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Nevyork mektuplar1 

Yazan:N. H. ATAY 

lamet lnönü Y aloua'da doat Mıaır Hariciye Nazın Abdülfettah Yalaya PCJ§a ue 
Hariciye Velıilimizle lıonufUyor 

Milli Şefimiz l•met lnönü Yalova'Ja Mınr Hariciye Nazın Abdüllettala Yahya Ptlftı 
ue diğer dauetlileriyle beraber 

Dost Mısır hariciye 
nazırı şehrimizde 

Abdülfettah Yahya Paşa 

Garda halkın samimi sevgi 
tezahürleriyle karşılandı 

Mıaır Hariciye Nazm Ekaelim Abdülfettah Yahya Pqa ile Ha
riciye Vekilimiz Şükrü Saracoilu refakat ve maiyetlerindeki ze -
l'at ile birlikte hususi bir trenle dün sabah 8,30 da ıehrimize gel

-,..,"'"· 

Abdülfettah 
Yahya Paşa 

Necibali KOÇ()KA 

1 
Muhterem misafirimiz Mıaır • Türk 

bayraklariyle donatılmıı olan istas • 
yonda Hariciye Vekaleti Umumi Ka -
tibi Numan Menemencioğlu, Ankara 
Valisi Nevzat Tandoğan, Ankara Mev 
ki Kumandanı General Kemal Gökçe, 
Hariciye Vekaleti Protokol Dairesi 
Reisi Şevket Fuat Keçeci, Hariciye 
Birinci Daire Reisi Vekili Sedat Zeki 
Örs, Ankara Merkez Kumandanı Al· 
bay Demir Ali, Emniyet Direktörü Şi
nasi Turga tarafından karşılanmıştu. 

İran, Afgan ve İrak büyük elçileri 
de muhterem misafiri karıılıyanlar 

arasında bulunmakta idiler • 
Ekselans Abdülfettah Yahya Paıa, 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraço~lu 
ile trenden indikten sonra kendilerini 
karıılamıya gelmiş bulunan zevat ile 
selamlaşmış ve gar peronunda başta 
bando mızıka olduğu halde bir kıta 
asker ihtiram resmini ifa eylemiştir. 

Bando, Mısu ve türk milli maşlarını 
çaldıktan sonra Mısır Hariciye Nazırı 

B. M. Mecllslnde 
BAREM 
müzakereleri 

Layiha 24 üncü 
maddeye koda r 

kabul edildi 
Bü7iik Millet Meclisi dün B. Re
fet Canıtea'İD reialifincle toplan
mıt ve banm liyihasınm müza
keresine de•am etmiıtir. 
Dünkü görüımeler neticesinde la· 
yihanın yirmi dört maddesi mü
_._. ............ ittir ••• 
mGzakerelere dair tafsillt 8 inci 
aayfamızdadır. Meclis yarm aaat 
15 te toplanarak tetkiklerine de
vam edecektir. 

Mıaır Hariciye Nazın Bt1Jvelcilimiz Dr. Relik Saydamla beraber 

Mııır Hariciye Nazm Abdülfet
tah Yahya Paıa kardet memleket 
topraklarında bulunmaktadır. He • 
ll\iz aeyahate çıkmazdan önce M111r 
tazeteleri tarafmdan Türkiye hak -
ltlllcla hararetli yazılara mevzu olan 
ı.u aeyahat, genç hükümdarlıim, 
la\ikümetini temsil eden bir nazarın 
'rürkiye'ye ilk seyahati olmaaı hase
),İJle tarihi bir kıymeti baizdir.Yah
)a Pata Ankara'da çok sıcak ve de
lıaııi bir muhabbetle kal"§ılanmıı
tar. Çünkü burada kendileri sibi, 
lrleınleket istiklali uirunda çalıımıt 
"• acı aünlerin hataralarnu tabDJf 
hiiriyet ve istiklalin manasını bütün 
l•ııitliiiyle anlıyan kendileriyle ay
ili ruhi halet içinde bulunan bir mu
hite girmiıtir. Azim ve iradenin ae
b.t ve imanın heykelletmit bir ifa
deaj olan Ankara, genç hükümdarh
~ra aziz Nazın üzerinde mesut bir 
llıtiba barakacaimı kuvetle tahmin 
•deriz. Geçmif zamanlarda uzun ve 
'la\iyijk bir hayat ve mukadderat it
Iİl'lJônde bulunan iki millet ihtiyar 
41cdeniz'in en mühim noktalarmda 
ı.ıandan sonra sulh ve medeniyet da
•alan yolunda ayni samimiyetle ça
l1tabilmek imkanı içinde bulun
lrlaktadarlar. Devlet adamlanmızla 
)apacakları temasta her iki milletin 
bulÜnkü dünya buhranı karıaamda
ki ıörüılerinde tam bir ahenk ola • 
Caiını timdiden ummaktayız. Çün -
~\i her ilri milletin de istihdaf ettik-

ihtiram kıtasını teftit etmit ve garın lı: 
iç ve dışını dolduran halkın samimi te- A R N A V U T L U K ' TA 
zahüratı arasında gardan ayrılarak i - .. --------------------
kametlerine hususi daireler tahsis e - Q . • 

1 
. 

dilmiş bulunan Ankara Palasa gitmif· 12 bı n 1 ta yan askeri var ! 

erj gaye, karıılıklı hukuk ve hür -
lrlet prensipleri içinde, herkesle iyi 
:~İnerek kendi milletlerinin terak

•e inkitaflarmdan baıka bir teY 
deiildir. 

Türkiye Cümhuriyeti her fırsatta 
;'!Ahiyetli devlet adamlan •iziyle 
•lftıa tekrar ettiği sibi, bütün say

tet •e faaliyetini, bupnkü milli hu
dlltlan içinde yükselmek etrafmda 
teaaerküz ettirmittir. Maaır da ayni 
•uretle dütünmektedir. Kendileri • 
:~il COirafi vaziyetleri dünya poli • 

~aaı Üzerinde müstesna bir ehemi
t eti haiz olduiundan her iki millet 
ı :u leıniz hiaaiyatmı bir hakikat ha
·~de Dluhaf aza edebilmek için, bu
l'üllJıü •aai,.etin D1uhafaza nida -
llaeaiae çalıtmllları •e bu tez etrafın· 

<Sonu 6 ıncı uylıdı) 

!erdir. 

Ziyaretler 
Mısır Hariciye Nazın Eksellns Ab

dülfettah Yahya Paşa öğleden evel, 
Başvekil Doktor Refik Saydam, B. M. 
M. Reisi Abdülhalik Renda'yı ziya -
ret etmit ve bu ziyaretler iade edil • 
miştir. Muhterem misafirimiz öğle ye
meğini Mısır sefarethanesinde hususi 
olarak yemitler ve saat 16.30 da refa
katindeki zevat ile birlikte İsmet İnö· 
nü kız enstitüsünü gezmişlerdir. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

İtalya hu suretle Balkanları 
tehdi~ mi etmek İstiyor ? 

Pariı, 19 a.a. -Amavutluk'taki İtalyan kıtaabnm mevcudu bir 
ay evel 80 bin iken bugün 120 bin olarak tahmin edilmektedir. 
Bu rakam mahalli aıayİf için icabeden miktardan çok yüksektir. 
Libya' da bir teftit ıeyahatinden dönen mareıal Badoglio bugün L Tiran'a gitmiıtir. 

1 

Öyle anlatıhyor ki, İtalyanlar bu 
hakiki sefer ordusunu Adriyatik kı -
yılarında tutmakla, icabında balkanla
rın her hangi bir noktasında, İtalyan 

kurmayının "Yıldmm süratiyle hü -
cum" nazariyesine uygun bir ıekilde 

müdahale edebilecek vaziyette bulun
mak istiyorlar. 

Arnavutluktaki bu İtalyan kıtaları -
nın Yugoslavya üzerinde bir tazyik 
yapmıya matuf olduğu faraziyesi İtal
yanın bu istisnai gayretini izaha kifi 
değildir. İtalyan mevcudunun bu mik· 
tarı bulma11, dün BB. Gafenko ve Me
takaas arasında müzakereye mevzu 
teşkil eylemiştir. 

Fransı, hariciye nezaretiyle tefl\111 
olan mahfiller, Arnavutluktaki it.al -
yan kuvetlerinin arttmlması, Türki • 
ye ile İngiltereyi dütündürmek için -
dir. Zira Yugoslavya ve Romanya, ya
kında imzalanacak olan türk ingiliz 

Mınr Harici7e Naın Ebedi Şel'in kabri önüncle eğiliyor (Sonu 6 ıncı /adı) 

Hatay anavatana 
kavuşacağı günü 
sabırsızlıkla bekliyor 

Antakya, 18 a .a. - Her an Hatay'ın anavatana kavuıtuğunun 
ilanı, heyecan ve ıabırsızlıkla beklenmektedir. Şimdiden her ta
rafta bayraklar aıılmııtır. O gün pek muhteıem ıenlikler yapıla
caktır. Bayram programını hazırlamak üzere Halkevi baıJcanı 
Samih Azmi Ezerin reiıliğinde bir komiıyon teıkil edilmiıtir. Ko
miıyon çalıımalanna bqlamıtbr. 

Ankara' d aki lcomiayon ı 

B. Gafenko dün 
Pireden ayrıldı 

Ana vat.anla Hata yarasındaki hu
dudun kaldırılması ve Fransa hükii
metiyle yapılan anlaşmanın parafe 
edilmesi ile hasıl olan vaziyeti tetkik 
etmek üzere teıkil olunan komisyon Atina, 19 a.a. - Bugün saat 11.30 da 
dlln ilk toplantısını saat 16 da Dahi - Romanya hariciye nuın B. Gafenko 
liye Vekiletinde yapmııtır. Komis· refakatlerindeki zevat ile berarber 1s
yonda bütün vekaletlerin, mülhak tanbul yolu ile Romanya'ya dönmek 
bütçe ile idare edilen dairelerin de • ~zere Dada vapuru ile hareket etmit-
legeleri bulunmuıtur. tır. 

MUHTELiT ENCÜMEN 
Adliye ve T eşkilitı Esasiye en

cümenlerinden mürekkep muh
telit encümen bugün Parti grup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

B. Gaf enko bugün lıtanbul' da 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Romen 

hariciye nazırı bugün ıehrimize ge -
lecek ve bir gün İstanbul'da kaldıktan 
sonra aynı vapurla Köstence'ye hare• 
ket edecektir. 

Japonya Tiençin işini mevzii 

bir hadise telakki etmezse ... 

İngiltere Tokyo'ya karşı 
şiddetli tedbirler alacak 

Londra, 19 a.a. - iyi haber alan mahfillerde ıöylendiğine gö. 
re, ıeri bir hal ıekli bulunmadığı takdirde lnıiltere bükümeti ted· 
ricen apğıdaki tedbirleri ittihaz edecektir: 

1. - 1911 tarihli ingiliz - japon ti- ~':""!"'~~~~~~~~~~~~ 
caret muahedesinin feshi, 

2. - İngiliz sömürgelerinde japon 
eıyaaına ağır vergiler tarhı, 

3. - Japon eşyası ithalatının kon - tı..=...,.jjjiiiı-
tenjana tabi tutulması, 

4. - Japon kambiyosuna kartı tid
detli tedbirler ittihazı. 

Hariciye lıomiteainin toplantıaı 

Londra, 19 a.a. - Bu sabah Çem
berleyn'in riyaseti altında toplanmış 

olan İngiliz kabinesinin hariciye ko -
mitesi bilhassa Tiençin'deki vaziyet 

hakkında tetkikatta bulunmuştur. 

Komite, aynı zamanda ticaret ne - ~~~ô 
zareti tarafından teklif edilen ve Ja- ( _......,,,._ ... 

ponya'ya karşı mukabelebilmiıil ola- ı 

rak ittihaz edilecek olan tedbirleri de 
tetkik eylemiştir. 

İyi maH'tmat almakta olan mahfil • 
lerde beyan edildiğine göre, Japonya
nın hadiseyi her iki tarafı memnun 

edecek ıekilde halletmeği istiyeceği 
ümidi daima mevcuttur. 

Japon hükümetinin timdiki hare • 
ket hattını muhafaza etmesi takdirin· 
de bu sabah derpiş edilmiş olan ted· 
birlerin hemen tatbikine girişilecek • 
tir. 
Toplantının sonunda Çemberleyn, --------

muhaliflerin lider muavini Arthur 
( Sonu 3 üncü say/ada ) 

T iençin ve Pelı:in'deki yabancı imtiyaa 
mıntalı:alarını ıöıterir harta 



-2- ULUS 

Günün i~inden 

Ayh, yıldızh iki bayrak 
On sene fasıla ile iki defa gittiğim Mısır, gezdijim, gördüğüm bir ül

kedir. Süveyş kanalının başını bekliyen Ferdinand de l..esaepı heykelin
den Teb şehrindeki tarlalar içinde yükselen Memnon Koloeuna. kadar 
yakın ve uzak mazi eserleriyle tanl§tnn. 

Gize ehramlarının ·yakınındaki Sfenks'in kar9ıaında Mısır'ı gezmiye 
giden yabancı turistlerin hayran hayran baktıklarını görmüıümdür. 
Fakat ben, ondan ziyade Kahire'de heykeltraı Muhtarın ''Kalkınan Mı
sır .. abidesiyle ilgilendim. 

Çünkü Gizenin kırk asırlık Ebülhevli, nihayet, bana geçmif günler -
den kalmaktan başka bir mana ve değer ifade etmediği halde bir Sfenks
in kalkıp uyanışını gösteren yeni heykel, bir milletin bal ve istikbal için 
beslediği ümid ve imanın sembolü gibi idi. · 

Nil sahillerinin feyiz ve ~reket kaynagı olan yqil aahillerinden renk 
alan Mısır bayrağını kendi haşıehrinöe çekilmif gören türkle, türle bay -
rağını kendi paytahtında çekilmiı gören mısırlı bir an için bile, bu iki bay 
ra ,m karşısında yabancılık duymazlar. 

Biribirine yakın dalgalanan bu iki bayrağın ilcisi de ayla yıldızı, bu gök 
ler bile süsliyen iki ziyneti göğüslerinde taıımaktadırlar. 

ıJündenberi Mısır'ın güzide bir heyeti Ankara'mwn miaafiridir, Bu 
güzel vesile ile ikisi de ay ve yıldızla süslenen iki kardq bayrak yanya -
na dalgalanıyor. Bu iki bayrağı yanyana kucaklatır ve dalgalanır gö -
renler, Sakarya ırmağı ile Nil nehrinin, bir an için, yanyana aktığını ta
tavvur etse yeridir. 

Hariciye nazırının başkanlığı altında Ankaraya gelen reyetin manevi 
ıahsında da biz, büyük bir maziye malik olan bir memlekette bugün 
hür ve müstakil yaşıyan Mısır milletinin müreffeh hali ile mesut iatik -
halini selamlıyoruz. Bu dostane temaslardan sonra Akdeniz, Karade -
niz ve Tuna ağızlarında nefes alan aulh"sevgisi, demokrasi ve hüriyetin 
Nil mansabında ve Şap denizinin ağzındaki kardctleriyle de el ele ver -
miş olduğunu görmekle bahtiyar olmak en büyük arzumuzdur. · 

N. ARTAM 

1 İsi an bul Fuarı İzmir 
Fuarına zarar verirmi! 

TürkkUşu 
filosu 

Konya da 
İzmir, 19 (Telefonla) - Birkaç gün 

denberi 1ehrimizde bulunan ve dün 
40.000 kiJinin huzuriyle Gaziemir mey 
danında bUyUk hava tezahürleri ya
pan T. kuıu filoıu bu sabah ıehrimiz
den 8.10 da Çivrile havalanmış ve taya 
recilerimiz meydanda tayyarecilerimi 
zi vilayet namına emniyet direktörü 
müstahkem mevki namına komutan -
lık emir ıubayı, Belediye namına reis 
muavini, hava kurumu baJkanı ve aaz
ıı matbuat ve ajanı mümessilleri tara
fından güzel yolculuk temennisiyle u
ğurlanmıılardır. Filo havalandıktan 
sonra yarbay Osman Baykal Sabiha 
Gökçen meydan üzerinde çok alçak -
tan uçarak uğurlayıcılarını selamla -
pıııtardır. 

Füo Çforil'cle 
Çivril, 19 (Huıuıi) - 11 tayyar-e -

den mürekkep Türkkuıu filoıu bu sa.: 
bah saat 10.35 de ıehrimize inmiş, em
aalıiz tezahüratla karıılanmıştır. Tay
yarecilerimiz öğle yemeğini şehrin 
miaafiri olarak yedikten sonra mey -
danda uçuılar yapmışlar ve benzin a
larak 15.40 da Konya'ya uçmuşlardır. 
Türkkuşu filosunu gelişlerinde ol -

duğu gibi gidişlerinde de b'üyük bir 
halk kütlesi uğurlamıştır. 

Filo, Konya'ya vardı 

Konya, 19 (Telefonla) - Türkku -
şu filosu bugün 17.2s" de İ:zmirden şeh 
rimize inmiştir. Tayyarecilerimiz ha
va meydanında vilayet, belediye husu
si müesseseler ve hava kurumu erkanı 
mektepliler ve kalabalık bir halk tara· 
fından karıılanmışlardır. 

General Cemll Tahir 
Taner'in izmille 

tetkikleri 
İzmit, 19 a.a. - Beden Terbiyesi 

Genel Direktörü General Cemil Tan
er dün yanında genel ıekreter ve de
nizcilik federasyonu başkanı olduğu 
halde İstanbuldan ıehrimize gelmiş
lerdir. General öğleden sonra C. H. 
P. binasında bölge heyeti ve kulüpler 
mümessilleriyle uzun bir görüşme ya
parak İzmiti'n umumi spor mesaisi 
hakkında etraflı izahat almııtır. Spor 
cualnn dileklerini büyük bir alaka i
le takip eden general bu dilekleri not 
etmit ve bu arada bölgeye bir güreş 
antrenörünün sık sık gönderileceğini 
bir gUreı minderi ile bir futa hediye 
etmeği videtmiııtir. Generalin bu ala
kası İzmit gençliğini fevkalade sevin
dirmittir. General bu sabah da tet
kiklerine devam etmiı ve yeni yapıla
cak olan stadyom ile kulüpleri geze
rek bölgenin denizcilik faaliyeti üze
rinde bilhassa durmuıı ve bu hususta 
birçok direktifler vermiştir. Öğle ü -
zeri general ıerefine bölge tarafından 
belediye bahçesinde bir ziyafet veril
miştir. General saat 16 da Adapaza
rına hareket etmiştir. İzmit gençle· 
rinden bir grup motosiklet ve bisik
letleri ile generali yirmi kilometre 
İzmit dışına kadar takip ederek uğur
lamışlardır. 

lzmir'de turistik 
yollar ve plô j 

İzmir (Husuıi) - Vilayetimizde 
inşa edilecek turistik yolların güzer
gilıı tespit olunmaktadır. Bu iş üze -

Kendisine memnr 
süsü veren aıık 

delikanh 
İstanbul, 19 (Telefonla) - latan . rinde yol inşaatını deruhte eden Reji 

bul vali ve belediye reisi doktor Lut· il , , General şirketinin iki türk ve iki fran-
fi Kırdar, 1940 senesinde Beynelmilel Meslek oku iri talebeSIRIR sız olmak üzere dört mühendisi çalıt-

h" b" f maktadır. İstanbul, 19 (Telefonla) - tstan - ma ıyette ır uar açmak tasavvurun- 1'ade eaı'le<ek dı'plomalarl B .. h d. 1 B 1 H Ik 
d ıd ğ ·ı ·· ı · umu en ıs er, ostan ı, a apı -b 1 dl' · b. k kur yapmak a o u unu gazetecı ere soy emış, 

u a ıyeıı genç ır ıza bu beyanatı lzmir'de, İzmir fuarına nar ve 1'epeköy ile Selçuk arasında 
için kendisine memur süsü vererek bir rekabet telakki edilmittir. Hatta Meılek mekteplerimi:zden mezun o- inta edilecek turistik yolların güzer -
tehditlerde bulunan bir genç hakkın • bu huıuıta İzmir belediye meclisinde lan veya bu mekteplerin her hangi bi- gihını tespit edince inpata derhal 
da takibatı yapmağa başı mıştır. Bu İstanbul valisinin bu tasavvuru aley - rinden ayrılmış bulunan talebeye, bu başlanacak ve evela iki yol inıa olu -

· · D k k k b 11 • d k d" nacaktır. Ayni zamanda Güzelyalı ve takibata sebep şudur: hinde bir çok ıözler. söylenmııtır. o me teplere a u erı esnasın a en ı- t 
nciraltı - Ağamemnun'un ılıcaları tu-

Mehmet adında b'ır gen yaz ,tatili· tor Vali L\ltfi Kırdar bu münasebetle terinden alınan diplomaların verilme -
ristik yolları güzergahı da tayin edi-gazetecilere demiıtir ki: si kararlatmıştır. Maarif vekaleti dip-

ni geçirmek üzere, İstan ul'a gelen lince iıçi ve mütehasııı grupları tara-.. . Bu hususta bir arakadaıınızın ıual- lomaların verilmesi işinin aşağıdaki e-
Hatay 'Pranıfz' 'kız 'kolle1ı talebesın - lerine cevap verirken, 940 Mneai için sular dahilinde yapılmasını alakalıla· fından hep birlikte inpıına devam o
den bayan Perihan isminde bir genç dütündilğilm bir fuar meselesi halı: • ra btldlrml tir. lunacaktır. Turistik ;roll&rıl\ ~erKl

~-....-.,nın a mu ım istım alt er yapılması i -
kızı sokakta dolaşırken gö müş ve ya· kında da bir kaç kelime aöylemiştim, Meslek mekteplerinden m"zun olan cap edecektir. 
nına yaklaşarak, . lstanbul'da senelik fuarlar açılmaaı talebenin ilk ve orta mektep <(nloma- Plaj müteahhidi, bazı sebeplerden 

•'Ben bir sivil polis merur.ıyum; si- fik~inin. bir kaç senedenbetri ~ynı mev lariyle enstitild~e ~na~ ~e~t~lı dt~o İnciraltı plajı inpat müddetinin uza-
• • . . .. . zu uzerınde, meıgul olan zmır'de en- matarının ken ılerıne ıa esın c ve • tılmaıını istemişti. Vilayet daimi en-

zı vazıyetını:zde şuphelı bül um. Be • diteler ve sui tefehhümler uyandır - let bir mahzur görmemektedir. Yal_ - cümeni, tetkikat neticesinde müteah _ 
rabcrce karakola gitmemiz azımdır.,, dığını gördüm. Eveli ıunu kaydede - nız diplomaların bir sureti mektep ida hide haziran ıonuna kadar mühlet 

Bayan Perihan, bir zabıta memuru yim ki, bu meıele burada ilk defa be- relerinde saklanacaktır. . vermiıtir. Plaj gazinosu ıimdiden se-
tarafından vukubulan bu d eti. kabul nim tarafımdan ortaya atılmıı değil • Meslek mekteplerinin muhtelif 11 - neliği 1.300 lira üzerinden üç ıene için 

. b. ı·kt .. .. ğ 1 dir. İıtanbulu'n emsalsiz tabiat ve zen nıflarından muhtelif sebeplerle ayrıl- müzayedey· e çıkarılmı•tır. İnciraltı 
etmış ve ır ı e yurume c aş amıt • . 1 be Jk" h ·11 • s 

. .. ginlikleri, tariht muhtelif medenıyet- mıı olan ta e ye eve ı ta ıı erıne plaj ve gazinosu ı ağustostan itibaren 
lardır. Mehmet Perıhanı k takola go- terin hesapsız Abideleri, pek tabii ola- ait diplomaları iade edilebilecektir. halkın istifadesine açılacaktır. 
türeceği yerde, ~ülhane P kına gö • rak, vazife batında bulunanlara bu ar- Yalnıı: diplomaların arkasına alakal~ 
türmüt ve kimsenin bulunmadığı bir zuyu vermittir. Benden evel bu ma • talebenin mektepten ayrılıt sebebi ve 
kötede kıza tasallut etmek ı temittir. karoda bul~nan~ar da bu mevzu etra • mektebi hangi ıınıftan terk ettiği ya
Bayan Perihan tiddetle miımaneat et- fında ciddı ıekılde meflul otmuılar - 1 k d' 1 b. . • d ı:ı aca ve gene ıp amanın ır suretı 
mit. bunun üzerine Mehm t "yarın ır. ·d d --Ll na kt 

'k"d . . d nda 1 b 1 dil il ··ı ı are e .... a ca ır. saat ı ı e benı Bayazıt n c anı ıtan ul'da açı ması ı nu en en -
beklemezsen, işin öbür taraf ıa karıı- temasyonal fuar, İzmir fuarına zarar-
mam, bak sen bilrisin., demi t r. Bu ha 1ı olup olmıyacağı meselesi, elbette • ff ..IA 1 f i • 
diseden sonra bayan Perihaı ailesinin ki gözümüzden uzak tututmıyacaktır .. Gfl\ıeft mezun ye mflhaftlftl 
yanına dönerek vaziyeti a atmııtır. Bu huıuıtaki tetkiklerimizin neticesi, 
Bunun üzerine polise haber ~erilmiş- İstanbul beynelmilel fuarının İzmir 
tir. Ertesi günU Bayan Peri an yanın fuarına zararlı olabilecefi kanaatini 
da iki ıivil poliı memuru ol uğu hal - bize verirse, pek tabiidir ki, bundan 
de randevu yerine gitmittir Memur - vazgeçeriz. 

girecek k11lar1n askerlik 

imlihanlar1 
lar biraz geride vaziyeti go etlemeğe 
başlamıılardır. Tam o sırada Mehmet, 
gayet tık giyinmiı olarak erihan'ın 
yanına gelmiş ve koluna gir 1tir. Bu 
nun üzerine sivil memurl derhal 
kendisini yakalıyarak adliy e ver -
mişlerdir. Bu pyanı dikka davaya 

Orta ticaret mektepleriyle ticaret 
liseıi imtihanlarına dışardan gir~c.ck 

Kitapsaraylar Müdürlüiü kızların, diğer derslerde olduğu gibi 

bugünlerde bakılacaktır. 

Maarif Vekileti talim ve terbiye askerlik derslerinde de imtihane tabi 
dairesi talim ve terbiye ıubesi müdü- tutulması ve imtihanların mektepler
rü B Aziz'in kitapsaraylar mildürillü- de nazari kısımdan yapılması kararlaş 
ğüne tayini kararlaımııtır. mııtır. 

Yeni Aydın Valisi 
işe başladı 

Aydın (Huıuıi) - Yeni valimiz 
·Sabri Çitak evelki akpm Aydın'a gel
di. Vilayet hududunda kartılanan va -
İimize tehir namına küçük bir kız bu
ket verdi. 
Maraş'tan ayrılmadan eve! "Maraş" 

refikimize bir kahramanlar diyarın -
dan diğer bir kahramanlar yatağına 

gittiğini söyliyen valimize intibaları
nı sordum: 

- Aydın'a gelmekle çok memnu
num. Aydın'ı eskiden tanırım. Halkı 
çok çalııkandır. Yep yeni bir şehir 
kuruluyor. İmar haritası da yapılmış, 
ıehrin imar ve inkişafı için çalışaca -
fız. dedi. 
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Maliye Vekôletinde 
nakil, tôyin ve terfiler 

Maliye Vekaleti, merkez ve taşra memurları arasında yeniden 
bazı tayin, terfi ve nakiller yapmıttır. Bunları ııraıiyle yazıyoruz: 

Terli edenler: ğine, D .D. Yolları Eskişehir mUd .. ~' 
kiki Cemal Talan D. D. Yolları znah• 

ye vemuhasebe dairesi mUdekldkli;~· 
ne, D. D. Yolları maliye ve muııaıe~ 
dairesi veznedarı Vehbi Aytan D· D· 
Yolları Sirkeci muhasebesi veznedar' 
lığına, Ankara muhakemat memuru 
Fuat Keskinoğlu Ankara hazine avıı -
katlığına, Tunceli varidat mUdUril 
Cemal Tuncer Çorum varidat müdut· 
lüğüne, Samsun muhasebe katibi gad· 
ri Dinçer Keban malmüdürlüiüne, 
Gümüşane muhasebe memuru Naırd 
Bilgin Çınar müdürlüğüne, Çoru~ 
varidat müdürü Halis Yücer Tuncelı 
varidat müdürlüğüne, milli emlak ınıi 
dürü Hami Demirtaş teftiş heyeti r~· 
isliği memurluğuna, hukuk müşavirlı· 
ği muvakkat memuru Ali Polat hu· 
kuk müşavirliği memurluğuna, hukuk 
müşavirliği daktilosu Münevver Ka
racabey hukuk müşavirliği memurlu: 
ğuna, varidat umum müdürlüğü arazı 
tahrir Şu. katibi Mustafa Toknıalci1 

varidat umum müdürlüğü daktilolu· 
ğuna, Ereğli malmüdürü Nuri Aydın 
12 inci ttimen muhasebeciliğine, 19 
uncu dağ livası muhasebecisi Celi• 
!ettin Uyanık 14 Uncü tümen muhase• 
beciliğine, İzmir ihracat gümrüğü 
mesul muhasibi Emin Fenercioğlu b· 
mir ithalat gümrüğü mesul muhas~P:" 
liğine, birinci tümen muhasebe katıbl 
Halil Kıldokur İstanbul sıhi muhase
beler muhasebeciliği ve:znedarlığına. 
9 uncu tümen muhasebeciliği vezne• 
darı İbrahim Bakan I. inci tümen nıu· 
hasebeciliği muhasebe katipliğine. 
zat işleri müdürlüğü memuru İbrahird 
Tuncer Sıhiye Vekaleti muhasebe 
müdürlüğü memurluğuna, bütçe 11e 

mali kontrol umum Müd. Şu. müdür 
muavini Cahit Akış merkez daireleri 
muhasebe kontrolörlüğüne, btitçe ve 
mali kontrol umum Müd. Şu. Müd. 
muavini Osman Olgaç merkez daire -
leri muhasebe kontrolörH.iğüne, bütçe 
ve mali kontrol müdürlüğü mümeyyi· 
zi Mustara Vardar bütçe ve mali kon
trol umum müdürlüğü şube müdür 
muavinliğine, askeri fabrikalar muha· 
sebe müdilrlüğü memuru Hamdi Ya· 
man maliye muhasebe müdürlüğüne, 
mtilltaZalJI OOT"ÇJal U1UOUJ °""'.lYTilU. u4'" 

Denizli hazine avukatı Kemal İy -
bar, Tavas hazine avukatı Ali Riza 
Kısmetli, Erbaa hazine avukatı Rem
zi Atay, Tokat hazine avukatı Münip 
Güney, muhasebe umum müdürlüğü 
mümeyyizi 'Mehmet Ertan, Zat işleri 
müdürlüğü muvakkat memuru Hacer 
Sarpel, Hukuk müşavirliği müşavir 
avukatı Bedia Yürük, Hukuk müşa
virliği daktilosu Halime Akı, Hukuk 
müşavirliği müşavir avukatı Fahri 
Tandoğan, Hukuk müşavirliği dakti
losu Enise Göktürk, Hukuk müşavir
liği daktilosu Meliha Yıldırım, Hu -
kuk müşavirliği muhakemat memuru 
Recai Tüzmen, Hukuk müşavirliği 

daktilosu Remziye Tavsel, Hukuk 
müşavirliği takip memuru t. Tarım, 
Hukuk müşavirliği daktilosu Umran 
Emregül, Gümrük İnhisarlar muhase
be memuru Mahmut Tarkan, Gümrük 
İnhisarlar muhasebe memuru H. Hü
seyin Algan, Gümrük ve İnhisarlar 
muhasebe memuru Fehmi Onsal, Da
hiliye muhasebe Md. mümeyyizi Şük
rü Ertem, Dahiliye muhasebe Md. mü 
meyyizi Ferruh Alpnan, Dahiliye mu· 
hasebe Md. memuru Sabri Karlıklı, 

İstanbul tahsil kontrol memuru Meh-
met Ali Camcıoğlu, Varidat umum 
müdürlüğü daktilosu Saadet Uğurer, 
Varidat umum müdürlüğü daktilosu 
Meliha Aygün, Varidat umum mü· 
dürlüğü dakHlosu Hasan Oflazer, Va
ridat umum müdürlüğü daktilosu Mü 
zchher Gürer, Varidat umum Müd. 
İdari kararlar tetkik amiri Ziya Ak
ersoy, Milli müdafaa kara muhasebe 
memuru Hakkı Şahin, Milli müdafaa 
kara muhasebe memuru Seniha Say
man, Maarif Vekaleti muhasebe İnil -
dürü Cafer Olcay, Adliye Vekaleti 
muhasebe müdürü İbrahim Balkan, 
Bütçe ve mali Kon. umum müdürlü
ğü mümeyyizi Taki Aran, Milli em -
lak müdürlüğü tetkik amiri Enise 
Arat, Levazım müdürlüğü muvakkat 
memuru Ali Akkaya, Muntazam borç
lar umum müdürü muvakkat memuru 
Muammer Akol, Muntazam borçlar u
mum müdürlüğü muvakkat memuru 
Mutsafa Tugay, Beyşehir varidat me-

...... 'MW .....;._. ---ı· -·'----, t........ı 

muhakemat müdürü Ulvi Alacakap -
tan, tetkikat maliye mütercimi Esat 
Dikel, Tetkikat maliye mütercimi 
Burhanettin Ölçer, 

Tayin olunanlar: 

Maliye muhasebe müdürlüğünden 

mütekait Kemal Ziya Aktuna müraca· 
at kalemi müdürlüğüne, Divriki mal
müdürlüğünde vekalet emrinde İbra
him Gazioğlu Arapkir malmüdürlüğü 
ne, Devlet D. yolları lı. umum mü -
dürlüğü Haydarpap kalem şefi Ab
dülkadir Uğurlu Devlet D. yoUarı 
Eskişehir muhasebe kalem şefliğine. 
Hukuk fakülteıi mezunlarından Riza 
Atakon Devlet D. Yolları maliye ve 
muhasebe dairesi masa şefliğine. 

N aklolunanlar: 

Hukuk müşavirliği memuru Ali 
Pulat Ankara muhakemat müdürlüğü 
memurluğuna, D. D. Yo11arı Eskişe -
bir muhasebe kalemi şefi Ferit Gün
tekin D. D. yo11arı maliye ve muha -
sebe dairesi kalem şefliğine, D. D. 
Yo11arı maliye ve muhasebe dairesi 
memuru Salih Kozak D. D. Yolları 
Eskişehir muhaseebsi memurluğuna, 
D. D. Yolları Malatya muhasebesi ka
lem şefi Emin Ali Günay D. D. Yol
ları Kayseri muhasebesi kalem şefli -

vakkat memuru Mustafa Tan munta· 
:zam borçlar umum Müd. memur ve
kaletine. 

ÇAGRI 
X Maliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Divanı Muhasebat encümeni 

21-Vl-1939 çarşamba günü "10" da 
toplanacaktır. 

X Ziraat Encümeni bugün C.H.P. 
grup içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
C.H.P. grup içtimaından sonra top· 
!anacaktır. 

Dün hava yağmurlu geçti 
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Şehrimizde hava kapalı, orajlı ve 
yağmurlu geçmiş, rüzgar şimali şarki
den saniyede üç metre hızla esmi§tir. 
Günün en yüksek ısısı, 25 derece ola • 

rak kaydedilmiştir. Mektep kitaplonnı 

Çocuk Esirgeme 

Kurumuna verinıx ! 
Yekdiğerine yardım insa 1 ğın vic-

dani en büyük zevkidir. Bu Küçük-
ten alıplım. Okuduğunuz aplarını-
zı Çocuk Esirgeme kurumt;: verirse
niz yeni yıMa kitap alamJy cak mek -
tepli arak:ıc!atlarınıza yard etmiş o 
Jursunuzl 

Kırşehir sporcuları 

Ordu'yo gidecek 

"Modern devlette 
memur,, 

Bazı Hdiseler, önceden hesap
lanmadıtı halde gayet yerinde ve 
zamanında vukubulur. Meseli türk 
gazetecilerinin Britiıh Council 
Londra'ya çağrılması gibi. Bu da
vet, önceden lıararlaıtırzldığı halde, 
ziyaretin lnıiltere ile Tarlıiye a
rasında bir anlaıma imzasının erte
sine tesadOI .ımesi ne adar iyi 
olmuııu. 

gibi çok esaslı bahisleri ihtiva et
mektedir. 

Kendi 6nsöziinden de anla:şıldı
ğına göre kitabın muharriri, büyi1k 
harpten sonra batan danyanın, bil
hassa inlcıllp geçiren inl!ıllp dev
letlerinin idarede reform ihtiyacı 

ile kar1ıla1tı1clsrını hesaplıyarak 

bir inlcıllp memleketi olın Türki· 
ye milli devletinde bu met1eleyi in 
ceİemek ve ilmi metodunu tamam· 
lamak için öteki devletlerle de mu
kay.aeler yapmııtır. 

tabı salık vermeyi bir va.zile saya-
rım. 1'. 1. 

Halkın lehine bir cliaielin 

örneği! 

Haziranm on beıindenberi dev• 
let demiryollan idaresi, yolcul~ -
nna yeni bir kolaylık, rahat ve e
min yer bulmak imk&nmı baiıtb
yacak bir tedbir almıı bulunu -
yor: numaralı yerleri 

lıte ıize, halkın ve yolcunun le
hine bir diıiplin ömeii. 

Tür!!f.eye dikkat! 

Konya'dan bir lıtanbul gazete
sine gelen bir haber §Öyle batlı -
yor: 

"Mesciddede mahallesinde o
tuz yaıında dört çocuk anaıı Hu-. ,, 
nye •••••• 

Cümlenin buraya kadar olan 
kısmından ne anlıyor.unuz? Hu· 
riye'nin dört tane çocuiu vardır 
ve her biri otuzar yqmdadır. Y •
but daha uzak bir terceme ile Hu
riye'nin dört çocuiunun yaılan 
mecmuu otuzdur. 

Halbuki ne bu, ne de ötelü•i. 
Huriye ke1Jdisi otuz yaımdadır ,,. 
dört çocuiun da anuıdır. 

Türkçeye biraz dikkat etsek 
fena mı olur 7 

Yurdun Karadeniz kıyılarında hava 
çok bulutlu, cenup Anadoluıu ile Ege 

bölgesinde bulutlu, diğer bölgelerde 
umumiyetle çok bulutlu ve yer yer ya

ğışlı geçmiştir. 24 saat içindeki yağıı

ların metre murabbaına bıraktıkları 

su miktarları Tokat'ta 48, Yalova, U -
ludağ'da 11, Yeşilköy'de 10, Bolu ve 
Tosya'da 9, Kastamonu ve Gemlik'te 
8, Sabanca ve İmroz'da 7, Kocaeli ve 
Yozgat'ta 5, diğer yağış gören yerler
de de l ile 4 kilogram kadardır. 

Rüzgarlar: 
Trakya ve Kocaeli bölgeleriyle Ege 

nin timali, orta Anadolunun şark kı -
sımlarında şimalden diğer bölgelerde 
umumiyetle garpten saniyede en çok 
9 metre hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar: Adana ve 
Maniıa'da 30, Mardin ve Malatya'da 
31, İslihiye'de 32, Diyarbakır ve Siirt· 
te 33 derecdir. 

Kır~ehir (Husuıi) - Kır bir hal
kevi ve ıpor kulbüne menıu elli kiıi
lik bir ıençlik kafileıi ağuıt ıun ilk 
haftalarında Ordu'ya gidere orada 
bir futbol maçı yapacak ve mllsa -
mere verecektir. Ordu gençl ri de ey
lülün ilk haftalarında ayni ta tlar al
tında KırJehir'e davet olunacaklar -
dır. Her iki vilayet gençliği arasında 
yapılacak olan bu temaı, orta Anadolu 
ve Karadeniz bölgelerini biribirlerine 
tanıtmak bakımından her iki tehir 
gençlifi için de çok faydalı Ôlacak -
tır. 

Kamutayda barem ımddeleri mO
zakere edilir ve mebudu, bir me
murun ne gibi vaıılları baiı: olma
sı Jlzım geldiği hakkında sdzler 
söylerlerken Baıvelcllet hususi Jca
/em madara genç ark11da11m Hasan 
Şi1kra Adal tıralından yaı:ılıp Bq
vekllet istatistik umum miidiirlülll 
tarıılından dı bastırılan bir kitap 
aldım. Kamutay miiı:akeıeleri ile 
bu kitap aruındaki münasebet ve 
alikanın ne o/dulunu merak ede
ceJcsiniı:. Bu orijinal ve dolgun ki
tap, •Jlodern devlette memur,. is
mini tqıımktı: memrırların ~iı
tiri/rneıi men/esi, muhtelif yaban
cı memleletleıde :awmur rejimleri 

TOrk memurunun ne gibi kali
telerle teçhiz edilmesi gerektiği 
yalnız idarecilerimizi değil, hepi
mizi ilgilendiren bir mevzu olsa ge 
relctir. Onun için Hasan Şü1cra A· 
dal'ı güzel ve olıun eserinden do
fayı tebrik etmeyi ve bu mev
zu hık~da esaslı lilcirler edin
mek istii'.n blJtDn okurlara bu ki-

Her hangi bir yolcu, seyahatin
den bir gün önce alacalı biletle · 
birlikte bineceii vagonda otura
caiı numaralı yeri de teapit ettiri
yor. Erteai ıüa telita, aceleye, he
yecana ve helecana mahal kalmı
yor. 

Hain bir nolravt! 

Bu tedbir aayeainde i.taıyon· 
)ardaki çirkin yer kapıpna hücu
mu ortadan kallanq oluyor. 

Dejerli bir boksörümüzün ıenç 
yafta öldüiüaü gazetelerde oku
yoruz. lnailizler "ölüm, ıençlen 
gelir; ihtiyarlar ölüme kendileri 
ıiderler" derler. O itibarla ıenç 
yqta ıelen ölüm herkea için ha-

zindir. Fakat insan bir boksöre, 
genç bir pehlivana, genç bir atle
te ölümü yakııtıramıyor. 

Boksör Kemal'in ölümü iıe ne 
hazin bir nokavt oluyor, delil 
mi? 



POLiTi KA 

Balkan antantının 

0 na prensipleri 
balkan 

lerinj h aııtantmm ana prens.İp· 
I~ ol er balkanlı bilir. Fakat ma
ltJcı.e.r '~ da bu prensiplerin tekrar 
~ ızahında fayda vardır. Bil
•·ı· lltıta.nt k . . • . "b" ... ah'ı onaeyının reısı gı ı 
" Yetti b' "lfen ır zat tarafından .•• Bay 
tltiğj co bu defa Atina'yı ziyaret 
~l ıantan yunan meslektaşları
ta~ıe h~~antın ana prensiplerini 

lır1tı·aııa etıniıtir: 
Çalıf~akal, tesanüt ve sulh yolunda 

8 . 
tille~lar tesadüfen aıralanmı§ de· 
letıerj ır. Antantı te~kil eden dev· 
ile eh il ~er §eyden evel istiklalleri
der ı:-erniYet vermelerine delalet e
L ' l:.\'e(• • 
oır:~ a ıatikli.l. Sonra sulh. Bal-
oı,llı:ı ltı.tantı her ne pahaya olursa 
l'ıılll'ı. •ulhun muhafazası için ku-
8~ıı,~ttır. Yanlış anlaşılmasın. 
ili ... il llleınleketlerinin istiklali eri-.... tı:ı .. , 
~İll t u .ki tamamhklarmı korumak 
)0111 .~tkıl edilmiştir. Eğer bu, sulh 
ltıtıe~·~.ternin edilirse ne ala! Edi
leceltt~gı takdirde harple temin edi
ııı~1 ır, Demek oluyor ki Balkan 
ı,r~ı tketteri, Çekoslovakya'dan 
!(Itır 1 

olarak, evela istiklallerini, 
d~1~ a~thu düşünüyorlar. Ve böyle 
ıı,biJ· dükleri içindir ki sulh koru-

1Yor 
Oto ·• 

t'ıılıtı rıt~r .devletlerin, Balkan .an-
~el'd'klll bıtaraflığın.a,, ehemıyet 
ı. ı le . l . -.t,f rı, bu memleket gazete erı 

•nd lh'lı I an son zamanlarda yazılan 
ltJıd~ elerden anlaşılmaktadır. Bu 
bit •rde izah edelim: bitaraflık da 
l~Yhklye değil, vasıtadır. Binaena
~-lk J>reıısip bile sayılamaz. Gaye 
tlııi 'il lnenıleketlerinin istiklalle· 
t!ıııh ~Uhafazadan ibarettir. Bunun 
d~~ı' •zaaı için harbi göze alan 
1 \a:tler elbette tehlike karşmnda 
\~11 aflıktan aynlacaklardır. Bal· 
~ıı h·lrı.tantanm bitaraflığı, ancak 
l~l'İıı.;t•rafhk balkanlıların istiklal· 
~-Ilı korunıak için faydalı olduğu 
daı.'~' kadar devam edebilir. fay
~,fl~ l'nadığı anlaşıldığı gün bita-

C lan ayrılmak bir vazifedir. 
8ll~ lfenco, Yugoslavyan'm da 
Iİiy) a". antantını böyle anladığını 
~: e~t§tir. Konsey reisi demiştir 

" ~, .... ,.... • ,, •. 'h-~ 
te h• --- -- A•• .. • n• ,... .... ane 

leJıt & ıt ettiğim şeyi yugoslav mea-
~:flllt Markoviç ile mülakatla· 
1iııı ' da tnüşahede ve tesbit etmiı-. ,, 
~~ ~~ioalavya'nın iıtikliı.1 meıeleai
~ol \lYiik ehemiyet verdiği, Prenı 
~i,, tarafından Berline yapılan aon 
lllınrette de sarih olarak anlaşıl
~ııı~ ll\l ziyaret esnaamda söylenen 
~ç laıın bir inceliği belki gözden 
I~ ı~1•tar. Hitler, söylediği nutuk -
Ilı~ \lgoslavyanm artık daiınileıen 
tııi1~~erek hudutlarından,, bahıet· 
blltı1·~ıı.lfundur ki Avusturya'nm il· 
)' ~dan &onra Yugoslavya da ltal· 

tıb· ·~ 01 ı, Almanyanın hudut komıu-
~tl'i ınu,tur. Hitler, ltalyaya B~~: 
tibi ~eçnıiyeceğine dair söz verdıgı 
lel'lı. ugoslavyaya da. bu noktada 

t'lla.t vermek iıtemiş olacaktır. 
ı, ~~at Prens Pol'ün cevabı dikka
~~u:Yıktrr, Prenı, Almanyanın, 
~İ~f ·t~k hudutlara ve "Yugoal~&1 
~, .. .ı.cıluıe•• hürmet edeceğine daır 

''ll~. 

~et lh tenıinattan dolayı memnu-
Q· heyan etmiştir. 

lıı,t ır tnenıleketin istiklaline hür· 
lıı,t ~dilıneksizin hudutlanna hür • 
~,k edilebilir mi? Edilir. Çekoslo· 
S11ı:''nın hudutları hala bakidir. 
lıı~ b~Ya duruyor. Hatta Arnavut· 
li~ı· ı ıle. Hudutlar orada fakat is· 
h, .. /· llerede? Alman ve İtalyan 
b,k ~t •ahasınm ıümul ve manaama 
~lıd 1 

&.<:ak olursa, bu iki devlet için 
ti)d~tlıı.rı değiştirmek enteresan de· 
li~ı~~· lia.tta zavahirde bir siyasi ia· '-h: de baki kalabilir. Fakat hayat 
d,ll ;• içindeki memleketler iktısa • 
•iııq 1 

?ak edilmelidir. İstiklal bah· 
likıa_~ •ktısadi istiklalin de siyasi is
~, .. 1 • kadar ehemiyetli olduğu na -

• lfb )'•i • 1 ara almmaltdır. Esasen si-
tıı,~stiklal ikhsadi istiklalden ay
)'l\ ~~. Bunlar biribirini tamamlı -
lıı,d !ki unsurdur ki birinin bulun
tıı-... tgı Yerde ötekine de yer yok-

A. Ş. ESMER 

lngiltere'ye giden Romen 
gazetecileri 

~ı~dra, 19 a.a. - Romanya'nın 
~~et ~azetelerini temsil eden on iki 
~it. at·ı .hu akşam buraya gelmişler
ı:.rı be rıtısh Councilin misafiri olarak 

§ &ün kalacaklardır. 

t. B. Ruzvelt nikbin 
~ e lla ay A. "re, 19 a.a. - Terbiye nazırı 
~llda b rtıcrikadan dönmüştür. Aı::ıcri -
~tı~veıcYnelmilel vaziyet hakhında 
~a~ır . tle gC>rUşmek fırsatını bulan 
ttıııİ§t~ntibaını şu kelimelerle hülisa 

ır: "Reisicümhur nikbindir.,, 

ULUS 

D O N Y · A H A118 E· R L · E R i · 
. . 

Japonya Tiencin .,. 
• • • 
ışını 

1 Dr. nutku 
. ... 

mevzıı 

bir hadise telakki etmezse ... etrafında tefsirler 

İngiltere Tokyo'ya karşı 
şiddetli tedbirler alacqk 

Bir körükleme 
ve korkutma 
propagandası 

Tokyo'daki 
yeniden 

İngiliz büyük elçisine 
talimat gönderildi 

Paris, 19 a.a. - Dr. Göbels'in nut
kundan bahseden Figaro diyor ki: 

"Dr. Göbels, Danzig'te evelce dü -
şünülüp tasarlandığı muhakkak olan 

bir körükleme ve aynı zamanda kor · 

kutma propaganda~ına başlamıştır. 

(Ba~ı I ıncı sayfada) 

Grinvud'u kabul etmiştir. 

Tokyo'daki İngiliz sefirine 
talimat verildi 

Londra, 19 a.a. - Kabine hariciye 
komitesinin toplantısından sonra Ti-

ençin hadisesi hakkında Tokyodaki 
ingiliz büyük elçisine yeni talimat ve 
rilmiştir. Bundan maksat Japonyanın 
hattı hareketini daha kati olarak öğ
renmektir: 

Tokyo hükümeti Tiençin ışını 

"mevzii bir hadise., olarak kabule a -
made bulunduğu takdirde, ingiliz hü· 
kümeti, "mantıki" hiç bir tarzı halli 
reddetrniyecektir. Aksi takdirde, e
konomik tazyik tedbirleri ittihazının 
önüne geçilemiyeceği anlaşılmakta -
dır. Bu akşam parlamento'daki intiba 
diplomasi yolu ile memnuniyeti mu
cip bir tarzı hallin daima mümkün o
larak kaldığı merkezindedir. Öğleden 
sonra Japonyanın Londra büyük elçi
si Şigcmitsu hariciye nezaretinde Ha
lifaks'la üç çeyrek saat görüşmüştür. 

lngiltere tavrını deği§tirmezse ... 

Tiençin, 19 a.a. - (Domei), Şimal 
Çin'deki japon ordusunun başkuman
danı general Sugiyama gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Tiençin'deki yabancı imtiyaz 

bölgelerini zorla almak niyetinde de
ğiliz. Fakat, İngiltere doğu Asya -
sındaki yeni vaziyeti tanımaktan ve 
bölgede yeni bir nizamın teaisi için 
teşriki mesai etmekten imtina ettiği 
miirırı .. t c,. kati hattı hareketimizi mu· 
hafaza edeceğiz.,, 

General, Tiençin imtiyaz bölgele -
rinin ablukasının §imdilik orduları ta 
rafından başlanan esaslı bir hareket 
olarak telakki edilmesi l.i.zımgelece -
ğini il!ve eylemiş ve yapılan kontro
lün diğer devletlerin menfaatlerine 
zarar vermiye matuf olduğu hakkın -
daki iddiayı reddederek ablukadan di 

ğer üçüncü devletler tebaası için de 
mahzurlar tevellüt etmesinden dolayı 
teessür ve teessüflerini kaydeyledik-

ten sonra japonların İngiliz mıntaka

sına yiyecek naklini bütün imHnla
rı nispetinde kolaylaştırdıklarını bil
dirmiştir. 

Abloka kimıe aleyhine 
müteveccih değilmi§! 

Tokyo, 19 a.a. - Tiençin'deki ja -
pon askeri makamlarının beyanatına 

göre japon ablukası Çin hükümeti a -
janlarının faaliyet ocağı haline gel-

miş olmakla ittiham edilen imtiyazlı 
İngiliz mıntakasına müteveccihtir. 
Aynı beyanata göre İngiltere hükü
metinin ittihaz edilmit olan tedbirle -
rin diğer devletlerin hukukunu da 
müteessir edeceği yolundaki iddiası 
bu tedbirlerden hiç bir veçhilc müte
essir olmıyan Amerika'yı iğfale ma -
tuf bulunmaktadır. Abluka hiç bir 
memleket aleyhine müteveccih olma
dığı gibi, Amerika aleyhine de müte
veccih değildir. 

Amerika maslahatgüzarı, bugün 
hariciye neazretine gelmiş ve orada 
Amerika işleri departmanı şefi Yos· 
hizeva ile görtitmüştür. 

Ekonomik tedbirleri ıiliihla 
takviye lazım 

Faris, 19 a.a. - Tiençin meselesin
den bahseden "Epok" gazetesi diyor 
ki: . 

"Habeş harbi isbat etmiştir ki e-

konomik tedbirlerin müessir olabil
mesi için bunların silahla takviye e
dilmiş bulunması lazımdır. Bu sebep

ten dolayı, önümüzdeki çarşamba gil
nü Singapur'da toplanacak olan fran
sız ve İngiliz şark genel kurmay baş
kanları konferansına hususi bir ehe -
miyet atfedilmektedir. Filhakika bu 
konferans, bir harp konseyi değil, 
fakat uzak şarkta müdafaa edilecek 
büyük menfaatleri bulunan ve totali -
ter devletler arasındaki tesanüt do
layısiyle Avrupa'da çıkacak bir an-

Japonya, Avrupa'Ja verilecek 
kararlara bağlı 

Ordr gazetesinde d~ fransız efka - Eğer yarın Avrupa Danzig'te feda-
rının ekseriyetinin fikrine tercüman 

karlıklarda bulunmak deliliğine kal
olan Pertinaks, diyor ki: 

"Uzak şarkta garp devletleri aske- karsa bunun netice itibariyle ne ka-
ri vasıtalardan mahrumdurlar. Mer- dar fenaya mal olacağını hepimiz bi
kezde zafa uğramaksızın menfaatleri- liyoruz. Fakat Avrupa, bu delilikte 
nin muhitine askeri. kıt~lar ve filolar, bulunmıyacaktır. Ya Almanya, Po-
göndermelerine de ımkan yoktur. Şu 1 . . . . 
halde Japonya, istediği takdirde Ti- onya ıle normal dıploması yolu ıle 
ençin ve Şanghay'daki imtiyazlı mın- müzakere edecek ve yahut, eğer ku
takaları ele geçirebilecektir. Japon- vet istimali ile l•endi isteğini kabul 
yan'ın fütuhatı ergeç Avrupa'da ve- ettirmeğe kalkarsa, o zaman karşısıu
rilecek muslihane veya harpcuyane da bütün Avrupa'yı bulacaktır.,, 
bir karara tabi olacak ve 0 zamana ka- Epok gazetesi de aynı mesele hak-
dar Japonya, İngiltere, Fransa ve ih- kında diyor ki: 
timal Amerika tarafından tatbik edi· 
len iktisadi tedbirlere göğüs germek 
mecburiyetinde kalacaktır . ., 

Amerika'mn vaziyeti 

Vaşington, 13 a.a. - Hull gazeteci
lerin bugünkü toplantısında demiş -
tir ki: 

"İngiliz - Fransız - Sovyet anlaş
masının pek yakın bir atide imzalan
ması elzemdir. Zira pek yakında bu 
anlaşma imzalanmaz ve aynı zamanda ' 
da uzak şarktaki vaziyet karışırsa, 
Hitler'in sergüzeşte atılacağı muhak
kaktır.,, 

"- Tiençin işi, yalnız dört çinli 
\edhişçinin teslimi mevzuu bahis oldu zc gibi maddelerin gittikçe azaldığı 
ğu müddetçe, Amerika hükümetini a- hakkında cuma günü Calwell tarafın
takadar etmez. Bununla berarber A - dan gönderilen telgraftan sonra yeni 
merika bu işi takip eden hadiselerin bir malumat gelmemiştir,. demiştir. 
mahiyet ve manası ile ve gerek halen Hull, çindeki Amerika filosu ku -
ve gerek mazide çinin diğer bölgele - mandam amiral Yarnellin Tiençinde 
rinde yapılan hareket ve beyanat ile de hususi tedbirler ittihazı için tali -
daha geniş bir mikyasta alakadardır . ., mat almadığını ilave etmiş ve Vaşing-

Hull bundan başka, Tiençindeki A- ton'da Tiençindeki Amerika vatandaş
merika başkonsolosu Calswelin, hari- larının tahliyesi hakkında hiç bir ka -
ciye nazaretinin muvafakatiyle, müc - rar verilmesi mevzuu bahis olmadığı -
rimlerin teslimi hadisesini hal için nı, bu işin mahalli Amerika makamla
tavassutta bulunmayı teklif eylemiş rına bırakılmış olduğunu bildirmiştir. 
olduğunu ve fakat bunun Tien in ah - N ihayet Hull, Tokyodaki Amerika 
tokasından evel vukubulduğunu söyle ınaslahatgüzarı Daomanın Japon ha -
dikten sonra: riciye nazaretine yaptığı ziyaretten de 

Amerika huaua tedbir 
almıyacak 

bahsederek, bunun Caldwellin tavas -
sutunu teklif için olduğunu kaydeyle· 
miş, fakat ziyaretin ne netice verdiği· 

"- Hariciye nazaretine, süt ve seb- ni bildirmemiştir. 

Almanya'daki Polonya 
ekalliyeti tazyik ediliyor 
Polonya1 l 1 lar hiç olmazsa çocuklara 

zulüm yapılmamasıni istediler 
Vartova, 19 a.a. -Almanya'da ya§ıyan polonyalılar birliği Al

manya'daki leh ekalliyteinin vaziyeti hakkında Frick'e bir muh
tıra tevdi etmittir. 

Notada şöyle denilmektedir: 1 
"Almanya'da yaşıyan polonyalıla

rınn vaziyeti yeniden vabimle§miş-1 

tir. Genç leh nesli üzerinde yapılan 

ve gittikçe artan tazyiklerin leh ana
larını ve babalarını derin bir endi§eye 
dütUrdüğünU bildirmek için Alman· 
ya hlikUmetine müracaat ediyoruz. 
Leh kolonisi basının maruz kaldığı 
cevrücefanın çocuklara tatbik edil • 
memesini alman zimamdarlarından 

rica ediyoruz.,, 
Muhtıra hakkında tefsirlerde bu

lunan Varzavski Dziennik Narodny 
gazetesi diyor ki : 

"Almanya' da bulunan polon yalıla
rın yaptıkları bu teşebbüsün bir neti
ce vereceğinden şüphe ediyoruz. Po
lonya hükümetinin uzun müddet ta
hammül edemiyeceği bu vaziyete ni
hayet vermenin bir tek çaresi vardır: 
Polonya'daki alman ekalliyetine kar
tı mukabil tedbirler almak.,, 

Ha midiye 
Samsun' da 

Aydın 

hattında 

tren tarif el eri 
Aydın (Hususi) - Aydın hattında 

bugünden itibaren yeni tren tarifeleri 
tatbikine başlandı. Yeni tarife ile İz

mir - Aydın arasında günde biri oto -
ray olarak dört tren işliyecektir. Bil- 1 

hassa ziraat ve ticaret faaliyetinin ı 
başlamak üzere olduğu bu zamanlar - 1 

da yeni tarife btitün muhit halkını 
çok sevindirmiştir. Yalnız aydınlıla -
rın devlet demiryolları idaresinden 
bir dilekleri vardır. Sabaha karşı dört
te Aydın'dan geçen Afyon - Ankara -
Haydarpaşa ekspresi trenlerine takı -
lan eski sistem vagonlarla bu yaz gün· 
lerinde uzun seyahat ve Karahisar'da 
aktarma çok müşkül olmaktadır. Ana 
hat vagonları Aziziye tunelinden ge -
çemediklerinden İzmir'den itibaren 
bu vagon~arın gelip gitmesine imkan 
yoksa da, Ankara - Haydarpaşa yolcu
ları için Aydın'dan itibaren ana hat 
vagonları ilbe edilmesi ve bunların 
dönüşünde Aydın'da bırakılması hu -
sususunda idarenin bir tedbir düşün • 
mesi bütün muhiti çok sevindirecek -
tir. 

- -- - --- -~ 

c O U N K U ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Çabuk olmak lazım 
Nadir Nadi, bu başmakalesinde rus -

İngiliz müzakerelerinin uzaması yüzün
den sulh cephesinin bugüne kadar kazan
dığı muvaffakiyetlerin sarsılma tehlike -
sine maruz bulunduğunu söylüyor, rus
ların gayeleri samimi olarak sulhu koru
mak ise biran eve! sulhçu milletlere ka -
tılmalan Uzım geldiğini izah ediyor. , 
Devlete ait arazi ve binalar 

"Doğru değil mi?" sütununda imar iş
leriyle meşgul olan ecnebi mütehassısın, 
milli emliik, evkaf ve belediyeye ait ara
zi ve yerleri mülkiyetindeki ayrılığa akıl 
erdiremediğini söyliyerek mütehassısı 
hakir buluyor ve devlete ait bina ve ara
zinin icar ve isticar, tamir ve mülkiyet iş
leriyle üç teşkilat yerine bir teşkil§.tın 
meşgul olması lüzumunu ileri sürüyor. 

TA~ 

Uzak Şark'tal:i son hadise niçin 
mühimdir? 

M. Zekeriya Sertel, bugünkü başmaka
lesinde, geçen hafta Tientsin imtiyazlı 
mıntakasında vukua gelen had!seyi bahis 
mevzuu ederek, Japonya'nın Avrupa dev
letlerine karşı daima en meşgul zaman -
larmda tecavüzünü arttırdı~ına işaret e
diyor ve bu itibarla son hadisenin hiç te
sadüf olmadığını ve uzak şark hadise -
lerinin Avrupa demokrasilerini düşün -
düren bir ehemiyet kesbettiğini söylüyor. 

G'z!i propaganda 
"Glimin meseleleri" sütununda, mat -

baaya daktilo ile teksir edilmiş bir pro
poganda mektubu geldiğini, içinden dev
letin mali haysiyetini, paramızın kıyme
tini, milli itibarımrzı bozmıya çalışan 
gizli bir elin faaliyetine delalet eden bir 
beyanname çıktığını söylüyor ve 
"Dost uyur, düşman uyumaz" diyerek 
vatandaşların böyle gizli propagandaya 
karşı uyanık bulunmaları lüzumunu ile
ri sürüyor. 

Almanlara göre Avrupa 
vicdanı 

VAKİT 

Aıım Us, bir alman gazetesinin, şarki 
Avr.ıpa işi hakkında yazdıiı bir ya,.ıdan 
bahseden bu başmakalesinde, o ga:zete -
nin "Almanya Danzig'den dolayı harbe 
muracaat ederse Avrupa vicdanından 
mahrum bulunması iktiza eder,, tarzında
ki mülahazasını ele alıyor ve bu gibi neş
riyatla nazi filiyatı arasındaki tezada 
işaretle Avruparu:n hala maruır bulun -
du&u umumt harp tehlikesinin ancak Al
maı;ıya i,le lta!ya, davalarını açıkça söy
ledıklerı takdırde bertaraf edilebilece
ğini ilave ediyor • 

YENİ SABAH 
Ecnebi şirketlerde çalışan 
türk memurlar 

Murat Sertoğlu, "Şimdilik bu kadar 
sütununda ecnebi şirketler satın alrnırk~n 
söylenen nutuklar, kesilen kurbanlar ve 
haziruna büfede yapılan izu ve ikramlar 
arasında, açıia çıkarılan veya maaşı indi
rilen veya tekaüdiye ve ikramiyesini kay
beden o ııirketin tilrk memurlarının unu
tulduğunu tıöylüyor ve ecnebi ıirketler 
satın alınırken hükümetin çok hassas dav
ranarak bu türk memurların en ufak hak
larının bile ıayiinc meydan vermemesi 
lüzumuna iearct e.diyor. 

Bir ziyaretin manası 
".H_er gün" ıütunu muharriri, Mıeır 

hancıye nazırının memleketimize yap • 

e.e. Matbuat Serviat 

tığı ziyaretin, Türkiye ile Mısır arasın • 
daki dostluk bağlarım kuvetlendirici bir 
amil olacağını söyledikten sonra bu zi
yaretin bir manası da Akdenizin şark 
kısmını teşkil eden milletlerin sulha bağ
lılıkları olduğunu ve Sadabad paktının, 
bugün dünyanın en sağlam ve samimt 
paktlarından birini teşkil ettiğini, Mısı· 
rı bu pakta dahil saymakta hata bulun
IT)adığını ilave ederek bu ziyaretin dün
ya ve bilhassa Ak.deniz sulhu bakımın • 
dan büyük chemiyetini tebarüz ettiri • 
yor. 

Lord Halifaks'ın nutku 
Hüseyin Cahit Yalçın, Lord Halifaks'· 

ın Avam Kamarasındaki nutkuna tahsis 
ettiği bu başmakalede, bu nutkun İtalya'
da ve Almanya'da duyulmasına imkin 
olsaydı, hudutların arkasından sivrilen 
süngülerin yerine dost ellerin uzanaca -
ğını bu tehlikeli vaziyetin derhal düzele
ceğini söyluyor ve nutku tahlil ediyor. 

SON POSTA 
Yine o bahis 

Muhittin Birgen, (Her gün) sütunun
da, gene diploma meselesine avdetle, bu 
husustaki fikirlerini cerhedenlere ceva
ben tahsilin ve yüksek tahsilin iyi bir 
şey olduğunu, fakat bizdeki yiiksel tah
sil ve üniversite tahsilinin pek periıan 
bir manzara aı:zettiğini ıöyledikten son
ra, şahadetnamenin suyistimale mini o • 
lacağı mülahazasını reddederek, oıman
lr mirası olarak taşıdığımız "Şekle uy • 
durmak,. kanunu sayesinde suyistima -
lin gene devam edeceğini, eğer bu suy. 
istimalden myra.d vekillerin kendi adam
larrnı kayırmaları meselesi ise, burürı
kü Türkiyenin vekilleri eski osmanlr ve
zirleri olmadığı için onlardan böyle bir 
hareket beklemek imkansız olduğunu i • 
zah ve bizdeki usulün dünyanın hiç bir 
tarafında tatbik cdilmediiini il!Ve edi • 
yor. 

AKŞAM .. 
Türk tipi maarif 

Vi-Nii, (Akşamdan akşama) 6Ütunun
da, ansiklopedik maliımatla pratik malO
matı mukayese ediyor ve pratik bilgi -
lerin lüzumunu ileri sürerek her unıuru 
geri olan kasabalarımı.z ve köylerimiz i • 
çin bu tarzda bilgilere sahip insanlara 
ihtiyaç olduğuna işaret ederek maarif 
tiplerinin memleketlerin ihtiyacından ol4 
duiunu, bizim memleketin ihtiyacı da 
böyle bir tiirk tipi maarif doğurmayı em· 
rettiğini söylüyor. 

SON TELGUF ... 
Türkiye - Mısır 

Ethem İzzet Benice, Mısır hariciye 
nazırının memleketimizi ziyareti müna
sebetiyle yazmış olduğu bir makalede 
Türkiye ile Mısır araıında buıünkü ıiya
si vaziyetlerinin icap ettirdiği bir çok 
menfaatler mevcut olduğunu yazdıktan 
sonra şu mütaleayı aerdetmektedir: 
"Mısır hariciye nazırının Ankara seya
hati, şarki Akdeniz sulhunu tahkime aza• 
mi yardım ifa edeceği kadar Saadabad 
p~ktınm daha geniş ölçüde bir pakt hali· 
nı almasını da mümkün kılar. 

HABER 
... 

Sulh Majino'su 

B. Dalkılıç, bu ünvanlr fıkraaında in. 
giliz türk, fransız - türk, sovyet - türk, 
balkan antantı ve Saadabad paktı ile Tür
kiye, Avrupamn cenubuna ve Akdenizin 
şarkına geçilmez muazzam bir iıtikimı 
kunnu~ur demekte ve buna sulh Maji -
noıu unvanını vermektedir. 

Adana sladyomu inıaah bitti 

SEYHAN BÖLGESİ ATLETİZM 

MÜSABAKALARI BAŞLİYOR 

lnıaatı biten Adana ıtadyomu 

Adana, ( Husuıi) - Bölge atletizm ~üsabakaları 25 haziran -
da Adana ıtadyomunda yapılacaktır. Bu müsabakalara Mersin 
Konya, Kayseri ve Adana atletleri iıtirak edecektir. 
B~den .ter~iyesi Seyhan bölgesi 1939 bütçeıi 38,922 lira olaral~ 

tesbıt edılmıt ve Umum Müdürlüğe gönderilmi~ti. laşmazlığın uzak şarka da sirayet ede
ceğini unutmıyan devletler mümessil 
lerinif' ~r temasıdır. Filhakika, her 
şeyi göz önUnde tutmak elzem bir 
şeydir.,, 

Samsun, 19 a.a. - .Dün Hamidiye 
mektep gemimiz limanımıza gelmiş 
ve bugün mektep gemisi komutanı 
tarafından vilayet merkezi ziyaret e
dildikten sonra genç deniz subayla
rımız ve bir deniz müfrezesi Jehre çı
karak Atatürk anıtına törenle çelenk 
koymuıalrdır. Kahraman denizcileri
mizin geçişi halk tarafından içten ge
len sevgi ve gururla alkışlanmıttır. 
Saat 17 de valimiz gemiye giderek 

komutanı ziyarteini iade etmi! ve bu 
ziyaret 21 pare top atılmak ıuretiyle 
selamlanmıştır. 

Umum mtidUı;lük bu bütçeyi tasdik Adana stadyomu inşaatı tamamlan-
etmiştir. mıştır. Stad ve tribün küçük olmakla 

Bu yılki tahıisatla spor tesisat ve beraber şimdilik ihtiyacı karşılıyacak 
malzemesi ikmal edilecektir. bir halde, güzelce tanzim e«Imişt:~. 
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Seksen sene 
evelki tarih 

İfalyınlır : " İtalya Fransa'mn eseridir!,, 
diye bağ1rıyorlardı 

f '"""·. ·····~~·~~·~:··~~~~~~·~~~i~~~~~~···········1 ................................................................................ 
2 6 temmuz 1859 da İtal

ya'da, duvarlar üze -
rindeki afişler şu satırlarla 
başlıyordu: "Büyük bir 
millette hissiayt da içtimai 
mevki kadar yüksek olma
lıdır. İşte İtalya, Fransa 
ile karşı karşıya. İşte bil· 
tün Avrupa, gözlerinin ö
nünde yeni olup bitmiş te
maşayı dikkatle takip edi
yor. İtalya on dört asırdan 
sonra bir millet olarak kal
kıyor. İtalya haykıracak 
bir tek kelime biliyor, o 
da: "yapsın Franaa, yaşa
ıın halaakarımız olan Fran 
sa!,, 

Viktor Emanuel bükü -
meti bu afişlerin fransızca 
tercemelerini de bastıra · 
rak, ti orta çağdanberi İ· 
talya yarımadasını müstem 
leke yapmış olan Avustur
yalıları üçüncü Napolyo • 
nun kumandasında italya -
dan kovan fransız askerle
rine dağıttırmıştı. 

Mademki Musolini nu -
tuklarında bu gazaları hep 
unutuyor, hatırlatalım ba
ri. 
Fransızlar İtalyaya mü • 

dahale etmezden önce İtal
ya sözü coğrafi bir tabir • 
den başka bir şey değildi. 
Hakikatte İtalya diye bir 
ıey mevcut değildi. Adri • 
yatik denizine ve Akdeni • 
ze bir çizme şeklinde so • 
kulmuş olan İtalya yarım 
adasında bir sürü küçük 
devletler vardı. Bunlar, Ro 
ma imparatorluğunun inhi 
damındanberi kah İspanya 
nın. kih Avuıtu yan'ın 
hattl birinci Napo y~'nun 
zamanında olduğu gibi, 
Fransa'nın eline duşmüJ -
tür. XUçUk italyan evlet· 
lerine en uzun mücdet sa
hip olan Avusturya o muş
tur . 

.Avusturya demek e ge -
niş ve alastiki Hah urg -
lar imparatorluğunu kaste
diyoruz. Bu imparat rluk 
a11rlar zarfında ve alga 
siyaseti takip eder k asıl 
Avusturya denen memle • 
ketle, Macaristanı, Alman
ya'yı, Bavyera'yı, B hem· 
ya'yı, Moravya'yı ve laviç
re'yi ihtiva ediyordu 

Hulasa, İtalya, tam on 
dört aıırdanberi Cermen 
boyunduruğunu süriık eme 
ğe çalışmıştır. Ge e de, 
kendi arzuıiyle bu n o 
boyunduruğun altında bo • 
yun eğiyor 1.. 

1848 de Sardonya ve Pi
yemonte kıralı Şarl - Al
ber bu boyundurukta ur 
tulmağa karar verd Bu 
kıral, bugünkü italy n kı

ratının büyük babasının 
babasıdır. Şarl Albtr as· 
ker topladı, Avustur>a gar 

nizonlarına taarruz etti, 
dört ay harp etti. Fakat 
muvaffak olamadı. 

Şarl Alber'in beyhude 
yere uğraştığını gören 
Fransa'dan La Martin ve 
ikinci cümhuriyet muvak -
kat hükümeti, kıratın da -
vetine icabet olarak Alp 
dağları ü-.-inden İtalyaya 
otuz bin kişilik bir ordu 
gönderdiler. Fakat Şarl -
Alber, bütün italyanlar gi
bi gururlu idi, fransızların 
göstermiş olduğu bu neza
keti reddetti. İtalya ken
disi yapacak, dedi, fransız 
ordusunun ltalya'dan uzak 
taşmasını istedi. 

Ertesi sene mücadeleye 
girişti. Fakat mücadelesi 
üç gün devam edebildi. 
23 mart 1849 da Novare'de 
ezildi. Cesareti kırılan kı
rat saltanattan vaz geçti. 
Oğlu ve halefi ikinci 

Viktor Emanuel mütareke 
istedi. Avusturya buna ra· 
zı oldu. Fakat 200 milyon 
tazminatla beraber, Pie
mante'nin, Parma, Modena 
Toskana dükalıklarını, Flo 
ransa, Bolonya, Marş şe • 
birlerini ve kilise devletle
rinin bir kısmını işgal et -
mek şartiyle ! .. 

üçüncü Napolyon kıral
reisicümhurdu. La Martin
in yaptığı gibi o da Avus
turya işine müdahale etti. 
Fakat bu sefer La Martin
in yaptığı gibi bilfiil de· 
ğil, diplomatik olarak mü· 
dahele etti. Muvaffak da 
oldu. Avusturya hüküme
tinin 200 milyon istediği 

harp tazminatını 7 5 milyo
na indirtti. Parma dükalı
ğını Viktor Emanuel'e bı
raktırdı. Fakat italyan kı
ralı "İtalya kendisi yapa
cak r,, diye bunu da kabul 
etmedi. 

1 tal ya, ti orta zamanlar 
danberi alman boyun

duruğu taşıdığı halde bu 
boyunduruk bu kadar ağır 
gelmemiş, İtalya bu derece 
ıstırap çekmemişti. Papa· 
tarın Roması, Napoli kıral
lığı, Piemonte'nin bir kıs
mı, Sardonya ve bütün 1 -
talya Avusturyan'ın elinde 
idi. 

Kont Kavur, Viktor E • 
manuel'in Başvekili idi. Kı 
ralı gururundan vaz ge
çirtti. 1848 ve 49 senelerin· 
deki fena muameleye rağ
men üçüncü Napolyon'dan 
İtalya'yı kurtarması için 
yalvardı. Fakat palabıyıklı 
imparator seri davranıp da 
vaktinde yetişmediği için 
Makyavel ahfadının siya -
seti suya düştü. Bu hadise
den sonra halkın a_ğzında 
şu şarkı dolaşmağa ba§la • 
dı: 

Küçük fransız, 
- Yiğit fransız 1 -
Gel vatanımızı kurtar. 
Biliyorsun, seni italya-

nın 

Bütün kadınları kabul 
edecek. 

Fransa, 1859 senesinin 
22 nisanında 500 milyonluk 
bir ikrazda bulundu. Ordu 
miktarını 140.000 arttırdı. 
Fransız ,parlamentosu acil 
masraflar için 90 milyon -
Juk bir kredi kabul etti. 

3 Mayısta imparator bir 
beyanname imzaladı. Bu 
beyannamede bilhassa şun· 
ları söyliyordu: 

"Ben memleket fethet· 
mek istemiyorum, Fransa· 
nın ananevi siyasetini za
yıflatmadan idame ettir -
mek istiyorum. Tarafsız 

devletlerin arazisine ve 
hukukuna hürmet ederim. 
Fakat tarihi bizim tarihle 
kanşık olan ve yabancı 
tazyiki altında inliyen bir 
millete karşı duyduğum 
sempatiyi alenen tekrar e· 
derim. 

"Frnasa kılıcını, hakim 
olmak için değil, esaret
ten kurtarmak için çeker. 
Bu harbin gayesi, !talya'yı 
kendine getirmektir. Yok
sa !talya'nın başına başka 
bir efendi getirmek değil· 
dir. Hudutlarımızda, istik
lalini bize borçlu olan dost 
bir millet bulacağız.,, 

10 mayısta, üçüncü Na
polyon'u İtalya'ya gider
ken coşkun bir kalabalık 

selamladı. İki gün sonra 
Napolyon çiçek yağmuru 
altında Cenova'ya vardı. 

Askerlere: 
" Ben' sizin başınıza 

geçtim, sizi muharebeye 
götüreceğim, dedi. İstiktal 
istiyen bir millete yardım 
edeceğiz. Onu yabancı 
tazyikinden kurtaracağız. 

Bu mukaddes bir şeydir. 
Böyle bir sebebi medeniyet 
dünyaaı sempati ile karşı -
lar.,, 

Y üz bin muharip Alp 

dağlarını aşarak 

Viktor ·Emanuel'in 60.000 
kişilik Piemonteli askeri • 
ne Po vadisinde iltihak et
ti. 

120.000 avusturyalı da 
bunların üzerine yürüdü. 

İlk karşılaşma Monte· 
bello'da oldu: avusturyalı
lar ricat ettiler. İkinci kar 
şılaşma Palestio'da oldu: 
fransız askerleri bir tek 
tüfek atmadan süngü ile 
düşman bataryalarını zap
tettiler. 

3 haziranda Turbigo'da 
üçüncü defa olarak fran • 
sızlar muharebe kazandı. 
4 haziranda Magenta zap • 
tedildi. Fransızlar 5.000, 
avusturyalılar 10.000 zayi· 
at verdiler. Avusturyalı

lar Maleynanoı Paniaı Lo-
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İngiliz hükümdarlarının 

son ziyaretlerinden sonra 
• 

Büyük Britonyo ve 
birleşik devletler 

Bugünlerde A vrupa"da olup biten hadiselere ba
karak Atlas denizinin öte tarafında ceı ey an eden ha
diselui ehemiyetsiz addetmiyelim. Amerika, zaten 
ıımumi sulh siyaseti ile sıkı bir şekilde alakadardır. 
/ngiliz imparatorları amerikan hükümcri ve amerikan 
milleti tarafından hararetle istikbal olundular. 

Altıncı Corç'la kıra/içe Elizabet'in Birleşik Ame
rika'yı ziyaretleri, devrimizin en büyük sı'yasi hadise· 
/erinden birisidir ve bu, su götürmez bir hakikattir. 
Bu ziyaret, zaten iki millet arasında mr.vcut sıkı dost
luk münasebetlerini ifade etmekle kalmaz, aynı za
manda dünyada anglosakson tesanüdünün bütünlüğü· 
nü gösterir. Bu tesanüt, manası hüriyet ve istiklal olan 
müşterek dünya medeniyetinin bir tercümanıdır. 

Zamanımızın tarihi tetkik edilecek olursa ameri
kan ve İngiliz siyasetlerinin mutlak tekamülünde en 
çok nazara çarpacak şey bıı siyasetlerin muvazi oluş· 
/arıdır. 

Gerek lngiltere, gerekse Amerika, tecerrüt siya· 
setinden vazgeçmişlerdir. Amerika i!e lngiltere'nin 
ayrı ve kendi Üzerlerine kıvrılmış bir halde bulunma -
/arı, harpten sonraki milletler arası karışıklıklarının 
en büyük sebeplerinden birisidir. 

Zora dayanarak dünyaya tahakküm etmeğe kalkan 
totaliter rejimlere karşı demokrasilerin ittihat etme • 
sini istiyen ve bunu metheden Ruzvelt olmuştur. 

Eğer eski dünyanın hür milletleri medeniyetimizi 
tehdit eden vahim tehlikeler karşısında büyük kal· 
kınmalar başardılarsa, ve bunlar. bi;yük bir kısım teş· 
kil edecek kadar çoksa/ar, tehlik~ zam:ınmda Ameri
ka'nın maddi ve manevi yardımları olac::ığma ve onun 
geniş menbalarından istifade edeceklerine itimatları 

olduğu içindir. 
Birleşik Amerika devletlerinin, lngiltere'nin ve 

Fransan'ın faal dostlukları bir kuvet teşkil eder ki, 
bu kuvet üzerine sağlam sağlam istinat edilebilir. 

Amerika, o ananevi ayrılığından çıkarak, lngiltere 
de nihayet, ingl!Jz menfaatini ktttf olarrık-wnca Ar· 

ıupa kıtasında koruyabileceğine kanat getirerek her 
§ey imk§n dahiline girmiş, demokrat bloku gayet tabii 
olarak teşekkül etmiştir. Bu blok dünyanın çehresini 
değiştirmiş, sulhu koruma şanslarını azım surette art
tırmıştır. Amerikalılar İngiliz imparatorlarını alkış· 

/arlarken, anglosakson ırkından olan bu iki büyük mil
let mevcudiyetlerini, üzerine vazetmiş oldukları hüri • 
yeti müdafaa etmek için tesanütlerini manevi olarak 
teyit ederken bunu düşünmek icap eder. Onlarca hü -
riyetsiz hayat olmaz. ' 

lngiliz - Amerikan bloku öyle bir realitedir ki o
nu hoş görmemenin imk§nı yoktur. Bu blok bundan 
sonra dünya muvazenesi üzerinde ağır basacaktır. Ôy
leki, bu blokun mevcudiyeti bütün ittifaklar ve bütün 
muahede/erden değerlidir. Zaten böyle bir bloku şah· 
sen kimse ilga edemez. Çünkü tabiat icabıdır, ve ame
rikalılar ile İngilizler aynı ideal, aynı düşünüş ve du-
yuş tarzına maliktir. LE SOIR 
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di, Plezansa'yı terkettiler. 

Üçüncü Napolyon'un or

dusu, Milano'ya gi.rdi. 

F 
, 

akat harp bitmemiş
ti. Üç hafta sonra 

avusturyalılar yeniden ta
arruza kalktılar. Avustur
yalılara şahsen Avusturya 
kıralı Fransuva J osef ku
manda ediyordu. 24 hazi· 
randa muhasımlarla saba-

hın saat beşinde ansızın 

karşılaşıldı. Muharebe der
hal başladı. Muharebe yir
mi kilometreden fazla bir 
sahada cereyan ediyordu. 
Piemonte kolordusu fran

sız ordusunun sol cenahını 

tutuyordu. Bu kolordu ku

durmu~ gibi çarpışıyordu. 

Fakat italyan askerleri a

lışkın olduklarından mı 

nedir, derhal ricat ettiler. 

Fakat onların bozulması

nın o kadar ziyanı olmadı, 
çünkü fransız piyadeleri 
akşama doğru avusturyalı. 

tarı tepelediler. Bazlen, 

muharebenin kilidi telakki 

edilen Salferino kalesini 

zaptetti .. , Fransız ordusu 
avusturyaltları Lombardi -

ya'dan koğdn. 

Zürih'te zaferle dolu 
bir sulh yapıldı. 

İtalyan hükümeti Fran

sa'ya ve fransız askerleri· 
ne karşı minnet v'e şükran

larını bildiren heyecanlı 

duvar ilanları astırdı. 

Fransız askerleri İtalya'yı 

terkederkcn, italyanlar şöy 

le diyorlardı: 

" Bir gün bütün İtalya, 

istiklal~ kuvetlenerek di

ğer milletler arasında yer 

alınca o zaman da tıpkı 

bugün söylediğimiz gibi, 
"İtalya, Fransa'nın eseri

dir!,. diyeceğiz. 

1859 ile 1939 arasında 

80 sene var !... 

Pariı - Midi 

RADYO ) 
·--

TORKIYE 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

Radyo Difüzyon Postalan 
1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 

T.A.Q. 
19.74 m. lSlQS Kcs./ 20 Kw. 

1'.A.P. 
Sl.70 m. ""55 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
SALI - 20-6-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZlôl : 

1 • ··-··· Ferahfeza pe,revi 
2 • Dede - Sultanıyeıih ikin

ci beste • Canü dilimiz 
llitfu. 

3 - Lemi • Sulniye&'ih şarkı • 
Andıkça ceçen cünleri. 

4 - Refik Talit Sultaniyegah 
şarkı - Düştü gönül şimdi 
bir nevres ırüle 

5 ·Yesari Asım • Sultaniye • 
gih şarkı • Biz Heybelide 
her gece mehtaba. 

15 • Cemil bey • Ferahfeza 
saz semaisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, a • 
janı ve meteoroloji haberle -
ri. 

13.15 MÜZİK (Operetler - Pl) 
13.45-14 Konu$1Tla (Kadın saa

ti • Ev hayatına dair). 
19.00 Program 
19.0~ MÜZİK (Bir üvertür -

Pi.) 
19.15 TÜRK MÜZtôt : Kan

ıııık program) 
19.45 TÜRK MÜZlôt : (Saz 

şairlerinden örnekler) 
20.00 Memleket saat ayarı, ı -

jans ve meteoroloji haberle • 
ri. 

20.1 S Neşeli plaklar • R. 
20.20 TÜRK MÜZİÔİ (Klisik 

{>rocram): 
ldare eden : Mesut Cemil : 
Ankara Rodyosu Küme He
yeti : 
1 ·Cemil beyin - Muhayyer 

peşrevi 

2 ·Hafız poet • Muhayyer 
birinci beste - Vakti ıup
holdu. 

3 - Sadullah ağa - Ağır ıe -
mai • Hali ıeydıi nazik 
terindedir. 

4 ·Arif bey • Muhayyer şar
kı - Humarı yok bozulmaz 
meclisi. 

5 ·Şevki bey· Muhayyer şar 
kı - 01 gonca dihen bir 
güli handan. 

15 - ·-··-- Keman tanimi. 
7 ·Arif beyin • Muhayyer 

şarkı • Meyhane tarapgi
hı mey 

8 ·Rahmi bey - Muhayyer 
I _ ::~.kı - Sarapa hüsnü an -

L::---Muhayyer yürük ıe -

rr çeıı:tl mai - Bir e 1 
9 

10 - ·-··-- Saz seın•ı 
21.00 Konujma O 
21.15 MÜZ K (RadY;e 

trası - Şef: Hasın 
nar) : . von 'il 
ı - Cari Marıa ~ı 

Frc schutz opera 
vertur. )1 

2. Pcııx Mcndetsso 
5 tholcly: Yaz gece 

gi. 
a) Uvertür 
b) İntermezzo 
r) Nocturno 
ç) Scherzo 
d) DuğiJn ınarst· 

er -3. Richard Wagtı atı 
hauser operasınd 
tür. ..a 

22. 15 Konuşma . dl"" 
22.30 MÜZIK (Neşelı 

• Pi.) Jel1o 
23.00 Son ajans haber 1' 

at, esham, tahvil~:yıt) 
• nukut borsası ( 1 od. 

23.20 MOZtK (Cazb• ırfl> 
23.55-24 Yarınki proJf 

AVRU~ jJ 
OPERA VE OP.ERE~,ı 

19 Berlin - 19.10 J)l 
b~rg- 20.10 Ha~b;:rı.· 
zıg - 20.30 Parıs, Ştil 
T.T. - 21 MiJino, 
- 21.15 Brüksel. g 

ORKESTRA KON!o!f 
VE ~ENFONİK ,.. e' 
LER: 15L•1don-R 
- 19.45 London • R '/ı 
- 20.15 Konigsberı. jl f 
- 20.30 Stokholın ~ 
şova - 22.20 Kope ~ 
22.35 Ştütgart - 23 _. 

ODA MUSİKİSİ: 18 JD 

18.35 Laypzig - 20.so ı . -land Zender, Parı~"' 
Brno - 21.25 Berv--.oıl~ 
- 22.20 Doyçland Z • ı 

SOLO KONSERLERİo,,_ı 
Ştlitgart - 18.5 Ber~~ 
ter - 18.20 KöniJS ,ı 
18.30 Droytviç - 19 
- 21.10 Budapeşte.(Jıfat' 

NEFESLİ SAZLAR / 
ı.): 10.30 HamburJ ·yarJ 
Hamburg - 15.30 'Vı ö 
19 Laypzig - 22.45 1' 
berg. sj 

ORG KONSERLERİ \l'd t 
ROLAR: 17 Doyçl~ 
der, Ştiitgart, KoP J(Qll 
21.40 Münib - 22."'S rl 
berı - 23.45 HaınbU f~ 

HAFiF MÜZİK: 2ı.IS 
furt. ır 

HALK MUSİKİSİ : ~ 
Laypzig {Sigan Ork

5 
jıl 

DANS MOZJôt: 20.1 zt 
lin - 20.30 Kolonya_... er! 
Sofya - 22 Monte CefljJ 
22.20 Floransa - ., • 
Droytviç - 22.+5 pırı 
T.T., Tuluz - 23 Bıı sJ
Post Parizyen, Roın•
London - Recyonal ,... 
London - Recyonal 

v======================:::;:::====.=============~ 

Alman ordusunun garp hududunda bulunan cüzütamları bugünlerde 
fransız hududu üzerinde manevralar yapmaktadır. Manevralar bilhassa. 
Fransaya karşı inşa edilmiş olan müstahkem hat boyunca cereyan etmekte· 
dir. Yukardaki resim, alman alp kıtalarının arızalı araziden topu mevzie 
yerleştirişlerini gösteriyor. 

Fakat ben bütiın ıayretime rağmen içinde bulun· 
duiunuz hayata ıaınamadım. Bu hayatı anlıyama 
dun, benim eaki ve manasız yaıayııımdan, bombot 
çocukluk ve mektep hayatımdan büyük bir farkı 
oldujunu göremedim. Biliyorum: pek akıllı olmı
yan bilıiaiz bir kızım ••• Fakat bu, ıende ve etrafın· 
dakilerde bir parça kuvetli ve güzel taraflar olaa 
görmeme mani miydi? .• Birçok teyler · öğrenmek, 
daha iyi düıünebilmek, göremediklerimi görmek 
istemez miydim? Aranıza gelince bunl~rın hiç biri· 
ni bulamadım. Bizim mahalle kadınlan arasında 
yahut Emine teyzemlerde tesadüf ettiğim ve içinde 
büyüdüiüm m bitten bir tek farkınız, biraz daha 
çok ve daha anlatılmaz konuımanızdı. Şimdi düıü
nüyorum da, Ü aydanberi o çeıit çeıit arkadaıları· 
nın münakaıalarını, konferanalarmı dinlediğim 

halde ne öirendiğimi bir türlü bulamıyorum. 

nı anladım. Bende sana bu cesareti verecek kuvet 
yoktu. "Onlan bırak!" dediğim zaman "kimlere 
aarılayım," diyecektin, ben, zavallı Macide, sana 
kimi, neyi göaterebilirdim? Bu hayattan daha doğ
ru ve akıllı bir ıey olması lazım, fakat bunun ne ol
duğunu ben de bilmiyorum. Onun için, aana yar
dan edemedim. Belki sen beni alıp evine getirirken 
büabütün baıka teyler dütünmüttün. Sana yeni bir 
dünya açacağımı sanmıthm •• Seni aukutuhayale ui· 
rattnn. Ben sana rehber değil, ancak yoldq olabi
lirdim. fakat yolu ikimiz de bilmiyorduk ve biribi
rimize yük olmaktan, biribirimizi taıırtmaktan 

baıka bir teY elimizden gelmiyordu. 

.. Artık ayrılmamız lazım. Dediiim gibi, sana en 
, küçük bir faydam olacağını bilsem her ıeye ta
hammül eder ve kalırdım. Halbuki selametin yal
nızlıkta olduğunu ıörüyorum. Hala, buıün bile ıu
na kaniim ki, bir müddet daha bocaladıktan aonra, 
yolunu bulacaksın, fakat yalnız olman lazım. Her 
hangi bir inaanın ayaldarma dolatmaması lazım ••• 
Ne olurdu? Biribirimize bir kaç sene sonra tesadüf 
etmiı olsaydık f O zaman hayatımız belki bam bat· 
ka bir ıekil alırdı. O zaman •ana tabi olur ve bun
dan zevk duyardım. Fakat timdi, hiç bir faydası 
olmadığını bile bile, yanlıt ve manaaız bulduğum 
teylere oyuncak olmak, bütün sevgime raimen im

kanaız .•• 

bile kendime imit gibi üzülmüt bir insanım ..• Nefsi
me hiç müatehak olmadığı bir teY yapmak, bu ağır 
ve tamiri imkansız haksızlığı reva gönnek bana a
ğır gelecek. Fakat ne yapabilirim. Ben aenin arkan· 
dan gelirken her teyi bıraktım. Her feyle alakamı 
keatim. Zaten feda ettiklerim de öyle büyük bir ıey 
değildi, sen beni Emine teyzelerin kapısından alır
ken eaki hayatımla olan alakamı zaten keamit bu
lunuyordum. O zaman da ne yapacağımı bilmeden 
aokağa fırlamıthm. Balıkesir'e, ablamla eniştemin 
yanına dönmek bana korkunç ve imkansız görünü
yordu .•• Perişan bir haldeydim. Fakat içimde ken
dimden bile sakladığım bir ümit vardı. Seni kapı· 
nın önünde bekler bulduğum zaman sanki bunun 
böyle olacağmı biliyonnuı cibiydim. Bir söz söyle
meden, hakkımda neler düıüneceğini heaaba kat
madan aeninle geldim. Bir genç kızın çok güç ata
cağı bir adanı seve seve, inana inana attım. Bunlar
dan piflllan değilim... Kimae beni zorlamamıfh. 

Doğru buldum ve yaptnn. Fakat timdi... Beni han· 
gi Omer kapmm önünde bekliyecek? Geç gece ya
rılan karanlık sokaklarda bana sevdiğinden bah
sedecek... Ömrümün en acı gününü en mesut bir 
güne çevirmiıtin... Pek az tanıdığnn bir adamla 
hiç bilmediğim bir yere giderken içimde beni cot· 
turan arzular köpürüyordu... Şimdi gene çıkıp ıi
deceğim ••• Nereye? .•• Yanıma bavulumu ve eıyala
rnnı bile almıyorum.... Gideceğim yere çamaıırsız 
da gidilir. Fakat ben aon dakikaya kadar ümidimi 
kaybetmiyeceiim. Bana hiç bir fenalığı dokunmı· 
yan nefsime bu en büyük hakaızlıiı yapacainn da
kikaya kadar her ıeyin deiitebileceiini umarak 
kuvet bulmaia çalııacainn .•• 

sükunetle ve aklı batında yazdığımı goruyoraun .• • 
Benim akibetimden dolayı kendini asla mesul say• 
ma ! Sen bana kartı değil, asıl kendine kartı kaba• 
hatlisin. Bunu düzeltmeğe ve yeni bir hayata ka• 
vuşmaia çalıf. .. Yalnız batına kalırsan bu iıi baf& 
racağına eminim... Hem bu yalnızlığa da lüzUlll 
kalmaz, belki kuvetli ve bilgili bir insan, bir arka• 
daş, bir aevgili senin elinden tutar ve sana yol gös
terir .•. Ben bir kazaya kurban gidiyorum sayılır. 

Bir otomobil çarpsa, bindiğim sandal devrilse ya• 
hut dibinde oturduğum ağaca yildınm çarpaa bun· 
lardan kimaeyi mesul etmek aklıma gelir miydi? 
itte, aana da bu kadar az kabahat buluyorum. Bir 
çok 19yleri benim yüzümden yaptığını bildiğim için 
hatta biraz da kendimi meaul tutuyorum. Mesela 
ben olmasam kafan para meseleleri üzerinde bu 
kadar çırpınmıyacak ve sen veznedara belki öyle 
yapmıyacaktm, yahut, burada hiç söylemek iste
mediğim .halde kalemimin ucuna geldi, yahut da 
bir kadma bağlanmıt olmak yüzünden baıka ka· 
dınlara kartı arzular duymıyacak ve her hangi bir 
sokak kadınmı yanına alıp .... " 

Macide kalemi yavatça maaanın üstüne bırak· 
h. Ditlerini aıktı. Nihayet kendini daha fazla zapte
demiyerek kaiıtlann üzerine kapandı ve ailamağa 
baıladı. 

"Buna raimen beni sana aağlıyan bir ıey var· 
du dıt tarafm e rafmdakilerin ayni olduiu halde 
için bana büabutıin batka görünüyordu. Bu arka· 
datlardan, bu muhitten, bu kokmuı mahluklardan 
hotlanmadığmı, şıkıldıimı görüyordum. Günün bi
rinde büsbütün baıka bir iman olacaimı ümit edi
yordum. ilk günlerde biraz kuvetlenen bu ümidim, 
yavaı yavaı tamamen yok oldu. Senin, bu yafa ka
dar içinde bulunduğun insanlar ve muhitle birden
bire heıap kesecek cesareti kendinde bulamadıiı-

"Omer, hep senden bahsediyorum. Bunun sebe
bi, seni sahiden kendimden çok düıünmemdir ••. Ben 
ne yapacağımı bilmiyorum, daha doğrusu yapıla· 
cak bir tek teY var, onu da bilmek istemiyorum. 
Ben hayatnnda kimseye haksızlık ve fenalık etme
meye çalıfllllf ve batkalanna yapılan haluızlıja "Omer, senden bir tek ricam var ••• Ne kadar 

Uzun uzun, belki on bet, yirmi dakika böyle 
kaldı. Fazla heyecanlı değildi. Oç ay evel babaıı• 
nın ölümüne ağladığı gibi seasiz, isyansız göz yat
lan döküyordu. Tekrar batmı kaldırdı. Yanakla• 
rmdaki yatlan aol elinin teniyle sildi ve kalemi a• 
tarak aon yazdıiı sabrları karaladı. Ondan sonra 

titrek bir J'&al ile •• ga1et acele devam etti: 

(Sonu var). 
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NEVYORK • MEKTUPLARI 
IMeksika'da bir kaza 

Güneş banyosunun usulü 
Şitrııanlığa kal"§ı güne§ banyosu 

~•Pnıak istenilince onun usulü var • 
lı ır. Ona riayet edilmezae, günet 
t •nyoıundan istifade olunamaz, bir 
•raftan da rahatsızlıklar çıkabilir. 

b Bir kere, ıitmanhğa kartı güneı 
•nyoıu büyük havuz kenarında 

t;•ıııt Plaj üzerinde, berkesin göre
lc~· eceği bir yerde yapılamaz. Çün • 

1
11 riiııet·banyosu bütün vücut açık 

0 ~rak Yapılacaktır. Boyundaki ti· 
l'oıt l\lddesi ile kadm ve erkek yu
~alddarmın ıünete kaJ'fı aç~k 
~ ~lan birinci ıarttır. Herkesın 
:i'Uade ıüneı banyosu yaparken gİ-

1 e~ lllayo boyunu açıkta bırakırsa 
~ 0 teki guddeler mayonun altında 

l111ca güneı onlara tesir edemez. 
le Sonra da güneı banyosu yapar
t ell en küçük mayo bile vücudun 

1 er)enıeai.ni azaltır, halbuki tiıman· 
· ~ IÜneı banyosundan en ziyade 
~1ecekleri bol bol terleme'ktir ... 
1 'Ua için gÜnef banyosunu, baıka· 
arannı göremiyecekleri bir yerde 

)apntak zaruri olur. 
Cüaeı banyosunun mevsimi ikli • 

a..e ,.o.. d ~· · F-1.. t b' · l k .. re egııır. -.a ızım mem -
'o~ etinıizde - Adana mmta.IFası si· 

1 Pek sıcak taraflar müstesna ol • 
:-"Üzere - bu mevsimde her yer· 
ele, 1Ükaekte, alçakta, dağda yahut 
ellia kenarında deniz banyosu yap· 
~ trıünıkündür. Yalnız günetin a· 
~havanın bulutsuz ve rüz,1arsız 
--... ıartiyle. 

~-.in bahçesi varaa, tabii tereddüt 
~lllez. Bahçe olmayınca balkon • 
-, oda içerisinde bile güneı kartı· 
~ · banyo yapılabilir. Bahçe ya-
11\t balkon komıulardan görülebi • 

1eceJı. Yerde olunca beyaz perdeler
' iİzerj açık bir oda gibi bir yer yap

..._k nıünıkündür. 
ı. .. ~anyo'nun ilk gününden giinef 
i;"'ııında uzun müddet kalınca ra· 

laızlık çıkar. Derece derece ahı· 
~ lazımdır. Güneı banyosu yap· 
"-ak için kurulan mahsus sanator-
10tnlarıta, ilkin ayaklan, sonra de
~ derece diz kapaklarma kadar, 
•ha aonra vücudun yukarı kısmıla

l'ı1ıt IÜnete göstererek alııırlar. ln
'aQ kendi evinin bahçesinde, balko
"~da yapmca ilk günleri - bütün 
~"ı t acık yalnız bat bir hasır t•P· 
"-) a, gözler de bır sıyah sozlukle 
L . Palı - beı, on dakika yatarak 
"'et gün gene beı, on, on bet dakika 
~lırnıak ve böylece yÜz dakikaya 
~~ak mümkündür.. Zaten vücut 
tliıaeıe alıııp, deri de k..,..7111ca gü
~ banyosu keyf verit, '"\&tlerce 
~abilir, ancak ıünde ld yÜz da
l dan ziyadesi fazla ve zararlı o
ıar. 

llern de daima ayni vaziyette ya
tı~z; vücudun her taraf mı süner röıtermek lazımdır: döne döne 
•bap olarak ... 
8ir gün içinde, banyo saatinin de 

e~etrıiyeti vardır. Günet qıklan en 
a:~llde saat on birle on üç arasmda 
l•ddetli olurlar. Bundan dolayı ilk' 
IÜJllerıte o saatlerden uzak, iyisi 
'abahleyin dokuzla on arumda 
"-tlanabilir ve alııtıkça öile saati • 
ile Yaklaıılır. 

.. ilk günlerde haftada yalnız üç 
~ IÜnet b ... yosu yapmak daha 
•lıti1atlı olur. Zaten sünet banyosu
=-~ devam ettiği kadar, hem ban· 
""Qan aonra, hem de akf&IDlan vü • 
~dun sıcaklıiını ölçmek lazımdır. 
lcaklık - ilk günlerdeıı sonra -.,. 

2 

yükselmekte devam ederse, sıkıntı 
geline banyodan vaz geçilecektir ... 
ilk günlerde yorgunluk, bat ağrısı 
gelirse onlara da ehemiyet veril • 
mez. 

Plajlarda güneı banyosu yapan • 
lar kumlar Üzerinde yatıyorlar, diye 
bahçede yahut balkonda, batta oda 
içinde katı yerde yatmağa, tabii, 
hiç lüzum yoktur. Güneıin ıııkları 
yerden değil, gökten gelecekleri İ· 
çin yumuıak bi~ ıilte Üzerinde, za • 
ten kapalı kalacak bat da bir yastık 
Üzerinde rahatca uzanmağa bir ma
ni olamaz. Bahçede kurulacak oda· 
nın beyaz perdelerinden de çekin
meğe lüzum yoktur, onlar güneı ı • 
tıklannın tesirini kesmedikten bat • 
ka arttırırlar. Fakat cam beyaz da 
oba ıtıklan keaer, camekanlı yerde 
banyodan fayda olmaz. 

Cünef banyosundan aonra - ev
de banyo varsa - 17 ile 22 derece 
araamda, hiç olmazsa yirmi dakika
lık bir banyo yapmak lazımdır. Yal
nız vücudun terini temizlemek için 
değil, eriyen yağlarm döküntülerini 
çıkaracak olan böbreklerin itini ko
laylaıtırmak için ••• Evde banyo yok
sa alaturka su dökülür. Ancak, su 
b=zde pahalı bir matah olmakla be· 
raber, auya acımamak, çokça dö • 
künınek İ•ter. 

G. A. 

Dağdan Türk ocağından 

ala<ağı olanlar 
Dağılan Türkocağından alacağı o • 

lan hakiki ve hükmi eıhaaın parti mer 
kezinde teıkil edilen tasfiye komisyo
nuna kaydettirdikleri matluplarından 

vesikaları tetkik olunarak kabul olu • 
nanlann ödenmesine baılandığı ve a • 
Jakalıların Partiye müracaatları müte· 
addit zamanlar gazetelerle ilan olun -
muıtu. 

Tasfiye itleri sona ermek üzere bu
lunduğundan evelce alacaklarını kay
dettirmiı olanların 939 senesi birinci 
kinun nihayetine kadar doğrudan 
doğruya veya bulundukları yer Parti 
teşkilatı vasıtasiyle Parti merkezin • 
aeın t-11ye kondeyvnuna mUra~la· 
rı ve müracaat etmiyenler hakkınd& u
mumi hükümler dairesinde muamele 
olunacağı son defa olarak ilan olu -
nur. 2277 

ATİllA UÇAKÇILARI 

(Almanca sözlü) 

Hanı Albert 
Baıtanbap heyecan aık ve 

sergüzeıt filmi ... 

Ayrıca yeni jumal 

Y enitehir ULUS ıinemaıında 
14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 
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12,15 matinelerinde 
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1 - Aman yarabbi, doğru 1 Bu biç ak
ı~ gelmemişti. Dünyanın en bü
Y~k. en güzel yakutu, kıymeti bir 
lllılyon tahmin edilen mücevher belki, 
Ç?Jiin ortasındaki bir yangın harabe•• . nın altında yatıyor 1 

- Evet, haklısınız ... Tabii Mavi ıu
~n çalınmıı olduğunu f arzetmek pr
ı?le... Size mücevherin gerçekten 
aybolduğunu telgraflarsam, orada a-

taıtırınaıar yapılabilece&ini unıyor 
lllu,unuz? 

Şimdi Corc Lavrens'in bütün dü • 
ŞU?celeri ayni hedefe doğru teveccüh 
~dıyordu : iznini mücevher avcılığına 
asretrnek, sonra Brandon - Abbaı'a 

Cebinde, bir milyon kıymetteki gök 
Yakutla dönmek. 

. - Mücevherin kaybolduğunu öğre-
1\ır öğrenmez, ciddi ve acele bir karar 
"'~tıneliyiz, Corc. Ah 1 Bu mesele cit 
~ıde .daha meraklı bir hal alıyor ... Zin· 

ern(Sf'de bir define avcılığı 1 Haber 
Yanldığı takdirde çöl bedevilerinin, 
Yeni kaleyi inp edecek olanların ve 
:lterlerin ne kadar heyecana ve hıru 

Pılıeaklarını bir diltilniln ... Ne btl
}'UJt deiitikllk. Zindemtif derhal bfi

•e(l~''nuı en dyade ralbet ıaren 

karakolu olacaktır. 
"Mamafi, eğer mücevher oradaysa, 

onu bulmamanın en emin çaresi bu ih
timali ortaya atmak olur. Onun için 
sırrı çok gizli tutmalı ve mümkünse 
tek batımıza ite giripneliyi.z. - A • 
man yarabbi 1 Gene ne güçlüklerle kar
ıılaf8cağız." 

İkisi de uzun bir müddet ıükCttu 
muhafaza ettiler. Corc .zihnen seyahat 
ediyordu. Dostunun scıi hülyalarını 

yarım bıraktı. 

Bojole cigara kutusunu ararken: 
- Mücevherin tarasadaki ölünün 

cebinden alınmıı olduğunu kabul ede
lim. Tarasa ateıin içine yıkılmıt ol -
duğu için yangının mücevheri tahrip 
etmeıi muhtemeldir ... Fakat uhi, ateı 
mücevherleri bozar mı? 

Lavrenı: 

- Bilmiyorum, cevabını verdi. 
- Bir mücevherci bizi bu hususta 

tenvir edebilir. Bununla beraber ben 
buna ihtimal vermiyorum. Bu mücev
"herler toprağın koynunda o yangının 
hararetinden çok daha yükıek bir ha· 
rıret tarafından imal edilmit değil 
midir? 

- Tabii Wi bir hararet ve tuyik 

Tahminler 
doğru ~ıkfl 

N evyork (Hususi Muhabiri
mizden ) - Tahminler doğ

ru çıktı? Sergi tenkid ediliyor, 
- Bayağı, kaba, idi bir tacir, bir 

yahudi dalaverası ! ... 
Muharrirlerin içinde, sergiyi in· 

san zekası ile istihza telakki eden
ler bile var. Ne denebilir? 

Yazılan, yazdıranı ve yazanı tat
min ettikten sonra! .. 

1 939 Nevyork dünya •~rgisi & 
bin hektardan fazla bir saha 

üzerindedir. Serginin küçük, büyük 
caddelerinin uzunluğu, 93 mil, yani 
150 kilometredir. İstanbul • Adapa
zarı arası kadar bir şey. Bu kadar 
büyük bir sahaya yerleıtirilen mu
azzam bir eserin, leh veya aleyhin • 
de konuşmak için bir muharririn, 
sergi sahasında kaç gün kalması ve 
günde kaç saat çalışması lazımdır 
dersiniz? 

Serginin aleyhinde yazılan yazı· 
lan okurken, evela yazıların tarih
lerine bakınız, sonra; Nevyork'tan 
gönderilen mektupların Avrupa'nın 
en yakın merkezlerine altı, latan -
bul'a on günden önce varmadığını 
düşününüz, muharririn yazı yazma 
ilhamını nereden; sergiden mi, ser
gi dıtında baıka bir menbadan mı, 
aldığını daha kolay anlarsınız. 

S ergide avrupalı, amerikalı, 
as yalı 500 müeueae vardır, 

ve bu müesseselerin sergi içinde 
katları ile beraber kapladıkları sa
ha; küçükleri 10, büyükleri 75, orta 
hallileri 35 bin olmak üzere, ortala
ma 17.500.000 metre murabb'aıdır. 
Ben bir aydanberi ıergi içinde do • 
Iaıtığım halde henüz serginin yarı· 
sını görmediğimi, gördüklerimin 
yarısı hakkında vazıh fikirler edi
nemediğimi itiraf ederim. 

- Anlayıısızlık 1 
mı diyeceksiniz, israr ederseniz, 
kızmadan ona da, 

- Öyle olaun, 
diyebilirim. 

Sergi mukayeselidir, ve bu mu

kayeseler tasavvur edilemi -
yeceıı: lia r ööl malzeme. ıeu f.ıi -
aavvur edilemlyecek kadar ylllmek 
bir tethir tekniği ile yapılmıttır. 

İngiliz demokrasisi, ingiliz pavyo -
nunda, demokrasinin menşeinden, 
beşinci jorj'un hükümdarlık be
yannamesine kadar bütün tarihi ve
sikalar, o devirlerde yapılmıı tablo· 
lar, hükümdarların mücevherli taç
ları ve asaları ile birlikte tethir e
dilmittir. Pavyonda İngiliz sanayi· 
inin teessüs, inkipf ve inkısamları
na ait kısım, ziyaretcinin mevzula 
alaka dereceıine göre yarım saatten 
iki güne kadar tetkik mevzuu ola· 
bilir. Gene ingiliz pavyonunda, Wa
shington:Un nesebini tesbit eden 
tat üzerine ka.zılmıı bir fCCerena -
me Vlfdır. İki arkadat. bia yalnız 
bu tat önilnde dört dakika kaybet
tik. 

Amerika ypllarının, motörlU vası
talardan önceki halini, bugünkü va
ziyetini, 1960 da alacağı tekli, dahi· 
yane denebilecek bir teknik ile teı
hir eden General Motors'un pavyo· 
nuna girmek için biz, bet arkadaf, 
yağmurun altında 15 dakika bekle -
dik. Hava açık ol~ydı, bir saat sı-

elde etmek mümkün olsa insan istedi
ği kadar mücevher imal edebilirdi; el
maa kristalize olmuf kömürden batka 
nedir? Elmasa .zararı olmıyan ateıin 
hi~ bir mücevhere zararı olmaması i -
cap eder. 
"Eğer Mavi su hakikaten çalınmıt

sa her halde Zindernöf'de emniyette -
dir. Ve kömür haline gelniit kemikle
rin ziyneti olmuıtur. 

Lavrena, dostunun sözlerini dinler· 
ken, uyanık rüya görüyordu; Leydi 
Brandon'u tahayyül ediyordu; iznini 
mücevheri aramıya feda mı edecekti?. 
Fakat icap ederse mesleğini, hatta ha
yatını bile feda ederdi. 

Bir filezof "hülyalarımız neyse biz 
de oyuz" demiıtir. Corc'un hülyaları 
bir romaneskin, bir Don Kitot'un, bir 
aııkın hülyalarıydı. File.zof bu hülya
ların hep biribirine benzediiini ilivc 
ederdi her halde. 

Bojole'nin sesi Lavrena'i dütünce • 
!erinden sıyırdı. 

- Hiç bir gazetenin bu vakad40 
bahıetmemit olması garip delil mi? 
Mücevher çalınmıp.a, hıraızlık ıue • 
telere akıeder, ben de bundan haber
dar olurdum. Böyle bir havadiıi ka· 
çırmıı olmama imkln yoktur. itte bu 
sebeptendir ki mücevherin çalınma • 
mıt oldutunu tahmin ediyorum. 

- Hiç ıilpheaiz: bütiin ingilb ıa· 
zeteleri bu kadar kıymetli bir mllcev· 
herin çalınması üzerine bir çok yazı

lar yazarlardı.- Meier ki Leydi Bran
don iti ört bu etmit olıun... Bir ka-

--------
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S E R G 1 
Ten kit ediliyor 
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ra bekliyecektik. Sonra, küçük va· 
gon koltuklar içinde tam 15 dakika 
muazzam bir maketin etrafında do
lattık. Maketin nasıl olduğunu size 
ancak, bunu bir defa daha gördük
ten sonra anlatabilirim. ;Maket pav
yonun yalnız tasavvuri kısmıdır, ve 
ancak üçte biri kadardır. Teknik in
kitaflar, makine, motör bunun dı -
tındadır. Ya Amerika Rus, İtalya, 

Leh, Çek, Romen, Yunan .. ilh .. ilh ... 
pavyonları, bu pavyonlarda teıhir 
edilen fikirler, eıyalar 1 .. 

Sergide bizim iki pavyonumuzu 
ziyaret eden bir kaç mütevaasıt ka· 
labalığın peıinde yürüdüm, en ala· 
kasız görünen grup, devlet pavyo • 
nunda 12, siteden 30 dakikadan ön
ce çıkamıyordu . 

ı 939 Nevyork dünya sergisi -
nin hakim fikir ve ıiarı "Ya

rının dünyası"dır. Amerikalılar bu 
dünyayı; demokrat, dinlere, milli -
yetl~re karıı müsamahalı, her türlü 
terakkileri insanların huzur ve re
fahına tahsis edilmit. harplerden u
zak bir dünya, tasavvur ediyorlar. 
Sergi, bilhassa sergide amerikalıla
rın yaptıkları teşhirler, bu ameri -

~ Filistin'de 

Bir bomba 18 kiılyi 
öldürdü 

Hayfa, 19 LL - Bu sabah pazar ye
rinde bir bombanın infilakı neticeıin
de 18 kiti telef olmuıtur. Bu infilakı 
takip eden galeyan arapları bir ingi-
iz polis merkezine taj atarak hücum 

etmefe HVbtmlttlr. Bir polla lramyo 
nu tahrip edilmittir. Kamyonun ıo -
förü yaralı olmasına rağmen kaçmağa 
muvaffak olmuştur. 

Bir İngiliz polis müfettiıi de yara
lanmıştır. İki yahudiye bıçaklarla hü
cum edilmittir. Hükümet makamları 
ateı söndürme saati ilin etmitlerdir. 
Tenha ıokaklarda askeri ve polia dev
riyeleri dolapaktadır. Bütün fabri
kalar ve mağazalar kapanmııtır. Bom
banın patladıiı mahal, korkunç bir 
vaziyet arzetmektedir. 

B. MakJonalJ Cenevre'Jen 
Jöndü 

Pariı, 19 a.L - İngiltere müstem -
lekit nazırı Makdonald, bu sabah saat 
10,35 te tayyare ile Cenevreden bura· 
ya gelmittir. Mumaileyh, Cenevre'ye 
İngiltere'nin Filistin hakkındaki ıi -
yasetini Milletler Cemiyeti mandalar 
komisyonunda izah etmek üzere git
mitti. 

Makdonald, İngiliz • franaız mesai 
birliği hakkında franıız müstemlekat 
nazırı Mandel ile bu sabah görüşmüı
tür . 

kal, tasavvurun parlak bir ibdaıdır. 

A merikah, asyah, avrupalı 63 
millet, en az 700.000.000 in

san, 1939 Nevyork dünya sergisine, 
bir kültür, bir kabiliyet, bir iktidar 
müsabakasına gelir gibi gelmişler -
dir. Sergide her milletin tebarüz 
ettirmeğe çalıştığı fikir şudur: 

Milletlerin önünde, milletlerle 
beraber müşterek insani idealde teş
rikimesai! .. 

A vrupah, asyalı, amerikalı 63 
milletin müşterek davası ve 

müşterek eseri bir çok bakımlar -
dan tetkik mevzuu olabilir, hava -
nın yağmurlu olduğu günlerde as
falt yollardaki küçük su birikinti -
terinden haklı veya haksız §ikayet 
edilebilir; fakat, 

Eserin maddi, manevi kıymetle -
rinden bu milletler çerçevesi dışı -
na çıkmadan, ıüphe edilemez. 

S ergiyi belki yirmi gün sonra 
başlıyacak yazılarımda par

ça, parça vermiye çalışacağım. Fır
•at bulursak tenkidi o zaman hep 
beraber yaparız. 

t 

Ankara Borsası 
19 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı11 F. Kapanı' F. 

Londra 
Nevyork 
P.aria 
Millno 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prac 
Madrld 
Varıova 
Budapcıtc 
Bükrcş 

Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.665 

3.3550 
6.6625 

28.54 
67.2575 
50.82 
21.53 

1.0825 
1.56 

4.5375 
14.0350 
23.8725 
24.8425 

0.905 
34.62 

30.53 
23.9025 

5.93 
126.665 

3.3550 
6.6625 

28.54 
67.2575 
52.82 
21.53 

1.0S25 
1.S6 
4.3375 

14.0350 
23.8725 
24.8425 

4.905 
34.62 
34.53 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1938 % 5 
İkramiyeli 
Sivas - Erzurum 
Hattı iı. 1. 
Sivas - Erzurum 
Hattı ta. ili. 
Sivas • Erzurum 
Hattı İs. V. 
Merkez Bankası 

19.12 19.12 

19.68 19.68 

19.32 19.82 

19.82 19.82 
110.- 110.

(Pcşin) 

İzmir Enternasyonal 
Fuarına haz1rlanınız 

20 Atuıtoı - 20 Eylül 

1939 . 

Kü~ük bir ihmal 
Dört ~ocuğun 

hayatına maloldu 
Meksiko, 19 a.a. - Asekri tayyare 

limanında bir bava bombasının kaza
en patlaması neticesinde dört çocuk 
telef olmuıtur. Kazanın sebebi ihmal· 
dir. 

Askeri tayyareciler, dün sabah . . 
Penon Delbano adınddakı tayyare sa-
hasının uzak kısmında bombardıman 
talimleri yapmışlar ve dört bomba at· 
mışlardır. Bu bombalardan bir tanesi 
patlamamıı ve yere gömülü kalmıttır. 
Tayyareciler, bunu topraktan çıkar· 
mamışlardır. Sahada oyun oynamakta 
olan oçcuklar, bombayı meydana çı• 
karmı§lar ve evirjp çevirirken parla· 
maaına sebebiyet verınitlerdir. O ıı • 
rada oradan geçmekte olan bir lıcadın 
da ağır surette yaralanmıştır. 

kasırga bir Bir 
kasabayı yok etti 

Minneaplis, 19 a.a. - Bir kasırga 
Minnestoa dahilinde kiin Anoka adın 
daki küçük kasabayı tahrip etmif, 6 
kişinin ölmesine ve 100 kadar insanın 
yaralanmasına sebebiyet vermiıtir. 
Minneapolis'deki bütün sıhiye otomo
billerine vaziyet edilmiştir. Yaralıların 
ekserisi kemiklerindeki kırıklardan 
mustariptir. 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüiü 

Eski Balıkesir mebusu ve eski İz • 
mir kız muallim mektebi müdürü Bn. 
Sabiha Gökçül Erenköy kız lisesi mü
dürlüğüne, lsparta orta okul müdürü 
B. Hilmi Dilmen de Antalya liıeıi di
rektörlüğüne tayin olunmuşlardır. 

• 
KÜÇÜK DIŞ HABERLERi 

X Paris - Büyük at yarışı haftası, 
Ateuil'de büyük manialı yanı ile bat· 
lamı9tır. Ancak donanmaının matemi 
dolayısiyle Cümhurreisi B. Löbrön, 
yarışta hazır bulunamamııtır. 

X Viyana - Avrupanın en mürtefi 
yolu olan Grossglockner yolu üzerinde 
köylü ile dolu olan bir kamyon bir u
çuruma devrilmiıtir. Kamyonda bulu
nan 26 kişidep on kiti ölmüı. geri ka· 
lan on altısı da gayet ağır yaralanmıı· 
tır. 

X M onthery - Georgeı Speieher, 
bugün 250 kilometrelik bir mesafeyi 
6 saat, 46 dakiada ve 35 saniyede kate
derek Fransa bisiklet pmpiyonaıını 

kazanmıştır. 

X Kopenhag - Danimarka fubol 
takımı, Norveç futbol takımını, 35.000 
seyirci muvacehesinde yapılan bir maç 
ta, 3 sayıya kartı 6 sayı ile yenmittir. 

X Lizbon - Atlantic Clippcr, aaat 
19.44 te denize inmittir. Tayyarenin 
mürettebatı ile 17 yolcu ve gazeteci, 
ile Atlas okyanosunu ilk defa olarak 
geçmekten ibaret olan bu tariht uçu • 
şun sonunda gayet iyi bir halde bulu
nuyorlardı. 

L 
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deh aperitif içsek ne dersin, d09tum? .. 
Dost bu fikiri tasvip 'ettiği için, gü

zel Ccat, Mavi ıu, Zindernöf ve onun 
earariyle ittigali sonraya bırakırız. 

İki doat Londra'da ayrıldıkları za -
man binbatı dö Bojole meıhur vesika
yı Corc Lavrenı'e tevdi etti, o da bu
nu Leydi Brandon'a götüreceğine söz 
verdi. Vak"anın mabıdinden arkadatı· 
nı haber edeceğini kendiıine temin 
etti. 

'Hiklyenin ortuını bilen binbaıı 
pmdi batını öğrenmek ve tonuna ka
dar göıtereceği safhaları takip etmek 
istiyordu. 

Fasıl 11 
Corc Lavrena, Brandon - Abbaı
ta Leydi Brandon'a anlattıinnız 

hadiseleri anlabyor 

1 

Corc Lavrenı bir kira arabasında 
Brandon - Abbu bahçeıinin parmak
lığına götüren yolda ıtlratle pdiyor
du; kalbi ilk randevilaüne kotan bir 
delikanlınınki gibi çarpıyordu. 

Bir çeyrek uır evel, henüz kendisi 
çok güzel Patricia Riven iken onun
la evlenmit olaaydı, onu hAll aevecek· 
ti, fakat aıkla delil .. 

Halbuki hAdiaeler birlepnelerine 
mani olmuıtu, ve Corc, aldıiı ret ceva
bı karıııında cesurca boyun eğdikten 
sonra, bir tek ıün bile ona olan qkını 
unutlmam•ıtı. Çalıpada bir oyalayı-

cı ve teskin edici unsur bulacağını u
marak Afrika'nın göbeğine gitmişti. 

Araba, mete ağaçlarının iki yanında 
sıralandığı bir hıyabanı tırmanmıya 
baıladığı zaman Corc Lavrens titre -
miye batladı; hatları gerildi, tunç 
benzi renk değiştirdi. Eldivenini çı -
karıyor, tekrar takıyor, kravatını dü -
zeltiyor, bıyığiyle oynuyordu. 

Bir ağacın etrafını döndükten son
ra araba muhteıem bir peron önünde 
durdu . . Misafirperver kapı ardına ka -
dar açıktı. 

Etikte durarak, Lavrcns vestibül'ü 
seyretti, na.zarları parkenin ve parlak 
davarlar üzerinde dolaıtı. Bu ıeylere 
o kadar aıinaydı ki kapının yanındaki 
zırhları ıelamhyacağı geldi. Zemin 
katındaki büyük salondan yukarıya 

muhteıem bir merdiven çıkıyordu. 
Camlı bir tavanı olan bu salonun etra
fında, üç katlı bir galeri vardı. 

Corc .zihnen bu dekor içinde geçmiı 
bir çok sahneleri ve orada yaııyan ka
dının ağır zarafetini ve asil inceliğini 
hatırladı. 

Genç kızın gelin olarak bu f8toya 
gelmit olduğu yirmi bet ıenedenberi 
ve keza ondan uzak yapmıı olduğu 
yedi ıenedenberi hiç bir ıey değipe
mitti. 
Şimdi buraya yarı manasız bir aşk • 

tan balia olacağı ümidiyle, yarı da o
nun yanında, aıkının tazeleneceğini 

göreceli ümidiyle gelmiıti. Genç kız
dan nyadc olgun kadını aevdiğini 
müfabede etmenin hazzı içindeydi; 
delikanlının biraz lafca ıevduı, hay-

ranlığa değer bir kadın için mutlak 
bir sadakat hissi ile ifadesini bulan 
ciddi ve derin bir ihtirasa inkıllp et
mişti. 

Ekseriya, fakat senelerce süren fa
sılalarla, bu mabedi tavafa gitmitti. A
levi tazelemekten .ziyade, onu tutuı • 
turmuı olanın huzurunda bütün par • 
fakhğiyle parladığını görmek için. 

Leydi Brandon'un kendisine karıı 
gösterdiği dostluk ve takdirin hiç bir 
zaman daha müşfik bir hisse inkılap 
etmiyeceğini bilmek düıüncesi ümit
siz aşkını hiç değittirmiyordu. 

Otuz, otuz beı, kırk, kırk beş yqla
rında hayatın safhalarında tadile uğ
ramıı olmasına rağmen, aşkının daima 
ilk günkü kadar hararetli kaldığını 
mü§ahade etmiıti. Leydi Brandon, o
nun ayni zamanda hem kıraliçesi, hem 
de hayat sahnesinde önünde rolünü 
oynadığı halktı. 

Ve her rastlayıtta onu daha gii.zel. 
daha cazip buluyordu. 

Bir zincirin eski ve garip kabzeıini 
tutup çekti: uzakta bir çıngırak çal
dı. 

Tanımadığı bir UfBk geldi. Kendisi
ne bayanın evde olup olmadıfını sor
qaak üzereydi ki bir kapı açıldı, m~ tr· 
dot~l göründü. 

- Bonjur, Burdon, nasılsınız? 
Lavrens'i otuz ıenedenbcrl tanıyan 

ihtiyar hizmetk!r : 
- Ah, bizim B. Corc, diye haykırdı. 

Ah, bayı tekrar görmek ne bilyilk u
adet. 

(Sona Nr) 
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Dost Mısır hariciye 
nazırı şehrimizde 

Abdülfettah Yahya Paşa 

Garda halkın samimi sevgi 
tezahürleriyle karşılandı 
(Başı 1 inci sayfada) 

Ebecli Şel'in muvakkat 
kabirlerinde 

Mısır Hariciye Nazırı dün saat 16 
da refakatlerindeki zevat ile birlikte 
Ebedi Şef Atatürk'ün Etnografya mü 
zesindeki muvakkat kabrine çelenk 
koymuş ve tazim ziyareti esnasında 
bir polis ve askeri inzibat müfrezesi 
resmi ihtiramı ifa eylemiştir. 

Hariciye Vekilimizin suaresi 

Dün akşam saat 20.30 da Hariciye 
'\'c~ili ve Bayan Şükrü Saraçoğlu 
tarafından hariciye köşkünde muhte • 
rem misafirimiz şerefine bir akşam ye
meği verilmiş ve bu yemeği saat 22.30 
da bir kabul resmi takip etmiştir. 

Ziyafette B. Şükrü Saraçoğlu aşa
ğıdaki nutku söylemiştir : 
"- Nazır hazretleri, 
Türk hükümeti ve milleti adına şah 

aınızda dost Mısırın mümessilini en 
derin bir memnuniyetle selamlıyo -
rum. Bize asırların miras bıraktığı ve 
bütün Türklerin kalbinde yaşamakta 

ve daima yaşıyacak olan tarihi dost -
luk rabıtaları, ziyaretinizi bizim için 
iki cihetten kıymetlendirmekte ve sizi 
aramızda görmekten mütevellit sevin
ci de iki misli arttırmaktadır. Zira siz 
bugün burada bu eski ve fakat dalına 
genç dostluğun elçisi bulunuyorsu -
nuz. 

Dost milletin, mufahham hükümdarı 
nın idaresi altında daima daha geniş 

ve büyük muvaffakiyetlerle tetevvüç 
eden bir istikbale doğ u mesut bir su
rette istihalesinin yük len münhani -
sini Türkiye'nin nası] ir kardeşçe a
laka ile takip ettiğini soylemiye ihti -
yaç var mıdır? 

iki memleket ar sınclaki 
vaziyet benzerliği . 

Türkiye, bu istihaı~ Ue müvazi ola
rak, kültürel, iktisadi ve ticari saha -
da iki memleket arasır. d ki faydalı ve 
verimli mübadelelerin d ima daha zi
yads: inkişaf etmesini 'e kuvetlenmesi 
ni bilhassa arzu eylem ktedir. Sahil -
lerimizi yalayan müşte ek deniz bu in 

ne bir surette tesbit etmiş bulunan 
halefi İsmet İnönü'nün ismini aynı 
zamanda zikretmek isterim. 

Bir irade aembolü: Ankara 

Bilhassa Mısırlıların, zamanın müş· 
küllerine rağmen kendileri hakkında 
gösterdiği hararetli semapti nişanele
rinden dolayı Reisicümhura karşı mü· 
heyyiç hatıra beslemeleri için sebep· 
ler mevcuttur. Müteaddit ve mudil 
meselelerin müzakeresi o zaman Mı. 
sıra müteallik askıdaki noktaların 
halline imkan vermemişse de, iki 
memleketin hüsnüniyeti o zamandan· 
beri bu noktaların hallini mümkün kıl 
mıştır. 

Yirmi yıldan az bir zamanda yükse· 
len bu güzel şehir, milletin ve onun 
şeflerinin eğilmez iradesine bir delil -
dir. Bu şehir, türk milletinin dehasına 
tabii hamlesini vermek için hiç bir gay 

retin esirgenmemesi hakkındaki ku • 
vetli azmi ifade etmekte olduğu gibi, 
bu tahavvül ve terakki eserinin nasıl 
yüksek bir kaynaktan ilham aldığını 
ve eserin nasıl mükemmel bir organi -
zasyonla takip edildiğini ifade eyle • 
mektedir. 

Yeni Türkiye'nin btJ§arılan 

Fakat daha ziyade takdir, hayranlık 
celbeden şey, bu tahavvülün tjirk köy
lüsünün ve küçük sanat erbabının top
rağa veya tezgaha olan bağlılığını kay 
betmeden vuku bulmasıdır. Bu yeni 
hayatın fütuhatı, olduğu gibi mahfuz 
kalan içtimai vasıflara ilave edilmiş 

bulunmaktadır. Türk köylüsünün ve 
türk küçük sanat erbabının köklü se -
ciyesi mazinin gidişinden hiç bir za -
~an mesul plmamıştır. Onların daha 
büyük bir dinamizme, daha rasyonel 
ve enerjik bir başarıya ihtiyaçları var
dı. Bunu en kısa zamanda ve icraatı es 
nasında şahsiyetini teyide matuf hiç 
bir hakkından feragat etmeksizin ye -
ni Türkiye yapmıştır. 

Yalnız barışa hizmet eden 
ordular 

Bu tahavvül intizam içinde ve mil-
kişafın tabii yolu ve a} ılı zamanda iş- !etin yüksek menfaatleri daima göz 
birliğinin remzidir. İşt bu denizin, önünde tutulmak suretiyle cereyan 
avantajları bunlardır. \ e biz kendi. si-
yasi umdemiz icabı ola ak bu denizin etmiştir. Türkiye, milliyetperver ga-
kıyısında bulunan büti n memleketle- yelerinden inhiraf etmemek için me
rin bu faydalardan hiss 1 ndiğini gör- suliyetlerini pek ziyade müdrik bulu
mek istiyoruz. nuyordu. Filhakika şanlı türk ordusu 

Esasen coğrafi vakıa rm iki mem- ve genç Mısır ordusu herhangi bir as
lekte verdiği vaziyet ben erliği mem- keri ihtirasa değil, yalnız barışa ba
leketlerimize bu gayeni ahakkukun- dimdirler. Milletler arasındaki müza
da her iki memleketin e müdrik bu- kerelerde akıl, idrak ve kiyaset ha
lunduğu müvazi vazife! .. tahmil eyle- kim olduğu ve devletlerin nisbi huku
mektedir. kunun üstünde dünyanın huzur ve 

Kadehimi majeste kır birinci Fa - emniyetine olan mutlak hakkının mev 
Tuk'un şerefine ve dost Mısır'ın refa- cut olduğu unutulmadığı takdirde, 
hına kaldırır ve sıhatini e ıçerim . ., bütün ihtÜaflara lü.ıumu veçhiie bir 

Muhterem miaal"rımizin 
cevabı 

Bu nutka Mısır harici 
dülfettah Yahya paşa aş 
la mukabele etmiştir: 

e nazırı Ab -
daki nutuk 

tarzıhal bulunmamasına imkan olmı
yacağını zannediyoruz. 

Türk - Mısır doatluğu için ..• 
Ekselans, gerek mufahham metbu· 

um hakkında ve gerek Mısır ve şah
sım hakkında sarfettiğiniz nazikane 

"- Mısır kıralltğının ariciye nazı· sözlerden dolayı size teşekkür ede· 
n hakkında gösterilen h raretli ka · rim. Memleketim ve şahsım hakkında 
bulün, bana verdiği şer~fın değerini gösterilen sempati nişanelerinin Ak 
bütün ehemiyetiyle hi tmekteyim denizin öte kıyısında minnettarane bir 
Tarihin geçmiş devirler n e iki mem- akis bulacağından emin olunuz. Tür
leketin mukadderatını bı ı litine bağ • kiye ile Mısır arasında bundan böyle 
lamı~ olan büyük hatıralar dolayısiy Mısır'ın kültürel, iktısadi ve ticari 
le daha mütezayit bir kt v tle tezahür sahalarda takviye etmekle bahtiyar 0 • 

eden bu dostluk hissiya ının şahsım - Jacağı bir teşrikimesai mevcuttur. 
dan ziyade Mısır millet n mütevecih Kadehimi Reisicümhurun sıhatine 
olduğunu biliyorum. B ~~n, geçen ve büyük türk milletinin refah ve şan 
sene Türkiye hariçiye \ e ılı tarafın f' kaldırır sizin ve zarif 
d K h . . . ve şere ıne , 

an a ırcye yapı lan z .retı ıade e- B S w 1 'nun sıhatinize içe-
clerken bir do~tlttk vazif :1inrlen daha .ayan( ar)açog u 
f 1 b. l · d 1 k f · · f rım.,, a.a. az a ır şey, ur ost u rızası ı a e-
diyorum. 

1 

Arnavufluk'I a 120 1 

bin İtalyan askeri var. 
(Başı 1. inci sayfada) 

.4.tatürk'e ve Milli Ş l'e •aygı 

İlk düşüncem, harbin erdasında, Ü

zerlerine aldıkları büyü! \'azifeye kar 
şı ne kadar meı but ise le bu vazife -
nin o derecede de ehli b 1 ınan bir a -
vuç dostu ile Türkiye'yi utarmış ve 
enerjik bir irade ile türk v~tanperver
Jiğine yeni yollar çizmi ılan adama 
teveccüh edecektir. Ke 1 Atatürk kati anlaşması ile ve garanti edilecek 
tarihe bizzat kendi eseri · ve milleti olan mıntakalar arasında balkanların 
nin kendisine karşı hesl ği aşkın ~- isim tasrihi suretiyle gösterilmesini 
muzları üzerinde intikal eJlemiştir. Türkiye ve İngiltereden istemektedir-

Bu hürmetkarane tazımatımda o - ler. Fakat her şey gösteriyor ki, Ar · 
nun, memleketinin selameti için te · navutluktaki İtalyan kıtaatının tak -
vessül edilen mücadelen n müthiş an· viyesi Türkiyeyi müdafaa tedbirleri 
larında sadık dostu olmuş ve Lozan- almaktan vaz geçirmek şöyle dursun, 
da yeni Türkiye'nin toprak statüsünü bilakis bu tedbirleri almıya teşvik ede 
ve beynelmilel statüsünü muzaffera • cektir. 

u~us 

Mısır Hariciye Nazırı Ankara garında 

Mısır Hariciye Nazırı Ebedi Şel'in manevi huzurundan çıkıyor 

Cümhurreisimiz balkonda nazırla konuşurken 

Mısır Hariciye Nazırı Milli Şelimiz'in öğle yemeğinde 

Mıaır Hariciy_e Nazırı lımet lnönü'nün kıziyle konuıuyor 
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Cenup Kutbu 
ne işe yarar? 

Kutupta zengin madenler ve balinalar 
Amerika Cenup Kutbuna 

bir sefer heyeti gönderiyor 

Birleşik 

büyük 
Buo-ünlerde Amerika'da, cenup marları vardır. Amerika atide bd 

6 k fev• kutbuna yeniden büyük bir sefer maden ocaklarını işletere 
yapılmak için hazırlıklar yapıl- kalade istifade edebilir. itte, ye--
maktadır. Fakat bu yeni kutup ni kutup seferinin bütün bunlat• 
seferi, hususi bir te§ebbüsle ya- la alakası vardır. 
pılmıyacağı gibi, ötekiler gibi yeni sefer planlarına gö.-e, katifle• 
tehlikeli de olmıyacaktır. rin soğuktan korunmaları İÇ~' 

Eskiden, büyük kutup ka§ifleri amerikan hükümeti kalın yi.IJJ 
sermaye toplar öyle giderlerdi. elbiseler hazırlatmış, radyorıs 
Hatta bu uğurda bütün servetini lambaları, traktörler imal ettit• 
feda eden pek çoktu. mi§tir. Bu traktörler sayesiodet 

Cenup kutbuna yapılacak olan yeni gaz, benzin, yağ gibi tayyareler" 
ke§if ve tetkik seferinde ise, bü-1 lazım olacak maddeler buz)artıı 
tün masrafları, Birleşik Amerika üzerine yerleştirilecektir. 
hükümeti çekecektir. Radyom lambaları da kaşiflere bus 

Amerikan senatüsü, bu it için ha- üzerinde yol gösterecektir. suı:' 
zırlanmış olan kanun projesini lar üzerinde katifleri ve eşyal~.' 
kabul edecek olursa, hatta daha n kızakla taşımak için köpek ı~ 
bu yaz mevsiminde, cenup kutbu kl riıl türülecektir. Yalnız köpe e 
seferine çıkacak olanlar, ameri • cenup kutbuna kadar tayyare i· 
kan gemileriyle hareket edecek- le nakledileceğine göre, köpek" 
)erdir. ferden kutuplarda istifade edil~ 

Kutup ka§ifleri tarihinde bir dö- dıt• 
nüm noktası olacak olan bu mü • miyeceğini söyliyenler var il• 

Çünkü daha eve) de tecrübe ed 
him tetkik seferini yaptırmak i · miştir ki köpek tayyare yolculu: 
çi~ amerikan devletinin bütün ğuna dayanamaz. Onun için yeJJl 
vasıtalarını kaşiflerin emrine ha- .. !ı• 

bir çareye batvurulacak, kope 
zır kılmak üzere, dahiliye neza· ler alüminyomdan kafeslere k• • 
reti emlak dairesi bütün gayre- patılacak v~ bu suretle götüriile • 
tiyle çalışmaktadır. cektir. 

Kutup kaşiflerine amerikan hükü • 0 Sefer heyetinin reisini AmerikıJ meti yalnız vapurlar tahsis et-
hükümeti bizzat kendisi tayin "' mekle kalmıyacak, aynı zaman- f t 

da keşif için tayyare, traktör, decektir. Hükümetin bu s~ e I 
kutuplarda yapılacak keşiflerde heyetin başına, 1933 te Aınıt• 
kullanılacak ve henüz malu-n ol - Byrd'e cenup kutbu seferinde re' 

fakat eden y'üzbaıı.ı Richard'r ge• mıyan birçok aletler de hazırlan- y 

mıttır. Bir kelime ile asri tekni. çireceği tahmin ediliyor. 

ğin bütün vasıtalarından istifade Paris • Midi 
edilmiştir. 

Cenup kutbuna §İmdiye kadar bir
çok ki.şifler gitmittir. Amund· 
son, Scott, Movgan, Shachleton 
gibi büyjik kutup kiı.tifleriyle,_ 
dalia sonra olmak Üzere, ınarur 
ki.tif amiral Byrd ve Lincoln 
Ellsvorth da muazzam kayalıkla· 
rı arasında dünyanın korkunç 
fırtınaları kopan cenup kutbu a
razisinde ilerlemeğe çalışmıtlar -
dır. 

Lincoln Ellsvorth cenup kutbuna 
yaptığı son seferden daha bu se • 
ne batında dönmüştür. Bu k~if, 
80.000 karekilomelre vüsatinde 
bir arazi üzerinde uçmuş ve bu -
raları Birletik Amerika devleti a
razisine ilhak etmi§tir. Hatırlar
dadır ki, Lincoln Ellsvorth buldu
ğu ıssız kutup topraklarını ame· 
rikan arazisine ilhak eder etmez 
Avusturalya derhal itiraz etmİ§ -
tir. Vaşington, katifin ilhakını 
resmen kanunlaştıracak olursa 
Avusturalya'nın hukukunu mah • 
fuz tutacaktır. 

Yeni seferden maksat tudur: cenup 
kutbu arazisi on dört milyon ka
rekilometreden fazla bir vüsat• 
tedir. Bu arazinin büyük bir kıs
mı, nazari olarak bazı memle
ketlere aittir: İngiltere, Norveç 
ve Fransa gibi. 

Cenup kutbunda 3 milyon karekilo· 
metrelik bir arazi daha vardır ki 
burası kimsenin malı değildir. 

Şimdi amerikalılar, cenup kutbu a
razisine yeniden büyük bir sefer 
heyeti çıkararak, yanıya yaklaşı
lamayan bot buz sahalarının bü
yük bir kısmını kendi arazilerine 
ilhak etmek istiyorlar.. Çünkü 
buralara şimdiye kadar hiç bir 
devlet el uzatmamış, buraları 
kendisine mal etmemiştir. 

Böyle, "hayati" olmıyan bir "saha 0 

nrn Birleşik Amerika devletleri · 
ni niçin alakadar ettiği meselesi
ne gelince, bunun muhtelif se
bepleri vardır. Amerikan emlak 
dairesi müdürü Ernest Cruning'
in fikrine göre cenup kutbunun 
Amerika için şu faydalan olabi • 
lir; cenup kutbu Amerika'nın e· 
linde olursa, yakın veya uzak bir 
atide bu kutup Üzerinden dünya
yı kısa bir zamanda dolatmak 
imkanı olacaktır. 

Sonra, cenup denizlerinde haline 

Abdülfettah 
Yahya Paşa 

(Başı 1 inci sayfada) 

da bulunanlarla birlikte olmalat1 
kadar tabii bir §ey tasavvur edile• 
mez. Akdeniz medeniyeti nasıl ınub• 
telif milletlerin dehalarının mahs&J• 
lü ise, ve bu medeniyetin doğmasJl'I • 
da Akdeniz'in beyaz köpükleri, 0 

milletlere nasıl ilham kaynağı ol • 
mu§ ise, bugünde Akdeniz gene, • 
muhtelif milletlere aiddir. Ondan is• 
tif ade gene her milletin hümıet e • 
dilmesi icap eden bir hakkıdır. Yet 
yüzünde sulh ve sukUııu temin et• 
mek için kartılıklı hakka hürmet et: 
mek lazımdır. insanlığın geçirdii1 

binlerce yıllık haile içindeki tecrii • 
beden doğan bu hakikati kimse in • 
kir edemez. Eğer bu hakikat het 
millet tarafından bir hayat ve siya • 
set düsturu olarak kabul edilirse 
dünya sulhu ,imdiden temin edilnıit 
sayılır. Türkiye bu tezi bütün politi: 
ka hareketinin anası ve mihver• 
saymaktadır. Mısır'ın dostu ve müt• 
tefiki bulunan İngiltere ile de itte 
bunun için tamamiyle anla~mıı bu• 
lunmaktadır. 

Her iki millet, dünya politikuıııJ 
aynı mantık ve ayni ruh içinde oıüt• 
lea ettiklerinden dolayıdır ki asır -
lann verdiği samimiyet bununla bit 
kat daha kuvet bulmuştur. Türkiye 
efkarıumumiyesi Mısır'da her gÜJ1 
atılan terakki adımlarını yakmda'O 
takip ederek memnun olmaktadır. 

Sayın Hariciye Nazırının memle• 
ketimizi ziyareti, Türk • Mısır ınü • 
nasebatında yeni bir safha açacak -
tir. Siyasi meselelerde bu kadar de
rin bir menfaat birliği bulunan iki 
milletin ikhsadi hayatta dahi dahil 
yakından ve daha geniş mikyasta 
bir münasebet tesis etmelerini ..,e 
her iki devlet ricalinin konuştukları 
bütün meseleleri, bir kardet hava 
ve muhabbeti içinde halletmelerini 
temenni ederiz. 

Necibali KÜÇÜKA 

$ehir pilim yaptmlacak 
pek çoktur. Kutup arazisi ame· Senirkent Belediyesinden : t 

rikalıların elinde bulundukça ha- Senirkent kasabasının müstakbel 
lina avı daima kontrol altında şehir planının tanzimi kapalı zarf u • 
bulundurulabilir. suliyle ve "31" gün müddetle eksilt • 

Bundan ba~ka, cenup kutbunun, me konulmuştur. 
tayyarecilikle birlikte gittikçe e- İhale günü 6.7.939 perşembe günii 
hemiyet kazanan meteoroloji tet- belediye encümenince yapılacaktır· 
kikatı için de büyük faydaları Talipler mezkur işe ait şartnameyi i· 
olacaktır. hale gününe kadar istemeleri ve usuli 

Nihayet, cenup kutbunda, söylendi- dairesinde ihaleye iştirakleri ilan otu· 
fine göre muazzam maden da- nur. (4143/2286) 12279 
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İki taraf samimi 
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Demirspor'u tanıyalım 
-------~ ........ ~~~--~ ................ ~~..._---~------~--~ ........ ..._--~--

D~m~,~~o~l:~üb:~:~~~::: rfut .1 

Ankara şampiyonu tam 
bir spor teşekkülüdür 

bolcuları şerefine Gar Gazinosunda 
verdiği ziyafette samimi nutuklar te
ati edildiğini dünkü sayımızda bildir
miştik. Güzet bir hava içinde ve neşe 
ile devam eden ziyafet esnasmda söy
nen bu nutukları sütunlarımıza alıyo
ruz: 

B. Şefik Etensel'in sözleri 

"- Aziz misafirlerimiz ve arkadaş
larımız, 

Türk Demiryolları spor kulübü o -
lan Demirsporla bugün karşılaşan a
ziz misafirlerimiz centilmenleri mü -
nakaiat Vekilimiz Ali Çetinkaya na
mına saygı ile selamlarım. 

Memleketimizde üç maç yapan de
ğerli dostlarımızın her üç maçta da 
gösterdikleri centilmence hareketleri 
takdirle karşılarız. 

Sizler futbol vatanının centilmen 
gençleri, türk sporcularının kalplerin 
de hatıraları silinmez izler bıraktınız. 
Aramızdaki çok kuvetli dostluğun 

ve ananevi rabıtaların daha ziyade 
kuvet ve inkişaf bulmasına yarıyacak 
ve dünyanın en centilmen iki mille
tinin gençlerini biribirine daha çok 
yakınlaştıracak spor temaslarının ço -
ğalmasını temenni ediyoruz. 

Bize heyecanlı spor saatleri yaşa -
tan Middlessex kulübü şerefine hep 
birden üç defa sağol diycılim. 

lngiliz kafile reisinin ce•ıabı 

"-Sayın başkan ve sporcular, 
Sözlerime Demirspor kulübünü teb-

rikle ba~lamahyım. Bugünkü oyunu 
kazanmayı her bakımdan hakkettiniz. 
Bugün sizler aynı zamanda türk fut
bolüne ebediyete kadar devam edecek 
bir şeref kazandınız. Memleketinizde 
bir ingiliz takımını yenmiş olmak şere 
finin sizlere ait olduğu unutulmıya -
cak bir hatıradır. Bununla siz bihak
kın iftihar edebilirsiniz. 

Bize gelince, biz neticeden memnu
nuz. Çünkü hem futbolü mahirane 
oynıyan bir takım hem de yüksek 
sporcu evsafını taşıyan futbolculara 
mağlfıp olmuş bulunuyoruz. 

Middlessex oyuncuları hepsi de 
mağlUbiyetlerine hiç bir mazaret gös
termediklerini söylememi benden rica 
ettiler. Bu fikre ben de tamamen İi· 
tirak ediyorum. Bu gece burada bize 
karşı gösterilen dostluk ve misafir -
perverliğe tekrar teşekkürü kendime 
bir vazife bildim. Memleketinize gel-

( M. W.) İngiliz takımına karşı güzel bir galibiyet kazanan oyun- diğimiz gündenberi bize gösterilen 
cularımızdan reaimlerini tedarik edebildiğimiz birkaçı. Soldan hüsnükabulden fevkalade mütehassis 
•ağa doğru: Santrhaf Haaan, bek Şevket ve Gazi, sağiç Arif, Soliç 1 bulunmaktayız. 
Orhan, santrfor Orhan, solaçık Zeki. Bütün türk sporcuları sundan e • 

, 'V_elevki takviye edilmiş de olsa. e-j , 

11 1 elkı gün 19 mayıs stadyomunda ın- ... . . 
€ilizlere karşı. ka.zandığ.ı .. muvaffaki- · , · 
}'etle genç ve ıhtıyar butun vatandaş- V , ~,,,; 
ları sevindiren ve türk sporcularının 
}'Üzünü güldüren Ankara Demirspor 
kulübünün burada ,tarihçesini kısaca 
Yazarak bu teşekkülün çok az bir za
man içinde ne büyük tekamüllere er
diğini göstermek aynı zamanda türk 
başarıcılığın en veciz bir ifadesi ola
caktır. 

Demirspor kulübü, devlet demir
:Yollarının Ankara merkezindeki spor 
:Yuvasıdır. Bu kulüp, o zaman devlet 
deıniryollarında vazifedar olan zat iş
leri müdürü Ziya Ateş'in şahsi teşeb
büsü ve sporsever birkaç arkadaşın 
da bu teşebbüse muzaharet ve muave
netiyle 22 şubat 933 tarihinde kurul
Xlıuştur. O zaman Ankara'da müstakil 

Demirapor namına verilen ziyafette Hareket Dairesi Reiai B. 
Şefik Etensel, B. Ali Çetinkaya namına konuşuyor 

bir de güreş kulübü mevcut bulunu· ı hassa futbol maçlarında çok büyük 
}'ordu. Bu iki teşekkül arasında ha - farkla mağlfip oluyordu. Demirspo
ıııı olan anlaşma ile Deınirspor ve gü· run muvaffakiyetleri daha ziyede Çan 
teş kulüpleri birleşerek, güreş kulü- kaya ile bir'leşmesinden sonra başlar. 
bünün İdman Cemiyetleri ittifakı Filhakika Ziya'nın mülhattan merke
nezdinde haiz olduğu imtiyazı De- ze nakil ve hariçten tedarikle demir
nıirspora intikal etmiş ve bu suretle yolarda yeniden tavzif ettiği bugün -
Dernirsporun kuruluş tarihi 16. 3. 932 kü Demirspor fili azaları arasına karı
olarak tashih edilmiştir. Kuvetli ve şan Çankaya'nın müsteit ve tecrübeli 
geniş bir teşekkül meydana getirebil- f~tbolcul~rı işte daha o zamandan i
rnenin sahalarda gösterilecek kuvet · tıbaren bır arada muntazaman çalış -
le mümkün olabileceğini düşünen o mıya başlıyarak ve biribirleriyle her 
zamanki idare heyeti bir taraftan Es- g~n biraf daha anlaşar~k ~ugünkü De 
kişehir, Samsun, Konya ve sair yer- mırsporu meydana getırmış bulunu -
lerdeki sporcularını merltezde topla . yorlar. ~abalarda elde ettiği başarılar
tnakla beraber bir taraftan da kendile- dan belh olmakla beraber futbol an -
tiyle birleşme arzusunu gösteren trenörünün de teyit ettiği gibi De -
Çankaya kulübü idarecileriyle müza . mirspor kulübü her kulüpten daha 
kerelere girişmiş bulunuyordu. Niha- muntazam antrenman yapan, otorite al 
Yet bu görüşmeler her iki taraftn tında çalışan bir teşekküldür. Bunun 
gösterdiği samimiyet ve hüsnüniyetle neticesi olarak 938 - 939 Ankara şam. 
rtıüsbet bir neticeye vararak 24.10.937 piyonluğunu kazanmıştır. Milli küme 
tarihinden itibaren Demirsporun adı de ise şampiyonluğun en kuvetli nam
Çankaya - Demirspor oldu ve Çanka- zetlerindendir. 
Ya sporcularının ve bilhassa futbol· Demirspor kulübünün mesaisinin 
cuıarının Demirsporun arasına katıl- yalnız futbola münhasır olmadığı at • 
ltıaları bu suretle temin edildi. 16. 8. letizm şubesindeki başarılariyle, gü -
938 tarihinde ise tekrar Demirspor a
diyle esas faaliyetine başlamıştır. De- reşteki muvaffakiyetleriyle ölçülebi • 
xtıirspor ilk kuruluş zamanlarında ve lir. Ankara'nın en iyi atletleri ve gü
hunu takip eden birkaç sene içinde reşçileri bu kulüptedir. 

Maçın hakemi B. l hsan Türe.men 

min olsunlar ki İngiltere'ye döndü -
ğümüz zaman onları her bakımdan 
şayanı tebrik gördüğümüzü orada her 
kese söyliyeceğiz. Sizleri hem sahada 
hem saha harici yüksek sporculuk va
sıflarını taşıyan insanlar olarak tanı
dık. 

İngilizce bir ata sözü vardır: 
"İyi bir sporcu yenildiğini unutur,. 

derler. Biz de buna uyarak sizinle 
tekrar karşılaşacağımız günü heyeı:an 
la bekliyoruz. 

İngiltere'den buraya kadar yapmış 
olduğumuz seyahat iki millet ara -
sında sönmez dostluk bağlarının bir 
düğümü olacak ve böylece iki milleti 
biribirine bağlıyan dostluk ve anlaş
ma günden güne kuvet bulacaktır.,, 

B. Kırıan'ın konuıması 
B. Alavay'ın samimi nutkuna An -

kara bölgesi Asbaşkanı B. Nizamet
tin Kırşan da şu söylevle cevap ver
miştir: 

"- Aziz dostlarımız, ingiliz centil
menleri. Sizleri Ankara'da selamla • 
mak fırsatını biz Ankara sporcuları
na hazırlıyan Fenerbahçe kulübünün 
müteşebbis idarecilerine teşekkür et
meliyim .. Filhakika türklerin spor 
hayatı çok eskidir. Fakat modern ma
nasiyle spor hayatımız bizde bundan ı 

kak küsur yıl önce futbolle başla -
mıştır ve fut bolü bize İngilizler öğ -
retmişlerdir. Bugün hocalarımızla 

boy ölçüşebilecek bir dereceye gel -
mişsek onda talebelerinin kabiliyeti 
kadar hocalarının hocalıktaki ustalı -
ğının hissesini kabul etmek lazımdır. 
Dünkü oyunda gördüklerini bugünkü 
oyunda tatbik eden türk gençleri bu 
kabiliyeti her sahada ve her zaman 
gösterirler ve göstereceklerdir. Kilo
metrelerce uzaklardan memleketimize 
geldiniz, aramızda birkaç günler ge • 
çirdiniz. Bugünlerin sizler için hatı
rasının tatlı olacağına muhterem rei
sinizin ağzından ve hepinizin gözle -
rinden öğrenmek bizim için en bil · 
yük bahtiyarlıktır. Aziz dostum rei
siniz güzel bir ingiliz ata sözü söy
ledi ben de bir türk ata sözü söyliye
ceğim: "İnsanlar da konuşa konuşa 
anlaşırlar .. ,, Memleketimize geldiniz, 
konuştuk anlaştık, ananevi ve milli 
dostlukları birer birer ve karşılıklı 

çok yakından yaşadık. Yarın gidiyor
sunuz. Yolunuz açık, şansınız gür ol
sun. Güle güle gidiniz. Ankaralıla -
rın şu dakikadaki arzularının da ilk 
fırsatta memleketinizi ziyaret etmek 
olduğunda şüphe etmiyorum. Siz de 
gene buyurunuz. Sizi Ankara sporcu
ları her zaman içten ve sevinçle kar
şılıyacaktır. Yaşasın ingiliz - türk 
dostluğu; varolsun yüksek spor cen
tilmenleri .. 
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1 1 ıngiliz futbolcuları hareket elliler 
Ankara;da iki maç yapan ve Demirspora 2-0 yenilen ins-iliz takımı 

dün sabah saat 10 da üç tayyare ile ve samimi bir teşyi merasimi ile 
lııtanbul'a hareket etmiştir. 

Misafirlerin hareketinde futbol federasyonu Ankara bölgesi erka
nı, kulüp mümessilleri ve gazeteciler hazır bulunmuşlardır. 

İngiliz futbolcular, her vesile ile Ankara'daki ikametleri sırasında 
gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini söylemekte ve o

yuncularımız için takdirlerini gizlememekte idiler. 
( M. W.) oyuncuları yarın lstanbuldan memleketlerine hareket e

deceklerdir. Aşağıdaki resimde İngiliz futbolcularını hareketlerinden 
evel tayyarenin önünde görüyorsunuz. 

· ıngiliz kafile reisi B. Alavay ziyafette nu
0

tuklCZTa cevap veriyor 

PAZAR GÜNÜ TEKİRDAG'DA BÜYÜK 

GÜREŞ MÜSABAKALARI YAPİLDİ 

T ekirdağ'lı Hüseyin Bulgar 
baş pehlivanı Kiro'yu yendi 

Sındırgı'lı Şerif birinci oldu 
Tekirdağ, 19 a.a. - Dün yeni stadyom sahasında yapılan bü

yük pehlivan güreşlerine Trakya'nın her köşesinden binlerce 
yurddatımız gelmiştir. Halkevinin başpehlivanımız Tekirdağlı 
Hüseyin adına tertip ettiğ; bu güreşlerde yirmi pehlivan güreş· 
mi' ve yedi hin seyirci bulunmu,tur. 

Demirspor' un teşekkürü 1 

Yedi saat süren bu güreşler şimdi
ye kadar Trakya'da görülmemiş bir 

\
alaka ve intizamla yapılmıştır. Başa 
güreşenlerden Sındırgılı Şerif çok 

Kulübümüzün İngiliz Middlessex güzel güreşiyle balkın sempatisini ka 
Wanderess futbol takımına karşı ka- zanmış ve bir saat on dakikada Baba
zandığı galibiyeti yurdun dört tara- eskili İbrahimi ayakta savuarrak yen
fından tebrik eden sporsevenlere ve miştir. Mülayimle Manisalı Halil bir 

saat otuz beş dakika güreştikleri hal-
spor kulüplerine ayrı ayrı cevap ver
meğe imkan olmadığından kendileri-
ne sayın gazeteniz vasıtasiyle saygı 

ve teşekkürlerimizin bildirilmesini 
rica ederiz. 

de berabere kalmışlardır. Hakem he
yetinin karariyle birinciliği Sındırgı
lı Şerif kazanmıştır. Serbest güreşte 
Tekirdağlı Hüseyin Bulgar başpehli
vanı Kiro Andireyefi yirmi dakikada 
yenmiş ve şiddetle alkışlanmıştır. Bu 

----- güreş çok heyecanlı oldu, daha ilk 
anda Hüseyin suplet yaptı. Minder 
kenarı Kiroyu kurtardı. Hüseyin mü
temadiyen Kiroyu sıkıştırarak birçok 
defalar tuş yapmış sade üç saniye sır
tını yerde tutamamıştır. Bilhassa Hü
seyinin bacak bükmeleri kol kapma -
lan göze çarpıyordu. Nihayet 20 da
kikada hasmını yenmiştir. Milli ta -
kım güreşçilerimizden Mustafa Çak· 
mak ve federasyon öğretmeni Saim 
Arıkan da misafir olarak bulunmuş -
lardır. Tekirdağlılara eşsiz bir spor 
günü yaşatan Tekirdağlı Hüseyin'e 
yakında şehir namına iyi bir ev yap
tırılacaktır. 

Admira kulübü <eralndmldı 
Berlin, 19 a.a. - Vestfalya ekibi 

"Schalke'" dün 90.000 seyircinin karşı 
sında Viyana ekibi "Admira" ya, 9-0 
galip gelerek Almanya futbol şampi 
yonasını kazanmıştır. Maç esnasında 

bazı şiddetli hadiseler vukubulmuş -
tur. 

Viyanalı bir oyuncu bir Vestfalya'
lıya vurmuştur. 

futbol, güreş. bisiklet, tenis ve su Bu çalışmalariyle bu güzide kulübü-
1PorJarı şubelerini faaliyete geçir- müzün yakın bir atide daha büyük 
Xlıekle beraber bu tarihlerde kayda de muvaffakiyetler göstereceğini şüphe· 
ier muvaffakiyet gösteremedi. Bil- siz sayıyoruz. 

Ank'ara'Ja iki maç yapan ~;;JJlesex Wan ·lerera oy•ıncuları bir hatıra olmak üzere gazetemize 
yukardaki imzalı resmi vermi§lerdir. Bu lotojtaf Ankaragücü ma~ından evel alınmııtır. 

Alman sporlar şefi Avusturyalı o
yuncuları alman sporları birliğinden 

çıkarmış, oynamaların bu suretle ta -
mamiyle menetmiştir. "Admira" kulü 
bil de azasına sporculuk zihniyetini 
telkin edemedeği için mevsim sonuna 
kadar faaliyette bulunmaktan mene
dilmiştir. 
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Meclis dün baremi 24 üncü 
maddeye kadar kabul etti 

meni reis vekili arkadaşın söyledikle
ri gibi, bunları tekaUdiyeleri olmama
sı, teminatları bulunmaması ve tevki
fat bakımından ellerine geçecek pa -
ranın maaşlılara nazaran daha az ol -
ması bakımından bir derece farklı o
labilir kanaatindeyiz. Fakat arzetti -
ğim gibi bu ancak muvakkat mahiyet 
arzeden hizmetlere ve bir de odacı ve 
bekçi gibi tali ve müteferri işlere 
münhasır kalmalıdır. Bu hususta ha -

çüncü muvakkat maddede konacak e
sas, kadroların meclisi aliye sevkini 
temine matuf olan hükümdür. Orada 
belki bazı kayıtlar ilave edilecektir. 
Bu kadroda bazı vazifeler maaşa in -
tikal edecektir. Buraya böyle bir kay
dın ilavesiyle ilanihaye ya_şıyacak o
lan ücretli vazifelerin maaşla olan mü 
nasebetini bertaraf etmek için bir se
bep teşkil etmez. Bu itibarla bu zarar
lı bir netice'tevlit edebilir. Bunun için 
bu esası muhafaza ediyoruz. Ancak 
bir derece üste geçebilir. O da mut
lak değildir. Yalnız bunları kayıt al
tına alıyor. Onun için bu hükmün bu
rada kalması zaruridir. Hüküm heye
ti celilenindir. 

Müzak.e.reler çök hararetli 
oldu tôdil takrirleri Verildi 

1 
zırladığımız takriri muvakkat 3 üncü 
maddeye hasrediyoruz. Bu vesile ile 
grupumuzun bu mesele üzerindeki 
düşüncesini de tekrar etmeği faydalı 
bulduk.,, 

Hararetli münaka§cilar Recep Peker (Kütahya) - Arka -

Kamutay dün Refet Canıtez'in re- sa buna ne suretle maaı verileceğin -
isliğinde toplanmış ve barem layiha- den bahis bulunmaktadır ki bunun 
sının müzakeresine devam etmiştir. yeri olaa, olsa maaı kanunu dediği -

Celse açıldığı zaman üçüncü mad- miz kanunda yer alması lazımgelirdi. 
denin E fıkrası hakkındaki .bütçe Bu belki bugiln meri olan 1452 nu -
encümeni mazbatası okunmuştur. En- maralı kanundan naklen buraya gel -
cümenin kabul edilen yeni E fıkrası mittir. Fakat encümen timdiye kadar 
ıudur: mevcut olan bu yanhJ vaziyeti idame 

" Yüksek bir mektep · tahsi.lini ik- etmemelidir. Bu mevcut hükmü all -
mal ve diploma istihsal eyledikten kalı kanun içine koydurmaları lazım 
sonra yurtta veya yurt haricinde ay - gelirdi. İzahat rica ediyorum; niçin 
rıca doktora tahsilini yaparak muay- bu kanunun içine koymuılardır? 
yen tezini kabul ettirmiş ve buna ait Aynı mütaleaya igtirak eden B. Re-
vesikayı da Maarif Vekaletine tasdik fik İnce, ıu a~al~ sord~: 
ettirmiı olanlar girebilecek.leri !iere -. - .Herhangı b~r. ıekılde olursa ol -
cenin bir derece yükseğine alınabi- aun, ışten el çektırılen memur bu ma
lirler . ., aşların. heyeti mecmuasını yarı şekil

de dahı olsa ya menimuhakeme veya 
beraat kararı neticesinde toptan ala
cak mı? Yoksa kendisi hakkında cere
yan eden muhakeme neticesinde mi 
yarısını alacak? Eğer bunun yarısının 
da heyeti mecmuasını toptan alacaksa 
o memur ailesinin sefaleti muhakkak
tır. Binaenaleyh bu keyfiyetin bir de-

Sekizinci maJJe: 

Bundan sonra liyihanın geçen top
lantıda bırakılmıf olan sekizinci mad
desinden itibaren görtitülmeaine de-
vam edildi. · 

Hikmet Bayur (Manisa) maddede
ki müddet başlangıcının kanunu~ 
neıri tarihinden muteber olmasının 
maddeden beklenen adaleti biraz kl'l
tıfını aöyliyerek deqi ki: 

" - Farzedelim ki bır adatn 8 - 10 
sene aynı derecede kalmııtır. İktida
rı, her şeyi vardır. Fakat önü açık 
değildir. Buna diyeceğiz ki daha 13-14 
sene bekliyeceksin. Öbür taraftan bu
gün daha müddetini yeni doldurmuı 
olan vardır:. onların müddeti derhal 
batlıyacaktır. Bu itibarla teklifim son 
ıeklin kalkması ve hükümetin getir
diği şekilde kalmasıdır. Onun için de 
bir takrir veriyorum. K ulünü rica 
ederim.,, . 

Refik·1nce aynı fikr ltibak ett~. 
Hasip Ahmet Aytuna (To"i<at) mu

aılimlerin hu~·ısi vazi yc:t ne işaret et
ti, ilk mektı..p muallim e iyle Gazi 
enstitüsüne a!ınan ilk r ktep mual
limleri arasında yaratıla zümre far
kının ıslahını istedi, m ıallimlerin 
yurdun dört köşesinde b:qardıklan 
büyük hizmet üzerinde d r rak sözle; 
rini §Öyle bitirdi: 
"- Yeni layihanın ru nu teıkil 

etmesi lazım gelen aylık a da teadül 
ve tevhit keyfıyeti ancak akların ko
runmasiyle mümkün olac mdan se -
kizinci madde ile alakalı an maru -
zatımın nazarıdikkate alır masını muh 
terem bütçe encümeninde rica eder, 
ve yüksek heyetinizin de b husustaki 
teklifime muzaharette 111 unacağını 
umarım. Bunun kabulü, v zife gör
mek için memleketin her a .. afına ya
yılmıı olan ve bugün ter ı bekliyen 
yüzlerce muallim vatanda arın tük
ran tezahürlerine vesil<' t kil edece
iini arzederinı. Bu iki zil enin ko -
runabilmesi için kayıt e ilavesini 
teklif ettiğim ve bütçe ene meninden 
yaptığım ricayı bir takrir e de yük · 
sek reisliği sunuyorum.,. 

Aynı mevzu üzerinde du an Refik 
İnce (Manisa), yeni layıhaya göre 
Uk defa muaJJim olacaklar n 20 lira a
lacaklarını, halbuki bugün n, 'on iki 
sene hizmet ettiği halde bı; maaşı ala
mamıı muallimler bulundı ğunu söy -
liyerek bu müsavatsızlığın gideril
mesini istedi. 

Bütçe encümeni namın evap ve
ren B. Faik Baysal (Kayse ı bu fık

n ile bugün memurlar i yeni bir 
hak tesis edildiğini söyliy ek, encü
mende yapılan müzakereler ıırasında 
itin porterinin oldukça gr. t olduğu 
neticeıine varıldığını, bu ı barla en 
muvafık §ekil olarak meri e in kanu
nun netri tariki:ıden olma ı olarak 
tesbit edildiğini, muallim maaşlarının 
bu madde ile bir ö'l~l:ası b 1 ınmadığı-
nı izah etti. 

B. Abdurrahman Nacı Demirağ, 
Hikmet )Jayur'un fikrine irak ede
rek, bµ itin porteri bily ktür diye 
yapmamanın ad:ıietsiztik < 1 uğunu i -
zah etti. 

Madde, ton fılrruı ayrı ir madde 
ohr:ık ayrılma le ü:rue, kab ı edildi. 

fa tashihi lbımdır. · 
B. Fuat Sirmen'in mütalealarına it

tirak ettiğini söyliyen B. Ali Rıza 
Türel (Konya) dedi ki: 

"Bu madde beraat ve meni muhake
me kararları neticesinde itten el çek
tirilmit olan memura yarı maq verile 
ceği yazılıdır. Beraat ve meni muhake 
me kanaatımca bir umumi af ile, hak -
kındaki takibat kaldırıldığı takdirde 
dahi bu maaşın verilmesi icap edece -
ği yolunda bir kanaate sahibim. Bu 
kanaatin sebebini ıu suretle arzedebi
lirim. MalUmu alinizdir ki umumi af 
kanunları cemiyet nefinedir. Maznun 
veya mahkt1mlar nefine değildir. Bun 
dan çıkan netice ıudur ki maznun be
raet etmek istese dahi ona müsaadde 
edilmez. Beraet edeceğini iddia etse 
ve mahkemeden bu yolda bir hüküm is 
teae mUaaade edilmez. lki aene evel 
Meclise gelmiş olan bir tefsir talebini 
misal olarak veren hatip, fıkraya " ..•.• 
Meni r,nuhakeme veya be~aet kararı 
verildiği, veya haklarında takibat u -
mumi afle ortadan kalktığı takdir· 
de ...... , ibaresinin maddeye konulması
nı talep etti. 

Bu maddenin layihada yer almasına 
sebep olarak 1452 numaralı kanunun 
aynı hükmü taııdığını gösteren bütçe 
encümeni reis vekili B. Faik Baysal, 
umumi affa mazhar olmuı olan me -
murların bu kısım maaşları hakkında 
ayrıca bir hüküm iliveıinin muvafık 
görülmedifini, bunu mevcut kanunun 
umumi takibat esasında bırakmıyı ter
cih etti~lerini anlattı: 

B. Ali Riza Türel tekrar söz alarak 
mütaleasında ısrar etti, Süreyya Ör
geevren (Bitlis) Ali Riza Türel'in 
mezvuubahs ettiği noktanın madde -
nin kendisinin emrettiği bir zaruret 
oldufunu izah ederek dedi ki : 

"- Affı umumi olduktan sonra o 
suçun itlenip itlenmediği meselesini 
affı umumi tetkike imkan bırakma -
nuıtır. Faik arkadaıımızın dediği gi
bi herhanıi bir teıekküJU kazainin ken 
dilerinin istediği bir hükmü verebile
cek bir mahkeme bu husustaki hük
mü verebilmek için ite düyet edebi -
lecek bir vaziyette değildir ki mükte
sep hakkın ifasına bir yol göstermiş 
olsun. Yani devletin bir teıekklilü 
yoktur ki bu suç vaki midir, değil mi
dir diye bir karar verebilsin. OnÜn 
için Ali Riza arkadaıımızın teklifine 
iştirlk ediyorum, kabul edilmesini 
rica ediyorum.,, 

Refik lnce (Manisa) İtten el çek • 
titilen memurun yalnız kendisinin 
değil, ailesinin de cezaya uğramıı ol
duğuna ipret ederek uğranılan mad
di manevi zararın kolaylıkla telifi e
dilemiyeceğini anlattı. 

B. Faik Baysal tekrar söz alarak 
izahat verdi ve B. Ali Rıza Turel'in 
takririnin bütçe encümeninin görüıil
ne de uyğun olduğunu söyledi. ve re
ye konan takrir kabul edildi. 

On ilıinci madde:. 

Bu madde uzun boylu münakaşaları daşlar, bu madde kanunun mühim, bel
yerek bununla ücretli olan bu vazife- mucip oldu. Eveıa bütçe encümeni na- ki belkemiği fıkralarından birini teş -
lerin istisnai memuriyetler olacağı mına B. Faik Baysal söz alarak mad - kil eden bir maddedir. Üzerinde arka
ifade edilmek istendiğini, ücretlilere nin tanziminde hakim olan fikir ve ka daşlann durmaya hakları vardır. Yal -
bir derece fazla verilmesinin sebebi- naatleri izah etti. Bugüne kadar mek- nız Fuat Sirmen arkadaşımızın iz.ah et 
nin tekaüt hakkından ve memurlar tepten çıkmıı olanlara 150, 200 lira tikleri gibi bu maddenin muvakkat ü
kanununun maaşlı memurlara v,erdiği verilirken bir kanunla böyle yüksek çüncü madde ile alakası değil hatta 
bazı haklardan istifade edemedikle- ücretlerin tediye edildiğini, ücretle a- ondan daha çok 2 inci muvakkat mad
rinden dolayı bunları telafiye matuf o hnacak olanların alabilecekleri maa - denin bünyesiyle alakası vardır. Mu
larak bu hükmün kabul edildiğini an- şın ücret halinde tutarının ancak bir vakkat ikinci maddenin devlet haya -
tattı. derece fazla olabileceğini izah etti, tında mevcut olan bütün ücretlileri 

Ücretliler tekaüt hakkı sözlerini şöyle bitirdi: baremin yeni koyduğu sınıflara göre 
alırlar•a... "-Yalnız daimi mahiyet ar.zeden bü tesbit eden bir maddedir. Binaena -

tün ücretlilerin kaldırılması veya bu leyh bu maddenin, ona tealluk eden 
Günün birinde ücretlilere tekaüt hususta bir hüküm koymağı iltizam et bu kanunun her maddesinin bütün ta

hakkı verilinıe bu maddenin hazıne a- medik. Bunun sebebi de bazı vazifeler dilleriyle irtibatı vardır. Binaenaleyh 
leybine bir netice vennesi ihtimali iı- ~ardır ki vekaletler icraatında kendi- maddenin irtibatından dolayı onu öte 
zerinde duran H. Recep Peker (Kiı - teri için temin etmek istedikleri fay- kine talik etmek ve nihayet przetti -
tabya) dedı ki: daları mülahaza ettikleri için daimi ğim gibi daha başka maddelerin teal-

.. - Bunların memurin kanununun surette ücretli bazı vazifelerin bıra - luku olduğu için onlara talik etmek 
bazı maddelerindeki Jıaklar<lan mah- kılması icap etti. Bunların ayrılması, müzakereyi çorbaya çevirir. Benim 
rumiyetleri söylendiği zaman kabul tefriki için fırsat vermek lazımgelir kanaatimce. Tabiidir ki müzakere u
ettiğimiz maddeye merbut olan cet- Ücretlilerin kadrolarını Meclise bir sulüne ait yüksek takdir reisimizin -
velin maaş esaslarının kar.Şısındaki teşkilat kanunu halinde getirdiğimiz dir, takdir buyururlar ve nihayet ka
para tutarları yekunu üzerinde dur- sırada Yüksek Heyet bunlar üzerinde rarınızla halledilir. Yalnız şunu arz
mak lazımdır. Aşağıdan yukarı do~ - tetkikatını yapacak ve kararını almış etmek isterim ki, bu maddenin ehemi
ru gidildiği vakit görülür ki 85 - 100 olacaktır. Fakat bir misal ile arzetmek yeti meydanda olmakla beraber 3 ün
lira arasında 15 lira fark yani % ıs istedim ki evelce hatta maaş şeklinde 

1 
cü muvakkat maddeye taliki doğru ol

ten fazla. 100 - 120 arasında io lira % bulunan bazı memuriyetlerin dahi üc- 1 maz. Bilhassa ikinci madde ile alaka-
20 f.ark. 120 • 140 arasında. 140 - 170 rete alınmasında bir fayda mütahaza sı daha barizdir. Bu ·madde kendi ba
arasında 125, 170 - 200 arasında % 15 edilmiş ve Meclisi ali de bunu kabul şına mütalea olunmalıdır.,, 
ve daha yukarıda 300 - 400 arasında etmi~tir. Bunun hakkında bir misal 'l/e Evela ücretli memuıların tekaüt 
% 35 fark vardır. Dereceler böylece rebilmek için maliye tahsildarlarını vaziyetine temas eden hatip, ücretli 
çıkıyor. Bu kanun mucibince ücretli arzedeceğim. İşte bunların fayda mü - memuriyetlerin maaıa çevrilmesinin 
vaziyette kalacak olanlarla, memuri • lahazasiyle maafları ücrete tahvil edil hususiyetleri üzerinde durduktan son 
yette kalcak maaşlı arkadaşlar ara- miştir. Bu itibarla bu vaziyet dahi da- ra dedi ki: 
sında % ıs - 35 fark olacaktır. ücret- bili mahiyettedir. Bunların ibkası muh "- Ücretli memuriyetin verdiği 
liler bu farkı filen alacaklar demek. telif cephelerden faydalı ve lüzumlu bu ufak farkın telafi ettiği, temin e -
tir. Bu fark Faik Baysal arkadaşımın görülmüştür. Bütün daire teşkilatın - deceği ıey memurlara tekaütlüğün ve 
buyurdukları gibi hem tekaüt tefavüt da aşağı yukarı üçte bir derecesinde diğer memurin kanununun temin et -
farkını, hem de memurin kanununun gördüğümüz ücretti memurları bir ka- tiği hukuk karşısında o kadar kazan -
maaşlara temin ettiği mevzuubahis 0 • rar alm~da.~ eve! tetkike muhtaç vazi- cm bir kıymeti yoktur. Binaenaleyh 
lan diğer hukukun yekununu fersah yette gorduk. işi o kadar genif ve tehlikeli bir mec-
fersah ileri geçer. Yani şunu demek Mü•avat bozuluyor mu? raya giriyormuş gibi mütalea etmeğe 
istiyorum ki bir gün, bunlar için teka- ve arzettiğim rakamların başka bir 
üt hakkı istemek mevzuubahis olursa Ziya Gevher Etili dedi ki: mecraya girmesine vesile bulmaması 
bu tekaUdUn maaşa bağlandığı gtlnden .. _ Arkada!l•r barem yapıyoruz, için maruzatımı bu suretle ikmal et -
itibaren hesabı mevzuubahis olmalı- haksızlığı ortadan kaldıralım, diyo - mek mecburiyetinde kaldım.,, 
dır. Yoksa geriye doğru gidilerek bu ruz, son:a da orad~ bi~ memur durur- ikilik lıalma•ın .•• 
gün bahsedilen sebeplerden dolayı, ken. h~nçt.en 200 br~ tle mem~r alı -
tekaüde tabi olmadığından ve memu- n~bılsın ~ı~oruz. Müsavatsızlıga mi
ra verilen hakların bunlara verilmedi- nı olmak ıçın kayıt koyuyoruz. Bura
ğinden dola"yı para aldıkları halde ~~ ~o 35 fark koyduk _bu müsavat de
maap tahvilleri zamanında bunun na- gıldır. Arkadaşlar, Faık Baysal arka-

1 ması icap ede Aksi takd" _ daşımız tahsil memurlarından fayda 
zara a ın r. ır .. '"ld" ~ .. d b h . B b" 
d b. k aw b" ''kt h k goru ugun en a settı. unu ız e ıze artı gır ır mu esep a . • 
t 1 b. k s nda k ı Bu dd koymadık. Bunu ancak Malıye Vekıli a e ı arıı ı a ırız. ma e .. . 
mevzuubahis olmuıken bu hususun da ~-oyler: Maa~lı memurdan zıyade. ba~a 
· d"d a d'kkat 1 k ucretlı tahsıl memuru lizım demıt bız 
şım ı en naz rı ı e a ınmaaı a- • . . 

t . d · b" t k · t kd" d" den karar ıstemıı, meclıs de onun ar-naa ın eyım ve ır a rır a ım e ı- •1 b t.. b 1 · · zusu ı e unu &a u etmııtır . ., 
yorum • ., 
B. Rasih Kaplan (Antalya) 1.800.000 

lira olarak tahmin edilen farkın 3, 4 
milyon göster.mek istidadında bulun
duğuna ipret etti ve şimdi okunan 
madde ile ücretin maaıa göre daha ca 
zip olan vaziyetini muhafaza ettiğini 
anlattı. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) Üc
retlilere maaıtan bir derece üstün pa
ra veren bu maddenin barem kanu

' nundaki ruh ve manaya uygun olma -
dığını aöyliyerek dedi ki: 
"- Hatıralarınızı maziye doğru ir

c! ederseniz, bizim memuriyetleri a
zaltmak hakkında ne gibi mühim ka
rarlar ittihaz etmiş olduğumuzu ha -
tırlarsınız. Bu, çok eski bir zamana 
ait değildir. 4-5 sene evel bunun üze
rinde durduk. Fena bir yola gittiği -
mizi, adedin ve miktarın çoğaldığını 
ve maaıın bir yük olduğunu düıüne
rek karar verdiğimizi hatırlatmak is-
terim. İtte bu karardan nükfıl ettik, 
bütçenin maaı tahsisatını 94 milyona 
çıkarttık. Aynı zamanda timdi ücre
ti cazip bir fekle sokarak, memuriyet
ten 35-40 lira ile iktifa etmek istemi -
yenleri bu ücrete getirerek yeni bat -
tan bir ikilik ve arzu etmediğimiz bir 
çığır açmıı oluyoruz. Bu madde bence 
çok muzır ve baremi baltalıyan bir 
maddedir . ., 

Mü•talıil grupun mütalelan 

Ücretli memuriyetlerin ancak mu
vakkat hizmetlere tahsis edilmeaini 
müdafaa eden hatip, bu hususta milli 
müdafaa vekiletini misal gösterdi ve 
dedi ki: 
"- Durup dururken Ucreti gene ca

zip fekle sokuyoruz. Ücretleri azalt
mak için kararımız vardır. Gelmiyen
ler gelmesinler ... ,, 

Müstakil grup namına B. Fuat Sir
men tekrar söz aldı: 
"- Arkadatlar, bu madde ile, de -

min arzettiğim gibi, üçüncü madde -
nin gayet sıkı alakası vardır. Şayet 

üçüncü muvakkat madde hakkında ar 
zedeceğimiz teklifler kabul buyuru -
lursa o zaman hakikaten bu maddeye 
lüzum kalmıyacaktır. Fakat bu teklif 
kabul edilmediği halde, şimdi bazı ar
kadaşların teklifi gibi bu madde ka -
nundan çıkarsa ıu vaziyet hadis ola
çaktır. Bugünkü gibi ücretliler her -
hangi bir kayda tabi olmıyacaklar -
dır. Binaenaleyh, istenilen kimseye, 
ücretle istihdam edilmek ıartiyle en 
yüksek maaı verilebilecektir. Zanne
diyoruz ki, yüksek meclisin arzusu 
ve kanaati böyle değildir. Binaena
leyh bendeniz rica ediyorum. Bu mad 
denin müzakeresini üçüncü muvakkat 
maddeye tilik edelim ve beraber mü
zakere edelim. O zaman daha salim 
bir neticeye varmıı oluruz. (Doğru 
sesleri). ' 

Encümenin izalalan 

Bütçe encümeni namına B. Faik 
Baysal ıu izahatta bulundu: 

Müstakiller namına B. Fuat Si-
men (Rize) tekrar söz aldı: 

"- Bütçe encümeni reis vekili ar
kadaşımızın izahatından sonra haki -
katen anlaşıldı ki bu maddenin mü
zakeresini üçüncü muvakkat madde
nin müzakeresine talik etmektense, 
üçüncü muvakkat maddenin müzake -
resini buraya almakta daha fazla fay
da vardır. Şurasının yüksek meclisçe 
prensip olarak kabul edilmesi lazım 
gelir ki daimi vazife mukabili ücretli 
memur arkadaJ bu kanun çıktıktan 
sonra da kalacak mı, kalmıyacak mı? 
Buna yüksek mecliİ karar verdikten 
sonra aşağıda gelecek maddelerde üc
retliler hakkında hükümler vardır, 

onun üzerinde iflenebilir ve bir karar 
alınabilir. Binaenaleyh prensip ola
rak evela bunun halledilmesi lazım
dır. Bu itibarla biz istirham ediyoruz: 
ki, muvakkat üçüncü maddede !Öyle 
denmektedir : " ... Daimi mahiyeti 
haiz bulunanları ve l~ inci maddede 
yazılı ücretli memuriyetleri gösteren 
ve bu kanunun 11 inci maddesine gö
re teşkilat kanunlarına eklenmesi i
cap eden daimi ücretli kadrolara mü -
teallik layihalar en geç 1 ikinciteşrin 
1939 tarihine kadar B. M. Meclisine 
verilir . ., 

Şimdi bu 1 ikindtefrin tarihine 
kadar önümüzde birçok aylar varken 
biz rica ediyoruz ki hükümetimiz üc
retlilerin kadrosunu yapmakla iktifa 
etmesin, böyle daimi vazife mukabi -
!inde olan ücretlilerin hepsini maaşa 
tahvil ederek maaş kadrosuna ekle
sin ve bu kanunun içinde artık ücret
li bir maaş ikiliği kalmasın ... ,, 

Pren•İp me.ele•İ 

On birinci maJJ11: . 
Dokuıuncu ve onuncu addelerin 

· Müstakil &rupun, devlet teıkilatı i
çinde daimi mahiyet arzeden hizmet
lerin mukabilinde bir ücretli vaziyet 
olmaması kanaatinde bulunduğunu an 

On ikinci madde ıörüıülürken latan B. Fuat Sirmen (Erzurum) söz
Recep Peker (Kütahya) ıu ıuali ıor- terini ıöyle bitirdi: 
du: ' "- Bu ücretliler tem!nata aahip 

İsmet Eker (Çorum) - Bu kanun 
maaşa doğru gidiyor muhakkak, he
def maaştır. Fakat ücretlileri derhal 
maaşa geçirmek imkansızlığı karşı

sında iseler; onun için zaman istiyor
larsa bittabi ücretlerde münhal vuku 
bulacak. O zaman bu maddenin bük -
mü lazımdır. Yok eğer defaten ücreti 
maaş yapacaklarsa bu maddeye lü
zum yoktur. Bunu encümen veya hü
kümet izah etsin ki biz de reyimizi o

müsakere vt lcabulilnden 90 ra on bi
rinci .addcnin n:üzalrereaı e geçil -
di. 

Mu.akil &ıup naı:ıwıa soa alan B. 
F .ıat St.-..ı fl1 mütaleata.rcı. bulun
.t .ı : 

na göre kullanalım. 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -

Öyle anlaşılıyor ki ücretlerin kalk

gireceklerin bir derece üstün tutul· 
masıdır. Benim itirazım, prensip iti• 
bariyle bunun aleyhindeyim.,, ., 

Bundan sonra Nafıa ve Maliye ve
killerimiz söz aldılar, izahat verdiler. 
Dünkü müzakereler saat 20,15 e kadat 
devam etti ve hararetli müzakereler· 
den sonra 24 üncü maddeye kadar 0 

• 

lan kısım kabul edildi. Bu kısrnııı 
görüşmelerine ait izahatı yarınki sa. 
yımızda vereceğiz. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

[~--~::::~-~-~~~~] 
TAYYARE SAA TLERI 

lz~irden - Ankaraya 
Adanadan - Ankaraya 
lıtanbuldan - Ankaraya 

Saat Dakika ---g 10 
g 30 
g 30 

Ankaradan - lzmire 15 05 
Ankara<lan - Adanaya 14 45 
Ankaradan - lstanbula 16 00 

NOBETÇIECZANELER 
E~~~u ~ 

1 - Cebeci ve Yeni 5 11 17 23 SO 
2 - Halk ve Sakarya 6 12 18 %4 
3 - Merkez ve Çankaya 7 13 19 25 
4 -Ankara ve Yeniıehir 8 14 20 26 
5 - Sebat ve Ege 9 15 21 27 
6 - İstanbul eczanesi 10 16 22 2S 

Pazar geceleri nöbet alan eaaneler~ 
zar günü de nöbetçi olarak açık bulıın
mecburiyetindedirler, diier eczanelerbilP.
zar günleri ihtiyari olarak util 71pa r 
ccklerdir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkal&de bir~ 

t:mk vukuunda acele imdat iıtemek içıo 
Beiediyeler Hastanesine (2257) naasa· 
ra ı}c telefon edilir. • - • • "Dl 

LUZUMLU TELEFON NUM~ 
Yangın ihbarı: (1521). -Telefon mürac•• 

at: Şehir: (1023 - 1024). -Şehirler ara· 
ıı: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hav&• 
cazı &rıza memurlutu: (1846). - 11esa· 
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSi TELEFON NUMARALARIS 
Zincirlicami civan: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yeniıehir, Havuzbaıı Bizim Taıral : 
(3843). 
Çankırı Caddeıl Uluı Takıla!: (1291)0 

1ıunbul Takıiai: (3997). 
Devlet DemlryoUarı Gar latihbarat •• 
Müracaat Memurluiu: (1788). 
Iıılı: Talı:ıi lnönli Caddesi (3394). • 

Otobüslerin ilk ve aon aef erlerı 
Uluı M. dan K. dere'ye 15.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Uluı M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 15.30 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yeniıchirden Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 15.15 7.00 
Aklı:öprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Uluı meydaniyle htaayon araamda bef 
beı dıkikade bir ıefer olup tren aa .. 
manları seferler daha aıktır. 

1 Uluı meydanlyle Yenlıehir, Bakanlık" 
lar, Cebeci, Sımanpazarı araımda saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bet daki • 
kada; aaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 • 
kadar her on beı, yirmi ve otuz dakika• 
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanından aaat 25 
deki aon seferlerle bunların Ulua me:V• 
danma dönüıleri ainemalann daiılıı aa• 
atine tabidirler. 

Poıta saatleri 
Teahhütlil aaat (18) e kadardır • 
Poıta saat (19) a kadar htanbul cihetin• 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her ıabah : 1..20. 

her akıam: 115.30, 
19.15 ve 19.50 de. 
(Pazartesi, Per
ıembe, Cumarte• 
al, TOROS SU· 
RAT). 

Samsun hattı : Her cün 9.35 (Kay• 
ıeri, Sivaa, Amaıya 
bu bat iiurindedir) 

Diyarbakır hattı : Her gün : 9.35 
Zonguldak battı : Herciin : 17.08 

Elektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden ı 

14-6-939 tarihinde ihale edilmesi 
mukarrer olan kasaba elektrik tesisa• 
tı inşaatının talip zuhur etmediğin • 
den 26.6.939 pazartesi günü sat 16 da 

aynen evelki ilanat ve şerait dahilinde 
ihale edilmek üzere temdit edilmiı o-
lunduğu ilan olunur. 12369 

Bir motopomp ahna<ak 
Buldan Belediyesinden : 

1 - Satın alınacak olan 1200 
bedeli muhammenli 15 beygir kuvetin• 
de bir adet motopomp 28 haziran 939 
çarıamba günü saat 15 de açık eksilt• 
meye konulmuttur. 

2 - Eksiltme Buldan belediye en .. 
cümeni huzurunda yapılacaktır. Ek • 
siltmeye iştirak için bedeli muhamme 
nin % 7,S gu olan 90 liranın teminat 
gösterilmesi lazımdır. 

3 - Fazla"bilgi edinmek \e tartna • 
meyi görmek isteyenlerin her giin me• 
sai saatlerinde belediyeye müracaat 
la şartnameyi bilabedel alabilecekle&t 
ilan olunur. (4322/ 2439) 12415 

·•- At'lcadatlar: bu mad enın ihti
,:ı Ntlli hlikum bu .kanunda yer ala
<', :C- bir hlilrüm def ildir. Bu bir me -
r:ı·:r vazifesini ifa ederken vazifesine 
mUteallik bir suçtan dolayı itten el 
çektirilir ve muhakeme altına alınır· 

"- Bu kanuna ıöre ücretli vuiye- deiildirler. Kendilerine devletin en 
tinde bulunacak memurların kendi •saalı itleri devredildiği halde mu -
tahsil derecelerinde bulunan maqlı adderatı afağı yukarı, kendisine söz 
memurlara nlsbetle bir derece fula ıöylemek mevkiinde bulunan adamın 
hak sahibi oluyor. Bunun taaı sebebi arzusuna bağlanmıı mahiyettedir. Biz 
nedir?., diltünllyoruz ki, bu maddenin bu ka-

"- Arkadqları bir noktada tenvir 
etmek isterim. Bunu diğer maddele
rin birinde dahi göreceğiz. Ücretler -
den maap intikal itinde bir kıstas ka
bul edilmittir. Ucretli, bir maatlı va
zifeye geçtiği zamaA''!Slr derece daha 
aıağı vazifeye konacaktır. Maaılı bir 
memur da ancak bir derece yüksek 
ücrete geçebilecektir. Bu eaaslı bir 
hükümdür ve bunu bütün devlete ait 
müesseselerde tatbik edeceğiz. Bina
enaleyh ilinihaye ücret diye kalabile
cek, inhisarlar vesair memuriyetler 
gibi mülhak bütçelerdeki vaziyetler -
de de kabili tatbiktir. Bu itibarla il-

ması mevzuubahis değildir: Benim i- ..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. 
BUtçe encümeni namına cevap ve · nunda yeri varsa bu yer ancak arzet -

ren B. Faik Baysal bu aebebln o mad- tiğim gibi muvakkat mahiyette olan 
de ile istisnaen kabul edilecek memu- hizmetler karşılığı ücretlere münha
rlyet1er arasında mütercimler ve bu- sır olmak lizımgelir. O takdirde bu -
kUk milJ&Yİrleri bulwulu&uma alyli· rada çalıpc:aklara timdi bütçe encü-

Vatan hasreti 
tirazımda ücretlilerin bir üst derece- E 
ye geçmeleridir. Hiç olmazsa ücrete E 
geçecek insanlar, o derecedeki muadil -E Pek yakında 
maqa geçsinler. Bu maddede kaste-
dilen ücretin kalkmaaı defil, ücrete ;llllllllllllllllllllllllllllllllHUll 



Askeri Fabrikalar 
kadar tüccardan olduklarına dair Ti • 
caret odası vesikasiyle mezkOr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

kara'da Dahiliye Vekiletl belediyeler maddede yazılı veçhile ihale saatinden 
imar heyeti fen tefliğinden veya it- bir aaat eveline kadar vilayet daimi 
parta belediyesinden alabilirler. encümeni reisliğine vermelerinin ve 

l40o ldet boı benzin tenekesi 
(2364) 12333 

164 kalem makkap ahnacak 
3 - Eksiltme 17 Temmuz 939 tarihi postada wkubulacak gecikmelerin 

ne rutlıyan puartesi günü uat on muteber aayılmıyacağı ilan olunur. 
bette İsparta belediyesinde toplana • (4226/ 2332) 12292 

cak eksiltme komisyonunda yapıla - 8• f aranıyor f I k Askeri Fabrikalar Umum Mü· caktır. tr en memuru 
. 4- . Si I a<a _ dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Çankırı Belediyesinden ı 
"iititıri,!'abrikalar Umum Mu· misyonundan ı tekliterin qağıda yazılı teminat ve 1 _ Belediyemizin yeni inta ettir-
~~r~ez Satm Alma Kc- Tahmin edilen bedeli (13.000) li~a vesaiki aynı gün saat on dörde kadar mekte olduğu elektrik fabrikasını i. 
'l'llıznin . • ı olan 164 kalem makkap Asked Fahri· komisyon reisliğine teslim ctmit ol- dare edecek bir fen memuru alınacak-

'-ıa ı40o edılen bedeli (140) lira o- katar umu müdürlüğü merkez satın al malan lazımdır. 
~ flb ~det bot benzin tenekesi u- ma komisyonunca 12. 7. 939 çaqamba A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in- tır2 - Elt"ktrik itlerinde bulunmuı 
~d rı~ar Kırıkkale grup müdür- günü saat 14 de pazarlıkla ihale edile- ci maddelerine uygun 3685 lira 75 ku- olması ve Nafıa Vekaletinden birinci 
llıie,oıı e nıuteıekkil satın alma ko - cektir. Şartname parasız olarak ko • ruıluk muvakkat teminat. veya ikinci sınıf ehliyeti haiz olması 
~ 15 Utıca 29.6.1939 perşembe günü misyondan verilir. Taliplerin muvak • B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, tarttır. 
~::. açık arttırma suretiyle sa· kat temin.at olan (975) lira ve 24?<J nu. C) Kanunun 4 Uncu maddesi muci.: 3 _ Aylık ücret olarak yüz lira ve-

'l'tııe)r 1 . maralı kanunun 2 ve 3. maddlerındekı hince eksiltmeye girmeye bir manıı rilecektir. 
tı .. ~~cae er arzu edenlere he~ gUn vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bul .... -·dı~ına daı' r ı'mzalı bı'r mek • .;~~ 11 ı - ,...._ • 4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev-·ı:_ yo. am_a memur uguıtca. bu işle alakadar Tüccardan olduktan· tu . '-t "" Taı P rakı müapite veya suretlerini 30 hazi-

oı.zı ( ı~lerın muvakkat temı- na dair Ticaret odası vesikasiyle mez- D) Münakasaya ittirik edecek mil- ran 939 tarihine kadar Çankırı bele· 
"Nı kln lO) lıra (50) kuruı v~ 24~ kör gün ve saatte komisyona mUraca- teahhitlerin ıu teıiaatı itleri yapmıı diyesine göndermeleri ilan olunur. 
'kle unun 2 ~~ 3 maddelerınde.kı atları. (2378) 12366 olduklarına dair vesikalarını teklif 12363 
~ blczkQr gun ve saatte komıı- . . laz 

llliiracaatıarı. (2314) 12283 6 ton klor kalsium ahnacak zdarflarıyle beraber vermelerı ım. 
3~ ~ 111em demir malzemesi Aakeri Fabrikalar Umum Mü· 5 - Teklif mektupları ihale gü~ü 

Ko- saat on dörde kadar makbu• mukabı · dürlüiü Merkez Satın Alma 
allnsr2 L linde Belediye reisliğine veril_ecektir. awa miayonundan : 

~ • . M " Tahmin edilen bedeli (3000) lira 0 _ Posta ile gönderilecek teklıf mek -'-iti eri Fabrıkalar Umum u- lan 6 ton Klor kalsium Askeri Fahri • tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
'-ia-~'" Merkez Satın Alma Ko· nihayet bu saate kadar Belediyeye 

Bir memur alınacak 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Belediyemizin Zabıtai beledi
ye komiserliğini ve seyri sefer ve İt· 
faiye amirliği ve vazifelerini ifa ede
cek 50 lira ücretle bir memur alına· 
caktır. 

Satılık : 
Satılık Çiftlik - latanbula 28 mil, 

deniz kenarı, meşhur Armutlu kaplı· 
caları yanında, büyük zeytinlik, dut· 
luk, koru, orman ve merayı havi 
meıhur Keçikaya çiftliği satılıktır. 

Fazla tafsilat için Gümüıhacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 

Satılık ev - Ayda 80 lira iratli üç 
daire. Misaki milli mahallesi Özden 
sokak Tel: 1431 2203 

Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo
koıunda Ege sokagında 5 numaralı 
bodrumdan başka üç büyük daireli 
konforlu apartman satılıktır. Tel: 
3255 numaraya müracat. 22'\8 

Acele satılık arsa - Sağlık bakan· 
lığı karşısında İlkiz sokağında 530 M. 
Meşrutiyet caddesinde 430 M. uygun 
fiyatla verilecek. Tel: 1538 2220 

,~,......_. kalar umu müdürlüğü merkez satın • d 
7s to an : gelmiı bulunması lbım ır. 
fı()o il beyaz ham demir. alma komisyonunca 12. 7. 1939 çar - Bu it hakkında- fazla izahat almak 2 - Bu işlerde bulunmuı olmak li· Satılık ev eıyası - Büfe, yemek o· 

zımdır. dası takımı, 10 lambalı R. C. A. rad -4S tton Çelik demiri. şamba günü saat 14·30 'da pazarlıkla i- istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
on T d · · hale edilecektir. Şartname parasız ola . 

'l'ıı._. ernper ham emırı. fen ıefliğine ve Isparta beledivesıne 3 - Taliplerin ellerinde mevcut yo, tuvalet ayna, çocuk arabası Yeni· 
evrakı müspite veya suretlerini 30-6· şehir Tuna caddesi Alt kat No. 32 

Küçük ilôn şartları 
Dort aatırlık küçük ilinlardanı 

Bir defa ic;in 30 Kuruı 
İki dela için 50 Kuruı 
Üc; defa ic;in 70 Kuruı 

Dört defa lc;in 80 Kuruı 
OeVlmh küc;iık llinlardan bor de
fası ı c; ln 10 kurue alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir illn ic;ın, 140 
kurut ahnıcakur. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her 11ur. kelime arala· 
rındakı bo•luklar müstesna. 30 harf 
itibar cdilmittir. Bir küc;iik illa 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdın fazlı her nur için 
beher teferine aynca on kuruı •h· 
nır. . 
Kıiçük ilinların 120 harfi cec;me
meıı 11.zımdır. Bu miktarı cec;en l· 
llnlar ayrıca pul tarifesine tlbidir. 

vi müstakil bir daire, gertk dört ay ve 
gerek senelik olarak ehven ıeraitle 

kiralıktır. 2261 

Kiralık odalar - Yenişehir Atatürk 
bulvarında mükemmel mobilyalı ve 
konforlu odalar. Posta kutusu 1046 ya 
müracaat edilmesi. 2268 

o~ ~n edilen bedeli (48.000) lira rak komisyondan verilir. Taliplerin müracaatları . (2055) 12052 
~ liç t~ ve miktarları yukarıda yazı· muvakkat teminat olan (225) lira ve 
~L~enı demir malzemesi askeri 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin 
'-ttıı qlar umum müdürlüğü merkez deki vesaik le komisyoncu olmadıkta • 
tiİııii llnıa komisyonunca 4.7.939 salı rına ve bu işle alakadar tüccardan ol • 
tt~rllaıt 15 te pazarlıkla ihale edile· duklanna dair Ticaret odası vesikasi
llıı.L:·. ~artname (2) lira (40) kurut le mezkur gün ve saatte komisyona 

939 tarihine kadar Çankırı belediye 2248 Kiralık - Bakanlıklara yakın güzel 
sine göndermeleri ilan olunur. Satılık .kiralık, mobilyeli, mobilye bahçeli 6 odalı bir ev icabında 9 odalı 

12364 Ö ve müstakil olarak da verilir. Karan • • siz - Çankaya Kavaklıdere zdemir 
lstanbul Defterdarhğmdan : Parke ve kesme döıeme İIİ caddesi No. 65/ 2 iki kat iki daire her fil s. No. 37 Tel: 2274 2269 

26. 6. 939 pa.ıartesi günü saat 15 de türlü konfor bakımlı bahçe satılıktır. Kiralık oda - Kutlu kahvanesi ila-

inşaat münakasası 

]:~lınde komisyondan verilir. Ta· müracaatları. (2418) 12382 
~ l'itı nıuvakkat teminat olan (3600) 
~;t 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
~~;ıerindeki veaaikle komisyo~~u 
~~ltlarına ve bu işle alakadar tuc
'it...oldu klarına dair ticaret odası 
lbi,,. 1Yle rnezkOr gün ve saatte ko • 

latanbul defterdarlığı milli emlak mü lzmir Belediyesinden : Dört odalı birinci kat mobilyeli, mo- tünde, birinci kat No. 6 Ap. sıcak au 
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko • Karşıyaka 1717 ve 1843 sayılı cad - bilyesiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de ve banyolu, möbilyalı, sokak üstü bir 

0ıta müracaatları. (2316) 12308 

2 ton Dilenilamin ahnacak 
ılı! ~ri Fabrikalar Umum Mü
"'ltlıa· .. 
~ Merkez Satm Alma Ko-
't ~dan ı 
~ ~ edilen bedeli ( 4300) lira o
~Otı ?if enilimin askeri fabrilıııalar 
~ lllüdürJüğü merkez satın alma 
ls-30 'Jonunca 4.7.939 aalı gUnil saat 
~v da Pazarlıkla ihale edilecektir. 
~'e parası zolarak komisyon • 
~"'rilir. Taliplerin muvakkat te • 
~t Olan (322) lira (50) kurut ve 
!1ıı4f "}'ılı kanunun 2 ve 3 maddele • 
~iti •eaaikle komisyoncu olmadık· 
Old ~ bu itle alakadar tüccardan 
'İ)~a dair ticaret odası vesika • 
-. ' .. llle%k(U gün ve saatte komisyo • 

ltıilracaatıarı. (2338) 12325 

J ton a•anlit ıhnlcak 
.... ~eri Fabrikalar Umum Mü
' \ili Merkez Satm Alma Ko-
l onundan : 
~ llııİıin edilen bedeli (9150) lira o
~ ton Akardit askeri fabrikalar u
~ blildiirlilğil merkez satın alma 
- 1 •ronunca 4. 7. 1939 salı günü sa· 
~rı da pazarlıkla ihale edilecektir. 
\o... lllnıe parasız olarak komisyondan -'flllr 
l' : 
(~ lltplerin muvakkat teminat olan 
')lira (25) kurut ve 2490 ~yılı.ka· 
~n 2 ve 3. maddelerindekı vesaıkle 
~'Y'oncu olmadıklarına ve bu itle 
ti~ dar tüccardan olduklarına dair 
~et odası vesikalariyle mezkör 
tı. •e lilatte komisyona müracaatla -

(2339) 12326 

s ton sarJör yayhlı ~elik 

Mütaahhit nam ve hesabına 
92890 Ka. Flüspat ahnacık 

misyonu odasında (47235,98) kırk ye delerde yapılacak parke ve kesme dö- Kamil. 2254 oda kiralıktır. 2270 
di bin iyi yüz otuz bet lira doksan se· şeme işi başmühendislikteki keşif ve S l le y . M r . Kiralık - Havuzbatında Karanfil ao 
kiz kuruı keıif bedeli Bayazitte Cam- şartnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt- k atdı 1 

,- v enı yapılan ec ~~ın ar· kağında 13 No. da 2 oda 1 hol banyo 
· · · · k' V ·1 · asın a Tı ayrancıda 1840 ıu2. ar-cı Alı mahallesının es ı eznecı er mıye kanulmuştur. .

1 
.. 1 k' 

3 35 
N 

1 
'k' mutfaklı 3 balkonlu ferah çatı katı. 

Aakeri Fabrikalar Umum 
dürlüiü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

. K' D . k v M h bed l' 22 383 l'ra sa ı e u e ı 4. ve o. u ı ı yenı ımyager ervıı pata ıo agın · u ammen e ı . ı . . . .. Tel 3079 2271 
Mü- da eski 13 yeni 11 • 13 sayılı arsa üze· 34 kuruştur. İhalesi 30. 6. 939 cuma yenı ev . • çındekılere muracaat. 2283 . . 
Ko- · 'd t cak r h ' J .. .. 7 d d ' 2490 1 k Kiralık - Bır veya ikı oda kalori• 

Tahmin edilen bedeli (3715) lira 
(60) kuruş olan 92890 Kg. Früspat as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 8.7.1939 
cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat temınat olan (278) lira (67) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu itle alikadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkiir gün ve saat
te komiıyoaa mUncutlan. (2419) 

12405 

1000 metre mikabı CIYİZ 

tomrutu ıhnacak 

rınde yenı en yap~ a. mak ıyelta sıf gunu s~aft 1 d e. l~r.d h salyı ı anuk- Satılık kö~k - Kavaklıdere otobüs fer sıcak su tam konfor ail~ nezdin· 
ve tahakkuk ıubesı bınaaı apa ı zar nun tarı atı ahı ın e azır anmıt te • durağında asfalt üzerinde beş oda, ' .. B 1 / ' K 1 A 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur· lif mektupları ihale günU azami saat mutfak ayrıca hizmetci odası . 950 met ide, Ataturk u vardı 49(02d• 

1 
a aç b'lp. 

· ha d 1 k · 16 k d .. d · · ' 8 Kızılay karşısın a a ar mo ı • Mukavale: ekaıltme, yın ır ı ıt· ya a ar encumen e rıyascte ven - re yeticıtrilmic bagv ve çam ağarlariyle ' . . • 
2 · h • f • ı· M kk · 1679 ı· d :r :r x yasız da verıhr.) 273 lerı genel, ususı ve e?nı tartnam~ · ır. uva at t cmınatt ır~ ır. mü eyyen bahçesi vardır. Telefon nu· 

teri proje keşif hülaaasıyle buna mu · Öğleden sonra kapalı olmasına hına • marası (l067) 2278 Kiralık _ Yenişehirin merkezi ye • 
teferriğ diğer evrak 237 kurut muka· en öğleden evci iş bankasına yatırılır. rinde büyük bahçeli, müstakil dört o-
bilinde verilir. (2068/ 2386) 12367 Satılık arsa - Kavaklıdere'de oto- dalı tam konforlu ev kiralıktır. Yeni • 

Muvakkat teminat 3543 Uç bin bet 'orumun Ma1ı'döıu"' kaıası-..1- bil• durağına ve asfalta pek yakın, ye· şehir Bayındır sokak No. 3 müracaat. 
yifa kırk Uç liradır. lıteklilerin teklif \ ~ llUtl şil sahaya muttasıl kötebaıı 800 metre 2281 
mektuplannı ve en az (30000) liralık lik ana. tatlı au kuyusu da vardır. Kiralık daire _ Dört oda bir hol ve 
bu .ite benzer it yaptığına .dair idare· İSkln evleri Jlplla<lkflr Telefon numaraaı (5739) · 2279 müttem11't resmi ve hu•uat daireye 
lerınden almıt oldufu veııkalara isti- . . · dahi elveritlidir. Bankalar caddesinde 
naden İstanbul villyetinden eksiltme Kapah eksiltme ilônı d Satılık - Ykenılbır ·hıald~ yemek ~.- Telefon 1317 320 
tarihinden sekiz gün evel alınmış, eh- • .. .. .. v .. • ası , salon ta ım arı ı e pıyano ve ı- ---------------
llyet,,. U9 eıerııııılııjılm ait TJcaret odw Çorum lakan Mudurluıunden. ier müteferrik eıyalar ucuz .satılık -
vesikalarını bn1 kapalı sarflanm 2&. e. 7. 939 tarih pe~be ~il ~t tır. Yeniphir Bayındır aokalı: No. S iş arayanfar ! 
15. 939 puartesi gilnil saat 14 de kadar 11 de Ç?rum takan mudU.~luğil .~ks~lt- müracaat. 2280 

D ft d 1 k M'llt E tlk müdürlil. me komıayonu odasında 33750 lıra 
e er ar ı ı m k 'f bed ıı· M 'd" .. d · d'l 

ğllnde toplanan komisyon batkanlığı- eşı . e .ı • ecı o~u~ e ınşa e ı e-
na vermeleri ve aynı gün saat on bet cek 75 çı~t ıskan. evı ınıaatı kapalı Kirahk : 
te zarflar açılırken hazır bulunmaları zarf usulıyle eksıltmeye konul~uıtur. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· (388712130) 12120 Bu inşaata lazım olan kereste ıdarece 
clürlüiü Merkez Satm Alma Ko- verileceğinden ketif bedeline dahil de Kiralık - 3 oda 1 hol banyo veaairt 

tı arıyor - Orta tahsilli tezglhtar• 
lık işlerinde mümaresesi olan bir ıenç 
bir bakkaliye veya bir mağazada it a· 
ramaktadır. Ulus"da M rumuzuna mek-
tupla müracaat. 2205 

misyonundan ı Onlu ffalketlnin 2 ind ğildir. Mukavele, eksiltme Bayındır· Yeniıehir Metrutiyet caddesi Mimar 
Tahmin edilen bedeli (40.000) lira lık itleri genel, hususi ve fenni prtna Kemal okulu arkalı türe sokak No: 6 

olan 1000 metre mikibl ceviz tomrutu kısım incufı yıpfınlMlk meleri p~oj~, keıif hülasasiyle buna Çatı katında ev sahibine müracaat. 
Aılı:ert Fabrikalar umum mUdUrlüiU r- miltefern dığer evrak Çorum lakin 2154 
merkez satın alma komisyonunca 10. Ordu C. H. P. Ba9kanlıjmclan: müdürlüğü ve Ankara iskin umum mil Kiralık daireler - Ulus meydanın-

lı arıyor - Alaturka alafranga ye• 
mek pitirir her türlü ev itleri ütü, ko
fa mükemmel yapan bir bayan it arı • 
yor. Yeni hal Abdullah oteli No. 17. 
Tel: 2200 ze müracaat. 2217 

7. 1939 pazartesi günü saat 14,30 da 1 - 25000 lira ketlf bedelli Ordu dürlüğü fen he>:etinde gör.ülebilir. da KOÇAK HAN'da büro için elve. 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname Halkevinin 2 inci kısım intutı vahi • Muvakkat temınat 2531 lıra 25 ku • riıli 2 ve 3 odalı daireler var. Asan. 1~ arıyor - Türk, Franıız üniver • 
(2) lira mukabilinde komisyondan ve· di fiyat eaaa U.erinden eksiltmeye ko- rutttur. . . kl'.f k 1 b sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü sitelerinden mezun bir genç franaızca 
T T r 1 · kat teminat olan 1 ateklılerın te ı me tup arı ve u tercüme i!leri ve den vermek istiyor. 

" ır. a ıp erın muva nu muttur. • be · t v na dair idarelerin racaat. 2157 Tel : 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 
(3.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 _ ihale 29. 15. 939 perıembe Kfinil ııe nzer ı~Ja~ ıgı 'k 

1 939 1 
• 

2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko - saat ıs de Parti kurağında llyönkurul d~n ~mıı o dugu ve.akı la ar 6 y7ı 9ın3a9 Kiralık - Vekiletlerv karııaında~i Daktilo işlerı - Vazifedar bir ba· 
. b • ı aıt tıcaret o ası veıı a arını . . tepede Kızılırmak sokagında 4 genıı mısyoncu olmadıklarına ve u ıı e a • ca yapılacaktır. .. .. . • yan akşamlan evinde çalıfmak üzere 

lakadar tüccardan olduklarına dair Ti 3 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle :;.ıem:aüg~~' 10 a kad~r ~~~m ~s - o.dalı. tam konforlu fevkalade nezaret· Türkçe Almanca Fransızca daktilo it-
caret odası veıikUiyle mukQr cUn ve yapılacaktır. m r ... ne verme erı ım ır. lı mükemmel apartman. Tel: 6046· leri almaktadır. Ankara P. IC. 501 e 
saatte komisyona müracaattan 4 - Bu ite ait evrakı ketfiye ve 12410 2169 yazılması. 22315 

(2376) 12+19 projeler parti kaleminde görülebilir. İlk okul binası yapllrlla<ak Ucuz kiralık oda - Aile yanında Usta bir camcı İf arıyor - tnpat 

100 A L• t 5 - Eksiltmeye girebilmek için iı· möbilyalı veya bot yalnız bayan için ton Yrupa in ers i .,_ h"r vu· t' d ve mağazalarda çalııır memleketin teklilerin 1875 liralık muvakkat tem· .n.arfe 1 aye ın en ı Hacı Bayram Domangı sokak 4 eski 
nat vermeleri ve ihale günilnden ni • 1 - Ekailtm~ye konan it.= jandarma komutanlığı yakınında. her tarafına gidebilir. Camcı rumuau 
hayet sekiz ~n evetine kadar villyet Kırıehir Yenıce mahalleaınde yapı· · 2177 ile Ulus'a mektupla müracaat. 2260 
makamına müracaatla alacaktan ehli· lacak on yedi bin yüa yetmit dört lira 

ı11:._ ~eri Fabrikalu Umum Mü· Askeri Fabrikalar Umum Mü· yet veaikasile 939 yılına ait ticaret o- doksan altı kurut ketif bedelli bet 
~~itü Merkez Satm Alma Ko- dürlüiü Merkez Satm Alma Ko- daıı veaikaıını ibru etmeleri lhım • dershaneli ilk okul binası ikmal inpa· 

ah nacak pamuğu ahnacak 

....... misyonundan ı dır. tı itidir. 

Kiralık Daire - Bakanlıklara kar · 
ıı Karanfil ve Bilge sokağı kötcai 4 
oda 1 hol, banyo, havagazı, su, elek· 
trik. 40 lira. 8 No. ya müracaat. 2235 

iş verenler: 
'l' 10"undan ı 

1-ıt '1tnıin edilen bedeli (3250) lira o- Tahmin edilen bedeli ( 45.000) lira 6 _ Teklif mektuptannın ikinci 2 - Bu it ait evrak tunlardır: 
bcı t Ş şö 1 ğ çelik Aake· olan 100 ton Avrupa Lintera pamuğu maddede yazılı saatten bir ıatt eveline A - Eksiltme ıartnamesi. 

~ tlbrı'konl ar r yay .~d~. lu"g· il mer • Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü kadar makbuz mukabilinde llyönku • B - Mukavelename 
"t a ar umum mu ur . . . 

ı '-tın al k . nca 6 7 1939 merkez satın alma komıayonunca 10. rul batkanlığına verilmesi Jhtmdır C - Bayındırlık ıılerı genel ıartna· ile ma omısyonu · · . . . d · 
ı_ 'lenıbc .. .. t 14 30 da pazarlık· 7. 1939 pazarteaı günü saat 16 a pa • Posta ile ıönderilecek mektuplann mesı. 

ih.ıe f;nu ~ ş.:.ı ame parasız zarlıkla ihale edilecektir. Şartname nihayet saat no bete kadar ıetmit ol • D - Fenni ve huıuai prtname. 
:~it koe ı. ece dır. rı'nlı'r Tatı' ple • (2) lira (25) .kurut mukabilinde ko • maları aka{; takdirde postada olan ge E - Keıif ve ketif hüliaaaı. 

Kiralık - Yeniıehir Adakale so . 
kak No. 19 1 ve 2 oda ve müıtemilltı· 
nı havi kalorifer ve fennt tesisatlı ga· 
yet kullanıılı modem daireler. Kapı· 
cıya nıUracaat. 2237 

Tahsildar aranıyor - Bir mlleıae

sede çalıımak üzere kcf alet verebile
cek bir tahsildara ihtiyaç vardır. İstik 
111 fırınına müracaat. 224Z 

- oıq mısyon an ve . . d .1. Tal' 1 . --L F p · 
"1\lvak t t · t lan (243) lira mısyon an ven ır. ıp erın muvaa - cikmeler kabul edilmiyecektir. - roJe. Kiralık - 2 ve 4 odalı ucuz daire· 

~S) kur a em24ı90na 
0 

1 kanunun 2 kat teminat olan (3375) lira ve 2490 (3985/2181) 12ıs6 3 - Eksiltme ıs. 61 939 gilnilnden 3. ter tam konfor Bakanlıklara civar sinde 48/ 2 Yıldız kırtasiye pazarına 
·~ 3 uı ve sayı ı 1 k d · d u · pah · .. 1 2251 )eı..: ftladdelerindeki vesaikle komla- aayıiıkl a~u:n 2 ve 3. ma

1 
delerın e..a I t .. k 7. 5139 ~eaı ~nüne kadar ka Metrutıyet Selinik caddeleri köıesin· muracaat arı. · 

Fransızca bilen bir tezglhtara ih
tiyaç vardır. İkinci bir lisan bilen 
tercih edilecektir. Bankalar cadde-

~<Ç\l Olmadıklarına ve bu işle alaka· veaa e o ayon~ o madıklanna ve nşaa muna asası zarf uıulı~le ekaıltmey konulmuttur. de Babao&ullar ApartmanındL 2238 Kasiyer aranıyor - İtibari kefalet 
ta. tiiccardan ld ktarına dair Tica • bu itle al~kadar tüccardan olduktan • 4 - Ebıltme 3. 7. 939 pazartesi Kil- verebilir bir kasiyere ihtiyar vardır. 
-~ Odaıı v ' ko iul mezLAr gün ve na dair Tıcaret odası veaikaaiyle mes- Erzurum Valilitlnclen ı nü saat ıs te vilayet daimi encümenin Kiralık kat - Dört oda ve sair :s "-tt esı as y e "u kö .. ve saatte k . il d 1 k . f d müıtemilitı, havagazı, elektriii. hah· Y. Şehir meırutiyet Cad. Sümer bak· 

e lconıisyona müracaatları. r gun omısyona m raca· 1 - Erzurumda yeniden yaptınl • e top anan omısyon tara ın an ya· kaliyeaine müracaat Ti: 3065 22615 
(23 3) 12332 atlan. (2377) 12420 makta olan maden nUmune evinin pılac:aktır. çesi var. Ucuz fiyatla verilecektir. 

1 . Z5455 lira 1 kurut keıif bedeli ikmal 5- lstkliler bu ite ait tafsilitı Na- Demirtepe Yenigün aoka&ı 12 No. ltlar~ttip alınacak - İyi cetvelci ve 
7 kalem SU tesısatı inpatı kapalı sarf uıuliyle ebiltme- fıa müdürlUğUnd~ görebilirlr. 2247 ticaret matbaalarında çalıımıı olma • 

ye konulmuttur. 15 - Eksiltmeye girebilmek için la- Kiralık _ KUçilk Esatta 8 oda ve aı lbımdır. Çankaya matbaasına mU • Vilôyetler 
"1alzemesi ahnacak 2 - İhalesi 28. 15. 939 çarpmba gtı • teklilerin (1318) lira (12) kuruttuk bir garajlı ev kiralıktır. Saraçlar çar· racaat. 2274 

nll saat ıs de hillrilmet konalı içinde muvakkat teminat vermeleri ve qağı- tısında Kavaf Mustafa GUdüllü'ye 

~~-:ri M~;kbe~k;~~:., u:.= ~= İsparta 11hri itme suyu tesisatı :~ı encümen oduında yapılacak • :=~~~ılı veaikaln ibru etmeleri ll· müracaat. 2249 Aran ıya r : 
'l' 10ıaund... : 3 - Muvakat teminat 1909 liradır. A - Ticaret odasında kayıtlı oldu· Kiralık m~bleli oda - Kızılay kar 

ı. · '1trııin edilen bedeli (850) lira o • 19bekeslnln leYSİİ İJI klPlh 4 _ isteklilerin ebiltmeye .nrebll· ğuna dair vesika. 1111 Pqakay apartımanında 3 ilncil 
~ 17 •· L-t N 10 n - Aranıyor - Bir adet ikia çocuk ara L_I lcatem au tesisatı malzemesi Aa mek için ihale cUnUnden 8 ...n.. evet B - Bu itler için bir hafta evel vi- - o. a muracaat. H50 
~ P' •-' llyl L .. 11'-• ...... buı almak istiyorum. Satmak isteyen lth •brikalar umum müdilrlüiü mer Ulll USU 1 iDi IHIVJI villyete müracaatla ehliyet veailrua liyetten alınmıı ehliyet vesikam. Kl ·-•·.. :.bl V Laı 1 . Tl · (3690) N il la 

.. llt •--- buridi 1 _ Teklif mektu lannın eL...ııtme rıu-. mu e apartman - eııuuet- erın • o. ya m racaat rı. 
lltr ın alına komisyonunca 3• 8· 1939 allUll9ı mec r. . • P _. lerin kattıaında Mqrutiyet caddesi 2232 
~ ~bl~ günU saat 14 te açık ekailt • kODUlmulbir 5 - Talipler bu ite ait prtname ve- tarthı olan 3. 7. 5139 pazartesi gilnU sa· K kak N 12 M"bl 

5 
od 

150 !'\,~ e thale edilecektir. Şartname pa- aalreyt her cUn villyet encUmenl ka • at 15 ten bir saat eveline kadar viliyet r onur ,:Onahtar ':i.t katı:d e 
2
;

52 
--------------

lipı 0 Iarak komisyondan verilir. Ta - Isparta Belediye Reialiiinden ı leminde ve nafıa mUdilrltıpnde 15re- daimf encilmenine makbuz mukabilin· ıraya ır. iyi lnıilizce bilen 
!'\ (e;: nıuvakat teminat olan (63) li- 1 - itin muhammen bedeli 52314 bilirler. de vermeleri lhımdır. A~I• kiralık daire - Yenitchir, Bir bayan - Müsait tcraitle lngt • 
~ "' ) lrurut ve 2490 sayılı kanunun lira M kuruıtur. e - istekliler kanunun 2 ve S 8nctl Bundan sonraki teklifler ~ posta • Atatilrk bulnn berinde, Kalaç a- llsce den vermektedir. Pazardan ma • 

3• llladdelerindeld veaalkle ko - 2 - istekliler bu ite alt prtname. maddesinde yanlı ftliblarla birlikte dairi gecikmeler kabul edilemiyecek • partımanında 4/2 numaralı 2 oda, ban- ada CStleye kadar 3936 Telefona mil • 
o•medddarma " bu itle aJl. proje ye Mir evraka biltbedel 282 An· teminat ft teklif mektuplanm 2 iad tir. 12411 yo, mutfak, kalorifer, 11cak ıuyu ha- racaat. 2284 

• 
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liği satınalma komisyonu riyasetine tcmbe günü aaat 11 de Ankara Lv. a
ve Adana tilmen satın alma komisyo • mirliği satın alma komisyonuna gel -
nunda görebilirler. (2249) 12215 meleri. (2424) 12383 

Sade yağı alınacak 

4000 adet yemeni ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

mesi yapılacağı ilan edilen 80902 lira Alma Komisyonundan: 
41 kuruş seksen bin dokuz yüz iki li- 1 - Edremit ve Bergama garnizon
ra kırk bir kuruş keşif bedelli Anka . ları ihtiyacı için 21500 kilo sadeyağı Milli Müdafaa V. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ra piyade alayı hayvanları ahırı inşa . K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 
misyonundan : atına ait idari şartnamenin tediye ve 2 - Tahmi nbedeli 22575 lira o -

Harp paketi satın 

alınacak 

1 - 4000 adet yemeni alınacaktır. teslim şartlarında değişiklik yapıldı . lup muvakkat teminatı 1693 lira 13 ku 
Muhammen bedeli 7400 lira olup ilk ğından evelce yapılan ilanlar hüküm- ruştur. 
teminat miktarı 555 liradır. süz addedilerek yeniden eksiltmeye 3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gil -

2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 konulmuş ve eksiltmesi 27. 6. 939 salı nü saat 16 dadır. 
perşembe günü saat 16 da vekalet satın günü saat 11 de Ankarada M. M. v. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : alma komisyonunda yapılacaktır. satın alma Ko.da yapılacaktır. günü 2490 sayıl kanunun 2, 3. üncü 
3 - Şartname ve nümunesi her gün 2 _ İlk teminat 5295 lira 12 kuruş maddelerinde istenilen belgeleriyle 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(54.000) elli dört bin lira olan 
(150.000) yüz elli bin adet harp pake
ti kapalı zarfla 26. Haziran 939 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da satın alına
caktır. 

komisyonda görülebilir. olup şartname ve sair evrakı 405 ku _ birlikte ihale giln ve saatinden en geç 
4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü ruş karşılığında adı geçen komisyon _ bir saat eveline kadar teminat ve tek

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte dan alınır. lif mektuplarını Edremit tilin. satın -
ilk teminat ve teklif mektuplarını i - 3 _ Eksiltmeye girecekler kanuni alma komisyonuna vermeleri. Teklif 
hale saatinden bir saat eveline kadar teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve mektuplarına Edremit ve Bargama i -
komisyona vermeleri. (2217) 12199 3. maddelerinde yazılı belgelerle bu çin ayrı ayrı fiyat yazılacaktır. 

2 - İlk teminat 3950 lira olup şart
namesi 270 kuruı kar§ılığında M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

pisli yaptmlacak 
gibi inşaat işleriyle meşğul tüccardan (2250) 12216 
olduklarına dair vesaikle birlikte tek· 
lif mektuplarını eksiltme saatinden 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- behemhal bir saat eveline kadar Anka 
Sığır eti olanacak 

3 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla ve bu gibi işlerle 
meığul bulunduklarına dair Ticaret 
Odasından alacakları vesaikle birlikte 
teklif mektuplerını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar behemehal 
Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 
vermiı bulunmaları. (1649) 11669 

misyonundan : rada M. M. V. satın alma Ko. na ver· Ankara Levazım Amirliği Satm 
ı - Çorluda bir uçuş pisti yaptın_ meleri. (2283) 12242 Alma Komis:ronundan: 

lacaktır. Muhammen bedeli (161,027, 1 - Balıkesir birliklerinin bir sene-
33) lira olup ilk teminat miktarı 9302 • 2 ahır yaptırılacak lik ihtiyacı olan 130 ton sığır eti K. 
liradır. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 2 - Tahmin bedeli 35100 lira olup 
perşembe günü saat ıs de vekalet sa - misyonundan : muvakkat teminatı 2632 lira 50 kuruş-
tın alma komisyonunda yapılaca~ır.. 1 - 12. 6. 939 saat ıı de kapalı zarf- tur. 

3 - Şartname~ ~roje ve ~~smılerı la eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 3 - Eksiltmesi 29. 6. 1939 perşembe 
810 kuruş mukabılınde alınabılır. 161804 lira 82 yüz altmış qir bin sekiz günü saat 11 dedir. 

4 - ls~eklilerin kanun~n 2 v~ 3: cü yüz dört lira seksen iki kuruş keşif 4 -:: ~ksiltmeye gireceklerin eks~.lt
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ~addel:rınde yazıl.ı vesaıkle bırlı~te bedelli Ankctra'da yapılacak muhafız ~~ gunu 249.0 sa~ılı k~nunun 2, 3. _un-

Otomobil benzini ahnacak 

• d • ılk temınat ve teklıf mektuplarını ıha alayı hayvanları için iki ahır inşaatı cu maddelerınde ıstenılen belgelerıyle 
nusyonun an • l . d b" t r k d k b. J"k "h 1 .. . d 

1 - 350 ton otomobil benzini alına- e.saatın en ı; ~a eve ın(~2la8)alr220o0- şartnamesinin teslim ve tediye şart - b~r ı te ı al~ gukn vde staatı~ etn en gkeç 
. . . mısyona verme erı. larında değişiklik yapıldığından evel- ır saat eve ıne a ar emına ve te • 

caktır. Hepsıne tahmın edılen bedel 1 - 1~ 1 h""k"" ·· dd d"l _ lif mektuplarını Balıkesir Kor. satın 
( 70 000) r ıu ilk teminat m·kt ce yapı anı an ar u umsuz a e ı e . . 

. . ıra o p ı arı U~UJ pİSfİ yaphrılacak rek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye alma komısyonuna vermelerı evsaf ve 
(4750) lıradır. . . konulmuı ve eksiltme günü olarak 27. şartnameleri her gün komisyonda - İs 

2 - Kapalı zarfla eksıltmesı 23. 6. M. M. VekaAletı" Satın Alma Ko- h . 939 1 .. .. t 11 30 b. tanbul ve Ankara M. M. V. levazıma-
939 ·· u- saat 11 d kı:o' t azıran sa ı gunu saa , on ır cuma gun e ve ""e sa - · ı · ~ · ı k · d ·· . misyonundan : buçuk tesbit edilmiştir. mır ıgı satın a ma omısyonun a go • 
tın alma komısyonunda yapılacaktır. İ . · rülebilir 

3 Ş t · 3 1. 50 k 1 - lımir Gaziemirde bir adet u 2 - lk temınat 9340 lıra 24 kuruş • - ar namesı ıra uruş mu- • . (2252) 12218 kabilinde alınabilir. çuş pisti yaptırılacaktır. Muhammen olup .§artname ve .saır evrakı 810 kuru 

4 Ek ·1tm • kl k bedeli c13109636) lira olup ilk temi - şa adı geçen komısyondan alınır. Kuru ot alınacak - sı eye gırece er anunun · • Ek .1 · kl k • 
3 ·· ü dd 1 · d 1 nat miktarı 7806 liradır 3 - sı tmeye gırece er anunı 2 ve unc ma e erın e yazı ı vesa - · . 

· b. l"k ·ık · kl"f k 2 _ Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 temınat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ıklc ır ı te ı temınat ve te ı me 3 ·· dd 1 · d 1 b 1 1 1 A k · ı· · s 

1 
"h ı · b" perc:.embe günü saat 11 de vekalet sa- cu ma e erın e yazı ı e ge ere n ara Levazım Amır ığı atın 

tup arını ı a e saatınden ır saat eve :r b ·b· · 1 1 ğ ı t"" d 1 ı K 
1. k d k · 1 · tın alma komisyonunda yapılacaktır. u gı ı ış er e meş u uccar an o - A ma omisyonundan : 
ıne a ar omısyona verme erı. d kl d · "kl b. J"kt t kl"f · ·· ·· · 2138 12121 3 - Şartname, proje ve resimleri u arına aır ve.saı e ır .1 e e ı 1 -:- 8 hazıran 939 perşembe gunu ı-

( ) 660 kuruş mukabilinde satın alınabi _ mektuplarını eksıltme saatınden be - halesı mukarrer Babaeski Sv. alayının 
lir. hemhal bir saat eveline kadar Ankara- 540 ve topçu taburunun 405 tondan i-

J 28 ton be %01 alınacak 4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3. cü da M. M. V. satın alma Ko. na verme- baret senelik kuru otuna talip çıkma-
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte leri. (2284) 12243 dığından 22 haziran 939 perşembe gü-

M. M. Veki.ltıti Satm Alma Ko • ·· d 1 kl "hal d'l ilk teminat ve teklif mektuplarını mu- nu saat 11 e pazar ı a ı e e ı ece-
miayonundan = ayyen saatten bir saat eveline kadar Mikroskop ahnacak ği ilan o1um.~r. c2299) 12281 

ı - 128 ton Be olun prtnameain- 'komiayona vermeleri llzımdır. 
de tadilat yapılım ve yeniden kapalı (2219) 12201 
zarfla eksiltmeye onulmuştur. Hep • 

sinin muhammen bedeli (40320) lira ~ffaf <eltel vesaire ahnacak 
olup ilk teminat m ktarı 3024 liradır. 

2 - Kapalı zarfa eksiltmesi 23. 6. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
939 cuma gUnü aat 15 de vekalet satın misyonundan : 
alma komisyonunda yapılacaktır. .. . 

3 _ Şartnamesi :z ira mukabilinde 1 - Muteahhıt nam ve hesabına 100 
alınabilir. adet şeffaf cetvel, 100 adet şeffaf pi -

4 - İsteklilerin anunun 2 ve 3 ün- lan müşiri ve 100 adet §effaf minkale 
cü maddelerinde y 1 vesikalarla bir- ve hedef murabbaları levhası açık ek
likte ilk teminat vt: teklif mektuplaiı- siltmeye konmuştur. 
nı ihale saatinden ı sat eveline ka - 2 - (Bir cetvel; bir pilan müşiriı 
dar komisyona vermeleri. bir minkale ve hedef murabbaları lev-

(2139) 12122 hası) bir takım hesabiyle beher ta
kımına 20 lira fiyat tahmin edilmiş -
tir. 

Mekınotrapi leli ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmın edilen fiyatı 
13000 on üç bin lira olan 32 otuz iki 
lralem Mekanotrap aletleri kapalı 
ıarf usuliyle satın a ınacaktır. 

2 - Eksiltme 26 T mmuz 939 çar -
ıamba gUnü saat ı 1 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Kc da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - İlk teminatı 150 lira olup şart
name ve nümuneler komisyonda görü
lür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair Ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve vakitte M. M. 
v. satın alma komisyonunda bulunma-
ları. (2224) 12203 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonundan : 

ı - Müteahhit nam ve hesabına 9.6. 
939 saat 11 de açık eksiltme suretiyle 
satın alınacağı ilin edilen 7990 lira 
tahmin fiyatla 50 adet Zayis mikros • 
kobuna istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacağı karar • 
laştırılarak pazarlık günü olarak 10 
temmuz 939 pazartesi günü saat 11 
tespit edilmiştir. 

2 - İlk teminatı 600 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak M. M. V. satın 
alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte pazarlık gün ve saatında M. M. 
V. satın alma KO. da bulunmaları. 

(2319) 12309 

Levazım Amirliği 

Sığtr eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundlln: 
3 - İlk teminat 9 5 lira olup şart -

namesi her gün öğle n sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da örülür ve iste -
yenlerce kopyası alı 

3 - Eksiltmeye g cekler kanuni 
teminat ve 2490 sayı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde ya 1 belgelerle bu 
gibi itlerle meşğul t ccardan oldukla· 
rına dair vesikaları ıle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltn e saatinden be -
hemhal bir saat evci ne kadar Ankara 

1 - Niğde ve Bor garnizonlarının 

Eğer sabunu alınacak senelik ihtiyacı olan 105000 kilo sığır
eti K. zarfla eksiltmeye k<. 'il&. tştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 2 _ Tahmin bedeli 22050 ı!" olup 

da M. M. V. satın al Ko. na verme-
leri. (2192) 12193 

misyonundan : muvakkat teminatı 1653 lira 75 kuruş 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve tur. 

hepsine tahmin edilen fiyatı 10000 Ji. 3 - Eksiltmesi 26. 6. 1939 pazarte · 
ra olan 16500 - 17500 kilo eger sabund si günü saat 10 dadır. 
açık eksiltmeye konmuştur . 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

2 - Eksiltmesi 26· 6. 939 pazartesi me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
günü saat 11 de dir. maddelerinde istenilen belgeleriyle 

3 - llk teminatı 750 lira olup şart · birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
namesi komisyonda görülür. bir saat eveline kadar teminat ve tek· 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - lif mektuplarını Niğde tümen satın 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ni teminat ve 2490 sayılı kanun 2. ve alma komisyonuna vermeleri. 

Yün battaniye ahnacak 

misyonundan : 3 cü maddelerinde yazılı belgeler ve (2215) 12198 

1 1 
h . 

39 
be .. .. bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair H t • I k 

- azıran 9 P rşem gunu ~ Ticaret odasından alacakları vesika - as ane yaptın aca 
at 11 de kapalı zarf a satın alınacagı Jarla b. l"kt .. k"tt 
ilin edilen ve beher adedinin tahmin M M ıVr ı e muaylyen guk n _ve va ı de Ankara Levazım Amirliği Satm 
f . 14 ı· d · · · satın a ma omısyonun a 
ı.!atı ı~a 93 k.ur ol~n _ _7500. a et bulunmaları (2225) 12204 Alma Komisyonundan: 

yun battanıye eksıltr e gunu talıp çık- 1 - Adanada yeniden yaptırılacak 

madığından yeniden kapalı zarfla ek- Talebe olan hastane binası K. zarfla eksilt -
ailtmeye konulmuı \e eksiltme günü kaydı meye konmuştur. 
28 haziran 939 çarpın a günü saat 11 V k~ 

1 
. 2 - Keşif bedeli 232.665 lira olup 

tesbit edilmiıtir. M. M. e a etınden : muvakat teminatı 12882 liradır. 
2 - İlk teminat 685 lira olup şart- lstanbuldaki Askeri hesap ve mua - 3 - Eksiltmesi 30. 6- 939 cuma günü 

nameıi 560 kuruşa K dan alınır. mele memuru okulu~a yedek subay • saat 16 dadır. 
3 - Eksiltmeye g ecekler kanuni lardan talebe kabulune ~şlanmııtır 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

teminat ve 2490 sayıl anunun 2 ve 3. ~irme~. isteyenlerin askerlık. şubele • me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün-
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu nne muracaatları. (2242) 12212 cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Söke süvari alayı ihtiyacı için 

660.000 kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 33825 lira olup 
muvakkat teminatı 2536 lira 88 kuruı
tur. 

3 - Eksiltmesi 3.7.1939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Sökede alay kışla
sındaki satın alma komisyonuna ver • 
meleri. (2276) 12303 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundl\n : 
1 - Manisa ve hariç kıtaatın ihtiya· 

cı için 33300 kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 36630 lira olup 
muvakkat teminatı 2747 lira 25 kuruş-
tur. 

3 - Eksiltmesi 5.7.939 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Manisa tüm satın al
ma komisyonuna vermeleri. Şartna · 
mesi parasız olarak komisyondan ve · 
rilir. (2277) 12304 

Sığır eti al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i

çin münakasaya konulan sığır etine 
verilen fiyat pahalı görüldüğünden 

95.000 kilo sığır eti S temmuz 939 çar
şamba günü saat 11 de pazarlık sure
tiyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20900 lira 
ilk iatiyenlerin iş saatlerinde her gün 
eksiltmeye gireceklerini belli gün sa
atte tüm satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (2300) 12305 

Bir hayvan satılacak 
gibi itlerle meşğul tiıccardan oldukta- birlikte ihale giln ve saatinden en geç Ankara Levazım Amirliii Satm 
rına dair veaaikle birlikte teklif mek- Ah 1 r inşaatı bir saat eveline kadar teminat ve tek . Alma Komisyonundan 1 

tuplarını eksiltme saatinden bebem - lif mektuplarını Adana tümen satın al ı - Sanat umum müdürlüğü poligo 
hal bir saat evetine kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ma komisyonuna vermeleri. İnşaata a-ınuna ait bir hayvan pazarlıkla arttır -
M. M. V. satın atma Ko. na vernıeleri. ·isyonundan : it keşif plan ve şartnamesini görmek ma suretiyle satılacaktır. 

(2193) 121941 1 - 12. 6. 939 da kapalı zarfla eksilt isteyenler Ankara, İstanbul Lv. amir- 2 - Taliplerin 22 haziran 939 per. 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli garnizonunun ihti -
yacı için 60 ton sade yağına talip çık -
madığından tekrar 60 ton sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 60.000 lira olup 
muvakat teminatı 4250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10.7.939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ~e 
teklif mektuplarını Kırklareli askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Şartnamesini her gün komisyonda gö· 
rebilirler. (2422) 12406 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburu ihtiyacı i
çin 160.000 kilo un kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o-
lup muvakkat teminatı 1670 liradır. 

3 - Eksiltmesi 24.7.1939 pazartesi 
günü sa.at 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Cizre tabur satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2425) 

12407 

Limon ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - 16.6.939 cuma günü eksif tmesi 
yapılacak olan 60.000 adet limona ta ~ 
lip çıkmadığından yeniden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.6.939 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

3 - Taliplerin teminatlariyle bir -
likte belli gün ve saatte Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2426) 12408 

T.icaret Vekôleti 

Matbaacılara 

Matbaacı lora 
Baıvekalet istatistik Ge; 

rektörlüğü Eksiltme ve lb 
misyonundan : 

1 - Pazarlıkla ihalesi yapıl•ll 
lan 25 forma tahmin olunan ına 
tatistiğinden 1500, 22 forma t 
lunan sanayi istatistiğinden 
forma tahmin olunan tapu ve kJ 
istatistiğinden 750 nüsha bastı~ 
tır. unların 16 sayfalık beher 
için 40 ar lira fiyat tahmin olıı 
tur. 

2 - Hahmin olunan forrn8 
ü'zerinden % 7.5 hesabiyle ııı~ 
teminat vesikası verilmek ı.atl , 

3 - Eksiltme 1939 hazıratl 
26 ıncı pazartesi günü saat 15 d~ 
müdürlük binasında toplanac 
komisyonda açılacaktır. NiiJ!S 
dairede görülür ve şartname kO 
katinliğinden istenebilir. (2173) 

Matbaacılara 
Baıvekalet lsta~istik G,,.J 

rektörlüğü Eksiltme ve lhal• 
misyonundan : 

1 - Açık pazarlıkla ihalesi 
cak olan 31 forma tahmin olunaD 
ye istatistiğinden ı 500, 26 forın' 
min olunan maarif istatistiğindell 
nüsha bastırılacaktır. Adliye is. 
ğinin 16 sayfalık beher forması ;., 
ve maarif istatistiğinin 16 sayfa 
her forması için 50 lira fiyat tab 
lunmuştur. d 

2 - Hahmin olunan forma be 
üzerinden % 7.S hesabiyle ınu d'I' 
tem:nat vesikası verilmek lazıtıl ~ 

3 - Eksiltme 1939 haziran a)'l 
ıncı pazartesi günü saat 14.30 d• 
müdürlük binasında toplanacak 
komisyonda açılacaktır. Niifr> • 
dairede görülür ve şartname kO 
katipliğinden istenebilir. (2174)~j 

12111"' 

Adliye Vekôleti 

Ekmek münakasosl 
Ankara Cezaevi Direktörlaı' 

den: 
1 - Ankara cezaevinin baıi~ 

iptidasından mayıs 940 sonurı:ı 
bir senelik ihtiyacı olan bebe 
gram itibariyle şartnamesinde 
şartlar dahilinde birinci nevi rf; 
21 gnü müddetle ve kayalı za 

Ticaret Vekaletinden ı liyle münakasaya çıkarılmıştır· 

Ticaret vekileti tarafından her haf- 2 - İhale 21 haziran 939 ı5 
ta neşrolunacak haftalık enformasyon rastlıyan çarşamba günü saat 
bülteni 1. 7. 939 - 31. 5. 940 zarfında Ankara cümhuriyet müddei uııı 
tabı işi fenni ve umumi şartnamele - ğinde toplanan komisyonda yap• 
riyle eksiltmeye konulmuştur. tır. 

İhalesi 1 temmuz 1939 cumartesi gü- 3 - İstekliler muhammen· 
nü saat 10 da vekilet binasında leva - % 7'5 ğu olan 2424 lira 33 1'11 

zım müdürlüğünde komisyonda yapı - muvakkat teminat verecektir. 
lacaktır. 4 - Eksiltmeden mütevellit 

Umumi ve fenni şartnameleri gör • tekalif ve damga resmi ilan üc 
mek için vekile: levazım müdürlüğü- ve ~n.delhac~ e~~-ğin tahlil ~er;:,. 
ne veyahut KonJonktör ve neşriyat sarıfı ve saır bılcumle masarıf 
müdürlüğüne müracaat edilmesi ilan ahhide aittir. 
-:>lunur. (2436) 12412 5 - Teklif mektupları 21 

939 çarşamba günü saat 14 de . 
sıra No.lu makbuz muakbilinde 1• 

maddede yazılı komisyon rei 
verilecektir. Jandarma 

6 - Şartnameyi görmek ve f,,,,, 
zahat almak isteyenler mesai saati ı' 

Demir karyola alınacak fında Cebecide cezaevi direktörlU 
ne müracaatları itan olunur. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Bir tanesine yirmi lira kıymet 
biçilen bin iki yüz elliden bin beş yü
ze kadar vasıf ve örneğine uygun alt
lı üstlü somyalı demir karyola 1.7.939 
cumartesi günü saat onda kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi yüz elli kuruş kar
şılığında komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin iki 
bin iki yüz elli liralık teminat ve şart
namede yazılı belgeleri muhtevi tek • 
lif mektuplarını en geç belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiş ol -
maları. {2303) 12306 

(1961) 12042 

Boya işleri ve tômirOt 
C. H. P. Ankara Vilayet ıcı' 

Heyeti Baıkanlığından : 

Yenişehir Emniyet meyd 
Parti vilayet idare heyetinin işial 
ği binada yaptırılacak boya işleri 
tamirat bir hafta müddetle paz 
konmuştur. 

İsteyenlerin şartname ve k 
görmek ve fiyat vermek üzere C. 
P. vilayet idare heyeti sekreterli 
müracaatları ilin olunur. 2251 

Et ve kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan ı 

Cinsi 

Sığır eti veya 
keçi eti veya 
koyun eti 
Kuru ot 

Miktarı 

Kilo 

144000 
276000 

Bedeli 
Lr. K. 

22320 
11700 

Teminatı 

Lr. Kr. 

1674 00 
877 50 

Günü saat 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yu 
cins, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatiyle eksiltme gilll 
saatleri yazılı iaıe ve yem maddeleri kapalı 2arfla eksiltmeye konulddo 

2 - Eksiltme Mersin As. Şb. üst katında askeri mahfelde askeri 
alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde açılıt saatinden bir saat evveline kadar 
edilir. Fazla bilgi edinmek iıtiyen istekliler askeri satın alma komisy 
da mevcut olan tartnameleri her zaman görebilirler. (2443) '1 



fından yapılacaktır. ve tarkan Kırıklı çiftliği mezarlığı 
Muvakkat teminat 187,5 liradır. üstündeki beton sütilndan baflayıp Dahiliye Vekôleti G. ve inhisarlar V. Eksiltmeye iştirik edeceklerin vak- Kırıklıçeşme üstündeki Çakmaklı -

tinde belediyeler imar heyetinden it· bel noktasından geçerek Kuştepe -

H tirak vesikası almaları ve bunu teklif sine hattı münkesir, cenuben ve 
irfl JapflflllClk mektubuna koymaları lazımdır. garben Kuştepeden başlayıp Çit - Sigara makinesi 

alınacak 
t> Şartnameler (Bünyan) belediyesin- oğlu kuyusundan geçerek hudut bat -

it •hiliye Veka" letı"nd ... n •. d A k d b l d" 1 · .. en ve n ara a e e ıye er ımar he· !angıcı olan Kırıklı çiftligvi mezarlıgvı 
1zılhis k · d ~ı.:au ar asabasının 150 hektar yetm en parasız olarak alınabilir. üstündeki beton sütuna hattJ münke -

lana tundaki meskün ve gayri meskfin Tekliflerin tayin edilen günde saat air ile mahdut 333 hektar arazide Nu
t •i~ hali hazır hartalarının alımı 14 de kadar Bünyan belediye riyaseti- ri Kaflı, Sait Mermer, Rami Topuz 
lf eye çıkarılmıştır. ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa- taraflarından 3. 11. 934 tarihli ve 1/22 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

&ıl~n lllaktu bedeli 3000 liradır. Ek- ate kadar gönderilmesi lazımdır. numaralı ruhsatnameye müsteniden a-
leızıı~·23· 6. 939 cuma günü saat ıs de <2265) 12301 l ramakla meydana çıkarınlan linyit 

I - Cibali tütün fabrikası için 
alınacağı evelce ilin edilmiı olan "3" 
adet yüksek randımanlı sigara maki -
nesi muhammen bedeli ıif 28.000 lira
ya çıkarılmıt olup yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

~cak ısar. belediey dairesinde Topla- --------------- madeni 99 yıl müddetle adı geçenlere 
hpıJ ekııltme komisyonu tarafından I ühtesine ihale kılınacağından Maadin 
tad acaktır. Muvakkat teminat 225 li nizamnamesinin 36 ve 37 inci madde -

ır. 
Rs- leri mucibince buna itirazı olanların 

r,·;tnarneleri parasız olarak Anka - 5. 6. 939 tarihinden itibaren iki ay II - Eksiltme 14-VIl-939 cuma 
günü saat 10,30 da Kabatatta levazım 
ve mübayaat ıubesindeki alım komiı
yonunda yapılacaktır. Muvakkat te -
minat "2100" liradır. 

Ufind Belediyeler ~mar heye.ti fen. ş~f· Asfa I t yoJ İnşaatı müddet içinde Ankara İktisat vekale-
liııd en ve Kızılhısar beledıye reıslı • vekaleti makamına veya Ankara vali -

en alınab'l" l tltsilt 1.ır: . Nafıa VekaletindP.n : liğine bir istida ile müracaat ey eme-
'er B ~eye ıştırak etmek ısteyen • ı _ İstanbul _ Edirne yolunun Ku- leri ilan olunur. 2046 
liııd eledıyeler imar heyeti fen şefli • leli köyünden Edirne şehri methaline 

nı - Şartnameler her gün sözü 
geçen ıube ile Ankara ve İzmir Baş 
Müdürlüklerinden 140 kurut mukabi
linde alınabilir. 

ltrı: vaktinde .iştirak vesikası alma kadar 37+860 kilometre uzunluğun . lktısat Vekaletinden 
"'·' bu. nu teklıf mektuplarına koy- daki kısmın asfalt kaplamalı yenı" 11ose B --.ıarı ı :s Ankara vitayetinin Haynama ve a-
lttı .. azımdır. Tekliflerin tayin edi- olarak inşası (1.709.792) lira (51) ku - la kazalarına tabi Mahametli ve Bahçe 
Jıeı iUnde saat 14 de kadar Kızılhisar k "f b d ]" ü · d k · .. ediye r . •v• . . rut eşı e e 1 zerın en ve apah köylerine şimalen Kırıklıçeşme Ustun 
Potta il b eıslıgıne ver~esını .veya zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. deki Çakmaklı bel noktasından Bahçe 
lııa1arı ~ u saate kadar gondermıı ol- 2 - Eksiltme 26.6.939 tarihine mü - köyü camiine batı müstakim, şarkan 

iV - Mübayaa olunacak makineler 
Molens, Standart, Müller, Skoda fab
rikaları mamulatından olacaktır. 

azımdır. (2116) 12118 sadif pazartesi günü öğleden evci sa- Bahçe köyü camiinden Selametli kö · 
lı . a~. 0.~) de .r:ıa.f~~ Vekaletinde şose ve yünden Mahametli köyüne giden yol 

V - Eksiltmeye iştirak edenler 
fiatsız tekliflerini % 7.5 güvenme pil· 
rası makbuzu veya banka teminat mt'k 
tubunu havi kapalı zarflarını eksilt· 
me için tayin edilen günde ihale saa· 
tinden bir saat evveline kadar mez · 
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

110rıta yaptırılacak kopruler reıılıgı odasında yapılacak· civarındaki beton sütun noktasına hat 
tıt · tı müstakim, cenuben mezkur beton 

b l>ahiliye Vekaletinden : 

ıtıea~"eli kasabasının 170 hektarlık 
lilıaı Gn ve gayri meskun sahasının ha-
00 hır haritalariyle bunu çevreli yen 
1'ıı ektarlık arazi ile 230 hektara va -
llil· ilhanın ı/4.000 mikyaalı münha
tt~iltakcometrik haritasının alımı iti 
l . trneye çıkarılmıştır. ::n .rnaktu bedeli 4.600 liradır. 

tıı .~81Itme 3 temmuz 939 pazartesi 
•irı~u saat 15 de Develi belediye daire
tar e toplanacak eksiltme komisyonu 
~fından yapılacaktır. 
t u~akkat teminat 345 liradır. 

tirıdlcııitrneye iştirak edeceklerin vak
tir· t belediyeler imar heyetinden it· 
tıı ~le Vesikası almaları ve bunu teklif 
Ş tubuna koymaları lazımdır. 

de ittnameler (Develi) belediyesin • 
he 11 ".e Ankara'da belediyeler imar 
'l'~~!1nden parasız olarak alınabilir. 
ı4 d ıflerin tayin edilen günde saat 
rıe e kadar Develi belediye riyaseti -
•te ":;ilmesi ve yahut posta ile bu sa-

( 
dar gönderilmesi lbımdır. 

2262) 12298 

Harita yaptıralacak . 
Dahiliye Vekaletinden : 

trıe .. ltl4sya kasabasının 190 hektarlık 
li blcCtn ve gayri meskfin sahasının ha-
10() izır haritalariyle bunu çevreliyen 
tan hektarlık arazi ile 290 hektara va
lliJ• Bahanın 1/4.000 mikyas1ı münha • 
tlt:· takeometrik haritasının alımı iti 

l 1~tnıeye çıkarılmıttır. 
tın rnaktu bedeli 7.000 liradır. 

~kailtıne 30 haziran 939 cuma günü 
to t 15 de Amasya belediye dairesinde 

f Planacak eksiltme komisyonu tara
ırt.:ı._ 

--n yapılacaktır. 
,.1t.tuvakkat teminat 525 liradır. Ek • 
~:nı~Ye ittirik edeceklerin vaktinde 
... edıycler imar heyetinden ittirlk 
"ea"L 
t l.:ası almaları ve bunu teklif mekUb una koymaları lazımdır. 
d Şartnameler (Amasya) belediyesin
}':n. Ye Ankara'da belediyeler imar he-

tındcn parasız olarak alınabilir. 
•t 'l'ekliflerin tayin edilen günde aa -
le ~4 de kadar Amasya belediye riya
~ınc verilmesi veyahut posta ile bu 

te kadar gönderilmesi llzımdır. 
(2263) 12299 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekil etinden ı 

~6lıor kasabasının 180 hektarlık mes
~ ve gayri meskQn sahasının hali 
h ır haritalariyle bunu çevreliyen 60 
.;1ctar1ık arazi ile 240 hektar~. var~~ 
ta hanın 1/4.000 mikyaslı munhanılı 
•i~eoınetrik hilritasının alımı iti ek • 

trneyc çıkarılmıştır. 
lıin ınaktu bedeli 4800 liradır. 
.li:kailtme 10 temmuz 939 pazarteıi 

~ll saat ıs de Bor belediye daire • 
~ tıd~ toplanacak eksiltme komiıyonu 
rafından yapılacaktır. 
lıluvakkat teminat 360 liradır. 

r li:ksiltmeye iştirak edeceklerin vak
t~tıde belediyeler imar heyetinden it
~lik Yesikası almaları ve bunu teklif 

ektubuna koymaları lizımdır. 
~ Şartnameler (Bor) belediyesinden 
d t An karada belediyeler imar heyetin
/n Parasız olara~ alınabilir. Teklifle
dın tayin edilen gUnde saat 14 de ka
}' ar Bor belediye riyasetine verilmesi 
r·~hut posta il.: bu saate kadar gönde· 
1 ll'ıesi lbımddır. (2264) 12300 

·Har ta yaptarılacak 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna sütun noktasından Karakuş yuvasına 
~~teferri diğer evrak (50) lira muka· hattı müstakim, garben Karakuş yu · 
bılınd~ _şose ve köprüler reisliğinden vasından hudut başlangıcı olan Kınk
alınabılır. hçeşme üstündeki Çakmaklıbel nokta 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden ama hattı müstakim ile hudut 244 hek· 
(3697-2048) 12026 

liakal ıekiz gün evci bir iıtida ile Na- tar arazide Nuri Kaflıı Sait Mermer Sandıkhk rıe!ilmic tıhta almacak 
f~a. Ve~aletine_ müraca3:t eder~k bu. gi- Ahmet Rami Topuz, Adil Ethem ö . f 

bı ı_şlerı yapabıleceklerıne daır ehlı.yet zer taraflarından 3. 11. 934 tarih ve inhisarlar Umum Müdürlüğün-
ve~ıkaın,.al~a!arı lbımdır· _{lsteklıler 1/21 numaralı ruhsatnameye müsteni· den : 
muracaat ıstıdalarına bu ışe benzer den aramakla meydana çıkarılan lin • . . . . 
inşaatı iyi bir şekilde yaptıklarına da- . d . 1 .. dd 1 d 1 - Şartnamelerı ve lıstelerı mucı· 
ir vesi"kalannı da raptedeceklerdir) yıt ma e~ı 9~ yı mu et e. a dı geçMen- hince (3758) metre mikabı müskirat 

· ter uhtesıne ıhale kılınacagın an a- (9 · - .. .. · 1 k 
S - Eksiltmeye gireceklerin dör • d' . . . 6 37 . . 53) metre mıkabı tutune aıt oma a ın nız:amnamesının 3 ve ıncı .. . • 

düncü maddede bahsedilen vesika ile 1 • "b" b . . 1 uzerc ceman (4711) metre mıkabı san madde erı mucı ınce una ıtırazı o an d ki . . 
939 senesine ait ticaret odası vesika- "h" d .. b "ki ı ık kesılmış tahta pazarlıkla satın 

. ların 5. 6. 939 tarı ın en ıtı aren ı alınacaktır 
sını ve (6S.044) hrahk muvakkat te- ay müdet içinde Ankarada İktisat ve- · .. 
minatlarını havi olarak 2490 ıayılı ka- kA • A k JTğ" 2 - Tahtalar memleket harıcınden 
nunun tarif atı dairesinde haırlıyacak- ale~ı ?1a.ka~ına ~~ya n ara valı ı. ~- getirildiği takdirde metre mikabının 

ne hır ıstıda ıle muracaat eyleme erı ı h d · "f İ 
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 047 mu ammen be eh aı stanbul 30 

tin olunur. 2 1 k d h"l' d "ld" - · kd" d yazılı vakitten bir saat evetine kadar mem e et a ı ın e verı ıgı ta ır e 
makbuz mukabilinde komisyon reiıli· 3~,30 lira~ı~. Muvakk~t. teminatı ha-
ğine vermeleri lazımdır. (2117) 12133 rıçten getırılecekler) ıçın (10.599,75) 

Çadır ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27.15.939 lalı gUnil ıaat 10 da Anka
rada nafıa vekaleti binası içinde mal
zeme müdilrlüğil odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda cc • 
man 2072 lira mab11111men betHlli Hay
darpapda teslim prtiyle 20 amele 6 
mühendiı 4 hala ve 4 banyo çadırının 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 155,40 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

tartnamesinde yazılı vesikalarla bir -
likte ayni gün saat 10 da komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(2269) 12251 

Yapı iıleri tesisat ilanı 
Nafıa Vek&letinden : 

1. Eksiltmeye konulan it: Devlet 
turası binası asansör tesisatıdır. 

Keşif bedeli 5280 liradır. 
2. Eksiltme 30.6.939 cuma günU sa

at ıs de nafıa vekileti yapı ve imar it· 
leri reisliği eksiltme komisyonu oda
sında açık eksiltme uıuliyle yapıla • 
caktır. 

3. Ekıiltme prtnameıi ve buna mü· 
teferri evrak on Uç (13) kurut bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis
liğinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklilerin 396 üç yüs doksan altı lira· 
lık muvakkat teminat vermeleri ve na· 
fıa vekaletinden bu işe girebilecek • 
lerine dair alınml.§ ehliyet vesikası ib
raz etmeleri lazımdır. Bu vesika ek • 
ıiltmenin yapılacağı günden en az se· 
ldz giln evci isteklilerin bir istida ile 
nafıa vekUetine müracaatları ve di • 
lekçelerine bu ite benzer bir it yap • 
tıklanna dair iti yaptıran idarelerden 
alınmıı vesika raptetmeleri muktazl· 
dir. Bu müddet zarfında vesika tale • 
binde bulunmıyanlar ekıiltmeye gi • 
remiyeceklerdir. (2288) 12280 

iktisat Vekôleti 

Bir daktilo ahnacak 
lktııat Vekaletinden : 

Maliye Vekôleti 

Raf tômiri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan iş: munta -
zam bor~lar umum müdürlük binuı • 
run raf tamiratı. 

2 - Keıif bedeli : 920 lira 81 kuruı-
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı görmek ve izahat almak 
için maliye vekaleti milli emlak mü • 
dürlüğüne müracaat edebilir. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 15 de maliye vekileti 
milli emlak müdürlüğünde yapılacak
tır. 

6 - Pazarlığa giriımek istiyenle -
rin 69 lira 10 kuruş tutan teminat ak
casını yatırmış olmaları ve nafıa mü
dürlüğünden ehliyet vesikası göster • 
meleri lazımdır. (2398) 12394 

Beton tômiri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan iı: Vekalet 
bahçeainın çökmüı olan betonlarının 
tamiri. 

2 - Ketif bedeli: 997 lira SO kuruş
tur. 

3 - İstekliler bu ite ait ıartname ve 
sair evrakı görmek ve izahat almak i -
çin maliye vekileti milli emlak mü -
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Ekıiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 10 temmuz pazarteıi 
günü saat 15 de maliye vekaleti milli 
emlak miidürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 
74 lira 8ı kuruı teminat yatırmaları 

ve Ankara nafıa müdürlüğiinden ehli· 
yet varakası göstermeleri prttır. 

(2399) 12395 

Muhtelif tômir işleri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan it: ~ıvekl
let karşısında bulunan havuz ile ve -
kilet binasının hala borularının ve zat 
itleri müdürlüğünün raflarının tami
ri. 

2 - Ketif bedeli: 995 lira 15 kurut-
tur. 

Vekalet teftiı heyetinde açık bulu· 3 _ tıtekliler bu ite ait prtname 

lira dahilden verilecekler için 
(12.825,75) Jiradır. 

3 - Pazarlık 26. 6. 939 pazartesi 
günü saat ı4 de Kabataıta levazım ve 
mübayaat ıubeıindeki alım satım ka
miıyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamelerle ebat listeleri her 
gün Kaba.taşta )evazım 've mübayaat 
şubesi müdürlüiü vezneainden (85S) 
kuruı mulcabfllnde abnabfllr, 

5 - Tamamı veya bir kısmı için 
pazarlığa iştirA\t etmek istiyenler mu 
ayycn giin ve saatte verecekleri mik
tarları % 7,5 kurut hesabiyle teminat 
paraları '1eya banka mektupları ile ve 
diğer kanunt vesaikle adı geçen ko~ 
misyona gelmeleri. 

(4084/2260) 12227 

Rakı mantarı alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
den: 

1 - Şartname ve nümunesi mucibin 
ce 20 X 25 ebadında (17) milyon rakı 
mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher bini 
sif (358) kuruş hesabiyle (60.860) li· 
ra muvakkat teminatı (4564,50) lira -
dır. 

111 - Pazarlık 10. VII. 939 pazarte
si günü saat ıs de Kabataı'ta levazım 
ve mubayaat şubesindeki alım komia • 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve nUmuneler 
her gün levazım şubesi vezneıinden ve 
İzmir, Ankara batmüdürlüklerinden 
(304) kuru' mukabilinde alınabilir. 

V - İıtekliler pazarlık için tayin 
olunan gün ve aaatte % 7,S güvenme 
paralariyle birlikte mezkfir komiayo -
na gelme.teri. (4325/2437) 12413 

D. Demiryollara 

Balast işleri 

Devlet Demiryollan Betinci lt
letme Müdürlüiünden : 

1 - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı 

üzerinde Akçadağ - Malatya istasyon
ları arasında kilometre 233+500 • 
234+800 de 10,000 M.3 ve Şefkat • 
Yolaçtı arasında kilometre 337-339 
da ıo.ooo M. 3 olmak üzere cemin 
20.000 metre mikap balastın, prtname 
ve mukavele projesine tevfikan kır -
dırma, Hat kenarına figüre ettirmek 
suretiyle ihzar ve teılimi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

nan 100 lira ücretli bir daktiloluk için ve sair evrakı görmek ve izahat almak 
haziranın yirmi birinci çarşamba günü için maliye vekaleti millt emlik mU-

Dahiliye Vekiletinden ı aaat on yedi buçukta bir müsabaka im- dürlUğüne müracaat edebilirler. 
Sünyan kasabasının 90 hektarlık tihanı yapılacaktır. Talip olanların 4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya-

2 - Eksiltme 29-6-939 tarihine mll
udif perıembe günü saat 11 de Ma
latya iıtetme binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye konulan itin mu
hammen bedeli (30,000) liradır. 

~eıkun ve gayri meskQn sahanın hali tahsil veaikalariyle timdiye kadar ça- pılacaktır. 

-11-

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -:: Kopala zarf usulile eksiltme ilônı ;§ -- -= -=: Kayseri C. H. P. llyönkurul Baıkanlığından: §5 -=: 1 - Eksiltmeye konulan it Kayıeri' de yapılacak Halke- § 
=: vinin sathı zemine kadar temel hafriyatı ve intaatı yapıl· S: 
=: makta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he- 5 
§ yeti umumiyesinin inıaatı eksiltmeye konulmuftur. lnıaa- =: 
=: tın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi ( 127749) liradır. Bu =: = bedeli keşiften sathızemine kadar ri'ılan temel hafriyatı = =: ve intaat keşifnamedeki nispet üzerinden tenzil edildikten 5 
=: ıonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. =: - .. -= 2 - Bu işe ait tarlnameler ve evrakı saire ıunlardır: =: -=: A - Eksiltme ıartnamesi :S =: A.B. - El:5iltme ıartnamesine ek ıartname 5 
:= B - Mukavelename projesi 5 
E: C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi § 
=: D - Keş:f catveli silıilei fiyat cetveli metraj cetveli = - -= E - Prcje ve sair evrak = - -E: latiycnler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri parti 5 
E: baskanH;ında sıörebilirler. =: 
:= 3 - 1 Haziran 1939 tarihinde yapılan ihaleye ittirak e· :S 
:= denler tarafından yapılan tenzilat haddi layikında görül- =: = memes .! len dolayı 1 Haziran 1939 tarihinden itibaren bir :S 
§ ay miiddetle yeniden eksiltmeye konulan bu kurağın ihale- 5 
- ıi 1 Temmuz 1939 tarihine raıthyan cumartesi günü saat = 
=: 11 de vilayet parti merkezinde llyönkurul tarafından yapı- §S = IR~aktrr. = - -:= 4 - Ekıiltme kapalı ıarf uıuliyle yapılacaktır. =: 
:E 5 - f:kşihmeye i,tirlk ed~bilrnek için Nafıa müdürlü· =: = ği.inden alıl'mış ehliyetname ile cari ıcmenin tiçaret odı"ı =: 
:= vesik"!sını ibraz etmesi ve bir mühendiı veya fen memuru =: 
:= ist 'hdam edilmesi tarttır. =: - -6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. =: --- 7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir =: 
:= ıaat evveline kadar parti başkanlığına makbuz mukabilin- =: 
:= de verilecektir. Postada vu1cubulacak gecikmeler kabul o- E: 
:= lunmaz. 2107 =: 

---

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Muhtelif alôt ve edevat alınacak 
Çoruh Devlet Orman Iıletmesi Revir Amirliğinden : 

1 - Borçka'da kurulacak kereıte fabrikası için cif hopa lokomobil ve 
aıağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve devatı satın alınacaktır. 

1) adet lokomobil normal 200 beyıir kuvetinde 
1) adet elektrik generatör alternatif 231/400 volt 40 Kw. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 • 550 m/m 
2) adet yuvarlak tezgah masasız. 600 m/m 
2) adet (pendula) duvar için elektrikli 600 m/m 
1) adet ıerit bıçkııı elektrikli otomatik 1000 m/m 
1) adet tomruk baıkeıeni elektrikli 1000 m/m 
1) adet çapraz makinesi elektrikli 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m/m orta tip 
2) adet bileme makineai otomatik 
1) adet makkap makine kabiliyeti 1/30 m/m 
2) adet Transmisyon ve kayış kasnakları (projeye göre) 
1) adet nihayetsiz zincir. Nakliyat için (projeye göre) 
1) adet dekovil hattı 600 m/m (projeye göre) 
1) adet yumurta talat makinesi 
l) adet prese (talaş balya tazyik makinesi) 
1) adet talaJ makinesi bıçak bileme tertibatı 
2 - Bu alit ve edevata ait fennt prtnameler Ankarada orman umum 

müdürlüğü İstanbul orman çevirge müdürlüğü Çoruh devlet orman iJ1et • 
mesi Revir amirliğinde görülür ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek istiyenlerin kataloğ Türk lirası üzerinden son teklif mek. 
tuplarını 20 temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh devlet orman itletmeıi Re· 
vir amirliğine bildirmesi. (4271-2403) 12409 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Yüluek Ziraat Enstitüsü Rektörlü;ündea : 

ı - Kurumumuz talebe ve müıtahdemininin 1 haziran 1939 dan 31 ma· 
yıs 1940 tarihine kadar bir senelik iaşelerine 1-6-ı939 perıcmbe eüzıü iatek· 
ti ç1kmadı&ından 23-6-939 tarihinden 31 mayıı 1940 tarihine kadar iatelıeri 
aynı şartlar dahilinde aşağıda ıösterildiği üzere tekrar kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Adet Günlük iaıe muhammen bedeli 

(585) talebe (54) 
( 10) Muid (54) 
(150) Müıtabdemin (30) 

99011,70 
ı863,00 

15525,00 
116399,70 

bedel üzerinden beherinin günlük iaıelerinin 21 • 6 • 9 1939 tarihine 
müsadif çarpmba günü saat 11 de rektörlük binaıında müteıekkil lromiı • 
yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (7070) liradır. Teklif mektuplan ihale saatinden 
bir saat evvel alınır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız prtname almak iıtiyenlerin Enstitü 
daire mildürlüğüne müracaatları. (2119) 12119 

buz veya Banka mektubunun, muka
vele ve tartnamelerle birlikte tayin 
edilen gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine veril -
mesi lazımdır. 

6 - Bu ite ait prtname ve mukave
le projesi Malatya, Ankara ve Hay -
darpaıa lıtetme veznelerinde; Diyar
bakır, Elazığ, Narlı, Elollu iıtaıyon· 
larında isteililere (150) kurut bedel 
mukabilinde verilir. (2206) 12196 

Muhtelif makkap ve 

burguları olanacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan ı 

Hurda demir, döküm sahıı 
Yüksek Ziraat Enatitüaü lktıaadi 

lıletmeler Amirliiinden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsü mUteda -
vil sermayesinde mevcut hurda demiı 
ve döküm parçaları 22 haziran 193S 
perşembe günü saat 10 da Eski Ziraa• 
mektebinde aatıı komisyonu tarafın • 
dan pazarlık suretiyle satılacaktır. 

lsteklilerin muhammen kıymeti o • 
lan 2000 lira üzerinden % 7,5 teminat 
akçesiyle satı' başkanlığına müracaat· 
lar. (2209) 12195 

zır haritalariyle bunu çevreliyen 60 lıttık1an yerlerden aldıkları bonıer • 5 _ Eksiltme 10 temmuz pazartesi 
hektarlık arazi ile 150 hektara varan risleri ve sıhat raporiyle hüsnühal va- günü saat 15 de maliye vekileti millt 
~hanın 1/2.000 mikyaslı münhanili rakalarını hamilen sat itleri müdürlü- emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
,t~lteoınetrik haritasının alımı iti ek· ğüne. müracaat etmeleri ilan olunur. 6 - Pazarlığa giritmek istiyenlerin 
1 trneye çıkanlmııtır. (2402) 12371 74 lira 62 kurut tutar muvakkat temi-
lşin maktu bedeli 2500 liradır. · lktıaat Vekaletinden 1 nat akçeıinin yatınnıt olmaları ve An-
Ekailtme 6 temm\1% 939 cuma pn kara nafıa müdürlüğünden ehliyet va-._t ıs de Bünyan belediye daireainde Ankara villyetinin Haymana kua • rakuı KÖStermeleri lizımdır. (2400) 

4 - Muvakkat teminatı (22SO) lira
dır. 

5 - Bu ite &irmek istiyenlerin ka
nunun tayin ettiii vesaik ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince ite &irme
ye manii kanuni bulunmadıcına dair 
beyanname, muvakkat teminat mak • 

Muhammen bedel~ 10.200 lira olan 
muhtelif makkap kalemi ile burgular 
4. 8. 1939 cuma gilnü aaat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ft tekliflerini 
aynı gün aaat 14.30 a kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruıs olarak Ankara. 
da malzeme dairesinden, Haydarpap
da tesellüm ve ıevk ıefliğinden dağı-

ekailtme komilJODU tara • 11na tabi Selımetll köyünde fimalen 12396 Bu ite girmek lıteyenlerin (765) li- tılacaktır. (2336) 12421 
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- -- ------- nakil münakasası ~ -- -
~Türkiye demir ve çelik fabrikalar1 müessesesi§ - -
§müdürlüğünden :: - --:= Balıkısık istasyonuna takriben sekiz kilometre mesafe- : 
:= de gösterilecek yeTden 10.000 ton çakmak taşının ihracı, § 
:E f&rtnamesi veçhile kırılması, Balıkısık İstasyonuna nakli := 
:= ve vagona tahmili işi bir müteahhide verilecektir. lhale 26 := 
=: Haziran 1939 pazartesi günü saat 15 te Karabük'te Mües- := 
=: sese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip olanların teklif : 
E: mektuplarını 2000 liralık muvakkat teminat akçelerile bir- := -= Jikle ihale günü saat 14 e kadar muhaberat servisimize tes-=: 
E: Jim etmeleri ilan olunur. - := - -- -:= Bu husustaki §artname beş lira mukabilinde müessese- -= mizden temin olunabilir. =: - --= Müessese bu i~i dilediği talibe vermekte serbesttir. = 2227 
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~ M. NEDİM iRENGÜN ~ - -- -- -- -- -E Yeni hôl No. 1 - 59 TL. 2246 § - -- -: Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- : 
E ye tera:ti ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan le- : 
: min edebilirsiniz. 22267 : - ------- Airam ampulleri Ankara deposudur 

Kalörifer ve sıcak su tesisatı 
Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesi ..., 

Genel Direktörlüğünden : 
işletmemiz t rafından Zonguldakta karadon, Asma ve 

Çaydaman mev ilerinde inıa edilmekte bulunan iıçi ya
takhane, yemek ıane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı
cak su tesisatı ıçin yapılan teklifler haddi layikında görül
mediğinden it n ihalesi 21. 6. 939 tarihine talik edilmİ§tir. 

l - Tesisabn muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 - Fenni ve idari §artnamelerle mukavele projesi, fiat 

cetveli, proje ve resimler 10 lira mukabilinde iılet
memizden alınabilir. 

3 - Teklifleri 21. 6. 939 çarşamba günü saat 15 şe ka
dar Zonguldak'ta işletmemiz Genel Oirektörlüğü
ne tevdi edilmif bulunması meıruttur. 2108 

Dünya fl en eski ve en eyı tıraş bıçağıdır. 

Ankara'da satış d posu: KAGlTÇI M. NEDiM lRENGON 

Yeni hal No : 1-59 Tl : 2246 1343 
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--------Tü Hava Kurumu -----------Büy k Piyango 
---------Üçüncü keşıde: 11 temmuz 939 dadır 
----------Büyük 50.000 liradır • • 

ı ramıye 
--Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye- :E -lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... E 
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T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ Nazarı dikkate 1 

Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

= ~ = . ~ 

§ Ankara Belediyesinden 1 
:E Dikmen asfalt caddesi üzerinde kızıl yokut batındaki ~ 
§ kargir köprünün sel sularının tahribatı dolayısiyle bir aya• !i 
:E ğı tehlikeli vaziyet almıt olduğundan kamyon ve arabala· !i 
=: rın bu köprüden geçmesi menedilmittir. Muvakkat >:~ı .~e- ~ 
=: min edilinceye kadar nakil vasıtalarının Harp okulu onun- ~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

\ 

~"~;~;,;~; t,~;ıı~m~;:,~i; ,;~~;,~, ::~ ,;:;;;ı,Uiııı ıııııııı
1

1~~;~11' 

Esnafın naza'rı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız satıf mecburiyetine dair kanun ahkamına af• 

kırı hareket fiillerinin tekerrürü teabit edilen qaiıda ad· 
resleri yazılı mağazalar cezaen kapatılmııtır. #'\ 

1 - Birinci Anafartalar caddesinde 104 numaralı ve V" 

mer Nail Gençtürk'e ait (Gençtürk Pazarı) bir gün müd· 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

det le. • 
2 - Yenice mahallesi Y enitar sokak çeıme yanında bı· 

la numaralı ve Muttalip Y ılmazgöz' e ait ayakkabı dükki~ 
nı (bir) gün müddetle. 

3 - Atpazarı yokutunda 131 numaralı ve Mehmet Kor-
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara :;enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

kut'a ait tuhafiye dükkanı (iki) gün müddetle. • 
4 - Atpazarmda 192 numaralı ve Hayri Toplu'ya ait 

manifatura dükkanı (bir) gün müddetle. (2444) 12417 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 " 

Enkaz satışı 40 
100 .. 

100 
50 

.. 
" 

4.000 
5.000 

" .. 
120 • 40 .. 4.800 " 

Ankara Belediyesinden : 
160 .. 20 .. 3.200 " Muhammen bedeli: % 7,50 

DiKKAT: Hesaplarındaki paral.ar bir ıene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f a:zlasivle verilecektir. 

Cinsi: Mahallesi: 

2 Ahşap hane, 1 - Duatepe 
Dükkan 

Ada: Parsel: Lira: Ku. Lira: JCdo 
---------~ 

285 3 250 18 75 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. Yukarda muhammen bedeli yazılı iki ahpp hane ile bir dükkanın e~ 
zı arttırılma suretiyle satılacaktır. İhalesi 26-6-939 pazartesi günü saat ~ 
de yapılacaktır. Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteıekkil komisyona tP 

Satıhk hurda demir ve saire racaatları. (3234) 12206 

T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın bahçesinde mevcut birmiktar hurda demirle pik ve çinko 

parçaları kilo ile satılacaktır. Taliplerin 23. 6. 939 akşamına kadar leva-

Ham Krezil ve 

sulfatdöfer alınacak Zoyiler .. · 
zım müdürlüğümüze müracaatları. 2240 

Ankara Belediyesinden : Zayi - Ankara nüfus müdürlü~ 
. ....................................... , 
Mimarların müfaahhiflerin ~I 

ve MÜHENDiSLERiN 
NAZARI DiKKATiNE: 

Donma ve sertleşmeyi çabuk ve 
her hususta sağlamlığı istilzam 
eden bütün işlerde yalnız Fabri
kadan kurşunlu çuvallarda satılan 

LAFARGE 
"SiMAN FONDÜ" 
ÇIMENTOSU'nu 

Kullanınız. 

Yegane Depozitcri: Galatada 
Mahmudiye caddesinde 65 No. da 

TRICON VIEILLOT 
ve MANDEGOUT 

Ticarethanesidir. Tel: 41532 
7216 ..••••••...............••...• , ......... . 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma -
mfıl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 , ______ , 

Müjde 
EGE OTELİ 

Sait Gemalmaz idaresinde mü -
kemmel konforlu olarak açıldı. 
Müdafaai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli karşısında 2190 

ULUS - 20. inci yıl . - No : 6422 

İmtiyaz sahibi 
lakcndcr Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı lşJeri Müdilril 
Mümtaz faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

. . . . . • den aldığım nüfus klğıdımla AııP" .. 
. ı -1 Belekda3y00e aık~l thıtlerıKıhtı~acı.lı- Askerlik tubesinden aldığım a•ke~ 

Devlet Orman iş. 
çın a ınaca ı o am rezıl ı e t h" t k . 1 -·k""" . .. .. .. er ıs ez eremı ve yo parası o- ıı..fd 
3000 kılo Sulfatdofer on bet gun mud- larımı kaybettim. Yenilerini ala~f,,.... 
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. d k"l · · hükm"" lmadı~ ilıt an es ı erının u o •· 

2 - Sülfatdöferin muhamen kıyme- olunur. 

Satılık Çam tomrug"' u ti 660 lira muvakkat teminatı 45,50 lira • 
dır. Ankara Yeni Doğan maballetı 

. 3 H K ·ı· h k tem bey sokak 315 No. da 333 do Devlet Orman lıletmeıı Kara- - am rezı ın mu ammen ıy- w 
2

75 
bük .n • A · ı··· d meti 1500 lira muvakat teminatı 112 50 lu Yusuf oglu Mırza Tortop. 2 

nevır mır ıgın en : • 
liradır. 

1 - Karbük'te köprü başında istif - . . .. k . t Zayi - 927 senesinde Çemitkeı' 
te mevcut (781) adet muadili (452) 

1 
4. ~ Şart~am~sı~gorm~ 

1 
ıs ~yen - kazasının Baıvartenik nahiyesi i11' 

metre mikap (552) desimetre mikap . erınkl'ler. gudn 
23

nc
6 9

e
3
n
9 

a emın~. v~ kulundan aldığım iptidai phadetııa 
w k .1 1 ıste ı erın e . . cuma gunu . k be . y . . . al "ıdl çam tomrugu açı arttırma ı e satı a - b" d .. .. tl memı ay ttım. enısını aca., 

k saat on ır e encumene muracaa a - d k" . . h"km'" 1 d ğ "lin 
ca trı. rı. (Zl7l) 12151 an es ısının u u oma ı ı ı 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme lunur. 
payları mevcut ve kabukları soyulmu§ Hüseyin oğlu 330 doğunılU 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze - , baL 2276 Abd ilah s· ah" 
rinden hesaplanmıştır. Hemııre Ye hasta alCI aranıyor u ıp ı 

3 - Tomruklara ait satış şartna - za · _ 1327 s · de yu··k k ıııll 
· A k 'd "d" Deniz Hastanesi Baıtabipligwin· yı enesın se mesı n ara a orman umum mu ur - hendis mektebinden aldığım pbade 

lüğünde Ankara, İstanbul orman çe - den : nameyi kaybettim. Yenisini alacağ 
virge müdilrl~k/erind~ ve . Kar~bl~~~e Deniz hastanesinde 40 lira ücretli dan eskisinin hükmü olmıyacaftnı '-
devlet orman ış etmesı revır amır ıgın iki hemıirelik ve 25 lira ücretli 7 haa- lan ederim. 
de görülebilir. . tabakıcılık münhaldir. 

4 - Tomrukların muhammen bedelı t t kl'I · 1 t 939 t "h" 
1. 65 k s e ı erın emmuz arı ıne 

(13) ıra ( ) uruştur. k d K 'd D · h · 
t . . k a ar asımpaıa a enız astanesı 

S - steklılerın % 7,5 muvak at pey ha t b" 
1
.•. .. tl 

k • 1 4 7 939 .. .. t 14 d Ka ! a ıp ıgıne muracaa arı. 
a ç~sıy e. · ·. gunu .saa .. e - (2367) 12346 
rabuk'tekı revır merkezıne muracaat -
ları. (4332/ 2438) 12414 -------------

Y. Mühendis Mitat Aydın 
2282 

Zayi - Ankara Gui lisesinden '' 
5. 939 tarihinde aldıfım 911 sayılı 
diknameyi zayi ettim. Yenisini al• 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: ••••••••••••• ğımdan eskisinin hükmü olmadı 
ilin ederim. 

j)r. SITKI FIRAT 
birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

lstanbul Haydarpaıa Hastanesi sabık 
ıöz mütehassısı ve GUlhane Hastanesi 
sabık ıöz bat muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a lı:adar. Belediye sırası 
Talas Ap. 1rat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _, 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ 4 TUNÇ 
Pazardan maada her sün haa
talarmı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 

Hakkı Apartrmanı No. 1 

2285 Mehni"et Sanyel 

Dr. Asaf lory• 
ri, aaç, Tenuill butalıkl•· 
miltehaasıaı. Belediye sırası 
EHBER Ap. Saat 15 - 19 

.. __________ ... ,_ E~ telefona ı 3618 

YENi SİNEMALAR sus 
BUGÜN BU GECE 

Seven, aıkın zevk ve ıstırapları- HALK BU GECE 

nı bilen ve analık heyecan ve fe- BUGÜN BU GECE Harry Baur - J. P. Aumont ve dakirlığını anhyan bir kadının 
Battan bap heyecan ve esrarla Danielle Darrieux 

heyecanlı ve hissi hayatını can-
dolu film tarafından oynanan 

landıran 

Damgah Kadın Bay Tekin yeni TARAS BULBA 
dünyalarda Baş Rollerde: 

Gündüz : 12 - 14 - 16 ve Gladya Georges - W. William 
30 kısım birden 18 seanslarında Seanslar : 

14,45 - 16,45 - 18,45 ve gece 21 de • Seanslar: Gör ,1111, Söyleme Halk matinesi 12,15 de 
13,30 - 17 - 20,30 da MEŞ'UM KADIN 

Açık Hava Sineması pek yakında ıeçme filmlerle kapılanm 


