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ADIMl'Z ANC>IMIZC>ls=l 

Meclis dün yaz ta.tiline başladı 
HARİCİYE VEKİLİMİZİN MÜHİM BEYANATI 

Hi~ bir ıaler sulh ylllarının 
~ ,, ~ - - - - ... 't".•J ~--::: -:-, • - ~- • • . .. . 

bize verdiği nimetleri vermez 

SULHA 
fakat emniyet ve şerefimizi ve 
bunlara bağlanmış olan ta· 

ahhütlerimizl koruyan bir sulha ASIGIZ 
Büyük Millet Meclui azaları Hariciye Vekilimizin beyanatını dinliyorlar 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
uuı u~Ul;;lU v ;y ... u ... uw uuıuı.v 

Dış Bakanımızın 

lbeyanatı 
F. R. ATAY 

Kamutay dün iki aylık tatil 
kararı vererek, 11 eylülde tek
rar toplanmak üzere dağılmıştır. 

Son ruznamenin başlıca iki 
mühim maddesi, müstakil grup 
reis vekilinin biri dış ticare
timize, diğeri dıt politikamıza 
aid iki sual takriri idi. Kürsüden 
son beyanatta bulunan hükümet 
azası Hariciye Vekilimiz olmuş
tur. Muhterem Saraçoğlu kendi
ne has kati, açık ve samimi lisa
nı ile dış siyasetimizin ana hat
larını ve yeni inkişaf istikamet
lerini bir defa daha izah etti. Bu 
beyanat her tarafta layık olduğu 
ehemiyetle karşılanacaktır. 

Biz niçin sulh taraftarıyız? 

Almanya ve İtalya dahil bütün devletlerle 

normal münasebetlerimizi devam 
ettirmek karar1ndayız 

Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında, Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu, Müstakil Grup Reia Vekili lstanbul Mebusu B. Ali 
Rana Tarhan'ın beynelmilel münasebat ve memleketimiz.in dış politika
" hakkındaki şifahi sual takriri dolayısiyle şu iz.ahlarda bulunmuştur: 

''Arkadaşlar, 

Yurdda sulh, cihanda sulh: işte bizim harici politikamız. Dün sulh 
taraftarı idik, bugi.in sulh taraf tarıytz, yarın da sulh taraftan olacağız. 
(Bravo sesleri). 

Sulh taraftarıyız. çünkü sulh içinde yaşıyan bir Türkiye'nin her sa
hada neler yapmağa kadir olduğunu son yirmi senelik inkişaf ve terak
kimiz vazıhan göstermiştir. (Alkışlar. Bravo sesleri). 

Adliye Vekili 

B. fethi Okyar 
londra'dan döndü 

j Uzun harp yıllarının yorgunlu
. 1 ğunu, geniş yangınların tahribatını 

y irm i yıl i'iindc tamir ettik. Mek
teplerimizin ve mektepte okuyan 
çocuklarımızın adedi sulh yılları es· 
nasında birkaç misli arta. Zirai -~ 
h•da iatih.,..Umııo; mUtemadiyen ço· 
ğalıyor. On beş sene evel on milyon 
liradan fazla paramızı hariçten ge-

tirdiğimiz una ve ekmeğe verirken, 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bir müd-

dettenberi Londra'da bulunmakta o- bu~ün milyonlarca liralık hububat 
lan Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar satıyoruz. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) (Sonu 6 rncr sayfada) 

Büyük Millet Mecliıi Reisi 
8. Abdülhalik Renda 

Meclis dün yaı 
taliline girdi 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
toplantısında Ticaret ve Hariciye Ve
killerimizin izahları dinlendikten ve 
ruznamede olan maddeler görüşül
dükten sonra, riyaset maftamı şu tak-

(Sonu 6 rncr sayfada) 

Dış ticaret politikamız ve 
hayat pahahhğına karşı · 
alınması lazım tedbirler 

Ticaret Vekilimiz mühim beyanatla bulundu 
MÜBADELE, TEDiYE, TiCARET iŞLERiMiZi, MAHSUL VAZi

YETLERiNi ANLATTI, HAYAT PAHALILICI iLE SiSTEMLi BiR 

PROGRAM DAHiLiNDE MÜCADELE EDlLECEClNI VE BU HU

SUSTA BİRÇOK TEDBiRLER ALINDICINI, GEÇiNME ENDEKS

LERi T ANZIM EDILDICINI iZAH ETII. 

. 
Eti mesut' ta yenı yapılan 

Devlet hava yolları Umum 
Müdürlüğü binası açıldı 

Törende Boşvkilimiz bir çok Vekillerimiz 

mebuslar ve gazeteciler hazır bulundular 

Başvekilimiz doktor Relik Saydam Havayolları hakkında 
Umum Müdürden izahat alıyor 

Münakale Vekaletimizin Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğü olarak Etimesğut yolu üzerinde yaptırdığı büyük bina, dün sa
at 15 le merasimle açılmıştır. Merasimde Büyük Millet Meclisi 
Reisimiz B. Abdülhalik Renda, Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
Dahiliye, Hariciye, Maliye, Gümrük ve inhisarlar Vekillerimizle, 
Parti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, Parti idare heyeti azaları, 
birçok mebuslarımızla gazeteciler hazır bulunmuşlardır. 

Binanın kordelesini B. Abdülhalik 

1 Renda kesmiş ve keserken Münakale 
Vekilimiz Ali Çetinkaya'ya hitaben, ! 
ileride daha birçok hava istasyonları 
in asına muvaffakiyet temennisinde 
bulunmuştur. 

. 
1ngi1 iz askeri 

Heyeti İzmiz'de 
Davetliler, büyük ve güzel salonda İzmir, 8 a.a. - (Hususi muhabiri-

bir müddet istirahat etmişlerdir. Bu mizden) - Tümgeneral Lund'un ri
sırada devlet hava yolları umum mü- yasetindeki İngiliz askeri heyeti bu 

Beyanatın ilk kısmı, bu sualin 
cevabına hasredilmiştir. Muhte
rem Saraçoğlu, bu memlekette 
cümhuriyet sulhunun maddi ma
nevi kazançlarını rakamlarla hu
lasa etti. Bu hulasa, milli kalkrn
mamızın canlı bir tablosudur. 
Fakat biz sulhun yalnız kendi
miz için değil her millet için 
aynı derece fay dalı olduğuna 
inanıyoruz. Bunun içindir ki 
"yurdda sulh, cihanda sulh!,, 
sözü, Kemalizmin değişmiyen 
şiarı olmuştur. 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi 
Erçin beyanatta bulunuyor dürü B Ferruh Şah·ıng'l ·· h · sabah Kocatepe muhribi ile 1zmir'e . ı cum urıye- . . . · · f 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin'in dün B. Ali Rana Tarhan'ın sualine tin genç ve modern müesseselerinden gel?1ış~ır: Heye.t . şerefıne bır .. zır.a et 
1 karşı verdiği geniş izahat yedinci sayfamızdadır. ı biri olan hava yolları idaresinin kısa 1 verılmıştı~. İng.ılızler akşam ustu ha-

Kendi sulhumuzu kuvetlendir
mek ve cihan sulhuna yardım 
etmek için hiç bir tedbirde kusur 
ettiğimiz söylenemez. Paktları
mız, Adriyatik kıyılarmdan Hint 
hudutlanna kadar, bir barış ve 
emniyet nizamı vücuda getirmiş
tir. Dostluklarımıza sadık kalmı
ş1zdır; Milletler Cemiyetinin in
nni davalarına yardım etmişiz
d=r; silahs1zlanma konferansları
nın muvaffak olmasına çalı~mı
~ızdır. Ancak ne yapalım ki ci
han mukadderatına hakim deği
liz. Milletler Cemiyetini zayıf
latmak. silahsızlanma konferans
larını akim bırakmak, ve niha · 
yet cebir ve kuvetle, diğer mil 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

~a l iı'teki tersaneler 1 ~~~~~~~~~~-~~-~~ . • (Sonu 6 ın~sa~hda) reket etmışlerdı~ ~ 

2 milyon lira sarf ile 

ıslah edilecek ! 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Müna -

kale ve Muhabere Vekaleti Haliçteki 

Mareıal (akmak 
Aydında tefliılerine 

devam ediyor 
fabrika ve havuzların ıslahı için iki İzmir, 8 a.a. - Genel Kurmay Baş
milyon lira sarfetmeğe karar vermiş· kanı Mareşal Çakmak, bu sabah saat 
tir. Haliçte bir tersane kurulması hak- 8 de Alsancak istasyonundan hususi 
kındaki proje hazırlandığı zaman şim- birotokarla Aydın istikametine hare· 
di mevcut olan fabrikaların da buna ket etmiştir. Orgeneral Altay, Orge • 
illivesi ve bütün bunların tevsii ka· neral Çalışlar. Korgeneral Muğlalı, 
rarlaşmıştı. Bu meyanda havuzların Genel Kurmay mensupları, Mareşalin 
Azapkapı cihetinde, 5000 tonluk bü- beraberinde hareket etmişlerdir. 
yük vauprların inşa edilebileceği, kı· Mareşal Çakmak, istasyonda vali, 
zaklar inşası işi de vardı . Projeye gö- müstahkem mevki komutanı, belediye 
re Haliç fabrikaları her türlü gemi 1 reisi, vilayet, komutanlık, belediye, 
inşaatına malzeme hazırlıyabilecek parti ve diğer teşekküller erkanı, mat
vaziyete getirilecektir. Bu husustaki buat mümessilleri ve birçok zevat ta-
inşaata yakında başlanacaktır. (Sonu 6 rncı sayfada) Ankara Havayolları Umum Müdürlüğünün Etimeığut'taki yeni bin<Ul 
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Pazar müsahabeleri 
Yeğenime beş öğüt: 2 

Kendine güven! 
Oğlum Nihat, 

Mektubunu aldım ve hayret için· 
de kaldım. Beni müsteıar .•..•.• ye 
tavsiye ediniz, o sizin hatırınızı kır· 
maz ! diyorsun. inanır mısın okur -
ken senin hesabına ben kızardım. 
Benden iltimas istiyorsun? Demek 1 

· Bunu nasıl düıünebildiğine hayret 
ediyorum! 

Evet hakkın var, himaye, taraf • 
tirJik, adam kayırmak, liyik olaun 
olmasın bir dostu bir akrabayı elin
den tutup meydana çıkarmak maaı 
ve mevki sahibi yapmak dünyanın 

her tarafında görülen bizde de ol
dukça ilerlemiı olan bir yolsuzluk· 
tur.Fakat bunların içinde kendi siy 
ve gayreti ile, namus ve irfanı ile 
meydana çıkmıı olanlar da eksik 
değildir. Ben meıhur İngiliz terbiye
cisi (Thomas Amuld)un sözlerine 
tamamiyle iman etmiı bir adamım. 
(İnsanı baıkalar tiıtirmez, insan 
kendi kendini yel.:1<İrir.) Baıkalan· 
nın yardımı ile elde edilen muvaffa· 
kiyetin ıerefi baıkalarına aittir. En 
tatlı mükafat kendi sayi ile kazanı
landır. 

Bazan bir fakir, bir kimsesiz, bir 
garipten bahsederken, zavallının al· 
lahtan baıka kimsesi yok! derler. 
Ne mutlu o biçareye ki arkası allah· 
tır. Evet atlaha güvenmek için onu 
memnun etmek lazımdır. Bu da an
cak vazifesini hakkiyle görmekle 
mümkündür. 

Düşün yavrum! Memlekette bir 
takım İnsanlar kuvetli iltimasına 

güvenerek çalıımaz, bir takımı da 
himaye edenim yok ne kadar çalıı· 
um takdir eden olmaz! der de iti 
tenbelliğe vurursa böyle bir milletin 
iki beti ne olur? 

Allah iki eli bir baı için yaratmış· 
tır. Makinelerin en mükemmeli olan 
vücudumuza ıöyle bir ibret göziyle 
bakarsan bunu çarçabuk anlarsın. 

Vücut makinesi kendi kendine it· 
lemet için yaratılmııtır. Bu öyle bir 
gemidir ki makinisti, kaptanı, dü • 
mencisi, ateıcisi, yolcusu hep kendi
sidir. Günden güne tekemmüle mü
sait ve hayatta her ıeyi yapmaia 
kadir olan bu makineyi hüanüisti • 
mal etmez ve ondan azami bir verim 
elde etmezsek kabahat sırf kendi • 
mizde olur. 

En büyiik marifet kimseden yar
dım beklemeden kendi itini kendi 
görmektir. 

Oilum unutma ki en güzel çiçek-

l~AVA 

~-~ 
Yurtta sıcaklar ve 

yağmurlar devam ediyor 
Dün ıehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmur· 
lu geçmiş, rüzgar şarktan saniyede en 
çok yedi metre hızla esmiştir. En 
yüksek sıcaklık 25 derece olarak kay· 
dedilmiştir. 

Yurtta hava Trakya, Kocaeli ve E
ge bölgelerinde bulutlu; diğer bölge
lerde umumiyetle çok bulutlu ve pek 
mevzii yağışlı geçmiştir. 24 saat için· 
deki yağışların metre murabbaına bı -
raktıkları su miktarları Sinopt'a 40, 
Gerzede 30, Orduda 28. Sabancada 24, 
Termede 23, Değirmendere ve Ho
pada 19, Erzurumda 17, Ardahan ve 
Giresunda 16, Trabzonda 12, Kocae· 
Jide 10, Hınısta 9, Geyvede 8, Rize, 
Bolu, Tokat ve Ağrıda 7. İznikte 6, 
dijer yağış gören yerlerde de 1·1 kilo 
gram arasındadır. Rüzgarlar Karade· 
niz kıyılariyle doğu, cenup ve cenubu 
urki Anadolu bölgelerinde garptan, 
diğer bölgelerde umumiyetle şimal· 
den saniyede en çok 9 metre kadar 
hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek sıcaklıklar Ma

latya ve Balıkesirde 28, Edirne ve İz
mirde 29, Akhisarda 30, Antalya, İs· 
kenderun ve Bayazitta 32, Siirt ve 

Diyarbakırda 34 derecedir. 

Botanma davalarından ıulh 

te,ebbüıünden alınan neticeler 
Adliye Vekaleti, medeni kanuna 

göre boşanma ve ayrılma davalarında 
sulh hakimleri tarafından yapılan sulh 
teşebbüslerinin akim kalıp kalmadığı· 
nı teabite karar vermiştir. Vekalet bu 
hususta mahkemelere bir tamim gön -
dermit ve ıulh teıebbüılerinden alı • 
nan neticelerin 'iatıaiııi iatemiıtir, 

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

ler kara topraklarda yetiıir. En ku· 
vetli ağaçlar kayalar araaında ser • 
pilir. 

Dütün yavrum ıimalin amansız 
soğukları, dondurucu rüzgarlan Vi
kingleri becerikli, baıancı, çalııkan 
yaptığı halde, cenubun tatlı, latif 
meltemleri malihülyalar içinde ken· 
dini rehavete vermit oturmaktan 
zevk alan tenperverler yetiştiriyor. 

Bana garip gelen ve benim için 
gülünç olan bir darbımesel yazmıt
sın (Öksüzü dövmüşler de vay ar· 
kam demit!" dikkat et, hayat mü • 
cadelesinde muvaffak olmuı meıa· 
hirin hepsi de arkası olmıyan ve yal
nız kendi mesailerine güvenen in • 
sanlardır. 

Meıhurdur. (J. J. Rouaaeau) ya 
sormuılar: 

- Hangi mektepte tahsil ettiniz? 
O da fU cevabı vermiı: 
- En büyük dersi fakr ve zaruret 

mektebinden aldım 1 
Sana bir kaç büyük adamın haya

tını anlatayım. 
Dünyanın tanıdığı İngiliz fizik a

limi ( M. F araday) çocuk iken çok 
fakir imiı, on iki yaıında iken gaze
te müvezziliği yaparmıf. Sonra bir 
mücellidin yanına girmiş ve orada 
kitapları ciltlerken okurmuı ve gün
den güne ilme muhabbeti artmıı ve 
nihayet kendi kendine meydana çık
mıı. Dünya ilim tarihine adını altın 
harflerle yazdırmaia muvaffak ol· 
muştur. 

Meıhur çocuk masallarını yazan 
Danimarka'nın büyük edibi An • 
deraon'un babası bir eskici imiı. 
Vaktiyle ikamet ettiği ev Danimar • 
ka'da bugün bir mabet gibi ziyaret 
ediliyor. Daha bunlar gibi sana yüz
lerce misal gösterebiHrim. Bunların 
hiç birinin arkası yoktu. 

lıte oilum sana kanaatimi yaza
yım: eli ayağı tutan, gözü gören, 
kulağı iıiten, sıhati yerinde olan bir 
insan bilmelidir ki hayatta muvaf • 
fak olan insanların ekserisi mahru. 
miyet İçinde çalııanlardrr. 

Y eie, fütur, ümitsizlik, korkak
lık kendini bilen insanlara yakıt
maz. 

Gön:tim seni hayat m6cadel..m. 
tek batına atıl, değil benden, kimse· 
den bir fey bekleme! Şairin sözü ku· 
laiında küpe olsun: 

O midin kes zaferden, gayrden 
imdat li.zımaa 

Amcan 
Selim Sarı T arcan 

Mesut birdüğün 

D. Y. Mağaza şefi B. Emin Pakar'ın 
kızı Bayan Nerminle Milli Müdafaa 
Vekaleti daire müdürü yarbay Yusuf 
Kenan Türkmenler'in oğlu B. Hadi 
Türkmenler'in düğünleri dün akşam 
seçkin bir davetli kalabalığı hazır bu
lunduğu halde Orduevinde yapılmış· 
tır. Genç evlilere saadetler dileriz. 

Dairelerin serbest dövizli 
teahhütleri 

Bazı dairelerin İcra Vekilleri heye· 
tinden karar almadan serbest dövizle 
taahhüde giriştikleri anlaşılmıştır. 
Başvekalet, İcra Vekilleri heyetinden 
karar almadan serbest dövizle taahhü
de girişilmemesini ve buna riayet et
miyenlerin mesul tutulacağını alakalı
lara bildirmiştir. 

Kadınların güzelliğe kar11 olan 
zatından istifade ederek servet ya
panlar, gazetelere verdikleri ilan
larda "bir kadın güzel değilse, bu, 
yaradılııının değil, kendinin kusu
rudur,, diyorlar. 

Eğer cildi bir gül yaprağı rengin
de değil, elleri bir melek. kanadı yu
muıaklığında değilse, gözleri par
Jamıyorsa bütün bunlar iyi boya, 
pudra, koku, ruj ve öteki güzellik 
ilaç ve kremlerinden almadıkların
dan ileri geliyor, iddiasındadırlar. 

Bu mübalağalı iddiaları okuduğu
nuz zaman, belki de, bıyık altından 
gülüp geçmek istiyeceksinizdir. Fa
kat iıle birinci derecede alakalı o
lanlar, meseleyi öyle tel§kki etmi
yor olac,1clar ki Amerikan kadınla
rı geçen sene, · bir sene içinde 
400.000.000 dolarlık kozmetik sür
müıler, bu suretle cildlerinden ziya
de içleri rahat etmek suretiyle ken
dileri istifade etmiılerdir. 

Bundan baıka ıu rakamlara da 
lfltfen dikkat ediniz: ' • 

Gene bir senede 52.000 ton temiz
lenme kremi, 27.000 ton deri lüsyo
nu, 20.000 ton renkli aabun. 

GIJ.zellilı uiruada war bu u-

ULUS 

Dıı memleketlerdeki 
talebemizin ayhk 

tahsil ücretleri 

Barem kanunu 

yürürlüğe g~rdi 
Devlet memurları maaşlarının tevhit 

ve teadülüne dair olan kanun dünkü 
resmi gazetede çıkmış ve dünden iti • 

Hükümet hesabına yabancı memle· .haren yürürlüğe girmiştir. 
kellere tahsile gönderilmiş olan tale· 
beye 939 mali yılı içinde verilecek ay· 
lık ücretler her memleketin hayat 
şartları göz önünde bulundurularak 
bir liste halinde hazırlanmış ve bu lis
te İcra Vekilleri heyetince kabul o
lunmuştur. Altın dolar hesabiyle ve 
bir altın dolar 210 kuruş hesabiyle 
türk lirası üzerinden hazırlanan liste· 
yi neırediyoruz: 

Almanya ve Belçikada okuyan tale
beye ayda 94,5 lira , Macaristan ve 
Fransa'da okuyan talebeye 105 lira, 
Paris şehri içinde, İtalya'da ve isim
leri yazılı olmıyan Amerika şehrinde 
okuyan talebeye ayda 115 lira, İıviç
re'de okuyan talebeye 126 lira, tngilte
rede okuyan talebeye 147 lira ve Ame· 
rika'nın Comesticut, Masaachsette, 
New-Hamhshire, New-Jersey, Nev
york, Pennsyilvanire, Maryland, Rha
da Usland şehirlerinde okuyan talebe· 
ye de ayda 147 ıer lira ücret verilecek
tir. 

Sanat mekteplerine 

parasız yahh talebe 
Sanat mektepleriyle İnşaat Usta 

mektebine parasız yatılı olarak alına
cak talebenin imtihanları her vilayet 
merkezinde 21 ağustosta yapılacaktır. 
İmtihanlara ait sualler Maarif vekale
tince hazırlanarak imtihan gününe ya
kın bir zamanda mahallerine gönderi· 
lecektir. İmtihanda muvaffak olanlar 
Eylül ayı içinde ilin olunacaktır. 

16 yaşında bir geıaç 

yaralanarak denize 

düştü, kurtarılamadı 

lda re amirleri 

arasın4a tôyinler 
Nüfus işleri umum müdür muavin· 

liğine nüfus tabiiyet şubesi müdürü B. 
Fuad Yurdaş, hukuk müşavirliği mua
vinliğine mülkiye müfettişlerinden 
Saim Hozar, İzmir vali muavinliğine 
Balıkesir vali muavini Emin Kırış, 

Balıkesir vali muavinliğine Diyarba
kır vali muavini Abdülkadir Keskin, 
Diyarbakır vali muavinliğine Beykoz 
kaymakamı İhsan Kortan, Beykoz 
kaymakamlığına Refahiye kaymakamı 
Sadettin Ertür, Refahiye kaymakamlı
ğına Uzunköprü kaymakamı İlyas 
Bilgin, Keıan kaymakamlığına Per
tek kaymakamı Sabri Berkmen, Me
murlar, sicil ve muameUlt mUdUrlilğU 
birinci şube müdürlüğüne Nazilli kay 
makamı İhsan Kahyaoğlu, Nüfus işle
ri umum müdürlüğü üçüncü şube mü
dürlüğüne Kula kaymakamı Necmet· 
tin Selen, Mahalli idareler umum mü
dürlüğü belediyeler muamelat şubesi 
müdürlüğüne Çorlu kaymakamı Nec
mettin Erçin, açık bulunan üçüncü sı
nıf mülkiye müfettişliklerine Uşak 
kaymakamı Nazım Günesen, Salihli 
kaymakamı Kemal Aralı, Tarsus kay
makamı Mehmet Ali Ertan, Emirdağ 
kaymakamı Emin Ergüven, Gönen 
kaymakamı Nurettin Arslan, Mazgirt 
kayrhakamı Fuad Çorum tayin edil
mişlerdir. 

Bir kadın 85 metreden 
düıtü derhal öldü 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün 

Boyacıköyde feci bir kaza olmuş, bir 
İstanbul, 8 (Tele~nla) - Bu sa - kadın 85 metre irtifadan düşerek öl· 

bah saat 8 de denizde bir facia olmuş müştür. Boyacı köyünde Seyyah so -

ve 16 yaşında bir genç ölmüıtür. Şile 

limanına kayıtlı Gözüşen adındaki 

kağında 3 numaralı evde hizmetçilik 
eden Rejilis adındaki kadın evin üst 
katında balkona çamaşır asarken mu

motör Haliçten Şile'ye gitmek üzere vazenesini kaybederek binanın önün -
köprünün altından geçerken her na· deki uçuruma düşmüştür. Bu sukut 
sılaa indirmeli unuttukları direk neticesinde kadın parça parça olmuş 
k&pr\ln\ln ta• v_. eler~ ölmüııtür. 

mıştır. Bu çarpma neticesinde direk 

parça parça olarak geminin arka tara

fına düşmüştür. Bu sırada dümende 

bulunan rizeli 16 yaşında Hurıit ba

şından ağır surette yaralanmış ve de

nize düşmüştür. Etraftan görenler 
Hurşidi kurtarmağa teşebbüs etmiş -

lerıe de zavallı genci bulmak kabil o

lamamıştır. Araştırmalara devam edil· 

miş ve Hurşidin cesediancak iki saat 
sonra köprü dubaları altında bulun· 
muştur. Zavallı çocuğun yara alır al
maz derhal bayıldığı ve bayılma ıo· 
nunda öldüğü anlatılmıştır.,, 

Amerika serisi polla11mız 
Amerika Birleşik hükümetleri is

tiklalinin yüz ellinci yıldönümü dola
yısiyle Berlin'de bastırılmakta olan 
pullarımızın tabı bitmiş ve pullar şeh
rimize gelmiştir. Serisi 39,5 kuruş o· 
lan bu pullarımız altı kıymette ve 250 
bin seridir. 15 temmuzda satışa çıka
rılacak olan Amerika serisi pullarımı
zın tabı ve nefaseti çok iyidir. Bu pul
ların pul meraklıları tarafından çok 
kısa bir zamanda piyasadan çekileceği 
şimdiden tahmin edilmektedir. 

dar para harcar, kadınlar bu kadar 
a/11 veriı yapar, bu maddeleri satan
lar da ceplerini doldururlarken öte 
taraftan da adalelere sürülen yağlar 
ve ylJzdeki buruıuklukları kaldır

mak için kullanılan ill.çlar hakkın
da da mütehassıs bir hekim, Dr. 
Foks diyor ki: 

"Eğer isterseniz her hangi bir ma
kineye yağ sürmek nevinden diledi
ğiniz adaleye yağlar sürebilirsiniz. 
Fakat üzerinden sürülen hiç bir ya
ğın bir ill.cın ne deri, ne de adale ü
zerinde her hangi bir tesiri olamaz. 

Bundan ba§ka tenin altında bulu
nan bir miktar yağın oradan çekil
mesiyle derinin gevıemesinden ileri 
gelen buruıuklukları da düzeltip te
ni gerecek hiç bir krem de buluna
maz.,, 

Kepenek imal müesseseleri 
Çobanların giymekte oldukları ke· 

peneği imal etmekte kuJlanılan ve mu
harrik kuveti beş öeygiri, işçi sayısı 
onu geçmiyen müesseselerin de mua
mele vergisi muafiyetinden istifade 
ettirilmeleri İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

Kadastro mektebi mezunları 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

938/ 939 yılında tapu ve kadastro tat
bikat okulunu muvaffakiyetle bitir
mit olan talebenin tayinlerini yapmış
tır. Memur olan talebe ise eski vazife
lerine iade edilmişlerdir. Talebeden 
BB. Kadir Özar Tekirdağ kadastro 
fen heyetine, Rıza Atasoy Kırklareli 
kadastro fen heyetine, Vahip Ertürk 
Edirneye, Nusret Taymaz Eskişehire, 
Suad Yeşiltepe Tokada, Turgut Edir
neye, Tevfik Öğüt Kırşehire, Rama
zan Yağcı Manisa kadastro katipliği
ne, Nazım Almaç Edirne kadastro ka
tipliğine, Necip Gümü§ Eskişehir ka
dastro katipliğine, Kemal Yurdsever 
Tokat kadastro komisyonu katipliği
ne, Halil Topçu Tokat kadastro katip
liğine, Neriman Tezalan İstanbul ka
dastro katipliğine tayin edilmişlerdir. 

işin hakikatini bilen hekim, son 
taraflarda naklettiğimiz fikirdedir. 

Fakat güzelliğinin elden çıkar gi
bi olduğunu sezin/iyen kadın, heki
me değil, ba~ taraftaki reklama al
danacaktır: 

İnan kadın, ezeli bir ıifadır aldanmak! 

T.l. 

Bahçeler ve çiçekler! 

Bazı umumi bahçelerdeki ya· 
sak levhaları insanın orada geçi
receği bet on dakikayı insana ze
hir eder. 

Amerika'nm Florida ıehrinde 
umumi bir çiçek bahçesinde asılı 
duran fU levhaya da bir bakınız: 
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İstanbuf'un mühim imar işleri 

Sultanahmette bir hükumet 
mahallesi • 

tesıs edilecek 

Tiyatrolar - geniş caddeler - nakliyat 
işleri - diğer şehir müesseseleri 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi 1stanbulun imar işine bü
yük bir faaliyetle devam etmektedir. 
Eminönü meydanının tanzimine ait 
hazırlanan plan ve keşifname bugün 
vali ve belediye reisi tarafından tet • 
kik edilerek muvafık görülmüştür. 

Planın tatbikine hemen başlanacaktır. 
Sultanahmet'te bir hükümet mahalle· 
si tesis edileceğini evelce bildirmiş
tim. Mimar Prost'un planına göre vi· 
layet ve adliye sarayları yıkılacak o
lan hapisane binasiyle sanayi mektebi 
arasındaki sahada yapılacaktır. Vila -
yet konağının inşası için hükümetten 
tahsisat istenecektir. Belediye mev
cut binanın ihtiyaca kafi gelmediğini 
göz önünde tutarak belediye sarayı
nın inşasını bir an evel tatbik sahası
na koymak arzusundadır. Şehir mecli· 
si belediyeye ait arsa ve emlakten is
tifadesiz olanlarının satılması sure
tiyle belediyeye ait diğer binaların 

inşası için makama salahiyet vermişti. 

Bu şekilde elde para 1Jlduğundan in
şaata başlanmak üzeredir. 

Belediye sarayı 

tarafından İ&tanbul belediyesine dev· 
redildiği maliımdur. Bu kışla arsa· 
siyle Ayaspaşa civarında belediyeye 
ait arsalarda büyük şehir müesseseleri 
vücuda getirilmek üzere vali ve bele
diye reisi şehircilik mütehassısından 
bir plan istemişti. Bu hususta hazırla· 
nacak plana göre Taksim kışlasının 
bulunduğu yerde ıehir gazinosu ve 
matbuat kulübü olmak üzere büyük 
bir bina vücuda getirilecektir. Tak· 
sim abidesinden Ayaspaşaya giden 
cadde 85 metre genişliğinde açılacak
tır. Bu caddenin tam karşısına, şimdi
ki jandarma karakolunun bulunduğu 
yere bUyUk şehir tiyatrosu binası ya· 
pılacaktır. Bu binanın biraz aşağısın· 
da ve karşı tarafında bulunan mezar -
lığa da Beyoğlu halkevi binası inşa e
dilecektir. Belediye imar müdürlüğü 
Tepebaşı belediye tiyatrosunun plan
larını hazırlamaktadır. Burada da 750 
kişilik bir tiyatro binası daha yapıla
cak, belediye her iki tiyatro binası i -
çin 800 bin lira harcıyacaktır. 

Nakil vaııtası iı i 
Belediyenin İstanbul nakil vasıta· 

sı işini halletmek üzere tramvay ida
resi tarafından altmış otobüs aatın a· 
lınması için tetkiklere başladığı me. -
lfımdur. Öğrenildiğine göre bir am::· 
rikan firması İstanbul belediyesin:: 
müracaat ederek en son sistem evsafı 
haiz nümunelik otobüsü İstanbul'a 
müteveccihen yola çıkaracağını ve o
tobüsün 20 güne kadar burada olaca
ğını bildirmiştir. Belediye bu husus -
ta bir karar vermek için bu nümune 
otobüslerin gelmesini beklemektedir. 

Belediye sarayının tramvay cadde· 
sinde, Sultanahmet parkının karşısın
da, Başvekfılet arşiv dairesinin yanın
daki ahşap binaların yerine inşası i
çin tetkikata başlanmıştır. Bu suretle 
Yerebatan sarayı da belediye sarayı
nın arkasına isabet edeceği için iyi 
bir şekilde tamir edilecektir. Adliye, 
belediye ve vilayet binaları aynı üs
liıpta inşa edilecektir. İstanbul şehir 
meclisi on beş güne kadar fevkalade 
bir toplantıya çağrılacaktır. Şehir 

meclisi tramvay, tünel .ve elektriğin 

belediyeye .devri hakkındaki kanuna 

Belediye şehrin en kalabalık so
kaklarında bilhassa Beyoğlunda izdi· 
hamı azaltmak için tramvay servisini 

tevfikan tramvay idaresinin 8 aylık kaldırarak yerine otobüs ve raysız 
bütçesini tetkik edecektir. tramvaylar işletmeyi etüd etmekte· 

Taksim kışlası arsasının hükümet dir. 

Vcnidcn--+or.ı; c.clo"' P :ı:. T_ 

memurlarının listesi 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünde müddetlerini 

doldurdukları için terfi ettirilen memurlardan bir kısmını geçen
lerde yazmıthk. Bugün de terfi eden memurlardan diğer bir kıs· 
mmı yazıyoruz: 

55 liraya terli edenler: l Naim Sezengöz, Hulki Tamur. 

Müfett~~ ~a~~.~ Biricik, An:~~~ 35 liraya terli edenler: 
P.T.T. mudurlugu telgraf mua İzmir telgraf muavini Nazif Tata
Cemal Ünal, Müfettiş Abdünnur Pe - gar, telgraf işleri reisliği Şeflerinden 
lin, Erzurum muavini Latif. Arif, İzmir P.T.T. mesul muhasibi 

45 liraya terli edenler: 

Ankara P.T.T. müdür muavini Ha
di Erkmen. Müfettiş Rüştü Bengü, 
muamelat müdür muavinlerinden 
Hakkı Akman, fen müfettiti Rahmi 
Baydu, Manisa P.T.T. müdürü Ziya 
Artuç, Yozgat P.T.T. müdürü Sabri 
Gültekin. 

40 liraya terli edenler: 

Telgraf itleri reisliği şube müdür
lerinden Hayri Uluer, Halil İmbat, 
muamelat şube müdürlerinden Ri . 
fat Eryüksel. Çanakkale P.T.T. mü
dürü Salahattin Erdağ, Başmaknist 

Gençliğin, orta yatlılığın ve 
ihtiyarlığın ölçüsü nf'dir? Bu me· 
seleye dair herkes bir ıey söyliye· 
bilir. 

Burada bu husustaki fikir ve 
mütaleasını nakledeceğimiz a· 
dam 75 yaşında Moriz: Rozental 
isminde bir piyanist olduğu için, 
sözüne kıymet vermek lazım ge
lir, sanırım. Bu adam diyor ki: 

"Bir erkek, eğer bir kadın ken
disini bahtiyar, yahut betbaht e
debiliyorsa, gençtir. 

Eğer, hala bahtiyar ediyor da, 
betbaht edemiyorsa orta yaşına 
girmittir. 

Eğer bir kadın, kendisini, ar
tık, ne betbaht, nedıt! bahtiyar e· 
demiyorsa ihtiyar olmuı demek· 
tir.,, 

Niyazi, Adana muhasebe Şefi Tahsin 
Kağıtsız, posta işleri reisliği şeflerin
den Asım, muamelat müdürlüğü şef
lerinden Avni, Posta iı1leri reisliğin
de Nazım. 

30 liraya terli edenler: 
Bakanlıklar merkezi şefi Hikmet, 

orman çiftliği şefi Niyazi, muamelat 
müdürlüğü memurlarından Nadire 
Nural, telgraf işleri reisliğinde Hak
kı Yener, Levazım müdürlüğüme• 

murlarından Burhan Kutlu ve Suat 
Baykal, Veznedar Ali Kemal, Edir· 
ne muhasibi Burhan, tetkik memuru 
Şevket, posta işleri reisliğinde Hay· 
ri. 

25 liraya terli edenler: 
Telgraf işleri reisliğinde Ekr cı .. 

Yalçın, yüksek ticaret mektebi me -
zunlarından Hakkı Karakullukçu, tet· 
kik memuru Ali Uncu, Ankara tel· 
graf tahsildarı Hüseyin Demirörs, 
Konya muhasebe memuru Veli, mer
kez muhasebe memuru Zaika, hukuk 
müşavirJiği memurlarından Celal 
Sun, muamelat müdürlüğü memurla· 
rından Şuuri ve Bedia Korur, poı:ta 
işleri reisliğinde Vedat. 

20 liraya terli edenler: 
Telgraf işlerinde memurlardan İh

san, Hasan Rami, Fatma Zehra, Bet' :a 
Bileydi, Sabiha Örde, Hatice, telefon 
işleri memurlarından Meliha BilkU. 
batı, Ali Bayar, Kastamonu muhase. 
b'e memuru Hilmi, posta i~leri me
murlarından Şükriye ve Faika. 

Nişan töreni 
Sulh ve Lehiıtan! Emekli general Reşit Güneray·ın 

kızı Bayan Hümeyra Göneray ile 
Bir "siyasi icmal" muharriri merhum binbaşı Tahsin'in oğlu or -

4 temmuz tarihli yazısının üstüne man teftiş heyetinden Celal Göydün
fU baılığı koymuı: ün nişan törenleri evelki gün sayın 

"Avrupa sulhu Lehiıtan'ın e· generalin Yenişehir"deki evinde iki 
linde.,, tarafın yakınlarından ve aile dostla-

Malının re1cll.mını yapan tüccar, 
fıkramızın baJ tarafında yazdıkla

"Buradaki çiçekler, her ziya- Fakat neden Lehistan'ın elin- rından mürekkep güzide bir kalabaltk 

rımızı aöyJüyor 
retçinin göstereceii ihtimam al· de olsun? Lehistan hiç bir tarafa huzurunda yapılmıştır. Yeni nipnlı· 

.....,_,,......,'""- · -<·-'aa)•'- dırsanbk ai,ıeti bea!!!!! I' 1ca IODIUJ: 1118.d~._.ı;J.-rl 
t:ej'ff Brandon devam etti: ar, ne e imse - bu hususta 
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Jürkiyenin harici 

politikası 

Hariciye Vekili muhterem Bay 
Şükrü Saraçoğlu, dün, müstakil 
grup reis vekili muhterem Bay Ra -
ni. Tarhan tarafından harici politİ· 
kamızm hedefleri hakkında sorulan 
bir suale meclis kürsüsünden vazıh 
ve mukni cevap vermiıtir. Saraçoğ• 
lu, Rana Tarhan'm sualine cevap 
vermekle beraber, hakikatte muha
tabı bütün meclis azalan, daha 

' -doğrusu bütün türk milleti ve hatta 
dünya efkanumumiyesi idi. Muhte
rem Hariciye Vekili, harici politika· 
mızm hedefini, "yurtla sulh, cihan· 
da ıulh vecizesiyle ifade etmittir. 

,, "h . 
Türk milletinin tarihinden ve ı tı • 
yaçlarından doğan ve cümhuriyetin 
kurulutundanberi her hükümet t!'": 
rafmdan takip edilen bu sulh polıtı
kaaı türk milletinin kendi hudutları 

' ek. ic-inde çalıımak ve yükselm ım· 
kanını bahıetmiıtir. Muhterem Ha· 
riciye Vekilinin de işaret .e~tiği _gi
'bi sulh devrindeki mesaimızın blan
ç:su karşısında bugün haklı bir gu
rur duymaktayız. Gayemiz de sulh 
ve sükun içinde çalıtmakta devam 
etmekten ibarettir. • . 

Cihan sulhu milletler cemıyetı 
ve kollektif barıt sistemi ile ko~n
d r 1u zamanlarda Türkiye bu sısl~· 
min samimi bir uzvu idi. Fakat b'.r 
takım tazyikler altında kollektıf 
barış sistemi zayıflamıttır. Ve bu· 

.. ulhun korurunası için başka gun s . • 
1 
.. 

çareler aranmaktadır. Harıcı po ıtı-
kanın ana hedefi sulhun korunma -
srnı teminden ibaret olan Türkiye'· 
nin de aynı yol üzerinde yürüyen 
devletlerle it birliği yapması pek 
tabiidir. Bu bakımdan, muhterem 
Saraçoğlunun çok güzel iz.a~ ett.i~i 
gibi, son aylar içinde hancı polıtı· 
kamızda bir değiıiklik meydana 
gelmiı değildir. Bilakis aynı hedefe 
doğru yürümekte devam etmek~e
yiz. Fakat deiiıen tartların tazyıkı 
lltında baıka bir yol üzerinden yÜ· 
rümek mecburiyetinde kaldığımıza 
tüphe yoktur. Acaba eski yoldan 
yeni yola ne zaman geçtik? Dunıp 
düaiinünce dönüm noktasının Ar-

:r- ' • 
navutluk hadisesi olduğu akla gelır. 
Fakat daha derin düıünülürae, ha -
kikatte bu hadiseden çok evel, yeni 
yol üzerinde yürümekte olduğumu -
~il. ~UJIUC J'Uft.LUI • .,.._ J v a..._. 'V&.&~41ıA&• 

gıç noktası, belki de Habeıistan'm 
istilası sıralarıdır. ltalya'ya karı• 
aanksiyonlara iıtirak ettiğimiz za· 
man yeni bir yol üzerinde yürüme • 
f e baılamııtsk. Sonr~ ~•P_•~Y~ _har
bi dolayısiyle Akdenızın asayı§t bo-
zulduğu zaman N yon kararlarına 
iştirak ettik. Bugün i~ birliği yaptı
iımız bütün devletlerle bu yollar Ü· 
zerindedir ki buluttuk ve aynı yo
lun arkadaılığını yaptık. Bundan 
sonra Avrupa'da tebarüz eden her 
ihtilaf, İngiltere, Fransa, Sovyetler 
ve Türkiye arasındaki görüt ve 
menfaat birliğini tebarüz ettirdi. 
Montrö'de bu devletler türk noktai
nazannı kabul ederken, bizi yaban
cı bir devlet saymadılar. Nihayet o
toriter devletler birkaç ay evel, or
ta ve ıarki Avrupa'da tecavüze ge· 
çince Türkiye, lnıiltere ve Fransa 
ile aynı vesikanın altına imzasını 
lroymuıtur. Hariciye Vekili bu dev· 
letlerle münasebetlerimizin her gün 
mesafe almakta olduğunu ve sıkı 
bir el birliğinin hükümlerini ihtiva 
edecek akor'un im-zalanmak üzere 
bulunduğunu söylemiıtlr. 

Almanya ve ltalya ile iyi geçin -
inek istemiyor muyuz? Hemen ıunu 
aöyliyelim ki böyle bir ıey aklımız -
dan geçmemiştir. Bilakis Türkiye 
her iki devletle de dostluk münaae
hetlerini idame etmek emelindedir. 
F' akat doat olmak için bir tarafın 
arzusu kafi değildir. Almanya ve J. 
ta.lya, tedafüi bir gaye ile giriıtiği • 
tniz bu taahhütlere 11çemberleme,, 
adını vermiılerdir. Ve bu hareketle· 
tiyle, emniyet sahamızda, hatta kim 
bilir belki de topraklarımızda göz -
leri olduğunu itiraf etmiılerdir. Ay
lardanberi alman ve İtalyan gazete
leri aleyhimizde neıriyat yapmak -
ta.dırlar. Son günlerde İtalyan mat
buatı küfürbazlığa da başlamıtbr. 
bunlar zaf ve hatta aciz alametleri
dir. Ve kendilerine vereceğimiz tek 
1-\r cevap: 

- ••• kervan yürür 
den ibarettir. Türkiye ne yaptığı-

1\ı bilir. Kimsenin nasihatrna muh
taç değildir. Dün Saraçoğlu'nun da 
•Öylediği gibi, yeni Almanya'nın in· 
tili olan kitapta İngiltere ile itti
f•k alman harici politikasının en 
eaash umdeai olarak gösterilmekte 
ilten, vaziyetin kötü idaresi yüzün • 
~endir ki Almanya böyle yalnızlık 
•çine atılmııtır. Saraçoğlu bunu al· 
llıan devlet adamlannı tenkit et• 
llıek için değil, aynı ittifakı yaptığı
"11~dan dolayı bizi muahaze etme· 
~e kalkııanlara cevap vermek için 
~l · tir. Almanya ve ltal a çık-

ULUS -3-

DÜNYA HA' BERLERİ · 
c DUN KU ) 

Dostların itirafı Sovyetlerle 

yapılaı;ı 

müzakereler 

iSTANBUL Gazeteleri 
Bir Alman gazetesi diyor ki: 

Çin harbi uzadıkça japonların 
uğradıkları zorluk da artıyor 

Berlin, 8 a.a. - Alman matbuatı, Çin - Japon harbinin yıldö -
nümüne uzun makaleler tahsis etmektedir. 

YENİ SABAH 

Dikkate şayan bir münakaşa 

İKDAM 

Bu çıkmazda·n nasıl çıkacaklar? 
A. N. Karacan bu baş makalesinde, gıi· 

nün beynelmilel davasının harp çıkacak 
mı, çıkmıyacak mı meselesinde ~ld~ğunu 
söylüyor ve "kar,ılarında kendılerınden 
kuvetli bir cephe, gerilerinde tazyiki her 
gün daha çok hissettikleri bir efkarı u
mumiye, iki akş arasında, Almanya ve 
İtalya için ıru.-tulacak yol kalmamıştır. 
Asıl korkulu nokta buradadır,,diyor. 

AK~AM 
Doyçe Algemayne Saytung, harbin uzaması yüzünden .japonla

rın maruz kaldığı müşkülatı kaydederek şöyle demektedır: 

Moskova, 8 a.a. - Seeds, Naggiar 
ve Strang, dün fransız sefaretinde, 
Moskova'nın mukabil teklifleri hak
kında mensup oldukları hükümetler 
tarafından kendilerine verilen yeni ta· 
limat hakkında görüşmüşlerdir. Bu
gün Molotof'tan bir mülakat talep e
decekleri öV,renilmiştir. 

Huseyin Cahit Yalçın, bu baş makale
de Almanya'nın, İngiltere ile olan de· 
ni; anlaşmasını feshettiğini Londraya 
bildirdikten bir ay sonra Londra'nın ye
niden miızakereye amade bulunduğunu 
bildiren notası üzerine Alman ".e lta!
yan matbuatında görülen şiddetlı n~&rı· 
yatı bahis mevzuu ediyor ve bu neşr~ya· 
tın. bitaraf devletler efkarı u!llumıy~· 
since gayet istifadeli bazı hakıkat.~erın 
ortaya çıkmasına sebep <?l~ugun~ soyle
dikten sonra Almsn. lngılız denız anlaş
masının Almanya bakımın<lan asıl hede· 
fini izah euerek, "Alman ve İtaly~n 
matbuatına hiç olmazsa artık .maskesız 
bir çehre ile içlerini doktii~lerınden do· 
layı müteşekkir kalalım., dıyor. 

Balkanlıların dostu kimdir? 

"Japonyanın mali vaziyeti gergin~ 1 
dir. Her memleketten ziyade Japon- ı 
ya'nın bağlı bulunduğu harici ticare· 
ti gerilemiştir. Hafif temeller üzeri-

Amerika'nın 

bilaralhğı 
ne kurulmuş olan karışık makinenin 
durmadan işlemesi lazımdır. Bunun • 
la beraber japon hükümetinin vaziye
te hakim olduğunu ve japon milleti· 
nin de pasif bir mukavemete değil, 
daimi müspet fedakarlıklara tamamiy 
le hazır olduğunu her şey gösteriyor. 
Fakat harbin uzamasiyle müşkülat da 
artıyor. Çin'de "ve Mançuri'de bir 
milyon japon askeri vardır. Bunlar, 
acaba ne zaman memleketlerine döne· 
bileceklerdir?,, 

N evyork belediye reisinin 
çinlilere sempatisi 

Nevyork, 8 a. a. - Çan - Kay - Şek 
in refikası tarafından Çin harbinin 
öksüzleri menfaatine toplanan iane -
ye bir yardım olmak üzere tertip e· 
dilen Pekin'in hazineleri sergisini zi
yaret eden Nevyork belediye reisi 
Laguardia, bir hitabe iradederek de
miştir ki: 
"- Hukuku beşerin bu suretle te· 

cavüzlere maruz kalması uzun müd· 
det devam edemez.,. 

Laguardia, "başka memleketlerin 
topraklarını zapteden diktatürleri,, 
tenkit ettikten sonra Çin general 
konsolosuna hitap ederek, şunla· 

rı söylemiştir: 

"- Memleketinizin vaziyetini ve 
vatanınızın müdafaası için sarfettiği
niz kahramanca gayretleri tamamiy -
le anlıyoruz.,, 

La~uardia, Nevyork halkını, Japon 
Jara "karşı yapugı munareoeoe \_s.ın·e 

yardım etmeğe davet etmiştir. 

Amerika bahriye 

Nazır1 vef al elli 

Müsteşan otomatik 

surette yerine getirildi 
Nevyork, 8 a.a. - Bahriye Nazırı 

Claude A. Swanson, dün vefat etmiş • 
tir. Mumaileyh, birkaç ay süren bir 
hastalıktan sonra beş haftadan beri 
nekahat halinde bulunmakta idi. 

Bahriye Nezaretinden verilen ma· 
lümata göre perşembe günü beynine 
kan hücum eden Swanson, doktorla
rın gayretine rağmen cuma sabahı sa
at 8.06 da vefat etmiştir. 

Roosevelt, bu haberi matbuata biz -
zat bildirerek demiştir ki: 

_ Sevgili bahriye nazırımızın ve -
fatını büyük bir teessürle öğrenmiş 

bulunuyornm. 
Eski Virginie valisi ve ayanından 

olan Swanson 1939 senesinden beri 
bahriye ~ezareti makamını işgal eyle • 
mekte idi. 

Bahriye müıtetarı naz.ır ol~u 
Vaşington, 8 a.a. - Bahrıye must_e· 

şarı Charles Dixon, otomatik bir şe~ıl· 
de bahriye nazırı Swanson'un yerme 
geçmiştir. 

Bir motör ihtiraı 
Balıkesirde, mil· 

Vaşington, 8 a.a. - Ayandan 34 ki
şi halihazırdaki bitaraflık kanununun 
değiştirilmesine şiddetle muhalefet 
edeceklerini bildiren bir beyanname 
imzalamışlardır. 

Bu beyannamede bilhassa şöyle de-
nilmektedir: · 

"Harp halinde bulunan milletlere 
silah, cepaneve harp malzemesi satıl· 
masını ve ihraç edilmesini meneden 
şimdiki bitaraflık kanununun ilgası -
na veya tadiline şiddetle muarı.~ız. 
lcra kuvetine harbetmekte olan mute
cavizi veya mütecavizleri seçmek hak· 
kını veren her türlü geniş salahiyetin 
aleyhindeyiz. Silahlı bir ihtilaf çık· 
tığı takdirde memleketimizin hakiki 
bir bitaraflık muhafaza etmesinde 
menfaati olduğuna inanıyoruz. Eli
mizde bulunan bütün namuskarane ve 
meşru vasıtaları kullanarak hattıhare· 
ketimizde ısrar etmeğc azmettik.,, 

Bu beyannameyi imza edenler ara
sında bilhassa cümhuriyetçilerden 
Borah, Johnson, Nye, Vandenberg, 
Danaher, demokratlardan Clark, Bo · 
ne, çiftçi ve işçi partisinden Shipstea 
bulunmaktadır. 

Sungking'te 

i ngiliz top çekerin in 
yanına bomba düştü 
... "s'-'"S• • •·•· - fungkfng'i bom

bardıman eden 27 japon tayyaresinin 
birinden düşen bir bomba "Falcon,, is· 
mindeki İngiliz topçekerinin 30 metre 
kadar ilerisine düşerek gemiyi sars
mıştır. 

"Falcon,, infilakın ~iddetinden neh
rin sığ yerlerine doğru sürüklenmiş· 
tir. Nehirden yükselen su sütunları 
geminin güvertesine düşmüştür. Bom
banın gemide husule getirdiği maddi 
hasar hafifdir. 

Köseivanof Münih'te 
-Münib, 8 a.a. - Bulgaristan başve· 
kili Köseivanof, bu sabah buraya gel· 
miştir. Öğleden sonra Münib civarını 
ziyaret edecektir. Bu münasebetle 
Hitler'in şimdi Berchtesgaden'de bu· 
lunduğu hatırlatılmaktadır. 

Kont Ciano'n·un 

İspanya misafirliği 
Barselon, 8 a.a. - Kont Ciano, 16 

ıncı asrın bidayetinde Saint • Sebasti· 
ane 25 kilometrelik mesafede deniz ke· 
narında inşa edilmiş olan ve "Zara· 
uz,, ismiyle tanılan tarihi villada ika· 
met edecektir. 

Bu villada evelce oturmuş olan kıra
~içe ikinci İsabella, İtalya kırallığının 
ılanını lspanya'ya bildirmek üzere i· 
kinci Victor Emmanuel tarafından 
gönderilen heyeti kabul etmiş idi. 

Uzak şark'taki 
deniz kuvetleri 

~ li kuvetler cadde
sinde 45 numaralı 
dükkanda B. Faik 1 
Bahadır adl ı bir 

v~ta?daşı~ız, be?· Paris, 8 a.a. - Petit Pariıien gazete
zın ıle mutehar~~k si, Uzakşarktaki bahri kuvetleri gös
bir tayyare moto • teren bir tablo neşretmektedir. 
rü yapmı~ ve. İktı- Bu tabloya göre, muhtelif devletle· 
sat V ekaletınden rin U zakşarktaki filoları şu kuvette
ihtira beratını al- dir: 
mıştır. Yandaki re· 
~imde B. Faik Ba
hadir'ı görUyorau-
nuz. 

İngiltere 
Holanda 
Fransa 
Sovyetler 
Amerikanın pasifik 

ToniH.to 
120.000 
50.000 
40.000 
30.000 

Almanya' da 
(ağınlan 

askere 
gen~ler 

Bertin, 8 a.a. - 1918, 1919. 1920 te· 
vellütlülerle 1914 den 191 i ye kadar 
tevellüdlülerin bakayesi ve şimdiye 
kadar muayene görmemiş 1906, 1907, 
1910 ve 1913 tevellüdlüler, sokaklara 
yapıştırılan ilanlarla 7 temmuzdan 9 
temmuza kadar askerlik muayene şu· 
belerine müracaata davet edilmişler· 

dir. 

Bulgar mebuslarından bir 
heyet Moskova'ya gidiyor 

Sofya, 8 a.a. - Bulgar mebusların
dan mürekkep bir heyet, Parlamento
nun ikinci reisi Markof'un riyasetin
de Sovyet iktısadi mahfilleriyle te
mas etmek üzere temmuz sonunda 
Moskova'ya gidecektir. 

İtalyan gazetesinden iki sual 
Her sabah ıütunu muharriri Cemalet· 

tin Saraçoğlu, Reste Del Karlino iıimli 
İtalyan gazetesinin Türklerin her yerde 
İtalyanlardan darbe yediklerini, sulh za
manında fena dost, harbde tehlikeli bir 
müttefik olduklarını iddia eden yazısına 
karşılık, Türklerin İtalyanlardan ne za. 
man darbe ye-diklerini soruyor ve buyuk 
harpde mi.ıttefikleri olan "Avusturyalılar
la Almanlara ihanet edenin, daha diin 
dost ve müttefik diye i12.n etti ği Arna· 
vutlara namerdane ka~deyliye'l'erin 
Türkler değil İtalyanlar olduP,unu hatır
lattıktan sonra "ne diyelim, Allah kim
seyi ~aşırmasın., diyor. 

Buz dolabı mı, fabrika mı? 

Biga'da inhisar bayii Medayin Bayer 
imzalı bir mektubu neşrediyor. Mektup 
sahibi, dükklnına aldığı buz dolabı için 
elektrik ücretinden tenzilat yapılmasını 
istemek üzere belediyeye vnki -0lan mü· 
racaatına knrşılık bir heyet tarafından 
keşif yapılarak, buz do12b1arının motör 
envaına dahil telakki edildi'tini. ona göre 
üstelik resim almaf:a teşebbıis edilditini 
söylüyor, bir türlü çare bulamadığ'l bu 
derdinin büyük makamlara duyurulması 
için gazeteye dercini rica ediyor. 

Muhittin Üstündağ ve 
arkadaşlan beraet etti 

Muhittin Üstündağ yalnız Sürpagop mezarlığı 
iıinden 50 liraya mahkum oldu bu 

verilen ceza da tecil edildi 

Muhitt~n Üstündağ beraet kararını dinliyor 

Eski İstanbul vali ve belediye reisi B. Muhittin Üstündağla ar
kadaıları hakk~nd.a o~o~üı, Sürp Agop ve asri mezarlık itlerinde 
yo)su~luk oldu.gu ıddıaııyle. aç.~lm~.' olan dava dün bitmit ve ka
rar dun T emyız mahkemesı dorduncü ceza dairesinde taraflara 
tefhim edilmittir. 

Dünkü son celsede Muhittin Üs
tündağ ve e~ki muavini Ekrem Seven
can hazır bulunuyorlardı. 

Celse açıldığı zaman otobüs dava
sı hakkında verilmiş olan karar okun
du. Mahkeme kararında, iddia maka. 
mının geçen celselerde serdetmiş ol· 
duğu iddialar madde madde zikredil
dikten sonra bunların varit olmadığı 
neticesine varıyordu. Okunması 45 

dakikadan fazla süren bu kararda, 
Muhittin Üstündağ ve arkadaşlarının 
otobüs işlerindeki yolsuzluklarda su
nutaksirleri olmadığı beyan ediliyor 
vetemyiz yolu açık olmak üzere, itti· 
fakla maznunların beraet ettikleri 
bildirilyordu. 

Aari mezarlık İfİ 

mesuliyeti mucip bir cihet görüleme • 
diği ilave ediliyordu. Neticede temyiz 
dördüncü ceza dairesi asri mezarlık i
şi hakkında eskiden vermiş olduğu 
kararda ısrar etti. Bu davadan da 
maznunlar, temyiz yolu açık olmak 
üzere beraet ettiler. 

50 lira para cezaaı 

maz içindedir. Çünkü küçük millet
lerin haklannı inkar ediyorlar. Ve 
bu yol üzerinde yürüdükçe, muhte
rem Hariciye Vekilinin söylediği gi
bi, ıshraplariyle yalnız kalmıya 
mahk\ımdurl•• 

filosu 1.000.000 Bundan sonra asri mezarlık davası 

Üçüncü dava olarak Sürpagop me
zarlığı hakkındaki iş üzerinde mah
kemenin vermiş olduğu karar da dün 
tefhim olundu. Bu davada mahkeme,, 
iddia makamının maznunlar hakkın
da serdettiği itiham sebeplerinden 
bazılarına iştirak etmekte, bazılarını 
ise varit görmemekte idi. İştirak etti· 
ği noktalara göre, Muhittin Üstünda
ğın hareketine uyan türk ceza kanu • 
nunun 230 uncu maddesi mucibince 
maznun 50 lira ağır para cezasına 

mahkum edildi. Fakat geçmiş bir 
mahkumiyeti bulunmadığı için bu 
para cezasının teciline de karar verili
yordu. Bu 90n kararda da temyiz yolu 

A. Ş. ESMER 

Yekun 1.240.000 hakkında verilen karar okundu. Bu 
Japonya 860.000 davada da gene müddeiumumi tara-
( ULUS - Uzakıarktaki muhtelif devlet· ı fından maznunlar hakkında ileri aü. 

!erin kuvetlerini rakamlarla aöateren biı- rülen isnatların mahiyet ve esaaları 
yük ~ir haritayı ıazetemiz perıem~e ıunpu tekrar olunduktan i de 

ktır 

Fazıl Ahmet Aykaç, bugunkü baş ma
kalesinde, Balkanların. dunyanın ıiyaset 
sahnesiooe ve ötedenberi kih bir kome
di, kah bir trajedi mevzuu olarak ortaya 
çıktığını ve bu sahne açık bulundukça 
bunun daima böyle olacagını soyliyerek. 
Balkanlıların vaziyetiyle alakadar büyük 
devletlerin Balkanlılar arasındaki anlaş
mazlıkları idame ederek fırsat bekledik
lerini izah ettikten sonra "Balkanlıların 
dostu kimdir?,. Sualini irad ediyor ve 
"menfaatlerini bilirler ve şuurlarını 
gölgelendirmezlerse. Balkanlıların ta 
kendileri..., diyor. 

SON POSTA 
Kanunlar ve memurlar 

Muhittin Bırgen, her gün sutunundaki 
makalesinde, ötedenb.eri. miike11ef!erle 
maliye arasında uzun ıhtıli!ları ~~cıp O• 
lan bir takım maliye formahtelerını halk
çı ve ameli bir kalıba dokec7k olan .ye~i 
bir maliye kanununun Meclıse verılmış 
olması munasebetiyle maliye vekaletini 
ve hükumeti hakikaten tebrike ve teşek· 
kure lliyık buldugunu söyledikten sonra, 
kanunlar ne kadar iyi olursa olsun. asıl 
kıymetleri tatbikatta meydana çıktığını, 
halkla devlet arasındaki ihtilafların, her 
memurun kanun icaplarını tamamen ye· 
rine getirmemesinden ileri geldiğini izah 
ediyor ve her memur kendi kendisni ke.~
di vicdanında ahlak bakımından her gun 
birkaç defa bir ic; muhasebesine tabi tu
tarsa her şeyin kolayca yola gireceğini İ· 
live ediyor. 

CUMHURİYET 

Nevyork dünya sergisinde 
Türkiye 

Yunus Nadi, Nevyork sergisindeki 
türk pavyonuna tahsis ettiği bu baş ma· 
kalede, sergiye iştirlkimizi takdirle ka.r
şılıyor ve onun muvaffak olmasını tem.ı.n 
eden bütün milli faaliyetlere teşekkur 
etmeği vazife bildigini sdylüyor. 

Küfür harbi 
Peyami Sefa, hidlselcr arasında sütu

nunda, mihver devletlerinden birinin 
"çirkefe batırıp çıkardığı çizmesinin biı· 
tün pisliklerini Akdenizin üstünden aşı
rıp üzerimize kondurmak için ayağını 
boş yere sallayıp durduğundan,, ve bir 
milyon küfre bir tek hakaret kelimesiyle 
cevap vererek, topunu birden sahibine 
iade etmek en kestirme har~kct oldur,u· 
nu söyliyerek ilave ediyor "Tıirk matbu
atı şimdi bunu yapıyor. Hulasa edilirse 
bu cevaplarımız tek kelimeye sığar ve 
küfürbazın çizmesindeki pisliği yüziine 
aıvamağa yeter. Çünkü bu çizme ile bi
zim aramızda koca bir Akdeniz var. Fa
kat bu çizmenin tabanlyle sahibinin yü
zü arasındaki mesafe birkaç karıştı::. 
Günü gelince biz o mesafeyi de, o sura· 
u da, kara yazılı alnı da yakından kıır~ 
lamasını pek iyi biliriz.,, 

VAKİT 

Vazife hayatında bir nümune 

Aıım Us, bu ba~ makalesinde, Cümhur
reisimizin olilu Omer lnonii'nün, Anka· 
ra askeri kampında. arkadaşlarından fark
ıız bir kamp hayatı yaşadığını anlatarak, 
saltanat rejimiyle cümhuriyet rejimi a· 
rasındaki farkı memlekette anlamamıı bir 
tek ferd kalmamış oLduğu şüphesiz ol
makla beraber Ömer İnönü'nün silah o
muzda nöbet bekliyen saf, gene üzerin
de dikkatle durmaia değer bir hadise ol
duğunu söylüyor ve "zira bu hadise, ku· 
vetten başkn hiç bir $eye hıirmet etmi
yen bugilnku dünya içinde tilrk milleti· 
nin varlığını muhafaza edebilmesi için 
İ&tisnasız olarak bütün türk çocuklarının 
Ömer İnönü'nü, kendilerine örnek alma· 
ları lazım geldiğine de bir işaret sayabi· 
lir., dedikten sonra, Milli Şef'in evelki 
gün kampı ziyaret ettigi sırada sanki 
kendi oğlu orada yokmuş gibi hareket e· 
derek ona bir tek söz bile söylemeden 
ayrıldıtını, Ömer lnöniı"nün de, sanki 
gelen babası değilmiş gibi davranarak 
vazifesiyle meşırul olduğunu ııöyliyerek, 
bunu İsmet İnönü"nün devlet reisi olmak 
duygusu ve onun, oğluna verdiği terbiye 
ile izah ediyor. 

Talebe polisi 

' Günün akisleri siıtunu muharriri, 1s-
tanbul"da sayısı artırılaca{:ı haber veri
len okuma odaları munasebetiyle yazdığı 
bu fıkrada, talebenin, den saatlerinde bu 
okuma odalarına alınmaması lazım gel
diğini. fakat mektepten kaçan talebeyi 
okuma odasından mahrum edince başka 
bir yere 1:itmekten de ahkoyabilmek 
icabettiğini ıöylediktcn sonra kontrolü 
sıklaştırarak bir nevi talebe polisi ihda. 
sını teklif ediyor. eski mubnssırlar ne
vinden bir memur tipi, yahut en uslu ta
lebenin kontrol ve irşat vazifesiyle tav. 
zifi fikirlerini ileri sürüyor. 

TAN 

İngiliz - Sovyet müzakerelerinin 
iç yüzü nedir? 

M. Zekeriya Sertel, bu baş makalesin· 
de, İngiliz • Sovyet müzakerelerinin f e· 
cirdiği safhaları izah ettikten sonra, n
giliz • Sovyet munasebatmın tarihçesini 
yapıyor ve hAdisatın zoriyle ve elrirı u
mwnlyenln tazyiki ile Sovyetlerle muza. 
kereye mecbur kalan Çemberleyn'in, 
Sovyet)erle ittifak akclino de mecbur ka-
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Tehdit kuvete 
delôlet etmez 

(_R_A _D_ v_o_) 
TORKIYE çer) ı - O. Strauss - Nild 

(Marş). 2 - Tschaikowsky • 
Çicekler valsi. 3 - Berlioz • 
"Les francs juges'" uvertü • 
rü. 4 - Leoncavallo - Maia 
(Fantezi). S - Chabrier - Bo 
urree fantasque" 

ı::::::::::::::::::~~:~~:~:=::~~~:~!::~~~~~:::::::::::::::::J 
Radyo Difiızyon Postalan 

TORKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

Ç ekoslovakya'nın is -
tiklaline mal olan 

buhrandanberi milletlerin 
zihinlerini bir tek mesele 
işgal etmektedir: enternas
yonal vaziyet mukadder o
larak harbe doğru mu inki
pf etmektedir? Yahut, da
ha doğrusu, Almanya'nın 

kadiri mutlak hakimi, mak
sadını başka türlü tabak -
kuk ettiremezse yeniden 
bir cihan harbı açmıya ka
rar vermiş midir? 

Şimdilik bu muammayı 

halJetmek müşküldür. Ha
diselerin değişen şekilleri, 
devlet adamlarının nutuk
ları, mülhem matbuatın po
lemikleri arasından beyhu
de yere buna bir cevap bu
lunmıya çalışılıyor. 

Sulhcu maksatları şüphe 
götürmiyen devletler en 
kötü ihtimallere karşı ha
zır olmak için muazzam bir 
gayret sarfetmektedirler, 
fakat uzlaşıcı arzularını 

her fırsatta izhar c:tmekte
dirler. Hasım taraf kendi -
sine muvaffakiyetler te -
min etmiş olan şantaj .ve 
baskın metodlanndan artık 
bir şey beklenemiyeceğini 
anlamı§ görünmemektedir. 
Her halde şeflerin ifadesi 
değişmiş değildır: ve bu ı

fade hiç teskin edici mahi
yet arzetmiyor. 

Almanya'nın MemeJ'e, 
ve ltalya'mn Arnavutluk'a 
el koymasından beri nispi 
bir sükfınet hasıl olmuş gi
bi göründü. Herkes bunun 
muvakkat olduğunu hisset
mektedir: herkes önümüz
deki aylar için Danzig et -
rafında yeni bir gerginlik 
beklemektedir. Meğer ki u
mulmadık şeyler ihdaa et -
mekte üstat olan Führer 
sessizce olgunlaşmış bir 
kombinezonu meydana çı -
karsın. Feragat etmiyen 
bir ihtirasın yeni tazyikle
ri nereye kadar gidecek ve 
bunun neticesi ne olacak
tır? 

Ç emberlayn Kardif'te 
Almanya ile bir iş

birliğini temenni ettiğini 
ve bunu mümkün gördüğü
nü tekrarlamııtır ve battı 
anlaşma ve karşılıklı itimat 
havası içinde müzakere e -
dilmek şartiyle değişiklik
lere bile razı olacaktır. Dü· 
ıüncesi çok iyi anlaşıl~~k
tadır. Çünkü günün bırın
de milletleri tüketen rakip 
gayretlere bir nihayet ver· 
mek ve belki milletler ce -
miyetini yeniden canlan -
dırmak icap ~decektir. 

Fakat bütün bu teklifle
re somurtkanlıkla mukabe
le edilmektedir. Almanya 
emperyalizminin yolunu 
kesmek üzere tetekkül et -
mekte olan azametli kuvet
lerden ürktüğü hissine 
kimsenin kapılmasına ma -
hal vermek istemiyor. Dan
zig'in ve sömürgelerinin i
adesi ve "hayat aahaaı" de-

diği tarif edilmez şeyin 

kendisine temin edilmesin
den başka hiç tir hal çare
sine yanaşmıyacağını bil -
diriyor. 

Führer 1918 de silahları 

terketmekle Alıpanya'nın 

cümhurreisi Vilson'un da -
vetine icabet etmiş oldu • 
ğunu ve bu makfıl hareke· 
tine sonra pişman edildi -
ğini söylemiştir. Doktor 
Göbbels de pek aşırı tabir
lerle bu garip tezi ileri sür
müştür. Atman gazeteleri 
lngiltere'nin makfil sözle -
rini istihza ile karşılamak
tadırlar. Böylece Almanya
nın kararı kati olduğu ve 
hiç bir şeyin onu yolundan 
döndüremiyeceği, harbın 
mukadder olduğu hissini 
vermek istiyorlar. 
Şu halde korkunç harbe 

doğru mu gidiyoruz. Ben, 
kendi hesabıma, alman dev
let adamlarının ifadelerin -
de hayırlı alametler bulun
duğuna inanmıya mütema
yilim. tf ade şiddeti ekseri
ya gizli bir tereddüdün a -
lametidir: harekete giriş -
miyen sözlerle kendini 
tatmine çalışır. 

M uhakeme edelim. 

Dünyada harp istiyen, 
galip için bile harbın fay -
daları felaketlerinden üs -
tün olduğuna inanan bir 
tek millet yoktur. Belki 
başta B. Hitler bundan e
mindir. Yoksa, demokrasi
lerin ataleti sayesinde si -
)ahlarının onlardan üstün 
olduğu bir andaki fırsatı 

kaçırmazdı. 

Bugün, zaman onun a
leyhinde çalıtmaktadır. 
Karşılaşacağı hasımlar her 
gün biraz daha kalabalık 

ve biraz daha kuvetli ol -
maktadır. Buna mukabil 
Almanya'nın iç vasiyeti, a
razi ilhaklanna rağmen. ve 
belki büyük mikyata -
yi.i%den, git &14"• ~ • 
1eşmektedlr. Orta.adi tlllt • 
sele, içtimai mesele, mali 
mesele git gide giriftleş -
mektedir, ve bunların tek 
hal çaresi dünyadaki me -
todlann kökden deiiıme -
sidir. Artan sefaletin har -
hı mümkün göstermesi ve 
ani bir çılgınlığa meydan 
ıermesi ihtimali yok de -
ğildir. Bununla beraber bu
na ihtimal vermiyorum. 

Bu şartlar içinde, blöf 
yapmakta israr ediliyor. U
sul o kadar defalar muvaf
fak olmuştur ki hala bun -
dan büyük faydalar bek • 
lenmektedir. 

Metin davranalım. Po -
ker partisi, oyunbazlık e -
denlerin kendileri için ya 
vaz geçmek, yahut da fena 
olan kağıtlarını ortaya at -
maktan başka hal tekli kal
madığını anladıkları gün 
sona ermiş olacaktır. 

La Tribune des Nation• 

ll lll lllllf 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Danzig yüzünden harp olursa .. 
Danzig'e yapılacak bir taarruz umumi bir ihtilal 

için ilk i~aret olacaktır. Almanya böyle bir umumi ih
ti/§Jden tevakki etmeyi belki tercih eder. Fakat bu 
mevzu etrafında Berlin'de hiç bir endişe yoktur. 

lngiliz ve lransızların Lehistan için garantileri o 
kadar sağlam, o kadar katidir lci alman/arla lehJiler a
rasında bir iki el si/Sh atılmasiyle lngiltere derhal do-
11anmasını, Fransa ordusunu seferber edecek! Birlik 
olan bu iki kuvet, müttefiklerinin yardımına hemen 
hazlT olacaktır. 

Danzig yüzünden bir harp olursa, bazı İngiliz ve 
fransız efkarının parçalanması Berlin tarafından te
emmül edilmektedir. Bu türlü hesaplar, insanı yanlış 
kararlar vermeğe sevkedebilir. lngiliz ve fransız u
mumi efkarına dayanan bu iki memleket hükümetleri, 
mihver tarafından yapllacak her hangi yeni bir darbe
ye kaqı durmağa karar vermişlerdir. ister Danzig'e 
olsun ister başka bir tarafa. bir darbe indirilecek olur
sa, hükümetler bu kararlarında sebat edeceklerdir. 

Fransa ile lngiltere buna sadece karar vermekle 
kalmamışlard1r. Ayni zamanda. bu iki devlet her han
gi bir tehlike ihtimalini büyük bir soğuk kanii/ıkla 
karşıl ıyacak/ard ır. 

Almanya, Avrupa kıtasında hegemonyasını bir ke
re daha yaymak için Lehistan'ı Çekos/ovakya'nın aki
betine uğratmağa haz1rlanacak olursa iyi bilmelidir 
ki yolu üzerinde lngiltere ile Fransa'yı bulacakt1r. 

PETlT PARlSlEN 
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kim olacak devleti tayin e
decek olan bu çarpışma, bir 
mukadderat meselesidir. 

Tiyençin için çıkan an -
laşnıazlık, bu mücadeledeki 
ihtilafların sonuncusu ol -
mıyacaktır; hatta, belki de 
bir hal tarzı bulunacaktır. 
Fakat, burada çarpışmakta 
olan siyasi ve manevi ku -
vetleri yeniden meydana 
çıkarması bakımından, bu 
mücadelenin tarihi kıymet 
ve ehemiyetini muhafaza 
edecektir. 

Frankfurter Saytung 

Hava 

bombatdımanlar1ndan 

saklanmak 

~in kullanılan ışıklar 

Geçenlerde, lngiltere'de 
geceleyin yapılan hava ma
nevralarında, bir bombar -
dıman tayyaresine, ışıkla 

yeri takribi olarak tayin e
dilen bir fabrikayı bulmak 
vazifesi verilmiştir. Bu va
zifeyi üzerine alan tayya -
re, fabrikada ışık olduğu 

ve pencerelerinde perde ol
madığı halde ne 1000 met -

Leh - Alman 

münasebeti 

kat, bu defa gene İngilizler reden ve ne de ikinci bir u
araya girdiler. Zira, onla - çuşta 150 metreden, fabri -
rın yeni politikaları, her kayı ele verecek en ufak 
şeyden evel bir şark poli - bir ışık bile tespit edeme -
tikasıdır. miştir. 

Franlılurter Sa,ıımg Bu muamma nedir, bili -
Bu arada Lehistan'da ne- Tı·enç·ın yor musunuz? Fabrikanın 

ler olup bitti? pencereleri maviye boyan -

mektedir. Hava silahı, mev 
cut deniz kuvetlerine yeni 
bir yardımcı vasıta olctrak 
katıldığı için, onun harbı 

güdümüne bağlanması za -
ruridir. Fakat, buna rağ -
men, deniz harbında hava 
silahından fazla bir şey 

beklenilmemelidir. 
Ticaret harbında, bu si -

lah, denizaltı gemilerinin 
tabi oldukları şartlara bağ
lıdır. Hava silahı, tek başı
na, ne denizlerde hakim o -
labilir ve ne de böyle bir 
hakimiyeti muhafaza et • 
mek kudretindedir. 

Bundan dolayı, askeri 
deniz tayyarelerine düşen 
vazife, esas itibariyle, de -
nizde harekete geçmiş o -
lan kuvetlere keşif işini 

görmek, donanmayı düş
mana doğru sevketmek, ha
reket üsleri sayesinde sa -
hil boyu sularını emniyet 
altına almaktan ibaret kal -
malıdır. Bundan başka, 
düşman deniz kuvetlerine 
ve onların hareket üslerine 
karşı taarruza geçirilebile
cekleri gibi, hasım tarafın 
idhalatı da tehdit altına a -
lınabilir. Ru'yet sahaları 

pek geniş olduğu için, ke
şif tayyarelerine, pek ye -
rinde olarak, "donanmanın 
gözü" adı verilmiştir. 

Doyçe Algemayne Saytung 

Almanlara göre 

lehlilerin tasavvurlar1 
Herkes bilir ki, oradaki mış ve içerde de turuncu Varşovadan yazılıyor : 

1648 m. 1112 Kcs./ı20 Kw. 
19.74 m. ısı.,s Kel./ 20 Kw. 

T. A. Q. 
31.'10 m. 9''iS Kcı./ 20 Kw. 

'l".A.P. 

ANKARA 

PAZAR: 9.7.939 
12.30 Program. 
ı2.35 Türk miıziği (kadın kü

me ses heyeti). 
ı3.00 Memleket saat ayarı. a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

ı3.ıS Müzik (küçük orkestra -
Şef: Necip Atkın) ı - Felix 
Glessmer - Kırlanııçların 
vedaı. 2 - Wlademar Gibish 
- Çakır keyfim (Viyana şar
kısı). 3 - Eduard Kiınneke -
Ledi Hamilton operetin<ien 
potpuri. 4 - Micheli - Çocuk 
oyunları. 5 - M iroslav Shilik 
- İspanya dansı. 6 - ]. Stra
uss - Sabah havadisleri 
(vals). 7 - Dohanyi - Düğün 
valsi. 8 - Walter Noack -
mantik üvertıir. 

ı4.1S - ı4.30 Müzik (Şen şar
kılar - Pi.) 

18.30 Program. 
18.3S Müzik (Şen oda müziği -

İbrahim Özgiır ve ateş bö -
tekleri). 

ı9.00 Çocuk saati. 
ı9.2S Türk müziği (Fasıl he

yeti). 
20.00 Memleket saat ayarı. a

jana ve meteoroloji haberle
ri. 

20.ıO.Ne$eli plaklar - R. 
20.ı5 Türk müziii ı - .... -

Hicaz peşrevi. 2 - Şerif İçli -
Hica zşarkı - Derdimi um
mana döktüm. 3 - Şekip 
Memduh - Hicaz şarkı -
Mahvolsun o tali. 4 - Udi 
Fahri - Hicaz şarkı - Bahar 
olsa çemenzar olsa. S - .... 
- Kanun taksimi. 6 - • • • . -
Halk türküsü - İnce çayır 
biçilir mi. 7 - ..... - Karcı
ğar türkü • Benliyi aldım 
kaçakdan. 8 - Bimen - Hıiz
zam şarkı - SükQ.nla geçen 
ömrüm. 9 - Mehmet Nasip -
Hüzzam şarkı - Açmam aça
mam söyliyemem. ıo - Udi 
Ahmedin - Karcığar şarkı -
Varken gönulde bi ntürlü. 

21.SO Anadolu ajansı (Spor 
servisi). 

22.00 Miızik (Cazbant - Pl). 
22.4S - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

AVRUPA 

OPERA ve OPERETLER : 
6.3S Lukıemburı - 17 Flo
raruıa - ı 7.2S London-Recyo
nal - 19 Doyçland.zender -
20.ıs Münib, Viyana - 20.30 
Paris - 20.5S Monte Ceneri -
2ı Floransa. 

ORKESTRA KONSERLE
Rİ : 8.40 Münib - 9.25 Frank 
furt - 9.30 Sarbrük - 10.30 
Köniısberg - 10.3S Doyçland 
zender - ı2.3 Varwova - 17 
Milino - 19 Droytviç - 20.15 
Breslav, Könipberı - 20.45 
Briıksel - 21 Praı - 21.15 
Sarberıik. 

ODA MUS!Ktsı : 9 Doy,. 
landzender - 9.30 J,.aypziı -
10 Bertin - il liambarı • 
ı ı. ı S Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ : 1 1111 
nih - 9 Berlin - 9.2S Bertin -
9.~S Könlısberı - 21.20 
Stokholm - 22 Doyçlancben
der - 22.15 Droytvi~ - 22.20 
Koopenhaı. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
a.) : 6 Hamburg - 11 Viyana 
- 13 Stokholm - 20.15 Ham
burg. Sarberük - 2ı Rima -
22. ıo Roma. 

ORG KONSERLERİ ve KO
ROLAR : 8.30 Laypziı, 
Ştutgart - 9.30 Breslav, Ştut
gart - ıo Laypzig - ı 1.30 
Doyçland zender, Laypzig -
ı2 Kolonya - ıs.ıs Strazburı 
12 Kolonya - 15.15 Straz
bıırı. 

HAFİF MÜZiK : 12 Bertin -
14.30 Franktllrt - 20.10 K -
lonya -20.ıS Berlin. Ştutıa t 
- 20.10 Kolonya - 20.ı5 Ber
tin, Ştutıart. 

HALK MUSİKİSİ : 8.10 Bres 
lav - 10.lS Viyana - ıo.so 
Münib - ı8 Frankfurt - 19 
Viyana - 22 Budapeşte (li
ıan orkestrası). 

DANS MÜZİÔİ : 21.lS Var
tova - 21.30 Sofya - 22.5 
Varşova - 22.3S Ştutprt • 
22.40 Brüksel - 22.45 Luk
ıemburı - 23 Milino, Pariı, 
Paris, P.T.T., Roma. 

vaziyetin devam etmesine Pai - ho nehri kıyıların- bir ı•ık veren ampüller ya-
d ·ı ı k b" h" 1 :s Leh milli partisi, (nas -

j 2ı;_!l~ Müzik (Riyaseti cümhur 
~ndosu - ıef: İhsan Kiın -

-------------------------------------------------
imkan yoktu. Orta Avru • a mı yon 11 ır te ır o an kılmı•tır. Matnmdur ki, tu- B" h ld 

k 
· T" · "J.<ilL slerı"yle :s yonal demok(at) partinin ır arp, eze enberi leh taraflı pakt yapılacak olur· 

pa'da bathyan hare et hır ıyençın sı iUI ıe runcu ile mavi, biribirini 
h 1 ·1 · d ğ'ld" fakat eski lideri mütevaffa Ro - olan toprakların Lehistana sa, Danzig'den gelen ha-alman - le an apnuına çevrı mıı e ı ır; • ezen renklerdir; tıbkı, ye -

"k" "han d.ı.. 1 t" · b" "b" D k"' · akın geri verilmesini, yukarı Si- berlerin zıddına olarak, 
fırsat ve imkin verebilirdi. ı ı cı ev e ının ırı ı- til ile kırmızı ve daha ba•- man omova ı nın Y 

d :s 1 k" p ı sulhun bundan çok istifade Fakat. bunun yerine, yıl - riyle çarpıttığı bu rama - ka renklerde olduğu gibi, arkadaıJarından Biclec - ezya ve tar ı rusyanın e -
Ç. ' d d"l · · · d k ettiğine kimin şüphesi ka-1ardanl1eri olup biten teY - tik anda, bu tehirden ın- yani, mavi bir filtre turun- ki'yi başkanlığa seçtikten e e ı mesını ıntaç e ece - hr? 

1-..,._J,madı. Bir bal tar• in içerlerine doğru giden cu renkteki bir ııığı sızdır- sonra, siyasi vaziyet etra - tir. Populaire 

.f& .. ~lıf:.J\!!1"!!"11 .. ~ll!l!llı,..IC l!l~~~fıi'ia~ük~6~;0~nı;":a-~*maz::~;~k~e:za:.::k~ır~m~ız~ı~f~il~t!re~d~e~,~;fı~n~da~baz~~ı1kar~!ar~l~ar~v!e~rmı!!!!J·~-;:__~.,........_-:f.F~ö~l~ki~·~e~r~B~e~o~b~a~h~t!er!-~l'lllll11U .dım edece İe yer e, • 1 UllUC)I 
tarafta İngiltere, öbür ta - Bugünlerde yabancıların tıklan geçirmez. Lehistanın bu en kuvetli SoyYetlerin Yaılyel 
rafta Fransa bozguncu ola- imtiyazlı bölgelerinde bu- nüfuzlu muhalefet partisi 
rak araya girdi. Leblilerle lunan büyük ticaretaneler- Bahriyede aldığı kararlar arasında, bu 
mesai tecrikinde bulunmak den bir tek balya dıp.rı çı- .. 

:s k d .& "b' h" b" ·· günlerde milletin en mu -tetebbüsleri hop çıktıktan ama ı•ı gı ı, ıç ır muı-
t - d • . k 1 k h a kuvetlerı· him vazifesi her an müca • sonra, ingilizler, önceleri erı e ıçerı so u mama - aV 

yalnız Danzig ile koridoru tadır. Japonların kordon - deleye hazır bir halde bu· 
tamamiyle amorti etmekle !arından yalnız iaşe mabe- 1000 yıllık bir tarih için- lunmak bir harp takdirinde 
kalmadılar, ayni zamanda, mesi geçebilmektedir. de, deniz harbının hedefi, de, Lehistan devletinin in -
bütün Lehistan'la olan ala - Avrupa ve amerikan tüc- denizyollarında hakimiyeti kişafına hizmet edecek o -
kalarını sildiler. Fakat o carlar~ın yaptıkları o bü- kendine temin etmek ve bu lan zaferi temin olduğu key 
tarihlerde, Fransa, Lehis- yük ticaret işlerinden eser yolları hasım tarafa kapa- fiyeti tebarüz ettirilmekte
tan'la olan münasebetin bile kalmadı. Bu davada mak için denizlerde hü-

bah. l k k"" . . dir. büsbütün kesilmemesine ıs mevzuu o an teY• ço umran olmaktan ıbarettır. 
1 Parti, almanların talep • çok büyük bir ehemiyet at- büyük ekonomik değer er- Ancak, denizde hakim ol -

F "k d h k ba lerini zorla kabul ettirmek fetti. Lakin, bunun üzerin- dir. akat, hakı atte a a mak, denizlere te şına 
den bir kaç yıl geçtikten ehemiyetli olan bir dava hükmetmek demek değil - için yapacakları her teşeb
aonra, fransızlar, takip et - bahis mevzuudur. Bugün • dir. Ekseriya iki taraftan bilse, Lehistanın silahla mu 
mit oldukları prk politi - terde, yeniden bir çarpıpna hiç birinin şartsız ve kayıt- kabele etmek mevkiinde ol 
kasındaki manasızlığı an - olacaktır, toplarının sesleri sız olarak denizlere hakim duğunu teıbit etmiştir. 
"'dııar. Bu m nasız hare - ititilmiyecek olan bu çar olamadığım, denizcilik ta- Son siyasi vaziyetler tet-

ket uzun sürdü ama, Çek6- pıfJD& uzun zamandanberi rihi de bize öğretmekte - kik edilirken, parti komite
Slovakya inhilal ettikten hazırlanmakta idi. dir (Corbett). · si, garp devletleriyle mesaı 
aonra, ruslar veya !ehliler Şarki Aıya'da boydan Deniz harbında hava si - . h 

te•rikinin sebeplerini ıza için Almanya ile boğuşma- boya yayılan, ovalar, kö lahının oynadığı role bu - ,. 
nın manasız bir tey oldu - mür madenleri ve maden gün her memlekette lüzu - etmit ve bu münasebetle 
tunu Paris de anladı. Fa- cevheri kaynaklarına hl - mu kadar ehemiyet veril - şu neticeye varılmıştır : 

Avrupa'da, bahusus şar
ki Avrupa'da bir harp pat
larsa Rusya'nın vaziyeti ne 
olacaktır? Onun alacağı 

vaziyeti, bayati menfaatle -
rinin icap ettirdiği kuvet 
tayin edecektir. 

Biz ki sulh istiyoruz, hep 
sulh ümidimizi muhafaza 
ediyoruz, Rusya ne vaziyet 
alacak, bizce bunu bilmek 
kafi değildir. Yalnız, sov -
yet Rusya'nın, sulhcu dev
letlerin müdafaa cephesin
deki bütünlüğünü bekliyo
ruz. 

Çünkü bu sulhcu cephe -
ye, harbe karşı durduğu i
çin kıymet veriyoruz. Ge -
cikmeler, elle yoklamalar, 
ve mütekabil itimatsızlık -
lar yüzünden verdiğimiz 
kıymet azalmıştı. Bugün 
yarın Moskova'da bir üç 

- Bu it üzerinde ciddi dütündünüz Baş çavuş beni doktora teslim etti. 
mü? 

Danzig limanı, Lehistan• 
ın iktıaadiyatı için yalnız 
bir .. akciğer" vazifesi gör
mekle kalmıyor. Onun ro
lünü yalnız ticari bir mah
reç olarak tahdit etmemeli
dir. Danzig her ıeyden e • 
vel stratejik bir mevkidir. 
Burası, Lehistan toprakla
rının denize bağlandığı 
sargıya hakimdir. 

Danzig kayboldu mu, ar
tık koridor müdafaa edile
miyecek bir hale girer. Al
manya için, zaten sallan • 
makta olan ağııcı sarsıp 

meyvelerini toplamak kifi. 

Lehistan, Rusya sıkışmıı 
bir halde tamamen çenber· 
lenmiş bir hale gelecektir. 
Bu müttefikimizi, pratik 
olarak, işte o zaman kaybe• 
deceğiz. 

Jour 

MAVi SU 
- Koridordaki •fiti okudum. 
Gülümsiyerek: 
- Afitte her tey yazılı değildir, de

di. Orada hayat çetindir. Kimseye bu 
hayata girmesini tavsiye etmem, me -
ğer ki macera ve disiplin hayatı yap
mak istiyen biri olsun. 

dildiğini tasrih etmiyorum. Bazı an
larda bu münhasıran askeri hizmet ol
maktan çıkar. Tekaüt maaşından isti
fade edecek kadar uzun müddet yaşı
yanların miktarını da size söylemiyo
rum. 

- Miralayım, tekaüt maaşı da ücret 
gibi beni alakadar etmiyor. Benim i
çin ehemiyetli olan asker hayatı, mu· 
harebeler, maceralardır. 

Doktor her yanımı iyice muayeneden 
geçirdi. Ondan sonra bat çavuş beni 
miralayın odasına götürdü. 

ler hakkında tafsilat elde etmek içirı 

yanıyordum: fakat çavuş gevezelik et" 
meye hevesli görünmüyordu; ancak 
bir şişe tarabı benimle paylaıtıktatı - Kabul edildiniz, çocuğum. 

- Derhal kaydolunabilir miyim? "sonra suratındaki asıklık zail oldu. 
- Kararınız üzerinden bir gece - Size nasihatlerde bulunayım, de-

Yazan: Maior WREN 
Koridorda kimseler yoktu, daha ile

ri gittim ve bir kapının yarı aralığın· 
dan eşyaları muntazam ve içinde sert 
yüzlü bir küçük zabitin yazı yazdığı 
bir oda gördüm. Beni görmemişti ve -
ya gormemezliğe geliyordu. 

- Bay yüzbaşı, diye mırıldandım. 
Asker başını kaldırdı: 
- Ne istiyorsunuz? 
- Yabancılar lejyonuna yazılmak. 
Adam gülümsedi. 
- Her halde bay oranın bat çavut

lariyle eğlenmek için çok fırsat bula -
caktır. 

- Yoksa bay baş çavuş mudur? 
- Evet, bat çavuıum, ve bu rütbe 

fransız ordusundaki rütbelerin en mü
himlerinden biridir. 

- Buna eminim. 
- Lütfen biraz bekleyin. 
Ve bq çavut dıprı çıktı. 
Bu bekleyit öyle sanıyorum ki bir 

aaat surdü. 
Nihayet kapı açıldı ve dostum, veya 

düpnanım yeniden göründü ve pek na
zik bir tavırla bana dedi ki: 

- Lütfen girer miainiz, efendim? 
içine &irdilim bilyük aalonda, pek 
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karplqtım. Muhakkak asil bir adam 
olmalıydı. 

Bu kır saçlı ve beyaz bıyıklı yakı
şıklı adam miralaydı. 

Bat çavut çıkarken: 
- Lejyona yazılmak istiyen biri, 

miralayım, dedi. 
Yüksek rütbeli.zabit batını kaldır 

dı ve dostane bir tebeaaümle bana eli
ni uzattı. Bir İngiliz miralayı bir as
ker namzedini böyle karıılamaz her 
halde diye düşündüm. 

- Demek siz de bizim yabancılar 
lejyonunda hizmet etmek arzusunda -
sınız? dedi. İngiltere yoksa en müm
taz gençlerini Fransa•ya ihraç etmek 
niyetinde midir? Umumiyetle burada 
pek az ingiliz gördüm, fakat siz bir 
haftadan kıaa müddet içinde buraya 
müracaat eden üçüncü ingilizsiniz. 

- Diğer ikisi bana benziyorlar mıy
dı, efendim? 

- Tamamiyle. Belki kardetleriniz
diler? Fakat ben mahremiyetinize ta • 
allfık eden hiç bir sual ıormak iste· 
mem. 

Sevincim bilyüktil. 
- lliralayun. eier kabul ecleneniz, 

- Hizmete girmek istiyorum, efen
dim. Sahra hayatını evelce tanımıt ol
duğum bir sipahi zabitinden dinlemiı
tim. 

Miralay tekrar gülümsedi. • 
- Fakat, çocuğum, siz sipahi zabiti 

olacak değilsiniz, ne de lejyon zabiti. 
- Baştan batlamaklığım icap etti -

ğini pek iyi anlıyorum. 
- Şu halde beni dinleyin. 
Sonra tekrarlaya tekrarlaya her hal

de hberlemiı olduğu tu mülihazaları 
sıraladı: 

- Gönüllü kaydı, Cezayir veya her 
hangi sömürge için beş aene müddetle 
muteberdir. Ucret günde yirmi bet 
santimdir. Müddeti dolduktan sonra 
bir lejyoner on sene müddetle tekrar 
kaydolunabilir. On bet sene hizmet -
ten sonra bir lejyoner onstıel' ;koy 
ten sonra, ihraz etmit olduğu rütbeye 
göre değişen bir tekaüt maqı alır. Bir 
yabancı, bet aene hizmetten sonra te
baya geçmeyi istiyelebilir ve fnnsız 
tebisı obhilir .... Si • bu ; '"'H l~ri -
mi iyice ani. d nız mı, çocu~uın. 

- Evet, teıekkür ederim, mirala -
}'UIL 

- Oh 1 Bütün bunlara fazlaaiyle 
malik olacaksınız 1 Lejyon hakiki bir 
askeri mekteptir, üstelik temayüz et -
mek için sık sık fırsatlar ihdas eder. 
Jejyonun en kıymetli zabitlerinden 
bazıları alaydan yetişmelerdir. Mem
leketinizin ordusunda zabitlik etmiı 
olsaydınız, çavuı rütbesiyle batlıya -
bilirdiniz. 

- Lütfen miralayım, beni sadece 
nefer olarak kabul ediniz. 

- Eveli doktorun mütaleasını so -
racağız. Ve nezaketle ilave etti, fakat 
muayenesinin neticesi hakkında endi· 
te etmiyorum. 

Sonra bir kağıt alarak aordu: 
-isminiz? 
- Smit Con. 
-Yatınız? 
-Yirmi bir. 
Her hangi bir mütkülü önlemek için 

bir sene daha ihtiyarhyordum. 
- İngiliz teboısından mı .... n·z? 
- Evet. mi ~ ı· ''.'"1. 

- r<'ı gJzeL J ra~dan sizi görü · 
:um f"'. • 1 güle, bayım. 

Bat çavuıu ptırchJma IOıar& mira-

geçmelidir. Yarın sabah geliniz ve dü- di. 
tününüz !... İyice düşününüz. -Teşekkür ederim, çavuı. 

Çok neşeliydim ve günümü bir tu- - Evela Afrika ordularının beOS 
rist gibi dolaşarak bitirmeye karar takdis hem de laneti olan Cezayir ,a· 
verdim: Luvr'u ziyaret, sonra Tüilöri- rabından kendinizi sakının. lkinciıi, 
de bir gezinti. oranın kadınlarından sakının. Ben on· 

Ertesi gün beni yabancılar lejyo - lardan üç tanesiyle evlendim: müthitl 
nunda ası.er yapan mukaveleyi imza - Çok içmemeyi ve çok evlememeyi 
ladım. Beni derhal Marsilya'ya sev • vadettim. 
kettiler. Oraya varııımda bir çavuş be- - Üçüncüsü, onbaşınıza veya çaVU" 
ni alarak Sen - Jan kıflaaına götüre - şunuza asla karıı gelmeyin. 
cekti. Bu kışla gemilerle sevkolunan - Kimse böyle bir ıey yapmıya ce• 
askerlerin durağıydı. saret edemez. 

Seyahat uzun ve zahmetliydi: on - Evet. Bütün lejyonerler, hattı erı 
sekiz saat 1 Bana önceden haber ver - iyileri bile hazan tuCırlarını kaybeder• 
mit oldukları veçhiyle tren tefi beni ler. O zaman öldürmek isterler, ark•" 
yeni yazılanlarla uğrapn küçük zabi- daşlarından birini öldürmek veya bit 
te teslim etti. Bu çavuı beni soğuk bir çavup kafa tutmak. 
tavırla süzdü: - Fakat neden ıufırlarını kay'OC • 

- Fransızca konuıuyor musunuz? derler? 
Adınız nedir? Nerelisiniz? Ahi Bir - Hiç bir zaman kaybetmemelicıır• 
İngiliz daha demek. Hadi, beni takip ler, fakat can sıkıntısı yüzünden ba " 
edin. zan kaybederler. Can sıkıntısı, kaf•" 

Sevincim büyük oldu, Maykıl'la nın içinde dolatan bir küçük hayvaıı" 
Digbi de muhakkak oradaydılar 1 Bir dır; hava ne kadar sıcak, hayat ne kr 
kaç dakikaya kadar onlara iltihak ede- dar yeknasak olursa hayvan o kadıt 
cektiml Bir~.ı kaybetm;ş olduğum ce- hızlı yürür ve o kadar gıdıklar. O ı~" 
-:;a t \ ft n.:şemi tekraı !:;ul-!•:r.ı. man adam kaçar, intihar eder veya bıt 

Çavuı, parlak bır güneıin altında mafevtdni tehdit eder. Müthiı 1 9.-
~nle • blabaJJk Jlarail,. IOkak - bke~ ttir. 
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Düz taban delikanl ı 
Eski zaman kadınlan düz taban Hayat ilminde kemikler ve onları 

olanları uiurlu ıaymazlarmıf. Hat• birlettiren bağlar hakkında iki mü -
ta, bir eve ıece yatısına misafir gel- him tabiat kanunu, düz tabanda 
diii vakit, yemek tabaklannın bir. kendilerini gösterirler. Bunlardan 
kaçı birden kırılırsa, ev sahiplerinin birinin hükmüne göre düz tabanlı 
ne yapıp yapıp misafirlerin taban• çocuk ayaklarının Üzerine doğru 
larma bakmıya çalııtıkları, birinin baaamayınca, fazla ağırlık gelen 
tabanlan düz olduiu görülünce de kemikleri küçülür, fazla yük taıı
bir an önce ritmesi için miaafire yüz yan kemikler de büyürler. Onun i -
vermediklerini rivayet ederler. çi ndüz taban delikanlının ayaklan 

Şimdi gece yat111na miaafir git - aonunda biçimsiz olur. 
mek pek azaldıiı sibi, zaten miaa - Fakat ikinci tabiat kanunu düz 
firin ayağında uiur olabileceğine i- taban olanlann hepsine müjde ve
nananlar da kalmadıiından, hiç rir. Bu kanunun hükmüne göre, 
bir evde miaafirin tabanlarını gör- ıevıemit olan kemik bağlarının 
meie çalıtanlar bulunduğunu zan- tekrar sıkııması mümkün olur. Hat
netmiyorum. Fakat bugün aöyle- ta delikanlının yaıı biraz ilerleae de 
mek iatediiim ve delikanlılarda gö-ı o bailann tekrar sıkııma11 kabil
rülen düz tabanlıiın hem delikanh- dir. 
nın kendiai için, hem de oğlunun Ancak, kemikler biçimaiz olma
pabuç paraımı veren baba11 için 11- dan yetitmek için düz tabanlılıiı 
kmtdı bir ıey olduiu ıüpheaizdir. tedavi ettirmekte acele etmek daha 
Delikanlı için aıkınh düz tabanın ıs· iyi olur... Daha doğnuu bu vazife 
tırap •ermeainde, babası için de pa• annelere ve babalara düter. Çünkü 
buçlann çabuk eakimeaindedir. düz taban çocuk ilk zamanlarda, 

Yakın vakte gelinciye kadar, akıamları topuklarında ağrılardan 
böyle gençlikte gelen düz tabanlığı tikayet eder. Bu ağnlar birkaç ıaat 
erkek çocuğun çok gezip koıması- dinlenince geçtiği için, çok yürü
na, biçimsiz yürümesine atfederler• mekten seldi diye çocuğu paylama
di. Çocukların tabanlarma bakmak yınız, bir kere pabuçlarına bakınız. 
adeti olmıyan babalar da, oğulları- Pabuçlann altı ayakların içeri ta
na kabahat bulmak iatemiyerek, rafma doğru bozulmut olursa düz 
kur.duracıların çürük pabuç dikme- tabanlık baılamıı demektir. Çocuiu 
)erine kızarlardı. hemen yatakta alıkoyarak müte-

Halbuki bunun da gene bir hor- hasaıs hekime gösteTiniz. O vakit 
mon iti olduiu timdi meydana çı- yalnız İstirahatle ve malr'taa cihazla 
kıyor. Hormon itleri moda olduğun- tedavi edilir. Halbuki kemikler bi
danl>eri pek çok teylerin onlara çimsiz olunca, belki, ameliyat yap
tiağlandığma belki inanmak iste- mıya lüzum görülür. 
mezsiniz ve güleniniz. Fakat erkek G.A. 
çocuklarda düz tabanlıhim tam da 
on bet yaflarmda baıladığına dik -
kat ederaeniz, o yatta meydana çı
kan bir arızanın bülui hormonlan 
ile münasebeti olabileceğini düıün
memek kabil deiildir. 

Bilirsiniz ki çocuklar en ziyade 
büHlt yatma kadar ve o yafta bü -
yürler. Bülui yatmda kadmlık veya 
erkeklik hormonları itlerine batla • 
yınca vücudu büyüten hormonların 
itleri aiırlatır. Bir taraftan vücut 

Çanakkale valisi tehrimizde 
Mezunyctini geçirmekte bulunan 

Çanakkale valisi B. Atıf Ulusoğlu şeh
rimize gelmiştir. B. Ulusoğlu mezuni
yetinden bilistifade şehrimiıde vila
yetine ait işler hakkında vekaletlerle 
görü§müştür. Bugün memuriyeti ba
şına gitmek üzere İstanbul'a hareket 
edecektir. 

BiR HARP ZUHURUNDA 
STRA TEJIK, DiPLOMA TIK, POUTIK, ASKERi KUVET, iKTiSADi VAZIYET BAKIMINDAN 

- -- - ---- -- . -
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nız filoları 640.000 tonaj kuvctındc

dir. 
Netice: sulh cephesi, kemmiyet ba

kımından 4 milyon 300.000 ihtiyat ef
radı, 1910 tayyare: 2 mılyon tonajl.k 
filo ile, öteki cepheye üstün vaziyet -
tcdir ... 

[Bu rakamlar A. Grosset'nin İllüs-

su l h Ye mu .. d . ı . . cephesı·nı·n :~;~;.]daki yazısından hülasa .. dil-
Tahlcimat: fransızların prk hudu

du boyunca kuvetli ve modern vasıta-

. ı kudreı·ı ned·ır 1 22'~~;;::::::::~;;f!~~~:~~:~:; Y azıye Ye · h·!~-';~:~~ ·:;~~:,~~·':'.=;. 
Yüksek vasıfta teknik malzeme ve tek-ı dah_a şimdiden. zahiresinin.%. 30 unu 

Geçen hafta cumartesi "harp cep - h d k k H Yazan: nik vasıtadır. Malılmdur ki silahların arıçten te arı .etm. c tc ı.mış.. .eı: 
hesine karıı kurulan sulh cephesi" h ld h b h b k 1 ate• tesir ve kudreti 1914 tekinin dört a c arpte u ı .tıy.aç ır aç _mıs ı 
başlığı ile çıkan bir yazıda, dünyayı Al' R' EREM ır k v b h da h 'k · 1 iZi misli artmıı olduğunu mütehassıslar artaca tır.. e u ı tıyacı arıçten 
yürümeğe batlıyan tecavüz tehh esı bildirmektedir. getirmek mecburiyetindedir .. Şu hal-
karşısında sulh ve müdafaa cephesi- d h b 1 ha 1 bl k d"l · ç b M b şı·mdı·yc kadar, "bir tek taburun il- e. arp aş ar .ş amaz a u a e. ı -nin kuruluıundan, ve bu cephenın oru ~ usu 

d k tı.hakı, bı"r meydan muharebesinin ta- mış olacağından ışe ekmek. vesıkası cümhuriyet Türkiyeıi olma ı ça tam uı11111111111111111u•u•1111111111111111uu 1 11•11 

1 ğ h · k d ~ f Jihini deg~i.,tir.,, denirdi. Bundan son- vermekle başlanacak demcktır .. Bu da ve müeaaır bir cephe o amıyaca ın- ye, totaliter cep enın opar ıgı er - ır k d d d b"l" , 1. k 
ra buna : ne a ar evam e c ı ır. sua ıne ço 

dan, cümhuriyct Türkiyc'sinin bu yat ve figanın manasını bu vaziyet 
cepheye katılmaıı ile, insanlığın hu- daha kolay izah edebilir .. Yalnız söy- "Modern teknik harp malzemeleri değer.. . 
zur ve ıüklinu namına cihanıümul ye- liyemedikleri; söylemek istemediklc- arasında bir tek esasi maddenin yok- b - Sana~ı sahasında: Almanya 
ni bir rol daha oynadıtından bahıct- ri nokta, bu çcnberin tam manası ile luğu, harbin §eklini tamamen değişti- ~uhtaç oldugu ham ~d~~lerden: en 

k k l b · Jh rebilir cümlesi de ilave edilebilir ve zıyade harp malzemeaı ıçın elzem o-mittik.. tecavüze arşı uru muş ır su ve .. , d . 1 • "b' k 
••• müdafaa çenberi olduğudur!.. bununla da mübalaga yapılmış olmaz.. lan emır, petro ve saırc gı ı en ço 

f• ••• muhtaç olduğu malzemelerinden: Bugün de, böyle kuvetli bir sulh Görülüyor ki, coğra ı ve stratejik 
ve müdafaa cephesi kurulmuş olma - bakımdan sulh cephesi, tecavüz cep- il. - Diplomatik ve politik [yani D~~irin % 60 ını: P.etrolun ~emen 
sına ve hatta büyük dostumuz ve hesine her suretle (kemiyet ve vazi - harbi siyasete hazırlamaz] bakımın - hepsını behemehal harıçten getırme -
komıumuz Sovyet Ruıyasının bu cep- yet bakımlarından) üstündür. dan: ğe mecburdur. 
heye katılması ile daha büyük bir _ Buna karşı kuşatılmış vaziyette a) Suh ve müdafaa cephesi, dünya Romanya'ya yaptığı tazyi~ın ma -
kudret iktisap etmesine rağmen da - olanlar nasıl mukabele edebilirler? efkarıumumiyesini kendi lehine ka- nası da bu petrol derdındendır .. ltal-
bi, harp ve tecavüz cephesi genişle - Kuıatılmış, dünyanın iktısadi yol- zanmış bir vaziyettedir... ya ise daha güç vaziyettedir. O, de
me teşebbüslerine gene cebir ve zor ları kendisi için kcsilmış vaziyete dü- b) Sulh ve müdafaa cephesi devlet mir. petrol, kauçuktan maada kömü
ile devama kalkışırsa, yani ahrp pat - şen taraf için; elindeki gıda madde - ve milletleri, gerek kendilerinin ve rünü bile düşarıdan gctirmeğe mah
laraa, vaziyet ne olur? Muvaffakiyet !eri ve harp malzemesi bitmeden, or - gerek milli şuuruna sahip küçük, bü- kCımdur. 
ihtimalleri daha ziyade hangi taraf - dusu silahsız, cephanesiz ve vasıta- yük bütün milletlerin, miLU. siyasi. c - Buna ilaveten bir de Fransa 
tadır? Bunu kısaca araştırmıya yel - sız, halkı yiyeceksiz, ve giycceksiz iktıaadi istiklallerini, muhtemel teca- teknik araştırma enstitüsü müdürü 
teneceğiz.. kalmadan, harbı bir an evci bitirmek vüzlcre karşı korumak gibi kuvetli ve (Andre Labarte) ın - teknik harp -

••• en esaslı bir umde olacaktır. haklı, adaletli esaslara dayanan temel- başlıklı bir yazısından aldıgım şu ra-
1. Strateji bakımından: Bunun için de "dahilı hat,, siste- ler üstüne kurulmuştur. Menfaat te- kamlara bakalım: 
§ Mallimdur ki aari harpler, artık mini kullanır ki bu sistemin bir tek zatlarından uzaktır.. 1 - Harp ve tecavüz cephesinde 

yalnız orduların döğüpncai değil, faydası vardır, 0 da kuşatmış olan ta- Öteki cepheye gelince: yalnız za- yer almış memleketlerin çelik istihsa-
milletlerin, milli, iktısadl, mali, len- rafa nisbetle kendi kuvctlcrini daha yıf ve küçük devlet ve milletlerin bü- li yekunu (28) milyon tondur. 
ni ve manevi bütün kudret kaynakla- kolay ve daha çabuk, ct:phenin istedi- yükler tarafından yutulmağa mahkum Sulh ve müdafaa cephesinde yer 
rını ve varlıklarını ortaya koyarak ği tarafına kaydırmak imkanına malik olduğu nazariyesini güderek, menfa - almış olanların ise Amerika da dahil 
boğuşması mahiyetini almıştır.. olmasıdır.. atlere tecavüz ve bu sayede genişle- (67) milyon tondur. 

§ Modern harpler, bir kere başla - Mihver devletlerinin erkanıharbi · mc fikrinde birle§mişlerdir.. Fakat 2 _ Bir de dünya sanayi istihsali -
dıktan sonra ne kadar süreceğini eve- yclcrinin, de, yapmak istedikleri şey, Alman - İtalyan ittifakının devamlı- tından muhtelif memleketlere düşen 
tinden kestirmek imkansızdır·· ve en ancak bu olabilir; yani dedikleri gibi lığı çok şüphelidir. İtalyan milletinin 
az senelerle devamını hesaba katmak yıldırım süratiyle hareket ederek har- daha şimdiden alman tahakkümünün 
zaruridir .. Umumi harp, türk istiklal bi bir an evel bitirmek planını güdü- ağırlığını hissetmeğe başladığına, i
harbi, Japon - Çin harbi, hpanya da- yorlar .. Fakat muvaffakiyct çok şüp- şin gittikçe ahenksizliğe doğru gitti-
hili harbi buna p.hittir.. helidir... ğine ve gideceğine işaretler yok de-

§ Dünya harp tarihi göıtennittir Malumdur ki, almanlar, 1914 tc, ğildir. Çünkü italyanlar pek ala bili-

payı karşılaştırınca : 

Almanya ve İtalya'ya ccman 
İngiltere ve Fransaya ccman 
Amcrikaya da 

düştüğü görülür. 

% 15; 
% 17; 
% 44; 

büyürken, bir taraftan da adaleler 
ve kemikleri birlettirea ballar ka
weleair. a-lar Hizama kadar ka -
vetlenmeden bülui baılarsa, adale-

ki, harplerde, gerek coğrafi, ve gerek bugünkü kadar kuşatılmış vaziyette yorlar ki (Tirycstc), ergcç Almanya
strateji bakımlarından kuıatılmı§ va- değillerken bile, bu sistemi takip et- nın (hayat sahası) na dahildir! •. 

1 
ziy•tt• döğüımelc mecburiyetinde ka- miıler ve ilk hücfunu en kudretli, en Bu sebeple it ciddiye binerse, yani 

z m i r Enternasyonal lan ordular Vfl mill•tl•r ekseriyetle seri hareket kabiliyetine malik oldu- harp patlarsa, Almanya'nın 1914 te 
mağh1p olmuılardır.. ğunu hesap ettikleri fransız ordusu - olduğu gibi İtalyan'ın kendi ıafın 

Ç - Altın stokuna gelince: bunun 
sıklet merkezi de sulh ve müdafaa 
cephesi devletlerinin terazisindedir .. 

••• 
"' - - e;ı • • • - o.-·~-

kalırlar ••• Düz tabanlık da ayak ke
miklerini birlettiren bailann gev
tek kalmalanndan ileri gelir. 

F h 1 u ........ .aann \>Atında 1796 - 1814 
uarına Q%1f an ı nız- na yapmıılardı.. dan ayrıldıiını eörmeai çok salip bir 

~""~~~=i~~~~~~~J~;a;ra~s~ın~da~c~e~r~ey~a~n~e~d;e~n~N;a~p~o~l;y~on~.e~-t~v~a·~k~a~t.~l~S~ll~t~e~N~apo~l~y~o~n~·un~~L~-~--~--'f .Qatf-ldl• Alrn•nler da bunu bildik-

Görülüyor ki stratejik, diplomatik, 
•lconomilc, lin•~ ve manevi bütün 
yönlerden ıulh ve müdafaa cephesi 
çok üstün bir vaziyettedir .. 20 Ağuıtoı - 20 Eylül ferlerinden tutunuz da, 20 inci aarın ~: - ~·- )eri için olacak ki, 1taJya'da daima 

~3,ft batında henU. için"'- - ~arbi _ na geldi; fransız ordusunun mukave- kuvct bulundurmaktadırlar. Birçok y akıa bu bailarm gevtekliii 
:yabws erkek çocuklara ...ıuu. .ı
iildir. Düz tabanlık genç kızlarda 
da ıörülür, ancak daha az... Buna 
kartılık bacaklarda kara kan da
marlannm genitlemeıinden ileri ge
len variıler ıenç kızlar ve kadınlar
da daha çoktur. Bu da bülui yaım
da baılar ve kara kan damarlarmm 
ıe•tekliii neticesidir. Varislerin, 
ipofiz guddeainden çıkan ve damar
lan kuvetlendiren, sıkııbran bir 
hormonun bülui yaımda eksilme
ıinden ileri reldiii anlatılmaktadır. 
Düz tabanlıim o gudde ile müna
aebeti henüz iyice anlaıılamamı11a 
da, kızlardaki varislerle delikanh • 
!ardaki düz tabanbiın biribirine 
muadil ıeyler olma11nın ihtimali 
çoktur. 

I-.::1 1~ meti önünde alman ordusunun bu ilk kurmay (erkenıha ) k t b'tl , ne gelinciyc kadar son bir aarın içi- d rp ve ı a za ı e-
Bu vaziyet karşısında, tecavüz 

cephesinin durması, sulh ve müzake -
re yolunu tutması ve bu sayede be§e -
riyetin huzur ve sükuna kavu~ı ik
tıza eder. 

ne sığan harplerin neticelerine bakı- hızı çabuk geçti; iş mevzi harbine dö- riyle beraber .. 
nız, h psi, bunu teyit eder. küldü .. ve 4 sene sürdü .. ve neticede Bundan başka, totaliter rejimler, 

Onun için, hiç bir millet, kendi ira- kuşatmış vaziyetteki ordular kati son iç siyaset bakımından da ciddi ve sü-

BUGÜN deıi Iahik olduğu müddetçe ne coğ- zaferi kazandılar. rekli bir harbe sala mütehammil de-
r afi, ne de strateji bakımlarından, Kuşatmış vaziyete gelen tarafa ge- ğildirler ... 

Ancak, bütün bu tedbirlere rağmen, 
harp ve tecavüz cephesi gene saldırı<:
larına devama kalkışır ve bu yüzd{ ı 
dünya bir harp badiresine sokulursJ, 
muvaffalriyet ihtimalleri her bakım -
dan ve her halde sulh ve müdafaa cep
hesi tarafındadır •. 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

batkaları tarafından çevrilmif, çen - lince: bu da düşmanı behemehal çcm- 111. - İki cephenin aakeri kuvetle-
berlenmiş vaziyete düşmek istemez.. beri içine sıkıştıra sıkıştıra imha et - rini umumi bir surette mukayese: 

Hususiyle harplerin uıun sürdüğü mek ve harbi çabuk bitirmek ister.. Bugüne kadar yapılan neıriyat ve 

1 - ÇARIN YA VERi ve bu harpleri idare için bol ve de - Fakat buna muvaffak olamazsa, bu iıtatistikl mah1mat ıöıterir ki sulh 
vamlı yiyecek, giyecek, silahlıyacak, tı.kdirde mevzilere yerleşerek mevzi ve müdafaa cephesi devletlerinin ha
techizathyacak kaynaklara malikiyet harbi uıulUne, müdafaa sistemine ge- zari orduları mevcudu 3 milyon, harp 
şart olduğu bir asırda, bu daha ehe - çer, kuşattığı düşmanın dünya ile ha- halinde silah altına alabilecekleri ta
miyetli bir hal almıştır.. yat yollarını keserek, harbi uzun sür- /im ve terbiye görmüı ihtiyat eratı 

2 - MIKI DECIRMENDE 

3-Dünya havadisleri 
Bundan ötürüdür ki, böyle dünya

nın en karışık, insanlığın en sıkışık 
bir deminde, uzağı en iyi ve en doğru 
sezen, sayısız ve bulanık ihtimaller i
çinden, milletimiz için ve insanlık 

için en fenalarııu bulup ona karşı en 
doğru ve salim korunma tedbir ve 
kararlarını cesaretle, metanetle ve 
vaktinde alan Milli Şefimizi ve hü
kümctimizi minnetle bir kere daha 
anmak edası, vicdana huzur veren bir 
borçtur. 

Yalnız saat 10 ve 12 matinelerinde Halbuki, cilmhuriyet Türkiye'sinin dürerek düşmanı açlığa ve mahrumi- 17 milyon; harbe sokabilecekleri tay
sulh cepheıine katılması ile, daha yete mahklim edip yıpratır ve mağ- yare sayııı, 7210; deniz filoları 2 mi/
timdiden - Yugoslavya, Bulgaristan, IOp eder.. yon 770 bin tonaj kuvetindedir. (Yu
ve Sovyet Ruıya hariç olduğu halde - Nitekim umumi harpte, deniz yol- goılavya, Bulgaristan, Sovyet Ruıya 
tam 162 milyonluk bir nüfusa malik larına hikim olan garp devletleri bu ve Amerika hariç). 

1 - Çöl intikamı 
(Buck Joneı) l 

2- Miki olan sulh ve müdafaa cepMsi, ancak sistemi takip ettiler. Ve muvaffak ol- Mukabil cephenin: hazar ordusu Düz tabanlık •ıasmdan ayak ke· 
miklerini birlettiren bailann gev
tekliiinden ileri selmekle beraber, 
sonradan it bu kadarla kalmaz. 

3 - Dünya havadisleri 135 milyonluk bir nüfusa malik olan dular. J.S milyon, talim ve terbiye görmüş 
harp ve tecavüz cephesini kuşatmış Aırt harplerde hlkim unsur, mil- ihtiyat efradı 13 milyon; harbe soka-

HULASA 
(Biiylilı: harpten ıonra ilk paakalye aecesi, beı ıenç, Antu
van, kardeıi Jilber, arkıdaıı Dominilı: Heriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler isminde iki cenç kızla beraber ııkıntıh bir 
ıuareden kaçıyorlar ve ceceyi kırlar içinde lı:aybolmuı bir 
otelde ıeçiriyorlar. Antuvan, Marlyan'la, Dominik de So • 
lanj'la beraber etleniyorlar. Jilber yalnızdır. Nihayet 11 -
hah oluyor ve hepsi Pariıe dönmek mecburiyetinde olduk· 
larını hiuedi7orlar. Antuv an kardeıleriyle beraber ba
baları Karmontel'in ziyaret ine ıelmiş ıonra ayrdmıılar 
babalarlyle annelerini yalnız bırakmıtlardır. 

girdi. Zaten aevdikleri bir kaç klasiğe inhiaar ed~ 
yor, mütemadiyen bunlan okuyor, l>azı noktalar ü
zerinde durarak zevkini uzattırıyor, aıık bir elle 
ciltleri oktuyordu. Bazan geliti güzel bir kitap ıeçi
yor, okumuyor, yalnız açıyor, tıbkı eaki bir tarap 
koklar sibi içini kokluyor, aonra onu gene aldıiı ye
re koyuyor, baıka birisini çekiyordu. 

Nihayet kitaplan koltuğunda olduiu halde ya
tak odaıma döndü. Karı11 uyumuyordu; evela ba
caklarmdaki sızıdan tikayet etti. Sonra aordu: 

- Aktam yemeii iyi mi idi? Ben aizuna bir 
lokma alamadım... Çocuklar biraz daha kalamadı
lar .•• Daima acele itleri vardır •• Öyle ya. Anne ile 
babanın o kadar ehemiyeti yok. Malum, fakat ni
hayet ••• Şu Raymond'un ne akla hizmet ettiiini bir 
türlü anlıyamadon .•• Çocuklannı nasıl yetiıtiriyor? 
Bet yaımdaki küçücük Bruno'ya kalkmıt keman 
Öğretmei•· Bu yatta olur mu? Zaten dal ıibi bir 
çocuk. Sonra Jilber'e dönecek. 

Adam dinliyor ve cevap veriyordu. Fakat ce

vaplan bu ıuallerin deiil, kendi enditelerinindi: 
- Paakal, Farı'm mektubunu bul•ma•ıı. Hal

ltakl -i•im, bir kere sahmet edip aramadı Wle. 

vaziyettedir. "Bizi çenberliyorlar" di- 11 enerjiden sonra bol miktarda ve bilecekleri tayyare miktarı 5300; de-

B _o y o K A ş K R o M A N 1 
Yazan: irine Nimirov•lri -5- Çeviren:. Mümtaz Failt FENiK 

Bir kaç hafta evel giderken tap taze bir delikanlı 
idi, halbuki döndüiü zaman annesi kartıamda ya
naktan aakallı, gözleri derin çukura kaçmıt, adım
lan düzıün, ağır bir adam görmüıtü. Lakırdı söy
lemek İçin ağzını güçlülde açıyordu. Garip tey ••• 
Diier ikisine relince, iki ıeneye rajmen, müthif 
harbe raimen onlar çocuk, i.deta aüt çocuiu kal
mıılardı, hatti. bazan onlan .. çlarmdan tutup kal· 
dırmamak, ve eskiden olduiu gibi kollannda salla
mamak için kendisini zor zaptediyordu. Lakin An· 
tuvan. Erkek, yabancı idi. Paıkal ••• Jilber ••• Hep 
onlan dütünüyordu. Fakat fU yatak, ıu her çuku
runu ricudunun kant kanı bildiii tu pirinç karyo
la •e kocaımm karanlıkta duyulan soluklan yok 
mu, iıte rahat ve ev huzuru dendiii zaman aklma 
ancak bu seliyorda. Y avaı bir aeale, reliti aüzel ıu
na buna dair söylenmeie devam ediyordu. Koc:uı 
onu dinliyor fakat aabıruzlanmıyorcla. ihtiyar ka
dının azarlar sibi olan Mai çoktanberi lrendiNnin 
rahatau, sünün. hattl laa:yatm Mil& ......-:yJe kal· 

- Um bayı söndürüyorum Bert! •• 
O, kanımın uyumaımı beldiyecek sonra oku

mak için tekrar lambayı yakacaktı. Kadma gelince, 
O da ıöz)erini kapıyacak Ye Uyur sibi yapacaktı: 
kocasının aakin sakin okumayı aevdiiini biliyordu. 
Fakat yine tiki.yet etmek lazımdı. Bu karan .. o
dada ağır aiır nef .. alıtlan, kendisine emniyet ve
ren bu aesin homurtusunu duymak llz1111dL Evet, a
radıiı bu idi. Hatırına bir m11rai ıeldi ••• ''Senin ia
tirahat ettiiin allahm röiıünden •••• " bunu nerede 
okumuıtu 7 Hiç bir zaman o böyle rahat yüzü gör
memiı, hiç bir teyden emin olmanut, tatmin edilme
mitti ••• Paskal, Jilber, Ra:rmond.... Küçük Bruno, 
küçük Brijit, doiacak üçüncü çocuk, ve nihayet 
J ilber gözünün önünden ıeçiyorda ••• Gözleri kapa· 
1ı mütemadiyen kuruyordu. Bütün bu kuruntular 
insana ne kadar alırlık veriyordu. Jilber tıbkı ken• 
diaine benziyordu. Ona daima çok acırdı. Paıkal 
aay .. inde de talihten rizlice intikamnu almııtı. Al
yanaldı ıüel huylu PukaL •• Ya Aattwan? .. Şimdi 

berikini ıinirlendiriyordu. Dütünüyordu: bu ay
ni yatakta ne gözyaılan dökülmüt, ne uykusuz ıe
celer feçmİtti. Bert'in k11kançhkları, o mahut ka•
ralar burada bitiyor ve nihayet biribirlerinin kolla
nnda uykuya dalıyorlar, ve tekrar biribirlerini hır
palamak için uyanıyorlardı .••• Antu\'an'ın doiması; 
Bert'in uzun hastahklan gözünün önünden geçi• 
yordu. Fakat kansmm bütün atnlarına sızılarına 

raimen kendiainin daha evel öleceiini biliyordu. 
Gözlerini kapadı. Kan11 da ıuamuttu. Ataiı yukan 
içi reçmiıti. Fakat Raymond'dan tikayet etmek i· 
çin tekrar uyandı. Koca11 biraz kıpırdadı, kansına 
hak verdi. ikisi de gelinlerinden nefret ediyorlardı. 
Gençliktekinden daha ziyade biribirlerine müsa
maha rösteriyorlardı. Fakat hayattan artık iste
medikleri teYleri çocuklanndan bekliyorlardL itte 
daiına böyle idi, saadet kaçıyor, ruhun rahatı kal· 
mıyordu. Nihayet kadm uyudu; kocası lambayı 
tekrar yaktı ve okumaia batladı. 

111 

Gece yan11 Antuvan il - Sen• Lui'deki aparb· 

manma döndü. Bu apartımanı Umumi harptenberi 

ea aevrili arkadaıı Dominik Heriyo ile beraber tu

tuyordu: Nikol bir defa daha onun ertesi güne ka

dar kendiıiyle beraber kalma11 için beyhude yere 

iarar etmitti. Fakat o, ze'Ykİ bittikten sonra bir ka· 

dmla beraber sabaha kadar yatmaktan nefret e

denli. "Nerede benim, yatak haline kalbedilen da· 

raak kaaapem, :ruu, katı :raatıiım 7" diyerek 
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Devlet hav.a yolları Umum 
Müdürlüğü binası açıldı Hi~ bir zaler sulh yıllarının 

bize verdiği nimetleri vermeı Törende Başvkilimiz bir çok Vekillerimiz 

mebuslar ve gazeteciler hazır bulundular 

(Başı 1 inci sayfada) 

!etlerin hak ve hüriyetleri zara.
rına, toprak ve menfaat kaza"'\· 
mak temayülleri sulh cephesin n 
gayretlerini zafa uğralmıştn 

Bizim için sulh, memleket, m-1-
let ve insaniyet için tasavvur et
tiğimiz istifadeleri temin edeb!l
diği kadar gayedir. Bu istifade-(Ba:p 1 inci sayfada) 

Şimendiferlerimiz her sene birkaç 
yüz kilometre çoğalıyor. 

Hemen yok denecek bir halde bulu
nan sanayiimiz, memleketin dört bu
çağına kurduğu büyük, küçük fabri
kalar sayesinde inkişaf etmekte ve 
bunların etrafında yer yer neşeli ma
mureler vücut bulmaktadır. 

Güzel devlet merkezimizi sulh yıl
ları na borçluyuz. 

Bugün mükemmel bir üniversiteye 
Ankara'da birkaç fakülteye ve çelik 
(;ıbi bir gençliğe malikiz. 

Her sulh yılı türk nüfusuna, zayi
G.tı telafi ettikten sonra, üç yüz elli 
bin tii:-k çocuğu hediye ediyor. (Al
k «·iar ). 

• 1illetin gururunu teşkil eden 
kahr;ıı.1an türk ordusunun karada, 
denizde ve havada bugünkü mükem
meliyetini de sulh yıllarının hazırlı
ğına borçluyuz. (Bravo sesleri al
kışlar). 

Sulh yıllarının nimetleri 

Arkadaşlar, 

Hiçbir zafer, sulh yıllarının bize 
v~rmekte devam ettiği bu nimetleri ve
remez ve hiçbir vicdan bu güzel şey
lerin bir harp alevi içinde erimesine 
razı olamaz. (Bravo sesleri). 

Bunlar, bizim memleketimiz için ne 
kldar doğru ise, ufak tefek farklar ile 
her memleket için vakidir. 

Ben bunları yalnız Refik Saydam 
hiıkümetinin değil, bütün türk mille
tinin sulha ne kadar derin bağlarla, ve 
ne kadar sağlam rabıtalarla bağlı ol
duğunu göstermek için saydım. 

Fakat biz sulha, sulh oldu
ğu için değil, biz sulha, türk 
memleketine ve insanlığa ge
tirdiği hesapsız ve ölçiiwz iyi
likler için Q§ıkız. Şayet, buna 
rağmen bir gün sulh bize harp
ten daha pahalıya satılmak is
teniue, o vakit harbin ve za • 
lerin bize ne kadar aşık oldu
ğunu göıtermeğe de amade
yiz. (Bravo sealeri şiddetli ve 
sürekli alkı§lar ). . 
Biz uzun yıllar yurdda sulh, cıban-

da sulh politikamızı takip ettiğimiz 
bitaraflık siyaseti yolunda istihsale 
uğraştık. 

Çünkü : Evela: o ~aman~ar ken~isi: 
ne az çok güvenılebıle~ b.~r .. cemıyctı 
Akvam sulh müessesesı butun kuve-
tiyle ayakta bulunuyordu. . . 

Saniyen, her devlet kendı derdıy:_e 
ve müşkilatiyle meşgul oluyor ve mu
nakaşalar daha ziyade ideolojik sa
halarda kalem sahipleri arasında kala
cak eibi görünüyordu. Ve nihayet, 
dünyanın her hangi bir yerinde şayed 
bir harp çıkacak olursa, bu harbin mev 
~ii bir halde kalacağına inanılıyordu. 

Cemiyeti Akvama yavaş yavaş eski 
nüfuzu kaybettirilmeğe başlandı. 

Tahdidi teslihat teşebbüsleri iflas 
etti. 

Yer yer mihraklar ve mihverler doğ 
ciu. 

Sözle, silah ve kalemle, top arasın-
~·aki mesafeler azaldı. 

Cebren yapılan bazı emrivakiler, ba
&l memleketleri tamamen, bazılarını da 
lcısmen yok etti. 

Bu hadi•eler kar§l$lnda 

ğişmemiştir. Sulh cephesine de, 
sulhu takviye etmek için iltihak 
ettik. 
Bizim bu cepheye girişimiz, karşı 

gazeteler tarafından çok tenkid edil
di. Bu gazeteler kendi rejimlerinin en 
esaslı kitaplarında Alman milletine 
tavsiye olunan İngiliz ittifakını, bil
miyorum, unutmuşlar mı? 

Alman milletine tavsiye edilen in
giliz dostluğunu türk milleti için fena 
telakki etmek, fena göstermek, doğru 
bir muhakeme olacağından şüphe edi
lebilir. (Bravo sesleri) . 

İngilizlerle başlıyan temas ve müza
kerelerimize müvazi olarak, Fransız
larla da müzakere ve temasa girişmiş 
idik . 

Hatay meselesinin hallinden sonra, 
Fransa ile Türkiye arasında, muallak 
hiçbir mesele kalmadığı için, İngiliz
lerle yapmış olduğumuz beyanname 
aynen Fransızlarla da imza ve teati 
edilerek, İngilizlerle kati asistans mu
kavelesi için yapılmakta olan müza
kereler ayni hizaya getirilmiş oldu. 
Arnavutluğun işgali, bitaraflıktan 

ayrılıp sulh cephesine iltihakımıza, 

bir bakıma göre, en büyük amil ol
makla beraber, diğer bir bakıma göre 
de, bu iltihakı son senelerin siyasi ha
diselerinin tabii bir neticesi addet
mek lazımdır. 

Çanakkalede· Suriyede ve Irakta 
karşı karşıya harp eden Türk, İngiliz 
ve Fransız milletleri yekdiğerini tak
dir ettiler. Bu takdir tarihi dostluklar 
la birleşince, yeni bir incizapla seviş
meğe başladılar. 

Habeş harbi esnasında, sanctionla
rın tatbikinden doğacak tehlikelere kar 
şı, Türk ve İngiliz milleti mütekabil 
taahhütler ile yekdiğerine bağlandı. 

Montreuf'de, (ngiliz ve fransız mu
rahhasları, boğazları yeniden türk ha
kimiyetine iade eden mukaveleyi ya
parken türk milletine karşı hakiki bir 
yakınlık gösterdiler. (Alkışlar). 

Türk - ingiliz yardımltl§ma 
muahedesi üzerinde çalışıyoruz 

Akdenizin bozulan asayişini iade i
çin Nyon'da toplanan murahhasları-

mız, ayni kararın altına imzalarını 
koydular. Ve nihayet Çekoslovakya 
hadisesi ve onu takip eden hadiseler 
ile Arnavutluğun işgali karşısında ay 
ni hisleri duydular. 

işte, bu siyasi hadiselerin 
tevlit ettiği görüş birliği, bu 
üç devleti sulh cephesinde da
ha sıkı bağlar ile birleştirdi. 
(Alkışlar). 
Bugün, bu üç devleti birleşti -
recek olan uzun vadeli, kati 
anlaşmanın telerrüatını tesbit 
ile meşgulüz. Şimdiden size 
söyliyebilirim ki: 

Türk - lngiliz yardıml~ma 
muahedesi üzerinde çalışıl
maktadır. 

Bu muahede her iki devlet 
arasında muhtelif sahalarda 
işbirliğini tanzim eden hüküm
leri ihtiva edecektir. 

Hiç bir medeniyet harbin 
çocuğu değildir 

Arkadaşlar, 
Hiçbir medeniyet harbin çocuğu de-

Siyasi hadiselerin bu yeni inkişafla- ğildir. Bilakis her medeniyet uzun sü
n karşısında yurdda sulh ve cihanda ren bir sulhun mahsulüdür. Harp esa
sulh politikamızı takip ettiğimiz bita- ret tevlit eder. Sulh hüriyet yaratır. 
raflık yolunda istihsal etmenin artık Medeniyet de hür milletlerin eseridir. 
mümkün olup olmadığını kendi ken- Bugünkü Avrupa medeniyetinde, 

ti, dostluğumuzun bu harareti • 
ni tebarüz ettirmeğebir kere da
ha vesile teşkil etmiştir. 

Böylece bir kere daha anlaşıl
mıştır ki, konuşmadan, goruş

meden, her iki memleket diğeri 
için aynı şeyleri diışünmekte ve 
yapmaktadır. (Bravo sesleri). 

ler, ve bilhassa her şeyin temeli 
olan milli istiklaller tehlikeye 
girdiği zaman, bir başka vazife· 
miz vardır. O vazifenin -ne oldu-

İki muhtelif inkılabın çok müşkül 
şartları arasında ve aynı zamanda do • 
ğan Türkiye ve Sovyet Cümhuriyetle • 
ri, yekdiğerini inkılap ruhunun ateşi 
ile sevmektedirler. 

Balkan paktı 
Balkanlıları, yekdiğerine bağlıyan 

Balkan paktı, şımdiye kadar Balkan 
sulhuna yapmış olduğu hizmetleri, 
bundan sonra da, aynı kuvet ve kud • 
retle yapmakta devam edecektir, Son 
zamanlarda yaptığımız temaslar ve 
muhavereler bunu vazıhan göstermiş· 
tir. 

Almanya ve I tal ya ile 
münasebetlerimiz 

Arkadaşlar, _ 
Sulh cephesine iltihak eder

ken, sulhu takviyeden b.aşka bir 
emelimiz olmadığı için, Alman
ya ve İtalya dahil, bütün devlet
ler. ile normal münasehatımızı 
devam ettirmek kararındayız. 

İstiyoruz ki, her çeşit alış veriş 
ve kültür münasebetleri ve umu-

Mebuslarımız tayyareye biniyorlar 

mi olarak dostluk münasebetleri Devlet Hcvayollaı·ı tayyareleri 
eskisi gibi devam etsin. ( 1:1.1ş 1 ı incı sayfada) relerden başka birkaç tayyare daha 

Yalnız şurası da muhakkaktır ki bir tarihçesin1 yapmış, büyüklerimi- almak mevkiinde bulunuyoruz. 
normal ve dost münasebatın eskisi gi- zin göstermiş oldukları yakın alaka - Ümit ediyorum ki Türkiye' de hava 
bi devamı için, arzu ve kararın iki ta- yı minnet ve şükranla yadetmiş, kul - münakalatı ile, muhitimizde Balkan -
raflı olması şarttır. Bu noktayı hassa· tanılan vesaitin bugünkü tekniğin en !arla ve şark milletleriyle olan müna
siyetle takip ediyoruz. ileri ve emniyetli tayyareler olduğu - sebatımızı azami derecede inkişaf et-

İtalya ile alış veriş münasebetleri- nu zikrettikten sonra demiştir ki: tirebileceğiz ... 
miz, eskisi gibi devam etmektedir. "- Türk milleti hava yolculuğuna Bundan sonra Ali Çetinkaya hava 

Almanya'da ilk günlerde bir tered- karşı cihanda emsaline az rastlanır bir münakaliitının son yirmi sene içinde 
düd ve bir kararsızlık belirdi. Fakat, tehalük göstermektedir. Bize ayrıca bütün' dünyada büyük bir ehemiyet 
yavaş yavaş bu tereddüd zail oldu, ve sevinç ve gayret veren bu iştirake kazandığını, bilhassa ingilizlerin bu 
işler ' normal yola girmiye başladı. müessesemiz minnettardır. Müessese- hususta büyük bir gayret gösterdik -

Bugün bir tek iş müstesna, iki ta - miz türk milletinin havaya karşı olan !erini, bugün Londra'cian, Paris'ten 
rafın birib~r~nden bir şikayeti yoktur. sevgisine bir mehenk olmuştur . ., ve Berlin'den kalkan tay.Yarelerin 

Bu tek t§ın de ya'k"- :w.- *•"A• ~n...- n. rerruıı bu,.ı ... a:aıLı \v&va .. - "'f- .. -· ....... --·---- ~---· --r ---- - ~--
bet olarak halledileceğini ümid ediyo- ren büyüklere teşekkürle bitirmiştir. memleketlerine kadar seferler yaptık-
ruz. !arını söyledikten sonra sözlerine 

Bir aralık, Alman yanın türk tale - Ali Çetinkaya'nın sözleri şöyle devam etmiştir: 
besine fena muamele ettiği havadisi Umum müdürden sonra Münakale "- Bugün bizim bulunduğumuz 
verilmişti. Bu havadisin doğru olma - ve Muhabere Vekilimiz B. Ali Çetin- mevki böyle beynelmilel mühim bir 
dığı anlaşılmıştır, kaya, Münaklat Vekaletinin esas va- vaziyet ortasındadır. Genç Türkiye 

Yurdda sulh, cihanda sulh! zifelerinden birini teşkil eden hava Cümhuriyeti devleti istihsal 
münakalatının memleketimizin coğra- ettiği yüksek şeref ve ikbal mev

Arkadaşlar, fi ve siyasi vaziyeti itibariyle muktazi kiinde hava yollarını da ihmal ede
T ekrar ediyorum: Politikamız, ve beynelmilel vaziyeti noktasından metli. Garpla şarkın ve şarkla garbın 

yurdda sulh, cihanda sulhdur. umumi ahenge uygun bir surette teş- muvasala nizamı bizim toprakları-
Gene tekrar ediyorum : Biz kilatlandırılmış olduğunu tebarüz et- mızdadır. Biz kendi varlığımızı tema-

} f. · tirdikten sonra ezcümle demiştir ki: di ettirebilmek için k~ndi hava sefer· 
su ha, fakat emniyet ve şere ımı- !erimizi temin ve tanzim mecburiye-

. i l ba~l lan ta "- Cümhuriyet hükümeti bu ehe -zı ve ı:ıun ara g anmış o - 1 tindeyiz. Bu vaziyete de girmiş bu-
ahhü tlerimizi koruyan bir sulha miyeti takdir ederek hava yol arına . B 

lazım olan ehemiyeti vermiş ve bu lunduğumuzu söylemek isterım. un-
aşıkız. (Sürekli ve şiddetli alkış- dan sonra tedarik edeceğimiz tayya-
lar.) 

hususta icap eden tahsisatı diriğ et-

ğunu, ve türk milletinin bu yazi
feyi görmeğe ne kadar hazır ve 

kudretli olduğunu Hariciye Ve
kilimizin beyanatında okuya· 
caksmız. Bu beyanatın, yeni sulh 

cephesinin teessüsüne ait fıkra -
ları üzerinde bilhassa durula
caktır: ''Arnavutluğun işgali, bi
taraflıktan ayrılıp sulh cephesi
ne iltihakımız için, bir bakım!! 
göre, en büyü.~ ômil olmakla be
raber, diğer bir bakıma göre de, 
bu iltihakı son senelerin siyasi 
hôdiselerinin tabii bir neticesi 
addetmek lôzımdır.,, 

Habeşistan, sanksiyonlar, Mon
treux, Niyon, türk politikasını, 

tabii bir seyir ile bugünkü neti
ceye doğru getiren merhaleler 

değil midir? Milli ve beynelmi -
lel sulh ve emniyet vazifelerimi-

zi•n hangisinde tereddüt göster
d:k ki, hu vazifelerin en ağın ol
duğu kadar en müessiri de olan 

son cephe teşekkülünde menfa -
at ve prensiplerimizin icaplarını 
yerine getirmiyecektik? Son ha

diselerden sonra bitaraflığın hiç 
bir manası kalmamıştı: bitaraf -
lık, tecavüz planlarının inkişaft
na yardım etmekten, yani sulh 

düşmanlığı cephesine iltihak et
mekten gayri bir netice vermez

di. 
Hariciye Vekilimiz, cevabının 

sonlarında, clış münasebetlerimi-

zin bugünkü halini tahlil eder
ken, Almanya ve İtalya ile Tür-

kiye arasındaki vaziyete de ~ 
.,,-

gayeleri hakkında hiç kimseye 

şüphe ve tereddüt hakkı brrak· 

mıyan izahlarda bulunmuştur. 

Herhangi bir ihtimale karşı 
hazır bulunmakta, fakat insani
yetin hayrı için, nikbinliğimizi 
muhafaza etmekte devam ede -
ceğiz. Kamutay yeni toplantısı
na başladığı zaman beynelmilel 

vaziyet bir hayli vuzuhlanmış o
lacaktır: bu vuzuhun, aydınlığa 
uzlaşma ve anlaşmaya, sulha 
ve dostluğa doğru olmasını te
menni edelim. 

F. R. ATAY 
h · relerle Bag-dat'tan Tahran'a ve Kabi-

memi~tir. Bu sene aldığımız ta sısat-
-r l'e kadar seferler yapabileceğimizi ü-

la şimdi göreceğiniz tesisat ve tayya- mit ediyorum. Yeni alacağımız tayya-B. Rôna Tarhan'ın teıekkürü 
Hariciye Vekilimizin izahlarından 

sonra, sual takriri sahibi B. Rana Tar
han söz almış, şunları söylemiştir 

"Muhterem Hariciye Vekilimizin 
memleket harici siyaseti hakkında lüt
fettikleri tatminkar sözlerine arzı te
şekkür ederim ve isabetli siyasetlerin
de muvaffakiyetlerinin tevalisini dile
rim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Me<lis dün yaz 
tatiline girdi 
(Başı J incı sayfada) 

riri okutmuştur: 

reler bunları temin edebilecektir. Bu· 
gün, istikbali geniş olan bir münaka -
lenin mebdeidir.,. 

Münakale Vekilimiz, törene huzur
lariyle şeref veren Meclis Reisimizle, 
Başvekilimize ve diğer arkadaşlarına 
teşekkürle sözlerini bitirmiş ve alkış
lanmıştır. 

Uğurlanan yolcular 
Bundan sonra davetliler binayı 

dolaşmış ve zengin bir büfede izaz ve 
ikram olunmuşlardır. 

Mareıal Çakmak 
Aydında lefli~lerine 

devam ediyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

rafından ihtiramla u~urlanmışlardır. 
Başında bandosu olduğu halde bir as
keri kıta ve bir polis müfrezesi selam 
resmini ifa etmiştir. 

dimize sormağa başladık. ıaakal büyük devletler kadar, küçük 
Meşrutiyet ile hiç bir telif kabiliye- ve müstakil devletlerin de hissesi var

ti olmıyan hadiseler, bu hadiselere u- d 
d 

ır. 

zak ve yakın her millet gibi, bizi e Bunları bertaraf etmek, medeniye-

Adliye Vekilimiz 
B. Fethi Okyar 

Meclis ruznamesinde bu içtima dev
resi zarfında müzakere edilecek mü -
him ve müstacel layiha kalmamış ol
duğundan sayın üyelerin intihap dai
relerini dolaşmaları ve halkla temas 
et"'meleri için Meclis içtimaının 11 ey
lül pazartesi gününe talikini teklif 
ederiz. 

Binanın önündeki pistte dört ve al
tı motörlü tayyareler hazırlanmış bu
lunuyordu. 2 nisan tarihinde açılmış 
olan yeni İzmir ve Adana hatlarına 
gidecek tayyareler, bir cemile olarak 
bu iki vilayetimizin mebuslarına tah-

Orduevinden istasyona kadar bü
tün caddeler ve istasyon civarını dol
duran büyük bir halk kalahalığı sayın 

düşündürmeğe başladı. tin ve terakkinin seyrini kırmak de-
Orta ve şarki Avrupa'nın bu esnada mektir. Bu mümkün değildir. Müm

ciddi bir buhran geçirdiğini hep ha- kün sananlar acı akibetler ile ergeç 
tırlarız. Hakikatte ise bu buhran şarki karşı karşıya kalacaklardır. 
Avrupada da henüz zail olmamıştır. Bugün dünya politikasının günde
Vakit vakit, muhtelif devletlere taal- Jik seyrıne bakılırsa görülür ki silah 
luk eden şekillerde bu buhranlar taze- ve cephane fabrikaları tam bir harp 
lenmekte ve ağırlaşıp hafiflemektedir. faaliyeti içindedir. Diplomasi görüş
Bu ahvalin başlaması bize memleket meler bir harp havası içinde devam e
için yeni emniyet tedbirleri almak ve diyor. Gazeteler, radyolar. ajanslar be
cihan sulhuna başka yoldan faydalı ol- şeriyete aylardanberi bir harp günleri 
mak için geçirilecek çok vaktimiz kal- yaşatmaktadır. Denilebilir ki bugün 
madığını öğretmiştir. sulh içinde yaşıyan tek kuvet bizzat 

. Niha!et,, hiç bir gı.~a ~a~de: harbı yapacak olan ordulardır. Temen
aı ve hıç bır maddeuptıdaıyesı ni ederim ki bu bulanık hava içinde 
olmıyan, ne madenleri ve ne de sulhu kurtarmak gayri mümkün olmı
zengin toprakları bulunmıyan yacaktır. (Alkışlar). 
Arnavutluğun işgali, bitaraflık 
politikamızı terkederek, sulh Sovyetlerle dostluğumuz 
cephesi tarafını takviye etmek 
kararını verdirdi. (Alkışlar). O 
zaman İngilizlerle ınalUın be· 
yannameyi ilan ettik. 

S'.llh politikamız değişmemiştir 

Bundan sonra dahi, yurdda 
· · amız de-

Sovyetlerle dostluğumuz, ilk 
dostluk günlerinin bütün hara • 
retioi tamamiyle muhafaza et
mektedir. Beynelmilel her me
sele, iki devleti yan yana ve da
ima aynı safta bulmuştur. (Al • 
kı§lar) 

Potemkin'in Ankara ziyare • 

Londra' dan döndü 
(Ba$ı I ıncı sayfada) 

bu sabahki · ekspresle İstanbul'a d?n -
müştür. Adliye Vekilimiz istasyonda 
vali B. Lutfi Kırdar, İstanbul müddei
umumisi ve İstanbul adliye teşkilatı· 
namensup erkan, dostları ve matbuat 
mümessilleri tarafından karşılanmış

tır. 

Adliye Vekilimiz kendisiyle görü
şen gazetecilere demiştir ki : 
"- Biliyorsunuz ki İngiltere'ye İs

koç üniversitelerinin en eskisi ve İn
giliz üniversitelerinin en büyüklerin
den biri olan Saint Andreos üniversi
tesinin bana karşı bir cemile ve Tür
kiye'ye gösterilen bir sempati eseri 
olarak tevdi ettiği fahri hukuk dok
torluğu münasebetiyle yapılacak me -
rasimde bulunmağa gitmiştim. Seya
hatim tamamiyle hususi mahiyette i -
di. Saint Andreos üniversitesinde bu 
münasebetle yapılan merasimde mem
leketimiz için fevkalade teveccühkar 
sözler söylendi. Bu münasebetle ve 
her vesile ile ok eski olan ve son an-

(Trabzon) (Seyhan) sis olunmuştu. İzmir ve Adana me-
HASANSAKA HİLMİ URAN buslarımız bu tayyarelerle intihap 

Reye konan takrir kabul edilmiş -
tir. B.ı kabul üzerine, reis B. Abdül
halik Renda şunları söylemiştir: 
"-Şimdi kabul buyurduğunuz tak

rir mucibince 11 eylül pazartesi günü 
toplanmak üzere inikada nihayet ve-
riyorum. 

Bütün arkadaşlarımın yazı neş'e ve 
sıhatle geçirmelerini diler, cümleni -
zi derin hürmetle uğurlarım. (Alkış
lar) . 

Büyük Millet Meclisi, 11 eylül 1939 
da toplanacaktır. 

laşma ile bir kat daha resanet kaza
nan Türk - İngiliz dostluğu etrafında 
samimi tezahürlere şahit oldum. 

Dönüşte, evelce vazifeten bulundu
ğum Londra ve Paris'e uğradım. An
kara'ya salıdan sonra döneceğim. Bu
radan gitmeden evel, Adliye Vekilliği 
makamını işgal ettikten sonra yakın
dan temas fırsatını bulamadığım İs
tanbul adli esini zi aret edeceğim.,, 

dairelerine uğurlandılar. 
Bundan sonra, Ankara üzerinde te

nezzüh uçuşları başladı. Birçok me
buslarımız bu tayyarelerle Ankara 
üzerinde dolaştılar ve gezintilerinden 
çok memnun olduklarını ifade eden 
mütebessim çehrelerle tayyarelerden 
indiler. • 
Sayın Ali Çetinkaya, dünkü tören

de bulunan gazetecilerin dolaşması 
için de bir tayyare tahsisini emret -
mek suretiyle gazetecilere büyük il
tifat gösterdiler. 

Tören çok samimi bir hava içinde 
nihayete erdi. 

Slovakya'daki Macarlar 
Budapeşte, 8 a.a. - Gazeteler, Slo

vakyada 58.000 macar bulunduğu neti
cesine varan yeni nüfus tahririne iti
raz etmekte ve Slovak topraklarında 

yaşıyan macarların hakikatta 110.000 
kişiden fazla olduğunu iddia eylemek
tedirler. 

Mareşalı hararetle alkışlamış ve he
yecanlı tezahüratta bulunmuştur. 
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MillT küme 

Demir spor 

Vefayi dün 
2 -O yendi 

İstanbul, 8 a.a. - Milli küme maç
larına bugün Taksim stadyomunda de
vam edildi. Şampiyonanın en kuvetli 
namzetlerin<len olan Ankara şampiyo
nu Demirspor ile Vefa arasında yapı
lan müsabakada iki bini ancak geçebi
len bir seyırci kalabalığı bulunuyor -
du: 

Saat 17 .30 da takımlar sahaya şu 

kadro ile çıktılar: 

Vefa: Safa - Lfıtfi. Vahid - Abduş. 
Hakkı, Şekip. Necip, Muhteşem. Sul
f!i. Şükrü, Adnan. 

Demirspor: Necdet - Gazi. Şevket • 
Kamil, İbrahim, İbrahim, Mustafa A
rif, Orhan, Orhan, Zeki. 

Hakem Ahmet Adem: 
Oyunun ilk dakikalarında demir • 

sporluların hakimiyeti göze çarpıyor
'iu. Rüzgarı arkasına alan Ankara ta
kımı yerden ve görerek oynuyor. Ve
falıların canlı olmakla beraber daha 
ziyade tesadüfi görünen mukabelesi 
ve ankaralıların cansızlı ğı oyunu he -
yecansız bir hale sokmaktadır. Topun 
Vefa yarı sahasında dolaşmasına rağ -
men ankaralılar müessir bir hakimi
yet gösteremiyorlar. Belki bir gün 
sonra yapacakları mühim maç dolayı
~iyle fazla yorulmamak için olacak, a
ğır ve enerjisiz gözükmektedirler. De
mirspor muhacimleri Vefa kalecisinin 
biraz zayıf olmasından istifade için 
yirmi beş metre içinde mütemadiyen 
şüt atıyorlar. Fakat rüzgar top kont
rolünü müşkilleştirdiği için bu şütle
rin hiç biri kaleyi tutmadı. 15 inci da
kikada sol iç Orhan, soldan aldığı bir 
pası şilte tahvil ederek Demirspora ilk 
golü kazandırdı. 

Bu gol vefalıları canlandırdı. Gay
retlerini arttırdılar ve oldukça şiddet
li esen rüzgara karşı oynadıkları hal -
de, vaziyete hakim oldular, fakat bil -
hassa hiicum hattında bir ahenk ve be
raberlik olmadı~ için, müdafileııle 
muavinlerin ileri verdikleri top, bir 
türlü muayyen hedefe yaklaştırılamı
yor. Vefalıların zaman zaman tehlike
li olmalarına rağmen demirsporlular
da hfiUi canlılık yok. Devrenin eonun11 

kadar bu tempo muhafaza edildi ve 
demirsporlular birinci devreden 1 • O 

galip çıktılar. 

İkinci devre, rüzgarla beraber oy· 
nıyan vefalılarm hücumiyle başladı, 
ilk dakikalarda Ankara kalesi fena 
halde sıkışıyor. Birinci on dakika i
çinde vefalılar yedi korner kazandı
lar. Fakat ne bu kornerlerden ne de 
daha müsait fırsatlardan gol çıkarmı
ya muvaffak olamadılar ve Demir -
spor, on ikinci dakikada, yine Orha
nı..o ayağiyle ikinci bir gol daha çı -
kardı. 

Bu gol maçın artık mukadderatını 
halletmişti. Vefalılar ümidsiz, fakat 
sinirli ve hırçın bir oyun oynuyorlar. 
Ankaralılar yine o hareketsiz ve gay
retsiz tempoları içinde, uzun vuruş

larla topu harice atarak vakit kazan-

mıya çalışıyorlar. Ve muvaffak da o
luyorlar· Devrenin sonuna doğru o -
yun hızlandı, Hakkıyı da ileri alan 
Vefalılar, bir şeref golü çıkarmak i
çin bütün gayretleriyle çabalıyorlar. 
Ankaralılarda da mukabil bir gay
ret gözüktü ve karşılaşan bu mesai o
yunu hızlandırdı. 

Mamafih Vefanın canlı oyunu, ne
ticesiz bir hakimiyet temininden baş
ka bir işe yaramadı ve maç 2-0 De
mirsponın galibiyetiyle bitti. 

Tenis teşvik 

müsabakalan 
Dün 19 Mayıs tenis sahalarında te

nis birinciliklerine başlanmıştır. Dün 
alınan neticeleri aşağıya yazıyoruz: 

Tek Bayanlar: 
Jülide Parkan • M· Kayaalp'a 6-1. 

ga ip, Adalet - M. Enis'e 3-6, 6-3, 

6-4 galip. 
Çiftlerde: 
D. Çi ğ iltepe ve Stritzel - Cemil 

E k ve Atasoy'a 6-0. 6-2 galip. 

Tek erkeklerde: 
Orhan - A. Tuncaka 6-0, 6-2 galip 

S Ulutiirk - A. Öngören'e 6-1, 6-0 ,, 
D. Çiğiltepe - Galib'e 7-5, 6-1 ,, 
1. H. Tekçe - S. Öngen'e 7-5, 6-1 ,, 
K. Bükey - A. Sermet'e 7-5, 7-5 ,, 
M. Özdeş - U. Alagaş'a 6-1, 6-1 •• 
Stritzel - C. Renda'ya 6-2, 6-0 ,, 
1. Türemen • M. Berkun'a (hükmen ,, 
Bahadır - R. Ersever'e 6-2, 6-3 ,, 

6-0 6-0 

# 

ULUS -7-

Ticaret Vekilimiz mühim beyanatta bulundu 
Hususi takas Altıncı Büyük Millet Meclisi, birinci faaliyet ~enesinin son toplantı

sını dün, B. Abdülhalik Renda'nın reisliğinde yapmıştır. Mübadele ve tediyelerimizde ehe
miyetli bir mevkii olan hususi takas 

muhte- mevzuu üzerinde biraz durmak iste -
Celse açılınca, riyaset makamı, şu takriri okutmuştur: 

Şu iki noktayı Meclis kürsüsünden tenvir buyurmalarını 
rem Ticaret Vekilinden rica ederim: 

1 - Harici ticaretimizde tatbik edilmekte olan usullerin tadili 
düşünülüyor mu? 

2 - Bütçe müzakeresi esnasında, hayat pahalılığı hakkında yapı
lacağı beyan buyuru/an esaslı tetkiklerin ne zaman tedbir sahasın.-ı 

intikal etmesi beklenebilir? 

Ticaret vekilimizin izahları 
Sual takririnin okunmasından son

ra Ticaret Vekili Cezmi Erçin söz al
mış, şu izahlarda bulunmuştur. 

"-Muhterem Rana Tarhan arka -
daşımız. harici ticaretimizde tatbik e • 
dilmekte olan usullerin tadili düşünü
lüyor mu? sualini sormuşlardır. Çok e
hemiyetli ve ticaret politikamıza ha • 
kim olan esasları alakadar eden bir su
aldir. Bu suale mümkün olduğu kadar 
vazıh ve şamil bir cevap verebilmek i
çin, bugünkü mübadele ve tediye re -
jimimizin hangi müessirat altında şe
killendiğine ve nasıl bir istikamet ta -
kip ettiğine, ana hatları içinde, temas 
eylemek lazım gelmektedir. • 

Mübadele ve tediye rejimi 

İstanbul Mebusu 
ALİ RANA TARHAN 

gelecek dövizin % 80 ine tekabül e -
den miktarda ithalat bedellerinin öden 
mesi şeklinde bir takyit konulduğu gi
bi: muvazenesizliğe amil olan ham de
ri, pamuk ipliği, bakır, kalay, çuval. 
jüt gibi maddelerin ithalatını, memle
ketimizin muayyen mahsullerinin ih
racı şartına bağlamak şeklinde tedabir 
de alınmış bulunmaktadır, Umumi hat 
larına temas eylediğim ithal rejimimi
zin neticeleri, 938 ticaret muvazenesi 
rakamlariyle su şekilde ifade olunabi -
lir: 938 senesinde 145 milyon lira et -
rafında olan ihracatımızın 119 milyon 
lirası kliringli memleketlere ihracat 
teşkil eder ki, umumi ihracatımıza na
zaran nisbeti % 82.2 dir. 

21 milyona yakın ihracat, serbest 
dövizli memleketlere vakidir, ki umu
mi ihracatımızın % 14,4 ünü ifade e -
der. 

5 milyon lirası da, anlac:ma mevcut 
olmıyan memleketlere aiddir ki bu da 
umumi ihracatımızın % 3,4 ünü teşkil 
eyler. ' 

lthalôtımız .. 

İthalatımıza gelince: 
149 milyon lirayı mütecaviz olan 

yekun içinde. 
126 milyon liralığı kiliringli mem

leketlerden ithalattır. Umumi ithala-
tın % 82,4 ünü teşkil eder. 

18 milyon lirayı mütecaviz ve ser
best dövizli memleketlerden vaki it
halat umumi ithalatın% 12,3 ünü teş
kil eder. 

Her şeyden evel şu ciheti arzetmek 
isterim : Mevcut mübadele ve tediye re 
jimimiz esasen sabit bir manzara gös
termemektedir. Bu rejim, yalnız dahi
li şartlarımıza göre değil, memleketin 
hudutları haricinden gelen bir çok es
yal vaziyetlerin icabatına uyarak ida
re edilmektedir. Binaenaleyh devamlı 
bir tahavvül havası içinde yaşadığımı
zı, serbest mübadele rejimine umumi 
şekilde girmek imkanları elde edilin -
ciye kadar diğer memleketler gibi bi -
zim de ticari münasebatta bulunduğu
muz memleketlere ait konjonktür ta • 
havvülatına, harici mübadele rejimimi
zi intibak ettirmek zaruretinde bulun 
duğumuzu, mebdei hareket olarak ka
bul eylemeliyiz. İstitraden ilave ede -
yim ki, beynelmilel şartların arzeyle -
diği, seyyaliyete ve her gün kendini 5 milyon lirayı mütecaviz ve an -
gösteren yeni icaplara serbest dövizli laşmamız olmıyan memleketlerden \'a
memleketler bile uymak iztırarında ki ithalat, umum ithalatımızın % 3,5 
kalmaktadırlar. Bunun en yeni misali- nu ifade eyler. 

rim : Takasların, ahdi hususi takaslar, 
deblokaj takaslarıı anlaşmamız olmı • 
yan memleketle yapılan kararnamele -
re müstenit takaslar, takas esası

na müstenit anlaşmalar ve nihayet 
memlekette raşa hakkının kullanılma
sından mütevellit tek taraflı olanları 
gibi muhtelif nevilerine, girecek deği
lim. Takas mevzuunda söylemek iste
diğim, takas primlerine taalluk ede
cektir. 

Gerek dahili, gerek harici bir ta
kım amillerin tesiri altında bulunan 
bazı mahsulatımızın dahili fiyat sevi
yesinin, beynelmilel fiyat seviyesiyle 
tam bir mutabakat halinde bulundu
ğundan bu malların ihracında tesa
düf edilen mü~külat, ihracatçıya te
min edilen primle kar-ılanmaktadır. 

Takas, ihracata talebi artıran bir 
mekanizmadır. Halen bu mekanizma 
iledir ki, ihracatı tahrik etmek ve ona 
vüsat vermek imkanlarını bulabilmek
teyiz. İthalatçı, takasçılar delaletiyle, 
ihracatçıyı bulmakta: ona ihracat 
mallarının ecnebi paıarlarda satışını 

mümkün kılacak derecede bir prim 
vermekte ve ancak bundan sonra, it
halfit yapabilmektedir. Takas primleri 
sabit değildir. Takas priminin teşek
külünde normal görülecek sebeplere 
ilaveten. anormal göriih:n sebepler de 
primin yiikselmesine müessir olmak. 
tadır. Dahili - harici piyasalar arasın
daki fiyat farkı, arz ve talebin ademi 
tetabukundan mütevellit fark, tak<ıs • 
çının karı normal sebepler arasında

dır. Serbest döviz marjlarının mevcu
diyeti, ithal ve ihraç mallarına konu -
lan cins itibariyle tak'yidat ve bilhas
sa açığa takas muameleleri yani spe -
külasyon da, anormal eebepler arasın
da yer tutar. Dahili fiyatlarımızla, 

dünya fiyatları arasındaki farkın iza
lesi miimkün olmadıkça ve diinya pa
zar şartlarına intıbak etmediğimiz 

müddetçe, takas sistemini terkedemi -
yeceğimiz asikardır. Bu vaziyete gö -
re, takası bertaraf etmek değil, takas 
primlerinin yükselmesinin ve gayri
tabii surette oynamasının anormal se
beplerini, mümkün olduğu kadar kal
dırmak suretiyle, onu tabii görülecek 
vaziyete getirmek ve tanzim eylemek 
istiyoruz. 

ni, İngiltere ile Amerika Birleşik dev- 1939 senesinin ilk dört aylık ihra -
letleri arasında, on gün kadar evet bir cat ve ithalatı da kliringli memlekete
emniyet istoku vücude getirmek mak- ler lehine cüzi bir fark ile, aşağı yu -
udiyle pamuğa mukabil kauçuk ve - karı, aynı seyri ve nisbetleri muhafa
rilmesi şeklinde yapılan ayni mübade- za eylemektedir. 
le anlaşma d .. k t · Kliring bakiyelerinin eritilmesı· 

sın a gorme eyız. Kliringli memleketlerle ticari mü-
Bu rejimlerdeki tahavvüller badelatımız neden bu derece yüksek - Serbest dövizli memleket/erle olan 

t , ? 1 "nde bulundug"umuz bugünkü kliring bakiyelerinin eritilme.si ted-
Bizim mübadele ve tediye re1'imimiz ır · çı ahval ve şerait dahilinde herhantrf Uı: • blr.l#ıri, b•§lıca me§gullyetlerimı'z ara-

nedir? Nasıl bir tahavvül gösteriyor? eıı-dr bir ,,. .... _nın J•ahını mahdut ve szndadır. Bu nevi memleketlerle olan 
Sin:adi bu -v•\69 •irelıNllrt• · • tt' · ki' · l · · BugunkU mübadele ve tediye reji • muayyen anasıra ıstınat e ırmenın ırwg erın ı~Je!1ıenıesi sebeplerini 

Üzüm 
Kaldı ki, cemiyetimizin bü-

yük kütlelerini alakadar eden üzüm 
ve incir gibi maddelerden üzüm 
hakkında alınan malumata göre, 
bu sene Avusturalya'da geçen sene
ye nazaran mahsulün mühim mik
tarda az oluşu ve bu sebeple, impa
ratorluk mülahazalariyle mezkur 
memleketten geniş mikyasta üzüm 
tedarik eden lngiltere'nin bu açığı 
memleketimizden mübayaa ile kapat
mağa temayül etmesi tabii, ve Kali -
forniya gibi rakip yerlerden serbest 
dövizle bu mahsulü tedarik vaziyetin
de olan kliringli memleketlerin de 
memleketimizden üzüm tedarikini da
ha elverişli bulmaları ticari mantığa 
uygun görülmektedir. Kuru incir gi
bi, beynelmilel pazarda tarihi bir şöh
reti olan mahsul i.imüzün de, ecnebi 
IT'emleketlerde ötedenberi geniş bir 
tevezzü imkanı bulması. miibadelele
riınizde takas tedbirlerinden de isti
fade etmesi gibi amiller, bu mahsu -
lün vaziyetine itminanla bakmamızı 

istil zam eyler. 
Fındık 

Fındık mahsulümüzün bu sene, ge
çen seneden fazla oluşu mesut bir 
hadisedir. Miktar bakımından bu faz-
lalık dolayısiyle, maruz kalınması 

muhtemel müşkülfita karşı, elimizde 
Fransa ile miınasebetlerimizde oldu-
ğu gibi takas mevzuu ve buna benzer 
tedbirlerle şimal memleketlerinderr 
başlıyarak diğer kliring memleketle
rinden lsviçre, İngiltere gibi memle
ketlere kadar pliisman imkanları ve 
Amerikaya satış cereyanları bu mev
zua atfedeceğimiz ehemiyete bir iia
ret olarak zikrolunabilir. 

Pamuk 

Pamuk sahasında, dahili pazarları
mızın büyük ihtiyacı bu maddeyi, 
müşkülat mevzuu olmaktan çıkarmak
la beraber, pamuklarımıza alıcı ola -
rak piyasamızda görülen memleket
ler eksik değildir. Tütün mutadcn a
lıcı bulmaktadır. 

Birkaç ayda lberi mevsimine giri -
len tiftik mevzuunda alınan tedbirler, 
bu mahsulün İngiltere gibi memleket
lere olan ihracatını genişletmiştir. 
Sovyetler ve alınanlar da alıcı olarak 
piyasamızda faaliyettedirler. 

Yapak, buğday, zeytinyağı, pala -
mut mevzularında endişeyi davet e -
decek bir vaziyet görülmemektedir. 
Şimdiki halde vaziyetin objektif iza
hı bundan ibarettir. 

Hayat pahalılığı 

· Muhterem Rana Tarhan arkadaşı -
mızın bir suali de, hayat pahalılığı 

hakkında, bütçe müzakeresi sırasında 
beyan edilen tetkiklerin ne zaman 
tedbir sahasına intikal etmesi bek. 
lenebilir tarzındadır. 

mimizin esaslarını, 1937 senesi ortala- kifayetsizliği malUm olmakla beraber, ve ıslahı çarelerını araştırırken mütea
rında meriyefe konulmuş olan 2/7005 denilebil~r .ki, bir ta~aft~~ .. tn~iltere, kip mübadeleleri de aynı vaziyete dü
numaralı kararname ile bunu takip ve Fransa gıbı devletlerın buyuk ıktısa - şürmemek ve kliringi, burada işler 
kısmen tadil ve ikmal eyliyen mütead- di buhranı müteakip bünyevi bir ma- tiyaçlarımızla mübadeleye esas ola
dit kararnamelerde bulmaktayız. Esas- hiyet alan poltika icapları (metrepol cak maddeler arasındaki irtibat ve a. . . Bu suale cevap verirken, evelemir-
lar şunlardır: ve ~~paratorluk mahsuller.im hi~a.ye hengi daha iyi temin edebilecek suret- de, hayat pahalılığı mevzu unu nasıl 

ı - Memleketimiz ihracatına karsı polıtıkasına dayanan tedbırler gıbı); te ticaret mukavelelerımize yeni isti- 1 d ~ ' d f 
0 

b" "k an a ığımızı kısaca ifade etmekte fay 
bu ihracatı müteessir edecek hiç bir ve iğer _ta.ra ta·"· rta . Avrupa . u·yaus kametler vermek istiyoruz. Bu esas- d ·· .. k k a goruyorum. Hayat pahalılığı de -
takyit koymamış olan ve memleketi - dev.letlerının Y~ sek iıyat p~lıtı. 1 /ardan mülhem olarak Fransa ile baş- nilince, bundan fiyatların, sureti u -
mizin müstemirren aktif kaldıö-ı mem- takıp etmektekı devamlı mesaılerı ve lıyan müzakereleri, digwcr müzakereler · d - d' · b • • mumıye e ın ırılmesi manasını çı-
leketlerden vaki olan ı'thala~ta, mevzu- bu memleketlerden ecnebi dövızıne takip edecektir. karmaktayız. Memleketimizde, fiyat-
atımız dahilinde, ithal serbestisi veril- ihtiyaç kalmadan mübayaatta bulun!· Tekrara hacet yoktur ki; kliring ve tarının indirilmesi icabeden maddeler 
mektedir. Bu memleketlerin başında mak suhuleti, kliringli memleketler e takas ile tediye şekilleri haricinde, yanında, fiyatlarının korunması ve 
Birleşik Amerika devletlerini zikre • olan mübadelat hacminin artmasına mütekabil ihracat ve ithalatın serbest hatta yükseltilmesi iktiza eden mad-
debiliriz. başlıca amil olmuştur. d 1 d b k dövizle tediyesini kabul eden memle· e er e ulunma tadır. Fiyatları in-

2 - Aynı esas, ihracatımız lehine Tediye rejimimiz ketlerle olan münasebetlere de, inki _ dirilecek maddeler içinde de, kendi 
% 20 den aşağı olmamak üezre bir şaf ve hız verecek tedlıirlere tevessül. şartlarımıza göre normal addedilen 
marj veren ve aramızda kliring veya Tediye rejimimize gelince; dö _ eylemek gayemizdir. birçok eşya ve mamulat fiyatlarının, 
benzeri bir anlaşma mevcut olan mem- Umumi ticaretimizde serbest İthal ~ t d. .. . . h~k· bizden çok evel iktısadi kalkınma ha-
leketlerden vaki olacak ithaliita da şa- vizli mübadelatı bir tarafa ayırırsak, e e ıye reJımımıze a ım.o-ı reketine başlamış ve bu har k t" ·ı lan esaslar ve bu esasların takip eyle- . e e ı ı er-
mildir. Bu grup memleketler arasında tediye rejimimize kliring ile onun ya- d" • . t h .. 1 . b d 0 .. d b letmı~ olan memleketlerdeki fi;·at se 

ı 'l F d k 1.. .. h" ıgı a avvu seyrı u ur. un e u . 1 . . -
Almanya, ngı tere, ransa, Beldka nı bas. ın a işliyen ta as usu unun a • .. d b h" 1 •11• vıye erıne nazaran belkı uzun mu"d :ı: gun e mevzuu a ıs o an mı ı men - .. ' · 
g ibi memleketleri sayabiliriz. kim olduğunu müşahede ederiz. . . . det yuksek kalabileceg·in· b h' faatlere uygun surette ışlerın daıma . ı erveç ı 
- 3 _ Anlac:malarda Türkiye ihracatı MalCım oldug" u ve,.hile, ithal ve ih- peşın kabul eylemek tazımd B s :ı daha iyi tanzim ve idaresini temin e- ır. un -
lehine, % 20 den aşağı marj veren ve- raç edilen malların bedelleri~in ~e~- dici tedbirleri araştırmak ve kabiliic- dan. başka, h.ayat pahalılığı mevzuu, 
ya böyle bir marj mevcut olmıyan kez Bankalarında veya bu vazıfe~ı g?,· ra olanlarını tatbik eylemekten iba- geçınme sevıyesi~i yükse.itme dava • 
memleketlerden vaki olacak ithalat, ren takas ofislerinde, milli para ıle o- rettir. ~ızla sıms~kı baglıdır. Fıyatları in_ 
anlaşma hükümleri dahilinde konten- de?mesini ve bunların evelden te~bit d~.rme t~dbırleri yanında, kazançları:ı 
jana tabidir, Yugoslavya, Polonya, e~ıl~n esaslara göre müte~a~ılen Yeni mahsul senesi ihracat yukseltılmesi tedbirlerinin de birlik-
Macaristan gibi memleketler bu grup- mıllı paralara transfer edilmesını ve vaziyeti te ele alınması zaruridir. Kazançları 
tadır, tediyelerin bu suretle ifasını tazam- artıramazsak fiyatları ne kadar indi-

4 - Yukardaki katagorilere dahil mun eden kliring usulü, ancak mal Muhterem Rana Tarhan arkadaşı - rirsek indirelim birçok mevad ve eş-
b l ··b d 1 1 · • t mıza, harici ticaretimize dair izahat- b' olmıyan ve aramızda anlaşma u un - mu a e e erının müşkilatsız bir sure • ya, ırçok vatandaşlar için gene pa-

lıyacak surette teşkilatlandml • 
mıştır. Bu büro, istatistik umum 
müdürlüğü ile işbirliği yaparak 
fiyat istatistiklerini, mühim mad 
delerin fiyat te~ekkülü tahlilleri
ni, geçinme endekslerini, hazır -
lıyacaktır. 

Bu büronun, milli gelir, Türkiyede 
gıda maddelerinin fiyatları ve geçin
me masrafları türk çiftçisinin istih -
sal ve geçinme vaziyeti gibi neşredil
miş etütleri malumunuzdur. Bundan 
başka büronun muhtelif vilayetlerde 
geçinme masraflarına dair hazırladığı 
geniş bir anketi vardır ki, neticeleri 
alınmağa başlanmıştır. Bu yoldaki 
mesaiye kuvetle devam edilecek, böy
lece meydana getirilecek materiyel
den her daire kendi sahasında istifa
de edebilecektir. 

Bu tetkikler bir taraftan devam e
derken, milli iktısadiyat ile alakadar 
her Vekalet istihsale, imale, münaka
leye, inşaya ve iş sahası açılmasına, 

Devlet maliyesine tealluk eden ve ha
yat pahalılığı davasına da müspet ve 
hayırlı tesirleri bulunan tedbirleri al
maktadırlar. Vekil arkadaşlar, bu ne
vi faaliyetler hakkında fırsat düştük
çe arzı mallımat eylemişlerdir. 

Bu meyanda Ticaret Vekaletinizi 
yakından alakalandıran ithalat reji
mimizin hayat pahalılığı davasiyle o
lan sıkı irtibatı 'asla gözden uzak tu
tulmamaktadır. Himaye politikamı
zın terbiyetkar, hazırlayıcı, ve yetiş
tirici bir himaye hududu içinde kal
ması için gümrük ithalat tarifesi üze
rinde bir revizyona ihtiyaç bulundu" 
ğu muhakkaktır. Bu maksatla lktısat 
ve Ticaret Vekfiletleriniz hazırlığa 
başlamış bulunmaktadırlar. Hazırlık 
müşterek mesai ile tamamlanacaktır. 

Takas primleri 

Keza ithalatçının ihracatçıya öde
diği takas primleri de, hariçten geti
rilen mevadın dahili istihlak eşyamı
zın fiyatlarının teşekkülünde ve yük
selmesinde amil olması dolayısiyle, 
bu mevzuun şayanı dikkat bir safha
sını teşkil eyler. Müstahsili himaye 
için yapılan bu fedakarlığın da evel
ki suale cevap verirken arzeylediğim 
veçhile, normal hadde indirilmesi es
babının temini meşguliyetlerimiz ara
sındadır. 

Dış ticaret sahasında, yüksek fiyat 
politikası takip eden memleketlerin 
piyasalarımızda zaman zaman ihdas 
ettikleri fiyat teşevvüşleri de nazarı 
dikkatimizden kaçmıyan bir mevzu
dur. 

lhtihiirla mücadele, fiyat tesbiti 

Hayat pahalılığı ile mücadele ted
birlerinin bu umumi çerçeve dışında 
ihtikarla miicadele, fiyat tesbiti, kali
te kontrolü gibi hususiyet arzeden 
safhaları da vardır. Bunlar için ceza 
kanunumuzdan tutunuz da hususi ka
nunlara ve belediye mevzuatına kadar 
muhtelif metinlerde cezai hükümler 
bulunmakta ve bunların tatbikinde 
daima artan bir dikkat gösterilmekte
dir. 
I w 

Bu kısa cevabımla hayat pahalıhgı 
davasını nasıl telakki ettiğimizi ve 
tedbir sahasına ne suretle geçilmek 
mümkün olduğunu ve geçildiğini arz 
etmiş oluyorum.,, 

8. Rana T arhan'ın teıekkürü 
Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Er· 

çin'in bu i zahlarından sonra sual tak· 
riri sahibi müstakil grup reis vekili 

B. Ali Rana Tarhan söz almış, şunla
rı söylemiştir : 

"- Muhterem Ticaret Vekilimizin 
vekaletlerinin en mühim iki noktası 
hakkında ll'ıtfettikleri kıymetli malu· 
mata ar:uteşekkür ederim. 

Harici alışverişin daha iyi işlemesi 
için alınmakta olan faydalı tedbirlere 
işaret buyurdular. İşı, ehemiycti ve 
piyasanın hassasiyeti ile mütenasip 
süratte iltizam buyuracaklarına şüp • 
he yoktur. mıyan memleketlerden herhangi biri - te vukuu ileı iyi bir tarzda, işliyebilir. ta ~ulunmak fırsatını bana verdiğin - halı kalacaktır. 

· · d İ d · den dolayı teşekkür ederken, bu fır- B 
ne yapılacak ve u!;ulü daıresın .e tev- .. Ç ve ;ş tesırlere tabi olarak eşya inaenaleyh, bütün iktısadi 

k b 1 b mubadel d f' d sattan bilistifade, yeni mahsul senesi 
sik edilecek ihracata mu a ı • u esın e ya ıat bakımın an ve- kuruluşumuz ve şartlarımızla a-

Hayat pahalılığına gelince; bu sa
hada muhtelif cephelerden çalışma 

zarureti aşikardır. Esaslı tedbirlere 

istinat etmiyen kararl ~rı almakta fay

da olmıyacağı da malumdur. Hatta bu 

gibi kararlar menfi neticeleri itibariy· 

le itimatsızlı ğa da sevkedebilir. Yamla 
cak işler hemen biıtiin Vekaletleri a
lakadar etmekle beraber esaslı tedbir· 
}erin Ticaret V ekaletindc toplanması 

memleketlerin herhangi birinden vaki ya mikdar ve ihtiyaçlara göre müteka- ihracat vaziyetine de birkaç kelime ile lAk l b l b 
b

-1 b" temas eylemek ı"st · a a ı u unan u mevzuun an -
ithalat keza kontenjana tabidir. Sayısı ı en ır ahenk ve tenazur temin edi - erım: k 
fazla olan bu memleketler arasında, lemediği takdirde • ki bu ekseriya Şurasını bilhassa işaret eylemek ca • muayyen bir plan dahilin -
Cenubi Amerika devletleri, Hindistan. bünyevidir • alacakların teraküm et - lazım gelir ki, yeni mevsime girişimi- de §amil, sabırlı ve itinalı me~ai
Kanada Danimarka dahil bulunmakta miş, müteakip ihracatı durdurmak su- ze tekaddüm eden bu aylarda bizi taz- ye ihtiyaç gösterdiğini açıkça 
dır. oe:i, jüt, kalay. pamuk ipliği, çay. retiyle makanizmayı atalete sevkey - yik edecek bir vaziyet yoktur. Esasen söylemek yerinde olacaktır. 
kahve, kakao gibi maddeler, konten • le.r. Bunu önlemek için k'liring maka- belli başlı istihsal ve ihraç maddele -
jantla mühim yer almaktadırlar. nızması dahilinde ve fakat kliring he- rimizi teşkil eden kuru üzüm, fındık, 

• • • sapları haricinde olmak üzere ihracat incir, pamuk, yapak, palamut, tiftik, 
Bazı muvazene~ı~lıklerı ve itharntın karşılaşmasını istihdaf e - zeytinyağı gibi maddelerde stoklar 

önlemek ıçın den ve ithalatçı ile ihrac'atçının muta - ya tamamen erimiş ve yahut erimiş 
İthal rejimimizin tatbikında hadis bık kalmak suretiyle, kliring hesabına sayılacak derecede ehemiyetsiz bir 

olan bazı muvazenesizlikleri önlemek geçirebilmesinin tediyatı mümkün kı- rakam ifade etmekte bulunmuştur. 
üzere munzam bazı tedabir de alınmış lan usul yani, hususi takas vücuda ge- Tütün sahasında da endişe verecek 
bulunmaktadır. Ezcümle, memleketi • lir. Aramızda anlaşma mevcut olmı - bir stok vaziyeti karşısında bulunmu
miz ile tidaret muvazenelerinde öte · yan memleketlerden vaki olacak itha - yonız. Memleketin yiiksek menfaat. 
denberi Türkiye lehine kayde değer latı tanzim eden ve karşılıklı % 100 leri bakımından kuvet ifade eden 
bir aktivite mevcut iken, 937 senesi mübadeleye istinat eden mecburi ta - buğday stoku haricindeki diğer hubu
harici istatistiklerimize nazaran, anor- kasların bu kliring takaslarından mec- bat maddelerimizde, stok kalmamıştır. 
mal sebeplerle bu vaziyetlerde deği • huri takasların kliring makanizması Binaenaleyh yeni mevsime, bizi taz
şiklik hasıl olması üzerine, Türkiyeye haricinde cereyan etmesi ve bunlara yik edecek stoklardan uzak bir halde 
karşı aktif hale girmiş olan memleket- ait ithalat bedellerinin, ihracattan el - girmekteyiz. Bu hal, ileride maruz ka
lerden vaki olacak ithalat için alaka - de edilecek dövizlerle karşılanmasın - lınabilecek herhangi bir müşkülatı 
dar memleketlere ancak, buralardan dan ibarettir tahfif edecek bir manzara arzeyler. 

Geçinme endeksleri 

Yüksek heyetinizin malumu 
olduğu veçhile hükümet bu mev
zuu sistematik bir surette tetki- ve esaslı tedbirlerin T icaret Vekale. 
ke girişirken, birkaç ecnebi mü- tinden ifade olunması .. aruridir. Ken
tehassısm mütaleasmı da almış- dilerine bunu arzetmc:k isterim ki, ça
lı· Yapılan tavsiyeler meyanında lışmalarında , ihtiyaçlarrn en hayati o
ilk it olarak, sahih fiyat istatis - .lanları üzerinde yakında semere vere· 
tikleri, geçimin bahasını ve bu- cek bir yol takibine muvaffak olurlar
nun değişikliklerini hakkiyle sa bütün vatandaşlar kendilerine mü-
ölçmeğe yarıyacak endeksler teşekkir olacaklardır. (Alkışlar). 

meydana getirilmesi bulunmak- Bundan sonra Hariciye Vekilimiz 
ta idi. Bu tavsiyeleri yerine geti - B. Şükrü Saraçoglu, B. Rani Tarha
rebilmek için faaliyete geçilmit- n'ın dıt politikaya ait sual takririne 
tir. Ticaret Vekaletinizdeki kon- cevap vermiştir. Bu c~vap diğer sü. 
jonktür büroıu bu ihtiyacı kartı· tunlarımızdadır. 



• 

-S-

Vilôyetler 

Mühendis, fen 

memuru ve veteriner 
aranıyor 

Kayseri Belediye Reisliğinden: 
Belediyemizin şehri üç yüz lira ile 

retli mühendisliği ve 175 lira ücreti 
fen memuru veya mimarlığı ve 30 lira 
asli maaşlı veterinerliği münhaldir. 
Taliplerin diploma, tercümei hal ve 
diğer evrakı müsbitelcriyle Kayseri 
Belediye riyasetine müracaatları ilan 
olunur. (4280/ 2406) 12374 

Kalörifer tesisatı 
Afyon Posta Telgraf ve Telefon 

Müdürlüğünden : 
Afyon Posta, Telgraf, Telefon bina

sında yapılacak olan 6346 lira 5 kuruş 
keşif bedelli kalorifer tesisatı fenni 
prtname, proje ve mukavelelerine gö
re 14. 7. 939 cuma günü saat on beşte 
Af yan posta telgraf ve telefon müdür
lü(ü binasında ihale olunmak üzere 
lS gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. Muvakkat teminat miktarı 
475 lira 95 kuruştur. İsteklilerin ehli
yetnameleriyle beraber tayin olunan 
müddet zarfında Afyon posta telgraf 
ve telefon müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (2685/ 4735) 12642 

Doğum evi binası tesisata 

Muvakkat teminat 6250 liradır. 
Bu baptaki fenni ve idari şartname

ler parasız olarak verilir. 
Artırma ve eksiltme kanununun i -

kinci ve üçüncü maddelerindeki evsa· 
fı hazi bulunup pazarlığa iştirak ede
cek olan taliplerin mezktır gün ve sa -
atte Sirkecide Mithat paşa hanı birin
ci katında İskan müdürlüğünde müte
şekkil komisyona mUracaatları ilan o-
olunur. (4854/ 2808) 12782 

Tıbbi ecza alınacak 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
Memleket hastanesinin 4300 lira 

muhammen kıymetli tıbbi ceza için 
verilen bedel layık had görülmcdiğin· 
den 13-7-939 tarihli perşembe günü 
saat on beşte ihale edilmek üzere ıs 
gün müddetle ikinci defa açık eksilt
meye konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat akçcleriyle 
Aydın vilayeti daimi encümenine mü
racaatları. 

Fazla mallımat almak iı>tiyenlerin 
İstanbul, İzmir ve Aydın Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet müdürlükleriyle 
Aydın vilayet encümen başkiitipliği
ne müracaatları ilan olunur. 12816 

uı:us 

6 - Eksiltmeye girebilmek için dürlüğü vekili Avukat Cemal Hazim 
isteklilerin (1318) lira (12) kuruşluk tarafından Ankara'da yeni Turan ma
muvakkat teminat vermeleri ve aşağı - hallesinde İslan caddesinde Taydışlar 
daki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la- sokak 17 N o. da Şemsettin Ye Ik in a -
zımdır. ley hine mahkememize açılan alacak 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu - davası üzerine vermiş olduğunuz 
ğuna dair vesika. 28.12.936 tarihli teahhütname altında-

B - Bu işler için vilayetten bir ki imzanın size ait olmadığına yemin 
hafta evel alınmış ehliyet vesikası. teklif edilmiş yemin davetiyesi ilanen 

7 - Teklif mektuplarının eksiltme tebliğ edildiği halde mahkemeye gel
tarihi olan 20-7-939 perşembe günü mediğinizden usulün 337 nci maddesi 
saat on beşten bir saat evetine kadar mucibince yemin edeceğiniz vakıaların 
vilayet daimi encümenine makbuz mu- sabit sayılmasına karar verilmiştir. !
kabilinde vermeleri lazımdır. lan tarihinden itibaren sekiz gün için-

Bundan sonraki teklifler ve posta • de yazı ile mahkemeye müracaat ctme
daki gecikmeler kabul cdilmiyeccktir. diğiniz takdirde yeminden kaçınmış 

(4972-2882) 128SS vakiaları kabul etmiş sayılacaktır .. 

Kapah zarf usuliyle ilan 
Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Akçaa -
bat·hiikümet konağı (43.169) liralık i
kinci kıcım inşaatı. 

2 - Bu işe ait ıartnameler ve ev -

Duruşma lS.9.939 saat 10 bırakılmı§ 
olduğu ilanen tebliğ olunur. 2S39 

Çocuk Esirgeme Kurumu ~ocuk 
bakm okulu kabul ıartlan 

rak şunlardır: Çocuk Esirgeme kurumunun Anka-
A - Eksiltme şartnamesi, radaki çocuk bakıcı okuluna 7 tem -
B - Mukavele projesi, muz 1939 dan itibaren talebe kaydına 
C - Bayındırlık işleri genel şart- başlanmıştır. Kayıt muamelesine ağus-

namesi, tos ayı sonunda nihayet verilecektir. 
D - Yapı işleri umumi ve fenni Okul yatılı ve parasızdır. Dersler 

şartnamesi, nazari ve ameli olmak üzere iki sene 
E - Vahidi fiat listesi hususi şart- de•·am eder. Okuldan diploma alanlar 

Sıvas şehrinin imar tatbikat name keşif huıasa cetveli, kurumun göstereceği yerde iki sene 
F - Projeler, maaşla çalışmayı deruhte edecekler -

plam yapfmlacak İstekliler bu işe ait keşif dosyasını dir. 
. . . (216) kuruş bedel mukabilinde Trab- Çocuk bakıcı okulu yalnız bayanla-

Sıva.ı Beledı!e. Rıyasetın~en : zon Nafıa müdürlüğünden alabilirler. ra mahsustur. Kayıt ve kabul şartları 
1 - Sıvas şchrının 1/ 2000 mıkyasın· 

3 
Ek .1 4 7 939 · ·· 1 d 

d k. h ı· h h .. . d .. - sı tmc 2 . . pazartesı gu- şun ar ır: 
a ı a ı azır artası uzerın e mute- .. 14 d T b N f ud ·· 1 d v 1 k . . . nu saat c ra zon a ıa m ur- - 18 yaşın an aşagı o mama , 

hassısları marıfctıyle tanzım ve Na - 1 .. v • • d d 1 kt 2 _İlk mektepten diplomalı olmak, 
f kAl • d'k d"l 0 b 1 ugu o asın a yapı aca ır, 

Erzurum Valiliğinden : _ ıa ve a1 ;tınce tas ı ~ ı _mış u.;nan 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle orta mektep ve lise talebesi tercihe -
1 - Erzurumda yeniden yaptırıl - ım1 ar P anı avan . pro1esı ~ucı ı~cc pılacaktır. dilirler, 

makta olan doğum evi binasının on i- 1 S~? v~ l/lOOO. mıkya~ındakı harta a- s - Eksiltmeye girebilmek için is - 3 - Sıhati yerinde, ahlakı iyi olmak, 
ki bin altmış lira yetmiş beş kuruş ke- lar uzerıne tatbıkat planı yaptırılacak teklilcrin (3238) liralık muvakkat te- 4 - Okula yazılmak istiyenler, An 
tif bedelli tesisatı kapalı zarf usuliy - tır. . A . .. minat mektub veya makbuz ve bundan karada Çocuk Esirgeme kurumu u -
le eksiltmeye konulmuc.tur. 2 - Tatbıkat planları satha aıt bu - b k w daki 'k 1 kapalı mumi merkezi başkanlıgvına istida ile 

:r • ··1 .. • "h • d w• 'b' .. aş a aşagı vesı a arını , 
2 - İhalesi 13~ 7. 939 perşembe gü - tün ° çulerı 1 tıva e ~c~ıı gı ı mus - zarflarına usulü veçhiye koyması la- müracaat ederler. 

nü saat ıs de hüktimet konagv ındaki tak bel sokakların telakı noktalarında d S - Kayıt için ac::agv ıki evrakın gön-. 'f . k 1 .. k . zım ır. :r 
daimi encümen odasında yapılacak - da ırtı aa aıt ra am arı gosterece tı:. Trabzon vilayetinden bu iş için alın- derilmesi gereklidir: 
tır. 3 - 3oo hektar sahasında bulunan ı- mış ehliyet vesikası. Mektep diploması, nüfus hüviyet 

3 - Muvakkat teminat dokuz yüz mar sahasının avan projedeki ölçüle - ı939 mali senesine ait ticaret odası cüzdanı, sıhat ve aşı raporu, eyihal 
dört lira elli kuruştur. r~ tevfikan her_ sınıf sokakların ar~a - vesikası. kağıdı, üç fotoğraf. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil - nı maktaları, hına bloklarının taksıma 6 - Ehliyet vesikaları talebinde 
mek için ihale gününden en az sekiz tı meydanların veya parkların tafsi - bulunanlar 24. 7.939 tarihinden en az 
ır:rün evet vilayete müracaatla ehliyet latını, umumi müesseselerin ve çarşı - (8) .. 1 • t"d .1 .1A t ··ra • . . . . .. gun eve ıs ı a ı e vı aye e mu -
vesikası alması Jiizımdır. ların vazıyctlerını velhasıl şchrın mus t d ki d' B f nda · . . . f .1• "h . caa e ece er ır. u zaman zar ı 

5 - Talipler bu işe ait şartname ve takbcl şek~ıne aıt butiın ta sı atı ı tı- vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt-
aaireyi her gün vilayet encümeni kale- va edece.ktır: . . . meye giremiyeceklerdir. 
minde ve nafıa müdürlüğünde göre - 4 - Şı?1d~ye kadar bu gıbı _ışlerde 7 _ Teklif mektupları yukarda ü-
bilirler. . çalışmış ıhtısas erba~ı~dan talıp olan çüncü maddede yazılı saatten bir saat 

6 - tsteklıler 2490 sayılı kanunun zevatın 15. 7. 939 tarıhıne kadar: eveline kadar komisyon riyasetine ge-
2 inci ve 3 cü maddelerinde yazılı ve- A - Yukarıdaki umumi şartlar da- tirilerek makbuz mukabilinde verilc
sikalarla birlikte teminat ve teklif hilinde yapacakları işin bir şartname- cektir. 
mektuplarının 32 inci madde veçhilc sini: Posta ile gönderilecek mektupların 

Ankara Defterdarlığı 

Alôkadarlara 
Ankara Defterdarlığından 

Ankara'nın Öksüzce mahallesi Eğ
ribucak sokak 26 kapı numaralı evde 
ikamet etmekte iken ölen Abdullah ihale saatinden bir saat cveline kadar B - Bu iş için istedikleri ücreti. "h t .. .. .. dd d 1 t . . . • nı aye uçuncu ma e c yazı ı tıaa e - 1 Al" b Al" · k ı F 'h vilayet daimi encümeni reısltğıne ver- C - Ne kadar zamanda ıkmal ve k d 1 . 1 1 d og u ı ve u ının ız arı crı a 

9- 7 - 1939 

Elektrik işleri 
Kayseri ve civara Elektrik Türk Anonim ~irketinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
Kayseri Elektrik Şirketinin Bünyan kasabasında kain 

Elektrik santralına yemden konacak türbo alternatör gru
bu ve teferruatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

T esiaatın keıif bedeli (24637) (Yirmi dört bin altı yüz 
otuz yedi) liradır. Muvakkat teminat (1851) lira (77) ku
ruş (Bin sekiz yüz elli bir lira yetmit yedi kuruştur). 

Eksiltme 25-8-939 tarihine rastlıyan cuma gunu saat 
(15) de Kayseride Maarif hanında Şirket merkezinde ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu gibi işleri yapabileceği
ne dair resmi makamlardan alınmış ehliyet vesikaları ib
raz etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrak şirketten parasız olarak alınır. 
Teklif mektupları eksiltmeyi açma saatinden bir saat 

evveline kadar yani saat (14) de kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Teklif mektupları posta ile gönderildiği takdirde Kayse

ri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketi müdürlüğü namrna gön-
derilmelidir. 2542 

İkramiye tevzii 
Ankara Defterdarlığından : 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isabet e

den ikramiye rr. : ktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış müddeti 

dört ay olduğuna göre mallı! ve şehit öksüzleri ellerindeki vcsaikle der· 

hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

Lira Kr. Lira Kr. 
1. derece subaya 231 00 1. derece ere ııs 50 

2. 
" " 

207 90 2. .. .. 92 40 

3. .. .. 161 70 3. .. .. 69 30 

4. .. .. 138 60 4. 
" " 

46 20 

5. " " 
115 50 5. 

" " 
23 10 

6. .. " 
92 40 6. 

" " 
23 10 

Beher şehit ailesine 23 lira 30 kuruı ı285! 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ---- Türk Hava Kurumu ------------ -- Piyangosu --Büyük ------• • k 1· d b"l kl .. • a .. a:. gc mı1 o. ma. a~ı ve '• zarfların ve oğlu 'Fahret.t.in. v diiicr kı:r.ı Ecr -
melennın ve postada vuku bulaca ge- tes ım e e ı ece erını • muhur mumu ıle ıyıce kapatılmıca ol- 1 d · · 1 k. 1 d . - ;; · · · · h · b :r ıun cnın mırascı arının ım er en 1 - : 
cikmelerin muteber sayılmıyacağı. Sı~a~. be_Jedıye rıyasetın_e • ıta e~ ması lazımdır. Postada olacak gecik - baret olduğu anlaşılamamış ve §İmdi - : Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır --

(4703/ 2690) 12670 taahhutlu bır mektupla bıldırmelerı meler kabul edilmez. (4953-2884) ye kadar mirascıları da müracaat etme- = 
rica olunur. ı28S6 mitt olduklarından kanunu medeninin : 

----
O l 1 b" ası yapt ılacak 5 - 1/200 mikyasındaki avan proje- " -

c\.U 1 n 1 r k . . kl'l b d 1 . Kapalı zarf usulı'yle ı'la"'n 534 CÜ maddesi mucibince üç ay için -.. - . nin bir opyesı ıste ı ere e e sız o- d f b k .. r . = 
.. 
u 1 

1 ----50.000 liradır iy 
Erzurum Valılıgın_den : larak fen işleri müdürlüğünden veri_ e sı atlarını eyan etme uzere a a- _ 

ı _ Erzurumda yemden ~apılacak lir. Veya gösterecekleri adrese gönde- Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: kadarların ilanla davet edilmelerine : 
---

olan beş sınıflı cümhu.riyet _ılk oku~ rilir. (2851 ) 12826 1 - Eksiltmeye konulan iş: Of hü - mahkemece karar verilmiş olduğun-
binasının on beş bin hra keşıf bedellı kümet konağı (46419) lira (88) kuruş· dan; 

inşaat kısmı vahidi kıyasi fiyat üze - Görmen evleri yaphnlacak luk 2 inci kısım inşaatı. Bu müddet zarfında mirascılarının 
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme - ) 2 - Bu işe ait §artnameler ve ev - mahkemeye müracaat etmeleri ilan o -
ye konulmuştur. Tekirdağ iskan Müdürlüğün- rak §unlardır: lunur. (2898) ı2866 

2 - İhalesi 12. 7. 939 çarşamba gü · den : A - Eksiltme şartnamesi, 
nü saat 15 de hükümet konağındaki 1 - Çorlu kazası dahilinde Edir - B - Mukavele projesi, 
daimi encümen odasında yapılacak - ne - İstanbul asfalt yolunun (124) ün· C - Bayındırlık itleri genel şart- Tômirat yaptırılacak 
tır. cü kilometresi civarında yalnız keres- namesi, 

3 - Muvakkat teminatı bin yüz yir tesi bükümet tarafından verilmek şar- D - Yapı işleri umumi ve fenni Ankara Defterdarlığından : 

mi beş liradır. tiyle (200) göcmen evi inşası için 27. şartnamesi, İşin nevi 
4 - İstekliler eksiltmeye girebil - 6. 939 günü kapalı zarf usuliyle yapı- E - Vahidi fiat listesi hususi şart-

Keşif bedeli 
Lira K. 

n.uk için ihale gününden en az sekiz lan eksiltmede teklif edilen bedeller name keşif hulasa cetveli, 
gün evel vilayete müracaatla ehliyet komisyonca haddi Hl.yik görülmediğin F - Projeler, 
vesikası almaları lazımdır. den yeniden eksiltmeye konulmuştur. İstekliler bu işe ait keşif evrakını 

5 - Talipler bu işe ait şartname ve Keşif bedeli 63024 liradır. (233) kuruş bedelle Trabzon nafıa mü 
saireyi her gün vilayet daimi encümen 2 - Şartname ve planlar vesair ev - dürlüğünden alabilirler. 
kaleminde ve nafıa müdürlüğünde gö- rak 3ıs kuruş bedel mukabilinde Te - 3 - Eksiltme 24.7.939 pafartesi gü
rebilirler. kirdağ iskan müdürlüğünden alınabi- nü saat (15) de Trabzon Nafıa müdür-

6 - İstekliler 2490 sayıl kanunun 2 bilir. lüğü odasında yapılacaktır. 
ve 3 üncü maddesinde yazılı vesikalar 3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma günü 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyl~ 
la birlikte teminat ve teklif mektup· saat 15 te Tekirdağ iskan müdürlüğün pılacaktır. 

Tamirat 270 
Muvakkat teminat 

Lira K. 
20 25 

1 - Akköprüde depolar memnu 
bölgesi dahilinde hazineye ait bir a
det kargir evin çatı, çam ve çinko ta
miratı pazarlıkla kesilmiye konulmuş
tur. 

larını 32 inci madde veçhile ihale ı;a · de müteşekkil komisyon huzurunda S - Eksiltmeye girebilmek için is - z - İhale 24-7-939 tarihinde saat ıs 
atinden bir saat evelinc kadar vilayet ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. teklilerin (3481) lira (49) kuruş mu -
daimi encümeni reisliğine vermeleri 4 - Muvakkat teminat miktarı vakkat teminat mektubu veya makbu
nin ve postada vukubulacak gecikme · ( 4401) liradır. zu ve bundan başka aşağıdaki vcsika-
lerin muteber sayılmıyacağı ilan olu - S - Teklif mektupları yukarıda ya- tarını kapalı zarflarına usulü vcçhile 
nur. (4i04/ 2691) 12671 zıh eksiltme saatinden bir saat eveti - koyması lazımdır. 

' 

• ne kadar komisyon başkanlığına tevdi Trabzon vilayetinden bu iş için alın-
~ebe~e malıem~si ve mon aı olunacaktır. mış ehliyet vesikası. 

Kırklareli Belediye Riyasetin· Talip olanların ehliyet vesikalarını 1939 mali senesine ait ticaret odası 
den : hamilen müracaatları. 12737 vesikası. 

Nafıa vekaletinden musaddak pro · Ok 1 b · t 1 k 6 - Ehliyet vesikaları talellinde 
jesi mucibince Kırklareli belediyesi· U ınası yap ırı aca bulunanlar 24. 7.939 tarihinden en az 
nin "14144,90" lira bedeli keşfi alçak Kırıehir Vilayetinden : (8) gün evel istida ile vilayete müra -
tevettürlü şebeke malzemesi ile mon · ı - Eksiltmeye konulan iş: caat edeceklerdir. Bu zaman zarfında 
tajı 30 gün müddetle kapalı zarfla mü Kırşehir Yenice mahallesinde yapı - vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt-
nakasaya konmuştur. Demir direkler lacak on yedi bin beş yüz yetmiş dört meye giremiyeceklerdir. 

te Ankara Defterdarlığında toplana -
cak eksiltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen günde 
yukarda yazılı muvakkat teminat mak 
buzu ile komisyona gelmeleri ve bun -
dan evel şartnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlerin Defterdarlık Milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (2899) 12864 

Fakülteler . 

Bir memur alınacak 
belediyece verilecektir. Talip olanların lira doksan altı kuruş keşif bedelli beş 7 - Teklif mektupları yukarda ü
kanuni vesaik ile ihale günü olan 24 dersaneli ilk okul binası ikmal inşaa- çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
Temmuz 939 tarihli pazartesi günü sa tı işidir. evetine kadar komisyon riyasetine ge-
at 2 de belediye encümenine müraca • 2 _ Bu işe ait şartnameler ve ev - tirilerek makbuz mukabilinde verile- Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
atları ve proje şartnameyi Kırklareli rak şunlardır: cektir. Fakültesi Dekanlıiından : 
belediyesinde ve lstanbul'da Galata · A - Eksiltme şartnamesi, Posta ile gönderilecek mektupların 
da Askiyorasyon hanında yüksek e - B _ Mukavele nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
lektrik mühendisi Hasan Halet Işık - C - Bayındırlık işleri genel kadar gelmiJ olmaları ve dış zarfların 
pınardan bir lira mukabilinde alabile- D _ Fenni ve hususi şartname mühür mumu ile iyice kapatılmış ol-
cekleri ilan olunur. (4705/ 2692) E _Keşif ve keşif hulasası, ması lazımdır. Postada olacak gecik -

12672 F _ Projeler, meler kabul edilmez. (4954-288S) 

Gö~men nakliyah 
lıtanbul İskan Müdürlüğünden: 

3 - Eksiltme 3.7.939 gününden 12857 
27. i.939 perşembe gününe kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltme 20.7.939 perşembe gü
nü saat on be te vilayet daimi eneli -

Mahkemeler 
meninde toplanan komisyon tarafın - Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha-
dan yapılacaktır. 

Fakültemiz 2S lira aylıklı münhal 
kütüpanc n;emurlufuna memurin ka · 
nununa uygun evsafa malik olanlar a
rasından müsabaka ile bir memur alı -
nacaktır. 

1 - Lisan bilenler tercih edilecek -
tir. 

2 - lıteklilerin 12. 7. 1939 çarşam -
ba günü akşamına kadar istida, birer 
fotografi ve müsbet evrak ile fakülte 
dekanlığına müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : - -- lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır •.• ' --- --- -..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Bir mimar aranıyor 
Ankara lnıaat Ceza Evi Müdür. 

lüğünden : 

İnşaat ceza evi için ücretli bir mimara 
ihtiyaç vardır. Talip olanların yetle • 
rindeki vesaikle Ankara inşaat ceza ~ 
vi müdürlüğüne müracaat etmeleri i • 

Şahsiyeti hükmiyeyi haiz Ankara lan olunur. (2197) 12171 

!!11111111111111111 ııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. --------------------------------
----

i nşoat ilônı 
Türkiye 

Müessesesi 

Demir ve Çelik 

Müdürlüğünden 

Fabrikaları 

1.) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi me-
mur ve işçileri için yaptırılacak: 

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

2 Odalı ev 125 -
4 
6 

-" ,, 50 = 
daireli apartman 1 EE 
Müdür evi 1 = 

_ Hastane 1 -- -:= inşaatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle ek- := = siltmeye konmuştur. = 
2.) l~bu inşaatın muhammen keşif bedeli 906.948.83 §§ 

:= liradır. :: - -= 3.) Eksiltme evrakı 30 lira mukabilinde Karabük'te De- = 
:= mir ve Çelik Fabrikaları müessesesinden veya Sümer Bank:= 
=: muamelat tubesinden alınabilir. := 
:= 4.) Eksiltme 24.7-1939 pazartesi günü saat 14 de Kara. = 
=: bük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacak- = 
=: tır. = 
=: 5.) istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap· =: = mış oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve han- = 
=: gi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları- =: - -= m koyacaklardır. -= 6.) Muvakkat teminat miktarı 40.000.- liradır. =: 
=: 7.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- = 
=: le günü saat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fahri- =: 
:= kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderi- := 

len tekliflerin nihavet ihale saatinden bir saat evveline ka- = 
= dar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması := 
:::: lazımdır. := 
_ 8.) Bu inıaatı müessese taliplerden dilediğine vermek = 
- ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser - := 
=: besttir. (2893) 12861 = 

Köstence ve Varnadan deniz yolile 
yurdumuza getirilecek olan göçmen · 
!erin nakliyesi pazarlık suretiyle ek -
siltmeye konulmuştur. İhalesi 24 Tem 
muz 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat ıs de yapılacaktır. 

S - İstekliler bu işe ait tafsilatı na- kimliğinden: 
fıa müdürlüğünde görebilirler. Ankarada Sümerbank umum mü -

3 - Müsabaka imtihanı 14. 7. 1939 
cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

(2843) 12815 
J -:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

..,.v. • .............. -- -.uamamış bir ta takı Jar, ne de kimse _ bu husust b' • . . . a ır şey 
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1 K H Ay E 
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Hangisine acımah !. 

Malunure'nin, nayaunı ne kaaar gu
zel, ne kadar hoş geçirdiğinin kimse 
farkında bile değildi. Bütün tanıdık -
lan, yakın akrabaları, samimi dostlan 
onun haline acıyorlardı. Bir insan öm
rünü yap yalnız geçirmesi, ıstırapla -
riyle, sevinçleriyle daima baş başa kal
ması pek feci bir şeydir diyorlardı. 
Bir kızın, gençliğinin, güzelliğinin en 
parlak anlarını, takdir eden, kalbinin 
en coşkun heyecanlarını anlıyan bir 
erkekten mahrum olması, dünya azap
larının en mUthitidir diye tavsif edi
yorlardı. Çiçekler, aannaııklar ara -
aındaki kUçUk kötkilnün intizamını 
görenler fmldqıyorlardı: 

- Yazık! Çok yazık! Ne iyi bir ev 
kadını olacaktı. 

Sonra yavaıça ilave ediyorlardı: 
- Ne de güzeldi 1 
Mahmure, hala güzeldi. Şimdi, onun 

ıüzelliii sençliiin bir bakııta çar -
pan, yaldızlı ve ekseriya erken açan 
gonceler gibi vakti~den ~e.ve~ solm.ağa 
mahkum bir güzellık degıldı. Daıma 
gülen, derin bakışlı gözlerinin kenarla 
rında peyda olan ince çizgiler, yüzüne 
olgun bir mana veriyordu. Sarı, yu -
mupk saçlarının arasında beliren be
yaz teller, insana ilk baharda papatya 
tarlalarının verdiği inşirahı duyuru
.Yordu. 

Endamı zarif, sesi tatlı ve ahenkli, 
kalbi iyilik hisleriyle doluydu. Her
kesi anlar, her şeyi affeder, şahsına 
yapılan fenalıkları çabuk unuturdu. 
İtinalı ve kibar giyinirdi. 
. Mahmure, kıskanç mücadelelerden, 
ı~aana insanlığını unutturan, benliği
m saran, yok eden kin ve nefret his · 
lerin?en ~zaktı. Yuın parlak güneşi -
ne, çıç~kh bahçelerine sevinir, kışın 
şiddetlı fırtınalarına, karlı, tipili ha
valarına kızmazdı. Kederlenmez öf • 
ke nedir bilmezdi. ' 

Rüyada gibi yaşıyordu. Akşam, ka
ranlığı ortalığı kapladığı zaman pen
cerenin önüne oturur, gönlünde gizli 
ve mukaddes bir sır olarak sakladığı, 
gençliğinin en güzel hatırasını düşü
nürdü. Yıllarla evci, genç ve güzel bir 
erkekle tanışmıştı. Biribirlerini çılgın 
bir a9kla sevmişlerdi. Bir ilk bahar gü
rtil, civardaki koruda dolaşıyorlardı. 
Menckıe kokuları, beyinlerinden da· 
tnarlarına kadar yayılıyordu. Sık a • 
ğaçlar arasında cıvıldaşan kuşlar ha
Yatın, aşkın neşesini haykırıyorlardı. 
Genç erkek, birdenbire durarak elini 
avuçlarına almıştı. Gözlerinin içine u
zun, uzun bakmış, sonra saadetten tit
reyen bir sesle söylemişti: 

- Mahmure! ... Hayatta ilk ve son 
sevdiğim kadın sen olacaksın ... Eğer, 
bir gUn, sana bunları söyliyen dudak
larım, bir başka kadına aşktan bahse
decekse, lanet olsun onlara ... 

Mahmure, başını erkeğin geniş göğ
•Una yaslamış, seven bir kadın kalbi
nin ıonsuz saadetiyle ağlamıştı. 

O zaman, fedakarlık hislerini çiğ -
neaeydi, merhamet dilenerek uzanan 
elleri itseydi, bugün, belki: dünyanın 
en bahtiyar kadını olacaktı. . . 

Gözlerini yumdu. Merhametının, 
•!kına galip geldiği anı hayalinde can
landırdı. 

Bir sabah, Muazzez ağlıyarak oda • 
•ına gelmişti. Boynuna sarılıp yalvar
ltııştı: 

- Abla ,ablacığım!... Onu, ben de 
1tviyorum .•. Affet beni .•. Affet beni. 

MDin 

Yazan: F. Zahir Törümkiiney 

elindedir ... Onısuz, oen yaşıyamam .•• 
Muazzez, pek küçük yaşta anasını, 

babasını kaybetmiş bir akraba kızıydı. 
Mahmure, ona acısını unutturmak, al
nında öksüz ve yetim çocukların ke -
der bulutlarını görmemek için küçük
lüğündenberi her fedakarlığı seve, se
ve yapmıştı. Aralarında üç, dört yaş
tan fazla bir fark olmamasına rağmen 
analık etmişti. Şimdi, ondan bugüne 
kadar yaptıklarını gölgede bıraktıra -
cak bir fedakarlık istiyordu. Varlığı -
nın bütün kudretiyle sevdiği erkeği 
kendisine terketmesini yalvarıyordu. 

Bu vaziyet karıısında ne yapabilir
di? Muazzez, göz yaşları arasında in
lerken, kendisi mesut olabilir miydi? 

Hiç tereddüt etmeden sahneden çe
kilmişti. Bir daha ne Muazzez'in, ne 
de erkeğin yüzünü görmüştü. Ruhu, 
ilkbaharın zevkini tatmadan kııın ao • 
iukluiuna~ 

Aradan uzun yıllar geçti. Mahmure, 
sevgisinin hatırasiyle baş başa kaldı. .. 

Bir akşam, kapının zili telaşla çalın
dı. Dışarıda müthiş bir fırtına keskin 
bir soğuk vardı. İkinci kanunun en 
şiddetli günleriydi. Mahmure heye -
canla kapıya koştu. Bu saatte onu arı
yan, kapısını çalan kimdi? Kapıyı aç
tı. Siyah mantolu, siyah şapkalı ya
bancı kadına hayretle baktı. Kadının 
yüzü ıstırap ve felaketten incelip, u -
zamtş, dudaklarının kenarlarında de -
rin çizgiler belirmiş, gözlerinin feri 
kaçmış, saçları ağarmıştı ... 

- Abla, tanıyamadın mı? Ben Mu
azzez! 

Bu yorgun, ümitsiz sesi derhal ta -
nıdı. İçeri aldı. Muazzez tereddütle 
etrafına bakınıyordu. Gözleri doldu: 

- Dünyada yap yalnız kaldım. Hiç 
bir şeyim, hiç bir kimsem yok. 

_ Otur Muazzez. Halsiz ve rahat -
sız görünüyorsun ... 
Kadın, büyük bir minnetle Mahmu

re'nin yüzüne baktı. Sobanın yanın -
daki koltuğa oturdu. Soğuk. k_emikle
rine kadar işlemişti. Gözlerını tekrar 
Mahmure'nin yüzüne dikti: 

- Şaşılacak şey, dedi. Hemen hiç 
değişmemişsin ... 

Sesinde kıskançlığın o melun ahen
gi vardı. Yavaşça ilave etti: 

- Ben, berbat oldum. İhtiyar, çir • 
kin, hastalıklı bir insanım artık ... Çok 
ıstırap çektim. Aşk nedir bilmedi~. 
Bütün ömrüm sevgiye hasretle geçtı. 
Beni, hiç bir kimse sevmedi. 

Mahmure, köşedeki masanın üstün: 
de fincanlara çay dolduruyordu. Eh 
titriyordu. Çay, masanın beyaz ket.e~ 
örtüsüne döküldü. Vücudu buz gıbı 
oldu. Duyduklarına inanamıyordu. 

Muazzez, acı bir sesle devam etti: 
- Yanımda yaşadı. Fakat, hiç bir 

vakit benim olmadı. Kalbinin her çar
pışı bir başka kadın içindi. Kıskanç
lıktan, üzüntüden eridim, mahvol
dum. Gözlerini ebediyen yumarken, 
dudaklarından dökülen son kelime ge
ne senin ismin oldu. 

Mahmure'nin gözlerinden yuvarla -
nan iki damla yaş, yanaklarından sü
züldü. İçini çekti. Çayları doldurdu. 
İnce kesilmiş francıla dilimlerinin ü
zerine tereyağı sürdü. Küçük, süslü 
tabaklar içinde taze peynir, yeşil zey
tin, çeşitli reçeller getirdi. 

- Kusura bakma Muazzez. Ben, ak
şam yemeklerine bu tekilde abttım. 

Ne u. e ordu. P • 

ULUS 

TAYYARE SAA TLERl 
Saat Dakika 

İzmirden - Ankaraya Sl 10 
Adanadan - Ankarayı 9 30 
İıtanbuldan - An karaya Sl 30 
Ankaradan - İzmire ıs OS 
Ankaradan - Adanaya 14 4S 
Ankaradan - lstanbula 16 00 

NÖBETÇi ECZANELER 
1-7-939 günün.den 31-7-939 akıamma kadar 

eczaneler rece nöbet cetveli 

1- Merke:ı: ve Çankaya 
Eczaneleri 1 7 13 19 2S 31 

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

3 - Sebat ve Ece 
Eczaneleri 3 9 ıs 21 27 

4 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

S-Yeni ve Halk 
Eczaneleri S 11 17 23 29 

6 - Sakarya Eczane&i 6 12 18 24 30 

Paıar geceleri nöbet alan eczaneler puar 
günü de nöbetçi olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Diğer ec:ı:anelerin pazar 
günleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ka -
bul edilmiı ve kendilerine teblii edilmiı -
tir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa· 
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

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

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civan: (264S-10S0-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yenişehir, Havuzbası Bi:ı:im Taksi : 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291 ). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Işık Taksi İnönü Caddeıi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son ıeferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.4S 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.lS 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.2S 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
Aı. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yenisehirden Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.4S -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydaniyle İstasyon ıraemda her 
be dakikade bir sefer olup tren za • 
manian ıeferler daha aıktır. 

1 Ulus meydaniyle Yeniıehir, Bakanlık· 
!ar, Cebeci, Samanpazarı ara~~· _.. ........ --.. 
~~ ~·.r.Atf ~ e kadar her on da
kikııda: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam ıeferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından 111t 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı mey. 
danına dönüşleri sinemaların dajılıı sa
atine tabidirler. 

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

Tren saatleri 

Haydarpaıa Hattı : 
Her gün; 8.30 (Pazartesi, Perıembe ve 

Cumartesi Toroı S. treni 
Her cün; 17.00 - 19.25 Anadolu S. treni; 

• 20.20; 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erxincan Hattı : 
Her glİn 9.2S; 

Kay11erl, Ulukışla Adana, Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazarteıi, Çarıamba ve 
Cuma rünleri; 21.23 Toroı 
S. treni; 

Kayse.~i, Ulukışla, Adana Hattı : 
Her gun; 12.45; 

Zonguldal, Cankırı Hattı • 
Her ıtün; 17.20; • 

kında hile değildi. Başında tatlı bir 
dönme vardı. 

Dıvardaki asma saat on biri çaldı. 
M uazzcz, ayağa kalktı. Mantosunu 

giydi. Şapkasını başına geçirdi. Boia· 
zına yün atkısını doladı. Bakıtları sı
cak odanın her köşesini hasretle do -
laştı. Burada kalmak istiyor, fakat 

bunu teklife cesaret edemiyordu. Dı -
şanda hata devam eden fırtınanın kor
kunç ıslıkları işitiliyordu. 

Mahmure sordu: 

- Şimdi nereye gideceksin? 

- Bilmiyorum. Gidecek, sığınacak 
hiç bir yerim ve hiç bir kimsem yok .. 

Mahmure kendi kendisiyle mücade
le ediyordu. Bu kadına, bir insanın ya
pabileceği en biiyük fedakarlıkları 
yapmıştı. Daha ne yapabilirdi? Nef -
retle, kinle yüzüne bakıyordu. Birden 
kalbine bir acımak duygusu yayıldı. 
Bu kadın ne olacaktı? Sürünecek, bel
ki de ; bu gece sokaklarda donacaktı. 
Gözlerini indirdi. Yavaıça mırıldan -
dı: 

- Kal burada, Muazzez. Zaten ben 
de yalnızım. Birlikte yaşarız. 

Muazzez, kendini tutamadı. Gördü· 
ğü nihayetsiz iyiliklere kartı. saadeti
ni çaldığı bu asil ruhlu kı~ın hıclnra

eUedııJ b 

Satılık : 

Satılık Radyo - 1939 modeli 12 
lamba R. C. A. radyosu satılıktır. U
lus Basımevinde Avni Göymen'e mü-
racaat edilmesi.. 2474 

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 dolayısiyle Tel: 2406 2364 

Satılık arsalar - Yapılacak anıt ka
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

Satılık arsa - Kınacı han arkası 

Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met
re mağaza ve binaya müsait inşaata 
hazır Tel: 2406 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 

Acele satılık arsa - Cebecide Atil
la caddesinde 20 metre cepheli 452 
metre arsa münferit inşaat Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2382 

Acele satılık ev - Keçiörende as -
falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bağlı 

tam konforlu ev ucuz fiyatla verilecek 
Tel: 1538 2386 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uygun 
fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 

Satılık arsa - Demirtepenin en gü· 
zel yerinde 620 M2 Maltepede 535 Mı 
arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 

2388 

Satılık - Fenerbahçe Kalamış koyu 
Rüştüye sokak No. 47 Miço'ya müra
den 850 metreye kadar. Kızıltoprak 

sahilinde müfrez arsalar. 450 metre • 
caat. 2389 

Ucuz arslar - Polis mektebi yanın
da Anıt sahasına yakın inşaata hazır 

çok güzel manzaralı. Koyunpazarı No. 
8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. 

2412 
Satılık arsa - Yüzü 10 metre de -

rinJiii 27 metre. Yeniphir .11-.ruti • 
yet Cad. Tllrlre •okafı ktsıe•f. Bakkal 
Ali Tel: 3835 2413 

Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4. 
tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 te-
lefona müracaat. 2430 

Satılık ar.';a - Çankaya'da asfalt Ü· 

zerinde 1800 metre arsa içindeki An -
kara taşı ile ve uygun fiyatla satılacak 
tır. Tel: 3173 2431 

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

2439 

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 kullanışlı bol 
güneı 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 - Yenişehir Yenikalık 
sokağı No. -8- 1050 M. murabbaı 

arsa üzerine yapılmıı (6) odalı güzel 
bahçeli, tam konforlu, villa. Ti: 1250 

2477 

Satılık motosiklet - Pek az kulla -
}anılmış yeni olarak ehven fiyatla ace 
le satılıktır. !şıklar caddesi 10 uncu 
yıl apartman son kata müracaat. 

2501 

Satılık- Az kullanılmı§ 937 model 
Fort otomobili acele satılıktır. Çocuk 
sarayı caddesi No: 48 tuhafiye mağa
zasına müracaat. 2512 

lstanbul'da satılık yeni villa -
Ankarada bir köşk veya apartman ile 
mübadele dahi yapılır. İzahat için M. 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü-
racaa~ 2519 

Acele satılık ev eşyası - Masalar, 
koltuklar, iskemleler, havagazı ocağı, 
soba, frijider, somye, yazı masası, ye
mek masası v. a. Kavaklıdere, Güven 
Evleri 32. 2545 

iş verenler : 
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Kemalizmin mazısıne 

ve istikbaline bir bakış 
Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uc defa icin 70 Kuruı 

Büyük türk inkılap ve Kemalizm'in 
dünya tarihindeki zaferi hakkında, bu 
ünvan tahtında Paris, Londra ve Nev
i york'ta yakında yeni bir kitap intişar 

edecektir. 
Dort defa ıçio 80 Kuruı 

Devamlı küc;ıik ilanlardan her de
fası için ıo kuru' alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir illo içın, 140 
kurue alınacaktır Biı kolaylık ol· 
mak uzere her satır. kelıme arala· 
rındaki bosluklıır müstesna. 30 harf 
ıtibar edilmıstir Bir kuc;ük ilin 
120 harften ıbaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır ıc;ın 
beher ıeferınc avrıca on kurus ah· 
rur. 
Kuc;ıik ılinların 120 harfı ıeı;me· 
mesı tbımdır. Bu miktarı ıec;en İ· 
linlar ayrıca pul tarifesıne tab1dir 

Kiralık : 
Kiralık Garaj ve Ev - İki oda. mut

bah ve banyo. Garajla beraber veya 
ayrı kiralıktır. Bakanlıklara yakın. 

Yenişehir Meşrutiyet caddesi Yeni-
kalık sokağı No. 10. 2547 

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

Kiralık - Mükemmel konforlu ve 
kaloriferli Atatürk bulvarı Şurayı 
devlet bahçesi köşesinde. Zafer Ap. 
nına müracaat. 2423 

Kiralık mobilyalı od;ı - Havuzbaşı 
dördüncü Ragıp Soysa• apartımanı 3. 
dördüncü Ragıp Soysal apartımanı 2. 
ci kata müracaat. Tel: 2432 2432 

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

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

50·55 liralık ferah ve manzaralı dai-
reler. Ti: 3063 2456 
Kiralık oda - Sıhhat Bakanlığı 

karşısında Çağatay sokaktan arman 
sokak A/1 Mümtaz bey apartmanı bi-
rinci kat. 2461 
Kiralık - Dr. muayenehaneıine ve

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

Kir.Jık mobil7a/1 oda - Atatürk 
buJYllrı Kutlu pasta salonu üstünde 
No: 15 e müracaat. 2480 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev -
leri No. 30 da 2 büyük oda, sandık o. 
dası hol mutfak bah~e elektrik su ha-
vagazı. İçindekilere. 2483 

Kiralık - Ucuz daire ve oda Işık· 
lar cad. yüksek Ap. da. müracaat: Y. 
şehir Karanfil ve Bilge sokak Şinasi 
bey Ap. zemin kat No: 9. 2484 

Kiralık garaj - Yenişehir inkılap 

ıokağı No. 4 apartımanındaki garaj 
kiraya verilecektir. Kapıcıya müraca· 
at. 2488 

Kiralık apartmanlar - Yenişehir, 

Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat -
ta 4 er oda, 1 er hol, odun ve gaz tesi
satlı banyo ve kurna, alaturka, ala -
franga aptesane. 2502 

Kiralık - Mamak civarında, kiraya 
verilecek büyük Parke taşı ocağı. D. 
Demiryolları malzeme muhasebesin . 
de Şevki Fincancıoğluna müracaat. 

2503 
Devun kiralık - Birinci teşrine 

kadar Atatürk bulvarı Kalaç apartma
nında 3 oda banyo mutbah sıcak ve so· 
ğuk suyu mal sahibine ait 50 lira Tel: 
1477 2504 
Kiralık - Atatürk bulvarı üstünde 

2 oda, 1 hol, sıcak sulu duş güzel bir 
daire, Kalaç apartmanında kapıcıya 
müracaat. Tel: 1477 2505 

Kiralık oda - Aile yanında, mobil
yalı. Yenişehir Kızılay karşısı Paşa
kay apartmanı üçüncü kat on numa-
ra. 2509 
Kiralık - Yenişehir Atatürk bul

varı Kalaç Ap. No: 12 de 2 oda hol 
banyo mutbak sıcak su kalorifer he -
men devrolunacak. Kapıcıya müraca-
at 2510 
Kiralık oda - Tamamiyle müstakil 

Işıklar Cad. Necati Bey mektebi ya
nında Amaç Ap. Birinci katta 16 lira. 
Tel: 3381 2511 
Mobilyalı apartman - İsmet İnönü 

caddesi son durak 28 numaralı Sun . 
el apartmanı dört oda bir hol kiler 
hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak 
su, garaj, parke tam konforlu mobil-
yasiyle acele kiralıktır. 2521 
Kiralık - Yeni§ehir Kazım Özalp 

caddesi 19 numarada iki oda bir mut -
fak bir hol kiralıktır. Kirası kırk iki 
buçuk liradır. İçindekilere müracaat. 

2524 
Kiralık - Cebeci musiki nıuallim 

mektebi karıısında Bayındırkent ao -
kak No: 34 üat kat 3 odalı hane. Elek
trik ~nY'o hava pzı vardır. Alt kata 

Bu kitabın müellifi tanınmış yu
goslav muharriri D. ]. Toseviç bun -
dan dört sene evel "Modern Türkiye" 
unvanlı bir eser daha çıkarmıştı. Ken
disi ayni zamanda Balkanlara, Yakın 
Şark'a ve merkezi Avrupa üzerine 
yazdığı dört 'kitap ve bir çok makale
leriyle iştihar etmiştir. 

"Kemalizm, mazisi ve istikbali" e • 
seri 350 sayfadan fazla olacak, 64 fo. 
toğraf ve 2 de harita ihtiva edecektir. 
Eser dört kısma taksim edilmiştir: 

Birinci kısımda muharrir Osmanlı 
imparatorluğu tarihinden kuvetli ve 
zayıf zamanlarından ve nihayet impa
ratorluğun izmihlalini hazırlıyan a -
millerden bahsetmektedir. 

!kinci bir kısımda ise Mustafa Ke
mal'in kısa bir biyoğrafisini yapmak
ta çocukluğundan tfı asker olarak in -
kılap hareketlerine atıldığı zamana 
kadar geçen hayatını çizmektedir. 

Üçüncü kısım türk milletinin yur
dun hüriyet ve istiklali için giriştiği 
büyük ihtilalin Haniyle başlamakta -
dtr. Mustafa Kemal ve İsmet paşalar 
bu ihtilalin başında bulunmaktadırlar. 
Türk milletinin istiklal uğrundaki ci
dali zaferle neticelenmektedir. 

4 üncü kısım eserin en büyük ve en 
alakalanmış tarafını teşkil etmekte -
dir. Bu kısımda Toseviç cümhuriyet 
Türkiye'sinin 1926 senesinde Millet· 
ler cemiyetine girmiş olduğunu kay -
dettikten sonra Ankara hükümetinin 
bu sulh müessesesine karşı her zaman 
sadık kalmış olduğunu tebarüz ettir • 
mektedir. Bundan sonra da Kemal A· 
tatürk'ün takip ettiği sulh politikası • 
na geçmektedir: 

Balkan paktı ve Şark misakı ... 
Muharrir burada Atatürk'ü harp 

sonrası dünya sahasında mühim roller 
oynamış bazı zevatla mukayese eden 
ve Atatürk'ün eserini onların eserle -
riyle karşılaştıran bazı muharrirlere 
tesadüf ettiğini kaydetmekte ve Ata • 
türk'ü Lenin'Je, Stalin, Masarik ve 
Pilsudski ile, Musolini, Hitler'le, kı
ral Aleksandr ve Ruzvelt'le mukayese 
etmek suretiyle onlara cevap vermek
tedir. 

En nihayet muharrir Kemalist Tür
kiye'nin dünya tarihindeki rolünün 
henib bltmemiı olduğunu anlatmak • 
tadır. Sulh cephesindeki vazifesini 
başarmağa azimli olan türk milleti 
şimdi ikinci büyük evladı tarafından 
idare edilmektedir: Cümhurreisi İs
met İnönü büyük Atatürk'ün koydu • 
ğu şu prensibi tahakkuk ettirecektir: 
"- Yurtda sulh, Cihanda sulh 11" 

Kiralık - Banyolu, eşyalı veya eş· 
yasız oda Taşhan civarında, apartman 
dairesinde. Müracaat saat 8, 9-6, 7 ara-• sı Anafartalar caddesi No: lll Halil 
Naci müessesesinde Adnan Özkan 

2529 
Devren kiralık - Tam konforlu 5 

büyük oda ve müştemilatlı daire, Sı
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
ğı Eğri boz apartmanı. Telefon: 1301 

2530 
Kiralık - Yenişehir İzmir cadde

si No. 35 (3) oda salon, banyo, ka -
palı balkon konforlu Ap. ikinci kat 
15 temmuzdan 15 eylüle kadar iki ay 
için 60 liradır. 2531 
Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve. 

tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Kalaç Ap. No: 8 ayın 15 
şinden itibaren verilecek. 2535 
Kiralık Oda - Mobleli banyolu ve 

kaloriferli bir oda kiralıktır. Yenişe -
hir Adakale sokak No: 2-A Kemal 
Gürol Ap. • 2536 
Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 

Mısır sefarethanesi yanında 49 numa
ralı apartmandaki garaj kiraya verile· 
cektir. 2478 Telefona müracaat. 

2333 
Kiralık - Bir hay veya bayan içi1.. 

müstakil güzel manzaralı bir oda kira
lıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan ala-
nı Emiciler sokak No. 71 2428 
Kiralık - Işıklar, Necatibey mahal

lesi, Okutucular sokak Ragıpbcy Ap. 
3 ve 4 odalı hollü ve banyolu daireler. 
Kapıcıya müracaat. 2546 

Aranıyor : 
Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse

dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 
Aranıyor - Cebecide ev veya apart· 

man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et-
meleri rica olunur. 2525 

iş arayanlar: 

lı arıyor - Topografya, mukave· 
met, inpat, hesap işleri, yol bilir biı 
ıenç it arıyor. Ulusta A. R. rumuzu • 

na imllllılııii..::2M:;::,.3 ..-ii111111ıilillıiil 
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't. Askeri Fabrikalar · Ankara Belediyesi 
3 memur alınacak 
Ankara Belediyesinden : Jandarma 
İkisi 90 ar ve birisi 135 lira ücretli 

Pota dipliği ve 
potalar ahnacak 

parasız olarak komisyondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-

le edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (78) lira (75) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat -

üç memur alınacaktır. Usulü muhase-
2 imdadı Sıhi otomobili ahnacak be ve daktilo bilmek, lise mezunu 01 - 20 kazan ah ıacak 

Ankara Belediyesinden : mak, barem kanunu evsafını haiz ol -
1 - Belediye sıhat işleri için alına - mak şarttır. Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı 

Komisyonun-Askeri Fabrikalar Umum Mü-
atları. (2788) 12762 

diirlüğü Merkez Satın Alma Ko- 2 adat ıakuli Ve 1 adet Uf ki 
misyonundan: 

te komisyona müracaatları. 
(2840) 12809 

6 ton kelle Karpit ahnacak 

cakolan (10400) lira kıymeti muharn· İsteklile.rin. 11-7-.9~9 salı ?ünü. s~~ 
meneli iki adet imdadı sıhl otomobili at 15.30 da ımtıhan ıçın Zat ışlerı mu
on beş gün müddetle kapalı zarf usu _ dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
liyle eksiltmeye konulmuştur. (2897) 12863 

1 - Dövme bakırdan vasıfları daire 
sinde imal edilmek ve siklet yekunu 
1055 kilo ile 1155 kilo arasında bulun
mak şartiyle on tanesi kapalı yirmi 
kazam açık eksiltme usulü ile 11. 7. 
939 salı günü saat onda satın alınacak
tır. 

60 adet grafit pota 150 Kg. 
150 ,, ,, ,. 275 Kg. 
200 ,. pota dipliği 275 Kg. 

40 ,, pota 50 Kg. 

üniversal fireze tezgahlan 
pazarı ığmm tehiri hakkinda 

Tahmin edilen bedeli (9400) lira o- Askeri Fabrikalar Umum Mü-
lan yukarıda yazılı pota dipliği ve po- dürlüğü Merkez S.ıtın Alma Ko
talar Askeri Fabrikalar umum müdür- misyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma gün sa -
at 11 de Belediye encümeninde yapı -
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (780) lira -
dır. 

4 -Şartnamelerini görmek isteyen
lerin her gün encümen kalemine mü -
racaatları ve isteklilerin de 14.7.939 
cuma günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri ilan o -
lunur. (2610) 12583 

Matbaacılara 

· G; .ve inhisarlar · v~ 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Batmüdürlü

ğünden : 
1 - Proje, plan ve şartnamesine gö

re baş müdürlüğümüz dahilinde yap -
tırılacak tamirat ve tadilat işleri açık 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - İlk keşif varası 2918 lira 41 ku 

2 - Şartnamesi komisyondan para
sız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 109 liralık ilk te -
minat makbuz veya banka mektubu i
le şartnamede yazılı belgelerle tam 
vaktinde komisyona baş vurmaları. 

(2507) 12480 

lüğü merkez satın alma komisyonun - 7. 7. 1939 cuma günü sat 14,30 da 
ca 26. 7. 1939 çarşamba günü saat 14.30 pazarlıkla ihale edileceği ilan edilen 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart - iki adet şakuli ve 1 adet ufki üniver -
name parasız olarak komisyondan ve- sal freze tezgahlarının muhammen be
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o - deli 14400 olacak iken daktilo hatası 
lan (i05) lira ve 2490 numaralı kanu · olarak 14000 lira yazıldığı anlaşıldı· 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ğından bu tezgahların 1 ve 3 temmuz 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 1939 tarihlerinde çıkan ilanları hü· 
alakadar tüccarden oldukları dair Ti- kümsüzdür. (2797) 12770 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira o
lan 6 ton Kelle Karpit Askeri Fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 1. 8. 1939 salı gü
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (120) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair Tinaret odası vesikasiyle mez
kiir gün ve saatte komisyona müraca -

Ankara Belediyesinden : ruştur · 
1 - Otobüs idaresi için bastırılma . 3 - Açık pazarlık 17. 7. 939 tarihin- ... Ankara Valiliği 

caret odası vesikasiyle mezkur gün ve ... 1 d fk" 
saatte komisyona müracaatları. 2 adat ıakul 1 ve a et u 1 

(2182) 12756 

10 k 1 l.k t 1 h 1 t üniversal fireze tezgahı ahnacak a em çe ı e a a . F b .k 1 u M .. 
Askerı a n a ar mum u-

atları. (2841) 12810 

Harita U. Md, 

sına lüzum görülen (5280) lira kıyme- de pazartesi günü saat 16 da başmü -
ti muhammeneli 16 milyon bilet kapa- d~rlüğüm~z bina~ınd:.toplanaca~ ko
lı zarf usuliyje eksiltmeye konulmuş- mısyonda ıcra edılecegınden talıple -
tur. rin 218 lira 93 kuruş ilk teminat para· 

Kirahk 
\.,/ magaza 

Ankara Valiliğinden : 
diirlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

2 _Muvakkat teminat 396 liradır. lariyle birlikte komisyona müracaat -

alınacak 
Köhne eşya satışı 

3 - İhalesi 18. 7. 939 salı günü saat lan ilan olunur. (2743) 12708 8505 lira bedeli mukabilinde talibi 
bine ihale edilp muayyen müddeti 
zarfında teminatı % 15 şe iblağ edil -
mediğinden dolayı ihalesi feshedilmiş 
olan bankalar caddesinde idarei husu
siyeye ait (4320) lira muhammen be -

Askeri Fabrikalar Umum Mü- Tahmin edilen bedeli (14.400) lira 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- olan 2 adet şakuli ve 1 adet ufki üni -
misyonundan: versal freze tezgahı askeri fabrikalar Harta Satın Alma Komisyonun

dan : 

11 de belediye encümeninde yapıla 

caktır. Üzüm çuvalı alınacak 
4 - Şaı;tname ve nümunesini gör - İnhisarlar Umum Müdürlüğün-

mek isteyenlerin her gün encümen ka- den : 
lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa-

Tahmin edilen bedeli (1600) lira umum müdürlüğü merkez satın alma 
olan 10 kalem çelik tel halat askeri komisyonunca 11. 7. 1939 salı günü 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir 
satın alma komisyonunca 26. 7. 1939 Şartname parasız olarak komisyondan 
çarşamba günü saat 15,30 da pazar· verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa - olan (1080) lira ve 2490 numaralı ka
rasız olarak komisyondan verilir. Ta· nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik -
!iplerin muvakkat teminat olan (120) le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 le alakadar tüccardan olduklarına da
maddelerindeki vesaikle komis) ~ncu ir ticaret odası vesikasiyle mezkür 

1 - Harta kıtası deposunda birik -
miş 45 kalem köhne eşya ve malzeme 
açık arttırma ile pazarlıkla satılacak -
tır. 

1 - 19. 6. 939 tarihinde kapalı zarf - d ır 34 36 N l - 940 
lı günü saat ona kadar teklif mektup· . ~ . • . . e 1 • o. u magazanın mayıs 
)arını encümene vermeleri ilna olu - la ıhale olunacag_ı ılan .. e~ılmış olan sonuna kadar icarı 2490 sayılı kanun 

2 - Arttırma 13. 7. 939 perşembe 

günü saat 10 da Cebecide Harta kıta • 
sında harta Sa. Al. Komisyonu tara -
fından yapılacaktır. 

(2703) 12651 75000 adet 100 kıloluk uzum çuvalına hükümlerine tevfikan açık artırmaya 
nur. :~li~ ~uhur etmediğinden ~enide_n _de- konulmuştur. 

Çelik dolap alınacak gıştırılen muhamı;ıen bedelı mucıhın - İhalesi ıo. 7. 939 pazartesi günü sa
ce pazarlıkla eksıltmeye. konmuştu.r. at 15 te vilayet daimi encümeninde ya 

Ankara Belediyesinden : 2 - Muhan:men bedelı. 34500 lıra pılacağından taliplerin % 7,5 nisbe -

1 O b.. "d . . . 1 muvakkat temınatı 2587 lıra 50 kuı uş- tindeki (324) liralık teminat mektup - to us ı aresı ıçın a ınmasına 

· olmadıklarına ve bu işle alakadar tile· gün ve saatte komisyona müracaatları 
3 - Muvakkat teminat yirmi lira 

elli altı kuruş olup banka mektubu ve 
ya maliye makbuzu kabul olunur. 

lüzüm görülen sekiz adet onar gözlü tur. veya makbuzlariyle birlikte vilayet 
çelik dolap 15 gün müddetle açık ek- 3 - Pazarlık 14. 7. 939 cuma günü daimi encümenine ve şartnamesini 
siltmeye konulmuştur. saat 14 de ~abat~şta levazım. ve müba- görmek isteyenlerin hususi idare ta -cardan olduklarına dair ticaret odası (2798) 12771 

2 - Muhammen bedeli 1280 liradır. yaat şubesındekı alım komısyonunda hakkuk ve tahsil müdürlüğüne müra -vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko- Bec kalem boya malzemesi 
misyona müracatları. (2783) 12757 f 

4 - Taliplerin teminatlariyle bir • 
likte yazılı gün ve saatte komisyona 3 - Muvakkat teminat 96 liradır. yapılacaktır. caatları ilan olunur. (2514) 1248i 

2 adet sahh taşlama tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira o
lan 2 adet satıh taşlama tezgahı aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mcr -
kez satın alma komisyonunca 26.7. 
1939 çarşamba günü saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa -
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (360) 
lira ve 2490 numaraJı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mezkClr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2785) 12759 

2 adef rakım bileme tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira O· 

lan 2 adet takım bileme tezgahı. Aske· 
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer -
kez satın alma komisyonunca 24. 7. 
1939 pazartesi günü saat 16 da pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) li -
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tüccardan olduklarına ~air 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2786) 12760 

Bir adet vida açma 

tezgôhı. aflnocak 
Askeri Fabrikalar ümum Mü

durlükü Merke:ı: Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (675) lira o -
lan bir adet vida açma tezgahı Aske -
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 24. 7. 
1939 pazartesi günü saat 15,30 da pa
:ı:arlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olar~k komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (50) 
lira (63) kuruş ve 2490 numaralı kanu
mın 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkiır gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2787) 12761 

3 adet 11mpara f aıı tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikala.r Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira 
olan 3 adet zımpara taşı tezgahı as
keri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 24. 
7. 1939 pazartesi gi.inii saat l 5 te pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma l(o. 
misyonundan : 

500 Kg. Toz Sülyen 

gelmeleri. (2799) 12772 

Dahiliye Vekaleti 

1000 .. Mesina sarısı 
1000 " Kanarya sarısı Kastamonu kasabaSI su projesi 

4 - Şartnamesini görmek isteynle -
rin her gün encümen kalemine ve istek 
lilerin de 18 7. 939 salı günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

(2704) 12652 

2 memur allnacak 
500 ,, İs siyahı. Belediye Reisliğinden : 

sooo " İngiliz beziri f anzİmİ İŞİ eksilfmeSİ Su işleri idaresine bir müracaat me-
Tahmin edilen bedeli ( 4450) lira O· muru ve bir levazım katibi alınacak -

lan cins ve miktarları yukarıda yazı - Kastamonu kasabası içme suyu te- tır. 
1ı beş kalem boya malzemesi Askeri siaatı etüt ve projeleri tanzimi iti ka- Aylık ücretleri 70 şer liradır. Müra
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez pah zarf uauli1le eksiltmeye çıkarıl- caat edeceklerin liseden mezun olmu~, 
satın alma komisyonunca 1. 8. 1939 sa- mııtır. aakerlik hizmetini yamı; bulunmala -
1ı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi- lan şarttır. 

Dahiliye Vekaletinden : İstekliler arasında müsabaka imti • 
Iecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak- 1 - İşin muhammen bedeli (4500) hanı yapılacaktır. 
kat teminat olan (337) lira (50) kuruş liradır. Talipler 10 Temmuz 939 pazartesi 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 2 - İstekliler bu işe ait şartname, günü akşamına kadar aşağıdaki vesi -
delerindeki vcsaikle komisyoncu ol - proje ve sair evrakı bilabedel Ankara- kalan su işleri idaresine vermelidir. 
madıklarına ve bu işle alakadar tüc - da dahiliye vekaleti belediyeler imar 1 - İki münhalden hangisine talip 
cardan olduklarına dair Ticaret odası heyeti fen şefliğinden veya Kastamo- olduğunun gösteren pullu ve fotogra-
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko - nu belediyesinden alabilirler. fili bir istida. 
misyona müracaatları. 3 - Eksiltme 24 temmuz 1939 tari - 2 - Liseyi bitirmiş ve askerlik hiz-

(2837) 12806 hine rastlıyan pazartesi günü saat on metini yapmış olduğuna dair vesika -

1 k birde Kastamonu belediyesinde topla- lar. 
4000 Kg. Tutkal a maca nacak eksiltme komisyonunda yapıla- 3 - Hüsnühal şahadetnamesi 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· caktu. 4 - Sıhat raporu. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Müsabaka 12. 7. 939 çarşamba günü 
misyonundan : teklilerin aşağıda yazılı teminat ve saat 18 de belediye salonunda yapıla -

Tahmin edilen bedeli (2000) lira o- vesaiki ayın gün saat ona kadar ko - caktır. 10. 7. 939 tarihinden sonra mü-
lan 4000 Kg. Tutkal Askeri Fabrika - misyon reisliğinde teslim etmiş olma- racaat kabul edilmez. (2705) 12653 

lar umum müdürlüğü merkez satın al- lan lazımdır: y ı • 
ma komisyonunca ı. 8. 1939 salı günü A - 2490 sayıl kanunun 16 ve 17 in 0 1nŞaat1 
saat 14 30 da pazarlıkla ihale edilecek- ci maddelerine uygun 337 lira 50 ku - . . 
· ' · ı k kk t t · t Ankara Beledıyesınden : tır. Şartname parasız olarak komıs - ruş u muva a emına , . . . . 

d ·1· T ı· ı · kk t B - Kanunun tayin etti<7i vesika - 1 - Yenı ve Eskışehır ıle Ayrancı yon an ven ır. a ıp erın muva a 0 E 
1
. 

· 1 (l50) ı· 2490 a lar ve t ık, Çankaya mıntakalarında yap 
temınat o an ıra ve num - • .. .. .. 

ı k 2 3 dd 1 · d k" C - Kanunun 4 üncü maddesi mu - tırılmasına !uzum gorulen (200,000) ra ı anunun ve . ma e erın e ı . . . 
·kı k · ı d kl cibince eksiltmeye girmiye bir manii lıra muhammen bedellı yol ınşaatı ka-

vesaı e omısyoncu o ma ı arın ve 1 . .. .. 
b · 1 l"k d t"' d ld kl bulunmadığına dair imzalı bir mek • pa ı zarf usulıyle 15 gun muddetle ek-u ış e a a a ar uccar an o u arı - ·k k 1 • 
na dair ticaret odası vesikasiyle mez- tup, sı meyle on~ muştur. .. .. 

k • .. k · ·· D - Münakasaya iştirak edecekte - 2 - halesı 21. 7. 939 cuma gunu ur gun ve saatte omısyona muraca · . .. . 
atları. (2839) l2808 rin su işlerinde sahibi ihtis"as yüksek saat 11 de beledıye encumenınde ya -

mühendis veya mühendis olmaları pılacaktır. 

4 kalem CİVaf a Ve hrnak ahncak şart olduğundan isteklilerin bu hu - 3 - Muvakat teminat (11,250) lira-
susu tevsik eden vesikalarının teklif dır. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- zarflariyle beraber vermeleri la!'lm _ 4 - Şartnamesini görmek isteyen -
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- dır. )erin her gün encümen kalemine mü -
misyouundan : 5 _ Teklif mektupları ihale günü racaat etmeleri ve isteklilerin de tek • 

3000 adet cıvata Pos. 1 den. saat ona kadar makbuz mukabilinde lif mektuplarını 21. 7. 939 cuma günü 
1000 " ,, 2 ,, komisyon reisliğine verilecektir. saat ona kadar encümene vermeleri i-
2000 " Tırnak " 3 ., Posta ile gönderilecek teklif mek - lan olunur. (2738) 12742 

1000 ,, 4 ,, tuplarının iadeli taahhütlü olması ve ı· k·ı h · f k 
Tahmin edilen bedeli (1050) lira o. nihayet bu saate kadar komisyona gel- mu asıp a ınaca 

lan cins ve miktarı yukarıda yazılı miş bulunması lazımdır. 
dört kalem cıvata ve Tırnak Askeri Bu iş hakkında fazla izahat almak 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez isteyenlerin Belediyeler imar beyti 
satın alma komisyonunca 28. 7. 19391 fen şefliğine ve Kastamonu belediye -
cuma günü saat 16 da pazarlıkla iha - sine müracaat etmeleri. (2674) 12681 

Morse mahrutlan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

yonundan : 

300 Adet Morse mahrut 4) 

100 Adet .. .. 
) 

3) 
Bilyalı tezgah puntaları. 

Komis-

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Yukarda yazılı Morse mahrut
ları Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonun
ca 26-7-1939 çarşamba günü saat 15 te Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(750) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~2784) 12758 

Belediye Riyasetinden : 
Su işleri idaresine bir mesul muha· 

sip ve bir ayniyat muhasibi alınacak -
tır. 

Mesul muhasibin ücreti 175 ayni -
yat muhasibinin 150 liradır. 

İstekliler arasında müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

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

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

2 - Bu vazifelerde çalışmış oldu
ğuna dair vesika. 

3 - Hüsnühal şehadetnamesi. 
4 - Sıhat raporu, 
5 - Evelce imtihana girenler bu 

imtihana giremezler. 
6 - Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 

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

4 - Şartnamesi 172 kuruş mukabi -
linde levazım şubesi veznesinden ve 
İzmir Ankara baş müdürlüklerinden 
alınabilir ve nümunede görülebilir. 

5 - İstekliJer % 7,5 güvenme para
siyle birlikte panrlık için tayin olu -
nan gün ve saatte mezkur komisyona 
gehpeleri. 

(4957/ 2848) 12814 

: .. D. Demiryol.lara 

· Kazalar 

Mezbaha tôdili 
Arapkir Belediyesinden : 

1167 lira keşifli Arapkir belediyesi 
mezbahasının fenni şekle ifrağı 17. 7. 
939 pazartesi günü saat on altıda iha
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
münakasaya verildiğinden talip olan-

~~- ların Arapkir belediyesine müracaat -Muhtelif eşya sarışı 1arı mın oıunur. 12514 

o. o. Yolları 4 ı,ıetme Müdürlü- Elektrik İşleri 
ğünden : Düzçe Belediye Riyasetinden ~ 

Sahipsiz olarak bulunan ve haJen Nafıa vekaletinden musaddak proje 
Kayseri merkez ambarında muhafaza si mucibince kasabamıza 9 kilometre 
edilmekte olan nizami müddetlerini mesafede kain Şakoç şellalesinde ya -
doldurmuş olan 127 kalemde muhtelif pılacak olan llido - elektrik santralı -
parçalardan ibaret eşya açık arttırma na ait ve bedeli keşfi 14.383,94 lira olan 
usuliyle satılacaktır. baraj, kanal, su köşkü, santral binası 

Satış 24.7.939 tarihine rastlıyan pa- ve alt kanala ait inşaat işleri on beş 
zartesi günü saat 9-12 ve 13.30 - 16.30 gün müddetle münakasaya konmuş • 
za kadar devam edecek, satış bitmedi- tur. 
ği takdirde müteakip günlerde de sa - Talip olanların bu gibi işleri mu 
tışa devam edilecektir. vaffakiyetle basardıklarına dair vesi -

Satıştan istifade etmek istiyenle - katarını hamil ~larak ihale gunu o
rin satış günlerinde Kayseri merkez lan 17 Temmuz 939 tarihli pazartesi 
ambarında toplanacak olan komisyo - günü belediye encümenine müracaat-
na müracaat etmeleri ilan olunur. lan ilan olunur. (4671 / 2662) 

12867 12630 

Balast münakasası 
D. D. Yolları 2. ci İş1etıne Müdürlüğünden : 
Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri aşağıda yazılı altı ocaktan 

çıkarılacak balastlar hizalarında gösterilen günlerde sıra ile ihaleleri ya -
pılmak üzere açık eksiltme ve Kurtçimeni kilometre 220 t 230 ile Tefen -
Filyos hattında 350 -f 390 kilometredeki ocaklardan çıkarılacak cem·an 
14.500 M 3 balastlar kapalı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeler Ankarada 2. ci İşletme binasında toplanacak •komisyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı mu -
vakkat teminatı yatırmaları ve kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen aşağı
da yazılı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ve 7. ci kalemde ya
zılı Kurtçimeni 4500 M:ı ile 8. ci kalen.de yazılı Tefen - Filyos hattında 
10.000 M 3 balastlar eksiltmesine iştirik etmek istiyenlerin de yine yukar
da yazılı vesaikle birlikte teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Ankara'da 2. ci işletme mü
dürlüğünde ve Yozgat, Yerköy, Çankırı ve Kayseri istasyonlarında para* 
sız verilmektedir. (2900) 

Beher M 3 

Sıra Kilomet- muhammen Teslim 
No. Yer i resi M3 fiyatı müddeti 

1 Lalahan 30 - 40 2.000 1.45 9 ay 
2 K. Yozgat 45 - 55 2.000 1.45 9 

" 3 Mahmutlar 105 - 108 3.000 1.45 9 
" 4 Yerköy 204 - 207 3.000 1.20 9 
" 5 Fakılı 300 - 305 4.000 1.20 9 " 6 Irmak hattı 31 - 102 3.000 1.00 9 ,, 

7 Kurtçimeni 220 - 230 4.500 1.40 9 
" 8 Tefen - Filyos 350 - 390 10.000 1.20 9 
" İHALE T ARİ HL ERİ 

K. Yozgat ) 
Lalahan ) 26. Temmuz. 1939 çarşamba günü saat 15,30 da 
Mahmutlar ) 
Yerköy ) 

Fakılı ) 27. Temmuz. 1939 perşembe günü saat 15,30 da 
Irmak hattı ) 

Kurtçimeni ) 28. Temmuz. 1939 cuma günü saat 15,30 da 
Tefen - Filyos) 29. Temmuz. 1939 cumartesi günü saat 11 de . 

Muvakkat 
teminatı 

217.50 
217.50 
326.25 
270.00 
360.00 
225.00 
472.50 
900.00 

takı j .uc,,.ı Brandon devam etti: J Jar, ne de kimse - bu hususta ~~; ;;y 
- K: ___ ~.1._,.,,..... ....11? p,.ı,. ;1; hitmf'!ml"litli .. 



9. 1- 1939 

Levazım Amirliği 

Et ahnacak 

UL'US 

cı için 150.000 kilo sığır eti K. zarfla saat 11 dedir. na kadar Erzincan garnizonunun yir
eksiltmeye konmuştur. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- mi iki bin kilo, Bayburt garnizonu i-

2 - Tahmin bedeli lira olup mu • mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· çin 8000 kilo, Trabzon garnizonu için 
vakkat teminatı 2812 lira 50 kuruştur. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 10.000 kilo, Pilümilr için 4600 kilo sa
'3 _ Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi birlikte ihale gün ve saatinden en geç dcyağı kapalı zarfla eksiltmeye konul 

günü saat 11 dedir. bir saat evelinc kadar teminat ve tek - muştur. Erzincan aadeyag~ ının tahmin 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- lif mektuplarını Lüleburgaz tüm satın bedeli 22000 lira ilk teminatı 1650 lira, 
Alma Komisyonundan : me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· alma komisyonuna vermeleri. Evsaf ve Trabzon garnizonu sadeyağının talı • 

1 
1. -.hS~limiyclgarn15iz0o0nundk~ki bir:ik cü maddelerinde istenilen belgeleriyle şartları komisyondadır. min bedeli 11000 lira ilk teminatı 825 

erın ı tıyacı o an . 00 ılo sıgır . 1 .. · d (2679) 12639 ı· B b · ~ k . 1 . d f ' .. . birlikte ıha e gun ve saatın en en geç ıra, ay urt garnızonu sadeyagının 
vl cya eçı eti erın ken ıyKatı m1usaıt 0f

1
- bir saat evetine kadM teminat ve tek- tahmin bedeli 7200 lira, ilk teminatı 

anı satın a ınaca tır. apa ı zar a 1 ç 1 d k t Et lı acak 5 ı· P"I '" .. . . 1 . lO T 
93 

. .. .. lif mektup arını or u a or sa ın- a n 40 ıra ve ı umur garnızonu sadcya-
1 ıa esı cm, 9 pazartesı gunu sa- . 1 • ş · h · b d ı · · · · 

d 1 k M 
alma komısyonuna verme erı. artna- gının ta mın c c ı 4830 lıra ılk tcmı-

at ı ı e yapı aca tır. uhammen kıy- .. k · ı h k · · · 
1 . • . . 

0 
k . . • ve evsafını gorme ısteyen er er Ankara Levazım Amirliği Satın natı 362,25 uru~tur. Hepsının tahmın 

met en sıgır etının 4950 eçı etının d k 1 k · · l" · · 
46500 r d ' gün Çorlu a or satın a ma omısyo • Alma Komiıyonundan : bedclı tutarı 45030 ıra ılk temınatı 

ılk ıra. ır. l v • • 

3 
k nunda görebilirler. (2564) 12525 1 - Piyade ve atış okulu için 42000 3377 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 10 

temınat an sıgır ctının 371 , c- 939 t · ·· .. · · · · · d .... f k kilo koyun eti veya 7750 kilo sığır ve- temmuz pazar esı gunu saat on 
çı etının 3488 lıradır. Şartnamesı be. Sa e yagı a ınaca be E k • 
d 1. k b· ı · d ·ı b"l" ! kl.l ya keçi K. zarfla eksiltmeye konmuş • şte rzurum as en satın alma ko -e ı mu a ı ın e vcrı e ı ır. ste ı e- . • 

Ankara Levazım Amirliği Satm tur. mısyonunda yapılacaktır. Yagların rin ilk teminat makbuzu veya mektup 
lariylc 2490 sayıl kanunun 2, 3. cü mad Alma Komisyonund~n : . 2 - Tahmin bedeli 34145 lira olup hepsine birden her garnizona ayrı ay-
dclerindc yazılı vesikalriyle beraber 1 - ç_a?a~kale . ~ustahkcm . mcvkı muvakkat teminatı 2560 lira 87 Kr. rı fiyat teklif etmek şartiylc bir tek -
ihale günü ihale saatinden bir saat e- birlikten ıhtıyacı ıçı~ 902001 kılo sa • 3 - Eksiltmesi -7. 6. 1939 pazartesi lif mektubu verileceği gibi her gar -
velinc kadar teklif mektuplarını Fın· deyağı K. zarfla eksıltmeyc konmuş • günü saat 15 dedir. nizonda ayrı ayrı teklif mektubu vcri
dıklına komutanlık satın alma komis· tur. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- lcbilir. Şartname ve evsafları kolordu· 

yonuna vermeleri. (2544) 12507 2 Tahmin bedeli 90200 lira olup mu me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • nun tekmil garnizonlarında mevcut ve 
vakkat teminatı liradır. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle aynıdır. Her gün her yerde görülebi -Et ah nacak 3 - Eksiltmesi 10 7. 1939 pazartesi birlikte ihale gün ve saatinden en geç lir. :reklif me~tupları beli günd~ ve 
günü saat 11 dedir. bir saat eveline kadar teminat ve tek _ bcllı saatten hır saat evci komısyon 

Ankara Levazım Amirliği Satm İ b k ı · ·1 · ·1 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- lif mektuplarını Tophanede stanbul aş an ıgına verı mış veya posta ı e 
Alma Komisyonundan : d ·1 · b 1 kt me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. gön en mış u unaca ır. 

1 - Karadeniz Boğazındaki birlik· · (2563) 12537 
1 

. .h . 
1 000 

k'l • ve- cü maddelerınde istenilen belgelcriy- Şartname ve evsafı komisyonda görü-
crı: ı. tıytc~ od an~~ ı .? 5.ıgır 

1 
le birlikte ihale gün ve saatinden en lebilir. (2682) 12643 

ya eçı et erın en ıyatı musaıt 0 .an geç bir saat evetine kadar teminat ve 
satıı:ı alınacaktır. Kapat~ ~~rfla eksılt- teklif mektuplarını Çanakkale müs - Kuru ot alınacak 
mesı 11 Tem. 939 sah giınu saat 15 te k k " . Milli Müdafaa V. 

1 k M k tl i. tah em mev ı satın alma komısyonu- Ankara Levazım Amirliği Satın 
yapı aca tır. uhammen ıyme er · 1 · ı kl"I · · • . . • • . 27200 li- na verme en. ste ı crın şartnamcyı Alma Komisyonundan : 
sıgır etının 28900 keçı etının. . 451 kuru mukabilinde ve osta ücret- · 
radır. İlk teminatları sığır ctının 1168 . ş_ . . ~. 1 - ı.ıo5 .820 kılo kuru ot K. zarfla '000 adet i( elbisesi alınacak 
. . . . . d Ş tna _ lerı kendılerınc aıt olmak uzere satın eksiltmeye konmuştur '1 f 

lıra'. kbeçdı el~ının 2k04b~l~ırda ır. rı·aıerbı'lı·r alma komisyonundan ister ve alabilir- 2 Tahmin bedeli 33160 lira olup mu M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
mcsı e e ı mu a ı ın c ve · . . ! -
İ krt . 'Ik . t kbuzu veya ler Şartnameyı yınc Ankara, stanbul, vakkat teminatı 2487 liradır. misyonundan : 
stekt ı elrı~ 11 2t4c9m0ma ~~anunun 2 İzmir ve Diyarbakır Lv. amirlikleri 3 _ Eksiltmesi 17 7 1939 pazartesi ı - 4000 adet iş elbisesi kapalı zarf-

mc up arıy e aayı ' 1 1 · 1 B 1 k · k U f · · M h 
3 .. dd 1 . d k. yazılı vesaikle satın a ma arıy c e ı esır or, r a günü saat 15 30 dadır la eksiltmeye konulmuştur. u am-

• cu ma c erın e ı • .. Ç kk 1 il t hk me ki ' . . ·ık . 
tiyle beraber ihale günü ihale saatin - turn, ve ana a c m s a em .. v. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· men bedeli 13000 lıra olup ı tcmınat 
den bir saat cvelinc kadar teklif mek- s~tın almarında parasız olarak gorebı- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - miktarı 975 liradır. . . 
tuplarını Fındıklıda komutanlık satın lırlcr. <2565) 12526 cü maddelerinde istenilen belgeleriyle. 2 - Kapalı zarfla eksıltmesı 27.7.39 
alma komisyonuna vermeleri. Limon alınacak birlikte ihale gün ve saatinden en geç pcrşemb_e saat 15 te Vekalet satın al -

(2545) 12508 bir saat evcline kadar teminat ve tek_ ma komısyonunda ya~ılacakt.ır. .. 
• Ankara Levazım Amirliği Satın lif mektuplarını Tophanede İstanbul 3 - Şartname ve numunesı her gun 

Koyun etı alınacak Alma Komisyonundan : Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermelc. komisyondan. alı~abilir. .. 
Ankara Levazım Amirliği Satm 1 - 26. 6. 939 pazartesi günü saat ri. Şartnamesi komisyonda görülebi . 4 - İsteklılerın kanunun 2 ve 3 cu 

Alma Komisyonundan : 10 da pazarlığı yapılacak olan 60000 lir. I (2683) 12644 maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 

1 _Haydarpaşa hastanesinin ve Se- adet limona talip çıkmadığından yeni· 2 G , f I k ilk teminat ve teklif mektuplariylc 
limiye garnizonundaki birliklerin ih- den pazarlıkla alınacaktır. araı yap Hl aca birlikte ihale saatinden bir saat cveli. 
tiyacı için 48.000 kilo koyun eti K. 2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup Ankara Levazım Amirliği Satın ne kadar komisyona vermeleri. (2896) 
zarfla eksiltmeye konmuştur. ilk teminatı 180 liradır. Alma Komiıyonundan : 12862 

2 _ Tahmin bedeli 20640 lira olup 3 - İstekliler 11 Temmuz 939 salı 1 - İzmir müstahkem mevki komu • 
muvakkat teminatı 1548 liradır. günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği tanlığınca gösterilecek yerde beheri Tire çorap alınacak 

3 _ Eksiltmesi 10. 7. 1939 p~artesi satın alma komisyonuna gelmeleri. 27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli 2 a- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
günü .aat 11,30 dadır. (2629) 12609 det garaj inşası kapalı zarfla eksiltme misyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Sade yag'"' ı ah nacak ye konmuştur. 1- 10.000 çift tire çorap açık eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - 2 - İkisinin tahmin bedeli tutarı mc suretiyle satın alınacaktır. Muham 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle Ankara Levazım Amirliği Satrn 54409 lira 90 kuruş olup muvakkat tc- men bedeli 2800 lira olup ilk teminat 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç Alma Komisyonundan : minatı 3970 lira 50 Kr. miktarı 210 liradır. 
bir saat cvclinc kadar teminat ve tek - 1 - Kor merkez birlikleri senelik 3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 2 - Açık eksiltmesi 24. 7. 939 pazar-
lif mektuplarını Fındıklıda komutan- ihtiyacı için 36000 kilo sadeyağı K günü saat 16 dadır. tesi günü saat 1 ı de vekalet satın alma 
lık satın alma komisyonuna vermeleri. zarfla eksiltmeye konmu tur. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· komisyonunda yapılacaktır. 

(2546) 12509 2 - ahmin bedeli 34200 lira olup me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 3 - Şartname ve nümune her gün 

A k 
muvakkat teminatı 2565 liradır. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle komisyondan alınabilir. rpa Ve yufaf af ınaca 3 Ek "lt . 17 7 1939 t . b" l"k 'h 1 .. . d 4 - J•tekJiJerin kanunt ve-ikle - sı mesı • . pazar esı ır ı tc ı a e gun ve aaatın en en •eç birlikte ilk teminat mektup veya mak-

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayoaundan ı 

1 - Muğla, Marmaris, Milas, Kül -
lük, Bodrum garnizonları ihtiyacı o -
lan 350 ton arpa ile 350 ton yulaf K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazarte • 
si giinll saat 15 dedir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek· 
lif mektuplarını Muğlada komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

Şartnameler komisyondadır. 
4 - Arpanın tutarı 19250 lira mu • 

vakkat teminatı 1444 lira olup yulafın 
tutarı 20125 lira ve muvakkat teminatı 
1509 liradır. (2547) 12510 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerle Gümüşsuyu hastanesinin ih 
tiyacı olan 71.000 yilo koyun eti K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 30530 lira olup 
muvakkat teminatı 2290 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 15,30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonuna vermcle • 
ri. Şartnamesi bedeli mukabilinde veri 
le bilir. (2548) 12511 

27.000 kilo yonca ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

esscsclcri ihtiyacı için 27.000 kilo 
yonca açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 
muvakkat teminatı 61 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(2550) 12513 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonunda::ı 

günü saat 16 dadır. bir aaat eveline kadar t•-•n•t •e tek - . . 
4 

_ Ek•iı.t-y• ........... 1.rı ... -ne- Hf mektuplarını Izmlr Lv. amirliği sa- buzlarıylc muayyen saatte komısyon-
mc gUnil 2490 sayılı kanunun 2, 3 tin - tın alma komisyonuna vermeleri. Şart- 6a bulunmaları. (2763) 12731 

Hamam havlusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

cü maddelerinde istenilen belgeleriyle name, keşifname ve projeleri her sa -
birlikte ihale gün ve saatinden en geç hah saat 8 den 12 ye kadar ve 2,5 
bir ıaat evetine kadar teminat ve tek· tan altıya kadar İzmir müstahkem mev 
lif mektuplarını Çorlu kor satın alma ki inşaat komisyonunda ve Ankara'da 

misyonundan : 
komisyonuna vermeleri. Şartnamesini vekalet emakin in~aat şubesinde görü-
görmek isteyenler her gün Çorlu'da lebilir. İstekliler ticaret odasında ka· 1 - Açık eksiltme suretiyle 2000 

adet hamam havlusu satın alınacaktır. 
kor satın alma komisyonuna müraca - yıtlı olduklarına ve bu İ§i yapabilecek Muhammen bedeli 4800 lira olup ilk 
atla görebilirler. (2678) 12638 terine dair ihaleden en az bir hafta e- teminat miktarı 360 liradır. 

vel İzmir nafıa fen heyetinden alacak-s d .... 1 k 2 - Açık eksiltmesi 24. 7. 939 pazar-a e yagı a ınaca ları vesikalarını göstermek mecburi - tesi günü aat 15 de vekalet satınalrna 
Ankara Levazım Amirliği Satın yetindedir. (2684) 12645) komisyonunda yapılacaktır. 

Alma Komisyonundan : Kuru ot alınacak 3 - Şartnamesi ve nümuncsi her 
1 - Tümen b1rliklerinin senelik ih- gün komisyonda görülebilir. 

tiyacı için 45 ton sadeyağı K. zarfla Ankara Levazım Amirliği Satm 4 - İsteklilerin kanuni vcsaiklcriy-
k "it k nmuştur Alma Komisyonundan •. b" e sı meye o · . . . le ırlikte ilk teminat mektup veya 
2 - Tahmin edilen bedeli 45000 lira 1 - Sıvas garnızonundakı hayvana- makbuzlariyle ihale saatinde komis -

olup muvakkat teminatı 3375 liradır. tın senelik ihtiyacı için 550,000 kilo yonda bulunmaları. 
3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi kuru ot K. z~rfla eksiltmeye konmuş- (2765) 

günü saat 11 dedir. tur. Beher kılosunun tahmin bedeli 6 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- kuruş olup muvakkat teminatı 2475 li

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - radır. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle .. 3 ::- Eksiltmesi 20. 7. 1939 perşembe 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç gunu saat 15 dedir. Şartnamesi her 
bir saat evetine kadar teminat ve tek - gün komisyonda görülebilir. 
lif mektuplarını Lüleburgaz tın:ı. sa · 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
tın alma komisyonuna vermelcrı. Bu me günü 2490 sayılı kanunun 2 3 ün • 
yağ kolordu kimyahanesindc muayc • cü ~a?del~rinde istenilen begİeleriy
ne yapılmak ve tümen anbarına teslim le bır~ıkte ıhale gün ve saatinden en 
şartiyle ıı taksitte alınacaktır. Evsaf geç .hır saat cveline kadar teminat ve 
ve şartları komisyondadır. teklıf me~tuplarını Sivas tümen satın 

(2680) 12640 alma komısyonuna vermeleri. 
(2761) 12729 

2000 Battaniye alınacak Odun ve sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Erzurum Askeri Satın Alma Ko-

Alma Komisyonundan : misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 2000 Erzurum garnizonunun 939 mali yı-

adet yün battaniye açık eksiltmeye 1ı ihtiyacı olan (1.300.000) kilo çam 
konmuştur. odunu ve (800.000) kilo meşe odunu 

2 - Tahmin bedeli 21000 lira olup kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
muvakkat teminatı 1575 liradır. Çam odunun tahmin bedeli 33800 li 

3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi ra ilk teminat 2535 liradır. Eksiltmesi 
günü saat 13,30 dadır. 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· dokuz buçuktur. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n • Meşe odununun tahmin bedeli 24000 
eti maddelerinde istenilen belgelerıyle liradır. İlk teminat 1800 liradır. 
birlikte Tophanede İstanbul Lv. A. Eksiltmesi aynı gün saat on buçuk-
Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. tadır. 

(2681) 12641 Eksiltmeler Erzurumda askeri sa • 

BU lg Ur a 11 nacak tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve evsaflar kolordunun 

Ankara Levazım Amirliği Satm tekmil garnizonlarında mevcut ve ay -
Alma Komisyonundan : nıdır. Her gün her yerde görülebilir. 

1 _ Tümen birliklerinin senelik ih- Teklif mektupları belli gün ve saat -
tiyaçları için 11 taksitte ve birlikler ten birer saat cvel komisyon başkanlı
anbarına teslim şartiyle 140 ton bul - ğına verilmiş veya posta ile gönderil
gur K. zarfla eksiltmeye konmuştur. miı bulunacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 16800 lira olup Erzurum aıkert satın alma komis • 
muvakkat teminatı 1260 liradır. yonundan-

iltmeai 18. 7. 1939 aalı A uıtoı 9ı9. dan ~emmuı 940 10nu· 

12733 

Mühendis, mimar ve memur 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıar • 
lığından : 

Ankara'da M. M. Vekaleti hava müs 
teşarlı(ında istihdam edilmek üzere 
bir yol mühendisi, bir inşaat mimarı, 
bir kütüpanc memuru, ve bir daktilo 
alınacaktır. 

A) Yol mühendisine ve mimara tah 
sil derecesine ve devlet memuriyetle -
rindeki hizmet müddetlerine göre üc
ret verilecektir. 

B) Kütüpane memurunun tasnif iş
lerini yapabilmesi için bu vazifeyi ya
pabilecek derecede yabancı dillere vu
kufu olması lazımdır. Verilecek ücret 
tahsil derecesine ve devlet memuriyet 
}erindeki hizmet müddetlerine göre 
(60 - 126 liradır.) 

C) Daktiloya verilecek ücrette yine 
tahsil derecesiyle devlet memuriyetle
rine ve tebeyyün edecek ehliyetlerine 
göre (60) liradan başlamak üzere veri 
lir. 

Taliplerin aşada yazılı evraklariyle 
17. Temmuz 939 pazartesi günü akşa • 
mına kadar Ankara'da M. M. Vckale -
ti hava müsteşarlığı zat işleri §ubesinc 
bizzat müracaat etmeleri lazımdır. Bu 
tarihten sonra yapılacak müracaatlar 
kabul edilmiyeccktir. 
İstenen vesikalar: 
A) Nüfus cüzdanı örneği. 
B) Doğruluk kağıdı. 
C) Mektep diploması. 
D) Bonıcrvis. 
E) Askerlik vesikası. 

(2835) 12805 
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.:!.1111111111111111~1111111111111111 lillllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllll!:. - -- -- • --- inşaat ilônı --- -- --- -- -- -- Türkiye Demir Çelik Fabrikaları -- ve -- -- --- -- Müessesesi Müdürlüğünden -- -- -- -E: 1.) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları sahasında yapı- :E = lacak Müdüriyet, Kantin, Laboratuvar, Garaj, kapıcı bi- :E 
E: nalart in,aatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle ~ = eksiltmeye konmuttur. :E = 2.) işbu intaatın muhammen keşif bedeli 270.993.53 =: = liradır. :E -3.) Eksiltme evrakı 15 lira mukabilinde Karabük'te ve = - ---= çelik fabrikaları müessesesi veya Ankara' da Sümer Bank :E 
= Muamelat şubesinden alınabilir. := 
E: 4.) Eksiltme 24.7.1939 pazartesi günü saat 15 de Kara- = = bük'te Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesi Müdürlü- :E 
=: ğünde yapılacaktır. ~ 
E: 5.) İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap- = 
:= mı• oldukları bu kabil işlere bunların bedellerine ve han- := 
=: gi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları- : = nı koyacaklardır. :E 
§ 6.) Muvakkat teminat miktarı 14.600 liradır· = 
=: 7.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- El§ 
:= le günü saat 15 e kadar Karabük Demir ve Çelik Fabrika- := 
=: ları Müessesesi Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta ile : 
=: gönderilen tekliflerin nihavet ihale saatinden bir saat ev- =: 
=: veline kadar Slelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış : = olması lazımdır. 5 - -:= 8.) Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek : = ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser- =: 
=: besttir. (2892) 12860 =: - --=ili llllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllJllllllllllllllllllfi=' 

Kiralık ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen 
Mahallesi Sokağı Kapı Yıllık icarı 

Lr. K. M. Teminatı Müştemilatı 

Öksüzce Eğri bucak 26 13 50 12 İki oda iki odunluk avlu hela 
Yukarda evsafı ve müştemilatı yazılı hanenin 20-7-939 tarihinden 31-S· 

940 gayesine kadar olan icarının ihalesi 20-7-939 tarihinde saat 15 te Anka
ra Defterdarlığında toplanacak komisyonda yapılmak üzere açık artırmıya 
konulmuştur. İsteklilerin hizasında yazılı teminat makbuzu ile birlikte adı 
geçen günde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartnameyi görerek ve 
izahat almak istiyenlerin defterdarlıkta milli emlak müdürlüğüne müraca-
atları. (2793) 12768 

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarlları 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vck5.· 
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelc• 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi tc· 
ıekküller kendilerine açık olacaktır. 

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

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaı· 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları ıunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa· 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir· 
mck ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d • Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 

e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör
düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 

f • Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 
ölmüı olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir). 

g • Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen
mek auretiyle veya diğer inzibati şebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi se· 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ· 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhiidname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali· 
tiklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M. Vekileti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti sıhhat işleri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 

(1869) 11849 

Satıhk otomobiller 
M. M. Vekaletinden : 

Cinsi markası modeli silindir Muhammen bedeli muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Kamyonet Fort 933 4 200 15 
Kamyonet Fort 934 4 150 11 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı kamyonet otomobillerin 24.7.939 tarihinde 
saat 15 te ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale defterdarlıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli pcıinen tediye edilecektir. 
4 - lstckliJerln bu husustaki prtnameyi görmek ve izahat almak U-

zere defterdarlık milli emlik müdürlüğüne müracaatları. (2863) 12854 
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1 Memur ahnacak : 1 Güzel İzmir Oteli ~ = - : Temiz hava güzel manzarasiy- : = = : le meşhur Çankırı caddesindeki : = Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: = = Güzel İzmir otelini eşyaları ta - : 
il§ = : mamen yeni ve bütün konforu : 
S: Bankamızın merkezi ve muhtelif şubeleri için tahsil dereceleri := E muhtevi olmak üzere tekrar aç- : = ile mütenasip maaş verilmek suretiyle müsabaka ile lüzumu kadar 5 : mış olduğumu sayın mlişterile - : 

- memur alınacaktır: = : rime arzederim. Tel: 3051 ----------------c: -----------------

l - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak := 
lazımdır. : 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini muntaza- =: 
man ifaya mani olacak derecede bünyevi zafa veya arızaya müptela = 
olmamak, -

b) İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidematında =: 
istihdam hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapılacak tah- := 
kikatta sabit bulunmak, := 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yukarı olmamak, -ç) Lise tahsili bulunmak, --
d) Fransızca, İngilizce ve almancadan birine iyi derecede vakıf = 

bulunmak. := --

-
Galip Şener 2516 :S 

"111111111111111111111111111111111111111,. 

... 

IREÇ 
Kütahya namiyle maruf en yüsek 

randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec
nebiyeden ari (Mehmet çavuş mal -
ları) toptan ve perakende Sanayi cad
desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
Telefon : 2078 ve Sanayi caddesi Ha · = 2 - Müsabaka imtihanı programı: 

:= a) Riyaziyat. 
:= b) İktısadi coğrafya, 

_ san Baldudak Telefon 1423 ticaret -
- hanelerinde bulunur. Reklam ilanla -

rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e-
=: c) Türk tarihi, := 
- ç) Sosyoloji, -
= d) Fransızca, veya ingilizce yahut almanca lisanlarından türk- ;: -= çeye ve türkçeden bu lisanlara tercüme. _ -E: 3 - İdare merkezimizle İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapı- :,: = Jacak olan bu imtihana iştirak edeceklerin 29. 7. 1939 tarihine kadar =: = şubelerde §Ube müdürlüklerine ve Ankara'da memurın servisine =: -= müracaat ederek lüzumlu vesikaları tamamlamaları lazımdır. -:= 4 - İmtihanlara Ankara, İstanbul ve İzmir'de 9 eylfil 1939 ta- =: = rihinde saat 9 da başlanacaktır. \ := - -= 5 - Müsabaka imtihanını kazanacak talipler, hankada iktisap = 
=: eyliyecekleri haklar ve tabi olacakları şartlar hakkında şimdiden := 
:= imtihanın yapılacağı şubelerimizden malUmat alabilirler. := 
~ l l l il l l l lll l l l il l l l l il l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 w 

diniz. 2309 

Pastörize süt içenlere 
10 Temmuz 939 dan itif>aren 
boş süt şişelerinden depozito 
olarak. 

Kiloluk 17 ,5 kuruş 

1/ 2 " 
1/ 4 .. 

12,5 " 
12,5 .. alınacaktır 

Orman Çiftliği 

EVİNJ)E ÇEHİ~ CE!lEYANI 01.MllYANJ.APA 
rwı 1 ~llKİPSİZ- 2 İPEAL 
~ RAl'YO 

Hem Ra:dyonuzu ı,ıetlr 

hem de evinizi tenvıreder 

6 lamb•lı 16 dan 2000 m . dalgalı 

·~Yalnız 6 voltluk bir alcOmOlatörle ı,ıer 

MA KONl "'400 Tİ~ 

:> ıambaıı ı o a~n 7Uutı m. dafgah 
6 lstH,yon ıc;ırı otomatik ayar tertibatı vardU', 

1:10 ..-olthtll btr ıDI we 2 ıwıofULIM ~r ak.QmQt.tılfle ..... 

Veresiye 
SAHİBİNİN 

ANKARA 

sat ıs _, 

Ko~ Ticaret Türk Anonim ~irketi Ulus meydan1 

_:!llllllllllllllllltllllllllllllllllllllL 

= = 

SESİ 
İSTANBUL 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 302 

/ 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Mayerling § 
Zayi - Trabzon Nüfus müdürlü- = CHARLES BOYER § İngilizce bilen daktilo alınacak 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : = -- -~ Bayanların nazarı dikkatine ; 
ğünden aldığım nüfus kağıdımı kay- "11illll11111111111111111111111111111111 r 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi - -------------

-- VİYANA ŞAPKA SALONU 
HE L L İ 

-- ~~n ~~;~~rolmadığı ilan ol~;4~r. Zeli- İstanbul poris mektebine girme Karabük Demir ve Çelik fabrikalarımızda istihdam e
dilmek üzere lngilizce bilen altı daktiloya acele ihtiyaç var
dır. Kendilerine iktidarlarına göre 120 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

- --- - ,::! J 111111l111111111111111111111111111111 L --- -- - -
: ~Dr. A. RİZA TARLAN§ ------ Atatürk bulvan 57 Ali Nazmi aparflman - - -: Cebeci Hastanesi : 

: Sabık Bulaşık ve İntani hastalık- : 
: ları mütehassısı. -- Adliye yanı Genç Apt. No: 7 -
§ Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : 

----S 3 No. lu Daireye naklettiğini sayın müşterilerine arzeder. ::= 
~ l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iF 

- 2416 -
ZAYİ - Ankara belediyesinden al- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

mış olduğum hususi otomobilime ait DİKKAT 
Fenni gözlük, tıbbi ve tuvalet kor

salarımzı rekabet kabul etmez fiat
le yalnız Adliye caddesi kuyumcular 
karşısında M. H A L K A C I da 
yaptırabilirsiniz. Telefon: No. 2978. 

A. H. 0955 sayılı plakamı Uludağ. Ya
lova yolunda kaybettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü olmadığı-

nı bildiririm. 

Bahçeli evler No. 168 Dr. İlhami 
2523 Masar 2538 

T. C. ZİRAAT BANK Si 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet ı .000 Liralık 4.000 Lira 

4 .. 500 .. 2.000 " 
4 ,, ıso ,, ı.ooo .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 " 

5.000 " 
120 • 40 " 4.800 ,, 
160 n 20 " 3.200 ,. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

eli m 

HASA.G 

lüks lambaları 
Ankara satış yer\ 

NIYAZI ve 

ORTACI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

2059 

Dr. Asal Koryak -1111ııı;a 
Deri, saç, Tenasül hastalıklaJ 

!arı mütehassısı. Belediye sırc.sı 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 

've muayenehanede Ti.: 3618 

MOZAYIK 

~ 
Marka 

Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer
merden, kendine mahsus rengi, par· 
laklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O -
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -
kentle satış yerleri: Nazmi Balkanoğ
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Hasan Baldudak Telefon: 1423 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6441 
İmtiyaz sahibi 

lskendet Artun 

Umumi neşriyat1 idare eden 
Yazı lşteri MUdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basmıevi ANKARA 

dola 

ıarflan 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl İstanbul polis okuluna 
stajyer alınacaktır. 

2 - Taliplerin, Emniyet teşkil~t 
kanununun 23 üncü maddesinde yazı -
lı, türk olmak; fili askerlik hizmetini 
yapmış bulunmak; boyu 1,64 santim -
den kısa olmamak; 30 yaşını aşkın bu
lunmamak; ağır cürüm veya haysiyet 
ve ahlaka münafi efalden biriyle mah
kum olmamak, sağlığı mükemmel ol -
duğu tam teşekküllü heyeti sıhiye ta
raı ınuan yaptlacttk nn•aycıtc ne sabit. 

olmak; ecnebi kız veya kadın ile evli 
olmamak veya yaşar bulunmamak; ku
mar; sarhoşluk; ve mümasili kötü hal
lerle adlanmış olmamak ; gi bi vasıf ve 
şartları haiz bulunmalıdırlar. 

3 - Orta tahsil mezunlarıyla; ou 
derecedeki gedikli erbaş sınıfından 

mezun olanlar ve ecnebi dillerden bi -
rin~ bilen ilk okul mezunları yukarda
ki vasıfları haiz olmak şartiyle imti -
hansız kabul olunurlar. 

4 - İlk mektep mezunlariyle bu 
derece tahsil görmüş olanları vilayet 
merkezlerinde açılacak müsakabaka im 
tihanına tabi tutulurlar. 

Girişe ve teferruata ait diğer husus
ları öğrenmek istiyenler mahalli em -
niyet müdür veya amirliklerine baş 

vurmalıdırlar. (2890) 12859 

Boya ve temizlik 

yaptırılacak 

Ankara Havagazı T. A. Ş. inden: 
Fabrikamızın yanında bulunan bü

yük havagazı deposunu yeniden te -
mizletip boyatacağız. Bu işe ait fenni 
şartnamelerin §irket müdüriyetinden 
alınması ve fiyat tekliflerinin 14 tem
muz cuma gününe kadar şirket müdü
riyetine verilmesi ilan olunur. 2541 

r 

Talip olanların derhal Ankara'da Umumi Müdürlük 
Personel şubesine ve İstanbul' da Sümerbank İstanbul şu-
besine müracaatları· 2540 

il 
.· 

Haymana kaphcaları 
Kaplıca mevsimi başladı senelerdenberi size ıstırap veren müz· 

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktlı· 
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları me
deni ihtiyaçları karşıhyacak tarzda yeni baştan sıcak ve soğuk su 
teşkilatiyle umumi havuzlar ve duş tertibatlı hususi banyolar şek
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuştur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külfe
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Haymana 
şifa yurduna koşunuz. Anakra - Haymana doğru posta ve otobüs-
leri vardır. HAYMANA BELEDlYESl 

UYDUN ZMU 
Geçen ay Ankara'ya isabet eden bütün büyük ikramiyeleri; bi -

!etlerini ANKARA PİY ANGO'dan alanlar kazandı. 
12000 lirayı Devlet Demiryolları hasılat müfettişlerinden Bay 

SIRRISAN ve ortakları, 10000 lirayı İsmet İnönü ilk okulu karşı
sı No: 7 Bayan Emine, 10000 lirayı Bay Mehmet Ali ve yine 10000 
lirayı Nafıa Vekaleti istimlak bürosu merkez fen memuru Bay 
MUSTAFA ŞENDİNÇ kazandılar .. 

Pazar günü gişelerimiz açıktır. Arzu eden müşterilerimize bu 
çekilişten itibaren devamlı bilet verilir. 

A R PİYANGO 
ıvıerkezi: Bankalar caddesi No: 40 
Şubeleri: Yenişehir Atatürk bulvarı Kızılay karşısı Güven apart

manı altında ve Samanpazarı meydanı esnaflar cemiyeti altındadır. ,l ____________________ I ______ ..,, 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
'HALK 

sus 
BU GECE 

FENA YOL 
Danielle Darrieux 

Gündüz iki film 

1 - Fena yol 

2 - Yaralı Kartal 
Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 
öğleden sonra 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BU GECE 

30 kısımlık büyük film 

Aslan Adam Macera Peşinde 

Gündüz : 

14.30 - 16,30 - 18,30 ve 

10 ve 12 ucuz matinelerde 2 film 

1 - Moto Katiller kulübünde 

2 - Kaçakçılar 

Hint intikamı 

Gündüz iki film 

1 - Hint İntikamı 

2 - Aşk Kanatları 

Seanslar: 

14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SİNEMASINDA ÜÇ AHBAP ÇAVUŞ EGLENlYOR T~~j~ 

larımızın 
Bütün ebadlan 

1 i 1 

Çocuk Sarayı 
Caddesi Gençağa 
Apartmanı No: 6 

Kazım Rüştü Telefon 
2208 


