretle mütavassıtların alacağı 

kar da müstahsilde kalmaktadır. Me -
rinos fabrikasının muhtelif mıntaka -
tarda satın aldığı yün miktarı 200 to
nu geçmiştir. Tam kan Merinos, yünü 
120, yarım kan 110, kuzu yünleri 100, 
yerli yünleri de 60 kuruşla 70 kuruşa 
alınmıştır. Yün satanlar bir haylı 

menfaat temin etmişlerdir. 
Ayni zamanda merinoscular fahri -

kaya verdikleri yünler için de kilo ba
şına 10 - 15 kuruş prim alacaklardır. 
Bu iş için gönderilen memurlar Ban
dırma, Balıkesir şeflikleri bölgesinde 
15 gün kadar kalmışlar ve yünleri mu
bayaa etmişlerdir. 

Merinos fabrikasının bu suretle her 
türlü imkl\nları hazırlaması Merinos 
koyunları yetiştirenler arasında iyi 
bir tesir bırakmıştır. 

etmiştir. Balıkesir mebusu Hayrettin 
Karan hadiseyi öğrenir öğrenmez yav
ruyu bir arabaya koyarak hastanede nö 
betçi bull!nan operatöre götürmüş, o -
peratör va~tin geç olmasına rağmen 
ameliyatı yapmıştır. Fakat zavallı 

yavru kurtarılamamıştır. Yapılan o
topsi neticesinde çocuğun menenjit -
ten öldüğü anlaşılmıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Ka 

Balıkesir şeflik mıntakası sipariş 
ettiği altı kırkım makineleriyle yün 
kırkımının fenni usullerini yetiştiri

cilere öğretmiştir. 
Merinos yetiştirme şefliği bu yıl 

daha geniş mikyasta faaliyette bulu -
nacak ve 50 bin yerli koyununu suni 
tohumlamıya tabi tutacaktır. 

Gerek et, gerekse yün bakımından 
kıymetli olan Merinos koyunculuğu
na karşı yetiştiriciler arasında büyük 
bir alaka başlamıştır. 

Çukurova'da zirai 

vaziyet iyi 
Adana (Hususi) - Bu yıl Çukur

ova'nın ziqı.i vaziyeti geçen yıla na
zaran iyidir. Kış yağmurlarının mü
sait oluşu, son yağmurların devamlı 
yağışı çiftçiyi memnun etmiştir. Şim 
di pamuklar müsait şartlar altında 

büyümektedir. Bu vaziyet devam et
tiği takdirde pamuk mahsulünün ge
çen yıla nazaran gok yüksek olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bu yıl çiftçimiz amele ücretlerinde 
de sıkıntıya uğramamıştır. Amele işi 
normal geçmiş ve çiftçi pamuklarını 
ottan kurtarmıştır. Bu yıl hububat da 
çok boldur. 

Adana' da tehdit 
mektubu yazanlar 

Adana (Hususi) - Polis muhtelif 
tüccarlara ve şahıslara tehdit mektu
bu yazanları takip etmekteydi. Niha
yet Mehmet Kirman ve Safa adında 
iki sabıkalı yakalamıştır. Sabıkalılar 

4 - 7 - t939 --
Menemen 
ovasında 
s düzeni 

Menemen, (Hususi) - Menemen~ 

vasının sulanması, Gediz nehri mec· 
rasının temizlenmesi faaliyetine de· 
vam edilmektedir. Emiralem boğazın· 
da inşasına başlanan regülatör ile 
Gedi~ sularının seviyesi üç metre yük 
seltilecek ve 11 kilometre uzunluğun· 
da olan ana kanalla diğer sulama ka· 
nallarına verilecek ve tevzi edilecek
.tir. Bütün inşaat 1940 yılında ikmal 
edilmiş olacak ve 1940 senesi cüm· 
huriyet bayramında açılacaktır. 

Menemen ovasının sulanması ve 
Gediz mecrasının temizlenmesi bir 
milyon yüz bin liralık bir iştir. Regü
latörün temeli için 11 metre derinli
ğe kadar çakılacak palblanjlar Av• 
rupadan getirilmiş. mühendislerin ne 
zaretinde yerlerine çakılmağa başlan
mıştır. 

Menemen ovasının sulanması için 
yapılmakta olan bu mühim inşaat, na
fıa vekaleti mühendisleri tarafından 
takip el1ilmektedir. Sulama tesisatı sa 
yesinde Menemen ovası tamamen su
lanacak ve pek ok mahsul elde et -
mek mümkUn ola°'lktır .. 

izmirde tütün mohsulü 
İzmir, 2 a.a. - Tütün mahsulilmo 

vaziyeti umumiyetle iyidir. Foça'nın 
Gerenköy ve Yeni köyünde görülen 
tripis hastalığından başka bu sene E
ge mıntakası tütüıtlerinde hastalık 

yoktur. Mahsul hakkında yapılan ilk 
tahminlere göre Aydında 200.000, Çi
ne'de 500.000 kilo mahsul alınacağı 

tahmin edilmektedir. Akhisarda vazi· 
yet iyi ve mahsul nefisse de ekim ge· 
çen seneden yüzde kırk noksandır. İz
mir vilayet rekoltesi on milyon, mül
hakatiyle Manisa rekoltesi sekiz mil
yon, Muğla rekoltesi beş milyon kilo 
tahmin edilmektedir. 

İzmir'de maarif 

işleri konuşuldu 
İzmir (Hususi) - Maarif Şurası 

münasebetiy]e ilk mektep başmuallim 
leri ile lise müdür ve muallimleri, İz
mir maarif ınüdüriinün .._ .... k~l•t u • 
mu mi müfettişlerinin de iştirakiyle 
kongre mevzuu olacak işler üzerinde
ki fikirlerini tesbit etmişlerdir. Bu 
meyanda bilhassa mevzuubahs olan 
cihetlerden biri, İzmir orta okul ve ı 
lise ihtiyacıdır. Tedris ve t~biye sis
temleri de hararetle konuşulmuştur. 

İzmir'de, hakikaten, orta okul ve 
liseler vaziyeti düşünülecek bir şekil 
almağa başlamıştır. Talebe fazlalığı 

yeni müesseseler açılmış olmasına 

rağmen, gün geçtikçe artmaktadır. 

suçlarını itiraf etmişlerdir. Tahkika
ta devam edilmektedir. 
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Hatay' dan gelen son resim\er 

Albay Şükrü Kanatlı, Tayfur Sökmen, Cevat Açıkalın mediıin ıon toplantııında 

Halaylı genç kızlar milli elbiıeleriyle bayrama 
~ 

ilhak günü halk ıevinç içinde tezahürat yapıyor 

Bir iki düşünce 
(Başı ı inci sayfada) 

(Başı J incı sayfada) i\e yaptığı son mü\akata dair gönder· sa\i) ve daha bir kaç ufacık §ey\er 
bir yana bırakılırsa (Ata sözleri) ni kında resm·ı 1· t · t ,_t. A diği raporu tetkik edecektir. Bu ra· ma uma ıs enctel\. ır. y- .. , . . 
bulmak, okumak, feyizlenmek im • nı müşahitler notanın Leh haklarına por dun Lo~dra ya gc\:nıştır · .. 
ki.nı yok gibi. Hele o güzelim mani· yapılacak herhangi bir tecavüzün Po· Pol.onya nın Amerıka s.cfırı K~nt 
ler .• Kıı geceleri çoluk çocuk evler· lonya'nın istiklaline karşı yapılmış ~otokı bu sabah Pl~mouth a gelm~ş -
de toplanılıp (niyet) diye sepetten bir tecavüz mahiyetinde telakki edi - tı_r. Bura.dan Londra ya ve Varşova va 
çekilen ve herkesin bahtını aöyliyen leceğine dair bir ihtarı ihtiva etmesi gıdecektı~. . . 
kültürünü yükselten maniler nere- ı de mümkün olduğunu ilave eylemek- k MumdaılAeyh .A~rupa'nın hvazıyket~ 
de? tedirJer. Şimdiki halde Da · • k arşısın a merıka nın hattı are etı 

nzıg e arşı h kk d h'"k'" · · h k 
Şüphe yok ki (folklor) yalnız bir cebir hareketi yapılacağına dair a ın a u umetıne u:a at verece -

halk türküleri değildir. fakat bütün ortada hiç bir delil yoktur. tir. 
bunlardır ki (folklor)u vücuda ge • Sinirleri Jene.mek için bir 
tirirler. Ve bir milletin moral bakım- Almanlar ıehri aıkerlqtiriyorlar tecrübe 
dan varlığını ifade ederler. 

Ben zannediyorum ki bu yönden
de, hiç bir milletten geri değiliz. 
Belki her milletten üstünüzdür. 

Danzig'teki alman makamları şeh- Ümumiy&t itibariyle ingiliz gaze· 

••• 

lin leh kıtaları tarafından işgaline teleri, Danzig'de hafta tatili esnasın. 
mani olmak üzere serbest şehri tedri- da ihdas edilen tehlike ve telaş vazi • 
cen askerileştirmeğe devam eylemek- yetinin, sinirleri tecrübe etmek V'C a. 
tedirler. Iakadarlar Üzerlerindeki aksülamcli 

Ne yapmalı? 
Ve bunları nasıl derleyip topla

malı? 

Ecnebi müşahitlere göre Almanya ölçmek için almanlar tarafından ya
hükümetinin maksadı Danzig'de cere- pılmış bir teşebbüs olduğunu yazıyor· 
yan eden hadiselerin tamamiyle dahi- lar. 

Şöyle düıünüyorum: 

Rahmetli Atatürk, Türk dilini, 
Türk milletinin kendisine yazdır
mııtı •• Bundan beı altı sene önce, 
bet gün gazetelerde Anadolu ajansı 
ile çıkan beı on kelimeye rastlanır· 
dı. Ve mukabili türkçe kelimeleri 
bulanlar, bilenler bunları dil encÜ· 
meni reisliğine bildirirlerdi. Böyle· 
likle bugün göğüslerimizi kabartan 
Türk dili tarama dergilerine sahip 
bulunuyoruz. 

li bir mahiyette olduğunu ve Alman- Buna binaen gazeteler Varşova'nın 
yanın bu işlere karışmadığını hatta gösterdiği azimli hareketten, Fransa
ağustos sonunda Danzig limanına biı nın Berlin"e yaptığı ihtardan ve inbi
alman kruvazörünün geleceğinden Po liz hükümetinin de taahhütlerine mut 

Göğsümüzü kabartan tarama der
gileri deyiıimin sebebi tudur ki; 
bunlarla dilimizin ne kadar zengin 
olduğunu yakından gördük anladık. 
Vakıa bunda ıüph~ yoktu. fakat bu 
husustaki davamız nazari idi. Ebedi 
Şef'in tetebbüsiyle pratik oldu. Ve 
hakikat gözümüz önüne konuverdi. 

Acaba manilerimiz, atasözleri
miz, N aarettin hoca ve buna benzer 
hikayelerimiz için böyle bir yol tu
tulamaz mı? 

Bütün bunlar türk milletinin ken· 
disine yazdırılamaz mı? 

Bana öyle geliyor ki bu pek müm
kündür. 

Bakınız nasıl ? 
Maarif vekilliği bir ve bir kaç ilan 

yapar. Bütün milletten bu hususta 
bildiklerini ister. En iyi mali'ımatı 
verenlere para mükafatı ulaıtırır. 

Gelen maniler, atasözleri, hikaye
ler mütehassıs bir heyetin elemesin· 
deri geçtikten sonra basılır. Güzel 
kaplar halinde çıkar ••• Kütüpaneleri 
donatmağa ve nihayet kafaları it
letmeğe, Türk kültüriyle benlikleri 
süslemeğe, kuvetlendirmeğe bat· 
lar. 

o-ek olu~or ki bu iıi iki bakım-
dan bü,.ük bir hareket sayabiliriz: 

1 ) Ulusal kültür 

2) Okuma •• 

Halka ne okutalım? Köylüyü na
sıl okutup yazdıralım? 

Bana öyle geliyor ki bu iti batar· 
makta bu iki sorunun vücuda getir
diği endiıeyi az çok kaldırmış yahut 
kaldınnağa doğru bir tedbir de al
mış oluruz. 

*** 
Gene hiç unutmam; bir cün Kon

ya' da bulunuyordum. Vali rahmetli 
bay lzzet; köylüyü okutmak için 
(Muhammediye) (Mevlut) gibi ki
taplan yeni harflerle bastırmağı ve 
köylere dağıtmağı düıündüğünü 

aöylemitti. Orada hazır bulunan ge· 
neral Nazmi, hakkiyle bu fikire iti
raz etti.. Ve hakikaten o günlerde 
köylüye yeni harfleri öfretmek içip 
yapılacak it de bu def ildi •• 

Lafın kısası: 

Manilerimizin, atasözlerimizin, 
hikayelerimizin kaydettiğimiz tarz
da çıkıtı hem milli kültürümüz, hem 
de okumamız bakımlarından büyijk 
önemi haizdir. 

Şu küçük bir iki dütünceyi değerli 
Maarif Vekilimize bir armağan ol
aun diye yazıyorum. 

Bilmem ne düıünürler? 

lonya hükümetini resmen haberdar et
ğini göstermekten ibarettir. 

lfçiler bile ıeferber ediliyor 

Varşova, 3 a.a. - Şarki Prusyadan 
Danzig'e silah nakliyatı devam et -
mektedir. 
Diğer taraftan Danzig ayanı bir e -

mirname neşretmiştir. Bu emirname -
ye göre, ziraat ve metalürji işçile· :"lin 
bir kısmı, ayanın emri ile, "Gayri mu
ayyen bir müddet için, hususi ebemi -
yette müstacel bazı işlerin yapılması 
için,, seferber olunabilecektir. Bu e -
mirname, bu suretle ayan meclisinin 
hizmetine alınacak işçilerin Danzig 
arazisinin haricine götürüleceğini de 
tasrih etmektedir. 

Danzigdeki yabancı mahfiller, ayan 
meclisinin aldıgı bu tedbire büyük bir 
ehemiyet atfetmektedir. • 

Danzig yabancı mahfillerinin fikri
ne göre, ayan emrine alınacak işçiler, 
muhtemel istihkam inşaatında, silah 
ve mühimmatın tahliyesinde ve niha
yet alman ordusunda ve gönüllü kıta -
larda kullanılacaktır. 

Königsberg zırhlııı Danzig' e 
gidecek mi? 

Varşova, 3 a.a. - Alman Königs -
berg kruvazörünün ağustos sonunda 
Danzigi ziyareti hakkında salahiyetli 
menbalardan bildirildiğine göre, Po -

lonya hükümeti bu hususta Danzig a
yanı ile istişare halindedir ve bu ia -
tiıarenin neticelenmesini müteakip, 
son günlerde bu .ziyaretten Polonya 
hükümetini resmen haberdar etmiş o
lan alman hükümetine cevap verecek -
tir. 

Bir alman tayyaresi Leh 
topraklarında karaya indi 

Varşova, 3 a.a .. - Bir alman tayyare
si Wilun civarında karaya inmek mec 
buriyetinde kalmıştır. Pilot isticevap 
edildikten sonra alman hududuna sev 
kedilmiştir. 

"Hiç bir fey terketmiyeceğiz,, 

Varşova, 3 a.a. - Milli birlik parti -
sinin kurmay reisi albay Wenda söy
lediği bir nutukta ezcümle demiştir 
ki : 

"- Danzig üzerindeki haklarımıza 
zarar verilmesini asla kabul etmiye -
ceğiz. Bize ait olan hiç bir şeyi ter -
ketmiyeceğiz.,, 

Londra'da 

Londra, 3 a.a. - B. Çemberleyn bu 
sabah Lort Halifaks da hazır olduğu 
~alde Varşova'dan son haberleri ge -
tıren İngiltere'nin Varşova elçisi 
Kennard'i kabul etmiştir. 

Başvekil bu ziyareti müteakip Bu

kingham sarayına giderek kıral tara
fından kabul edilmiştir. 

Kırat, B. Çemberleyn'i bir saatten 
Mahmut Eıat BOZKURT fazla müddet yanında alakoymuştur. 

B. Çemberleyn kıralın yanından çık -
tıktan sonra yeniden başvekalet dai -

Yeni• teklı.fle d resine dönmüştür. ' r en İngiltere'nin Berlin sefiri .Nevil 

sonra Henderson yarın öğleden sonra tay
yare ile Londra'ya gelecektir. 

Diplomatik mahfillerin tebarüz et
(Başı 1 inci sayfada ) tirdiğine göre, B. Henderson'un bu 

n~ teklifler yapmış olması karşısında- gelişi sırf hususi doktorunu görmek 
kı memnuniyetlerini bildirmişler ve içindir. 
bu sefer "yeni" kelimesini müstehzi Bone ile görüşmek üzere dün sabah 
tırnak iıareti içine almadıkları gibi bu 'P.arise· gitmiş olan F:ansa sefiri C~r
tekliflerin hiç bir auretle ileriye doğ- b.ın bu sabah Londra ya avdet etmış-
ru bir adım telakki edilemiyeceğini tır. .. .. . ... 
telmih eylememişlerdir. Mamafih, bu ~~ansa huyu~ elçısı oğled~n so~ra 
mil§ahade, yeni Fransız _ 1ngil' t k· harıcıye ne?.aretınde Lort Hahfaks ıle 

ız e b' ·· .. d b 1 liflerinin haaıl ettiği intibaı anlamak ır goruşme e u unmuıtur. 
için kafi değildir. Tahmin edildiğine göre, hariciye 

komitesi bu akşam toplanarak beynel-
1'alhk devletlerinin vaziyeti milel vaziyeti ve bilhassa İngiltere' -

Sanıldığın~göre, Finlandiyalılar, Le nin Moskova sefiri Seeds'in Molotof 

tonyalılar ve Estonyalılar, kendileri • --------------
nin müsaadesi olmadan verilecek bir fillerinin kanaatine göre, İngilizler ve 
garantiye t'ftuhalefette devam etmekte- Fransızlar, garantiye doiru meylet -
dir. Bu üç memleketin Moıkova elçi - mektedir. Diğer taraftan Baltık dev -
leri, bunu liıgiliz ve Franaız mümessil Jetleri mümeaillerinin hattı hareket -
lerine tekraren bildirmi tir. Fakat le "nde de 

lak surette riayet edeceğini teyit ey • 
}emesinden dolayı fevkalade memnun 
gözükmektedirler. 

Taymis gazetesi yazıyor: 

"İngiltere'nin ve Fransa'nın bu 
§ayialar önündeki aksiılamelinin dai -
ma böyle olmıyacağı zannediliyorsa, 
her türlü tereddüdü izale ettirmek ki· 
fayet edecektir.,, 

Paris'te 
Paris, 3 a .a. - Hariciye Nazırı Bo

ne ile Paris'teki alman sefiri arasın
da yapılan mülakatı mevzuubahs eden 
Lö Tan gazetesi diyor ki: 

"Bone Almanya hükümetine diplo
masi yoliyle Fransa'nın vaziyetini sa

rahatle bildirmek için en münasip za
manı seçmiştir. Fransa akdettiği iti
laflar mucibince giriştiği teahhütie

ri ifa etmeğe azmetmiş bulunmakta
dır. lngilterenin vaziyeti de aynıdır. 

Bone'nin sözleri beynelmilel vazi • 

yetin inkişafları için büyük bir ehe
miyeti haiz ve geçen senenin sonun· 

da imza edilen fransız - alman beyan· 
namesinin metnine ve ruhuna tama· 
miyle uygundur. Bu beyannamede 

beynelmilel vaziyette ciddi bir ger -
ginlik husule geldiği takdirde iki 
bükümet arasında görü§ teatisi yapıl· 
ması derpiş edildiği hatırlardadır. 

Naz.ik, laltat kati bir ifade 

Paris'teki sefiri tarafından keyfi. 
yetten haberdar edilen Almanya hü· 
kümeti Fransa ile İngiltere'nin Po • · 
lonyaya karşı giriştikleri teahhütle • 

rin kati ve sarih olduğundan ve bu 
teahhütlerin hinihacette tamamiyle 
yerine getirileceklerinden haberi ol -

madığını iddia edemez. Bone Alman
ya sefiriyle pek nazik, aynı zamanda 
pek kati bir ifade ile konuşmuştur. 

Umumiyet itibariyle gazeteler Al· 

manya'nın Danzig üzerine hemen bir 
harekette bulunacağını zannetmiyor· 
lar. 

Figaro gazetesi c!iyor ki: 
"Avrupa'da barış veya savaşın bel

ki de 22 Danziglinin şuuruna bağlı bu 
lunduğunun her tarafta bilinmesi 
muvafık olur. Bu 22 kişinin buna cid
di bir surette kani bulunmaları daha 
az faydalı olmıyacaktır.,, 

"Sinirlerimizi bozmıyalım,, 

Jur gazetesi diyor ki: 
"Hitler'in Königsberg'e 25 ağus

tos için haber verilen muvasalatı al • 
man askeri şeflerinin mümkün oldu-

ğu kadar uzun ve yıpratıcı bir şekle 
koymak arzusunda bulundukları buh
ranın belki de en had dakikasını teş
kil edecektir.,. 

B. Blum da Popüler gazetesinde, 
bir takım şayialara kapılarak sinirleri 
bozmanın doğru olmıyacağını söyli
yor. 

Ekselsior gazetesinden: 
"Hitler, politikasını Münib tecri.i

besine istinat ettirmekle büyük bir 
psikoloji hatası yapıyor. Çemberleyn 
ve Daladiye Münih"e evelce bir kere 
gitmiş oldukları içindir ki bir kere 

daha gitmiyeceklerdir.,. 

Balıkesirde bir bahçede 

altın aranıyor 

Balıkesir (Hususi) - Ruşen Koç 
ve İbrahim Kaymakçı adında iki kişi 

vilayete müracaat ederek, merkez ku
mandanlığının bulunduğu binanın 
bahçeainde iki gaz tenekesi altın gö· 
mülü olduğunu bildirmişlerdir. Vila
yet define aramak iddiasında olanla
ra hafriyat için müsaade vermi:-~;r. 

Bu iki zat memurların nezareti al•:n-

da dört amele çalıştırmaktadır. Bir 
hayli toprak atıldığı halde henüz bir 
fCY bulunamamııtır. Fakat iddia sa • 
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Medisi fevkalade toplanh yapatağmdan azaların Bele- ; 
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diyeye te~rifleri rica olunur. 
Ruzname 

1 - Belediyeler Bankas1ndan yapılacak 300.000 ü(yüzbiri 
liralık istikraz 

2 - Hazinece Belediyeye ikraz olunan ikiyüz elli bin 
liramn varidat ve masraf bütcelerine ilavesi, 

-----------
------------

~ 3 - Yüksek Ziraat Enstitüsü civarındaki sahanın teıciri = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;11111111~ 

Vilayetler 

Sınai imalahn 

1 ait ticaret odası vesikalarını 6. 7. 939 
perşembe günü 10 a kadar Çorum is · 
kan müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

12410 

Mezbaha yapt1rılacak 
Samsun Belediye Reisliğinden: Aydın Su itleri Dördüncü Şube 

Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sam · 

A) Eksiltmeye ~o~ulan iş : sunda Çarıjamba şosesi güzergahında 
Horsunlu • Nazıllı sulama kanalı- Mert ırmağı ile koşu yeri arasında ya

nın 26 + 400 - 36 + 050 kilometrele- pılacak olan mezbaha inşaatı muham
ri arasındaki sınai imalatın inşaatı o- men keşif bedeli 60467 lira 99 kuruş 
lup bedel keşfi (48752) lira 17 kuruş- olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
tur. konulmuştur. 

B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle- 2· - lş vahidi fiyat üzerinden veri-
dir. lecektir. 

C) Eksiltme günü 10 temmuz 939 3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat saire aşağıda yazılıdır. 
14,30 da Aydın su işleri dördüncü şu- A - Yapı eksiltme şartnamesi 
be müdürlüğünde yapılacaktır. B - Mukavele projesi 

D) İsteklilerin şartname, proje ve C - Bayındırlık işleri genel şart -
ınerbutatını Aydın su işleri müdürlü· namesi. 
fünde görebilirler. D - Nafıa iıleri umumi ve fenni 

E) Eksiltmeye girebilmek için is· şartnamesi 
"teklilerin 2490 No.lu kanun hükümle· E - Fenni şartname 
rine göre (3656) lira 41 kuruşluk mu· F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli 
vakkat teminat vermeleri ve ihaleden G- Proje ve sair evrak. 
(8) gün evel ehliyet vesikası almak ü- C - Ve D fıkrasındaki evraktan 
zere Aydın vilayetine müracaat etme- başka diğer evraklar taliplerine 302 
leri sarttır. kuruş mukabilinden belediye heyeti 
F)~ Teklif mektuplarının eksiltme fenniyesince verilir. 

gününd~ tesbit edilen saatten bir saat C - Ve D fıkrasındaki evrak bele
evel su işleri müdüriyetinde teşekkül diye heyeti fenniyesinee tetkik edile
etmiş olan komisyona verilmesi lazım- bilir. 

12360 4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 
lira 40 kuruştur. 

Sınai imalat noksanlafl ilmanu s - Eksiltme 20. 7. 939 tarihine mü-
sadif perşembe gtinti saat 15 te Sam · 

Aydın Su işleri Dördüncü Şube sun belediyesinde müteşekkil beledi -
Müdürlüğünden : ye encümeni tarafından yapılacaktır. 

A) Eksiltmeye' konulan iş: 6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i-

H 1 N 
.
11

. 
1 

k 
1 

çin Samsun Nafıa müdürlüğünde mü -
orsun u • azı ı su ama ana ı- . . 
23 + 400 

_ 
26 

+ 
400 

k"l 
1 

_ teşekkıl komısyonu mahsusur1a bu 
nın ı ometre e . . b"J - . d . "k .b 
ri arasındaki smai imalat noksanları- ışı yapa ı ecegıne aır vesı a ı raz et

mesi ve inşaatın devamı mü~detince 
nın itmamı olup bedel keşfi <22039) diplomalı bir mühendis veya mimar ve 
lira 66 kuruştur. yahut fen memuru istihdamı ve Tica

B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle- ret odasından kayıtlı olduğuna dair 

dire Eksiltme .. U 939 senei haliye vesika ibraz ve yapı ek -
) gun 10 temmuz siltme şartnamesinin 4 üncü madde -

tarihine tesadüf eden pazartesi saat sı'ndek· fl h · 1 tt . . .. .. .. ı ,·ası arı azı o ması şar ır. 
16.30 da Aydın. su ışlerı dorduncu ~u- . 
b ·· d·· ı·· •·· d 1 k 7 - Teklıf mektupları yukarıda ya-e mu ur ugun e yapı aca tır. .. 

D) İ t kl · ı t . zılı gun ve saatten bir saat evel bele -
s e ı er şar name, proje ve . .. . . 

b t t A d 
. 

1 
. ..d.. . dıye encumen nyasetıne makbuz mu-

mer u a ını y ın su ış erı mu un- . . .1 . 
t . d ·· b"l' ı kabılınde ven ecektır. ye ın e gore ı ır er. 
E) Eksiltmeye g irebilmek i<;in is

t'"l,liler in 2490 No.lu kanun hüküm
le rine göre (1652) lira 97 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve ihale
den (8) gün evel ehliyet vesikası al
mak ilzere Aydın vilayetine müracaat 
etme teri şarttır. 

8 - Kapalı zarfların hizalarında tek 
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön -
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka
nunun 32 ; 33, 34 üncti maddelerine ve 
bu husustaki ~artname hükümlerine 
harfiyen riayet eylemeleri lüzumu i -
lan olunur. ( 4430/ 2465) 12440 F) Teklif mektuplarının eksiltme 

gününde tesbit edilen saatten bir saat 
evet su işleri dördüncü şube müdürlü· Elektrik mal .. emesi ahnacak 
ğünde teşekkül etmiş olan komisyona 
verilmiş olması lazımdır. 

12361 

Corumun Mecidözü kazasında 
iskan evleri yapılaca~hr 

l~apalı eksiltme ilônı 
Çorum iskan Müdürlüğünden: 

Çankın Belediyes;nden : 

malzemesi 6. 7. 939 tarihine kadar pa
uo.{se11qsu;ı :l\Pll{ap Z!WaA!papg 
zarlıkla alınacağından taliplerin be · 
lediyemizc.. müracaatları veyahut o 
günden evet tekliflerini belediyemize 
göndermeleri ilan olunur. 

(4518/ 2522) 12518 

Harita işleri 

Kayseri Belediyesinden : 

U[US 

3 - İmar heyetinden musaddak eh· 
\iyet vesikası olan yüksek mühendis 
ve bu gibi şehir planlarını yaptığına 
ve muvaffak olduğuna dair nafıa ve -
kfileti şehircilik mütehassısları gire -
bilirler. 

4 - Bu işin yapılması belediye en
cümenince kendisine tevdi ve ihaıe Kira l ık : 
olunan mühendis veya mütehassısla - -----
rın yapacakları bu hartaları yapı ve 
yollar kanunu mucibince belediye mec 
lisine ve vilayet makamına ve nafıa 

vekaleti imar reisliğine tasdik ettir -
miye mecburdur. 

5 - Talipler teklif edecekleri fiyat 

Kiralık - Atatürk bulvarı No: 
49/ l Foto Ap. 4 ve 2 odalı konforlu 
daireler. Kapıcıya veya apartman al
tındaki İzmir Bakkaliyesine müraca-
at. Tl: 1235 2442 

6 - Talipler ellerindeki vesikayı Kiralık - 3 oda 1 hol ve ısaire. Ye
en az ihale gününden s ekiz gün evel nişebir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke 
Kayseri nafıa müdürlüğüne ibraziyle mal mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça
tasdik ettirilınesi ve 19. 7. 939 tarihi - tı katında ev sahibine müracaat. Eh 
ne müsadif çar~amba günü saat 15 te vendir. 2321 
belediye encÜm(:nine ve fazla iza - . 
hat almak isteyenier belediye mühen. Kıralık daire ve dükkanlar - Ko • 
disliğine müracaatları ilan olunur. yunpazarında Ağazade çarşısında kon 

(4520/ 2524) 12519 forlu daireler ve yeni dükkanlar kira-

Gö(men evleri yaptmlacak 
Kırklareli lakin Müdürlüğün

den: 

1 - Kırklareline 19 kilometre uzak 
ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 
kilometrede Tekkeşehler'de 50 ve 22 
kilometrelerde Kızılcamüsellim kö • 
yünde 50 ki ceman 200 göçmen evi in
şaatı yalnız kerestesi hükümet tara -
fından verilmek üzere toptan veya gu
rup halinde eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Umum ke§if tutarı 64452 lira 
96 kuruştur. 

3 - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 15 de Kırklareli iskan 
müdürlüğünde müteşekkil komisyo • 
nu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle · 
<lir. 

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

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

Tekkeşehler için "1129" lira 15 kuruş, 
Kızılcamüsellim için "1137" lira 11 ku
ruş olup 200 eve birden teklif vere
cekler i!jin de "4472" lira 65 kuruştur. 

7 - Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar komis
yon başkanlığına tevdi edilmiş bulu • 
nacaktır. 

8 - Eksiltmeye talip olanların eh · 
liyet vesikalariyle birlikte müracaat · 
ları ilan olunur. (4542/ 2551) 12522 

İnşaat mü na kasası 

Erzurum Valiliğinden : 

Erzurum vilayetinde yeniden yapıl
makta olan halkevi binası ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

1 - Keşif bedeli 26236 lira 37 kuruş 
tur. 

2 - İhalesi 21. 7. 939 cuma günü sa
at 15 de Erzurum vilayet başkanı oda
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1968 lira -
dır. 

lıktır. Mahalline müracaat. 2322 

Kiralık daire - Yenişehir büyük 
tren köprüsü yanında İskitler cadde -
sinde asfalta 30 metre 3 No.lu Ka -
mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: 
2413 2326 

Kiralık - Bahçeli evler N o. 76 8 o
dalı geniş bahçeli, garajlı müstakil ev 
kiralıktır. Yanındaki 77. No. müraca-
at. 2360 

Kiralık oda - Mobilyalı banyolu 
ve kalöriferli' bir oda kiralıktır. Yeni
şehir Adakale sokak No: 2 A Kemal 
Gürol Ap. 2370 

Kiralık daire - Şurayı devlet yanın 
da Alp ay sokak No. 8 apartmanın alt 
katı 3 oda tam konfor ehven bedelle 
Tel: 2012 2396 

Ucuz kiralık daire - Maltepede bir 
oda, bir hol, hamam ve mutbak müsta
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak · 
kalı Ramiz'e müracaat. 2397 

Kiralık - Atatürk bulvarı Ökmen 
Ap. 2. ci katta konforlu odalar 3 aylık 
veya tamamı devren senelik kiralık -
tır. Tel: 3792 2401 

Kiralık - Bir Fransız ailesi nez • 
dinde möbleli bir ve çok güzel bir oda 
kiralıktır. Posta kutusu 466 ya mek · 
tupla müracaat edilmesi. 2403 

Kiralık mobilyalı oda - Sıhiye ve -
kaleti karşısında tenvir, teshin, kah -
valtı, çamaşır, ütü dahil olmak üzere 
bir aile nezdinde. 3005 No. ya Tele • 
fon. 2405 

Kiralık konforlu oda - Güzel ve 
geniş manzara. HUkU.met caddesi Şem 
settin apartman 8 numaraya müracaat. 

2422 

Kiralık daire - Kooperatif arka . 
sında Necatibey okulu yanında No. 
23 Uğur Ap. daire 1 dört oda tam kon 
for güneşli havadar kapıcıya müraca-
at. 2423 

Kiraİık oda - Sokak üstü aydınlık 
güzel bir oda mobilyasız olarak kiralık 
tir. Etfaiye meydanı İhsan B. Ap. No. 
5 2424 

Kiralık - Güzel manzaralı bahçeli 
odalar. Tam konforlu fiyatı 20 lira 
Yenişehir İsmet İnönü caddesi No. 78 
kat 1 2426 

geniş 4 odalı tam konforlu fevkalade 
nezaretli mükemmel apartman. Tel: 
6046. 2449 

Kiralık güzel oda - Bahçe içinde 
aile nezdinde geniş havadar yemek 
de verilir. Yenişehir 'Tuna cad. Öl
çerler sokak No. 2 birinci kata. 2459 

Kiralık daire - Yenişehir Düzen
li sokak No: 15 Güvenç apartmanı 

50-55 liralık ferah ve manzaralı dai-
reler. Tl: 3063 2457 

Kiralık oda - Postane caddesinde 
Mermerci Ap. No. 9 da aile yanında 
bir bay için kiralık oda. 2457 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol, müşte
milat ve resmi daireye ve hususiye el
verişlidir. Bankalar caddesinde Tel: 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uc,; defa ic,;iıı 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kliçlik ilinlırdan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her aatır, kelime arala
rındaki boşluklar mfüıteanı, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük Uln 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört ıatırdan fazla her 11tır için 
beher ıeferine ayrıca on kuruş alı-
nu. 
Küçük 111.nlarm 120 harfi ııeçme
mesı lbımdır. Bu miktarı ıeçeo l· 
linlar aynca pul tarifeıine tibidir. 

Satılık arsa - 1200 metre maktuan 
2400 lira. Küçilk evler yapı koopera
tifinin ortasına düoer. Telefon 3580 

2439 

1317 2460 Satılık Bağ - Balgat'ta 2 dönüm 

Kiralık oda _ Sıhhat Bakanı - bağ satılıktır. Yeni hamam katibi Mu
karşısında Çağatay sokaktan arını;~ rat Şen'e müracaat. Ti: 2768 2443 

sokak A/ 1 Mümtaz bey apartmanı bi- Satılık eşya - Bir ecnebi aile bare-
rinci kat. · 2461 ket münasebetiyle bütün ev eıyasını 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara posta 
Cad. Hanef Ap. No. 3 Tl: 3714 2470 

• 
Satıh'< : 
Satılık Radyo - 1939 modeli 12 

lamba R. C. A. radyosu satılıktır. U
lus Basımevinde Avni Göymen'e mü-
racaat edilmesi.. 2474 

Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 
kooperatif bitişiğinde İmar dahili ge
niş cepheli 1000 metre parselli Tel 
2406 bayram caddesi No. 1 2337 

Satılık Sepetli Motosiklet - Alman 
Trimuphu kongres 4 Zamanlı 9 bey
gir sepetli 12.000 kilometrede. 

Abdullah oteli katibine müracaat. 
Tel: 2200. 2362 

Acele satılık arsa -- Yenişehirde Ö
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de
rinlik bina çift daire inşaat arsa du
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C 
No. 1 2363 

Acele satılık apartman - Atatürk 
bulvarı 7 daireli 480 lira iratlı kon -
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk dolaysaiyle Tel.: 2406 2364 

Satılık arsalar - Yapılacak anıt ka
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. ı 

2365 

satılığa çıkarmııtır: Kıymetli salon, 
yemek odası ve takımları, kütüpane, 
yazıhane, frijider ve saire. Yenişehir 
Kızılırmak sokak 4. Telefon 6045 
(Aynı zamanda bu apartman kiralık-
tır). 2448 

Satılık Radyo - Sekiz lambalı u 
kullanılmış bir alman radyoıu ucuz fi· 
yatla acele satılıktır. Yenitehir Vali 
konağı karşısı No. 11 re müracaat. 

Satılık Motosiklet - Zündapp 
DBK.. 250 tipinde çok az kullanılmıı 
ehven şeraitle. Mesai saatlerinde 
Tl : 3038 İhsan. 2458 

Satılık - Polis jandarma enstitü. 
sü yanında vekaletlere 5 dakikada 5 
daire 4 der oda yeni nezaretli 225 li· 
ra varidatlı çok ucuz Koçak Ap. için· 
dekilere müracaat. 2466 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında 5 odalı bahçeli kullanıılı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay· 
ram caddesi No. 1 2471 

Acele satılık evler - Demirlibah· 
çede 3, 2, ve tek katlı 95,35; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Tel: 2406 bay· 
ram C. No. 1 2472 

Satılık ev aranıyor - Yeniıehlr ve 
civarında iki daireli - Müracaat mek
tupla Ulus'ta R. G. rumuzuna. 2357. 

Satılık arsa - Kınacı han arkası İş verenler : 
Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met-
re mağaza ve binaya müsait inşaata 

hazır Tel: 2405 bayram caddesi No. 1 
2366 

Satılık arsa - Atatürk bulvarı ba • 
kanlıklar karşısında parka nazır 18 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek irat· 
lı binaya müsait acele Tel: 2406 

2367 

Tezgahtar ve tezgruttar yamafına 
ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayaya müracaat. 

2338 

4 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğü ve 
parti başkanlığında okuyabilirler. 

Mücellit aranıyor - Mücellit itle • 
rinde en az iki sene çalıgmı üç, dört 
işçi aranıyor. Ulus gazeteıi ilin me • 
murluğuna müracaat edilmesi. 

Kiralık - Bir bay veya bayan için Acele satılık arsa - Cebecide Atil- _ 
müstakil güzel manzaralı bir oda ki • la caddesinde 20 metre cepheli 452 ---...... ----------5 - İsteklilerin eksiltmeye girebil

mesi için ihale gününden sekiz gün e
vel vilayete müracaatla bu işi yapabi
leceğine dair ehliyet vesikası alması 

mecburidir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 21 7. 939 cuma günü 
sat 14 de kadar eksiltme komisyonu
na makbuz mukabilinde teslim edecek 
lerdir. Postada vukubulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (4758/ 2750) 

12721 

Kömür alınacak 

Eskişehir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

İadrei hususiye için 239 ton sömi -
kok ve 50 ton soma linit 1. 7. 939 tari
hinden itibaren 24. 7. 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14,30 kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
mu tur. 

Teminatı muvakkate 550 lira 75 ku -
ruştur. İhale yevmi mezkfırda maka -
mı vilayette toplanacak olan daimi en
cümen tarafından yapılacaktır. Şart -
nameyi görmek isteyenlerin daimi en
cümen kalemine müracaatları lazım -
dır. (4 762/ 2752) 12722 

ralıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan metre arsa münferit inşaat Tel: 2405 İ c arayan 1 ar.· 
alanı Emciler sokak No. 71 2428 Bayram caddesi No. 1 2382 !/ 

Kiralık mobilyalı bir oda - Dör. 
düncü Ragıp Soysal apartmanı 2 inci 
kata müracaat. 2432 

Kiralık oda - Otobüs durağı. Kon· 
for. Kızılay yanında Özen muhallebi
cisinden veya Sıhhiye Vekaleti oto. 
büs durağında tütüncü Mehmet'ten 
sorulması. 2446 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı
sında tepede Kızılırmak sokak No. 4 

numaralı sıtma mücadele riyaseti bina 
sındaki komisyonumuza gelmeleri i-
lan olunur. (4795/ 2754) 12723 

Gö~men evleri yaphnlacak 
Tekirdağ lakan Müdürlüğün

den : 

... ----·---
Acele satılık ev - Keçiörende as. 

falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bağlı iş arıyor - Uıulii muhasebeye va· 
tam konforlu ev ucuz fiyatla verilecek kıf bir bankacı saat 18 den sonra it 
Tel: 1538, 2386 arıyor. Uluı'ta M. A. U. rumuzuna 

mektupla müracaat. 2465 
Acele satılık arsa - Jandarma oku

lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uygun 
fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 

iş arıyor - Seri daktilo yaza.ıı ve 
her türlü muameleye vakıf bir genç 

S t 1 k Dem. t . bürolarda çalışmak üzere bir it ara-
a ı ı arsa - ır epenın en giı-

zel yerinde 620 M2 Mal tepede 535 MJ maktadır. Ti: 1773 e müracaat. 2468 

arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 
2388 ilk ve Orta okul talebelerine 

Satılık - Fenerbahçe Kalamış koyu Yeni ve kolay bir metotla ve uyıf 
sahilinde müfrez arsalar. 450 metre - oldukları her dersten azami 2 ayda 
den 850 metreye kadar. Kızıltoprak mükemmelen yetiştirilir. Şerait eh
Rüştüye sokak No. 47 Miço'ya müra- vendir. Vakit kaybedilmeden Uluı'ta 
caat. 2389 ZD. rumuzuna mektupla hemen mü-

Satılık arsa - İçcebeci otobüı dura racaat edilmesi. 2453 

ğına ve asfalta yakın 446 metre köşe -~------------
başı. Mahallede bakkal Mehmet Beş -
oraktan veya Tel : 1484 2410 

1 - c;H>rlu kazası dahilinde Edir -
ne - İstanbul asfalt yolunun (124) ün
cü kilometresi civarında yalnız keres Zayiler 
tesi hükümet tarafından verilmek şar- Ucuz ar si ar - Polis °?ektebi yanın
tiyle (200) göcmen evi inşası için 27. da A~ıt sahasına yakın ınşaata hazır Zayi - Reşadiye kazası nüfus me-
6. 939 günü kapalı zarf usuliyle yapı- çok guzel manzaralı. Koyunpazarı No murluğundan aldığım nüfus cilzdanı-
lan eksiltmede teklif edilen bedeller 8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. mı kaybettim. Yenisini çıkartacağım-
komisyonca haddi layik görülmediğin 2412 dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o· 

6. 7. 939 tarih perşembe günü saat 
11 de Çorum İskan müdürlüğü eksilt
me komisyonu odasında "33750" lira 
ke~i f bedelli Meciclözünde inşa edile · 
cek 75 çift iskan evi inşaatı kapalı 

zi'\rf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 
Bu inşaata lazım olan kereste idarece 
verileceğinden keşif bedeline dahil de 
ğildir. Mukavele, eksiltme Bayındır · 
lık i şleri genel, hususi ve fenni şartna 
meleri proje, keşif hülasasiyle buna 
müteferri diğer evrak Çorum İskan 
müdürlüğü ve Ankara iskan umum mü 
dii rl üğü fen heyetinde göriilebilir. 

Belediyemizini hali hazırasını gös • SQ f • I k den yeniden eksiltmeye konulmuştur. Satılık arsa _ Yüzü 10 metre de . lunur. • 
terir mevcut 1/ 2000 mikyasındaki har fon mo Ofln a ınaca 2 Şartname l~ 1 • R d' K 1 • k.. .. d - ve p an ar vesaır ev· rinliği 27 metre. Yenişehir Meşruti. eşa ıye ızı cavıran oyun en 

Muvakkat teminat 2531 lira 25 ku · 
ruştuı. 

ta yapı ve yollar kanunu mucibince rak 315 kuruş bedel mukabilinde Te • yet Cad. Türke sokag·ı köo.esi. Bakkal Mahir Oğ. Osman Başçuhadar. 
1/ 1000 ml'kyasının yapılacag~ ı gibi yi- lstanbul Mıntakuı Sıtma Müca· k" d ~ · kıı ··d·· ıu~u d 1 b" :r ır ag ıs an mu ur g n en a ına ı- Ali Tel: 3835 2413 2467 
ne bu harta halen mevcut 1/ 500 ve dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme bilir. 
1/ 2000 mikyasındaki 9ehrin hali ha· Komisyonundan : 3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma günü 
zırasını gösterir hartaları üzerine iş - İhalesi gününde talip zuhur etme • saat 15 te Tekirdağ iskan müdürlüğün 
lenmesi bir ay müddetle nafıa vekfile· diğinden mücadelemiz ihtiyacı için a- de müteşekkil komisyon huzurunda 
tinden gösterilen ,artname ve muka - lınacak .. 80 .. ton motorinin 14. 7. 939 ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Satılık buz dolabı - Buzla doldur
ma suretiyle soğutucu bir aile buz do
labı aatıhktır. İtfaiye meydanı İhsan 
B. Ap. No. S 2425 

velename projesine tevfikan açık ola - 4 - Muvakkat teminat miktarı da saat "15" de pazarlık suretiyle mü- Satılık ev Bah l" l d D 4 
rak münakasaya çıkarılmıştır. (4401) liradır. • . - çe ı ev er en · · 

bayaasına karar verilmiştir. tıpı 24 numa 1 t 1 kt 3173 
k d 1 

· b d 5 T kl.f kt 1 k d ra ı ev sa ı ı ır. te-2 - Yu arı a yapı ması ıca e en - e ı me up arı yu arı a ya- 1 f .. 
1 h b d 1. 1. 1 T h . d"l t t "5600 l' 1 k ·ı . d b" l' e ona muracaat. 2430 harta arın mu ammen e e ı ta ı p e- a mın e ı en u arı ,, ıra • zı ı e sı tme ıaatın en ır saat eve ı • 

rin belediye encümenine teklif ede - dır. Kanuni şartları haiz isteklilerin ne kadar komisyon baıkanlığına tevdi Satılık arsa - Çankaya'da asfalt ü-

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 379 numaralı bisiklet plakasını 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü kalmadığını ilan ede· 
rim. Mehmet 

Zayi - 332 senesinde Ulucanlar~ilk 

okulundan aldığım ıehadetnamemi 
kaypettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

cekleri fiyatlar tetkik olunacak bele • vesikaları ve ilk teminat makbuz veya olunacaktır. .zerinde 1800 metre arsa içindeki An • 
---~-~-.__ _ ___ .._.....,ı... ...... ı--:.-..ı....:ı.:..· -..:·-..-ıu..-.....ı..-....ı....ı..ıı·i.L..:ı....ıo....ıL.a.ı:li.i.la.Lm&ktw:Mawtl&..i.tı.alı~:W:ı.ü...;Ka.11U.i.-tı:ıu...:..L.....:,ra:üo_ollaDJ.aı:ın_elllillelLJıuiikaJ.ax ın ı kara taşı ile ye \1 v J?ı.ı.n1i vatla satılacak 

İsteklilerin teklif mektuplan ve bu Ankara Şükriye mahallesi Özgen 
sokak N o : 24 hanede Veli Oraov 
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Garip bir hırsızhk 
Yazan: Elande Orval Çeviren: F. Zahir Törümküney 

d Müzenin büyiık salonunda toplan • ı 
ılar. Polis müfettişi Duvarel. hazır 

b.~lunanların hepsini süzdükten sonra 1 
soze başladı : 

- Antika koleksiyonu yapmak me· 
rakı ·· h" k' mut ış bir şeydir. Meraklıların, f0 defa koleksiyonları arasında bu -
. u~ını yan nadir bir eşyayı elde etmek 
ıçı? en cüretli hareketlere teşebbüs 
cttıkleri vakidir. lştc, bugün tahkika
~ı~ı Yapmak üzere gcldiğımiz hırsız • 
ı vakası da, böyle bir koleksiyon me
~akl~sının düşüncesiz ciırctinden baş

a hır şey değildir. 

Duvarel'in etrafını saran resmi me
~urlar ve gazeteciler, bu yaman pohs 
b Urdunun hadise hakkındakı bu ganp 
l"eyanatını hayretle dinlıyorlardı. Po-
ıs müfettişi sözüne devam etti : 

. - Şimdı hadiseyi hep bır Jıkte tet -
kık edelim: haziranın yırmı uçüncü 
Pazar günü saat altıya dogru muzeyi 
gezınek üzere bir ziyaretcı gelıyor. 
l:Sa~ında geniş kenarlı şapkasıyıe, goz
lerınıe geniş çerçeveli sıyah gölugıy
le uzun kara sakalıyle bu adamın a
teıni bir şekilde kıyafet degıştirmış 
Olduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. 
kara sakallı ziyaretci, müzede yirmı 
dakika kadar dolaştıktan sonra çıkı
Y.0r . .Fakat, kapıdan ı;ıkarken kendi • 
•ındcn şüphe eden müze kapıcıları u
BUlüne tevfikan üstünü, başını arıyor
lar ve tabii hiç bir şey bulamıyorlar. 
Aradan bir kai dal:ıka geçiyor. Müze 
müdürünü, şimdi bulunduğumuz sa -
landa baygın bir halde yere yuvarlan
mış olarak görüyorlar. Derhal doktor 
Çagırıyorlar. Yapılan tıbbi müdahale 
~eticesinde müze müdürü kendine ge
lıyor. Kara sakallı ziyarctcinin, orada 
dolaşırken birdenbire üzerine atılarak 
Yüzüne klorforma bulanmış bir mendil 
~~padığını ve ondan ötesini bilmedi -
gıni söylüyor. Hadise, vakit gcçiril
llleıden polise bildiriliyor. Bizler der
hal buraya geliyoruz. Yaptığımız araş
t~rına neticesinde, mü.zenin en kıymet-

bolı kitaplarından birinin ortadan kay • 
lduğunu anlıyoruz. Kaybolan bu ki· 

tap, bütün dünyada bir eşi bulunmı • 
Yan çok eski zamanlara ait mühim bir 
eserdir. Bir çok ecnebi müzeleri, kay
~lan kitap için tahmin edilebilece • 
gındcn pe yü e fiy tlar tc if et
tikleri halde, hükümet satmağa razı 
olmamıştır. lşte kara sakallı adam, 
ll'ıüzeyi böyle bir kitaptan mahrum e
d~rek koleksiyonunu tamamlamağa 
llıyct etmiştir. Yalnız, burada dikkat 
edilecek mUhim bir nokta vardır. Hır
sızın, koca kitabı kapıcıların önilnden 
geçirip götürmesine imkan yoktur. 
ailhassa kapıdan çıkarken üstünü de 
aramışlardır. Salonun penceresi ol • 
madığ1 için kara sakallı adamın çaldı
ğı kitabı pencereden bahçeye atıp son
ra oradan ayrılması da bahis mevzuu 
Olamaz. Şu halde kitap ne oldu? 

Bu suale kimse cevap veremedi. 

Polis müfettişi gülerek: 

- Pek ala, dedi. Onu da ben anlata
Yırn. Hırsız kitabı çaldıktan sonra mü
zeden dışarı çıkaramıyacağını aklı 
kesti. Kitabı ilk fırsatta aşırmak için 
münasip bir yere sakladı. 

Müze müdürü heyecanla atıldı: 
- Buna imkan yok, dedi. Çünkü; o 

takdirde kitabın şimdi müzede bulun· 
ması icap eder. Biz vakadan sonra der-
hal polise haber verdik. İki günden -
beri müze kordon altında bulunduru· 
luyor. İçeriye hariçten hiç kimse bı-
rakılmıyor. , 

cemde aldanmadığımı şimdi ispat e
deyim ... 

Polis müfettişi, birden döndü. Pa -
ris"ten gelen gazeteciler arasında du
ran uzun boylu, orta yaşlı bir adama 
doğru ilerledi. Kolunun altındaki sa
rı evrak çantasına uzandı: 

- Çantanızı bir dakika için bana 
vermenizi rica edebilir miyim? dedi: 

Uzun boylu adam öfkelendi: 
- Ne demek istiyorsunuz? Ben, ga

zeteciyim. Elimde, vesikam var. 
Polis müfettişi, sükunetle: 
- Darılmayınız, dedi, Hüviyetiniz. 

den şüphe etmiyorum. Arkadaşlara 
bir sürpriz yapmak niyetindeyim. 

Çevik bir hareketle atıldı. Uzun 
boylu adamın kolundan evrak çanta -
sını çekip aldı. ~antayı açtı. İçinden 
çalınan kitabı çıkardı. 

Uzun boylu adam, ba._Şım önüne eğ
miş, benzi kül gibi sararmıştı. Müfct· 
tişin işareti üzerine orada bulunan iki 
polis, hırsızın ellerine kelepçeyi vur -
dular. 

Polis müfettişi. salondakilerin şaş -
kınhklarını gülümsiyerek seyretti. 
Sonra. hırsıza doğ-ru yaklaıarak, yUk· 
sek sesle söyledi: 

- Her ihtimali güzel hcsaplamıı -
sın. Yalnız, en mühim noktayı, bütün 
Paris gazetelerinin polis muhabirleri
ni yakından tanıdığımı düşünmcrpi1 • 
sin. Seni, burada görür görmez gaze
tecilikle hiç bir alakan olmadığını an
ladım. Elindeki sahte vesikaya gelin -
cc; bunun hesabını da müdüriyette ve
rirsin. 

Bağ doktoru 
F ransada öldü 

Filoksera · hastahğma 
mücadeleyi o açmııh 

Polis müfettişi, sükunetle cevap 
Verdi: 

- Kitabın, bu anda müzenin içinde 
bulunduğuna eminim. 

Müze müdürü şiddetle itiraz etti: 

- Katiyen olamaz. En gizli köşele
re varıncaya kadar her yeri arattım. 
Adamlarımın hepsine itimadım var • 
dır. Onların şüphe altında bırakılma
larını doğru bulmam. 

Bağların amansız bir düşmanı, eze
li bir illeti vardır: filoksera. Bu men
hus hastalık, bir mevsim ömrü olan 
üzüm ve yaprağı değil, bağın asıl bün 
ycsini kemirir. Onun için, dıştan kul· 
lanılan ilaçlar fayda vermediği gibi 
bağ kökün°ün usaresini de zehirlemek
le de bu hastalığın önüne geçilemez. 

Polis müfettişi. müze müdürünü 
teskin etti: 

.. - Telaş etmeyiniz. Adamlarınızı 
ıuPheli görmüş değilim. Yalnız, benim 
· Jiğim bir şey varsa o da kitabın ve 

~ırsızın şu dakikada miızede bulundu
~U~ur. Hırsız, kitabı a1ırmak için bek
edıği fırsatı bulmuş gibidir. 

h Etrafta, hoşnutsuzluk ifade eden 
Onıurdanmalar oldu. 
Polis müfettişi, hiç oralı olmadan 

devam etti: 
- Kitabın, müzeden çıkarıldığı 

~kkındaki kanaatte herkes mütte -

1 
•ktir. Bu vaziyet, şimdi aramızda do
aşan kara sakallı adam için fcvkaHide 
~iisait bir fırsattır. Tahkikat müna • 
':betiyle müzeye bir sürü adamlar 
~1tip çıkmaktadır. Gerçi, bunların 
it ep~inin ellerinde serbestçe girip çı -
abılmelerini temin edecek resmi ve -

Saik vardır. Vesikalar polis tarafından 
'.'~tildiğinc göre, bu adamların hiç bi
tınden şüphe etmek caiz olamaz. An -
cak, içimizden bir zatın elinde bulu • 
na 

Ondan dolayı, filokseraya, '"bağ 
kuduzu,, ismi verilmiştir. 

Bir zamanlar, Avrupa'da, hele 
Fransa'da, bağları baştan başa filok • 
sera sardı. Öyle büyük bir afet haline 
geldi ki, hektarlarca bağdan bir sal
kım üzüm alınamaz oldu. 

lşte Jül Fenny, böyle bir zamanda 
imdada yetişti. Hastalığı inceden in -
ccye tetkik ederek mahiyetini öğren
di, ve çaresini buldu: 

Bağ kütüğünü değiştirmek 1 
Filoksera denen kiiçücük böceğin 

özüne kadar nüfuz edcmiyccck bir 
bağ kütüğii bulmak lazımdı. Jül 
Fcnny, Amerika'dan ilk defa olarak 
amerikan çubuğu getirtti. Onu Fran
sa'nın bir mıntakasında Avrupa ikli
mine alıştırdıktan sonra. cvela ccnu · 
bi Fransa bağlarına. daha sonra Ceza
ir ba~larıoa aşıladı. Az zamanda bü
tün Avrupa baf!ları amerikan çubuğu
ntı tathik ctmi ti. 

Jül Fenny. seksen yaşını geçtiği 
halde. son demlerine kadar halii ame· 
rikan çubulhı vetiştiren ve bal! has
• .,.,,,,.,., t ,., ; .. ~~- • :. ~oktordu, 

ULUS 

TAYYARE SAA TLERI 
Saat Dakika 

lzmirden - Ankarıya 
Adanadan - Ankaraya 
tstanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - hmire 
Ankaradan - Adanayı 
Ankaradan - lstanbulı 

g 
g 
9 

15 
14 
16 

10 
30 
30 
05 
45 
00 

NÖBETÇi ECZANELER 

1-7-939 gıinünden 31-7-939 akşamına lı:adar 
eczaneler ıece nbbet cetveli 

1 - Merkez ve Çankaya 
Eczaneler& 1 1 13 19 25 31 

2 - Ankara ve Yenişehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 

4 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

5- Yeni ve Halk 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

Eczaneleri 5 11 17 23 29 
6 - Sakarya Eczaneıi 6 12 18 24 30 • 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
güniı de nöbetçi olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Dı er eczanelerin pazar 
gunleri iht iyari olarak tatil yapmalaı ka . 
bul edilmiş ve kendilerine tebliğ edilmi$ -
tir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma. bir kaza, fevkalade bir hu· 

talık vukuunda acele ımdat istemek ıc;in 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa· 
ra ıle telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca· 
at: Şehir: (1023- 1024). -Şehirler ara· 
sı: (2341 · 2342). - Elektrık ve Hava. 
gazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa· 
jeri Şehir Anbarı: (3705). 

TAKSİ TELEFON NUMARALAR!: 

Zinciılicami civarı: (2645-1050·1196) 
Sanıanpazarı civarı : (2806 . 3259). 
Yenııiehir. Hıvuzbaşı Bizim Taksi : 
(3848). 

Çankırı' Caddesı Ulus Taksisi: (1291 ). 
İstanbul Taksısi: (3997 ). 

Devlet Demiryolları Gar htihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 

l51k Taksi lnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve ıon seferleri 
Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dere'dcn Ulus M. na 

6.45 
7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya"dın Ulus M. nı 7.10 
Ulu& M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören"e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. nı 6.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 

Hatay 'ın aitava'tana ilhakı dolayısiyle 

Bütün yurtta coşkun 
şenlikler devam ediyor 

Kars, 3 a.a. - Bug\in Ha tayın anavatana ilhakı dolayısiyle şehrimiz -
de büyük bir şenlik yapılmıştır. Hataym ne demek olduğunu takdir eden 
doğu '..>ölgesinin en doğusundaki Kars ili halkı, bu milli muvaffakiyeti 
pek coşkun bir sevinç içinde kutlamış ve bu vesile ile ruhunun şad ol -
masını dilediği Büyük Atasının adı· ı--
nı anarak milleti için her fedakarlı
ğı gözüne alan Milli Şefimiz Jnö -
nü 0 ne ve mukaddes ordumuza sar -
sılmaz bağlılıklarım ve sevgilerini 
bir defa daha t~yit eylemiştir. 

Artvin'de 
Artvin, 3 a .a. - Hatay'ın anavatana 

kavuşması dün burada, Halkevi önün
de ve bütün halkın iştirakiyle yapı. 
lan büyük bir törenle kutlandı. İs
tiklal marşı ile açılan bu törende söz 
söyliycn hatipler bu milli davamızın 
geçirdiği çetin safhaları ve bugün el
de "edilmiş olan neticenin büyük de
ğerini anlatmışlardır. 

Bu vesile ile kalpleri bir defa da· 1 
ha Ebedi Şefe teveccüh eden Artvin 
halkı Cümhurreisimiz Milli Şef İn -
önü"ne bağlılığını. Refik Saydam hii
kümetine sonsuz şükranlarını ifade 
eylemişlerdir. . 

Bu merasimi müteakip, Halkevi ı 

bahçesinde milli oyunlar oynanmış 1 
pehlivan güreşleri yapılmış, bu suret 
le Artvin halkı bu mesut hadiseyi bü
yük bir neşe içinde tesit eylemiştir. 

Kelkit'te 
Kelkit, 3 a.a. - Hatayın ana yur

da kavuşması dolayısiyle günlerden-

Eski Çekoslovakya Cünıhurreisi 
· ' B. Bene§ 

bcri bayraklarla donanmış bulunan B d • 1 • k~z~mızd~ dün b~nıercc halkın işt_~ · 1 eneş yo..,. {I 
rakıyle bır merasım yapılmıştır. Bu - ı 
tün gün devam etmiş olan bu tören· 
de. öğleden önce yapılan toplantı es- Vakitsiz ve faydasız bir 
nasında başta kaymakam ve belediye 
reiıi olduğu halde birçok hatipler söz 
alarak bu milli başarıyı kutlamıştır. 
Bunu takiben de milli oyunlar oynan 
mış öğleden sonraki toplantıda da 
cirit oyunları yapılmıştır. 

Gece de, tören münasebetiyle bu
rada toplanmış olan köylülerimiz için 
Halkevi salonunda bir temsil veril-
miştir. 

hareket yapmaksızın 

hazır olalım! 
Nevyork, 3 a.a. - Çekoslovak günü 

münasebetiyle yapılan merasim esna -
sında Randall - Island'da bir nutuk 
söyliyen Beneş demiştir ki: 

9-

Alimlerin 
da gmhğı 

~evton yumurta yerine 
cep saat ini haılamııh ... 

Alimlerin, dahilerin dalgınlıklan 

meşhurdur. Bu bakımdan ilk şöhreti 
kazanan Arşimed'in, romalıların bas
kını karşısında takındığı tavır daha 
mektep sıralarındanberi hepmizin ha
tırasındadır. 

Kendini hendese davalarına vermit 
olan büyilk Arşimed, çalıştığı odasına 
giren romalılara döniıp, "beni daire -
lerimle rahat bırak!" dediği zaman, 
kendini de dünyayı da, tehlikeyi de u
nutmuştu. Hele, banyosunu alırken, 
yüzen bir cismin hareket kanununu 
keşfettiği gün, onun sokağa çırıl çıp· 
lak fırlaması ve "Buldum .. Buldum ı:• 
diye avazı çıktığı kadar bağırması 
çok meşhurdur. 

Fizikci Nevton, çalışma odasından 

çıkıp bir kaç defa önünden geçtiği 
halde, yemek odasını bir türlü bula • 

mazdı . O derece dalgın idi ki dostları 
kendisini bir gün, elinde bir yumurta 
olduğu halde, tencerede kaynamakta 
olan saatine büyük bir dikkatle bakar
ken görmüşlerdi. 

Fransa'nın en meşhur mikrop avcı • 
sı Pastör, önüne gelene basil tehlike· 
sinden bahsederdi. Bir gün sofrada 
yanındaki kadına, yıkanmamış meyve
yi yemenin çok tehlikeli olduğunu 
söylerken, elindeki bir salkım üzümü 
bir su bardağına sokup adam akıllı yı
kamış ve ondan sonra da, bardağın i
çindeki suyu içmişti. 

ı-;;,~ .. ~·~;;.;;~ 
1 MECMUALA~- --- i 
• Okuduğunuz Gazete ve mec - ' 
• muaları Çocuk Esirgeme Ku • 

1 .. 3~~~;,~~~'.:.'.~~!{~~~~~~~~ .. 
Cebeci.den Uluı M. na 7.00 
Cebeciden A. Fabrikaları 7.00 
Aı. fabrikalardın Cebeciye -.-

23.00 
23.00 

Termopil harbine ait iki bin 
senelik vesikalar bulundu 

.. _ Avrupa yeniden vahim bir buh· 
d ~ ~······································-.. rana ogru gidiyor. Buhran esnasın - :' • 

Yenişehirden Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniıehire 7.10 
S. pazarından Akkopriiye 6.15 
Akköprüden S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.-

-.-
17.00 
23.00 
23.00 
7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ Ulus mcydanlyle btuyon araıqJda her 
bet dalrikade bir ıefer olup ti"- •• • 
manıarı eeferler deha ırktır. 

t Uluı meydaniyle Yenleehir, Bakanlık. 
!ar, Cebeci, Samanpazırı ar11ında 11at 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki • 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikıda: aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beı, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akıamları Uluı Meydanından uat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danına dönüıleri sinemaların dajdıı aa· 
atine tAbldirler, 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İltanbul cihetine 
mektup kabul eder. ... 

Tren saatleri 

HA YYDARPAŞA'YA 

Her rün 1abahları 
Her ıün aksamlar 

Saat 

8.20 
17.00 
ıg.25 

20.20 .... 
(lz~ir yolcularını ahr) 

TOROS GUNLERt 

(Pazartesi, Perıembe, Cumartul) 

SAMSUN HATTINA 
Her ~n 

(Kayseri Siv11, Amasya) 
(bu hat üzerindedir) 

DİYARBAKIR HATTINA 
Her gün 9.25 

ZONGULDAK HATTINA 
Her ıün 17.20 

ESK1$EHİR'E KADAR 
Her glln . 11.15 
(Konya, Afyon, Kütahya, yolcularını alır) 

Her ün 
ADANA YA 

ANKARAYYA GEL1$, 

Her ıün sabahları .. 
"(İ:r:mır"yolcuları bulunur) 

TOROS GÜNLERİ 

12.45 

6.35 
8.10 

9.10 
21.10 

( Pazarteai, Çırıamba, Cuma) 

SAMSUNDAN 
Her gün ıg.10 

Her gün 
DİYARBAKIRDAN 

19.10 

ZONGULDAKTAN 
Her gün 13.40 

ESK1$EHlRDEN 
Her ıün 16 56 
(Konya, Afyon, Kütahya yolcuları bulunur) 

da henüz memleketlerinde bulunan ve : 
ecnebi memleketlerde yaşıyan Çekos - : 
lovaklar umumi harpte oynadıklan : ULKU 

. -. 
Bundan iki bin sene cvcl, İranlılar

la yunanlılar arasında Tcrmopil mu
harebesi namiyle bir muharebe olmuı
tu. Fakat, biltlin dilnyaea maruf olan 
bu muharebenin yapıldığı mevki §İm
diye kadar kati olarak tespit edileme
mişti . • Bilhassa yunan arkeoloğları 
muharebe meydanını uzun zamandan
beri aramakta. idiler. 

role benzer bir rol oynıyacaklardır .• , ~HA.LKEVLERI DERGJSJ 
Bcneşin bu sözleri Bohemya. Mo - : 

ravya ve Rütenya ahalisi için kısa dal- • 

Son zamanlarda yunan maarif neza
reti eski eserler müdürü Narinatos 
geçitde bir hafriyat yaptırmakta idi. 
Profesör Narinatos, geçenlerde, sene
lerdenbcri aranmakta olan yeri bul -
muş, Termopil muharebesinin. ecre -
yan ettiği mahalli kati olarak tespit 
etmiştir. 

Termopil muharebesine ait uzun i
zahat veren, meşhur yunan müverrihi 
Heredot'dur. Heredot'un tcfrifi dahi • 
linde hafriyat yapılarak bir Fuçe dı
varına rastlanmış. bugünkü Termoopil 
banyolarının bulunduğu yerde Leo -
nidas'la üç yüz arkadaşının öldüğü 
mahal bulunmuştur. 

Profesör Narinatos, hafriyata de -
vam ederek muharebe meydanında sa
yılamıyacak kadar çok ok bulmuştur. 
Okların hepsi de şimdiye kadar mü
kemmel bir şekilde mahfuz kalmıştır. 
Hafriyata devam edilmektedir. 

~imal denizindeki 
bahklar Man~ 

denizini bilmiyorlar! 
. Balıkların öyle adetleri ve yaşayış 
tarzları vardır ki hazan insanı şaşır:. 

tır bile ... 
Avrupa'da, Şimal denizinden At

las denizine doğru her sene, munta
zam balık muhaccretleri olur. Bu 
küUiyetli balık akınları, İrlanda, İs
koçya ve İngiltere'nin şark sahilleri 
boyunca uzanır. 

Şimal denizinden Atlas denizine 
göç eden balıkların muhaceret sebep
lerini ve muhaceret istikametlerini 
tetkik eden mütehasssılar, balıkların, 
insiyaki olarak Manş kanalını, yani 
Şimal denizinden Atlas denizine gi
den en kestirme yolu bilmediklerini 
tcsbit etmişlerdir. 

galada radyoda neşredilmiştir. 
Beneş bu eyaletlerin ahalisine "vak

tinden evel gayri mesul bir harekette 
bulunmamak şartiyle hazır bulunma -
larını., tavsiye etmiştir. 

1914 de bulunduğumuz 
noktadayız 

Eski Cümhurreisi sözlerine şöyle 
devam etmiştir : 

"-Avrupa diktatörleri bugün na -
zik bir vaziyette bulunuyorlar. Bun • 
lar crgeç düşünecekler ve başında bu
lundukları memleketleri harap ede -
ceklerdir. 

Biz işte o anda hazır bulunmalıyız.,. • 
Beneş, alman boyunduruğundan kur 

tulan ve şimdi Amerika'da bulunan 
bütün Çeklerin memleketlerinin istik
lali için mücadeleden vazgeçmiyecek
lerine dair vatandaşlarına teminat ver
miş ve demiştir ki: 

.. _. Şimdf biz 1914 de bulunduğu -
muz noktayız. Nazi pançermanizmi es 
ki imparatorluk pancermanizminin • 
yürüdüğü hedefe doğru ilerliyor.,, 

4 kiloluk lav~anın 
ağ1rhğı ne zaman 
1320 kilo olur! . 

Bir otomobilin yüz kilometre sürat
lc gittiğini farzcdelim. Dört kilo a -
ğırlığında bir tavşan birdenbire yolun 
üzerine fırlıyarak otomobile çarpıyor. 
Otomobilin başına ne gelir, biliyor 
musunuz? 

Bu çarpışmadaki kuvct daha doğru
su ağırlık, 156 mctrekilogramdır; ya • • 
ni bir metre irtifadan 1S6 kilogramın 
radyatörün üstüne düşüp çarpması de
mektir. Saatte 120 kilometre süratle 
gidilirken böyle bir hadise olsa, bu 
tazyik 226 ve 150 kilometre süratle gi
derken de 353 metre kilogram olur. 

15 kilo ağırlığında bir geyik, saatte 
100 kilometre süratle giden bir otomo
bile çarpınca 590, 120 kilometre sürat-
le giderken 855, 150 kilometre süratlc 
giderken de 1320 metrekilogram bir E 
tazyik yapar. : 

Bunu daha pratik bir şekilde göz Ö· : 
nüne getirmek JSzımdır: E 

Deniz hayvanları ~ütchassısları, 
şimal denizi balıklarının, İngiltere a
daları henüz A'.Vt'upa kıtasına birleşik 
iken, ecdatlarının binlerce yıl evel ta· 
kip ettikleri yolu takibe devam ettik
lerini iddia ediyorlar, Sersem balıkla 
rın koca Manş denizinden haberleri 

Bir metre irtifadan, otomobilin üze- E 
rine 1320 kilonun düşmesi. ağırlığı bu E 
kadar olan diğer bir otomobilin düş - • 
meai demektir 

ile . k 

ÜLKÜ'niln temmuz 1939 tarih
li 77 inci sayısı çıkmıştır. Profe
sör Fuat Köprülü'nün Hatay A
navatana kavu~urkcn başlıklı ya
zısından sonra içindeki yazıları 
sırasiylc alıyoruz: 

Hatay Anavatana kavuşurken 
- M. Fuad Köprülü-. C. H. P. 
Beşinci Büyük Kurultayı - Ke· 
mal Ünal -. Millet Nedir? - Er
nest Renan (Fransızcadan çevi -
ren: Peyami Erman -. Delior
ri-ıan köylerinden Kokarca köyü 
ve bugünkü vaziyeti - Ahmet 
Halil -. Bizans İmparatorluğu • 
uzun müddet yaş2masındaki se
bepler - Şevki Berker - . İki 
kız kardeş ve Bir Delikanlı (Hi
kaye) - Nahid Sırrı -. Opera 
Nedir? - Cevat Memduh Altay 
-. Başka memleketlerde beden 
Terbiyesi - Birleşik Amerika -
Nüzhet Daha -. Hayvanlar (Hi
kaye) - Axel Munthe (Fransız
cadan çeviren) Müberra Öney -. • 
Amerika Maarifine dair notlar 
- R. ~· Prof. A. Mez (Almanca
dan çeviren: Cemal Köprülü) -. 
Adı mı Olur (Şiir) - M. Necati 
Öngay -. Milli Edebiyat devri 
şiir sahasında "Aşık Tarzı" te
sirleri - Fevziye Abdullah. 

NOTLAR VE İKTİBASLAR: 
Maarif Vekilimizle bir mülakat. 
AYIN HABERLERİ: 

C. H. P. Beşinci Bilylik Kurul
tayı - Büyük Millet Meclisi 
:Müzakereleri - Hatay Türk -
Fransız anlaşması. 

HALKEVLERİ POSTASI: 

Halkevlerinin yeni binalara • 
kavuşması (Ş. S.) - Halkcvlc
rimizde sosyal yardım faaliyet
leri (M. C. D.) - Türk Ressam
larımızın Yurd gezisi (R. E.) -
Köylü ile Temas - Halkevlcri 
üç şehit verdi (M.D.) - Halkev
lerinde ~por (S. G . ..- B. K. Ç.) 
FİKİR HAYATI: 

Bir okuyucunun notları [İki • 
nutuk daha - Bir aktrisin roma-
nı - Hasan Fehmi Turgal -
Florinalı Nazım için - Bir izah 
ve bir fıkra] Nahid Sırrı. 

B!BLİYOÖRAFY A: 
Halim Baki Kunter "Eski türk : 

sporları üzerine araştırmalar,. : 
(A. Cafcroğlu) - W. Sombart : 
"Le Socialisme Allemand,. (Z. E 
F.) - Halit Ziya Uşaklıgil "Sa- E 
nata dair" (Yaşar Nabi) - M. A- : 
li Kökberk 0Ağaç ve Orman An- E 
tolojisi, .. . . . 
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500 kilo saf iyod alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4500 lira olan 500 kilo saf (İ Y O D) 
7 - temmuz - 939 cuma günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma Ko. da açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 337 lira 50 kuruş o
lup şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt
me gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1867) 11877 

lif mektuplarını Muğlada komutanlık bedeli 22000 lira ilk teminatı 1650 lira, ya keçi K. zarfla eksiltmeye konmuş' 
satın alma komisyonuna vermeleri. Trabzon ga~nizonu sadeyağının tah - tur. 

Şartnameler komisyondadır. min bedeli 11000 lira ilk teminatı 825 2 - Tahmin bedeli 34145 lira oluP 
4 - Arpanın tutarı 19250 lira mu - lira, Bayburt garnizonu sadeyağının muvakkat teminatı 2560 lira 87 Kr. 

vakkat teminatı 1444 lira olup yulafın tahmin bedeli 7200 lira, ilk teminatı 3 - Eksiltmesi -7. 6. 1939 pazartesi 
tutarı 20125 lira ve muvakkat teminatı 540 lira ve Pilümür garnizonu sadeya- günü saat 15 dedir. 
1509 liradır. (2547) 12510 ğının tahmin bedeli 4830 lira ilk temi- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt• 

natı 362,25 kuruştur. Hepsinin tahmin me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
!arını muayyen saatten bir saat eveli-,eksiltmeye konulmuştur. Karakösenin Koyun eti ahnacak bedeli tutan 45030 lira ilk teminatı CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle 
ne kadar komisyona vermeleri. tahmin bedeli 9900 lira ilk teminatı 3377 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 10 birlikte ihale gün ve saatinden en gcÇ 

(2162) 12730 742 lira 50 kuruş Kaızman sadeyağı - Ankara Levazım Amirliği Satm temmuz 939 pazartesi günü saat on bir saat eveline kadar teminat ve tek · 

1 k nın tahmin bedeli 9950 lira temina • Alma Komisyonundan : beşte Erzurum askeri satın alma ko - lif mektuplarını Tophanede İstaobt.ıl 
Ti re çorap a 1 naca tı 708 lira 75 kuruş Sürbehan sadeya - 1 - İstanbul komutanlığına bağlı misyonunda yapılacaktır. Yağların Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri· 

_ • ğının tahmin bedeli 12880 lira ilk te • birliklerle Gümüşsuyu hastanesinin ih hepsine birden her garnizona ayrı ay- Şartname ve evsafı komisyonda göri.i• 
• M. M. Vekaletı Satın Alma Ko- minatı 1366 lira, Iğdır yağının talı • tiyacı olan 71.000 yilo koyun eti K. rı fiyat teklif etmek şartiyle bir tek • lebilir. (2682) 12643 

mıayonundan : min bedeli 10960 lira ilk teminatı 897 zarfla eksı"ltmeye konmuc:tur. w• • 
:t lif mektubu verilccegı gıbi her gar • 

l - 10:000 çift tire çorap açık eksilt liradır. Hepsinin eksiltmesi 10 Tem. 2 - Tahmin bedeli 30530 lira olup nizanda ayrı ayrı teklif mektubu veri-
me suretıy!e satın. alınaca~ır. Mu~am 939 pazastesi günü saat 16 da Erzu - muvakkat teminatı 2290 liradır. lebilir. Şartname ve evsafları kolordu-
men bedelı 2800 lıra olup ılk temınat rumda askeri satın alma komisyonun- 3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi k ·ı · ı d nun te mı garnızon arın a mevcut ve 
miktarı 210 liradır. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be - günü saat ~5,30 dadı;. . . aynıdır. Her gün her yerde görülebi -

2 - Açık eksiltmesi 24. 7. 939 pazar- deli 40190 lı·ra ı"lk teminatı 3314 lira 4 Eksıltmeye gırecekler n eksılt b ı· ·· . . -: .. ı .. • lir. Teklif mektupları e ı gunde ve 
tesi günü saat 11 de vekalet satın alma 25 kuruştur. Yağların hepsıne ~ırden me gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3. un- belli saatten bir saat cvel komisyon 
komisyonunda yapılacaktır. her garnizonda ayrı ayrı teklif mek - cü maddelerinde istenilen belgeleriyle başkanlığına verilmiş veya posta ile 

3 - Şartname ve nümune her gün tubu veriliebilir. Şartname ve evsafta- birlikte ihale gün ve saatinden en geç gönderilmiş bulunacaktır. 
komisyondan alınabilir. rı kolordunun tekmil garni~~nıa:ın - bir saat eveline kadar teminat ve tek- (2563) 

4 - İsteklilerin kanuni vcsaikle da mevcut ve aynıdır. Her gun gore - lif mektuplarını Fındıklıda komutan-
12537 

birlikte ilk teminat mektup veya mak- bilirler. Teklif mektupları belli gün· lık satın alma komisyonuna vcrmele • Limon alınacak 
buzlariyle muayyen saatte komisyon- de belli saatten bir saat cvel komis - ri. Şartnamesi bedeli mukabilinde veri 
da bulunmaları. (2763) 12731 yona verilmiş veya posta ile gönderil- lebilir. (2548) 12511 

miş olacaktır. (2543) 12506 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

21.000 kilo yonca alınacak Hamam havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 1,205.820 kilo kuru ot K. zarfl• 

eksiltmeye konmuştur. 
2 Tahmin bedeli 33160 lira olup mu• 

vakkat teminatı 2487 liradır. 
3 - Eltsiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 

günü saat 15,30 dadır. 

misyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
A ı · t d 1 k 1 - Açık eksiltme suretiyle 2000 Alma Komisyonundan : 1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

me ıya ça iri a ınaca adet hamam havlusu satın alınacak~ır. ı - Selimiye garnizonundaki birlik esseseleri ihtiyacı için 27.000 kilo 

1 - 26. 6. 939 pazartesi günü saat 
10 da pazarlığı yapılacak olan 60000 
adet limona talip çıkmadığından yeni
den pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 
ilk teminatı 180 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt' 
mc günü 2490 sayılı kanunun Z, 3 ün · 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en ge) 
bir saat eveline kadar teminat ve tek• 
lif mektuplarını Tophanede İstanbul 
Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermcle • 
ri. Şartnamesi komisyonda görülebi • 
lir. (2683) 12644 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • Muhammen bedeli 4800 lira olup ılk lerin ihtiyacı olan 150.000 kilo sığır yonca açık eksiltmeye konmuştur. 
teminat miktarı 360 liradır. veya keçi etlerinden fiyatı müsait o • 2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 

3 - İstekliler 11 Temmuz 939 salı 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliii 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 Garaj yaptmlacak 
misyonundan : : 

2 - Açık eksiltmesi 24. 7. 939 pazar- lanı satın alınacaktır. Kapalı zarfla muvakkat teminatı 61 liradır. ı - 8 adet ameliyat çadırı satın alı-
nacaktır. Beherine tahmin edilen be • tesi günü saat 15 de vekalet satınalma ihalesi 10 Tem. 939 pazartesi günü sa- 3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi 
del 800 lira olup ilk teminat miktarı komisyonunda yapılacaktır. at 11 de yapılacaktır. Muhammen kıy- günü saat 11 dedir. 

(2629) 12609 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

480 liradır. 3 - Şartnamesi ve nümunesi her metleri sığır etinin 49500, keçi etinin 4 _ Eksiltmeye gireceklerin cksilt-
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 21. 7. gün komisyonda görülebilir. 46500 liradır. me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün- Sade yağı allnacak 

1 - İzmir müstahkem mevki komu· 
tanlığınca gösterilecek yerde beheri 
27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli 2 a• 
det garaj inşası kapalı zarfla cksiltınt 
ye konmuştur. 

.. .. t 15 t k"l t t 4 - İsteklilerin kanuni vesaikleriy- İlk teminatları sığır etinin 3713, ke- cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
939 cuma gunu saa e ve a e sa ın b. 1.k ·ık . k . . . ş · b 

1 k . d 1 kt le ır ı te ı temınat me tup veya çı etinın 3488 lıradır. artnamesı e - le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
a ma Şomısyonu~ ha ya~ı akca .ır. makbuzlariyle ihale saatinde komis - deli mukabilinde verilebilir. lsteklile- alma komisyonuna gelmeleri 

3 - artnamesı er gun omısyon • . . . k · 
d . .. 

1 
bT yonda bulunmaları. rın ılk temınat makbuzu veya me tup (2550) ı 12513 

1 - Kor merkez birlikleri senelik 
ihtiyacı için 36000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İkisinin tahmin bedeli tuta•ı 
54409 lira 90 kuruş olup muvakkat te· a gortu e kıl~rl. . k 

2 
.. •. {2765) 12i33 lariyle 2490 sayıl kanunun 2, 3. cü mad 

• - ste ı erın anunun ve uçun· · · · b S "' · 1 k 
.. dd 1 • d 1 .k 1 1 b" delerınde yazılı vesıkalrıyle eraber ıgı r etı a ınaca minatı 3970 lira 50 Kr. 

cu ma e crın e yazı ı vesı a ar a ır .h 1 .. il ·h 1 · d b. t . . . . ı a e gun ı a e saatın en ır saa e-
lı~e ılk tem.mat ve .teklıf mek~upları- veline kadar teklif mektuplarını Fın- Ankara Levazım Amirliği Satm 

2 - Tahmin bedeli 34200 lira olup 
muvakkat teminatı 2565 liradır. 

3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

nı ıhale saatınden hır sa~t cvelıne ka - dıklıda komutanlık satın alma komis- Alma Komisyonunda'!'l : 
dar komisyona vermelerı· <2135) yonuna vermeleri. (2544) 12507 

3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 16 eladır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt' 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geÇ 
bir ıaat evcline kadar teminat ve tek • 
lif mektuplarını İzmir Lv. amirliği sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. Şart• 
name, keşifname ve projeleri her sa • 
hah saat 8 den 12 ye kadar ve ı,5 
tan altıya kadar İzmir müstahkem me" 
ki inşaat komisyonunda ve Ankara'dt 
vekalet emakin inşaat şubesinde görü· 
lebilir. İstekliler ticaret odasında ka· 
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilcce~ .. 
lerine dair ihaleden en az bir hafta e· 
vel lzmir nal"ıa fen heyetinden alacak• 
Jarı vesikalarını göstermek mecburi• • 

12109 

250 ton sömikok ahnacak 
M. M. V ekiı.leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - 250 ton sömikok kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 5500 lira olup ilk teminatı 413 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8.7.939 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi satın alına komisyo-
nunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını i · 
hale saatından bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (2416) 12401 

Kınple kömürü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1000 (bin) ton kriple kömürü 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. Muhammen bedeli beher tonun 
20 liradan tutarı 20.000 liradır. İlk te
minat miktarı 1500 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14. 7. 
939 cuma günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün komisyon 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çün maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat ve teklif mek • 
tuplarının ihale saatinden bir saat e
veline kadar makbuz mukabilinde ko-
mi.,,,ona vermeleri. (2568) 12547 

Pavatöner muayene aleti 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Bir tane paratöner muayene a
leti açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen fiyatı 557 lira o
lup ilk teminatı 41 lira 78 kuruştur. 
Şartname komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmesi 12. ~ 939 çaf1amba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
mı at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
deıcrinde yazılı belgeleriyle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M . M. V. sa • 
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(2572) 12551 

28 kalem Elektrik 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi•yonundan : 
ı - Kapalı zarf usuliyle 28 kalem 

elektrik malzemesi satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5500 lira olup ilk 
teminat miktarı 412 lira 50 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 22. 8. 
939 salı günü saat ıs de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve li· 
çiincü maddele~inde yazılı vesaikle 

Kuru ot alınacak Et ahnacak 
1 - 3. Kor merkez birlikleri ihtiya· 

cı için 150.000 kilo sığır eti K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satrn 2 - Tahmin bedeli lira olup mu · 
Ankara Levazım Amirliği Satm vakkat teminatı 2812 lira 50 kuruştur. 

Alm. a Ko. miayo·n· und.an : ~ Alma Komiıyonundan : 
b -1 p 3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi Vıze pıyade tumenıne ag ı ınar • K d . B • d k" b. l"k 

. l" 1 1 - ara enız ogazın a ı ır ı - günü saat 11 dedir. 
hısar top alayı hayvanatının ma ı yı ı 1 . .h . 1 85000 k.l sıg~ e 
. . k 1 erın ı tıyacı o an ı o ır v - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt'-
ıhtıyacı olan 520 ton kuru ot apa ı k . 1 . d f' t ·· ·t l 

fl k .1 k ya eçı et erın en ıya ı musaı o an me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
zar a e sı tmeye onmuştur. fl k ·ı 

T h · b d ı· ı· 1 satın alınacaktır. Kapalı zar a e sı t· cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
2 _ a mın e e ı ıra o u mu· . T 9 1 ·· ·· t 15 t 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeler.iyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Çorlu kor satın alma 
komisyonuna vermeleri. Şartnamesini 
görmek isteyenler her gün Çorlu'da 
kor satın alma komisyonuna müraca -
atla görebilirler. (2678) 12638 

kk · 1365 ı· d mesı 11 em. 93 sa ı gunu saa e birlikte ihale gün ve saatinden en geç va at temınatı ıra ır. . 
3 Ek .1 . 7 7 1939 .• yapılacaktır. Muhammen kıymetlen: bir saat eveline kadar teminat ve tek- 8 ı 1 k 

- sı tmesı • . cuma gu - w • • 00 k . • . 27200 l" u gur a ınaca 
Ü 1"" d d sıgır etının 289 eçı etının ı- lif mektuplarını Çorluda kor satın· 

n saat u a ır. d İlk • 1 - • • 168 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt ~~ 1
\ • t~m.ın~o:rı 1~1 g:; ctınşın 1 alına komlsyon~na ver~eleri. Şnrtna- Ankara Levazım Amirliği Satın 

g .. .. 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü ıra, eçı etının o ıra ır. artna - ve evsafını gormek ısteyenler her Alma Komisyonundan : 
me unu • d . .1 b 1 • 1 . 1 mesi bedeli mukabilinde verilebilir. gün Çorluda kor satın alma komisyo • 
maddelerın e ıstenı en e gc erıy e t . . . · kb 1 - Tümen birliklerinin senelik ih-• . . •. . d steklılerın ılk temınat ma uzu veya nunda görebilirler. (2564) 12525 yetindedir. (2684) 12645) 
bırlıkte ıhal~ gun ve saatı~ en en geç mektuplariyle 2490 sayıl kanunun 2, tiyaçları için 11 taksitte ve birlikler 

bir saat evelıne ka~ar t~mınat ve tek. 3. CÜ maddelerindeki yazılı vesaikle. Sade yag"' ı alınacak anbarKına tefsllim ş~rtiyle 140 ton bul - Koyun eti a" nacak 
li! mektuplarını Vıze tumen satın al - . 1 be b .h 1 •••• . h 1 t" gur . zar a eksıltmeye konmuştur. 

k · l · rıy e ra er ı a e gunu ı a e saa ın • 2 - Tahmin bedeli 16800 lira olup 
ma omısyonuna verme erı. den bir saat eveline kadar teklif mek- . Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirlig· i Satm 

Hatıra ı K • d muvakkat teminatı 1260 liradır. _
1 

d tuplarını Fındıklıda komutanlık satın A ma omısyonun an : Alma Komisyonundan : 
A - Evsaf bag ı ır. 1 k · 1 · ç kk ı ·· hk k" 3 - Eksiltmesi 18. 7. 1939 sah günü . . .. k k . 88 a ma omısyonuna verme erı. 1 - ana a e musta em mev ı 1 _ Hepsine tahmin edilen fiyal 
B - Tcı.lır~ şeraıtı ıl ta 5.~t . ~on (2545) 12508 birlikleri ihtiyacı için 902001 kilo sa • saat 11 dedir. 

mukavelenın ımzasından 15 gun ıçın • deyağı K. zarfla eksiltmeye konmuş • 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 81000 lira olan 180 ton koyun etine te~ 
de. Diğer takıiltler 40 ila 50 ton ol • Koyun eti alı nacak . me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • lif edilen fiyat pahalı görüldüğündefl 
mak ve 10 nisan 940 da bitmek şartiy· tu2r. T h . b d 1. 90200 1. 1 cü maddelerinde istenilen belgeleriyle yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon 

a mın e e ı ıra o up mu . . . .. . muştur 
le mecmuu 10 taksittir. Ankara Levazım .Amirliği Satın vakkat teminatı liradır. bırlıkte ıhale gun ve saatınden en geç · . . .. . 

C - Halen mevcut vergi ve rüsum Alma Komı··yonundan : 3 Ek ·1 . 10 7 1939 t . bir saat eveline kadar teminat ve tek - 2 - Şartnamesını gormek ısteyenle' .. - sı tmesı • pazar esı · h ·· .. - 1 d A k 
ile ileride konacak vergi rüsumu mü· 1 - Haydarpaşa hastanesinin ve Se- ·· ·· 11 d d. lif mektuplarını Lüleburgaz tüm satın rın er gun og e en sonra n ara L\' gunu saat e ır. . r·· 1 k . 1 
teahhide ait olduğu gibi malın tartı limiye garnizonundaki birliklerin ih- 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- alma komisyonuna vermeleri. Evsaf ve am~r ı_gı satın a ma omısyonuna ge 
nakli ve depo kirası ile mukavele mas tiyacı için 48.000 kilo koyun eti K. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- şartları komisyondadır. me erı. • . . 

f titeahhı.de aittir (2421) 12403 fl k ·1 k t .. . . . · {2679) 12639 3 - Pazarlıga gıreceklerın 2490 sa · ra ı m · zar a e sı tmeye onmuş ur. cu maddelerınde ıstenılen belgelerıy-
1 

k 
2 3 

.. .. dd . d' 

Tereyag 
.. 

1 
alınacak 2 - Tahmin bedeli 20640 lira olup 1 b. l"k ·h 1 •· · d yı ı anunun , . uncu ma esın · _ e ır ı te ı a e gun ve saatın en en S d .,, ( k ı ·k 1 ı 5300 ı· 1 k · t 

muvakkat teminatı 1548 liradır. . ı· k d . a e yagı a 1 naca yazı ı vesı a ara ıra ı temına . geç bır saat eve ıne a ar temınat ve 1 • 1 b. ı·kt "h 1 ·· •· 1 17 .., 
3 Ek ·ı · lO 7 1939 tesı· . .. arıy e ır ı e ı a e gunu o an . te -~ - sı tmesı . . pazar teklıf mektuplarını Çanakkale mus - . .. .. 

A nkara Levazım Amirlig-i Satın ·· ·· aat ll 30 dadır hk k" 1 k . Ankara Levazım Amirliği Satın muz 939 pazartesı gunu saat 10 da mel gunu s , . ta em mev ı satın ama omısyonu- k- k · .. 
1 Al K · d • Ek ·1 · kl · k ·1t . l . . . Al a K • yonundan • ur omısyona muracaat arı. ma omıayonun an • 4 - sı tmeye gırece erın e sı - na vermelerı. steklılerın şartnameyı m omıs · 

b - ·· k ·· ·· 2490 1 k 2 3 u··n · · .. 1 T" b"rlı'klerı·nı·n ı·k "h (2714) 12677 1 - 14. 6. 939 çarşam a gunu apa· me gunu sayı ı anunun , • 451 kuruş mukabılındc ve posta ucret· - umen ı sene ı ı -
lı zarfla eksiltmesi yapılan 5000 kilo CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle leri kendilerine ait olmak Üzere satın ti yacı için 45 ton sadeyağı K. zarfla Sıg""' 1 r etı• alınacak 
tereyağına verilen fiyat ğali görüldü- birlikte ihale gün ve saatinden en geç alma komisyonundan ister ve alabilir- eksiltmeye konmuştur. 
ğünden yeniden pazarlıkla satınalına bir saat eveline kadar teminat ve tek • ler Şartnameyi yine Ankara, İstanbul, 2 - Tahmin edile11 bedeli 45000 lira 
caktır. lif mektuplarını Fındıklıda komutan- İzmir ve Diyarbakır Lv. amirlikleri olup muvakkat teminatı 3375 liradır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - Pazarlığı 6. 7. 939 perşembe gü lık satın alma komisyonuna vermeleri. satın almalariyle Belıkesir kor. Urfa 3 - Eksiltmesi l 7. 7. 1939 pazartesi Alma Komisyonundan : 
nü saat 11 dedir. (2546) 12509 tüm, ve Çanakkale müstahkem mevki günü saat 11 dedir. l ....!.. Hepsine tahmin edilen fi yal 

3 - Taliplerin teminatlariyle birlik satın almarında parasız olarak görebi- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 112000 lira olan 320 ton sığır etine te~ 
te belli gün ve saatte Ankara Lv. amir Arpa ve yulaf a il nacak lirler. (2565) 12526 me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - lif edilen fiyat pahalı görüldüğündee 
liği satın alma komisyonunda bulun • cü maddelerinde istenilen belgeleriyle yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon 
maları. (2423) 12404 Ankara Levazım Amirliği Satm Odun ve sade yağı ahnacak birlikte ihale gün ve saatinden en geç muştur. 

Alma Komisyonundan : bir saat eveline kadar teminat ve tek - 2 - Şartnamesini görmek isteyen ' 
Sade yağı alınacak 1 - Muğla, Marmaris. Milas, Kül - Erzurum Askeri Satm Alma Ko- lif mektuplarını Lüleburgaz tüm. sa. !erin her gün öğleden sonra Anka'' 

ilik, Bodrum garnizonları ihtiyacı 0 • misyonundan : tın alma komisyonuna vermeleri. Bu Lv. amirliği satın alma komisyonurı' 
Ankara Levazım Amirliği Satın lan 350 ton arpa ile 350 ton yulaf K. Erzurum garnizonunun 939 mali yı- yağ kolordu kimyahanesinde muaye _ gelmeleri. 

Alma Komisyonundan : zarfla eksiltmeye konmuştur. 1ı ihtiyacı olan {1.300.000) kilo çam ne yapılmak ve tümen anbarına teslim 3 - Pazarlığa gireceklerin 2490 saf 
1 - Erzurum askeri satın alma ko- 2 - Eksiltmesi lO. 7· 1939 pazarte • odunu·vc {800.000) kilo meşe odunu ~artiyle 11 taksitte alınacaktır. Evsaf lı kanunun 2, 3. üncü maddelerinde 

misyonundan ağustos 939 dan haziran si günü saat 15 dedir. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ve şartları komisyondadır. yazılı vesikalarla 6850 liralık teminat 
940 sonuna kadar Karaköse garnizo • 3 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Çam odunun tahmin bedeli 33800 1i (2680) 12640 lariyle birlikte ihale günü olan 17. 1 
nunun ihtiyacı için 11000 kilo Kağız- me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün· ra ilk teminat 2535 liradır. Eksiltmesi 939 pazartesi günü sat ıo da mezl<V 
man için 10500 Sürbehan için 14000 ve CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 2000 Battaniye ahnacak komisyona müracaatları 
Iğdır için 13000 kilo olmak üzere ccm- birlikte ihale gün ve saatinden en geç dokuz buçuktur. (2715) 
an 48500 kilo sadeyağı kapalı zarfla bir saat evetine kadar teminat ve tek- Meşe odununun tahmin bedeli 24000 Ankara Levazım Amirliği Satın 

12678 

Et ve kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Cinsi 

Miktarı 

Kilo 
Bedeli 

Lr. K. 
Teminatı 

Lr. Kr. Günü 

liradır. llk teminat 1800 liradır. Alma Komisyonundan : 
Eksiltmesi aynı gün saat on buçuk· 1 - Müteahhit nam ve hesabına 2000 

tadır. adet yün battaniye açık eksiltmeye 
Eksiltmeler Erzurumda askeri sa • konmuştur. 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 2 - Tahmin bedeli 21000 lira olup 
Şartname ve evsaflar kolordunun muvakkat teminatı 1575 liradır. 

saat şekli 

Sığır eti veya 
keçi eti veya 

tekmil garnizonlarında mevcut ve ay· 3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 
--- - nıdır. Her gün her yerde görülebilir. günü saat 13,30 dadır. 

koyun eti 144000 22320 1674 00 5-7-939 Çarş. 15 K. Z. 
Kuru ot 276000 11700 877 50 5-7-939 ,. 16 K. Z. 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
cins, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve 
saatleri yazılı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin As. Şb. üst katında askeri mahfelde askeri satın· 

alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul 

edilir Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satın alma komisyonun· 
12416 

Teklif mektupları belli gün ve saat - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
ten birer saat evci komisyon başkanlı- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
ğına verilmiş veya posta ile gönderil- cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
miş bulunacaktır. birlikte Tophanede İstanbul Lv. A. 

Erzurum askeri satın alma komis - Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. 
yonundan- (2681) 12641 
Ağustos 939 dan temmuz 940 sonu

na kadar Erzincan garnizonunun yir· 
mi iki bin kilo, Bayburt garnizonu i
çin 8000 kilo, Trabzon garnizonu için 
10.000 kilo, Pilümür için 4600 kilo sa
deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konul 

• mi 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Piyade ve auş okulu için 42000 

'..Wl c.ti :c.Y 1.S. 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satıt' 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sivas garnizonundaki hayvarıt 

tın senelik ihtiyacı için 550,000 kil 
kuru ot K. zarfla eksiltmeye konmı.ıf 
tur. Beher kilosunun tahmin bedeli 
kuruş olup muvakkat teminatı 2475 ıı 
radır. 

3 - Eksiltmesi 20. 7. 1939 perşen:ı~ 
günü saat 15 dedir. Şartnamesi 11' 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksil' 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 uıı 
cü maddelerinde istenilen begle]eri> 
le birlikte ihale gün ve saatinden e" 
geç bir saat eveline kadar teminat 'e 
teklif mektuplarını Sivas tümen satı 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2761) 127~--
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Matbaacılara Matbaacılara 

Benzin ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - 939 mali yılı sonuna kadar vila
yet hizmet otomobilinde kullanılacak 
690 teneke benzin açık eksiltme ile sa 

D. Demiryollara 

Balast ilônı 
Baıvekalet lıtatistik Genel Di- N f V k- ı t" d • tın alınacaktır. 

ı ·· ı-· ~ ·· Ek · l a ıa e a e ın en • D. D. Yolları 8. inci işletme Ko-
re. ttor ugu sıltme ve hale Ko· 13. 7. 939 perşembe günü saat 11 de 2 - Muhammen bedeli 2190 lira ve misyonundan : 
ltlısyonundan · t · t kk t • 164 l" 25 k • . . Ankarada nafıa vekaleti binası kinde ı: emına ı muva a esı ıra u • 

l - Açık pazarlıkla eksı1tme ve ıha 
1 

.. dürlüğü od d İ · ruştur 1 - Muhammen bedeli 20.000 lira o-
lesi yapılacak olan ve 35 forma tahminlma/e mu eksiltme k:sı~ a to~ an~n 3 -·İhalesi 10. 7. 939 günü saat 15 lan Söke kemeri ile KLM: 110 ar ara
olunan 10 uncu cilt istatistik yıllığın· ma z~~e d .. d k bmısyo~.un ~ u de vilayet daimi encümeninde yapıla sında idarenin göstereceği ocaklardan 
d .. sene açın e o enece asım ucretı tak - h h · bir sureti k t 1 k k 

an 2000 nusha, 25 forma tahmin olu· "b' 8000 rra bedeli tah . d ' l caktır. Taliplerin ihale günü teminat- er angı e çı ar ı ara ı: 
n~n küçük istatistik yıllığından 4000. ~~lı t' ı tmekte ldm~n ~ ı e? ve_- lariyle birlikte vilayet daimi encüme- rılacak ve vagonlara kolaylıkla tahmıl 
5000 nüsha ve ayrıca rakamları türk - ~ ın neşre ~ .ugu ennı ve ı· nine ve şartnameyi görmek istey - edilecek şekilde hat kenarında ihzar 

. . darı mecmuların tertıbı ve tabının ka- en d'l k 10 000 M• bal t k ı f 
çc::ıının aynı, başlık ve yazıları fran - 1 f ıu· · ı'le h'd' f' 1 •. ]erin de encümen kalemine müracaat- e 1 ece · as apa ı zar 

• pa ı zar usu va ı ı ıyat arı uze- ı· ı ksı"ltme k J t s•2ca olan cep yıllıgından 750 - 1000 . . • . ları ilan olunur. (2576) 12555 usu ıy e e ye onu muş ur. 
n . h ba t l k rınden eksıltmesı yapılacaknr. Eksılt 2 - Eksiltme 24-7-939 tarihinde sa-

us a s ırı aca tır. · .. . ş t A • • 

2 - Yıllık için tahmin olunan 1925 mle şakrtna~esı ve .~de~erl:~~tı bedelsız OSe a m 1 rl at: 16 da Alsancakta işletmemiz bina-
1 b d 1 .. · d 01. 7 5 h b'yle o ara ma zeme mu ur ugunden alına- sındaki komisyonumuzda yapılacak -
ıra e e uzerın en 70 , esa 1 bT Ankara Valiliğinden : · · 

ı ıs Jira cep yıllığı için tahmin olu . ı ır. . tır. Muvakkat temınat (1500) lıradır. 
na 1125

, 
1
• a b d 

1 
.. . d ot_ 7 5 Muvakkat temınat 600 liradır. Etimesğut nahiyesi dahilindeki muh 3 _ Muvakkat ve daimi teminat 

n ır e e uzerın en yo • İ kl'l · kl"f t rf l · t · t · · 20 7 9 9 . hnsabiyle 85 liralık muvakkat teminat ste ı er~n te ı mektupl~rını mu- e ı şose erın amıra ışı . . 3 per mektubu örneğıyle mukavele projesi 
' k k ı1:. d vakkat temınat ve şartnamesınde yazı şembe günü saat 15 de vilayet daimi ve bayındırlık genel şartnamesi ve ek-

vesı ası verme cızım ır. 1 "k ·ı b' l'k ·· 1• d "hal s · ı k ·· · · 
Ek ·ıt 1939 t 10 un ı vesaı ı e ır ı te aynı gün ve saat encumen n e 1 e ı yapı ma uzere siltme şartnamesınden ıbaret müna -

sı me emmuz ayının k d k" . k k ·1t k l t , · . 1 
rt 

. .. .. 
14 30 

d umum ona a ar mez ur komısyona makbuz açı e sı meye onu muş ur. kasa evrakı Ankara da 2 ıncı stanbul-
cu paza esı gunu saat - a k b'J' d 1 . - K "f b d 1' (5619) ı· (39) k . · İ · 'd · · .. d .. l"k b' d 1 k lan mu a ı ın e verme erı lazımdır. eşı e e ı ıra uruş- da ı ıncı ve zmır e ışletmemız ka -
mu ur u ınasın a top anaca o (2 t · · 
komisyonda açılacaktır. Nümuneler 623) 12598 ur. lemlerınldenkl~elde.lsızbalı1!ır. • k 'f 

k 
. ki! . 1 .~. den Muvakkat teminat miktarı (421) li- 4 _ ste ı erın u ışe aıt te lı 

ve şartanme omısyon atıp ıgın 8 f k (46) k · ı ·· . ·ı b'l' (2493) 12495 • e onarme o"pru" ı"nıaafı ra uruştur. mektuplarını tayın o unan gunde saat 
ıstenı e ı ır. İ t kl'l ·n kk t t · t k d k · 1 · lA 

Matbaacılara 
s e ı erı muva a emına me - 15 e ka ar omısyona verme erı a -

Ba§vekalet istatistik Genel Di
rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko· 
r. ·isyonundan: 

ı - Kapalı zarfla eksiltme ve ihale
gi yapılacak olan 11 aylık harici tica -
ret istatistik mecmuasıdır. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi 250-300 
dür. Yalnız kanunuevel aylığı 400-500 
olacaktır. 

3 - 11 aylık mecmuanın forma ye
kiınu 343 tahmin olmuştur. 16 sahife
lik beher forması için tahmin olunan 
tabı bedeli 27 liradır. Tutarı olan 9261 
lir~ üzerinden % 7.5 muvakkat temi -
nat olarak 695 liralık banka mektubu 
veya makbuz verilmesi lazımdır. 

4 - Eksiltme temmuzun 20. inci 
perşembe günü saat 16 da Umum mü
dürlük binasında toplanacak olan ko -
misyonda açılacaktır. Bir saat evel 
zarfların komisyon reisliğine veril -
mesi lazımdır. Bu baptaki şartname 
komisyon katipliğinden istenebilir. 
Nümune dairede görülecektir. (2740) 

12719 

Harita U. Md, 

Sığır eti alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası eratının Ağustos 

Nafıa Vekaletinden : tup veya makbuzu ile, ticaret odası zımdır. 
1 - Adana vilayeti dahilinde Ada - vesikası ve bu iş için nafıa müdürlü - 5 _Taahhütlü olarak posta ile gön-

na - Karaisalı yolu üzerindeki "Çakıt" ğünden alacakları fenni ehliyet vesi • derilecek mektupların gecikmesin -
köprüsünün betonarme olarak yeniden kalariyle birlikte yukarda adı geçen den idare mesuliyet kabul etmez. 
inşaatı (90.000) lira keşif bedeli üze - gün ve saatte vilayet encümeni reisli- (2276/ 2689) 12713 
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme - ğine müracaatlar. 
ye çıkarılmıştır. Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 

2 - Eksiltme, 20 temmuz 939 tari - gün nafıa müdiirlüğünde görebilecek-
hine müsadif perşembe günü saat (16) leri. (2766) 12734 
da nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (450) kuruş mukabi -
!inde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden 
en az sekiz gün eve] bir istida ile nafıa 
vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika
sı almaları Iazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu ve
sikadan başka 939 senesine ait ticaret 
odası vesikasını ve (5750) liralık mu -
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci 
maddede yazılı vakittan bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde komis-
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(2668) 12712 

P. T. ve T. Md. 

2 No. lu Fincan ahnacak 

. . 
·Askeri Fabrikalar 

1 adet marangoz kahnhk 
rende tezgahı 

1 adet marangoz ıerit 

destere tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan yukarıda yazılı iki adet marangoz 
tezgahı. Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 20. 7. 1939 perşembe günü saat 
16 da ;pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (112) lira (50) kuruş ve 2490 sayı

Devlet Or~an iş. 

Satıllk köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletmeıi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Büyilk düz bölgesi katiyatın -
dan Karabükte istasyonda revir önün
de istifde mevcut (544) adet muadili 
(488) metre mikap (540) desimetre 
mikap köknar tomruğu açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he -
saplanmıştır. 

3 -Tomruklara ait satış şartnamesi 
Safranbolu orman dairesinde ve Ka -
rabükte devlet işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(13) liradır. 
• 5 - İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 17.7.939 günü saat 11 de Ka
rabükte revir merkezine müracaatla -
rı. (4738/2721) 12717 

939 iptidasından Temmuz 940 sonuna P. T. T. Levazım Müdürlüğün-
kadar bir senelik ihtiyacı olan 10,000 den : 

lı kanununun 2 ve 3. maddelerindeki ---------------
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukla-1 
rına dair Ticaret od_. ve•ika•iyle me.z 
kQr gün ve saatte komisyona müraca-

kilo sığır eti açık eksiltme suretiyle 1) - Taahhüdün ademi ifasından 
alınacaktır. dolayı (50.000) adet 2 No.Ju fincan açık 

2 - Eksiltme 19. 1._ 939 çar§&rllba eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ankara Belediyesi 

5 Motopomp allnacak 
atları. (2757) 12725 

-11-

E~~nıek ~k un ahna:ak 
Edirne Piyade Jandarma Alayı Komutanlığından ı 

Piyade jandarma alayı eratının ihtiyacı olup cins ve miktarı aşağıda ya
zılı olan ekmeklik buğday ununun 25 Temmuz 1939 salı günü saat 10 da 
Edirne muhasebe müdürlüğü odasında kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye yetecek muvakkat teminata 
ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret odasının vesikasını beraberlerin 
de getirmeleri lazımdır. Teklif mektupları posta ile gönderildiği takdirde 
ihale saatinden bir saat evvel gelmi§ olması ve dı§ zarfların da kırmızı mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. (4729 - 2720) 

Muvakkat 
Erzakın Miktarı Tahmini fiat teminat İhale İhale Jekll 

Cinsi Kilo kuruı Lira günü saati 

Ekmeklik (3150) 25-7-939 10 Kapalı zarf 
Buğday unu (300000) (14) salı eksiltmesile 

12716 

Et fiatları 
Belediye Reisliğinden : 

Et fiyatlarmda yapılan yeni değiıikıikler aıaiıda &öste
rilmiıtir. Sayın halka ilin olunur •. 

Kuzu Eti 
Koyun Eti 
Dana Eti 

' Yeni Fi. Krı. 

. '( 

Sığır Eti (Kemiksiz) 
Sığır Eti (Kemikli) 

34 
35 
42 
33 
28 

dasının 40 parselinde bulunan 26 ve 41 \ 
parselinde 12 metre murabbaı ki cem
an 38 metre murabbaı yol fazlası satıl
mak üzere on beş gün müddetle açık 

artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 950 liradır. 

Kapah e~siltme ilam 
Çorumun lıkilip kuasına baih 

Alagöz ( Bayat) nahiyesinde iskan 
evleri yapılacaktır. 

Çorum tıkan Müdürlüğünden : 
3 - Muvakkat teminatı 71,25 lira - 10-7-939 pazartesi günü ıaat on bir-

dır. de Çorum iskan müdürlüğü eksiltme 
4 - Şartname ve krokisini görmek komisyonu odasında (17500) lira ke· 

isteyenlerin her gün encümen kalemi- ıif bedelli tskilip'e bağlı Alagöz (Ba
ne ve isteklilerin 14. 7. 939 cuma gü - yat) nahiyesinde inşa edilecek (50) 
nü saat 10,30 da belediye encümenine çift iskan evi intaatı kapalı zarf usu· 
müracaatları. (2669) 12632 liyle eksiltmeye konulmuştur. Bu in

. Fakülteler 

şaata lazım olan kereste idarece veri
leceğinden keşif bedeline dahil delil
dir. Mukavle, eksiltme bayındırlık it
leri genel, hususi ve fennt prtnamele
ri, proje, keşif huliaalası ile buna mil
tef erri diğer evrak Çorum iıkin mU

Ekmek ve et alınacak dürlüğü ve Ankara iskan umum mil
dilrlüğü fen heyetinde görülebilir. 

Ankara Hukuk F&kült..U.deaı .Muvakkat teminat (1312) lira (50) 

Hukuk faklllteai için alınacak kuruıtur. 

günü saat 10 da Cebecıde Harta Gn. 2) - Muhammen bedel (12500), mu
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla - vakkat teminat (937,5) lira olup eksilt
caktır. . mesi 31 temmuz 939 pazartesi günü sa-

3 - Eksiltmeye konulan 10,000.kılo at (11) de Ankara'da P. T. T. umum 
sığır etinin azami muhammen fıyatı müdürlük binasındaki satın alma ko -
tutarı 3300 lira olup, muvakkat temi - misyonunda yapılcktır. 

197 S adet boı benzin tenekesi 
safllacak 

45000 - 50000 kilo ekmek ile 25000 - İsteklilerin teklif mektupları ve bu 
30000 kilo koyun etinin pazarlıkla a • işe benzer iJ yaptığına dair idarelerin 
lınması takarrür etmiştir. Ekmeğin den almıı olduğu vesikalar 939 yılına 
kilosunun muhammen fiyatı 10,25 ku- ait ticaret odası vesikalarını 10-7-939 
ruş ve muvakkat teminatı 384,5 lira ve pazartegi günü saat 10 a kadar Çorum 

Ankara Belediyesinden : k_oyun etinin kilosunun muhammen iskln müdürlüğüne vermeleri llzun-
l y 

1 
d IA 

1 
d fıyatı 40 kuruş ve muvakkat teminatı dır. 12520 

- angın ar a ve sey ap ar a 900 liradır. H .... .., • ..1 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- kullanılmak üzere belediye için alına- T' • .. .. amam Ye bUgU sandlgl lnJl•d 

natı 247 lira 50 kuruştur: Muvakkat 3) - İstekliler, muvkkat teminat 
teminat olarak yalnız malıye makbuzu makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
veya banka mektubu ~abul ol~nur. vesaikle beraber o gün ve saatte mez • 

4 - Eksiltmeye gıreceklerın 2490 kur komisyona müracaat edeceklerdir. 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. cU maddele- 4) - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
rinde yazılı vesaikle beraber yazılı T. levazım, İstanbul Kmaciyan hanın
gün ve saatte; şeraitini öğrenmek is- da P. T. T. ayniyat şube müdürlükle -
teyenlerin de her gün komisyona mü- rinden parasız verilecektir. (2126) 
racaatları (2611) 12584 12162 

cak ola 12 500 1' b d ı· h 15 emmuz 939 cumartesı gunu saat 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- n ' ıra e e 1 mu ammen- 11 d k l f r l 'h 1 · K h il B leci' · d 

li beı adet motopomp kapalı zarf usu- 1 ~ ~pa ~ za~ı·~s~ ıY,:; a esı ·y~pı- ara. a ı e ıyeaın en : 
misyonundan: tiyle eksiltmeye konulmuştur. b~cagın an ı1stfeküı1erın ı ~ e sat1ın en 'fll?lh03 lıra 13 kur~ı muhamm.en ke-

Beherine 10 kuruş bedel tahmin edi· 2 lh 1 • 
7 7 939 .. .. ır saat eve a teye muracaat arı. ıı ı amam ve bu 5 u sandığı ınpatı 

len 1975 adet benzin tenekesi Askeri 11 d-e b lad~sı · · - c~mda gunu slaat (2707) 12654 24.6.939 günlemecinden itibaren bir ay 

Dahiliye Vekaleti 

Sömi kok alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Vekaletin kışlık ihtiyacı için kapa
lı zarf usuliyle 400 dört yüz ton (Sö -
tnikok Türk Antrasiti) kömürür alı -
nacaktır. 

Muhammen bedeli 9600 liradır. 
Muvakkat teminat miktarı 720 lira

dır. 

Alınacak kömürün evsafı şartname· 
•inde yazılıdır. 

Eksiltme 7. 7. 939 cuma günü saat 
ıs te vekalet binasında toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmele· 
ri için 2490 sayılı kanunda yazılı şart· 
ları haiz ve vesikaları hamil bulunma· 
ları lazımdır. 

Talipler şartnameleri parasız ola · 
~~ her gün vekalet levazım müdürlü· 
ğunden alabilirler. (2485) 12458 

Talebe alınacak 
Ankara Polis Kolleji Müdürlü

iünden ı 
Liselere muadeleti maarif vekale -

tince kabul ve tasdik edilen polis ko
lejinin birinci sınıfına orta mektep 
nıezunlarından müsabaka ile leyli 
nıeccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkçe 
vfe Riyaziye derslerinden tahriri ve şi
ah· 

1 
1 olarak yapılacaktır. Talip olan -

ar, nıüsabakanın ne suretle yapılaca· 
2~nı ve diğer kayıt ve kabul şartlarını 
;ılayetlerde emniyet müdürlüklerin -

• ve t komiserlik-

20 ton nışadır alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
ı - İdare ihtiyacı için 20 ton nişa -

dır açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4000 lira, 

muvakkat teminat 300 liradır. 
3 - Eksiltme 11. 8. 939 tarihine mü

sadif cuma günü saat 16 da yapılacak-

tır. . 
4 - Taliplerin, muvakkat ~emınat 

makbuzu veya banka mektubu ıle ka -
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte 0 komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankarada, P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınacıyan ha -
nında, P. T. T. levazım ayniyat şubesi 
müdürlüklerinden parasız verilir. 

(2335) 12469 

Ankara Valiliği 

Masa, kolluk saire ahnacak 

k e e ıye encumenın e yapı a - .. 
Fabrikalar umum müdürlüğü mer ez caktır S d ...., I k muddetle ve pazarlık suretiyle ebilt-
satın alma komisyonunca 22. 7. 1939 3 ~Muvakkat teminat 937,50 !ira _ a e yagı a ınaca meye konulmuştur. 
cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla dır. Taliplerin Karahallı belediyesine 

Ankara Hukuk Fakülteaindenı ihale edilecektir. 4 Ş . . .. k. 1 müracaatları ilin olunur. (4727/2719) 
Ş ı k k . _ - artnamesını gorme ıateyen e- Hukuk fakültesi için alınacak 4500- 12711 artname parasız o ara omısyon · h .. .. k 1 · ·· 

d ·1· T 1" l . kk t . rın er gun encumen a emme mura- 5000 kilo sadeyagwın kilosunun tahmi an ven ır. a ıp erın muva at emı· 
1 

• • • . • 
t ı (14) ı . (82) k 2490 caat arı. Ve ısteklılerın de teklıf mek ni fiyatı 115 ve muvakkat teminatı na o an ıra uruş ve• 

1 
.. . 

l k 2 3 ıjd ı . tup arını 7. 7. 939 cuma gunU aaat ona 431 50 liradır 15 Temmuz 939 cumar 
sayı ı anununun ve . ma e erın - . .. . . • · -
d k. 'ki k·"' .. tte kadar beledıye encumenıne vermelerı tesi günü sat ıı 5 da kapalı zarf usu e ı vesaı e mez ur gun ve saa . • . • • 
komisyona müracaatları. ılan olunur. (2456) 12429 liyle ihalesi yapılacağından isteklile-

(2758) 12726 rin ihale saatinden bir saat evci fakül-
Su saati sandığı ahnacak teye müracaatları. c21os) 

4000 Kg. Neft yağı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 1 - Su işleri için yaptırılmasına 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Jüzüum görülen 300 adet ıu saati san
misyonundan: dığı on beJ gün açık eksiltmeye konul 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira o - muştur. 
lan 4000 Kğ. Neft yağı Askeri Fahri - 2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
kalar umu mildürlüğü merkez satınal· 3 - Muvakkat teminatı (112,50) li-
ma komisyonunca 17. 7. 939 pazartesi radır. 
günü sat 15,30 da pazarlıkla ihale edi- 4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lecektir. Şartname parasız olarak ko • lerin her gün encümen kalemine ve is
misyondan verilir. Taliplerin muvak - teklilerin de 7. 7. 939 cuma günü saat 
kat teminat olan (135) lira ve 2490 nu- on buçukta belediye encümenine mü. 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde- racaatları. (2481) 12454 
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu işle alkadar tüccardan oldukla • 3 adet röp kamyonu ahnacak 
rına dair Ticaret odası vesikasiyle l 

12655 

/ 
Kazalar 

Mezbaha tôdili 
Arapkir Belediyeainden : 

1167 lira keşifli Arapkir belediyesi 
mezbahasının fenni şekle ifrağı 17. 7. 
939 pazartesi günü saat on altıda iha
le edilmek üzere kapalı .zarf uıuliyle 
münakasaya verildiğinden talip olan
ların Arapkir belediyesine müracaat • 
!arı ilan olunur. 12514 

Belediye ve hal binası 

yaptmla<ak 
Adıyaman Belediye Riyasetin

den: 
Kapalı zarf usuliyle ihaleli 24 ha

.ziran 1939 gününe teudilf eden İlçe
miz belediye ve hal binaları inpatı
na talip çıkmadığından 31 temmuz 
1939 pazartesi günü saat on beıte i
hale edilmek üzere bir ay müddetle 
pazarlıkla eksiltmeye konmu§tur. Ta
lip olanların ve fazla malfımat almak 
iıtiyenlerin Adıyaman belediyesine 
müracaatları ilan olunur. 12738 

İcra ve İflôs 
Ankara 4 üncü lcra Memurlu

fundan : 

mezkur gün ve saatte komisyona müra 
caatları. (2759) 12727 

Ankara Belediyeainden : Zehra Fahriyeye ayda on bet lira 
1 -Temizlik işleri için alınacak o - Su saati alınacak nafakaya borçlu Ankara sanayi cadde-

ı 49 kalem muhtelif eğe ahnacak lan (30,000) lira kıymeti muhammi _ si Zincirli cami arkası sokak içi arpa-
ncli üç adet çöp kamyonu on beş gün Bergama Belediyesinden : cı Nuri apartmanı No. 15 de Ali Atila-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt - 1- Bergama içme suyu tesisatı için ya tebliğ edilmek üzere gönderilen ic 
Ankara Valiliğinden meye k 1 t "250" adet 13/15 mm,· lik ve 10 adet 20 ra emri bu -adresten çıktığı ve nereye 

d .. 1 ..... "h dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- onu muş ur. 
Vilayet hususi idare mü ur ugu 1 

• 2 lhal · 14 7 939 ·· ·· mm. lik su saati fenni ve husust ıuırt- gittigvi belli olmadığı me11ruhatiyle ia-k 1 (3037) misyonundan: - esı . . cuma gunu sa- ır- :r 
tiyacı için satın alınac~ 0 an . . . . at 11 de belediye encümeninde yapıla- namelerine tevfikan satın alınacağın- de edilmit alacaklı 17. 6. 939 da müra-
lira muhammen bedellı (45) adet yazı Tabının edılen bedelı (12.000) lıra caktır. dan açık eksiltmeye konmuştur. caatla borçlunun Cihan otelinde misa-
masası (3) döner (19) sabit ki ceman olan .149 kalem muhtelif Eğe Askeri 3 - M kk t t · t (2250) l' _ 2 - Saatlerin muhammen bedeli fireten mukim olduğunu aöylemi11 bu 

d h Fab kala .. d .. 1 .. v •• k uva a emına ıra :r 
(22) koltuk ve (33) a et ezara~l geç- rı 

1 
r :m~m mu ur ugu mer ez dır. "3720" lira muvakkat teminatı rnik - adrese gönderilen icra emri de otelde 

meli İnegöl sandalyası açık eksı tme- satın ama omısyonunca 20.7.939 per- .. ş t ı · · ·· k • tarı "279'' liradır. böyle kimse olmadı.11-ı meıruhatiyle ia-b ·· .. . .,. - ar name erını gorme ısteyen • 
Ye konmuştur. şem e gunu saat 15,30 da pazarlıkla ı- lerin her gu"n ·· k ı · ·· 3 - Şartnameler belediye fen daire- de edilmit oldug·undan H. U. M. kanu-.. ·· h ı d'I k · ş encumen a emıne mu -

İhalesi 13 7 939 perşembe gunu sa- a e e ı ece tır. artname parasız ola racaatl · t kl'l · d 14 T sinden bedelsiz olarak verilir. nunun 144 Uncü maddesi mucibince 15 · · ·· · d k k · d .1. T . 1 . arı ve ıs e ı erın e em -
at 15 de vilayet • dai~i enc~menın e ra omısyon .an verı ır. al.ıp erın muz 939 cuma günü saat ona kadar 4 - İhale 12 temmuz 1939 çarıam - gün mehille ilanen tebliğat icrasına 

Yapılacaktır Talıplerın 277 lıra SO ku- muvakkat temınat olan (900) lıra ve teklı'f kt 1 ·· ha günü saat 15 de belediye dairesin - karar verilmit oldu~undan tebliı· tari-. · 24 0 1 me up arını encumene verme- 5 
ruş depozit mektup veya makbuzlar.ıy 9. nu~ara ı _kanunun .2 ve 3. madde· leri ilan olunur. (2579) 12594 de yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı hinden itibaren 15 gün zarfında daire-
le birlikte ihale gününde vilayet daı - lerındekı vesaıkle komısyoncu olma • kanununun 2, 3 üncü maddelerinde mizin 938/9116 numaralı dosyasına 
mi encümenine ve şartnameyi görmek dıklarına ve bu iııe aııkadar tuccar - Yol fazlası sahhyor yazııı vesikaları hamilen meskor gün tahrirt veya ıifahr beyanda bulunma. 
isteyenler de her gün encümen kale • dan olduklarına dair Ticaret odaaı ve ve saatte belediye encümenine milra - dıfı takdirde icra ve iflaı kanununun 
miJıe müracaatları ilin olunur. ıikuiyle mezldir &ün ve uatte komiı caatlan ilAn olwııar. (4429/2521) 337 inci maddeünfn tatbik edileceği 

~ 
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~ 11 ULUS,, gazetesinin ~ - --
§ İstanbul ilônat acenteliği ----

-
- ----------------

-Müessesemiz, 1Temmuz1939 tarihinden itibaren lstan- : 
bul'da bir ilinat acenteliği açmıt ve acenteliği l. Ziya := 
Berıis'e tevdi etmittir --

ADRESi: 
----

: Galata'da, Fermeneciler'de, Kenber hanında 8-10-11-12 := 
E numaralı dairedir. Telefon 49442 = 
::fiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

DUnyanın en eıki ve en eyi tıraı bıçağıdır. 
~nkan'da aatıı deposu: KACITÇI M. NEDİM lRENGON 

Yeni hal No: 1-59 Ti: 2246 1343 

DAKTİLO KURSU 
Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden: 
Maarif V ekiletinden yeni istihsal edilen muaddel talimatname 

mucibince Temmuz 1939 ilk haftasında baılıyacak olan 60 ıncı dev
resinden itibaren mezunlarına (BİR) ayda diploma verecektir. Tah· 
ali aranmakıınn herkes alınabilir. 

Belediye ııruında Hanef apart. kat 1 No. 4 Tel: 3714 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~YILDIZ Mağazasındaki~ - -5 Meshur B.M.W. D.K.W. N.S.U. ~ 
§ Motosikletlerini -------- Görmeden tetkik etmeden motör almayınız. --5 her boy her keseye uygun ve en eyi ıerait. Ti: 1847 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

YILDIZ Mağazaıı her ıene olduğu gibi bu 
sene de ımıfı geçen çalııkan talebe 
ye takıitle. 

BİSİKLET 
Satışına başlamıştır 
Uluı Meydanı No: 6 Ti: 1847 

f/blselerlnizi 
GüveLeRE 

Harsı Horuyunİlz ~ 
'E 

FLiT daıma ÖlDIJRUR 
, 
• 

• 

ULUS 

Bir mimar ve bir memur ahnacak 
Baıvekilel Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden : 

1 - Saha ve Tesisler Dairesi için bir mimar ve lise mezunu bir 
memur alınacaktır. 

2 - Taliplerin memurin kanununda yazıh tartları lazımdır. 
3 - isteklilerin her türlü vesikalariyle birlikte 17. 7. 1939 ak· 

ıamına kadar Genel Direktörlüğe müracaatları. (Mimarlardan 
fazla talip zuhur ettiğinde içlerinde bilfiil spor yapmış, spor sa -
hası planları üzerinde büroda ve inşaat başında çalışmış bulu-
nanlar tercih olunacaktır). 12736 

. . 
D. Hava Yolİarı 

Tayyare ve otomobil benzini 

alma<ak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

Mahkemeler 
Ankara ikinci Asliye Hukuk 

mahkemesinden : 

İstanbul - Beyoğlu - Nişantaşı -
Meşrutiyet mahallesi Kodaman sokak 
(65) No. da Sanih Sarıda! karısı Mak
buleye. 

Kocanız Sanihin aleyhinize açtığı 1 - İdaremiz için 300 bin litre tay. 
ihtar davasının yevmi muhakemesi iyare benzini ile 50 bin litre otomobil 

benzini kapalı zarf usuliyle eksiltme • çin gazete ile yapılan ilana rağmen 
k 

1 
duruşma günü olan 30-6-939 tarihin-

ye onu muştur. de mahkemede bulunmadıg~ınızdan 
2 T 1 · 1 • .. hesap e - es ım yer erme gore . • hakkınızda duruşmanın gıyaben icra· 

d~len. mecmu muhammen bedelı 74 sına ve duruşmanın 17.7.939 saat: 10 a 
bın lıradır. talikine karar verilmiş olduğu ilan o-

3 - Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba gü lunur. 2462 
nü saat 11 de Devlet Hava yollan u-
mum müdürlüğü binasında yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me şartnamesinde gösterilen vasıfları 
haiz olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin 2950 liralık muvak
kat teminat mektupları ile birlikte mu 
kavele ve şartnamede yazılı teslim yer 
lerine göre tesbit edilmiş fiyat teklif
lerini havi ·kapalı zarfları eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar tayya • 
re meydanındaki umum müdürlük bi -
nasında toplanacak alım satım komis
yonu reisliğine tevdi etmeleri. 

6 - Şartname ve Fenni şartnamele
ri ile mukavele projeleri Ankara'da 
Devlet Hava yolları umum müdürlü • 
ğünden parasız alınabilir. 

(2764) 12732 

Ye~ilova Sulh Hukuk Hakimli· 
ğinden : 

Burdur vilayetinin Yeşilova Değir
men K. den Ali oğlu İbrahimin Man-
carlı büyük mevkiinde şarkan mer'a 
garbi yol şimali çakal oğlu Mehmet 
Ali cenubu tahtacı İsmail ile mahdut 
30 dönüm tarlanın üzerine tesciline 
karar verilmesi için Yeşilova sulh 
hakimliğine müracaatta bulunmuş ol
duğundan hudut ve miktarı ve mev
kii yazılı tarlaya alaka ve münasebe
ti olduğunu iddia edenlerin 2i-9-939 
tarihine kadar Yeşilova sulh hakimli
ğine müracaatları ilan olunur. 2463 

İmroz Asliye Mahkemesi Sulh 
Hukuk Dairesinden : 

İmroz merkez kasabasının Çınarlı 
..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt. mahallesinden Nikola oğlu Mihalaki • 
: i N: Fanaryot ile aynı mahalleden kardeş· 
: Dr. A. R ZAT ARLA .: teri Atanaş ve Yani ve Meropi Nikola 
: C b · H . : Fanaryot arasında İmroz sulh hukuk 
: e ecı asta~esı : mahakemesinde açık olarak yapılan 
: Sabık Bulaşık .~e İn tanı hastalık-: iki tane vasiyet açma davasında: Da • 
5 ları mutehassısı. : vetlye yazılan mlraaçılardan ölUnün o= Adliye yanı Genç Apt. No: 7 E ğulları Atanaş ve Yani ve kızı Mero • 
: Muayene saati 10-19 Ti: 1323 : pinin ecnebi memleketlerinde olup i-
§ 2419 E kametgahları meçhul olduğu anlaşıl · 
"111111111111111111111111111111111111111,. dığından ve ilanen tebliğat yapılması 

Almanca dersleri 
Bir Profesör Almanca hususi 

ders vermektedir. Ankara posta 
kutusu 365 fe müracaat. 2473 

talep olunan isimleri yazılı Atanaş ve 
Yani ve Morapi Nikola Fanaryota hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 ve 142/ 4 ve 144 üncü maddelerine 
tevfikan ilan tarihinden itibaren mah
kemece tayin edilen bir ay müddetle 
Ulus gazetesiyle ilanen davetiyeleri -
nin tebliğ edilmesine ve mahkemenin 
19 eylül 939 sah günü saat 11 e taliki

Satıhk ___ ,lıııııı kine karar verilmiş olduğundan mez • 
kur gün ve saatte yukarıda adları ya
zılı veresenin bizzat gelmelerl veya 
musaddak bir müdafi göndermeleri i
çin keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

Döşeme parkesi 
Ankarada on senedir kurumu~ 

Karaağaç ve dişbudaktan ma 
mQI 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehiı 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 , 

Dr. SITKI FIRA 1 
birinci G o·· z hastalıkları 

sınıf mütehassıs 
lstanbul Haydarpasa Hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık goz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap kat: ı 1573 

TJ: 3592 __ _, 

- DİKKAT 

(2756) 12724 

Diş Tabibi 

DANİYAL TUNA 
Kooperatif arkası Ali Nazmi 

'partmanında hastalarını kabul 
eder. 2464 

Kirahk büyük bina 
Ankaranın merkezi bir yerin

de manzaralı!. elli odası, geniş 
salonu, geni§ ardiye ve depoları 
olan bir bina kiralıktır. Resmi 
daireye banka ve otel olarak kul 
lanmıya elverişlidir. Müracaat 
telefon: 1775 24 75 

~. 7 - 1939 

Kum ihra~ ve nakil münakasası 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan 

Müdürlüğünden · 

Karabük civarında kai·n Karadilik mevkiinden 1900 ton, 
Zorban mevkiinden 3100 ton ve Bulak mevkiinden 1900 
ton yani ceman 6900 ton kumun, tarafımızdan verilecek 
nümuneler evsafına uygun olmak üzere gösterilecek yer
lerden ihraç ve Fabrikamızda irae edilecek mahallere na
kil iti bir müteahhide verilecektir. ihale 12 temmuz 939 
çarıamba günü saat 15 te Karabük'te Müessese Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Talip olanların teklif mektuplarım 
1500 lirahk muvakkat teminat akçesi ile birlikte ihale gü
nü saat 14 e kadar muhaberat servisimize teslim etmeleri 
ilan olunur. 

Bu husustaki Jartname beş lira mukabilinde Müessese
mizden temin olunabilir. 

Müessese bu işi dilediği talihe vermeğe serbesttir· 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - --- ------ ---Türk Hava Kurumu --- ----------- Büyük Piyangosu ------ --- -- -------
---Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır -- -- -- ------- Büyük ikramiye S0.000 liradır ----- -- -- ---- Bundan batka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikıamiye· : - -: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : - -- -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Röntgen filmleri vesaire ahnacak 
Ankara Nümune Haıtaneıi Baıhekimliğinden : 

Muhammen Muvakkat İhale 
Cinsi Miktarı Eb'adı Evsafı Fiyatı teminatı tarihi 

Filim 
il 

" 

160. Düzine 13X 18 Torpi- ( 
240. 11 18X24 kalam- ( 
325. 24X 30 balajlı ( 
450. 11 30X40 ,, ( 

il ( 

) ( 
) ( 
)_( 

) ( 
) ( 

) 
) 
) 

) 
) 

40. 
" .. ( ) ( ) 

Diş filimi 
(küçük) 

Diş filimi 
20. (büyük) 

Fotoğraf kağıdı 

(Niko) ve paketi, 

.. (6810. lira) (510. lira) 15-7-939 
( ) ( ) 

10 adetlik 25. Paket 30X40 
Cam 35. Düzine 1ox u 

Izhar banyosu 
(bir kutu 9. kilo-
suyu hazırlıyacak) 30. kutu 
Tesbit Ban. ,, ıs. 

( ) (75. kuruş) Cumar-
( ) ( ) tesi 
( ) ( ) saat~ 
( ) ( ) 1 ı. 30 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan Rontgerı 
filimleri ve fotoğraf camı ve kiğıtlariyle Banyo, eczası, kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmuştur. · 

2 - İşbu malzeme Kodak, İlfort, Ağfa marka olacaktır. 

3 - Talipler işbu malzemeyi şartnamesinde yazılı ıerait dairesinde ver
mek için teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile ihzar ile 
ihalesinden bir saat evveline kadar Ankara Nümune Hastanesinde müte. 
şekkil komisy~na vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnameler Ankara Nümune Hastanesinde görülebilir. 
(2634) 12612 

2 arsa satılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Miktarı 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel M.2 
M. Bedeli M. Teminatı 

Lira K. L . K. 

---- - - -- --- --------
istiklal 

il 

Sivas Arsa 

,, " 
190 
190 

24 
23 

3,75 
24, 25 

7 
48 

50 57 
3 60 

Yukarda evsafı yazılı iki parça arsanın satııı 26-6-939 tarihinden 26-7· 
939 za kadar bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İsteklilerin hizasında yazılı teminat makbuzu ile birlikte her haftanın 
pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de Ankara Defterdarlığında topla - . 
nacak satış komisyonuna müracaatları ilan ohınur. (2729) 12718 

Sadeyağı meraklılarına müjde 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yenihal No : 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz YEN/ 
BU GECE 

NAN ON 

Si NEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

İstiklôl savaşı 

\J L U S - 20. inci yıl. - No: 6436 
imtiyaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumi neşrıyatı ldaıeo eden 
Vazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Burmevi ANKARA 

Baş Rolde: Erna Sack 

Gündüz iki film birden 

1 - NANON 

2 - MA YERL1NG 
Charles Boyer 

Seanslar : 
14,45 • 16,45 · 18,45 • Gece 21 de 

Geceleri bir film gösterilir 

BU GÜN BU GECE 

İki Büyük film birden 

1 • Hava şeytanları 

2 - Hudut kurtlara 
Seanslar : 

14,30 · 16,30 • 18,30 • Gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 

Gönül Dedikoduları 

Baş RoIIerde : 
Barbara Stanvik - Preston Forsteı 

Gündüz iki film 

1 - MORENA KLARA 

2 - KADiFE MASKE 

Seanslar: 

12 • 14 - 16 . 18 • Gece 20,30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SiNEMASINDA OÇ AHBAP ÇAVUŞ ECLENIYOR Türkçe 
aözlü 


