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Çankm Caddesi, Ankara ---
Telgrafı Ulua • Ankara Büyük Aşk Romanı 

insanlığın bütün hissi sefaletleri· 
ni anlatan bu sürükleyici romanı 

karilerimiz yakında takip 
etmeğe başlıyacaktır 

-HAZiRAN TELEFON 
1939 Müessese Müdürtl 
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Bugün İmzalanması muhtemel 
londra maktupları • 3 
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Umumi 
hava 

F. R. ATAY 

LonJra, 12 Haziran-Altı ga
ıeteci lngiltere'ye Lord Lloyd'un 
teialiği altında çalıtan Britiıh 
Council tarafından davet edil
rnittik. Bu müessesenin vazif eıi, 
Büyük Britanya ile diğer devlet
ler arasında kültür münasebetle
ri tesis etmek ve milletleri biri
birleri ile daha yakından tanıt • 
tırnıaktır. 

On günlük ziyaret programı -
nıız hayli zengin ve dolu idi. 
Resmi husuai hemen her muhite 
girdik, çıktık· Hükümete, ordu
Ya, donanmaya, kulüp ve evlere 
misafir olduk. Yarın veya öbür 
günden itibaren "Ulus'' karileri
ne bu ziyareti takip ettirmek ni
Yetindeyim. Şimdiye kadar ayrı 
ayn mektuplarla intibalarımı da
ğıtmak istemeyitimin sebebi de 
hu idi. 

Bu mektup bir mukaddime 
hizmetini görecek ve karilerim~
zin bazı meraklarını tatmin ede
cektir. 

lngilizler her milletten fazla 
tact sahibidirler. Türkiye'den r.,..,,., )nP.Jnleket}erİne stelen bir
K&Ç mısatıre azamı neftKet gos-
tereceklerine şüphe yoktu. Fakat 
bizim gördüğümüz muamele, ta
bii nezaket haddini çok aftı. Bu 
muameleyi 6 gazeteci kendi ma
lı olarak benimsiyemezler: onu 
İngiliz milletinin türk milleti 
hal&mdaki derin ve samimi em· 
niyet ve sevgisinin eseri telakki 
etmek lazmıgelir. 

İngiliz ferdi, Avrupa kıtasmın 
makinele,en bir takım yığınla
rında görüldüğü üzere, emirle, 
zorla veya tavıiye ile fikir ve hü
"'1yet değittirmez. Bu tetrif at va-
2ifeıi, reımi memurlara bırakıl
nııttir. lngiltere'nin en uzak kö
§esinde tek batına oturan bir va
tanda,, cihan hadiselerini, poli -
tika cereyanlarını ve umumi mü. 
nakatalan takip eder. Kendisi· 
nin, muhakeme ve tecrübe mah
ıulü kanaatleri vardır. Bugünün 
icaplanna rağmen, lngiltere'ni·n 
her tarafında almanlarla anla§ · 
nıak veya ruslarla birletmemek 
hususundaki fikirlerini apaçık 
ıöyliyen serbest vatandatlara 
rastgelirsiniz. Bu fikirler, hükü
nıetin harici siyasetine kartı mu
halefet teklini almazsa da kim
seden de saklanmaz. İtte İngiliz
ler bu kanaatleri ile ve hemen 
hemen müttefikan türk dostu
durlar. Türk dostluğu, en zıt si
yasi tahsiyetleri dahi bir sofraC:la 
birleştiren bir iştirak esası ol
muştur. 

Eski ve uzak tarihi bir tarafa 
bırakalım. Harp sonrası devrin
de belli batlı bir takım hadiseler, 
sınıf sınıf bütün İngilizlerin bize 
karşı dostluğuna amil olmuttur. 
Bu amiller arasında istiklal mu· 
harebesi kahramanlığı vardır. 
Kemalizm'in şatmaksızm takip 
etti~i irredantizm aleyhtarlığı, 
on beş küsur senelik say ve te . 
rakki, barış ve emniyet davala -
tında göst~rdiği civanmertçe ha
reket, nihayet son zamanlarda 
sulh blokuna katılmak, bunların 
hepsi vardır. Bugünkü vaziyette, 
tiirk ilt;h'\kınm sulh bloku cep · 
hesine kRzandırdığı muazzam 
kazancın uyandudıiı tevki de 
bunlara ilave etmek lazım. 

lngiltere' de türk dostluğu, ari
zt ve muvakkat bir menfaat bir

( Sonu 7. inci sayfada) 

Bugün Paris'tede bir Fransız-Türk Ankara elektrik ve 

hava gazı, Adana 

elektrik ıirketleri 
Satın alındı 

yardım deklarasyonu imzalan·ıyor 
Mukavele dün Nafia 

Vekôletinde imzalandı 
Ankara elektrik ve havagazı ve A

dana elektrik türk anonim şirketleri, 
hisse senetleri ile bu şirketlerde al· 
man Didier Varke ve E. L. G. şirket
lerinin matlfıbatı, hükümetimiz tara· 
fından satın alınmış ve bu husustaki 
mukavele, dün saat 19 da hükümet na
mına Nafıa Vekili Konya mebusu ge
neral Ali Fuat Cebesoy ile bu şirket
lerin ve ingiliz R. Benson limitet şir· 
ketinin mümessilleri ırasında, Veka
let salonunda imzalanmıştır. 

Bu mukavele esaslarına göre, mü· 
bayaa bedeli üç milyon yüz bin türk 
lirasıdır. Satın alınan hisse senetleri
nin itibari kıymeti mecmuu dört mil· 
yon ve alacakların mecmuu 6.616.131 
türk lirasıdır. Satın alma bedeli olan 
üç milyon yüz bin liranın 450 bin li -
rası peşin ve mütebaki 2.650.000 lirası 
yüzde beş faizle yirmi sene zadında 

ödenecektir. 
Hisse senetleri ve alacaklar, m:ilial

ır belediyelere devir ve temlik edile
cek ve bu müesseseler onlar tarafın
dan işletilecektir. Bugünden itibaren 
bu şirketlerin işletmeleri hükümetin 
murakabesi altında cereyan edecek
tir. Bu içtima devresine yetiştirilecek 
olan satın alma kanununun Büytik 
Millet Meclisince tasdikinden itiba
ren belediyeler bu müesseselerin filen 
işletmesine başlıyacaklardır. (a.a.) 

Artık ana vatana kavuşan Hataydan bir görünüş · Antakya 
Alman adliye 
nazır1 Sofya'da 

Hatayla anavatan arasında dünden 
itibaren hiç bir hudut kaydı kalmadı 

Sofya, 22 a.a. - Bulgar ajansı bil • 
diriyor : 

Sofya üniversitesinin ellinci yıldö
nUmü dolayısiyle kendisine fahri dok
torluk verilen fakat bu yıldönümü şen 
tiklerine iştirak etmemiş olan Alman
ya adliye nazırı Dr. Frank, bugün öğ
leden sonra Sofyaya gelmiş istasyon • 
da maarif ve adliye nazırları Almanya 
elçisi, üniversite rektörü ve daha diğer 
zevat tarafından kabul edilmiştir. Bütün Gümrük daireleri kapahldı Dr. Frank, saraydaki defteri imza -
ladıktan sonra maarif ve adliye nazır· 
ları ve üniversite rektörü ile ziyaret 
teati etmiştir. Dr. Frank, akşama doğ
ru kırat tarafından kabul olunmuştur. 

Türkiye ve Fransa hükümetleri arasında bir müddetten beri müzakere 
edilen Hatay'ın anavatana ilhakı hakkındaki anlaşmanın metni üzerinde 
mutabakat hasıl olmuştur. Öğrendiğimize göre anlaşmanın bugün An
karada Hariciye Vekaletinde Hariciye Vekilimizle Fransız Büyük Elçisi 
B. Masigli arasında imza edilmesi kuvetle muhtemeldir. 

Aym zamanda gene bugün, Pariste de, Fransız Hariciye Nazın Bone 
ile Türkiye Büyük Elçisi Suad Davaz arasında, İngiltere ile Türkiye ara
sında imza edilmiş olan deklarasyona müşabih, bir karşılıklı yardım 
deklarasyonuna imza konulac.aktır. Dün akşamki fransız radyoları 
imza merasiminin Pariste saat 18.30 da yapılacağmı bildirmişlerdir. 

Strang - Molotof görüşmelerinde 

bir neticeye varmak kabil olmadı 

Sovyet hükllmeti yeni 
tekliflerde bulundu 

Moskova'daki İngiliz ve Fransız sefirleri 

hükumetlerinden talimat bekliyorlar 
Paris, 22 a.a. - Havas Ajansı, Moskova' dan istihbar ediyor: Dün 

saat 1 7 de B. Molotov ile B. Potemkin, iki saat kadar B. Seeds, B. St -
rang ve B. Naggiar ile görüşmüşlerdir. 

Bu görüşme hakkında bir güna malumat elde edilememiştir. 
(Sonu 7 inci sayfada) 

' 
İskenderun, 22 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Meydanıekbez' -

den Payas'a kadar olan sahada mali, iktisadi ve idari bilcümle hudut ka. 
yıtlarmm kaldmlmasma dair olan kanun dün geç vakit telgrafla hudut
taki memurlara tebliğ edilmiştir. Bu sabahtan itibaren Hatayla anavatan 
arasında hudut kaydı kalmamış, gümrük daireleri kapatılmıştır. 

Bu haber Hatay' da büyük bir sevinç uyandırmıştır. Her tarafta bay -
' ram manzarası görülmektedir. 

Hatay'm anavatana iltihakı şenliklerini tesbit etmek üzere Antakya ve 
lskenderun'da konsoloslarımızm reisliğinde birer komisyon teşekkül et· 
miştir. Kurtuluş bayrammrn çok parlak olacağı anlaşılmaktadır. 

Maarif nazırı, yarın Almanya adliye 
nazırı şerefine bir öğle ziyafeti vere • 
cektir. Yarın akşam, akademi konse • 
yinin yapacağı bir toplantıda Dr. 
Frank, Sofya üniversitesi fahri dokto 
ru itan olunacak ve Dr. Frank akade -
mide bir konferans verecektir. 

Dr. Frank, Bulgaristanda bir kaç 
gün kalacaktır. 

Çinliler 
faaliyette 

Mısır Hariciye Nazıri İstanbul'da 

Birçok yerlerde mukabil 

taarruza geçtiler 
Çungking, 22 a.a. - Çin jansı bil

diriyor: 
Çin kıtaları, Şansi, Hopei ve Şan

tung vilayetlerindeki mukabil taar
ruzlarını genişletmektedirler. Şan
tung'ta taarruz bilhassa şiddetlidir 

ve çinliler altı şehri geri almağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Günlerdenberi çinliler Şansi vila -
yetindeki Linfen'e karşı hücumda bu

(Sonu 7 inci sayfada) 

Yahya Paşa dün Taksim 
6bidesine çelenk koydu 

Nazır dün muhtelif ziyaretler yaptı 

Bugün Mudanya yoliyle Bursa'ya gidecek 
İstanbul, 22 a.a. - Mısır Hariciye Nazın Abdülfettah Yahya Paşa, 

bu sabah refakatinde Türkiye'nin Kahire sefiri, Mısırın eski ve yeni se -
firleri olduğu halde hususi trenle saat 9.45 de Ankara'dan şehrimize gel 
mişlerdir 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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Avrupada 4 hafla: 

Londra'ya varış 
"Pentecote" yortusu yüzünden 

yükte hafif parada ağır İngilizler 
Franaa'ya akın et.mitlerdi. Fransız· 
lar, bir nevi turist masura'sı hesabı 
Üzerinden, Paris'e saatte 10.000 İn· 
giliz vardığını yazmıtlardı. 

İtte biz, lngiltere'ye, bu İngilizle
rin bir kısmiyle beraber döndük. 
Yani bizi Boulogne'dan folkstonea 
geçirecek olan Manş vapuruna, san
dıklarımız ile birlikte sandıklar gi· 
bi atıverdiler. Kumpanyanın me
murları, insanları, hamallar da san
dıkları saymaktan, sanıyorum ki, 
meslek hayatlarının en çetin eünle
rinden birini geçirmit oldular. Tu • 
hafı turada ki bizim heyetin 43 par· 
ça efyaaından hiç biri hususi bir İ· 
§:ıret taırmadığı ve her biti bir bat· 
ka bavul yığmının arasına karıştığı 

halde, çıkıl}ta sevgili 43 parçamızı 
hep bir arada bulduk. Yalnız bir a· 
ralık Asım Us'u kaybettik ve telaş 
ettik. Sonra gördük ki, "teşebbüsü 
ıahıi"ai ile yolunu sökmüt ve Pull
man'a yerleşmitti. 

İngiliz dostlarımız, her türlü ta
samızı gidermek Üzere bizimle ta 
Paris'ten itibaren me§gul olmağa 
başlamıtlardı. Binaenaleyh, bu san· 
dık ve balık İstifi vapur yolculuğu 

hikayesini, yolculuğumuzun dağda· 
ğalı olmakla beraber bir o kadar da 
eğlenceli biı' parçası olarak anlatı • 
yorum. Mesela, sorarsanız, "vapur 
Mant'ı kaç saatte geçiyor!", verece· 
jimiz cevap basittir. Pasaport mua· 
yeneıi ba~layıp bitinceye kadar. Bu 
huausta çünkü hiç iltimas yok. Her
kes sıraya gİı'iyor ve pasaport me • 
tnurunun. yanına çağırılacağı zama
nı bekliyor. Pasaport memuru çok 
meraklı bir zat; herkese, niçin lngil
tere'ye gittiğini, ne kadar kalacağı
nı, na11l yaııyacağını aoruyor. 

Folkıtone'a vardığımızda, bizi 
lngiltere'ye davet etmiş olan British 
Office'in iki nazik memuru ile kar· 
ıılaıtık. Bunlar bizi, vapur kaptanı
nın da inzimam eden nezaket ve 
yardımı ile, &'Ümtük muayenesinin 
zırhlı çenberinden bir masalın bah • 
çeıinden geçirir gibi ge ırdiler. Ve 
Pullman'da, maıalarımı;, ın Üzerin • 
de, çayımız bizi bekli) o du. Bizi 
Britanya ada&1nın yiiks k hayat 
ıtandardı namına, bu çay masaları 
kartılamıı oldu. Bir kaç a tlik tren 
yolculuğu, bizi bir hami de Vikto • 
ria garına getirdi. Burad hütün ne
zaket ve aevimliliği ile, ba .ında si • 
lindir, büyük elçimiz Tevfik Rüıtü 
Arat ve sefaret erkim karııladı. 
Aynca Office'in matbuat t fi, genç, 
muktedir ve nazik O'Brir.n ile hari
ciye nezaretinin matbuat müdür 
muavini Mr. Peak vardı. Galiba, da
ha bazı kimseler de vardı. Fakat Öy• 
le bir gazeteci ve fotoğrafçı hücu
muna maruz kaldık ki, uallerin 
yağmuru ve fot.oğraflann i U§ekle -
ri yÜzünden, güç beli, bizi bekliyen 
mükellef arabalara kapağı atabil
dik. 

di. Hatti., nüktesi bile eksik değildi. 
Ezcümle, kıymetli meslekdatımız, 
"güzel gökyüzü" tabiri üzerinde 
durarak bu fizik hadiseye, İngiliz • 
türk dostluğu bakımından, manevi
sinin de inzimamından §Üphemiz ol
madığını söyledi. 

Bu kabul resminden çıkarak, bü • 
yük elçimizin öğle yemeğine gittik. 
Sefaret erkanı ve bunların sevimli 
refikaları, hazırdı.Sofra, bina ve bi
nanın tefrişah kadar mükemmeldi. 
Ev sahibi, gayet neşeli idi. Bize, son 
siyasi vaziyet hakkında izahat ver
di. Hatta parti kongresi ve bunda 
verilen bazı kararlar hakkında da 
izahat verdi ki, bunu yapmakla, bir 
kulağının daiına memlekette ve aev· 
gili lnönü'nün yanı başında olduğu
nu ispat etmi~ oldu. 

Hep bugün, öğleden sonra, gene 
sefarette, bir çay vardı. Bu çaya M. 
Eden'den tutunuz da Mudanya'da 
muzaffer ordu namına müzakeratı 
idare eden lnönü ile karşılaşmıt o • 
lan General Harrington'a kadar, 
herkes vardı. General, ihtiyarlamıt 
olmakla beraber çok dinçtir. Bil • 
hassa hafızası: durmadan lnönü'n· 
den bahsediyor ve büyük dostu ile o 
tarihtenberi mektuplaıtığmı söylü • 
yordu. İngiliz sosyetesine mensup en 
seçme simalar, heyetimize ve bunun 
bilhassa bayanlarına karıı büyük 
bir alaka gösteriyorlardı. Bu alaka 
da, yolculuğumuz ve buradaki ika
met tartlarımız gibi birinci sınıf idi. 

Çay devam ederken, beni telefo· 
na çağırdılar. Kartımdaki, "Anka • 
ra" kitabının sahibi eski Avusturya 
sefaret müsteıarı Norbert v. Bi
schoff idi. Bunu sırf, Londra'da bu
lunutumuzun ne kadar herkesçe 
malUm bir hadise olduğunu göster• 
mek için kaydediyorum. 

Çaydan sonra, askeri oyunların 
ve talimlerin gösterildiği bir yere 
davetli idik. Fakat bunu, gelecek 
mektubumda ve ayrıca anlataca· 
ğım. 

Burhan Belge 

NOT: - lngilteu'ye varışımız, Avrıı • 
pa'nın tam bir tablosunu vermeme mini 
olmuştur. Bu tabloyu, lngiltue mektup
larım bittikten sonra ikmale çalışıp, ar
Jcasrndın politik bir icmal yapmıya çalı· 
şacağım. 

Ankara belediyesinin alacağı 
buğdaylar 

Toprak mahsulleri ofisince Ankara 
belediyesine satılması bir kararname 
ile kabul edilmiş olan miktardaki buğ· 
dayın, bundan sonra Ankara belediye
sinin lüzum göstereceği miktara çıka
rılması, Vekiller heyetinin yeni bir 
kararnamesiyle kabul edilmiştir. Bu 
kararname geçen ayın 25 inden itiba
ren meriyete girmiı bulunmaktadır. 

Halkevinde asılan 
resim - iş sergisi 

Birinci orta okul senelik mesaisi· 
ni gösteren resim - iş sergisi dün gii· 
zide bir kalabalık huzurunda halke
vinde açılmıştır. 

Bu sergi, resim ve iş tedrisatının 
güzel nümunelerini göstermesi bakı
mından şayanıdikkat bir mahiyet arz 
etmektedir. Sergide muhtelif renkli 
kağıtlardan yapılmış tabiat resimleri, 
portreler ve el işlerine müteallik kap 
nümuneleri, muşamba hak (linolyom) 
işleri, abajurlar yağlı boya ve sulu 
boya resimler teşhir edilmektedir. 

Sergi bir hafta müddetle umuma 
açık bulundurulacaktır. 

ULUS 

Adil Okuldaı'ın 
cenazesi kaldırtldı 
Vefatını teessilrle haber verdiği

miz Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
müsteşarı Adil Okuldaş'ın cenazesi 
dün birçok tanıdıklarının ve dostları
nın huzuriyle kaldırılmıştır. 

Adil Okuldaş evelki gün öğleye 

kadar dairede çalışmış, saat 12 yi 5 
geçe daireden çıkmış ve evine gitmiş
tir. Bu esnada kendisine bir fenalık 
gelmiş ve yapılan müdavata rağmen 
kurtarılamamıştır. Öğleye kadar va
zifesinin başında çalışan Adil Okul· 
daş bir vazife kurbanı olarak vefat et
miştir. 

Teşekkür 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

Müsteşarı Adil Okuldaş'ın gerek ce • 
naze merasimine iştirak eden ve gerek 
bizzat veya bilvasıta taziyet lutflinde 
bulunan zevata, merhumun ailesi ve 
çocukları, en derin tükranlarını arz· 
ederler. 

Kocasını zehirlemekle 
su~lu bir kadın 

İstanbul, 22 (Telefonla) - İstan
bul ağır ceza mahkemesinde bugün 
Hacer adında bir kadının, kocası Ka
zımı zehirliyerek öldürmekten suçlu 
olarak muhakemesine başlandı. Hacer 
hakkındaki iddiaya nazaran kocası 
Kazım bir müddet evel hastalanmııı
tır. Karısı kendisine verdiği ilaca ze
hir katarak tedrict surette öltimüne 
sebep olmuştur. Duruşmada Hacer 
hakkında yapılan bu ihbarın bir ga
razdan ibaret olduğunu söylemigtir. 
Muhakeme şahit celbi için ba1ka güne 
bırakılmıttır. 

latanbul' da dört ayda evlenenler 

İstanbul'da son dört ay zarfında 
1777 çift evlenmiştir. Aynı müddet 
zarfında 72 ev, 85 apartıman ve 16 
dükkan yapılmıştır. 

Kamyon 
kazası 

Bir kişi öldü iki 

de yarah var 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Toprak 

yüklü bir kamyon Tozkoparan' dan a -
şağı inerken frenleri bozulmuş ve şo
för de manevra yapamadığı için bu 
sırada oradan geçmekte olan bir ada· 
mı ezerek öldürmüş ve bir kişiyi de ya 
ralamıştır. Kamyon şoförü de muhte
lif yerlerinden tehlikeli surette yara
lıdır. Vaka hakkında zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

$. karahısar' m imar plim 
haurf anıyor 

Ş. Karahisar, 22 a.a. - Beldemizin 
evelce yaptırılan imar planının tat -
bikine Nafıa Vekaletince memur edi
len yapı ve imar reisi ve mühendisleri 
buraya gelmişler ve tetkiklerine baş • 
lamışlardır. 

İstanbul'da at yanıla11 baıhyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Yük

sek yanı ıslah encümeni tarafından 
tertip edilen İstanbul at yarışlarına 
23 temmuzda başlanacaktır. Altı haf
ta sürecek olan bu yarışlarda her haf
ta dört koşu yapılacaktır. Birinci, i -
kinci ve üçüncülere mükafat verile
cektir. Altı haftanın mükafatmiktarı 
1645 lira tutmaktadır. 

\YAVA 

~~ 
Dün ha va bulutlu geçti 
Şehrimizde hava umumiyetle bulut

lu geçmiş, rüzgar cenubu garbiden sa
niyede en çok üç metre kadar hızla es

lktııat Vekaletinden : miştir. En yüksek sıcaklık 27 derece 
3003 sayılı kanuna istinaden, 25. 6. olarak kaydedilmigtir. Yurtta Ege'nin 

939 tarihinden itıbaren :oM'ijerıin ~- c~nııp aemtlerinda hava açık. cenup va 
her metre mikabına fabrikada tes. cenubu şarl< Anadolu bölgelerinde 
tim toptan hami satış fiyatı !.'.l kuruş bulutlu, diğer 0bölgele~de. çok bulutlu 
ve beş metre mikaplık tüplerin fiyatı ve yer yer oraJlı geçmıştır. 

Oksijen tüpleri fiatı 

(tüp depozitosu hariç) 250 kuruş ola- 24 saat içindeki yağ~şların kare met 

k t b't d'lm' t" reye bıraktıkları su mıktarları Afyon· 
ra es ı e ı ış ır. , · 'd T 

Ok · · t" ı · · t "ki • da 34, Ordu da 25, Mersın e 19, e -
aı3en up erının azyı asgarı E 

· · · · kirdağ'da 14 Bodrum' da 12, rzurum-
130 atmosfer ve oksı;en terkıbı asga- y , 9 M 'f 'da 8 Kır da 10 ozgat ta , erzı on , 
ri % ~9 olacaktır. gehir,'de ' diğer yağış gören pek çok 

1 tüp satış to.ptan satııı addolunur. rlerde 1 ila 5 kilogram arasında -
Ok~ijen. fabrrka.sı bulurunıy~n ye:· ~~r. 

}erde azamı satış fıyatları, fabrıka fı- .. • 
1 

d v A d 1 K 
ak f b 'k d Ruzgar ar ogu na o u ve ara -

yatına, en :ı. m a rı/ tn o re~~ deniz kıyıları bölgelerinde şimalden, 
kadar.ki na ıye m.asra .ıy e ~ a. ı diğer bölgelerde ekseriyetle cenup is
beledıyelerce tesbıt edılecek saır tı- t"k t' d saniyede en rok 7 metre 

1 k
A • 1.. . ı ame an en :ıı 

cari masraf ve norma arın ı avesı k d h 1 ı"ştı'r . a ar ız a esm . 
suretiyle tayın olunur. Yurtta en yüksek sıcaklıklar Mer -

ÇAGRI 
X Vergilerde temyiz, itiraz ve teb

liğ usulleri hakkındaki layihayı mü
zakere edecek olan muvakkat eneli • 
men bugün saat 10 da Adliye EncU
meninde toplanacaktır. 
X Arzuhal Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni 23-VI-1939 
cuma günil saat onda toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün 10 da toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni bugün saat 10 
ad toplanacaktır. 

sin'de 25, Bursa'da 27, Adana'da 29, 
Diyarbakır'da 30, lzmird'e 31, Na.zil • 
!ide 33 derecedir. 

Edime'de dolu ve 

yağmur yağdı 
Edirne, 22 (Hususi muhabirimiz

den) - Bugün saat 16,30 da Edirne -
ye şiddetli yağmurla karışık bir mik
tar da dolu yağdı. Hava kapalıdır. 
Yağmur devam ederse, şimdiye kadar 
fevkalade iyi olan mahsullere zararı 
dokunacaktır. 

23. 6 - 1939 

BUGÜNKÜ MECLİS 

Memurlar baremi bi.terse 
Banka ve müesseselerin yeni 

baremi müzakere edilecek 
Büyük Millet Meclisi bugün toplanarak barem layihası üzerin· 

deki tetkiklerine devam edecektir. Bugün, encümene gönderil: 
miş olan 25 inci ve ikinci muvakkat maddeler yeniden tetkik edı· 
lecektir. Projenin görüşülecek bet muvakkat maddesi daha var• 
dır. 

Bu tezkereler bugün bitecek olursa 
Meclis, Banka ve müesseseler baremi
ni de müzakereye başlıyacaktır. Bu· 
günkü görüşmelerin çok hararetli ve 
münakaşalı olması beklenmektedir. 

Ruzname: 

ve Hariciye ve İktısat encümenleri 
mazbataları, 

6 - Türkiye - İtalya ticaret ve se'f• 
risefain muahedesinin cüzü müteı:n· 
mimini teşkil etmek üzere aktediletı 
ticaret ve tediye anlaşmalariyle bun· 
lara ek olarak tanzim edilen vesaikin 

Meclisin bugünkü ruznamesi şu - meriyete konulmasına dair kanun la• 
dur: yihası ve hariciye ve iktısat encürnerı 

1 - Açıkta veya vekalet emrinde leri mazbataları, 
iken ücretli bir vazifeye tayin edilen 7 - Türkiye • İtalya ticaret anlaş· 
memurların kesilmiş olan açık maaş- masına bağlı 2 sayılı listede tadilat 
larınm ücretli vazifelerinin Iağvi ha- yapılmasına mütedair teati olunan 
tinde iadeten tahsisi icabedip etmi · notaların tasdiki hakkında kanun la• 
yeceğinin tefsiri hakkındaki tezkere- yihası ve Hariciye ve İktısat encü· 
nin geri verilmesine dair Başvekalet menleri mazbataları, 
tezkeresi, 8 - Türkiye - İıveç ticaret ve kli· 

Dahi/1 nizamname mucibince bir ring anlaşması protokolüne merbut 
defa müzakereye tabi olan maddeler: listeye ilave edilecek kontenjan hak· 

1 - Poshofun Humamis köyünden kında teati olunan mektupların tas· 
Osmanoğlu Habip Kocakın ölüm ce - dikine dair kanun layihası ve Harici• 
zasına çarptırılması hakkında Baş- ye ve İktısat encümenleri mazbatala• 
vekalet tezkeresi ve Adliye encüme- rı, 

ni mazbatası, 
2 - Su şehrinin Aşağı Akviran kö

yünden Azatoğullarından Yunusoğlu 
Bilfil Selin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekalet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası, 

3 - Tefenninin Söğilt köyünden 
Bekiroğlu Mehmet Emin Özçakırın 
ölüm cezasına çarptır~ması hakkın • 
da Başvekalet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası, 

4 - Devlet denizyolları işletme u
mum müdürlüğü 1939 mali yılı 11 ay
lık bütçesi hakkında kanun layihası 
ve bütçe encümeni mazbatası, 

5 - Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1939 mali yılı 11 aylık büt 
çesi hakkında kanun layihası ve bütçe 
encümeni mazbatası. 

Bifinci müzakeresi yapılacak mad· 
deler: 

1 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun layihası ve bütçe encümeni 
mazbatası, 

2 - Mahsus bir kanunla Devletten 
bir hak temin eden veya sermayesinin 
yarısından fazlası devlete ait olan 
banka veya müesseseler memurlarının 
maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve 
terfi usulleri hakkında kanun layiha
sı ve bütçe encümeni mazbatası, 

3 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhidi ve teadülüne dai!: olan 1452 
sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde
ki Milli Müdafaa vekaleti kara kısmı 
muallimlerinin mikdar ve maaşları 
derecelerinin değiştirilmesi ve aubay 
ve askeri memurların aylıkları hak -
kındaki 1453 sayılı kanunun 3 neli 
maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun layihaları ve MiJli Müda
faa ve bütçe encümenleri mazbataları, 

4 - Vakıf paralar ikrazatından mü 
tevellit alacakların takip ve paraya 
çevrilmesine dair kanun layihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleir mazba
taları, 

5 - Türkiye • Finlandiya ticaret 
anlaşması için teati olunan mektup
ların tasdiki hakkında kanun layihası 

9 - Türkiye· İsveç ticaret ve sey· 
risefain muahedenamesine müzeyyel 
anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve İktısat en· 
tümenleri mazbataları, 

10 - Türkiye - Yunanistan arasın• 
da akid ve imza edilen kliring anlaş
masına müzeyyel protokol 2294 sayılı 
kanunun verdiği selahiyete istinaden 
meriyete konulduğundan keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekalet tezkere· 
siyle Tilrkiye • Yunanistan arasında 

ikid ve imza edilen kliring anlaşma· 
~ına miizeyyel protokolün tasdiki ha1' 
kında kanun layihaaı ve hariciye ve 
iktısat encümenleri mazbataları, 

11 - Mahpeyker, Türkan, Ali, Ra· 
na ve Hümeyranın Türkiyeye :ıvnf't 

ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları, 

12 - Türk - Romen ticaret anla§ -
masma zeylen imza olunan anlaıma, 

2294 sayılı kanunun verdiği selihiye-
te istinaden mevkii meriyete konul .. 
duğundan keyfiyetin tasdiki hakkın .. 
da Başvekalet tezkeresile Türkiye .. 
Romanya ticaret anlaşmasına müzey
yel anlaşmanın tasdiki hakkında ka· 
nun layihası ve Hariciye ve lktısat 
encümenleri mazbataları, 

13 - Bilıimum muvazzaf ıubaylar 
ve askeri memurların yirmi bet yqı· 
nı ikmal etmeden cvlenemiyecekleri· 
ne dair olan 1434 sayılı kanunun ti
dili hakkında kanun layihası ve Mil· 
li Müdafaa, Dahiliye ve Adliye cncü· 
menleri mazbataları, 

14 -•Köy kanununun 16, 19 ve 21l 
inci maddelerini değiııtiren 2491 sa• 
yılı kanunun 1 inci maddesinin deği~ 
tirilmesine ve mezkQr kanuna bazı 

hükümler ilbesine dair kanun layi· 
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası. 

15 - Diyanet işleri reisliği teıki· 
lAt ve vazifeleri hakkında kanun liyi• 
haaı ve bütçe encümeni mazbatıı, 

Esasen, Fransa'da dah , etrafı· 
amzı ııcak bir dostluk havasının 
ıardıiı belli idi. Fransız nıatbuat 
müdürlüiü de, arzularımı ı yerine 
ıetirmeğe çalıtmıı ve tiya ro ve ya· 
nı kartlarımıza ka.dar her ı~yimizi 
temine uiraımııtı. Bir hey t dik ki, 
kudretli ve sulh dostu Tüı ıye'den 
geliyorduk. Her elimize ldığımız 
gazetede memleketimize d ir güzel 
aözler vardı. Bu aıcak dostiuk hava
amı, Londra'da daha kesif olarak 
bulduk. Otelimizin kapıaın hayra • 
iımız çekilmiı idi. Arbalar n radya
törleri üzerine, ufak fakat m •mnun 
ve canlı Türk bayrakları d k lmiıti. 
Ve bütün Londra bizim geld ğimizi 
biliyordu. İngiliz gazeteler ı, hakkı
mızda en ıenit ve en dostc neıri • 
yatı yapmağa başlamışlard . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

16 - Ecnebi memleketlerden ithll 
edilecek 55 bin ton kok kömürünün 
gümrük resminin indirilmesi hakkın· 
da kanun layihası ve İktisat, Gümrük 
ve inhisarlar, maliye ve bütçe encü • 
menleri mazbataları, 

Bugün, Office'in reisi v• rnemle
ketimizin kıymetli dostu Lord 
Uoyd'in kabul resminde b l tnduk. 
Derhal göze çarpan şey, lordun bü
tün arkadatlarının ııenç ins nlardan 
ibaret olduğu idi. Bunlard n birine 
bunu söyleyince, "Bu, Offi e in ça • 
1ı,ma prensiplerinden biris d r" de • 
di. Office, bir nevi propag nda ne • 
zaretidir. Şu var ki, resmi d •ğildir; 
hükümetle doğrudan doğruy 1 bir a· 
lakası yoktur; fakat böyle bır neza· 
retin yapabileceği her ıeyi e üni • 
formanın kılıç ucunu ne ' c propa· 
gandabın cüzi bir kokusur. u hisset· 
tirmeden, ustalıkla ve ir gılizlere 
nnhsus olan kolaylık ve tabıilik ile 
yapmaktadır. 

Lord Lloyd, bize kısa bir hitabe· 
de bulunarak iki memleket yalda§• 
tırmı' olan dostluktan ve menfaat 
i1tirakinden bahıetti ve buy 'k as· 
kerlerimize, devlet adamlarımıza ve 
diplomatlan:mıza karşı Jng it •re'de 
beslenen hayranlıktan baha tti. Ve 
bizlerden hatta bir güzel ı okyüzü 
göstermit olabilmenin sevınci ile 
(cidden, lngilntere'de hava fU gün· 
lerde emıalsizdir) ihtiyar İngiltere'· 
ttin manen ve maddeten kuvetli bir 
,Jevlet olduğunu görmemizi rica et· 
ti. Lord'a Hüseyin Cahit Yalçın ce· 
vap verdi. Bu cevap, kısa ve güzel· 

Radyoda Ayda 
Ankara radyo evinde sayın misa

firimiz Mısır Hariciye Nazırı Ab
~ü!fettah Yahya Paşa'nın şerefine 
ıkı konser verildi. Bunlardan ikin
c~si eski türk havalarından seçme 
bır programdı· ki radyonun saz he
yeti ve küme okuyucuları bunlarz 
büyük bir muvaffakiyetle çalıp o
kudular. 

Birinci kısmında radyo büyük or
kestrası, Verdi'nin Ayda operasın
dan seçme parçalar çaldı. 

Biz, burada sayın misafirimize 
beynelmilel musikiden bir konser 
vermeği düşününce Ayda'yı hatır
lamı~ olmamızdaki isabeti tebarüz 
ettirmek istiyeceğiz. 

Ayda mevzuunu Mısır'dan alır 

ve bu isim, galiba, Aide kelimesinin 
bozulmuş bir şeklidir. Meşhur İtal
yan bestekirı, bu operayı Hidiv ls
mail paşanın Kahire'de yaptırdığı 
opera binasında çalmak üzere J.000 
ingiliz lirasına bestelemiş ve bina
nın açılışında ilk olarak bu opera, 
Verdi'nin, bizzat, idare ettiği bir 
orkestranın iştiraki ile •"oynanmış
tı. 

lfin Kar ip bir tarafı var: eğer ri· 

vayet doğru ise, lsta.nbul da Ayda'
yı avrupalılardan önce dinlemiştir. 

O peranzn bir çoklarımızın kula • 
ğına munis ve sevimli gelmesinde, 
belki de, bu eski kulak aşinalığının 
tesiri vardır! 

T.İ. 

!1ara - Çeki! 

Tekranna lüzum yok ki bütün 
ölçülerimizin metre ıistemine uy
gun olması kanun icabıdır. Bu 
böyle olduiu halde hala bir lira. 
nm dört binde biri olan parayı, 
bilmem, neden kullanmaia de· 
vam ediyoruz. 

Dün reami bir eksiltme ilanın
da alınacak odunun kar,ısmda 

"çeki" kaydını da gördüm. Çeki'
nin metrik bir ağırlık ölçüsü olan 
kilo veyahut ton ile ne alakası 
var? 

Yine ıapkalar! 

Evet, gene 
§apkalar ve ge
ne kadın şap
kalanna dair! 
Gün aeçmiyor 
ki Avrupa ve 
Amerika gaze· 
te ve mecmua· 
larmda bunla
rın garip birer 
örneğine raat • 
lamıyalım. Son 
posta ile gelen 
İngiliz mecmu· 
alarmdan biriainde de 
kopya ettiğimiz f&pka 

buraya 
resmine 

tesadüf ettik. Bu tııpka, Londra
daki ,.portre aoıyeteıi" nin Bur
lington galerisinde açtığı biı' re· 
aim sergisini ziyaret eden genç bir 

kadının batında görülmüıtür: 
fapka palet teklindedir ve üze• 
rinde üç fırça vardır. 

Bizim de Sergievi'nde \ bir re· 
ııim sergimiz açık duruyor. Aca
ba, bu fıkramızı ve bu resmimizi 
gördükten sonra bizim hannnla
rnnız içinde de böyle bir şapka gi
yip oraya gitmek istiyenler bulu
nur mu, ne derıiniz? 

Karıfmazlık! Monroel 

Arkada§ımız Netet Halil Atay'· 
ın Nevyork'tan gönderdiği canlı 
ve hareketli mektuplardan biri • 
sinde ıu paragraf vardı: 

"Sergideki lokantalardan biri
sinde biri cezayirli ( fransız) öte· 
ki İtalyan iki garson kavga edi· 
yorlardı. Tam yumrulda§acaklan 
sırada araya baıkalan l'İrdiler. 

Crsonlardan birisi müdahaleyi red 
ederek dedi ki: 

- Kimse elini süremez, ben a· 
merikalıyım ! " 

Hadiseyi avrupah rözü ile tet
kik edersek "karıımazhk (ademi 
müdahale) siyaseti", amerikab 
telakki ile tefsire kalkışırsak 
"Monroe" nazariyesi demeliyiz! 

17 - Türkiye - Sovyet sosyalist 
Cümhuriyetleri İttihadı arasında hu
dut hadise ve ihtilaflarının sureti tet· 
kik ve halline müteallik muahedeye 
bağlı 1 numaralı protokolda Çoruh vi
layetinin merkezi olarak gösterilen 
Rizenin, adı geçen vilayetin halen 
merkezi olan Artvinle değiştirildiği· 
m. dair teati olunan notaların adı ge
çen mukavelenin cüzü mütemmimi o
larak tasdiki hakkında kanun layiha· 
sı ve Hariciye ve Mi111 Müdfaa eneli· 
menler imazbataları, 

18 - Yalova kaplıcalarının işletme· 
si ve kaplıcaların inşası işlerinin Sı
hat ve içtimai muavenet Veka1etine 
devri hakkında kanun layihası ve Sı
hat ve İçtimai Muavenet, Maliye ve 
biltçe encümenleri mazbataları. 

Mesut bir düğün 
Emlak ve Eytam Bankası Umum mü 

dürü Cevdet Golet'in kızı Bayan Mel· 
da Golet'le Merkez Bankası memurla
rından B. Sadi Tezmen'in düğünleri
nin dün ızehir lokantasında tesyid edil 
diğini ve bu münasebetle bir çay ve • 
rildiğini memnuniyetle haber aldık. 

Genç evlilere saadetler dileriz. 



23. 6. 1939 

[S::::::~:?.:~:~:!.:~:~~::::ı 
Yugoslavya'nın vaziyeti 
t~ Alnıa.nya ve İtalya tarafmdan 
Ce1c 11 lnart ve nisan ayları içinde 
j~d·o~lo\'akya'ya ve Arnavutluğa 
ltrk-ilen darbelerden sonra bütün 
~~ 1 ve §İınali Avrupa devletleri a• 
tı. ~~a derin bir heyecan uyanmış· 
~. l 1 .otoriter devletin, taarruz.lan• 
ler lkıp ederek yeni yeni emrivaki· 
)l!tl'lpacakları zannedilmiıti. ltal· 
~it \'e alD\an matbuatı da bu kor • 
dıı"'- haklı gösterecek yazılar yaz· 
ti( •r. Bu sırada ıarki ve orta Av· 
t~~ llıetnleketlerinin mukaddera • 
d •da.re eden devlet adamlann-
1\Jll:ı. birçoğunun sinirleri bozuldu. 

•. ırıln politikacıları, beynelmilel 
.,.laet' . • . 

Ilı" ı her ıeyden ziyade bır sınır 

dilet.del esi addettiklerinden uyan
'l'dıkı ~ arı heyecan havasını, teca· 

l ı Politikalarmın inkişafı nokta
llldln nıuvaffakiyet saymışlardı. 

1 takat sinirler yavaş yavaş sakin· 
'~ 'd d fe ve ıarki Avrupa'yı ı are e-
it~" devlet adıımle.rında nefislerine 
L~lt uyanmıya baıladı. Bu tes-
"'lll a.J O A '11 ~ UQlci havayı yaratan amı er, 
.ı •ht. lüzum göstermiyecek derece-11e ~ • ._ 

'!111;ardır: 

ı· 1 - Önce İngiliz garantileri ge -
1l'or. 

h.2. - İkincisi lngiltere'nin Polo~
ı. ıle imzaladığı karıılıkh yardım 
"~ktı. 

d 3 - Üçüncüsü de lngiliz • Türk 
tklaraaiyonudur. 

d au mukavemet cephesi kartısm
~' otoriter devletler gerileıneğe ~e 
~ \'tupa'ya yeniden itimat ge)mege 
llı~~ladı. Bugün Polonya haklarım 

lldafaaya hazırdır. Romanya, ti
Ctl'et ınünaaebetlerini daha müsavi 
~rtllll' arasında tanzim edebilecek "'t' . . d 1>'ettedir. Yunanistan vazıyetın • 
ell daha emindir. 
. nu korku ve heyecan günleri i
Çıtıde bilhassa Yugoslavya'nın vazi
>etj tı.azikti. Ve sebeplerini anlai'lt İçin hartaya bakmak kafidir. 
llroslavya, Avusturya'ya karıı 

t't>tle.n bir darbe ile Almanya'nın 
11 
~llltusu olmuıtur. Arnavutluğa ya· 

t 
1 ln bir darbe ile de cenuptan i-
ti.. • d'l . t' a ~a tarafından ıhata e 1 mıt ır. 
lllldllll ba§ka Sırp • Hırvat ihtilafı, 

>lıgoslav dıt politikası için bir zaf 
~'tırudur. Bilindiği gibi, bu ihtilaf, 
t~,~~1slav ie politikasının mihverini 

fltı etmf:a.a..::u•&. ....,.,.,,.~""'- _._ ____ _ 

~lllanna doiru batvekil S-vetkoviç 
\\ hrrvat lideri Maçek arasında bir 

'lllafnıa yapılmııtı. Fakat bu anlat· i"' llaip tarafından ta.sdik edilme • 
l 1iinden ihtilaf devam etmektedir. 
~ll:v-a'nm ve Almaııya'nın gizliden 
~~~liye Sırp • Hırvat anlatmazlığını 
~l"ijklemekte olduklan muhakkak
! · Çünkü Yugoılavya'nın kuvet· 
~thleıi, her iki devletin de itlerine 
'1\terıııez. 

Bununla beraber, her ıeye rağ
~t!l, Yugoslavyatnm da korku ve 
l 'l'ecanın tesirlerinden kurtulmak· 
l' olduğu 1rörülmektedir. Prens ~ol, 
e.-\in'i ziyareti esnasında antıko-11\. 
' 11\tenı pakta girmek ve her halde 
llkan paktından ayrılmak için ya

~ıtl.Jı telkinata kulak asınamı,tır. 
~ '~tııiı gazetesinin Belgrat ınuha· 

rı, Prenı Pol'ün avdetinden ıonra 
~':ı:etesine yazdığı bir makalede 
~aoıslavyanın Türk - İngiliz dekli.· 

~taiyonunu soiuk karıılamasınm 
~bebini ıöyle tahla etmektedir: 

rens Po), Berlini ziyaret etmek Ü· 
'•re bulunuyordu. Bu ziyaretin at • 
~~•ferini hazırlamak içindir ki 
, ltrlc • İngiliz deklarasiyonunu so • 
t1tk karıılar gibi göründü. 
.. Hakikaten lngilterenin teıebbü

'll ile tecavüze karıı bir mukave
~et cephesinin kurulmasına çalıtı • 
~t'ken yugoalav hükümdarlan, önce 
~ 0 tnaya, şonra da Berline iki seya· 
l lt Yapnııılardı. Bu resmi ziyaret • 
~l' Yapılırken, Yugoslavya kurul
~lkta olan cepheye kartı azacık 
~tthteriz davranmak mecburiyetin• 
de bulunuyordu. Yokıa Yugoslavya 
d t\t\et adamları pek iyi takdir e-
erler ki, tecavüzü önlemek için ku· 

t'\ı.lrna.kta olan cephe yugoslav dıt 
t?litikuına muvazi olarak yürüyen 
lr teıebbüstür. 

Bununla beraber, Sırp - Hırvat 
bıeııelesi halledilmedikçe Yugoslav· 
~' otoriter devletlere kartı daha 
'ti bir vaziyet alamaz. Bu hırvat 

~eıeleai, azacık Çekoslovakya'nın 
it 0 Yak meaeleaine benzer. Çeklere 
<l '"ıı takip edilen insafsız politika· 
~ l ılovaklarm nasıl i.let olduktan 
d t.tırlanacak olursa, Yugoslavya 
eylet adamlarınm ihtiyatlı hareket 

:.thlelerindeki mana anla~dır. Bu i
~harladll' ki Yugoslavya'nm hakiki 
it 0•tları, Sırp • Hırvat davaımm en 
•ısa bir zaman içinde halJedilme.i

l'ıi temenni etmektedirler. Bu, yal • 
l'ıı:ı: Yuıoslavya'nm iç politikasiyle 
~l~adar bir nıeaele deiil, Balkan• 
~ı Ye hatti. bütün Avnıpa'yı ala-

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
İngiliz Kral ve 

Kralicesi Londra' da 
.> 

. 
Japonlar lngiliz ve 

• 
yenı tecavüzlerde 

Sovyet tebaasına 

bu'lunurlarken ... 

Londra, 22 a.a. - Portsmuth ve 
Londra, kıral ve kırali~eyi karşılama· 
ğa hazırlanmaktadır. 

Küçük Prenses Elisabeth ve Mar
garet-rose bu sabah Vempenfelt tor • 
pito muhribi ile hareket etmişlerdir. 
Muhrip, Empress of Britain'i açık 
denizde karşılıyacaktır. Empress of 
Britain, kesif bir sis dolayısiyle saat
te ancak 12 mil ilerlemekte olduğunu 
bildirmiştir. 

Tiençin civarında 

Gene sis dolayısiyle, donanmanın 

kabul resmine iştirak etmesinden vaz 
geçilmiştir. 

Londra'da 
Londra, 22 a.a. - Saat 15,30 da 

Southamton'da karaya çıkan İngilte
re kıra} ve kıraliçesi, trenle 17.25 de 
Londraya gelmiş ve Waaterloo istas
yonunda Başvekil, hükümet azası, bü
tün mülki ve askeri rical ve kordiplo· 
matik tarafından karşılanmıştır. Kala
balık bir halk kütlesinin alkışları ara
sında açık bir saltanat arabasına bi -
nen kıral ve kıraliçe, gene alkışlar a
rasında istasyondan Buckimı:ham sa
rayına gitmişlerdir. 

Tehlike anı gelince 

İsvi~re bir anda 
hazır olacak 

Lüsern, 22 a.a. - Federal atış gü
nü münasebetiyle bir nutuk veren 
konfederasyon reisi Etler ezcümle 
demiştir ki : 

"- İsviçreliler tehlike günü gelin
ce çalışan sakin bir millet halinden 
kuvetli ve azimli bir millet haline ge· 
çeceklerdir. İsviçre milleti bir anda 
böyle bir tahavvüle amadedir ve fede
ral konsey tehlike çanı çalınca İsviç
reyi bir dakikada silah altına çağır· 
makta tereddüt etmiyecektir.,. 

li'A>•-r h;.,,. .. ,.ft.lr ...,eae~sinl" ;.,,. .. ,.. 
ederek demiştir ki: 

"- Rizamızla muvafakat edilmiş, 
istenmiş ve müteaddit vesilelerle Av· 
rupa devletleri tarafından kati bir 
surette tanınmış olan bu prensipten 
ayrılmak tasavvurunda değiliz. Son 
seneler içinde milli müdafaamız için 
muazzam masraflar yaptık. Aşağı yu
karı bir milyar frank. Bu, bizim kü -
çük memleketimiz için muazzam bir 
yekGndur. Milletimizin bu mühim 
masrafları temin için lüzumlu olan 
fedakarlıkları yapmakta devam ede
ceğine kani bulunuyorum.,, 

Çin ve Japon askerleri arasında 

şiddeti harp oluyor 
Londra, 22 a.a. - lngiliz resı:nl mahfillerinde tebarüz ettirildiğine gö

re, eğer japonlar, Tiençin'de ve diğer yerlerde alakadar İngiliz tebaasına 
zararlar irasmda devam ederlerse, Tokyo'nun bu hareketleri, muhak
krk surette ingiliz hukuk ve menafiinin himayesi için İngilterenin mu • 
kabelebilmisil tedbirleri almasını intaç eyliyecektir. 

arasında kültür 
münasebetleri 

Yunan Kralı deniz 
manevralarında 

Atina, 22 a.a. - Gazeteler kıralın 
yunan donanmasının İyoniyen deni • 
zindeki manevralarını takip etmek Ü· 

zere hareket etmiş olduğunu haber 
vermektedirler. 

Kıra!, manevralardan sonra ltalya
ya giderek yunan prenseslerinden 1-
rene'nin izdivaç merasiminde hazır 

bulunacaktır. 

Uzak Şark 'ta Fransız - İngiliz iş birliği 

İki devlet menfaatlerini 
korumağa karar verdiler 

Singapur konferansında görüıülecek iıler 
'Paris, 22 a.a. -Uzak Şark'te. zuhur eden vahim hadiselerin Singapur 

konferansına izafe etmekte olduğu hususi manaya işaret eden Ekselsior 
gazetesinin Londra muhabiri yazıyor : 

1 - Uzak şarktaki ingiliz ve fran • 
sız deniz kuvetlerinin müttehit ku • 
mandanlığı; zannolunduğuna göre bu 
kumandanlık, bir ingillz kumandanı • 
na verilecek ve karargah, Singapur 
olacaktır. 

2 - İhtilaf halinde iki milletin 
harp m~lzemesi bakımından mevcut 
olan vasıtalarının ve iktisadi kuvetle
rinin birleştirilmesi, 

3 - Japonya'nın uzak şarktaki hah~ 
ri faikiyeti nazarı itibara alınmak su
retiyle Japonya'ya karşı mukavemet 
usulleri, 

4 - "Fransız Singapuru" haline 
gelmek üzere olan Kam - Ranh fran -
sız limanının inkişafını temin, 

5 - Çindeki imtiyazlı Fransız ve 
İngiliz mıntakalar ticari müesseseleri 
nin himayesi, 

6 - Ticaret gemilerinin himayesi, 

Türkkuıu filosunun 
Adana'da yaphğı 

Adana, 22 a.a. - Diln akşam Yeni 
otelde belediye tarafından Türkkuşu 
filosu şerefine mükellef bir ziyafet 
verilmiı, ziyafette vali, tüm kuman· 
danı İamail Hakkı, belediye reisi ve 
bütün teıekküller mümcE~illeri hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafet çok samirrlı 
ve neşeli bir hava içinde geçmiştir. 
Türkkuşu tayyareleri her -rde oldu
ğu gibi burada da bu sabah meydanı 
dolduran büyük bir halk kütlesi önün· 
de heyecanlı ve çok alkı,1anan hava 

7 - Siyam, Felemenk hindistanı ve hareketleri yapmışlardır. Uçuşların 
Amerika ile münasebat meselesi. yapıldığı sahayı halk daha sabahnı er 
Aynı muhabir, Fransızlarla İngiliz . ken saatlerinde doldurmağa haklamış· 

ler arasında Singapur'da cereyan et - tır. 
mekte olan müzakereler hakkında A- Bugün Adana'da hava kapalı oldu

a malı1mat vt:ril· -undan Ka seri'ye yarın hareket edi · 
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c D U N K O ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Mısrr ülkesinden Balkanlara 
kadar 

Yunus Nadi, bugıinkü başmakalesinde 
romen ve Mısır hariciye nazırlarmın • 
biri Yugoslavya'dan, diğeri Türkiyeden 
başlıyan turnelerin, şarki Akdeniz ve 
balkan devletlerinin aralarında zaten 
mevcı.ıt kuvetli dostluk rabıtalarını çok 
sıkı bir tesanüdle tagdiyeye lüzum gör· 
düklerinin ifadesi oldugunu söyledikten 
sonra, balkan ve Saadabad devletleri de 
dahil olduğu bütün sulh cephesinin nüfusu 
450 milyonluk bir kitle teşkil ettiğini 
izah ediyor ve zaferin çok fazla bir ka -
tiyetle şimdiden bizim tarafta olduğunu, 
hala Avrupa ufuklarını karartan bulutla-
rı geçici bir buhran addetmekte musir 
bulunduğunu ilave ediyor. . 

YENi SAB~H 

Baltık devletlerinin bitaraflığı 
Hiıse}'in Cahit Yalçın, garp demokra

sileriyle Rusya arasııı.da bir ittifak ak· 
dine yegane m:inı gibı goriınen Baltık 
memleketleri bita.aflıJı nıeseiesini ele 
alarak, b'.l bitaraflıbın Ba.tıK dvletleri • 
nin istikıaliyle mümkün olabilece~ini i
zah ediyor ve bu devletler kendı bitaraf
lıklarını kendi kuvetleriyle mt:ciafaadan 
aciz olduklarından onlara Baltık havali -
sinde yer yot;tuı d~mlııse o ..:aman orta
ıla müstakil Ba!tık devletleri kaiamıya -
cağına göre bitaraflığı da düşünülemiye
ceginı sciylüyor ve bu Baltık devletleri • 
ni ürkuterek sulh cephesinden uzaklaştı
ran sebepler aranırken Pravda gazetesi 
neşriyatına da bu sebepler meyanında yer 
ayırmak liızumunu hatırlatıyor. 

Fakir ve muhtaç halka 
nasıl yardıı.11 etmeli? 

a.a. Matbuat Serviıı 

bu evsafı haiz memurların mağduriyetin
de meydan verilmemek üzere kanuna bir 
madde ilavesini ve kıdemli memurların 
şevk ve cahşmalarırun kırılmasına mini 
·olunmasını istiyor. 

SON POSTA 

Münevverler ve halk 
Muhittin Birgen, (Her gün) sütunun

da, dünkü yazısının osmanh ile türk a
rasındaki ayrılıktan bahseden fıkrasına 
avdetle, aynr fıkranın bugün de münev• 
ver türk tipi ile halk arasında tamamen 
yaşadığını söylüyor ve osmanlı devrin· 
de olduğu gibi bugün de yazı dili ile ko
nuşma d!li arasındaki farkı müteaddit 
misallerle tebarüz etirdikten sonra hal
kın münevvere türk halka gitmesi lüzu • 
•"tlUnu izah ediyor. 

SON TELGRAF 

Harpte ve sulhta 

Ethem İzzet Benice, bu ünvanh baş -
makalesinde bıiyük harbin o zamanki 
yüks ek tahsil gençlerini harbe sürilltle • 
yip götıirdüğünü ve bunlardan hayatları • 
nı kurtarabilenlerin bugün yarı münev
ver ve yarı ihtiyarlar sınıfını teşkil et
mekte bulunduğunu yazdıktan ve bun • 
!ara tahsillerini bitirmedikçe yüksek 
mektep mezunu hakkını ve imtiyazını 
vermek doğru olmamakla beraber mad• 
di ve m:ıli refah imkanını bir dereceye 
kadar bahsetmenin kadirşinaslık olduğu. 
nu kaydediyor ve şu mütaleayı se~eyli· 
yor : 

"Sulh ve harp esnasında kendilerini 
fedaklHıi:a sevkettiğimiz dünün güzide 
genci, bugünün yarı münevver ve ihtiyar· 
!arına karşı nimetşinas olmamız lazım
dır.,, 

Murad Sertoı;lu, "Bu kadar" sütunun
da, mcm!ekette yardıma muhtaç hatta 
imdat bekliyen aileler pek çok olduğunu 
söyliyerek, bunlara yardım vazifesinin 
halkevleri tarafından teşkilatlandınlma -
sı lüzumunu ileri sürüyor. 

ı.-
Yalova kaphcalar1 

Uzak Şark hadisesini·n 
Avrupa ile ala.kası 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu serlevha altın
daki başmakalede, Tients:n hadisesini e
le alarak bunun vahamet kesbettiği tak
dirde Avrupa'da akisler yapmaıu ihtima
li çok olduıi;unu ı;ciylüyor ve demokrasi
lerin şiddetli mukavemet siyaseti Japon
yayı yola getirebilece&ini ilbe ederek 
"Dünya sulhunun mukadderatı İngilte • 
reden bu şiddet ve mukavemet siyaseti -
ne devamını ister,, diyor. 

Ecnebi artistler 
Sabiha Zekeriya Sertel, "Görii,ler" aü

tunundaki fıkrasını, Mısır ve Arabistan 
gibi yerlerden buraya getirilen artistler 
mcmelesine tahsis ediyor ve Tan gazete
sinin bu mesele hakkında evelki gün yaz
dığı yazının da doğruluğuna i~aretle, 
yerli sa~tkarların himayesi lüzumunu 
hatırlat!yor ve bilhassa ecnebi. memle • 
ketlerden ıelecek artistlere nazan dik
kati celbederek, Almanya 'dan dünyanın 
her tarafına sokmak istenilen casusların 
v~ hafiyelerin bu sınıf artistler araaın • 
dan seçildiğini izah ve hükilmetın bu hu
susta tedbir almasını temenni ediyor. 

İKDAM 
Bir ıürat nümunesi 

"Hakir delil mi" sütununda Maarif 
Vekaletinin nazan dikkatine diye başh
yan bu yazıda, Kartal'da Cütnhuriyet ma
hallesinde 25 numaralı evde oturan Ah· 
met Necip Er isminde bir okuyucusun
dan aldığı mektubu ne,rediyor. Okuyucu 
bu mektubunda Darülşefekayı bitirdik
ten sonra yüksek tahsile devam edebil -
~ek için öğ.retmen muavinliği istemek 
uzere Maarıf Vekaletine yaptığı mü • 
racaata iki sene sonra menfi cevap ıel
diğini, bu cevapta, mekteplerde münhal 
öğretmenlik bulunmadığı söylendiği hal
de tanıdı~la.rından bir çoiunun öğret • 
men alabıldıklerini söylüyor ve Maarif 
~ ekaletinin bunlardan haberi olup olmadı
gını, cevapların bu kadar geç yazılması
nın sebebi ne olduğunu aoruyor. 

VAKİT 
İngiltere' de umumi intihabata 
hazırlık 

Asrm Uı;, bu baımakalede, İngiliz par
l~mentosunun önümüzdeki sonbahar i . 
çı!1de yapıl!l~ak olan intihabat için hü
k.um~t partısıyle diğer partiler arasında 
şımdıden başlryan seçim mücadelesini 
v~ Ceı:nberleyn'e tevcih edilen tenlridle
rı bahıs mevzu edrk bitaraf halkın ne 
~il~ündüğü::ıü ara$tırıyor ve en kuvotli 
ıhtımale ~ore Çemberleyn partisi inti • 
habatta ~ır krsım azasını kaybeıe dahi 
gene. yerınde kalacağını, zira Çember • 
leyn'ın takip ettiği siyaset milli bir si • 
yase.~ ~ld~ğu.nu, bir giin harp ilin edilir
se b~tun ıngıliz partilerinin cephe halin
de bırleıeceğini söylüyor. 

Sıhat Vekaletine 
devrediliyor 

Yalova kaplıcalarının işletmesi ve 
kaplıcalarının inşası işlerini Sibat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletine veren 
kanun layihası encümenlerden geç • 
miş ve umumi heyet ruznamesine a .. 
hnnnHır. Kanuna göre : 

Yalova kazası dahilinde olup İcra ve 
killeri heyetinin tasdik ettiği haritada 
gösterilen hudut içindeki devlete ait 
sıcak ve so~uk su kaynaklariyle kap• 
lıcaların ve bunlara ait binaların, kap
lıcalar tesisatının ve arazisinin isti• • 
mar, intifa ve idaresi bütün hukuk ve 
caibiyle Sihat ve İçtimai Muavenet 
vekaletine devrolunmakta ve Yalova 
kaplıcaları işletme idaresi namiyle bu 
vekalete bağlı bir hükmi şahsiyet vü
cuda getirilmektedir. 
İcabında harta haricinde bulunan vı 

devlete ait olan araziden lüzum görü
lecek kısımlar da gene icra vekilleri 
heyeti karariyle buna ilave edilebile
cektir. 

Halka parasız verilecek arazi 
Hudutları tesbit edilmiş olan bu sa· 

hanın Sihat ve İçtimai Muavenet ve • 
kaletince tayin edilecek mıntaka.ların
da hususi mesken, otel, pansiyon, ka • 
palı eğlence yerleri, lokanta ve dük • 
kan yapmak istiyenlere parasız ola • 
rak hazineye dair araziden lüzumu ka· 
dar verilecektir. Ancak bu ferağ ve 
temlik işi bazı kayıt ve şartlarla ya
pılacaktır. 

Bu kanunun kabul ve neşrinden 
sonra bu sahada yapılacak binalar tam 
kargir veya beton olacak, bu hükme 
uymıyarak yaptırılan binalar belediye 
kanununa göre yıktırılacaktır. 

Yalova kaplıcalarının ve müştemi· 
latının yeni idareye devri bir komis -
yon marifetiyle yapılacak ve bu ko • 
misyonda Sihat ve İçtimaı muavenet 
vekaletinden de bir aza bulunacaktır. 

Encümenlerden geçen ve umumi he 
yet ruznamesine alınmış bulunan layi 
ha ay başına kadar müzakere ve ka -
bul edildiği takdirde kanun 1 temmuz 
1939 tarihinden itibaren meriyete gir· 
miş bulunacaktır. 



-4-

Almanların ~emberleme 

masalına nihayet vermek iıin .. 
Y A Z A N 

Anthony Eden 
Sabık 1neiliz Hariciye Nazırı 

Ç emberleme, bugün 
Almanya'da her fır 

satta ileri sürülen bir tabir 
olmuştur. Bu tabir harp se 
nelerinin henüz canlı olan 
hatırasını uyandırır ve - al 
man propaganda makinesi 
tarafından meharetle kul
lanılarak - alman halkının 
mühim bir kısmının başka 
hallerde tasvip etmiyeceği 
bazı hareketleri mazur gös 
termiye yarar. 

Dünya efkarı umumiye
sının ekseriyeti bugün 
harpten hemen önceki se
neleri, üçüz ittifakla üçüz 
itilafın rakip kuvetleri ara 
sında müvazenenin pek na 
zikleştiği emperyalist siya 
setin müşkil bir devresi o
larak telakki etmektedir. 
Alman efkarı umumiyesi
nin ekseriyeti bu hükmü 
kabul etmez. O Almanya
nın, o zaman artan kuveti
ne karşı müşterek kıskanç 
lıkla birleşmiş devletlerin 
kovalisyoniyle yavaş yavaş 
boğulmuş olduğuna sami
mi olarak inanır. Bu kova
lisyonun başında İngiltere 
vardı, derler. Ağların etra
fında sıklaştığını hissedin
ce, Almanya kılıncını çek
ti ve kendini müdafaa için 
vuruştu; bu yekane çare 
idi. işte Almanya'da ileri 
sürülen tez budur. Bu tez 
nazi rejiminin bugünkü za 
ruretlerine pek güzel a
dapte ettirilmiştir. 

Bir çok defa yapılan te
cavüzleri mazur göster· 
mek icap etmiştir. İlk se
ferinde, tazyik altındalri al 
man azlıklarının hak arın· 
dan bahsediliyordu. G rçi 
bu iddianın bir hadd ar
dı. Bazı meraklılar ıüdet 

alınanlarının mukadderatı 
naziler i~in bu derece va· 
him ve acil endişelere se
bebiyet verirken, çok ve 
daha büyük istiraplara: kat· 
)anan Tirol almanla ının 
mukadderatı neden m_s· 

kullanılmıya amade harp 
malzemesi depoları vardı; 

altın vardı ; Skoda fabrika
ları vardı; Prağ'ın jam· 
bonları vardı, ve Nazi Al· 
manyasında hüküm süren 
bayat seviyesinden çok da
ha yüksek bir seviyeye ma 
lik bir memleketin bütün 
zenginlikleri vardı. 

Bununla. l!Jeraber Alman
ya'daki veya başka yerler
deki en saf adamları bile 
çeklerin alman olduklarına 
inandırmak müşküldü. Ak
si kafiye fazlasiyle ilan ve 
müdafaa edilmişti. Onun 
için çemberleme masalını 

diriltmek lazımdı. Münib 
anlaşmasiyle yontulmuş 
ve soyulmuş olan Çekoslo
vakya Almanya'yı çevrele
yen mıntakaya dahildi. İs
tihkam hatları Almanyaya 
teslim edilmiş olmakla ve 
pek kudretli alman komşu
nun hoşuna gitsin diye sa
yısız dahili tedbirler alın
mış olmakla beraber, mem
lekette bir istiklal zihniye
ti yaşamakta devam ediyor 
du; Bohemya kalesi henüz 
düşmemişti. Onu tahrip 
etmek ve bu tecrübeyi her
hangi bir surette mazur 
göstermek lazımdı. Onun 
için Almanya'da, bu şiddet 
li tedbirin alınması lazım
dı, deniliyor, çemberleme· 
yi önlemek lazımdı. Nazi 
şefleri demir çemberin baş 
lıca halkalarından birini 
kırmaya muvaffak olduk
ları için hatta takdir bile 
ediliyorlardı. 

Bu mahirane propa-
ganda karşısında ne yap· 
malı? Bedihi bir samimi
yetle Almanyayı kuıatmak 
hususunda hi_ç bir arzu ol
madığını, onun milletler a
ilesine iltihakını görmekle 
sevincimizi söylemek her 
halde kafi değildir. Daha 
ileri gitmemiz lazımdır. 

üzerine sağlam bina edile· 
bilir. Masalı derhal orta
dan ka!dırmak ve sulh da
vasına kuvetli bir yardım
da bulunmak istiyorsak da 
ha uzağa bakmalıyız. 

Biz bir sulh cephesi 
yaratıyoruz. Şu halde he
deflerimizi tarif etmenin 
sırası gelmiştir. Bu hedef
leri en büyük sarahatle İ· 

zah etmemiz lazımdır, ve 
bu hedeflerin iktisadi ve 
siyasi bütün enternasyonal 
hayat sahasını kavraması 

icap eder. Bu hedefler 
sulhçu devletlerin kanunu
nu teşkil etmeli ve onların 
aldıkları durumu izah et
melerini mümkün kılmalı· 
dır. Bunun muazzam bir iş 
olduğu bedihidir, fakat bu 
işe girişmek lazımdır. 

Sulh cephesinin azasından 
olsunlar olmasınlar bütün 
devletlerin -davet edilecek· 
]eri ve tekliflerine kati bir 
mahiyet verecek olan bir 
konferans toplamak sureti· 
le en iyi neticelerin alın
ması muhtemeldir. Bir 
harp patladığı taktirde, 
sulh hedeflerinin tarifine 
derhal lüzum hissedilecek
tir; harbı önlemek için 
şimdiden bundan istifade 
edilmelidir. 

Nihai hedef daima ada
let yolu ile sulhu temin et· 
mektir, ve adaleti hiç bir 
zaman profesör Lowe Di
kenson'un şu formüliyle 
olduğu kadar iyi tarif edil· 
memıştır: "Azlığa karşı 

çokluğun, sınıfa karşı mil
letin, millete karşı insan
lığın, hale karşı istikbalin 
müdafaası.,, 

Paris JSoir 

Danzig ve 1 talya 
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Avrupa c~miası i~inde Türkiye 
Tilrk rönesansı tarihte bütün milletler için bir örnei olarak 

lcalac.ılı:tır. Bir askeri ve medeni cesaret. çetin §zim, ço.lc daha 
Jı:uvetli hasımlara karşı yılmaz müdafaa örnegi. 

Kemalist reaksiyonu beklenmedik o/dutu kadar yıldırım gi· 
bi hidise olmuştur. Tür.le mİlleti Sultan Hamidin düşmüş ol • 
dulu derJıeden mubd:eme ediliyordu. Falcat canlılığından biç 
bir şey kaybetmemiş oldulu ve bir fesat devresinin ona erke.le
çe vasılarını hiç bir suretle ihlal etmediği farkedildi. 

Yeni Türkiye için dilerleri arasında vahim bir mesele orta
da duruyordu. Türkiye Anadolu yaylasına çekilmiş münhası • 
ran asyalı bir devlet mi olacaktı, yoksa Avrupa siyasetinde rol 
oynamakta, sultanlrğın lstanbulu alışındanberi takip edilmiş 
olan siyasetten tabii bambaşka bir rol oynamakta dtıvam mı 
edecekti 1 

Hiç şüphesiz yeni Türkiye'nin yönelişinde Jıati rolü oynr • 
yan sebeplerdtın biri lstanbul olmuştur. Boğazla11 elinde tut
makla, coğrafya bakımından avrupalr Jcalmıya mecburdu. Eş-

siz bir siyasi meharet göstermiş olan tür.le devlet adamları,, 
memleketlerinin bir Akdeniz ve balkan memleketi olduğunu 
ve böyle Jcalrnası icap ettiğini anladılar. Asya tarafrndan hiç 
bir tehlike mevcut değildi. Buna mukabil, Avrupa cihetinden 
tehlike vardı. 

Diler balkan devletleriyle bilbıssa Karıdcnizin sırtmda 
ve Akdeniz mabrecinde aynı derecede menfaati olan Romanya 
ile Y_aptığı tedafüi anlaşma bu itibarla pek tabiidi. Müşterek. 
teblıkelere karşı müdafaa için aynı zaruretle ortaya çıkan 
F~ansa ve lngiltere iltı ittifak bunu takip etti. Türkiye, faal 
b~r .su~ette Avrupa siyasetine dahil olduktan sonra, gitgide 
bırıncı sınıf bir devlet olarak kendini kabul tıttirmektedir. 
Turk milletinin doğruluk ve dürüstlük seciyesini bilenler i • 
Çin, enternasyonal top/ulula onun getirdiği yardım bir istik -
rar ve itimat unsuru o/ara.le tezıhizr tıder. 

L.İndcperı.danc" Roumaine 
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lesi"ni gözden geçirmekte· 
dir. Gerek dokümantasyo • 
nu, gerekse bitaraflığı iti • 
bariyle Danzig'le civarı ta· 
rihinin dikkate değer bir 
hülbasını teşkil eder. Pro
fesör Giannini Polonya'ya 
serbest bir mahreç temin 
etmek ve bu memleketin 
hayati menfaatleriyle Dan· 
zig'de ekseriyeti alman o • 
lan halkın hakları arasında 
bir muvazene bulmak için 
Versay müzakerelerinin ne 
büyük güçlükler karşısın • 
da bulunduğunu göster • 
mektedir. İki tarafın tezle
rini uzlaştırmak için karar
laştırılmış olan mekaniz • 
mayı mükemmelen izah e -
diyor. Polonyalıların daha 
sonraları neden denizde 
'bir ba§ka ıstımır nokLaısı -

ramıya ve Gdynia'yı inşa· 
ya mecbur kaldıklarını i · 
zah etmektedir. 

tısadi istiklalinin sona er· 
mesi olacaktır." 

Bu muhakeme tabii 1931 
temmuzunda yürütülmüş • 
tü, yani İtalya'nın Alman
ya'yla iyi münasebetler i • 
dame etmek ve yükselme· 
sine yardım etmekle bera -
ber, henüz serbestisine ma
lik olduğu bir devirde: o 
zamanlar salahiyetli ka -
lemler, harici meseleler 
hakkında fikirlerini beyan 
edebiliyorlardı. 

İmdi, soruyorum, bu e -
sas vaziyet Polonya için 
değişmiş midir? Evet, de -
ğişmiştir, fakat daha kötü
leşmek suretiyle. Almanya 
Bohemya'yı, Moravya'yı 
işgal ediyor ve Slovakya' • 
da açıkça yerleşmiı bulu -
nu70 0hn.ı1<2t" Mt"mcl'i Oll• 

mıştır. Bu itibarla cermen 
- leh hudutları büyümüş -
tür. Diğer taraftan Alman
ya kendisini Polonya'ya 
bağlıyan iyi komşuluk mu
ahedesini tek taraflı olarak 
feshetmiş olduğu için Po -
lonya gerçekten bir "çen -
berleme"den bahsedebile -
cek bir: vaziyette bulun • 
maktadır. 

iktısadi, kültürel, coğrafi 
ve siyasi menfaatleri tet • 
kik etmek üzere merkezi 
!stanbul'da olan bir tetkik 
enstitüsü teşkili mutasav -
verdir. Bu enstitü Balkan 
milletleri arasında devam
lı münasebetler tesis mak -
sadına matuftur." 

Bu beyanatın ehemiyet 
tabii hiç kimsenin gözün -
den kaçmıyacaktır. B. Ga
fenco Balkan devletleri a
rasında müşterek bir tet • 
kik merkezinin kıymetini 
en iyi müdrik biri olduğu 
için tasavvur daha büyük 
bir kıymet kazanmaktadır. 

Filhakika ince bir ente • 
Jektüel ve büyük bir gaze
teci olan dıı bakanımız 
böyle bir teşebbüsün bütün 
manasını ilk bakışta kav -
ramıştır. Hatta geçen de -
virlerin manasını biraz ta • 
dil etmiş olduğu bir nos -
yon'a yeniden kıymet ka • 
zandırmak için tabii bir il
hamın B. Gafenco'ya bu 
fikri telkin etmiş olduğu • 
nu sanıyoruz. Bu nosyon 
Balkanlar, Balkan memle • 
ket ve milletleri nosyonu -
dur. 

Eski zamanlara doğru 
çıktıkça Avrupa'nın bu 
parçasının evelce arzettiği 
kıymet ve ehemiyet daha 
iyi göze çarpar. 

Medeniyetlerin velut 
toprağı Balkanlar, ilk Ön· 
ce yunan dehasının beşiği 

olmuş, bir müddet Roma' • 
nın kalmış, daha sonraları 

bizans eski mirasın devam
cısı olmuştur. 

Büyük türk padişahları
nın - ve bilhassa birinci 
Süleyman'ın - hükmü al • 
tında Türkiye kendi deha
sını ve kendi kültürünü in· 
kişaf ettirmi§tir. 

Ve bu idare altında Bal
kan milletleri de - ro -
nı"nıer, yurıcuıı.ı ... , -ıb .... 
tar, sırplar, arnavutlar -
milli ananeleriyle beslene • 
rek kendi milli hayatlarını 
yaşamışlardır. 

Bu kısa izahdan da anla
şılır ki Balkan toprakları 

hiç bir zaman parlak bir 
medeniyete sahip bir mın • 
taka olmaktan geri kalma
mıştır. 
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12.30 Program 
12.35 TURK MUZtGt • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle • 
ri. 

13.00-14 MÜZİK (Karı!jık pro
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Bir keman vir

tüozu - Pi.) 
19.15 TÜRK MÜZtGt (İnce 

saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle· 
ri. 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TÜRK MÜZİÖİ : 

1 - ---·---- Hicaz peşrevi. 
2 - Subhi Ziya - Hicaz ıarkı 

- Anılsın yar ile 
3 -Asım Bey - Hicaz şarkı 

- Her zahmi ciğersuze. 
4 - Udi Cemil - Hicaz şarkı 

- Ne küstün bi sebep 
böyle. 

5 - --------- Kemençe tak • 
simi. 

6- -------- Hicaz ıarkı • 
İndim yarin bahçesine 

7 - -------- Hicaz saz ıe • 
maisi. 

8 - ----·-- Halk türküsü • 
Sürmelimin gözlerine 

9 - ------- Halk türküsü -
!rafa fincan koydum. 

10 - --------- Halk türküsü -
Menekşeler tutam tu -
tam. 

21.00 Konuşma 
21.15 MÜZlK (Rodyo Oskes· 

trası • Şef: Praetorius) : 
1-Claudio Monteverdi • G. 

F. Malipiero. 
Dört Madrigal. 

a) Allegro 
b) Lento - Andante 
c) Lento, Funebrc 
ç) Alleero 

2 - Sabin V. Dragoi • Diver 
tissement rustique 

tanbul'un tarihi dekoru i -
çinde bir Balkan enstitü -
sünün kurulmasını tavsiye 
etmiştir. 

Bu mesut bir intihaptır, 
çünkü İstanbul devirlerin 
ipliklerini biribirine bağh
yacak insanların hafızasın
da henüz silinmemiş olan 
bir pnlı mazi devresini ye
niden yaşatacaktır. 

ı...-ındependance 

Roumaine 

Lehistan'ın 

hava kuvetleri 

gezinti yapmak ~ 
kansızdır. Alman 
lahı bu hususta bedi 
ta, hme de şarkta t 
rini almıştır. .li 

Doyçe Al~.,. 

Kadiks'ten 

Tiençin'e 

İspanya ... 
Avusturya .•• 
Südetler ... 
Bohem ya ... 
Arnavutluk ... 
Danzig .. . 

Tiyençin .. . 

kut geçiliyor? diye so a
bilirlerdi. Fakat bu derece 
meraklı kimseler her ta de 
pek kalabalık olmıyac;aktı 

ve bunlar süküte me bur 
edilecek veya "harpçı, di
ye mimlenecekti. 

Umumiyetle bu v s le 
umulan hedefe pek iyi h z· 
met etmiştir. 

S onra biz bir başk af 
haya girdik. Berl n 

elçiler konferansının, Go· 
desberg'de istenmiş ve ed
dedilmiş olan mesaha ,;e 
nüfusu bulacak ve hatt 
şacak surette genişletm ! 
olduğu südet bölgesi k i 
gelmedi. 

Prağ'da servetler vaı dı; 
silah fabrikaları vardı; o -
ta ve şarki Avrupa'nın e ı 
iyi teçhiz edilmit ord su 
olan çek ordusu tarafın an 

Evvela bu çıkmaza nasıl 
sürüklenmiş olduğumuzu 

hatırlamalıyız. Burada al
man Başvekili çok şükür 
bize yardım edebilir. Ken
disi enternasyonal nizam
lar dııına çıkmanın önüne 
geçilemez neticelerini ta· 
rif etmiştir. 14 ilkteşrin 

1933 de radyo ile yayılan 

bir nutkunda alman şans· 
yölyesi şöyle konuşuyor
du: 

.. Hak kati surette kuve· 
tin önünde boyun eğdi mi, 
bunun neticesi devamlı bir 
emniyetsizlik hali olur ki 
bu hal milletlerin hayatın
da ve karşılıklı münasebet· 
lerine bütün normal fonk 
siyonları tahrip eder.,ı 

Demek ki bizim ilk hede 
fimiz şu olmalıdır: en ter· 
nasyonal itimadı dirilt
mek, bu itimat da ancak 
teahhütlere hürmet esası 

Fqist matbuatına bakı
lacak olursa Danzig'in mu
kadderatını Almanya'mn 
istediği şekilde tayin et
mesi tabii bir ıey olacak
tır. İtalyan gazetelerine 
göre, Almanya'nın taleple
rini kabulden istinkaf et • 
mekle oyun bozanlık eden 
Polonya'dır ve ingilizlerle 
fransızlar Polonya'nın si -
yasetine müzaharet ettikte· 
ri için "kötü avrupalılar,, -
dır. Çenberleme tezi gü • 
lünç delillerinden bazıları· 
nı da buna istinat ettirmek
tedir. 

Fakat gözlerimin önün • 
de bir italyan broşürü du -
ruyor ki faşist makamları
nı ve gazetecilerini bunu 
bir kere daha okumıya da· 
vet ederim. Bu, Roma'da 
lstituto per J'Europa Ori
entale tarafından neşredil· 
miı ve bu mevzuda salahi -
yet sahibi olan Roma üni • 
versitesi muahedeler pro • 
fesörü Amedeo Giannini 
tarafından kaleme alınmıı 
bir tetkiktir. 

Profesör Giannini böyle
ce Danzig meselesinin ti
cari, bahri, kültürel, iktısa· 
di safhalarını gözden ge • 
çirdikten sonra şu neticeye 
varıyor: "Siyasi safha prob 
lemin bütün safhalarına 

hakimdir ve siyasi safhası 
hukuki bir mesele çerçeve
sine inhisar ettirilemiye -
cek kadar Polonya'nın 

mevcudiyeti için hayati bir 
mahiyet arzeder. Müellif 
hadiseleri mütalea için iki 
tekil mevcut olduğunu 
söylüyor. Ya alman talep
lerinin kabulü (Danzig'in 
Almanya'ya dönüşü), ya • 
hut da statükonun muha -
fazası.) Profesör diyor ki 
birinci hal şekli galip gel
difi takdirde Polonya'nın 

dördüncü bir taksimi arife
sinde bulunacağımızı söy -
!emiyorum, fakat bu mu -
hakkak ki Polonya'nın ik -

Bu itibarla, profesör Gi
annini'nin Danzig hakkın· 
daki etüdünde vardığı bü • 
küm her zamankinden zi -
yade kuvetlenmiştir. Her 
halde bunu hatırlatmak 

faydasız değildir. 
Waladimir d'Ormesson 

Balkan blrliğl 
Ankara'ya yaptığı mü -

kellef seyahat münasebe -
tiyle B. Gafenco türk ga -
zetecilere ezcümle demiş -
tir ki: "Balkan antantı bir
liğine hizmet maksadiyle 

Avrupa'nın bu kısmının 
kültürel, manevi ve siyasi 
itibarında bir küsuf vukua 
geldiyse, eskiden velüt se· 
mereler vermiş olan bir 
birliği yeniden tesis zama· 
nı gelmiştir. Her balkan 
milletinin karakteristliği • 
ni teşkil eden §eylerin ter
kedilmesi kimsenin aklın • 
dan geçmemekle beraber, 
her şey müşterek menfaat· 
leri, müşterek hudutları ve 
biribirine yakın tarihi bir• 
mazileri olanlar arasında 
devamlı bir işbirliğinin ta· 
hakkukunu amirdir. 

Tayyare ana gemisi sa • 
yılan "Çekoslovakya" ar
tık mevcut değildir. Fa
kat, Pierre Cot'un zihni
yeti hala Pariste tesirini 
göstermektedir. 

Şimdi de Lehistan'ın 
hava silahı Almanya'ya 
karşı yandan kullanılacak· 
tır. Bu maksatla da Iazım 
gelen mali yardımda bu
lunulmaktadır. 

Sulh cephesinin garan· 
tisini almış olan her dev· 
Jetin nasıl bir rol oynadı · 
ğını göstermek bakımın

dan bundan daha iyi bir 
delil varımdır? Fakat !eh
liler şunu da bilsinler ki, 
havada da alman sınırla

rından geçilip bir askeri 

Mihver baş ağrıtıydl 
Bertin, Roma ve ~ 

nun stratejisi şu: 
diyen ve biti fasıla 
ve İngilizleri, cllıl 

muhtelif noktalarında 
gul etmek ve endifl,. 
şürmek ... 

Bu bir nevi harp 
mak usulü. Hemen bet 
man soruyoruz: .,ffatP: 
lursa ne yapacağız?" 
boş bir sualdir. Şimdi 
yapmıyoruz da ne yapl 
ruz? Asıl sorulacak 
ne zaman sulh yapı 
dır. 

odfl' 
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aıl düıünen, duya.n ve bunları ölçüp biçtikten sonra 
verdiği kararlftra göre hareket eden bir insan oldu
ğunu gösteriycır. · Bana hiç bir zaman Ömer'in ar· 
kadaıına yakıımıyacak bir fey söylemedi, bir tavır 
almadı ..• Fakat daha mühim ve düıündükçe daha 
hoıuma giden hır tarafı var: rol de yapmadı, hisle
rini aaklamağ ahıarak küçülmedi.. Eaki hatıra
ları ara sıra ortaya koymaktan ve hala bunlann 
tesiri altında bu unduiunu aezdirmekten kaçmadı, 
fakat buna ra men her hangi bir arzusunu veya 
gizli bir maka dını belli ederek kendisine gösteri
len arkadatlık v itimattan iatif ad eye de kalkııma

dı ... " 
Macide ye den kalktı. Tekrar acele adımlar· 

la evin yolunu tuttu. Bedri'nin havadis getirmesi 
ve onu evde bulamaması ihtimali vardı. Fakat a
dımlanna bu k adar çabukluk veren ıey Bedri'nin 
•vereceği haberler nıi idi yoksa kendisi mi? Dima· 
ğında belirrnelı i tiyen bu ·suali zorla sürüp cıkar
dı ... 

••• 
Bedri ertesi gün öğleye doiru seldi. Macide 

geceyi oldukça heyecanlı seçirmiı ve hemen he • 
men hiç uyumamııtı. Omer'le beraber yaf&Jllaia 
baıladıklanndan beri ilk defa yalnız yatıyordu. 
Yorganın altına girmeğe cesaret edemedi. Elbisele
ri ile uzandı. Ara aıra dalar gibi olsa bile küçük 

Bu broşür "Danzig mese-

bir çıtırdı veya aokaktaki bir aes ile uyanıyor, batı· 
nı kaldırarak Bedri'nin haber getirmesini bekliyor· 
du. Sabaha kartı bir saat kadar uyumuf ve kartı 
evlerden birinin penceresinden zerzevatcı çağıran 

bir kadının feryadiyle uyanmııtı. O andan itibaren 
Bedri gelinceye kadar müthit bir bekleme iıkence· 
ai baıladı. 

Vakit geçirmek için yataiını düzeltmekten tut· 
turarak adeta umumi bir temizlik yaptı. Masa ör
tülerini silkti, mutfaia gidip birikmit bulaııklan 

yıkadı. Aynalı dolaptaki çamaıırları yeniden tas
nif etti ve Omer'in gömleklerini veya çoraplarını u
zun zaman ellerinde tutarak dü,ündü ..• Pencerey
le kapı arasında aıaiı yukarı gezindi. Masanın üs
tüne çıkıp bir bezle abajürün tozunu aldı. Tekrar 
pencereye gidip yan beline kadar sarkarak aokağı 
gözden geçirdi. Beklemek ve telaı, nefes darlığı gi
bi göisüne yerleımiıti. Ne kitap okuyabildi, ne ka
nıtırdığı notalardan bir ıey anladı, ne de, bütün 
gayretine rağmen, aizına bir lokma yiyecek aldı ..• 
Nihayet daha fazla tahammül edemiyerek aokağa 
fırladı. Bedri'yi yolda kal'fılamak istiyordu. Hızlı 
adımlarla yürüdü ve her köıeden onun çdnvermeai
ni bekliyordu. Köteye yaklaıınca yüreği daha ça
buk hopluyor, aokağm görebildiği yerlerinde Bed· 
ri'ye benzer kimse bulunmadıimı anlayınca tokat 
yemiı gibi oluyor ve öteki köteye kadar içinde ye
niden ümitler beliriyordu. 

Daha fazla yiirüyemiyeceiini hissetti. Belki 
Bedri ba,ka yollardan gelmiıtir ve evde beni bek
liyordur! diye kotarak geri döndü. Kiımeler yok
tu. Masanın baıma seçip oturdu. Yüzünü elleriyle 
kapıyarak uzun zaman kaldı ve Beclri'nin J'avatÇa 
içeri sirdiiini f arketmedi. 

B. Gregoire Gafenco İs-

Genç adam onu rahatsız etmekten çekiniyor· 
muı gibi hafif, biraz da fefkatli bir sesle: 

"Nasılsınız? Beni çok beklediniz değil mi?" 
dedi. 

Macide ellerini aüratle yüzünden çekti. Ayağa 
kalkmadan bafrnı ııallıyarak selamladı. Ağlamıt 

gözlerle karıılaıacağını zanneden Bedri Macide'· 
nin yüzündeki sakin fakat biraz ihtiyarlamıt ifade
den hayrete dü,tü. Karıısında, kumaf kısımları 
yıpranmıt gıcırtılı bir iskemlede oturan ve uzun se· 
nelerin tecrübe ve azabını yÜklenmif gibi yorgun 
bir yÜzle zoraki gülümsemeğe çalışan kadın iki se• 
ne evelki ağır fakat taze, seaııiz fakat ateıli talebe
si miydi? Kıvırcık saçlı bafını dim dik tutan ince 
beyaz boynu timdi gevıemiıti, kah bir omuzuna, 
kah ötekine doğru bükülüveriyordu. insana kork· 
madan ve uzun uzun bakan gözleri bezgin bir hal· 
de eıyalar üzerinde dolaııyor ve hiç bir noktada 
kalmıyordu. 

Bedri söyliyeceğini unutarak: 
''Ne kadar çok üzülüyorsun kızım!" dedi. 
Macide ona karıısındaki iskemleyi gösterdi: 
"Buyurun! Ne oldu? Nerede? Anlatın!" 
Bedri kendini topladı. Gösterilen yere geçerek: 
"Tahmin ettiğim gibi" dedi. "Nihat meselesi. 

Anlatmaaı uzun sürecek... Ben polisten, Nihad'm 
arkadatlanndan, Ömer'den öirendiklerimi topar
hyarak bir ıeyler çıkardım." 

Macide hemen sordu: 
"Omer'i gördünüz mü?" 
"Evet, timdi yanından geliyorum, tevkifaneye 

teslim etmiıler! ... " 
"Nasıl?" 

"Sakin! ... Her halde bir yanlıılık oldu; hakikat 

~ 
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anlatılacak ve beni bırakacaklar! diyor. Zaten Ö

tekileri kimseyle görüıtürmedikleri halde be.W. 
Ömer'le kon11tmama müsaade ettiklerine göre ... 
ziyeti pek tehlikeliye benzemez .•• " 

"Neler söyledi? Benden bahsetti mi?" 

Bedri bu suali hem bekliyor, hem istemiyormat 

gibi telaılı bir hal aldı. 

"Evet, mesele benim tahmin ettiğim gibi imitl" 
dedi. 

Fakat Macide karfısrndakinin sözünü kesere1u 

''Niçin cevap vermediniz 7 Benim için bir .. , 

söyledi mi?" diye sordu. 

Bedri biraz dütündü. Sonra: 

"Müaaade edin, evela itin eaasmı anlata,_, 

~nra oraya da geliriz!" dedi. Ve Macide'nin en .. 

bını beklemeden devam etti: "Nihat ve etrafma 
topladığı delikanlılar, gençlik, bilgisizlik, gayeeia• 
tik yüzünden ve biraz da külah kapmak arzuai,.ı., 
bir takım mecmualar, broıürler neıretmeğe, .....
lcket ve millet sevgisini inhisar altına alıp etrafa 
küfür ve iftira yağdırmağa baılamıılardı... s-· 
biliyorsunuz... llk zamanlarda muayyen bir hedefi 
olmıyan, sırf yolunu bulamamıf bir takım heyecaa
ların gayri tabii tekilde feveranı intibaını bırakan 
bu neıriyat, son günlerde sistemli bir ıekil aldı. Bu, 
herkes gibi benim de sözüme çarptı. Müna.katala
nnı eakiden kahvelerde, vapurlarda, yollarda M • 
ğıra bairra yapan, fikirlerini alenen söylemeli ft 
icabmda yumrukla ınüdahaleyi bir kabada,mli 
addeden bu kahramanlar, birdenbire nedeme _. 
rarenaiz bir hal alıverdiler ••• Kahvede ikisi üçii liılf 

(Sona 
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den görebilmelerine büyük bir ebemi· 
yet verirler. 

Almanya harp sonu 
kalkınmasını 

nasıl finanse etti? 

Londra polisinin "fevkalade" unva
nını kazanmasına, en fazla ,fazla nazi
kane muamele etmeleri sebep olmuş • 
tur. 

Fakat metroploiten polisi, bütün 
vakitlerini alaylarda halkı tan

.zim etmek ve yaşlı kadınları bir yolun 
bir tarafından bir tarafına geçirmek 
işleriyle geçirmezler. Tabii, Londra 
~ehrinde cinayetler olur ve polisin mü
him vazifelerinden birisi de İngiliz 
sermayelerni muhafaza etmektir. Son 
polis raporlarından alınan aşağıdaki 
rakamlar, Londra polisinin bu koruma 
işini ne kadar iyi gördüğünü göste • 
rir: bir sene içinde bütün soyguncu
ların yüzde 51 i yakalanmış, tecavüz 
ve haydutluk hadiselerinden yüzde 41 
i halledilmiş, nakil vasıtalarından hır
sızlık vakalarının faillerinden yüzde 
72 si, gemilerden hırsızlık faillerinden 
yüzde 94 ü tutulmuştur. 

Almanya ile ecnebi alacaklıları ara
'1ndaki "Standstill" anlaşmasının 
bundan bir ay kadar evel tekrar uza
tılması Almanya'nın son on beş sene 
Zlffıı1da nasıl para bulduğu hakkında 
Yeniden bazı mütalealar yürütülmesi
Jtc sebep olmuştur. Bir taraftan Hit
ler Uınumi harpten sonra Almanya'ya 
taiınuı olunan tamirat borçlarının bu 
~eınleketi sarstığını iddia ederken 
dığcr taraftan rakamlara müstenit 
•oz söyliyenıer' de, Almanya'nın tami
rat borçları hesabına ödediğinden çok 
f~~lasını hariçten, ve bilhassa . ~~k~ 
dulnlanlarından, istikraz eyledıgını 
\ıe bu suretle ağır sanayiini yeniden 
lturınak ve silahlanma vasıtalarını te -
~irı eylemek imkanını bulduğunu id
dıa cylemcktedirler. 

Almanya Versay muahedesiyle ken
disine tahmil edilen tamirat borçları
Jtı 1919 ile 1924 seneleri arasında yal
l'lıı kendi iktısadi kaynaklarından ö -
deınek mecburiyetinde kalmış ve müt
tefik devletlere kısmen altın ve kıs -
~en de mal teslim eylemişti. Fakat 
1924 den sonra bir istikraz devresi 
baıladı. Amerika Birleşik devletlerin
den, İngiltere'den ve diğer memleket
lerden büyük miktarlarda istikrazlar 
Yapıldı. Bu istikrazlar umumiyetle 
•ltnan belediyeleri, bankaları, umumi 
hizınet şirketleri ve sanayicileri tara -
fından yapılıyordu. Bunlara ilave o
ltrak da, intikal devrelerinde tamirat 
tediyelerini kolaylaştırmak üzere, 
1924 de Dawev ve 1930 da Young is -
tikrazları akdedilmişti. 

1931 de yapılan bir hesaba göre 
1924 - 1930 seneleri zarfında Alman • 
l:'a'nın hariçten yaptığı istikrazların 
•afi yekunu 18 milyar marka baliğ ol
<luğu halde bu müddet zarfında tami
rat hesabına ancak 10 milyar mark ö
dcrni!J yani hariçten 8 milyar fazla pa
ra almıştı. 1924 den evel tamirat bor
cu olarak nakden ve aynen verdiği de 
8 rnilyardan fazla değildi. Şu halde 
1930 senesi sonunda Almanya o tarihe 
kadar tamirat borcu olarak verdiğinin 
~il?naınamını hariçten istikraz eylemiş 
uıuuu.rv·--· 
Son iktısadi buhranın başlarına te -

•adüf eden 1931 senesinde orta Avru
Pa'da zuhur eden banka buhranları ve 
Almanya'ya karşı olan itimadın azal
l?ıaaı bu memlekete yatırılan sermaye
lerin kaçmasına ve Almanya'ya para 

~atırmıı olan memleketlerdeki mali 

H.A.KUYUCAK 
da bu anlaşma tecdit edildiği zaman 
da ortaya "Register Mark" çıktı. Bu 
marklar muayyen bazı tediyeler için 
ve bilhassa turistler tarafından Al -
manya'da kullanılabilecekti. Alacak -
lılara bunlardan muayyen miktarlar 
veriliyor ve onlar da bunları, tabii bü
yük iskonto ile, satıyorlardı. O zaman
danberi her sene tecdit olunan bu an
laşmalar bir ay evel tekrar yenilen -
miştir. Bu müddet zarfında tabii borç
ların % 85 i ödenmiş bulunmaktadır. 

Fakat alacaklılar haklarını umumi -
yetle o/o 35 ile % 50 arasında noksanı
na devretmiş olduklarından zararlı 

çıkmışlardır. 
Almanya bir taraftan kısa vadeli a

lacaklılarla "Standstill" anlaşmaları 
yparken diğer taraftan da 1933 tem -
muzunda çıkardığı bir kanunla uzun 
vadeli borçları için transfer morator
yomu ilan etmişti. Bu kanun muci -
bince uzun vadeli borçlar için yapıla
cak faiz ve itfa tediyeleri "Konversi • 
onskasse für Deutsche Auslandsschul 
den" müessesesine alacaklılar lehine 
ödenmek suretiyle borçlular borçla -
rından kurtulmuş oluyorlardı. Bu te
diyat mukabilinde bu müessesenin çı
kardığı senetler alacaklılara veriliyor 
ve bunlar tarafından istenilirse piya
sada satılıyordu. Alacaklılar umumi • 
yetle bu son şekli tercih ettiklerinden 
bir çok hallerde % 50 zarar etmişler
dir. 
Diğer taraftan Almanya'daki vazi

yet Daws ve Yunge istikrazları da 

dahil olduğu halde bütün alman tah

vilatının hariçteki kıymetlerini dil -
şürdüğünden ve bu tahvilat, iddia o -
lun.an döviz fıkdanına rağmen, gene 
alman mail müeseseleri tarafından 

düşük fiyatlarla satın alındığından 

bu borçların yükü de kısmen alacaklı
lara tahmil edilmiş olmaktadır. 

Hillasa olarak denilebilir ki Alman
ya kullandığı mali usullerle yalnız ta
mirat borçarından tamamiyle kurtul -
makta kalmamış ve belki dahilt kal -
a. ...... ...__ .. "" vı.ı.ıı;u . .1..1.Q.J. .U.&.a.w7 & '1&4 .11....ıaınen ec-
nebi sermaye ile yapmak imkanını 
bulmuştur. Son senelerde bu imkan 
kalmadığındandır ki Almanya ticaret 
anlaşmaları ve kliring sistemleriyle 
ayni neticeyi elde etıneğe çalışmak -
tadır. 

Yedek polis kuvetine gönüllü yazılan meıhur İngiliz futbolcuları muayeneden geçerken 

9.000.000 İnsanın asayİı ve huzurunu 
temin eden 20.000 kişi : 

Londra'nın 
Makaleyi "Ulus,, için yazan : 

Christopher CONGRAVE 

L ondra polisleri nezaket ve terbiyeleri itibariyle 
bütün dünyada büyük bir şöhret kazanmışlar

dır. Ayni zamanda dünyanın en büyük şehiri olan 
Londra, en mükemmel polis teşkilatına da maliktir. 

Bay Christophen Congreve bu yazısında 20.000 po
lisin 9.000.000 insanın asayiş ve huzurunu temin ede
bilmesinin sebeplerini anlatmaktadır: 

700 kare mil sahayı işgal eden büyük Londra şeh
rinde ve bütün nahiyelerinde 20.000 polis memurumuz 

vardır. 
Londra oolisleri bütün dünva üzerind<: 1öhrçt ıs,,.,.-;:......~-----.;.o_,_ 

ı.;ı..~.k .. 1.r. Onların a-iller yüzlü nazik tavırları yaban-

cı memleketlerden ve ta§radan gelen bütün ziyaretçi· 

lere kendilerini sevdirir. 
Bundan dolayı bu polisin en bariz vasfının bu in

sani tarafı olduğunu kabul etmemek için sebep yok
tur. 

polisleri 

Londra polislerinin silahsız olmala
rı, onları katil ve canileri yakalamak· 
tan alıkoymaz. Ve bu polisin tarihi bu 
türlü kahramanlık hikayeleriyle do • 
ludur. Fakat silah kullanmak cürüm
leri karşısında ingiliz kanunları o ka
dar sarihtir ki bir katil veya caninin 
polise karşı silah kullanabilmesi için 
çılgın olması lazımdır. 

M etropoliten polisi için acemi ef· 
rat alınırken bir çok hususlara 

dikkat olunur. Her ne kadar bunlar 
seçilirken vücut, bünye ve sıhat mese· 
le1erine büyük ehemiyet verilirse de 
zihin ve ahlak kuvetine de ziyadesiyle 

itina göstrilir. Polisin tahsil ve terbi
ye standardı her sene biraz daha yük· 
selmektedir. Böylece tarihten ekono • 
miye kadar her hususta pek yakında 

İngilizlerin "bir şeyden şüphe eder• 
sen polise sor !" sözü tahakkuk ede • 
cektir. 

Polis komiserleri Hendon'daki polis 
kolejinde tahsil görürler. Bu suretle 
Londra zabıtası, nezaket ve terbiye 
hususunda olduğu kadar bilgi husu • 
sunda da şöhretini hak etmektedir. 

Her hangi bir zabıta memuru, ken· 
disine nispetle daha aciz vaziyette bu
lunan herkese iyi muamele eder. Ken
disi sabırlı ve disiplinlidir; kolay ko • 
lay öfkelenmez. Bununla beraber, ica • 
hında kendisini gereği gibi müdafaa 
etmesini de pek ala bilir. 

Her ne kadar o, milyonlar içinde ka

nunun müdafaasiyle mükellef oldu

ğunu bilirse de, kendisinin de o kanu
na tabi olduğunu takdir eder. Mani 
olmanın tevkif etmekten daha mühim 

olduğunu bilir. 

New • York sergisinde 
ve 

l?ıüesseselerin sarsılmasına sebep ol - ~--•••••••••••1111ıııı 
l?ıuı ve 1931 temmuzunda Almanya'da 

B ir Londra polisi, katil olduğundan şüphelendi
ği bir adamı yakalarken de mektep çocuklarını 

yolun bir tarafından bir tarafına geçirirken de ayni 

lngiliz polislerinin bilgilerini arttırmak için hiç 
bir §ey ihmal olunmamaktadır. Yukarıdaki resim
de, paliılere bir iıkelet üzerinde anatomi der•i uc • 
rildiğini görüyorsunuz. Bütün Amerika'da 

bankalar kapanmıştı 
Esasen alsan mali muesseseleri 

harçten buldukları paraları uzun 

\'adelerle alman sanayiine yatırmış ol
duklarından kısa vadeli borçlarını ö • 
deyetniyecek vaziyette idiler. Nihayet 
llman bankalarının mümessilleriyle 
arnerikan, ingiliz, İsviçre, fransız ve 
liolanda ve diğer alacaklı memleket 
bankalarının mümessilleri toplandı -
lar ve 1931 senesi ağustosunda "Stand
Btil10 (Durdurma) anlaşmasını imza -
ladılar. Bu ilk anlaşma ile Almanya'
dan olan kısa vadeli alacaklar altı ay 
l?ıüddetle talik olundu ve 1932 şubatın 
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surette insani davranır. 
Fenni bir surette tam bir liyakatle 

yetiştirilmesini bir tarafa bırakınız, o
nun bu insani ve nazik tarafıdır ki 
kendisini sevimli kılmıştır. 

Londra polislerinin, başka milletler 
polislerinin zıddına, asla silah taşıma
maları, onların vazifelerini kuvetten 
başka ve daha büyük bir vasıta ile ye
rine getirdiklerini gösterir. 

Londra metrepoliten polisi, dahili -
ye nezaretine bağlıdır. Bunlar, fevka
lade hallerde bile tamamiyle sivil ku • 
vetler halinde vazife görürler. 

Harp zamanında daha fazla polis 
memuruna ihtiyaç olduğundan milli 
bir teşkilat, şimdi gönüllü olarak mü -

racaat eden gençleri harpte daha güç 
ve tehlikeli bir hal alan polis vazifele
ri için yetiştirir. Bunlar yedek polis 
kuvetleridir. Son zamanlarda Lond -
ra'nın meşhur futbol takımlarından 
birisinin bütün azası bu yedek polis 
kuvetine aza yazılmışlardır. 

H iç şüphesiz, Londra'da da bütün 
büyük şehirlerde olduğu gibi, 

polislerin nefretle değilse de itimat -
sızlıkla baktıkları bölgeler vardır. Bu
nunla beraber 'ıondralıların ekserisi 

derler. Yalnız ortada lüzumlu olan 
bir nokta varsa o da Londra'daki ka
labalığın kendileri ile polis kuvvet -
leri arasındaki muamelatın ne şekil
de olacağını bilmeleri, öğrenmele -
ridir. 

Kıralın doğum günü, parlamento -
nun açılışı, saraydaki muhafızların de
ğişmesi gibi törenlerde ve geçitlerde 
Londra'ya gelen ziyaretçiler polisin 
iktidar ve liyakatini daha etraflıca gö
rebilirler. Başka kalabalık şehirlerden 
hiç birisinde polis vazifesini bu kadar 

kendi polislerini hem sever, hem on - intizam içinde göremez. İtişme, kakış
larla öğünürler. Bu gurur ve muhab- ma olmaz; sonradan gelenler, daha ön 
bet yüzünden halk polisine amirle- f safa geçemezler. Sonra polisler, ço -
rine gönüllerinin istediği ile itaat e- cukların bütün bu° alayları iyi bir yer-

, 
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meye mahkum ediyordu. ti, başkalarına ve kendisine karşı kar- daş olduğu için "Sadık Köpek" ismi- koklamak, kulağıma sürmek arzusunu 
Hüküm bir defa verildikten sonra, deşinden daha müsamahalı davranır - ni ,hakkiyle kazandı. duyuyordum. 

MAVi SU 
yüzüme karşı bu hakaretli sıfatı hay- dı. Latifeleri, gülmeyi, eğlenmeyi, Sir Hektör Brandon'un yeğeni olan Onu seyretmek çok hoşa giden bir 
kıracak olana karşı mukabil tedbir al- neşeyi, sever, ve her şeyin üstünde, bir başka ziyaretci, Augustos Bran - şeydi, çünkü insan hiç bir zaman ma
mak hakkım yoktu. Yüzbaşı tarafın - Maykıl'ın hareketlerini taklitten hoş- don, kendisine gösterilen az gizlenmiş lik olduğiyle tatmin olmaz: mücevhe
dan tanzim edilen kanunun bir madde· lanırdı. antipatiye ve verilen "korkunç "Gus- ri seyrettikten sonra, ona dokunmak, 
si bunu amirdi; biz hepimiz onun bük- Ben ikiz kardeşlerden bir yaş kil- tos" lakabına rağmen tatil zamanla - ve hatta daha fazlasını istiyorduk ... 

Yazan: Major W REN 

ikinci kısım 
"Mavi Su" nun esrarı 

Birinci Fasıl 

- 18 --- .)) mü altında yaşar ve ona itaat etmiye çüktüm ve onlara karşı daima muti rında çıkagelirdi. Bir gün §U mütaleanın yürütüldü
ehemiyet verirdik. Ondan iltifat ve bir hizmetkar rolü oynardım. İhzari Augustos'u sevmiye imkan yoktu. nü ititıniştim: "Sir Brandan Patricia 

dar oldum, fakat benim meziyetlerimi mükafat elde etmek arzusu onun ta - mektepte bizi Cest, küçük Cest, en kü- Hektör enişteye pek benzerdi. Onun Rivers'i Mavi su ile satın aldı, timdi 
istihfaf ettiğini hissettim. rafından tecziye edilmek korkusuna çük Cest diye çağırırlardı. Hakikaten mirasına konacağına olan kanaati ken- ise hem kadına, hem de mücevhere 
Yüzbaşı bir tevakkuftan sonra de - üstün gelirdi. ben her şeyde, ve bilhassa o kadar par- disini kibirli yapmıştı. Bununla bera- sahiptir." Bu hakikatın t1 kendisi idi. 

vam etti: Kardeşim Maykıl Cest güzelliği, lak meziyetlere sahip kardeşlerimin ber Maykıl kendisine dürüst davranı- Patricia teyze gibi bir kadın başka 
- Pekfila 1 Kuru ekmek ve sade su zekası ve tabii temayüzü itibariyle u- yanında pek küçüktüm. Hayatımın yor, fakat hiç de yüz vermiyor ve - i-

rejimini bir tecrübe edelim. Yüzümün mumiyetle Güzel Cest ismiyle anılır- başlıca hedefi onların hoşuna gitmek, cabında - cezalandırmaktan da çeki • hangi sebep yüzünden Hektör enişte 
müsterihleştiğini görünce ilave etti: dı. Tamamiyle dikkate değer, cazip arzularını yerine getirmekti. niyordu. ile evlenirdi? Koca, karısı üzerindeki 

Güzel Cest ve çetesi - Kırbacı tecrübe ederiz. Zaif Cest bir çocuktu. Maykıl muammalı şahsi- Ebeveynime verememiş olduğum il hakkı dolayısiyle, gene Mavi suyun 
lakabını da tecrübe ederiz. Götürün yeti bu cazibeyi daha ~ivade arttın - muhabbet, şefkat ve hürmeti onlara Muhakememi intaç etmiş ve beni sahibi kalmıyor muydu? Muhakkak 

Mülazim dedi ki: u ( b w ı 1 h d. H k şun · yordu. Tedavisi imkansız surette ro - agış amış o marn mu temel ır. ey- büyü bir cezaya çarptırmış olan cür- ki yakut teyzemin malı değildi, çün-
- Pek küçük Cest yaşarsa, karak- Mülbim, Korkunç Gusttis ve kıra- mantik olan ağabeyim bütün bu mezi· hat 1 Biz yetimdik, ne annemizi, ne de mümü hatırlamıyorum; fakat bundan kü onu ne taşıyabiliyor, ne de istediği 

terini değiştirecektir, sanırım. Hatta liçe Klodia, derhal cezayı tatbik et· yetlerinden başka bir buldok köpeği babamızı hatırlardık. Papasın nezare- husule gelen bir hadise şu iki ıebep-
0nun günün birinde bir kahramanın mek maksadiyle beni göttirdliler. kadar inatcıydı. tinden kurtulur kurtulmaz, vaktimizi ten dolayı hiç hatırımdan çıkmadı: gibi kullanabiliyordu. Yalnız zaman 
tnezarında yatabileceğini bile düşünü- Kırbaçlanma esnasında, Sadık Kö - Maykıl birdenbire gülünç surette mekteple Brandon Abbas arasında İşte ilki: o gün "cesur arkadaş" rüt- zaman, herkes gibi mücevheri görme-
l'orum. pek bir köşede ağlıyordu, bununla romanesk bir harekete girişti mi, ona paylaşırdık. Teyzemiz Leydi Brandon be ve mevkiini ihraz etmiştim; muta- sine müsaade ediliyordu. Bu pek ga -
Yüzbaşı sordu: beraber kıraliçe Klodia cezanın tatbi- bağlanır ve iradesinin sonuna kadar bizim için vazifesi olandan fazlasını dın hilafına, mükafat kabahattan son- rip ve teyzemin canını sıkan bir hal-
- Bir kahramanın mezarında ne kini büyük bir alaka ile takip ediyor- israr ederdi. yapardı; bununla bize karşı duyabile- ra geldi. İkincisi: o gün Mavi su'yu d. 

d ı. 

Yapsın? u. Patricia teyze, en ziyade sevdiği bu ceği dostluğu gizlerdi. Yalnız en sev- görmek ve ona dokunmak heyecanlı 
- Dirilerek çiçekleri çalıp satar 1 Umumiyetle, bu gibi hallerde veri- yeğeninde onu en çılgınca bir roman- diği Maykıl'ı bundan istisna ederdi. imtiyazına nail olmuıtuk; Hektör e- Ben "Cesur arkadaş" unvanımı şu 

karakterini değiştirmeye çalışmak i- len kuru ekmek ve su cezası bizzat tizm görürdü. Çocuksuz olduğu için kalbinde birik- niştenin Patricia teyzeye düğün he - suretle kazanmıştım : 
&e beyhudedir. Bu çocuğu olduğu gibi yüzbaşı tarafından hiddetten ziyade Onun için etrafındakiler üzerinde miş olan bütün annelik muhabbeti a - diyesi olarak vermiş olduğu mücev - Maykıl'ın en sevdiği eğlencelerden 
\re olduğu yerde bırakalım, yeter ki merhametle vurulan kırbaçlardan zi- bir nevi teshir icra etmiş olmasında ğabeyime ve menşei oldukça esrarlı here bu ad verilir. biri "deniz muharebesi" idi. Bu hoş o-
tneskun bir evin veya bir içme suyu yade beni mütessir ederdi. şa11ılacak bir nokta yoktu. kalan güzel Klodia'ya vermişti. Bu mücevheri, sanıyorum ki, dedesi yun oynanırken, epey büyük iki gemi, 
kaynağının yanında olmasın. Cezam esnasında bana verilen "Za- Maykıl'ın ikiz kardeşi, ve mülazi • Klodia ve Patricia teyzenin tsobel Huysuz Brandon Duple'ye karşı Hin- yelkenleri gerilmiş ve dümenleri tes-
Sadık Köpek sözünü kesti: yıf Ceat" lakabı yirmi saatten fazla mi, Digbi onun gölgesinde yaşardı; Rivers ismindeki bir yeğeni çocuklu- diatan'da çalışırken edinmişti. Bu, 
- Oh f Bırakalım yaşasın. Bu hazan kullanılmadı, fakat bana verilebilecek ona karşı duyduğu his perestite ya - ğunun büyük bir kısmını Brandon - gördüğüm mücevherlerin en güzeli, pit edilmiı olarak, yüzbaşı ve müla • 

faydalı olan bir çocuktur. en kötü cezalardan biriydi bu. Haki - kındı. Abbaa'ta geçirmişlerdi.İsobel, sanırım en cazibi idi; üzerimde garip bir teıir zım tarafından nilüferli havuz üzeri• 
~--~__,.._~--~.._..._~.....,~--~~.--_...J..ı ..... ....._..:ti.~..._.... .... ı.1aL.ar.ııte.i.ci...i.di..lbalhu.k.i.1-..DlicibL.l\4ay,:kıl:ıJi..bii.tiiJ1...!~lll~~~WO~r]a~aı...JjKQl&o~d1ia~'n~ıunL..~ox.!!u~n~a~r~k~a~d~aışı~sı:_:-Jly~aEp~ıy~o~r~d~u~;~d~a~i~m~a:_~o~n~u~a~ğ~z~ı~m:a~k~o~y~-~n~e~it~i~li:rd~ı~··~~----~--"~~- ~' 
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Urfa su tesisatından görünüşler 1 

Urfa'da 
• • 
ıyı suya 

kavuşuyor 
Urla (Husuıi) - Urla iyi w 

teıi~atının depo, kaptaj, galeri 
inşaatiyle boruların doıenmui 
İ§i ikmal edilmiıtir. Doı enen bo
ruların tecrübelerinden ıonra 
depolara hemen temiz nı bırakı
lacaktır. Yapıcı ve yaratıcı cüm
.huriyetin Urla'ya unutulmaz bir 
hed;yesi olan m teıiıatının neti
cesi halkı sevinç içincle bırakmq 
tır. Halk grup grup gelrnetke, in
ıaah yakından takip etmekte, te
miz nıya kavu§acağı günü ıabır
sızlıkla beklemektedir. 

• Salda, su tesisa • 
tından ilci ıorünüş, 
solda galeri baca • 
/arı tetlcilc ediliyor, 
solda dösentn bo -
rular. altta depo -
nun beton döşeme
si. altta depo du -
varlarınrn, inşası. 

• 

Erzincandan çalınan 

gümüşler 
1 sene sonra Sürmenede 

l bulundu 
Erzincan (Hususi) - Bundan bir 

müddet evel şehrimize 20 kilometre 
uzaklıktaki Altın tepede yapılan bir 
kazı esnasında, asuriler zamanına ait 
kıymetli tarih eserler bulunmuş, bu a
rada üç parmak eninde 40 santim u
zunluğunda ve 15 kilo ağırlığında gü
müş külçeleri de çıkmıştı. Bu tarih e
serleriyle gümüş çubuklar muhafaza 
edilmek üzere milli kütüpanede bir 
memur odasına kilitlenmişti. Her gün 
gümüşleri muayene eden memur ge
çen yıl bir gün dolabı açtığı zaman 
gümüşlerin yerinde yeller estiğini 

görmüştü. 
O vakıttanberi tahkikat yapılmakta 

hırsızlar aranmakta idi. Aradan bir 
sene geçmiş olmasına rağmen. bu es
rarlı hadisenin failleri Sürrnene'de 
yakalanmıştır. Tahkikat tafsilatını 

bildiriyorum: 
Demiryolu inşaatı dolayısiyle Er -

zincan bir iş merkezi haline gelmiş, 
civardan çalışmak üzere çeşitli işçiler 
gelmiştir. Bu arada Sürmene'den· şeh
rimize gelen Aziz ile arkadaşı Bilal, 
kütüpanedeki gümüşlerin yerini gör
müşler ve bunları çalmağı kararlaştır
mışlardır. Esasen kuyumcu olan aziz 
arkadaşı ile Tercan'a giderek vaziyeti 
oradaki hemşerileri Osman'a, 1smail'e 
de açmıştır. Aziz, bu işi başardıkları 
takdirde 400 lira vereceğini, bu para

... nın yarısını peşin, diğer yarısını da iş 
bittikten sonra ödiyeceğini söylemiş
tir. Bu suretle anlaşan dört arkadaş 
Erzincan'a gelmiş, Osman'la İsmail 
derhal faaliyete başlamış. ve pencere
nin demirini kırarak gümüşleri aşır -
mışlardır. 

Dört arkadaş gümüşlerle beraber 
memleketleri olan Sürmene'ye git
mişlerdir. Vadedilen paranın verilme
mesi üzerine aralarında kavga başla -
mış, İsmail vaziyeti zabıtaya haber 
vermiş ve hırsızların hepsi yakalan -
mıştır. 

Bir çocuk arkadaşını 
bıçakladı 

Adana (Hususi) - Ceyhan'da, kü
çük Kırım mahallesinde iki çocuk a
rasında kanlı bir kavga olmuştur. 

Bu mahallede oturan 12 yaşlarında 
Yusuf, ayni mahallede bulunan arka
daşı 12 yaşlarında Hasan'la kavgaya 
tutuşmuş ve Yusuf. nihayet hıncını 
arkadaşını bıçaklamakla almıştır. Kü
çük Hasan'ın yarası ağırdır, ve tedavi 
altına ahnmııtır. Suçlu çocuk da yaka
lanarak hakkında kanuni muamele ya

- pılmııtır. 

Burdur'da çalışmalar 

Cümhuriyet ylllar1nda 
yeni eserler yapıldı 

Burdur (Husu. 
si) - Demiryolu 
her girdiği yerde 
olduğu gibi Bur. 

duru da umran, re
fah götürmüş şim 
diden şehrin çeh
r e s i deği~miş, 
halkın yaşama tar 
zına mühim tesir 
ler yapmıştır. 

Devlet demir
yolları burdura 
tekniğinin son te 
kamüllerine uy -
ğun tesisatlı bir 
istasyon, istasyon 
önüne çok .zarif 
bir park, istasyon 
dan şehre kadar 
birde bulvar yap -
mıştır. Bu bul -
varın kaldırımları 
asfalt, orta kısmı 
parke döşelidir. 
Bulvarın iki tara-
fındaki bağlara Burdur istasyon caddeıi 

ayni sistem demir parmaklıklar ve velkine nazaran genişlemiştir. fnki .. 
kapılar yaptırılmış ve bu cad - şafa müsait bir kereste işi ve ticareti 
de üzerinde şimdiden birçok binalar vardıt . 
inşasına başlanmıştır. Yalnız bu bina- "Halkımızın odun, kömür ve kerer 
lar esaslı bir plan sistemide yapıl - te ihtiyaçları, kanunun emrettiği şe
madık1arından caddeyi süslemek şöy- kil~e ruhsatiyeye bağlanarak teıniO 
le dursun manzarayı bozmaktadır. edilmektedir. Bütün mülkiye ve zabı• 
Burdurun imar hareketleri şehre ta teşkilatımızla beraber orman koru
münhasır değildir. Vali Apdülhalık Sa ma taburuda vazifesini iyi şekilde ya 
vaş vilayetin umumi umran ve kalkın pıyor kaçakçılığa meydan vermiyo .. 
ma hareketleri hakkında aşağıdaki ma 1 ruz. Memlekette kereste ticareti git .. 
lumatı verdi. tikçe inkişaf ediyor. odun ve körniir 

Vilayet bütçeai 
bol.. fiyatlarda da katiyen ihtikar• 
meydan verilmiyor. Bunu halkım11:ırı 

- Vilayetin 938 mali yılı bütçesi ve alakalı memurların mütekabil bÜ5 

277 bin lira idi, bu yıl için umumi mec nü niyetlerine borçluyuz, , 
lis 300 bin liralık bir bütçe kabul et - • 

Yol ifleri miştir. 

imar hareketleri 

Teffeni ve yeşil ova kazalarında 
yeni hükümet konakları inşasına baş
lanmıştır. Bucak kazasında yapılmak 
ta olan parti ve halkevi binası bitirl
mek üzeredir. Yeşil ova parti kurağı
nın yapısınada başlanmıştır. Burdur 
merkeziyle tefenni kazası parti ve 
halkevi kurakları ise iki yıl evet bi -
liı lJ,uli'-:•. 

Şehrin methalindeki eski mezar -
!ıklar kaldırılarak burada burdur ıs -
parta şosesinin üzerinde karşılıklı 

memleket hastanesi ve orta mektep bi 
nalan kurulmuştur. 45 bin lira sarfile 
yaptırılan hastanenin tefriş ve dahili 
tesisatı vekaletten temin edeceğimiz 

yardımla ve 939 bütçemizden ayırdı -
ğımız tahsisatla temin edeceğiz. 

Vaktiyle ilk mektep muallimleri -
nin maaşlarılarını muntazaman tesviye 
etmek için vilayete verilen 20 bin li. 
rayı ödemek suretiyle başlanan orta 
mektebin birinci kat dıvarları çıka • 
rıldı, inşaata bu yılda devam oluna -
rak gelecek yıl mektebin açılması 
temin olunacaktır. 

Bunlardan başka şehir içinde bu 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
ilk okul binası daha inşaya başlanmış 
bulunuyor: 

Ziraat ve orman 

Orta okul binası yanında vücuda 
getirilen yeni fidanlık için her taraf
tan tohum ve ağaç temin ve tedarik 
olunarak günden güne inkişaf etti -
riliyor. 

Bu yıl vilayetin zirai vaziyeti çok 
iyidir. Ekim her cins ve sahada ge -
çen seneden fazla ve çok ümit veri -
cidir. hayvan hastalığı yoktur. Bur -
durda orman, kanunun neşrinden e -

"30 -40 senedir yapılmayan Burd11t 
tefenni şosesi üzerinde faaliyetle ça .. 
!ışılıyor, bu yol üzerinde karamanlı• 
dan yeni kurulan yeşil ova kazasın• 
20 kilo metrelik yeni bir şose yapıl• 
mış, gidiş gelişe açılmıştır. 

Burdur - Antalya şosesinin Bucak• 
Antalya hududu arasındaki boeuk o
lan mühim bir kısım yapılıyor. 

Bel ÖnU - İaparta arasında 9iın;ı; 
t .. ! L-1 ...1 .- ~ - • t..! J - • .s- •- •y"'""• 
Karamanlı nahiyesile Antalyanııı 

Korkut ili kazası arasında açılan yo• 
lun toprak tesviyesi bitirilmiş, köprü• 
leri yapılmıştır. 

Tefenni çavdarı - armudu Dirilli a· 
rasındaki yol ve köprüler tamamlan· 
mış, vilayetin bütün köy yolları ıslah 
edilerek her mevsimde makinalı vası· 
ta1arın geçmesine müsait bir ha1e ge
tirilmiştir .,. - O Becerik 

Konyada parke 
döşenecek bir cadde 

Konya (Hususi) - Belediye hükil· 
met binasının önünden başlayıp Kapı 
camiinden geçen ve eski hayvaı. paza· 
rına kadar uzayan caddeye parke dö • 
şetmeğc karar vermiştir. Bu işe aif 
keşif bugünlerde yapılacak, parke fer 
şiyatı !lonbahara kadar bitirilecektir. 

Seydişehirde arıcıhk 

Konya (Hususi) - Seydişehir mın
takasında arıcılık gün geçtikçe inki .. 
şaf etmektedir. Bugün Seydi Şehir'• 
de 420 arıcı ve 2.200 arı kovanı bulun
maktadır. Bu kovanlardan 3.000 kilo 
bal alınmıştır. 

Kastamanu'da resim kursu 

Kastamonu (Hususi) - Oç ay evel 
Halkevinde açılan resim ve tezyini 
sanatlar kursu çalışmalarını bitirmiş
tir. Kursa devam eden bayanlara ya -
kında törenle diploma verilecektir. 

Vücuda getirilen eıerler sergide tet

hir olunmaktadır. Gönderdiğim fo • 
toğraf kursa devam eden bayanlan 

bir arada gCateriyor. 
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Japon deniz makamlar1 
limandaki ecnebi harp gemilerine 

ültimatum verdiler 
ne . Ne Amerika 

gemilerini gerı 
İngiltere harp 
çekmiyorlar 

londra, 22 a.a. - Royter Ajansının Svatov'dan öğrendiğine göre, 
Japon deniz makamatı bugün Svatov limanında bulunan ecnebi harp ge
bıilerine bir ültimatum vermiştir. 

::--1 Bu ültimatumda ecnebi gemilerin 
Hariciye encümeninde ı nihayet öğleden sonra saat bire kadar 
_ ~ _ limandan çıkmış almaları lazım geldi-

B. Bonne harici 
vaziyet hakkında 

izahat verdi 
Paris, 22 a.a. - Dün akşam mebu -

tan meclisi hariciye encümeninde be
>'anatta bulunan B. Bone, uzak prk 
lbeselelerinde Fransa hükümetinin 
İngiltere hükümetiyle tamamiyle mü
tesanit olduğu noktasında ısrar et
lııiştir. 

B. Bone, 9 nisan hadiselerindenbe
ri vaziyette hasıl olan inkişafları izah 
\re teşrih etmiştir. Lort Halifaks'ın 
geçenlerde Lortlar kamarasında yap -
lbış olduğu beyanata telmih eden B. 
llone, Tienr;in hadisesinin dostane 
bir surette halledileceti ümidini iz
har eylemiştir. 
Sovyetlerle yapılan müzalıereler 

Nazır, sovyetlerle yapılmakta olan 
müzakerelerin ne derecede ilerlemış 
olduğundan da bahsetmiştir. 

Mumaileyh, birçok noktalarda üç 
devlet arasında tam bir itilaf hasıl ol
nıut olduğunu, yalnız yardım istemi
Yen bazı devletlerin hususi vaziyetle
ri dolayıaiyle henüz bir çok güçlükle
rin mevcut olduğunu söylemittir. 

B. Bone, bu müşkülatı bertaraf et
lhek için müzakerelere devam edil
inekte olduğunu ilive etmittir. 

Nazır, şöyle demiştir : 
" - Fransa hUktıilletl, mUhıtan ol· 

duğu kadar mükemmel bir ititlfa se
ri bir surette vasıl olmak için hiç bir 
gayreti esirgememeğe azmetmiştir. 1-
tillf, taarruza mukavemete azmetmit 
olan bütün devletlerin girişecekleri 
taahhiltlerin tamamile biribirine ben
zer ve karşılıklı olmasını temin ede -
cektir. 
l•panya ile olan münaebetler 

lspanya'dan bahseden nazır, iki 
memleket arasında iblis ve itimat e
aaslarına istinat eden bir itbirlifi ya
pılacağından emin olduğunu beyan 
etmiJ ve ıöyle demiştir: 

.. _ Fransa, Berard - J ordana itillfı 
ahkamına sadikane riayet etmittir.,, 

B. Bonne kuvete müracaat için ya
pılacak her türlil muhtemel teşebbüse 
kartı koymak için Franaa'nın bütün 
diplomatik ve askeri tedbirleri almak
ta berdevam olduğunu söyliyerek be • 
yanatını bitirmit ve sonunda "sulh te
mininin en iyi çaresi budur.,, demittir. 

Almanya Viyana' dıki İngiliz 
konsolosunun geri 
ahnmasını istedi 

Bertin, 22 a.a. - Resmen bildirildi • 
fine göre alman hükümeti, İngiltere 
hükümetinden Viyanadaki general 
konsolosunu geri çağırmasını istemiş -
tir. Viyanadaki ingiliz general konso: 
loaluğunun memnu havadisler neırı 
meselesinde zimedhal olduğu anlatıl · 
nııttır. 

mukabele bilmi•il 
Berlin, 22 a.a. - Diplomasi rnahafi· 

li, alman hükümetinin Viyanadaki in· 
giliz general konsolosu B. Saint • Cla· 
ir'in geri çağrılması için İngiltere hü
kümetine vaki olan müracaatının Li • 
verpul'daki alman konsolosu B. Val· 
ter Reinhart'ın geri çağrılmasına kar· 
ıı bir mukabelei bilmiıil tedbiri oldu
ğunu beyan etmektedir. MalGm oldu· 
ğu üzere, İngiliz hükümeti Liverpoll· 
daki alman konsolosunun casusluk 
yaptığı kanaatini iddia ederek, bu kon 
aolosun geri çağrılma11nı temine mu· 
vaffak olmuttur. 

Batıray geliyor 
İstanbul, 22 {Telefonla) - Alman

ya'da yapılmakta olan ay sınıfı deniz
altı gemilerimizden Batıray'ın tecrü
beleri muvaffakiyetle neticelenmit
tir. Denizaltımız bugünlerde lstanbu· 
la plecektir. 

ği tebliğ edilmektedir. 
Limanda bir ingiliz destroyeri ile 1 

de Amerika destroyeri bulunmakta • 
dır. 

Royter ajansı, bu iki harp gemisinin 
limandan ayrılmıyacaklarını ve orada 
kalarak ingiliz ve amerikan menafiini 
himaye edeceklerini ilave eylemekte -
dir. 

Londra resmi makamlarının, teyit e
tiğine göre, japonlar, yabancı devlet 
gemilerinin Svatov limanından 30 sa· 
at zarfında çekilmelerini tebliğ etmiş
tir. Gemilerin kumandanları ise bu 
tebliği reddeylemiş ve limanda kalma· 
yı azmeylemiş bulunmaktadır. 

Bir torpito muhribi daha 
göncl eriliyor 

Va§ington, 22 a.a. - Bahriye naza
retinin teyit ettiğine göre, amiral Yar 
nel japon bahri makamlarına , "ameri -
kan vatandaşları himaye ve yardıma 
muhtaç oldukları müddetçe,, Ameri · 
kan gemilerinin Çin limanlarında ka
lacağını bildirmiştir. Amerikan Pills
bury torpido muhribi Svatov limanını 
terketmemekle kalmıyacak, bu limana 
ayrıca ikinci bir torpido muhribi da -
ha gönderilecektir. 

lngilizler de gemilerini 
çekmiyorlar 

Londra, 22 a.a. - Royter Ajansının 
Şanghaydan bildirdiğine göre, İngiliz 
makamları Svatovdaki yabancı gemi -
!erle bu ıehirde sakin yabancıların 
geri çekilmesi hakkındaki japon tale
bini reddeylemiş ve bunların bu 1i • 
manda ve ıehirde kalmakta haklı ol -
duklarını bildirmiştir. 

Bir Am.riJNm laımpan.)'GnllCI 
tecavüz 

Hongkong, 22 a.a. - Savtov'da ja
ponlar amerikan Villiam Hungt kum
panyasına ait antrepo ve rıhtımlara 
girerek amerikan mülküne tasallut 
eylemiştir. 

Japon bahriyesinin ihtarına rağ
men, amerikan ve İngiliz harp gemile
ri Svatov'da kalmıştır. Soout isminde
ki bqka bir harp gemisi de Svatov 
limanına girmek imkanlarını araştır
maktadır. 

Japon kıtaları tayyare meydanını, 
aakeri tayyare karargahı haline ifrağ 
için büyük bir faaliyetle çalışmakta
dır. 

lngiliz kadın ve çocukları 
tahliye eclilmek üzere 

Londra, 22 a.a. - Çemberleyn a
vam kamarasında yaptığı beyanatta 
Svatov'daki ingiliz kadın ve çocukla
rının tahliye edilmek üzere olduğunu 
bild\rmittir. Bu it için lüzumu olan 
vapurlar yola çıkarılmıştır. Japon de· 
niz makamları tahliyeyi kolaylaştır
mayı ve ingiliz mülkiyetine riayeti 
vadetmittir. 

Bqveltil, Tiençin meselesine de 
temas ederek demiştir ki: 
"- imtiyaz bölgesine lüzumu kadar 

taze yiyecek girmektedir. Fakat ah -
luka tahditleri devam etmektedir. 

Şehirde yangınlar çıktı 
Tokyo, 22 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: 
Genel kurmay başkanlığı, japon 

kuvetlerinin Svatov'daki ba§lıca bele
diye binalarının işgal etmit oldukla • 
rını bildirmektedir. Çinliler ıehri 
terketmeden önce üç yerde yangın 
çıkarmışlarsa da japon kıtaları bu 
yangınları söndürmeğe muvaffak ol -
muştur. 

22.000 gö~men 
gele<ek 
-

Bunlar1 iskôn için 

lrrakyada evler ybpıhyor 
latanbul, 22 (Telefonla) - Bu se

ne Bulgaristan, Yunanistan ve Ro
manya'dan memleketimize 22 bin 
göçmen daha getirilecektir. Bu göç. 
menlerin çoğu Trakya'da yerleştiri
lecektir. Bu münasebetle Trakya köy
lerinde ıöçmenler için yeni evler in
fUlaı& bqlanm•ıtır. 

ULUS 

Strang • Molotof 
görüımeleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

Moskova'nın iyi malfunat almakta 
olan mahfillerine nazaran Baltık me • 
selesi hariç olmak üzere B. Çember • 
leyn'in avam kamarasında ge~nlerde 
irat etmiş olduğu bir nutukta telmih 
etmiş bulunduğu güçlükler, mütekabil 
yardım işinde karşılıklı teahhütlerin 
ne olacağını tarif edecek olan formü • 
le mütealliktir. Bu münasebetle siyasi 
müşahitler, bilhassa şu noktayı kay -
detmektedirler: 
Bir alman gazete•inin makalesi 

Pravda gazetesi, Paris'te çıkan Ne
ues Vorwaerts adındaki alman gazete
sinin hali hazırda İngiltere • Fransa -
Sovyet Rusya arasında cereyan etmek 
te olan müzakereler hakkındaki bir 
makalesini iktibas etmiştir. 

Bu gazete, muahede maddelerinin 
tevhidi meselesinin tali derecede bir 
iş olduğunu kaydettikten sonra asıl 
meselenin en iyi mütekabil itimat şart 
lan dahilinde mutaarrıza mukavemet 
hususundaki müşterek kararı natık bir 
muahedenin imzası olduğunu yazmak-
ta idi. 

Bundan baska Havas ajansı, muta -
savver misakın uzak sarka teşmili me
selesinin asla ileri sUrülmemis oldu • 
ğunu beyan edebilecek bir mevkide 
bulunmaktadır. 

lngiliz teklillerinde yeni bir 
§ey yok 

Moskova, 22 a.a. - Tass tebliğ edi
yor: 

Başvekil ve hariciye komiseri Mo -
lotof 21 haziranda ingi !iz büyük elçi · 
si Seeds, fransız büyük elçisi Naggiar 
ve Strang'ı kabul etmiştir. Bunlar ye
ni ingiliz - fransız tekliflerini tevdi 
etmişlerdir. Bu yeni teklifler de İn -
giltere ve Fransa'nın bundan evelki 
tekliflerinin tekerrüründen başka bir 
şey değildir. 

Sovyet hariciye komiserliği mahfil
lerinde kaydedildiğine göre, yeni in -
giliz - fransız teklifleri bundan evci · 
kilere nisbetle her hangi bir terakki 
kaydedecek mahiyette değildir. 

Memnuniyet verici bir neticeye 
varılamadı 

Londra, 22 a.a. - İngiliz gazeteleri 
dün Molotof'la ingiliz ve fransız mü • 
messillerinin yaptıkları mülakat hak
kında Tass ajansının neşrettiği teb -
liJi -•uu bahsetmekte ve bu mUIA -
katın memnuniyet verici bir neticeye 
varmadığını kaydeylemektedir. 

Taymis gazetesi pek nikbin görü -
nüoyrsa da müzakerelerin her safha
sında bir çok milli menfaatlerin ve 
muhtelif noktai nazarların nazarı iti
bare alınması lazım geldiğine binaen 
müzakerelerdeki terakkinin zaruri o
larak yavaJ yürüyeceğine işaret eyle -
mektedir. 

Sovyetler yeni teklillerde 
bulundular 

Moskova, 22 a.a. - BB. Seeds, Nag-
giar ve Strang bugün saat 17 de Krem 
line giderek Molotof tarafından kabul 
edilmişlerdir. B. Molotof, bunlara ye· 
ni ingiliz - fransız tekliflerine Sov -
yetlerin resmi cevabını tevdi eylemiş
tir. Görüşme yarım saat kadar sürmüş 
tür. 

Sovyetler'in son cevabını hükümet· 
terine bildirmiş olan büyük elçiler, 
halen talimat beklemektedir. 

İngiliz büyük elçiliği katiplerinden 
B. Robert görüşmelerin seyri hakkın
da ingiliz hariciye nazaretini tenvir 
etmek üzere bu sabah tayyare ile Lon
dra'ya hareket etmiştir. 

1940 ta Amerika'nın 
42 l7 tayyaresi olacak 

Vagington, 22 a.a. - Komisyon ha
linde toplanmış olan mümessiller mec 
lisi azaları, harbiye nezaretinin 1940 

senesinde malik olaeağı tayyarelerin 
miktarını 5.500 den 4.217 ye indirmit· 
tir. 

Mümessiller meclisinin adi içtima -
ında bu tayyarelerin satın alınması i
çin muktezi kredileri kabul edecektir. 

Siyasi mahafil, komisyonda alınmış 
olan vaziyetin altüst edilmesine inti -
zar etmektedir. 

İngiltere • Meksika 
münasebetleri 

Londra, 22 a.a. -Resmen öğrenil • 
diğine göre İngiltere hükümeti, is • 
timlik edilmiş İngiliz - Amerikan 
petrol kumpanyaları ile Meksika hü -
kümeti arasında cereyan etmekte olan 
müzakereleri alaka ile takip etmekte
dir. İngiltere ile Meksika arasında 
münasebatın Meksika'nn bu müzake
relerde takınacağı karara ballı oldu • 
iu beyan edilmektedir. 

Mısır hariciye 
• I 

nazırı lstanbul da 
(Başı ı. inci sayfada) 

Muhterem misafirimiz, Haydarpa· 
p istasyonunda vali ve belediye reisi 
Lntfi Kırdar, İstanbul komutanı ge • 
neral Halis Bıyıktay, emniyet direk· 
törü, Mısır general konsolosu, konso· 
Josluk erkanı ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından hararetle karşılan· 
mıştır. 

İstasyonda bir polis müfrezesi se
lam resmini ifa etmiştir. Abdülfettah 
Yahya Paşa, Haydarpaşa'dan Ülev 
vapuriyle Topane rıhtımına çıkarak 

oradan otomobille Perapalasa gitmiş· 
tir. 

Ziyaretler 

Mısır hariciye nazırı Abdülfettah 
Yahya Paşa, bugün saat 10,30 da vali· 
yi makamında ziyaret etmiştir. 

Vali Lutfi Kırdar, bu ziyareti saat 
11 de Perapalas otelinde iade etmiş· 
tir. 

Muhterem misafirimiz, müteaki· 
ben refakatlerinde Türkiye'nin Kahi
re elçisi olduğu hald~ saat 11,25 te 
Taksim meydanına gelerek Cümhuri· 
yet abidesine bir çelenk koymuş ve 
defteri mahsusu imzalamıştır. Burada 
bir polis müfrezesi tarafından se13.m· 
lanmış olan misafirimız, otomobille 
Perapalasa dönmüştür. Saat ıa te vi
layet tarafından Abdü!fettah Yahya 
Paşa şerefine Perapalasta bir öğle zi· 
yafeti verilmiştir. 

Miıalirimiz Burıaya giclecek 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Mısır 
hariciye nazırı ekselans Abdülfettah 
Yahya Paşa yarın rüklıbuna tahsis e · 
dilecek bir vapurla Mudanya yolu ile 
Bursa'ya gidecektir. Orada bir gün 
kalacak ve cumartesi günü- sabahleyin 
şehrimize dönecektir. Dost hariciye 
nazırı cumartesi günü sabahleyin 
9.30 da bütün gazetecileri mülakat 
vermek üzere davet etmiştir. 

Çinliler faaliyette 
(Başı ı ıncı sayfada) 

lunuyorlar. Dün öğledensonra Linfe· 
n'in batı şimalinde mühim bir mevki 
olan Şe - i - men'i geri almağa muvaf· 
fak olmuşlardır. Muharebe çok kanlt 
bir surette 80 saat sürmüştür. Bin ka
dar ölü veren japonlar Linfene' doğ
ru çekilmektedirler. 

Yeni bir Çin zaferi 

Çungking, 22 a.a. - Çekiai ajansı 
bildiriyor: 

Çin kıtaları Liulin'in istirdadından 
sonra Kuindu'daki japon mevzilerine 
hücum ederek düşmanı ağır bir hezi
mete uğratmışlardır. Yirmi kadar düş 
man subayı ölmüş ve ikisi yüksek rüt
beli olmak üzere 40 subay esir edil
miştir. 6 top, 40 mitralyöz ve birçok 
mühimmat ele geçirilmiştir. 

lngiliz Ataıamiliteri hala 
mevkuf 

Hongkong, 22 a.a. - Çekia ajansı 
bildiriyor: 

Japonlar tarafından mevkuf tutu -
lan ingiliz ataşemiliteri henüz serbest 
bırakılmamıştır. Kendisinin bugün 
Kalgan'dan batka bir yere nakledile -
ceği bildiriliyor. 

Bilarafhk kanununun tadili 
müzakereleri baıhyor 

Vaşington, 22 a.a. - Bugün, encü
mende alınan bir karar üzerine parla -
mento bitaraflık kanunu tadili müza
kerelerini derhal yapması tekarrür 
etmiştir. Müzakerelere ya pazartesi 
ya sah günü başlanacak ve iki gün i
çinde bu müzakereler bir neticeye 
bağlanacaktır. 

Ankara Borsası 

22 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıht F. Kıpanıt F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
VarlJOv• 
Budapeıte 
Bükreı 
Belcnd 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.5575 
67.2475 
50.815 
21.5425 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14.035 
23.8725 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.5575 
67.2475 
50.815 
21.5425 

1.0825 
1.56 
4.3375 

\4.035 
23.8725 
24.1425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

ESHAM VE TAHVlLAT 

1933 Türk Borcu I. 19.35 19.35 
( Pqin) 

Sivaı - Erzurum 
Hattı t.. 1. 19.69 19.69 
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BOHEMYA VE MORAVYA'DA 

Yahudiler aleyhinde 
bir çok tehditler oldu 

Yahudiler servetleri hakkında 

hükumete beyanname verecekler 
Prag, 22 a.a. - Bohemya ve Morav

ya yahudileri hakkındaki yeni kanun 
layihası, yahudilerin ve yahudi mües
seselerinin hususi bir mezuniyet al· 
maksızın arazi, iktısadi müesaeseler, 
her nevi aksiyonlar ve esham satın al· 
malarını ve arazi veya müesseseler ki
ralamalarını menetmektedir. 

Hususi mezuniyetler, protektör ta· 
rafından verilir. Yahudiler, 31 tem. 
muzdan evet bütün altın, platin, gü
müş eşyalar ile kıymettar taşları hak 
kında beyanname vermek mecburiye
tindedirler. 

Kimler yahudi addolunur? 
Üç biiyük baba ve annesi yahudi o

lan ve yahut iki büyük baba ve anne
si yahudi olup kendisi de yahudi di
nine mensup olan her şahıs, yahudi 
addolunur. 

Umumi 
hava 

(Başı 1 inci ~avfarfa) 

liği tesadüfünün doğurduğu ye
ni bir şey değil, mütemadiyen 
sağlamla,mak, bozulmaksızın 
devam etmek için her türlü im
kanları ve kabiliyetleri olan bir 
yeni münasebet ananesidir· 

• Münih'tenberi devam eden 
hadiseleri latanbul'da takip et
tikten ve buralara ait hikayeleri 
uzakta dinledikten aonra, Paris 
ve Londra' da ilk göze çarpan 
hususi hal, eylül telifmın ve 
harp korkuaunun zail olmuı ol
masıdır. Fransız ve İngiliz dev -
!etlerinin yeni bir harbe kar§ı 
maddi. laaaırlıklarlDIA .._ tience
de olduğunu tayin etmek müte-
hassıslara ait bir vazifedir. Fa -
kat en basit bir mütahit dahi iki 
,ehrin ha vasmı birkaç gün te -
neff üs ettikten sonra, her iki mil
letin de yeni bir harp ihtimaline 
karşı manen hazır bulundukları
nı kolaylıkla anlıyabilir. Ne ln
giltere, ne de Fransa yeni bir 
harbi asla tetvik etmek arzusun
da değildirler. Çünkü yeni bir 
harpten kazanmak istedikleri 
hiç bir 'ey yoktur. Ancak öyle 
görülüyor ki totaliter devletleri 
,u ve bu fedakarlıklarla doyur
mak ve cihan tahakkümü sevda
sından vaz geçirmek kağbil ol -
madığı herkeste kanaat haline 
gelmittir. Bu tecavüz sevdası 
yalnız bir ihtimal, kar,ı cephede 
harbe karar verilmit olmak ve 
onlar için zaferi imkansız kılmak 
ihtimali kartısrnda gevfİyebilir. 
Belli ba§lı §ahsiyetlerden bazıla
rı bu ihtimali dahi zayıf görmek-
te ve harp tehlikesinin mukad • 
der olduğunu söylemektedirler 
Bunun içindir ki Fransa ve ln. 
giltere' de claimi bir nöbet bekle
me vaziyeti görülüyor. Her taraf
ta hava müdafaası silahları ani 
bir hücuma kartı hazırlanmı,tır. 
Hiç bir seyahat mevsimini feda 
etmiyen kimselerde dahi, it inin 
batından ve memleketinden ay
rılmak cesareti kalmamıttır. 
Harp hazırlığrndan, her iki mem-
lekette, henüz umumi hayat mü
teessir olmamıtsa da, seferberlik 
hizmetlerinin hepıi de yarın ıa
bah ba,lıyacak bir harbe göre 
ayar edilmittir. Yeni bir emriva
ki kar,ısmda yeni bir ricalin, so
nu gelmez hezimetlerin bqlan -
gıcı olduğu, ve bugün elde edil
mi, olan sulh müdafaası cephesi
nin dahi bir daha kurulmamak 
üzere çözülüp gideceği kanaati
ne her konuftuğunuz kimsede 
adeta elle temas edeniniz. 

Bununla beraber, totaliter dev. 
letleri sulh yoluna çevirmek ar
zusundan vaz geçmek iatiyen de 
yoktur. Totaliter devletlere, ken
dileri için harpten batka çare ol
madıiı itikadını vermemek için 
her türlü itina sarf olunuyor. Sulh 
blokuna, iki taraftan biri ıilih 
veya iktııat harbi ile yıkılmcıya 
kadar devam edecek olan bir 

Bir müessese, bir yahudiye ait ol
duğu takdirde o müessese yahudi te
lakki edilir. Bir şirketin azasından 
birçoğu yahudi ise o müessese yahu
di addolunur. 

Alman ceaz kanunu, derhal meri -
yet mevkiine girecek olan bu kanun 
hilafına vaki hareketlere tatbik olu
nacaktır. 

Yahucliler ordudan ~ıkarılıyor 

Bratislava, 22 a.a. - Sanomach, 
Slovakya ordusunun muzır unsurla· 
dan temizleneceğini bildirmektedir. 

Bütün yahudiler ve eski düşünce
lerinden vaz geçmiyen bütün unsur
lar ordudan çıkarılacaktır. Bunların 
yerine öğretmenler getirilecektir. Bu 
öğretmenler yaz tatilinde hususi kurs 
!ara tabi tutulacaklardır. 

B. Ruzvelt üçüncü defa 
Cümhurreisi 

seçilecek mi ? 

Kendisi kabul edip elmiye<eğinl 
söylemiyor 

Vagington, 22 a.a. - Nevjersey'in 
demokrat ayanından B. Smathers, ga· 
zetelere beyanatta bulunarak B. Rıu· 
velti'n üçüncü defa olarak cümhurre
isi olmasına taraftar bulunduğunu 

söylemi§tir. 
Mumaileyh demiştir ki: 
"- Nevjersey'in demokrat murah

haslarından 32 si demokratların 1940 
tarihinde aktedecekleri kongrede B. 
Ruzvelt lehinde rey vereceklerdir. 

B. Smathera, B. Ruzveltin üçilncil 
defa olarak reisicümhur intihap edil~ 
mesini açıkça istiyen ilk senatördür.. 

B. Rrnvelt 6ir f.Y dylemiyor 
Mumaileyh, JU sözleri ilave etmi .. 

tir : 
"- B. Ruzvelt, 1940 senesinde Nev· 

york hükümeti dahilinde demokratla
rı galip ~ıkarabilecek yegane demok
rattır. Zira kendisi terakkiperverler
den B. Laguardia'nın Dewey'e veya 
herhangi bir cilmhuriyetçiye karı• 
muzaharet edeceği yegane demokrat
tır.,, 

B. Ruzvelt, siyasi mahafilde kendi· 
sinin üçüncü defa olarak reisicilmhur 
intihap edilmesi lehinde yapılmakta 

olan şiddetli propagandaya rağmen 
bunu kabul edip etmiyeceğini söyle· 
mekten bu ina kadar imtina etiniftir. 

Limanlann tetkiki 
Nafıa Vekileti bilhassa İstanbul 

limanı ve diğer bazı limanlarımız 

hakkında teknik tetkiklerde bulun
mak üzere lngiltere'den bir mütehat
sıs heyet getirtmeğe karar vermiştir. 
Heyet limanlarımızın ıslahı hakkında 
tetkiklerde bulunarak Vekilete rapor 
verecektir. 

İstanbul Be!ediye mııhasebecisl 
ıehrimiıde 

İstanbul, 22 {Telefonla) - Beledi
ye muhasebe müdürü İstanbul beledi
yesinin, belediyeler bankasından ya• 
pacağı beş milyon liralık iıtikrazın 

son muamelesini ikmal etmek ve pa • 
ranın ilk taksitini almak üzere dün 
İstanbul'dan hareket etmiştir. Bugün 
tchrimizde bulunacaktır. 

ideoloji mücadele cephesi hali 
verilmek iıteniyor. 

Harp korkusuna, hazırlıksızlı. 
ia ve kıımi fedakarlıklarla tota
liter devletlerin tecavüz selinin 
durdurulabileceğine istinat eden 
sulh fikri iflia etmi,se de, eğ~r 
karıı taraf sulh bloku cepheainin 
harp etmek -kararına inandırıl
dıktan aonra barıtı temin edecek 
olan ;mk&nlar varsa onlardan is
tifade etmemek ve bu imkanları 
tamamen kapamak fikri revaç 
bulmuyor. Harp, demokrasiler 
için mutlaka içtinap eailmesi la .. 
zım olan bir felaket telakki edil. 
mekten çıkmıttır: fakat mümkün 
olduğu kadar uzakla•tırılmak 
doiru olan bir facia telakki edil
mekten çılanamıatır. 

F. R. ATAY. 
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DİKKAT: 

F F L 
EN BİRİNCİ KAN, KUVVET İŞTİHA ŞURUBUDUR 

FOSF ARSOL'u, bütün kuvet şuruplarından ayıran baılıca ha11a: Devamlı bir surette Kan, kuvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur. 

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL ---------- Diş Doktoru diyor ki 
... 
: Kısa bir müddet "RAD • 
E YOLİN" kullandıktan son-
5: ra. ditleriniz inci gibi par· 
E ladıktan başka mikropların 
E k!miJen mahvolduğunu, za 
: rarlı .ıalya ve ifrazatın ke--: sildiğini, dit etlerindeki 
E iltihapların dur\luğunu ve 
: nihayet ağzınızda latif bir 
: rayiha başladığını duya --: caksınız. ---s Gayet temiz • gayet -------------------

sıhi - gayet ucuz 
Her gün sabah, öğle ve 

akıam yemeklerinden son
ra günde Uç defa dişleri -
nizi : 7212 

---• ---• ---------------------------------------------------------------- -= -
~ Radyolin ile fırçalayınız ~ - -'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- -- -- -
E Ecnebi muhaberatına ~ = = - -
~muktedir bir memur ve bir ~ - -- -- -

daktılo aranıyor . ~ -------- -- -- -E Fındık tarım satı kooperatifleri birliğinden : § - -- -: Gireaun'da Fındık farım Satıı Kooperatifleri Birliği lh. = -E racat aerviıinde çal şmak üzere birisi Fransızca olmak üze. : 
E re İngilizce, Fransız ve Almanca lisanlarından en az iki· : 
5 sine vakıf ve ticari muhaberatı mükemmel bir surette idare : 
E edebilecek bir memurla aynı lisan ~artlarını haiz bir daktilo 5 
5 alınacaktır. Ücretler i ehliyetlerine göre tesbit edilecektir. : - -- -E Taliplerin nihayet 5 Temmuz 1939 tarihine kadar mek- : 
: tupla Gireıun'da Birlık Umum Müdürlüğüne müracaat : 
E ederek tercümei halleriyle referanslarını bildirmeleri tah· E 
5 sil ve hizmet veaikalarının ıuretleriyle birer boy fotoğrafı : 
5 ıöndermeleri rica olunur. 2306 - ---
-.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- -- -- -
~ M. NEDİM İRENGÜN ~ - -- -- -- -- -: Yeni hôl No. 1 • 59 TL. 2246 : - -- -- -5: Her nevi ambalaj e Matbaa kağıtları Mukavva Kırtaıi- :E 
5: ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağaz,mızdan te- :E 
5: min edebilirsiniz. 22267 5 - -~ Airam ampulleri Ankara deoosudur 5 - --.11111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111111111111111111•11111,. 

DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde ıördüiünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmittir. 

Her yerde 11rarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutulan tiddetle reddediniz 7239 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G o·· z hastalıklar• 
ıınıf mütehassısı 

İstanbul ffıydırpaııa H11taneıi ıabI~ 
ıöz mütehass11I ve Gülhane Hutıneıı 
ubık ıö:ı ba, muavini. Muayene: sa
bah: Si dan 19 a kadar. Belediye aırası 
Talu Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 --•111" 
Tank Edip kitap evi 

Bankalar caddesine nakledilmit· 
tir. Telefon: 3000 2245 

.111111111111111 İLAN llllllUUllllL -- -
Adriatica S. A. N. E ----- -- -

: İstanbul ile Batum arasında : 
: her 14 günde 1 kendi vapurlari- : 
: le yapılan muntazam scferl~rinı- : 
: tekrar başlanacağını ve ilk sefer :; 
: yolcu ve eşyayı tüccariye alarak : 

Cebeci Haıtaneıi -
Kulc;k, Burun, Boğaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye kötesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485. 16 2003 

Ki R EÇ 
Kütahya namiyle maruf en yüksek 

randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec
nebiyeden ari (Mehmet Çavuş mal
ları) toptan ve perakende Sanayi cad
desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha -
san Bal dudak Telefon 1423 ticaret -
hanelerinde bulunur. Reklam ilanla
rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e-
diniz. •2039 

: Haziranın 30 ncu günü ALBANO§ 
: vapuru ile yapılacağını ınuhte- : Hemıire ve hasfabakıu aranıyor 
: rem müşterilerine bildirir. 7236 E 
"!tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. Deniz Hutaneai Battabipliğin· 

den: 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = ~ - -§Doktor, eczacı ve sıhat memuru aranıyor~ 
~ ::::: - -§Zonguldak kömür havzası Sağlık Komis-~ 
= -§§ yonu Başkanlığından : ~ - -:s. No. ::: 
~- ::: =: 1 - Zonguldak amele hastanesi 275 lira ücretle bir Bevliye ::E 
= ıçın mütehaasısı ::= = 2 - ,, ,, ,, ,, 300 ,, ,, bir bakteri- ::= 
- 1 w -yo og ::::: = 3 - Kandilli ., 350 - ., " . ,, = 4 • Gelik ,, dispanseri ,, 275 ,, 
--- 5 - Kozlu ,, ,, 275 " ,, 

6 - Armutçuk ve çamlı 250 ,, ,, 
7 • KiJimJi İnagwzı 225 

" " = 8 - Kireçlik ,, 225 ,, = 9 - Methar şefJiği ve eczacı 130 ,, = ba~lığı için 
:=10 - Gelik, Kilimli ve Kandilli 100 zer,, 
=: için =. 11 - Zonguldak hastanesi ikinci 80 ,, 

,, Operatör. := 
,, bir doktor ::= -::::: " " ,, --

== ::: 
" " " 
" " " ---" " 
" ,, eczacı. := ---,, üç eczacı. -

== --,, Bir eczacı. := ---=: eczacılığı için 
=:12 -Zonguldak ocaklarında 
=: kullanılacak 

60 tar lira ücretle beı sıh- 5 
hat memuru 5 

70 fer lira ücretle dört 5 § 13 - Zonguldak haıtaneai için 
h • -= emııre. := 

Deniz hastanesinde 40 lira ücretli = ::: 
iki hemşirelik ve 25 lira ücretli 7 has- - Yuakrda yazılı yerlere talip olanların ikiıer kıt'a fotoğ- :E 
tabakıcılık münhaldir. == raflariyle birlikte kııa tercümeihal varakalarını 30-6-939 5 

Ulus meydanında büyük mağaza İsteklilerin 1 temmuz 939 tarihine · := gününe kadar Zonguldak Sağlık komisyonu Bafkanhğına :E 
Tarık Edip Kitap evine kadar Kasımpa~a'da Deniz hastanesi = göndermeleri. 2302 5 

DEVREN KİRALIK 

müracaat 
2245 baş tabipliği~;3~~racaatları. 12346 ~ l l lll l l il l l lll l l l l l il l l lll l lll l lll l lll l lll l llll llll l lll l l lll l il llll l lll l llll lrF 

Müjde . 
EGE OTELi 

Sait Gemalmaz idaresinde mü· 
kemmel konforlu olarak açıldı. 
Müdafaai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli karşısında 2190 

iyi İngilizce bilen 

Bir bayan - Müsait şeraitle İngi 
lizce ders vermektedir. Pazardan ma 
ada öğleye kadar 3936 Telefona mil 
racaat. 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

2284 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve ditbudaktan ma · 
nOJ 1450 m2 parke, toptan veya 
oerakende, satılıktır. Yenitehir 
posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 

MOZAYIK 

~ 
Marka 

Satıp yeni çıktı, haliı beyaz mer
merden, kendine mahauı rengi, par· 
laklığı ve huıusiyeti vardır. Tabii ıi
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mü?üre dik: 
kat ediniz. Toptan aatıı yen: Sanayı 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüaeyin O -
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -
kende aatıJ yerleri: Nazmi Balkanoi
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Haun Baldudak Telefon: 1423 

ULUS - 20. inci yd. - No: 6425 

tmtlyu aahibl 
lıkender Artun 

Umumi ne9riyatı idare eden 

Yuı itleri MüdürO 
Mümtaz Faik FENiK 

UWS ~uaneYi ANKARA 

Orman koruma 

3 kalem yiyecek 

al.nacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lığından: 

İstanbul'da orman koruma talim -

Çubuk barajı 
Gazino Lokanta ve bahçeleri 

Yeni bir direksiyon tarafından pek yakında 
bir surette açılıyor. 

g3hı ihtiyacı için20~00 kilo bulgu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
7000 kilo nohut, 6000 kilo kuru üzüm 
pazarlık suretiyle alınacaktır. Eksilt
mesi 29 haziran 939 perşembe günü 
saat 11 de Ankara'da Yenişehir'de or
man koruma genel komutanlık bina -
sındadır . 

Bulgurun beher kilosunun muham -
men bedeli 10 nohudun 10,S, kuru ü
zümiln 20 kuruıtur. Muvakkat temi -
natları bulgurun 150, nohudun 55, 1i -
ra 13 kuruş üzümün 90 liradır. İstekli 
lerin yazılı günde komisyona müraca
at etmeleri ilan olunur. 

(2442) 12470 

S I N 1 R zafiyeti, vücut yorgunluğu, ain ve sızılan 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor. 
Iarca da tasdik edilmiştir. Haatalannızda. çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 
iştihalarını açar. Cilde tazelik, clterlere kuvvet verir. 

Eczane, ecza depoau ve parfümeri maiualanndan lıteyinis. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

t S T A N B U L 1940 ======:::::::? 

Alman koku a$ağıdaki fiyatlarla satılmaktadır 
Ankara Memurlar koooeratif şirketinden : Lira kunıt 

1 - Asıari bir vagon olmak üzere istasyonda vagonda teslim beher tonu 

2 - Depoda toptan salıt fiyatı tonu (nakil vasıtasına tahmil masrafı dahil) 

3 - Perakende ıalıt fiyatı kiloıu 

26. 

27. 50 

-. 
4 - Satıılar 250 kiloya kadar perakende ve bundan yukarısı toptan sayılır. 

YEN/ 
BUGÜN BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GUN BU GECE Sinema ileminin en muazzam 

pheseri olan 

Damgah Kadın 
filmi muvaffakiyetle devam ediyor 
ilaveten: Romanya Hariciye Nazırı 
Bay Gafenko Milli Şefimiz İsmet 

İnönü'nün huzurlarında 

Halk matinesi 12,15 de 

GOR, iŞiT, SÖYLEME 

AÇIK HAVA 

BU GECE 
Senenin en büyük filmlerinden 

VATAN HASRETİ 
Baı Rollerde : Harry Baur 

J canine Crispine 

Gündüz 13,30 - 17 ,30 aeanslarında 

BAY TEKiN YENi 
DÜNYALARDA 

30 kısım birden 

Harry Baur - J. P. Aumont ve 

Danielle Darrieux 

tarafından oynanan 

TARAS BULBA 
Seanalar: 

12 • 14 • 16 • 18 - ve gece 20,30 da 

SİNEMASI PEK YAKINDA AÇILIYOR 



~1939 

Vilôyetler 

Auk eksiltme ilanı 

ıınai imalit noksanları itmamı 
Aydın Su İ§leri Dördüncü Şube 

Müdürlüğünden : 
A) Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı-

Ço • • • nın 23 + 400 - 26 + 400 kilometrele-
23 l'\anı Vılayetınden : ri arasındaki sınai imalat noksanları-
~ · 

6
: ~39 tarih cuma günü saat 16 nın itmamı olup bedel keşfi (22039) 

~1 11ilayet daimi encümeninde lira 66 kuruştur. 
~ 0;1> lira keşif bedeli Mecidözü B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle-
~ · Ulunun tuğla, betonarme ve ça • dir. 
'4ty~tı açık eksiltme usuliyle eksilt C) Eksiltme günü 10 temmuz 939 
l\ıı konulmuştur. tarihine tesadüf eden pazartesi saat 

li t ka"clc, eksiltme, bayındırlık işle 16.30 da Aydın su işleri dördüncü şu-
.._ tııeı hus • f • t eler"ı b ··d·· ı·· ~ ·· "Oj • usı ve ennı pr nam , e mu ur ugunde yapılacaktır. 
>toje keşif hülisası ve buna ve D) İstekliler şartname, proje ve 
~ di~ keıif hüliaasiyle buna mütefer- merbutatını Aydın su işleri müdüri
\ ~ ~r e\'t'ak parasız Nafıa dairesin- yetinde görebilirler. 

il( tilccektir. E) Eksiltmeye girebilmek için is-
~"akkat teminat (691) lira (59) teklilerin 2490 No.lu kanun hüküm-
~~~· • . lerine göre (1652) lira 97 kuruşluk 
'~ lılerı.n teklıf n_ıektuplar;ı ~e Ço muvakkat teminat vermeleri ve ihale
{&) •• liyetınden eksıltme tarıhınden den (8) gün evel ehliyet vesikası al
~ tun ~vel alınmış ehliyet ve 939 yı mak üzere Aydın viJciyetine müracaat 
tlg llt tıcaret odası vesikalannı 23. 6. etmeleri şarttır. 
~ Ctıına ~nü .saat 15 e kad~r v_ilayet .. F?. Teklif mektuplarının eksiltme 
'1 cncumenıne vermelerı lazım · gununde tesbit edilen saatten bir saat 

' 12153 evel su işleri dördüncü şube müdürlü-
bo ğünde teşekkül etmiş olan komisyona 
Çnıen evi yaptı nlacak verilmi§ olmasılazımdır. 

lJ ~r lakan Müdürlüğünden : 
~la kazası merkezinde keresteleri 
~ dairesince verilmek ve sair mal
~ °'t itçiliği müteahhide ait olmak 
~ 100 adet kargir göçmen evinin 
h 1 kapalı zarf usuliyle münakasa -

1 tonulmuıtur. 
«tı·- Beher evin muhammen keşif be 
'ıı 1 475 lira 30 kuruı olmak üzere cem 
ı4'fı30 liradır. 

t&ıı - İhalesi 3 temmu.z 939 p~~~esi 
hı;U laat 11 de İzmir ıskan mudurlil-
4- .de ınUteşekkil komisyon huzurun-
3 ıcra edilecektir. 

dtıı - ke§if bedeli mecmuunun % 7,5 
"n .. tutarı olan 3572 lira 25 kuruş mu
'-"'tat teminat parasının mal sandığı
~ i'atırıldığına dair makbuzun veya
~~ teminat mektubu ile 2490 sayı 
~ . una göre muktazi evrak ve vesa -
tf 1haleden bir saat evel komisyon 
~1.•liğine makbuz mukabilinde tevdi 
~lı:nesi lazımdır. 

~ - lıbu inşaata ait ıartname ce sa
~ t\>rak her gün İzmir, Ankara ve ls
tlbj~l lakin müdürlüklerinde görü -

lır. · (2001/2287) 12255 

Kaldırım inıaatı 
~J'dın Vilayeti Daimi Encüme-

l - ı '°7 - Aydın - Muila yolunun 51 + 
«. - 55 + 127 kilometre~eri aras~n -
«! 169()6 lira 50 kurut ketıf bedellı a· 
~ ltaıdınm inpatı eksiltmeye kon -

ttur. 
\'apıla.cak it 4420 m. adi kaldırım 
2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
.\ - Taş ve kum ocakları grafiği 
' - Hüliaai keşif 
C - Hususi fenni §<lrtname 
b - Eksiltme prtnamesi 

tı .. ~ ~ Bayındırlık işleri genel şart · 
~ell 

.il' - Tesviyeyi türabiye, 1ose ve ka
tir inıaata ait fenni ıartnarne 

O - Mukavele projesi 
.~•teyenler bu evrakı Aydın nafıa 

~11dür1Uğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 3. 7. 939 tarihinde pa· 

~esi günü saat ıs de vilayet encil -
~rıinde yapılacaktır. 
•• 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle · 
"lr. 

~ ~ - Eksiltmeye girebilmek için i~ • 
lılerin 1268 liralık muvakkat temı • 

~~"ermesi ve Aydın vilayetinden bu 
1çin alınmıı ehliyet vesikası ve Ti · 

~et odaaı vesikası bulunması lazım • 
r. 
6 - Te.klif mektuplan yukarıda il · 

~ııcu maddede yazılı saatten bir saat 
~eline kadar viliyet encümenine geti 

lerek encümen reisliğine makbuz mu 
~bilinde verilecektir. Posta ile gön • 
triıecek mektupların nihayet üçüncü 
~ddede yazılı saata kadar gelmi§ ol
'ı ve dı§ zarfın mühür mumu ile i
>iee kapatılmış olması lazımdır. Pos -
ttdt olacak gecikmeler kabul edilmez. 

12274 

Su tesisatı yaptırılacak 
le kütahya Garnizon Satm Alma 
Ollıiayonundan : 
1 - Kütahya'da tayyare garnizonu

"- tehir tebekeıinden itibaren yaptı
tıı.cak su tesisatı eksiltmeye konul -
lbıııtur. 

12361 

Sınai imalahn inşası 
Aydın Su İ§leri Dordüncü Şube 

Müdürlüğünden : 
A) Eksiltmeye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı

nın 26 + 400 - 36 + 050 kilometrele-
ri arasındaki sınai imalatın inşaatı o
lup bedel keşfi (48752) lira 17 kuruş
tur. 

B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

C) Eksiltme günü 10 temmuz 939 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14,30 da Aydın su işleri dördüncü şu· 
be müdürlüğünde yapılacaktır. 

D) İsteklilerin şartname, proje ve 
merbutatını Aydın su işleri müdürlü
ğünde görebilirler. 

E) Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 2490 No.lu kanun hükümle· 
Tine göre (3656) lira 41 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri ve ihaleden 
(8) gün evci ehliyet vesikası almak ü
zere Aydın vilayetine müracaat etme
leri şarttır. 

F) Teklif mektuplarının eksiltme 
gününde tesbit edilen saatten bir saat 
evel su işleri müdüriyetinde teşekkül 
etmiş olan komisyona verilmesi Hizım-
dır. 12360 

250 ton motorin ahnacak 
lzmir Belediyesinden : 

Otobüs işletme idaresi için 250 ton 
motörin satın alınması başkatiplikte
ki şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 17000 lira olup ihalesi 30-6-939 
cuma günü saat l 7 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlan -
mış teklif mektupları ihale günü aza
mi saat 16 ya kadar encümende riya· 
sete vetilir. 1275 liralık muvakkat te-
minatı öğleden sonra kapalı olmasına 
binaen öğleden evel İş Bankasına ya-
tırılır. (2056-2385) 12354 

Bir len memuru aramyor 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Belediyemizin yeni inşa ettir
mekte olduğu elektrik fa,brikasını i -
dare edecek bir fen memuru alınacak
tır. 

2 - Elektrik işlerinde bulunmuş 
olması ve Nafıa Vekaletinden birinci 
veya ikinci sınıf ehliyeti haiz olmaaı 
'8rttır. 

3 - Aylık ücret olarak yüz lira ve
rilecektir. 

4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev
rakı mUspite veya suretlerini 30 hazi· 
ran 939 tarihine kadar Çankırı bele· 
diyesine göndermeleri ilan olunur. 

12363 

Bir memur alınacak 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Belediyemi7in Zabıtai beledi· 
ye komiserliğini ve ıeyri sefer ve İt
faiye amirliği ve vazifelerini ifa ede
cek 50 lira ücretle bir memur alına • 
caktır. 

2 - Bu işlerde bulunmuş olmak la
zımdır. 

3 - Taliplerin ellerinde mevcut 
evrakı müspite veya suretlerini 30-6-
939 tarihine kadar Çankırı belediye · 
sine göndermeleri ilin olunur. 

12364 

ULUS 

Okul binası yapll11lacak D - Keşif hülasa cetveli na ait ticaret odası vesikaaını komis -
E - Husust prtname yona vermeleri lazımdır. 

Diyarbakır Vilayetinden : F - Yapı işleri umumi ve fenni 7 - Teklif mektupları yukarıda ya-
1 - Eksiltmeye konulan it: Diyar

bakır Yenişehirde 30579.89 lira bedeli 
keşifli beş dersaneli ilk okul ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

§artnamesi zılı gün ve saatten bir saat eveline ka-
G - Seridöpri dar makbuz mukabilinde komisyona 

2 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 

H - İsteyenler bu işe ait evraktan vermeleri lazımdır. Posta ile gönderi
yapı işleri umumi ve fenni şartname • lecek mektupların nihayet saat 10 a 
siyle bayındırlık işleri genel şartna • kadar gelmiş olmaları lazımdır. Pos -
mesinden maadasını bir lira mukabi - tadaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele sureti, 

linde Tunceli Nafıa müdürlüğünden (4404/ 2464) 12474 

C - Ek hususi şartname, 
D - Bayındırlık ve yapı işleri ve 

fenni şartnameleri. 
E - Bu evraklar Diyarbakır Nafıa 

Dairesinde görülebilir ve istenilir. 
3 - Bu işin ihalesi 3 temmuz günü 

saat 10 da Diyarbakır vilayet daimi 
encümeninde kapalı zarfla yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
2293.49 liralık muvakkat teminat ver
mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et · 
mek lazımdır. 

A - Nafıa Miidürlüğünden alınmış 

müteahhitlik vesikası, 
B - 939 mali yılına ait ticaret odası 

vesikası 
5 - Taliplerin teklif mektuplarını 

pazartesi günü ihale saatinden bir sa
at evet komisyon reisliğine makbuz 
mukabili vermeleri lbımdır. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

6 - Dördüncü maddenin A fıkra -
sındaki müteahhitlik vesikasın -
daki eksiltmeye çıkarılmış olan her 
hangi iş için istenildiği açıkça ya
zılmak şartiyle eksiltmenin yapılaca
ğı günden en az sekiz gün evet bir isti
da ile vilayet yolu ile Nafia müdürlü
ğünden istenilecek ve bu müddet zar -
fında vesika talebinde bulunmıyanla -
rın eksiltmeye giremiyecekleri 

12378 

1 nşaat münakasası 

satın alabilirler. Yapi işleri umumi ve 
fenni prtnamesini ve bayındırlık iş -
leri genel şartnamesini görmek iste -
yenler Tunceli Nafıa dairesinde bedel 
siz olarak görebilirler . 

3 - Eksiltme 3. 7. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de Tunceli nafıa müdürlü -
ğü binasında kapalı zarf usuliyle ya • 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2037.94 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz o 
lup göstermesi lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evet Tun 
celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
girebilmek için alınmış ehliyet vesi -
kası. 

B - Ticaret ve senayi odası sicil ve 
sikası (939 senesi} 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat eveline kadar Tun
celi nafıa dairesindeki eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de teslim edilecektir. Posta ile gön • 
derilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve artırma 'eksiltme ve ihale ka -
nununa uygun olarak mühür mumu i
le iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2449) 12423 

Göçmen evleri 

yaptırılacak 
Srvas iskan Müdürlüğünden : 

Erzurum Valiliğinden : Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Erzurumda yeniden yaptırıl - 1 - Hafik kaza merkezinde yapıla-

makta olan maden nümune evinin cak 100 göçmen evleri (Kerestele-
25455 lira 1 kuruş keşif bedeli ikmal ri hariç) bilumum malzeme müteah • 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme- hide ait olmak üzere kapalı zarf usu • 
ye konulmuştur. liyle yapılacaktır. 

ı - İhalesi 28. 6. 939 çarşamba gü • 2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
nü saat 15 de hükümet konağı içinde 3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
daimi encümen odasında yapılacak - A - Fenni şartname 
tır. B - İdari şartname 

3 - Muvakat teminat 1909 liradır. 4 - 12 Temmuz 939 çarşamba günü 
4 _ İsteklilerin eksiltmeye girebil· saat 15 te iskan müdürlüğü dairesin -

mek için ihale gününden 8 gün evel deki komisyonda yapılacaktır. 
vilayete müracaatla ehliyet vesikası 5 - Teminatı muvakkate miktarı 
alması mecburidir. 2683 lira 80 kuruştur. Teminatı mu -

5 - Talipler bu ite ait prtname ve- \rakkate nakten veya tahvil olarak ko
saireyi her gün vilayet encümeni ka • misyonca alı~amıyacağı.ndan bunun 
leminde ve nafıa müdürlüğünde göre- daha evel malıye veznesıne yatmlmııJ 
bilirler. olması ve makbuzunun zarfa konma • 

e - fetelıı:liler lıı:aııunun 2 .. a GncO ••· 
maddesinde yazılı vesikalarla birlikte 6 - İstekliler .fen~i ve .idari ~artna-
teminat ve teklif mektuplarını 2 inci melerle planı tatıl gunlerı harıç her 
maddede yazılı veçhi1 ihale saatinden ~~n Ankarada İsk~n umum müdürlü
bir saat eveline kadar vilayet daimi gu~d.e, lstan?.ul.: s.~vas, . Sams~~· ~~y
encümeni reisliğine vermelerinin ve serı ıskan mudurluklerınde gorebılır-
postada vukubulacak gecikmelerin ler. . .. .. 
muteber sayılmıyacağı ilan olunur. 7 - Teklıf mektup.tarını 4 un~u mad 

( 4226/2332) 12292 dede yazılı saatten hır saat evelıne ka-
dar makbuz mukabilinde komisyon 

l'lk OkUI bı'naSI yapllrlla<ak başkanlığına vermeleri lazımdır. Pos-
tada ve muayyen saatten sonra gecik-

Kırtehir Vilayetinden : meler kabul edilmez. Kanunun tarifi 
1 - Eksiltmeye konan iş : dairesinde hazırlanmış ve mühürlen -

Maarif. Vekaleti 

Muallim muavini olmak 
isteyenlere 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • 

coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 
almanca ve ingilizce muallim muavini 
olmak istiyenler için bu sene imtihan 
açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günU 
İstanbul üniversitesinde başlıyacak • 
tır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk vatandaJı olmaları, 
B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 

tazla olmaması, 
C) Hüsnühal erb~bından oldukları, 

.:r hangi bir surette mahkumiyetleri 
olmadığı hakkında bulundukları vila . 
yet veya kaza idare tıeyetinden alınmıı 
bi, mazbata ıbraz etmeleri (halen me· 
mur ve muallim olanlar bu kayıttan 
müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mual • 
limlik etmeye mani vücut arızaların
dan salim olduklarını ispat eder tas • 
dikti hekim raporu ıbraz etmeleri, 

E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı 
öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim mektebi .. den mezun olan · 
ların en az iki ders senesi muallimlik 
etmiş bulunmaları l?zımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
oldukları takdirde kanuni şartlar da • 
tilinde her hangi bir orta tedrisat mu· 
ilim muavi'lliğine tayin edilecekler • 

dir. 
5 - Yukarıdaki şartları haiz olan 

ıamzetler biı ıstid? ile vekalete müra· 
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi· 
kalar bağlam.caktır. 

A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas
dikli sureti. 

B) Tahsil dere~elerine ait tahadet -
name veya vesikalarının asıl ve yahut 
suretleri. 

C) Hüımühal mazbatası. 
Ç) Bulunduldan yerlerin nwerif 1 • 

daresinden nümunesine göre alınmiı 
t .. sdikli sıhhat raporu. 

E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
fotoğraflı flş 

F) Altı adet 4x6,S büyüklüğünde 
kartonsuz fotoğraflan. 

Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari-
hine kadar vekalete gönderilmit olma
sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 
müracaat etmiş olanlar imtihana alın · 
mıyacaktır. (2200) 12172 

2 eser tercüme ettirilecek 
Kırşehir Yenice mahallesinde yapı- memiş olan zarflar kabul edilmez. 

lacak on yedi bin yilz yetmiş dört lira (2504 12477 Maarif Vekilliğinden : 
doksan altı kuruş keşif bedelli bet • 1 - Fau .. t piyesinin birinci kısmı 
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4 - Mufassal malfunat alabilmek i
çin Dununbey belediyesindeki bu işe 
ait prtnameyi bili bedel ala ve göre· 
bilirler. 12370 

Karaman kasabası içme 

suyu isale hattl 

inşaat eksiltmesi 
Karaman Belediyesinden : 

1 - Yapılacak işin muhammen be • 
deli (31.301) lira (55) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 10. 7. 939 tarihine rast 
lıyan pazartesi günü saat (15) de Ka
raman belediyesinde toplanacak dai • 
mi encümende yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı (1) lira (60) ku• 
ruş mukabilinde Karaman Belediye -
sinden alabileceklerdir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve saat (14) de kadar 
Belediye reisliğine teslim etmiş olma· 
lan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun olmak Uzere 
2347 lira 58 kuruşluk muvakkat temi· 
nat. 

B - Eksiltmeye girebilmek için 
kanunun ve bu işe ait eksiltme prt • 
namesinin tayin ettiği vesikalar. 

C - Münakasaya iştirak edecek mil 
teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 

olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazım -
dır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat (14) de kadar makbuz mukabi • 
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektup· 
larının iadeli taahhütlü olması ve ni • 
hayet bu saate kadar belediyeye gel • 
miJ bulunması lazımdır •• (Postada o • 
lan gecikmeler kabul edilmez) bu it 
hakkında fazla izahat almak isteyen • 
terin Karaman belediyesine müraca • 
atları ilan olunur. (2179) 12248 

Harita yaptınlacak 
Bünyan Belediyesinden : 

Biinyan kasabasının (90) hertarlık 
meskun ve gayri meskun sahanın hali 
hazır hartasiyle bunu çevreliyen (60) 
hektarlık arazi ile (150) mektara va • 
ran sahanın 1/ 2000 mikyaslı münhani• 
li takeometrik hartasının alım işi ek • 
siltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli (2500) liradır. 
Eksiltme 6. 7. 939 günü saat 15 ae 

Bünyan belediye dairesinde toplana -
cak eksiltme komisyonun tarafından 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187.5 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden it • 
tirak vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lazımdır. 

Şartnameler: (Bünyan) belediyesin 
den ve Ankara'da belediyeler imar 
beytinden parasız olarak alınacaktır. 

Tekliflerin tayin edilen günde ıaat 
14 de kadar Bünyan belediye riyaseti
ne verilmesi veyahut posta ile bu sa • 
ate kadar gönderilmesi lazımdır. 

12493 

Jandarma 
dershaneli ilk okul binası ikmal inpa- 1 nşaat m Ü na kasaSI ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir ıe • 
tı icidir. kilde dilimize çevrilebilmeleri için bu 2Q k 1 k 

7 lzmir Belediyesinden : azan a ~ ıaCQ 2 _ Bu iş ait evrak şunlardır: iki eserin tercümesi işi 15.Vl. 1939 ta- ı 
A - Eksiltme şartnamesi. Sebze ve meyve hal santralı inşası rihinden itibaren iki sene müddetle 
B _ Mukavelename işi 13. 6. 939 tarihinden itibaren bir ay müsabakaya konmuştur. 

müddetle pazarlı 'a bırakılmıştır. Mu- 2 y ı k ·· 1 ·f C - Bayındırlık işleri genel şartna· - apı aca tercume er, maarı 
mesi. hammen bedeli 369105 lira 25 kuruş - vekilliğince tetkik edildikten sonra, 

D _ Fenni ve hususi şartname. tur. Faust'u terceme edenler arasında bi • 
Muvakkat teminatı 18534 liradır. İ<ıa- • ·ı•w• k 1000 J·· ı S • E _ Keşif ve keşif hülasası. s rıncı ıgı azanana , ve u ezar ı 

F - Proje. tirak edecekler encümen toplandığı tercüme edenler arasında birinciliği 
Pazartesi, çarıı.amba cuma günleri en - k a a 500 1. "'k"f t ·1 k 3 - Eksiltme 15. 6. 939 gününden 3 s azan n ıra mu a a verı ece • 
cümene gelirler. (2152/ 2452) 12475 t' 

7. 939 pazartesi gününe kadar kapalı ır. 

S 
• 3 - Bu eserler doğrudan doğruya 

zarf usuliyle eksiltmey konulmuştur. e ta" m 1 ra tı dilimize 
4 _Eksiltme 3. 7. 939 pazartesi gü- OS yazılmış oldukları dilden 

çevrilecektir. 
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin Çanakkale Nafıa Müdürlüiün-

deD 
.• 4 - Tercümelerin kolayca tetkik e-

de toplanan komisyon tarafından ya· dilebilmelerini temin maksadiyle, ve-
pılacaktır. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanak- kalete gönderilecek nüshanın makina 

s _ lstkliter bu işe ait tafsilatı Na- kale - Balya yolunun 1 + 000 - ıs+ ile yazılması ve türkçeye tercüme 
fıa müdürlüğünd~ görebilirlr. 030 kilometreleri arasında 13265 met • metninin, orijinal metnin beher say • 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is- relik şose tamiratı esasiyeai olup ke • {asiyle karşılıklı tanzim edilmesi 
teklilerin (1318) lira (12) kuruşluk şif bedeli 29011 lira 65 kuruıtur. şarttır. 
muvakkat teminat vermeleri ve aşağı- 2 - Bu işe ait evrak ve şartname 5 _ Hazırlanacak tercümeler, en 
daki yazılı vesikalrı ibraz etmeleri 14- şunlardır: geç müsabakanın hitam tarihi olan 
zımdır. A - Eksiltme şartnamesi 15.V'l.1941 tarihine kadar maarif ve -

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu- B - Mukavele projesi kaleti Ar genel direktörlüğüne teslim 
ğuna dair vesika. C - Bayındırlık itleri genel ıart • edilmit olacaktır. 

Jandarma Genel Kumutanlrğı 

Ankara Satın Alma Komisyonun" 
dan : 

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

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

(2507) 1248 

~- ._Devlet Orman iş . 

Satılık çam tomruğu 
B - Bu işler için bir hafta evet vi- namesi 6 - Bu müsabakaya ittirak etmek 

!ayetten alınmış ehliyet vesikası. D - Tesviyei türabire şose ve kir- istiyenlerin, adlariyle sarih adresleri- Devlet Orman lıletmeai Kara• 
7 - Teklif ' mektuplarının eksiltme gir inşaata ait fenni ıartnaıne ni maarif vekaleti Ar genel direktör· bük Revir Amirliğinden : 

tarihi olan 3. 7. 939 pazarteıJ günü sa- E - Hususi ve fenni prtname lüğüne yazı ile bildirmeleri ilin olu. 1 - Karbük'te köprü başında istif· 
at ıs ten bir saat evetine kadar villyet F - Ketif cetveli metraj ve fiyat nur. (2160) 12297 te mevcut (781) adet muadili (452) 
daimi encümenine makbuz mukabilin- bordrosu metre mikap (552) desimetre mikap 

2 - Muhammen ketlf bedeli 20.125 
>ıtnıi bin bet yüz yirmi beş liradır. 

Parke ve kesme döc:•me İ'İ de vermeleri lhımdır. G - Malzeme grafiği çam tomruğu açık arttırma ile satıla. 
r f Bundan sonraki teklifler ve posta • İstekliler bu ıartnameleri ve evrakı caktrı. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 939 perşem
be &ünü saat 11 de Kütahya merkez 
~0nıutanlığındaki komisyonumuzda 
)tpılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
~'ltaktır. 

S - Muvakkat teminatı 1510 bin be! 
}'Uz on liradır. 

~ - Keşif ve şartnamesini görmek 
lttiyenler her gün, eksiltmeye girecek 
0Ianıarda kanunun icap ettirdiği ve
~ilc ve teminat mektuplannı havi tek
ıf mektuplarını ihale saatinden bir 
"at evetine kadar makbuz mukabilin
de komisyona vermiı bulunmalan. 

,2401) 12397 

lzmir Belediyesinden : daki gecikmeler kabul edilemiyecek • Çanakkale nafıa müdürlüğünden be - 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
Karşıyaka 1717 ve 1843 sayılı cad - tir. 12411 delsiz olarak görebilirler. payları mevcut ve kabukları soyulmuı 

delerde yapılacak parke ve kesme dö- • 3 - İhale ıs. 7. 939 tarihine rastlı - • • • • olup hacim kabuksuz orta kutur Uze -
ıeme işi başmühendisliktcki keşif ve 1 nc:aat mü na kasası ya? cumarte~i günü saat 11 de Nafıa Elektrık tesısatı pro1esı rinden hesaplanmııtır. 
ıartnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt- ~ müdilrlilğU bınuında toplanacak ko - 3 - Tomruklara ait satıı ıartna. 
miye kanulmuştur. Tunceli Nafıa Müdürlüiünden: misyon hmurunda yapılacaktır. yapılacak mesi Ankara'da orman umum müdür. 

Muhammen bedeli 22.383 lira 1 - Eksiltmeye konulan iı: Tunce- 4 - lnpat müddeti mukavele tari. lüfünde Ankara, İstanbul orman çe • 
34 kuruştur. İhalesi 30. 6. 939 cuma li vilayeti Deşt kışta ve ahırı ikmal in hinden itibaren 180 iş günüdür. Dununbey Belediyesinden : virge müdürlüklerinde ve Karabükte 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu • patır. Bu işin ketif bedeli 27172,58 5 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya- 1 - Kasabayı yapılacak elektrikte· devlet orman itletmesi revir amirliğin 
nun tarifatı dahilinde hazırlanmıı tek- liradır. pılacaktır. sisatt projesi 17. 6. 939 tarihinden iti· de &örülebilir. 
lif mektupları ihale günü azami saat 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 6 - Eksiltmeye girebilmek için ta- haren bir ay müddetle eksiltmeye ko- 4 - Tomrukların muhammen beuc.ou 
16 ya kadar encümende riyasete veri - şunlardır. liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak • nulmuıtur. (13) lira (6S) kuruştur. 
lir. Muvakkat teminatı 1679 liradır. A - Eksiltme şartnamesi. kat teminat vermeleri ve ihale günün- 2 - Eksiltme 18. 7. 939 tarihine te - 5 - 1ateklilerin % 7,5 muvakkat pey 
Öğleden sonra kapalı olmasına bina - B - Mukavele projesi, den nihayet 8 gün evetine kadar vila - sadUf eden pazartesi günü saat 14 de akçesiyle 4. 7. 939 günü saat 14 de Ka-
en öğleden evet it bankasına yatırılır. C - Bayındırlık itleri ıenel fart - yet makamına milracaatla alacaktan belediye dairesinde YJpılacaktır. rabük'teki revir merkezine müracaat • 

.(2068/2386) 123157 namesi. ehlir.eti femıiY.e veıikaaı ile 939 yılı • 3 - Muvakkat teminat 30 liradır. ları. (4332/ 2438) 12414 
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boyaıı vcsair temizleme işleri 3 tem

Ankara Valiliği 

200 adet pulluk ahnacak 

Satılık : 

muz 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16 da Ankara istasyonunda 
ikinci işletme müdürlüğü binasında 

toplanacak komisyon tarafından iha -
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Ankara Vilayetinden : Şartname ve mukavele projeleri i-
.. 1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılm_a~ kinci i§letme komisyon kaleminden 
uzere sat~n alınacak ~la~ 200 ~det ıkı parasız verilir. 

Acele satılık arsa - Sağlık bakan. 
lığı karşısında İlkiz sokağında 530 "M. 
Meşrutiyet caddesinde 430 M. uygun 
fiyatla verilecek. Tel: ı538 2220 

Satılık ,kiralık, mobilyeli, mobilye
siz - Çankaya Kavaklıdere Özdcmir 
caddesi No. 65/2 iki kat iki daire her 
türlü konfor bakımlı bahçe satılıktır. 
Dört odalı birinci kat mobilycli, mo
bilycsiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kUçillr ilinlardanı 

Bir defa için SO Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Ku.ruı 

tekcrleklı ve tek dcmırlı ecnebı mamu İsteklilerin muvakkat teminat olan 
litı pullukların 7. 8. 939 paz~tesi ~- 225,23 lirayı Ankara veznesine teslim 
nü saat ıs te kapalı zarf usulıyle vıla- ettiklerine dair makbuz veya banka 
yet daimt encümeninde ihalesi yapıla- teminat mektuplariyle kanunun tayin 
caktır. . ettiği vesaiki hamilen muayyen gün 

2 - Pullukların muhammen bcdclı ve aaatta komisyonda hazır bulunma-Dört defa için 80 Kııruı 
Devamlı kliçlik ilinlardan her de
fası için 10 lcuruı alınır. Meseli 10 
defa neııredilecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak Uzere her aatır, kelime arala
nndaki boılulı:lar müstesna, SO harf 
itibar edllmistir. Bir küçillr Uln 
120 harften ibaret olmalıdır. 

5200 liradır. tarı ilan olunur. (2330) 12312 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 

Kamil. 2254 

Satılık - Yeni yapılan Meclisin ar
kasında Aşağı ayrancıda ı840 M2. ar
sa ile üzerindeki 34. ve 35 No.lu iki 
yeni ev. İçindekilere müracaat. 2283 

Dört aatırdan fazla her ıatır için 
beher seferine ayrıca on kunıı alı
nır. 

Küçük lllnlann 120 harfi ceçme
mcsı lizımdır. Bu miktan ceçen i
linlar ayrıca pul tarifesine t.ibidir. 

Satılık - Yeni bir halde yemek o -
dası, salon takımları ile piyano ve di-
ğer müteferrik eşyalar ucuz satılık • Kiralık - 3 oda ı hol ve saire. Ye-
t r Y · h' B dır sokak N 3 nişehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke • 
ı . enııe ır ayın o. b' k T .. 

müracaat. 2280 mal mckte ı ar ası ure. S. No. 6 Ça-
tı katında ev sahibine müracaat. Eh -

Satılık arsa - Çankaya'da asfalt ü vendir. 2321 
zerinde 1800 M. arsa içindeki Ankara --------------
taşı ile ve uygun fiyatla satılacaktır. 

Tel: 3173 2294 iş arayanlar: 
Satılık otomobil - Az kullanılmış 

Ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin, pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu -
bu veya husust muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu i
le birlikte ihale günü gösterilen saat -
te vilayet daimi encümeninde ha -
zır bulunmaları ilan olunur. 

(2445) 1247ı 

50 adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

ı - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet 
sandıklı ve üç demirli ecnebi mamu -
latı pullukların 7. 8. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarf usuliyle vi -
layet daimi encümeninde ihalesi yapı
lacaktır. 

hususi beş kişilik fort acele satılık ad· 1 T" k F .. · er . . . . . ş arıyor - ur , ransız unıv · 
lıye cıvarı Dcnızcılcr caddcsı No. 4 "t 1 • d b' f ansızca 
T 1 f • 21ı9 İ · 2292 sı c crın en mezun ır genç r. . 

c c on . ş evı t .. . 1 . d k st 

2 - Pullukların muhammne bedeli 
5500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

ercumc ış crı ve ers verme ı ıyor. 

Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4 Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 
tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 Te
lefona müracaat. 2293 

Satılık ev - İki katlı iki daireli 
çok sağlam yapılmış. 1000 M2 arsa Ye 
nişchir Şurayı devlet arkası. Müracaat 
Telgas Seyfi Uzer. 2313 

Satılık ucuz eşya - Yemek, salon 
takımları, karyola, kütüpane, radyo. 
Yenişehir ÇiftJik mağazası karşısı Er 
kut Apartmanı No. 3 2315 

Kirolrk : 

Kiralık Daire - Bakanlıklara kar· 
§ı Karanfil ve Bilge sokağı köıesi 4 
oda 1 hol, banyo, h. v gazı, su, elek
trik. 40 lira. 8 No. y. müracaat. 2235 

Orta Ticaret mektebi mezunu ve 
Fransızca lisan ve muhabcratına vakıf 
tecrübeli bir muhasip iş arıyor. Ulus
ta N. O. rumuzuna mektupla müraca -
at. 2314 

iş verenler : 
Fransızca bilen bir tezgahtara ih

tiyaç vardır. İkinci bir lisan bilen 
tercih edilecektir. Bankalar cadde· 
sinde 48/ 2 Yıldız kırtasiye pazarına 

müracaatları. 2251 

Mürettip alınacak - İyi cetvelci ve 
ticaret matbaalarında çalışmıı olma • 
ıı lazımdır. Çankaya matbaasına mü -
racaat. 2274 

4 - İsteklilerin, pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmıt depozito akçesi makbu7.u i
le birlikte ihale günü gösterilen saat 
de vilayet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 2446) 

ı2472 

200, adet pulluk ahna· ak 
Ankara Vilayetinden : 

Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üze
re satın alınacak olan (200) adet iki 
demirli ecnebi mamulatı pullukların 
7. 8. 939 pazartesi günü saat ı5 de ka -
palı :zarf usuliyle vilayet daimi encü -
meninde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
7000 liradır. 

Xiralık möble apartman - Vekalet Tezgahtar aranıyor - Fransızca bi 3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

Jerin karşısında Me rutiyet caddesi len bir tezgahtara ihtiyaç vardır. Ban
Konur sokak No. ı2. Möble 5 oda ı50 kalar Cad. Yıldız kırtasiye pazarına 

4 - İsteklilerin, pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mcktu -
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu i
le birlikte ihale günü gösterilen saatte 
vilayet daimi encümeninde hazır bu • 
lunmaları ilin olunur. 2447) ı2473 

liraya Anahtar Ust k ttadır. 2252 müracaat. 2305 

Kiralık odalar - l e işehir Atatürk (Türkçe ve ingilizçe bilen bir baya-
bulvarında milkcmmel mobilyalı ve na ihtiyaç vardır. Taliplerin tahsil, 
konforlu odalar. Posta kutusu ı046 ya hil tercümesi ve adreslerini havi mck 
müracaat edilmesi. 2268 tupla Ankara posta kutusu 134 No 

Kiralık - Bakanlıklara yakın gUzel 
bahçeli 6 odalı bir ev ı ahında 9 odalı 
ve müstakil olarak da v~rilir. Karan -
fil S. No. 37 Tel: 227 2269 

Kiralık - Bir veya iki oda, kalori· 
fer, sıcak au, tam konfor, aile nezdin
de, Atatürk Bulvarı 49 2, Kalaç Ap. 
8, Kızılay karşısında, (Odalar mobil -
yasız da verilir.) 2273 

müracaatları). 2316 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bir adet ikiz çocuk ara 
bası almak istiyorum. Satmak isteyen 
terin Ti: (3690) No. ya müracaatları. 

2232 

Kirahk mağaza 
Ankara Valiliğinden : 

Kiralık - Yenişehir-in merkezi ye • Ev alınacak - Ycnitehir'de ı veya 
rinde bilyilk bahçeli, m atakil dört 0 • 2 katlı bir ev satın :atına~aktır. Posta 
dalı tam konforlu ev kı hktır. Yeni . kutus\l 101 re yazı ıle muracaat. 2319 
ıehir Bayındır sokak o 3 müracaat. 

8505 lira bedeli mukabilinde talibi -
bine ihale edilp muayyen müddeti 
zarfında teminatı % ı5 şe iblağ edil -
mediğindcn dolayı ihalesi feshedilmiş 
olan bankalar caddesinde idarci husu
siyeye ait ( 4320) lira muhammen be -
delli 34-36 No.lu mağazanın mayıs 940 
sonuna kadar icarı 2490 sayılı kanun 
hlilı:ilmlerine tevfikan açık artırmaya 

konulmuıtur. 
228ı 

Kiralık daire - Dört da bir hol ve 
müştemilat resmi ve l u usi daireye 
dahi elvcriılidir. Bankalar caddesinde 
Telefon ı317 2272 

Kiralık - Kasap ve manav dükkan
ları Y enişchirdc iılek yerde bakkal 
yanında. Yüksel cadesi Ataç sokak 
Özenç apartmanı Tel: 3 9 2288 

Kiralık mobilyalı, mobilyasız oda 
- Yenişehir Atatürk ca lesi Ordue . 
vi karşısı Sevim Ap. Ne daireye mil 
racaat. 2289 

Kiralık - Konforlu ç büyük oda 
bir salon bahçe içinde geniı daire alt
mış liraya : Yenişehir T na caddesi 
Balk sokak No. 2 üst k ta müracaat. 

2303 

Kiralık daire - 2 oda 1 kiler banyo 
mutbak kömürlük hava g.ızı elektrik 
Bakanlıklara çok yakın Y. şehir De · 
mirtepe Akbay S. 9 2304 

Kiralık - Maltepe o 'l)ils son du -
rak, Ekim So. 14 No. ~vın, havagazı 

su elektrikli 4 ve 2 oda daireleri ay 
rı ayrı kiralıktır. Üst k t l müracaat. 

2312 

Ticaret Vekôleti 

Matbaacılara 
Ticaret Vekaletinden : 

Ticaret vekaleti tarafından her haf-

İhalesi ıo. 7. 939 pazartesi günü sa
at ı5 te vilayet daimi encümeninde ya 
pılacağından taliplerin % 7,5 nisbe -
tindeki (324) liralık teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlikte vilayet 
daimi encümenine ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin hususi idare ta -
hakkuk ve tahsil müdürlüğüne müra -
caatları ilin olunur. (2514) 1287 

ta ncşrolunacak haftalık enformasyon , , ... • l ,.t 
bülteni ı. 1. 939 - 3ı. 5. 940 zarfında Şose tamiri Ye SIOil ima a 
tabı işi fenni ve umumi tartnamele - Ankara Valiliğinden : 
riyle eksiltmeye konulmuştur. Ankara - Kırşehir yolunun 39+ 000 

İhalesi 1 temmuz 1939 cumartesi gü- _ 56 + 000 ıncı kilometreleri ara -
nü saat 10 da vekalet binasında leva - aında yapılacak esaslı tamirat ve sınai 
zım müdürlüğünde komisyonda yapı - imalat itleri 6. 7. 939 perşembe günü 
lacaktır. saat 15 te vilayet daimi encümeninde 

Umumi ve fenni ıartnamelcri gör - ihalesi yapılmak üzere ve kapalı zarf 
mek için vekalet levazım müdürlüğü- usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ne veyahut Konjonktör ve neşriyat Keıif bedeli 84272 lira 96 kuruştur. 
müdürlüğüne müracaat edilmesi ilan Muvakkat teminatı 5463 lira 65 ku -
-:ılunur. (2436) 12412 ruştur. 

P. T. ve T. Md. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ti -
caret odası vesikası, teminat makbuz 
veya mektubu ile ihale tarihinden en 
az 8 gün evci vilayet makamına müra-
caatla alacakları ehliyet vesikalariyle 

20 d 1 k 
birlikte adı geçen günde saat 14 de ka 

ton nışa ır a ınaca dar vilayet encümeni reisliğine verme 

P. T. T. Levazım Müdürlüiün- leri. 
den : Bu iıe ait kctif ve prtnamcsinin vi· 

Lokomotif metali ve 

kolay olanacak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
Muhammen bedeli 296.500 lira olan 

200 ton lokomotif metali ile muham
men bedeli 68.936,25 lira olap 50 ton 
külçe kalay 1 ağustos 1939 salı günü 
saat 15.30 da ::apalı zarf usulü ile ve 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere Anka -
ra'da idare binasında satın alınacak -
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal i· 
çin ı5.610 kalay için 4.696,8ı liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (345) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satıl -
maktadır. (2178) ı2321 

Ev inşaatı 
D. D. Yollan Satın Alma Ko-

misyonundan : 
Sivasta Lojman olarak yaptırılacak 

blok ve müteferrik evlerin inşaatı ka
palı zarf usulü ile ve vahidi fiyat üze
rinden eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu inşaatın muhammen bedeli 
200,000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollannın An
kara, Sirkeci vczneleriyle Sivas istas
yon veznesinden (10) lira bedeli mu -
kabilinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 7. 939 cuma günü 
saat 16 da O. D. yolları yol dairesin -
de toplanacak merkez I. inci komis -
yonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay 
nı gün saat ı5 c kadar komisyon reis -
liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayıl kanun ahkamına uy • 
gun l 1250 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika -
lar. 

c) Münakalat vekaletinden alınmış 
bu işe mahsus ehliyet vesikası. 

(İsteklilerin ihale gününden en az 
sekiz gün cvel bir istida ile Münaka -
lat vekaletine müracaat etmeleri ve 
ehliyet vesikasının verilmesine esas 
olacak belgeleri istidalarına raptetme-
leri lazımdır.) (2354) 12389 

Muhtelif aıadanhk ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 24.954 lira olan 

atelyclere ait muhtelif avadanlıklar 
ı. 8. 1939 salı günü saat ıs de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (ı871,55) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 c kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2323) 12323 

Muhtelif alôt ve 

edavot olınacol< 
D. D. Yollan Sa~ın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 39130 lira olan 

muhtelif alat ve edevat 7.8.1939 pazar
tesi günü ıaat 15.30 da kapalı zarf u . 
suliyle Ankarada idare binasında sa -
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2934,75) 
liralık muvakkat teminatiyle kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler ı95 kuruıa Ankara ve 

Haydarpap veznelerinde satılmakta -
dır. (2397) ı2422 

Menkul malların açık artırma 
i 1an1 

Kiralık oda - Yalını: 
mobilyalı Sağlık bakanı 
ra,.ında 12 numarada ha 
Mustafaya müracaat. 

ir bay için 
otobüs du· 

al Mehmet 
2317 

ı _ İdare ihtiyacı için 20 ton nip _ !ayet ~a~ıa mild1il~-~ğil~~en. 211 kuruş 
dır açık eksiltme ile satın alınacaktır. mukabılınden a a ı ece erı. Zonguldak icra Memurluğun· 

12368 dan : 2 - Muhammen bedeli 4000 lira, (2394) 
muvakkat teminat 300 liradır. 

Kirallk ev - Yenişeh Yüksel cad- 3 _ Eksiltme ıı. 8. 939 tarihine mü-
desi Ataç sokak No. 15 · 40 büyük hah sadif cuma günü saat ı6 da yapılacak
çe ortasında tam konfor u 4 oda ayrı 
hizmetçi odası mutbak kı er. Görmek tır. 
için her gün saat 8 den 1 ze kadar i- 4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
çindeki bekçiye, konu§m k için de Tl: makbuzu veya banka mektubu ile ka -

· nuni vesaiki hamilen mczkt1r gün ve 2798 ze müracaat. 2318 
saatte o komisyona müracaatları. 

Kiralık - Keçiören de polia kara - 5 - Şartnameler, Ankarada, P.T.T. 
kolu karıısı veznedar İrfan'ın 4 oda levazım ve latanbul'da Kınacıyan ha -
aalon banyo ve müştemilatlı müstakil nında, P. T. T. levuım ayniyat ıubeıi 
katı kiralıktır. Uat kata müracaat. mildilrlüklerinden parasız verilir. 

2320 (2335) ı2469 

O. Demiryollon 

Badana ve boya işleri 
Devlet Demiryollan ve Liman· 

lan ikinci lıletme Arttırma ve Ek . 
ailtme Komia,.onanclan ı 

Ketif ve muhammen bedeli 3003 li
ra olan Ankara iataayonundaki umu
mt idare binuının harici badana ve 

Cinsi, nev'i, kıymetleri aşağıda ya
zılı mallar bir borçtan dolayı açık ar
tırma ile satılacağından arttırma Zon
guldak'ta taksi yerde 6-7-939 günü sa
at ı4-16 da icra olunacaktır. İştirak e
deceklerin gösterilen saatte mezkur 
mahalde bulunmaları ilin olunur. 

Adet Cinsi 
Kıymeti 

Lira kuruı 

l 935 modeli ve 8 11ilindirli 
fort otomobili 800 00 

2311 

Ordu hasta bakıcı hemıireler okuluna ail 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ~artları 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. \Tt~~ 
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. rt.of 

2 - 3433 ıayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, ıne 
olup tekaüdiye alacaklardır. el: 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastaha~ ır 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıbbl 
ıekküller kendilerine açık olacaktır. ttl 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacak;ır· ar 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira aslı ~~ 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktlr• 
ı:aman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, ı5 Eylül ı939 da tcdris!lta başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: tıılı 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından butuıı ., 
b • Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmcğe ın~,. 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik et" 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak f 

d · Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe te 
ıik ettirilerek evraka bağlanacaktır. . gar 

e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsıl ir} 
düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecc1'tcJfl 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kO '1'1~ 
ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit e' 
ke7.a eklenecektir). r 

g • Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut e\'leııı 
mck suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut',. 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıbh1.;, 
bcpler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek ıııelı t 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen dO 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname verrnek· 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. ~~ 
·ı r r 9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakı e 

11
, 

M. Vekileti ııhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler "'µ 
liklcrine, kazadakilcr kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ne 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. f(J' 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. ar 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sar:~e~ 
ceklcri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. V ckalcti sıhhat ıŞ di' 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edecekler 

(1869) ı1849 

Tıbbi ecza alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayrı ayrı gı;s~ 
rilmiı olan 7 liste muhteviyatı tıbbi ceza ve malzeme 31-7-939 pa:zart re 
gUnil saat ıs den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da ıd• 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin etti~' 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon Reisliğine ve 
meleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden, Haydarp•~' 
da Tescili.im ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2274) ı2302 

ı No h liste muhteviyatı 
2 

" " 
,, 

3 
" " n 

4 " .. ,, 
5 " .. .. 
6 " 

,, ,, 
7 " 

,, 
" 

·cıt 
Muhammen bedel Muvakkat teıııı 

Lira Lira __.,,, 
24155 1811,63 
20047 ı503,53 

9130 684,75 
14297 1072,28 
4448 333,60 
2114 158,55 
3937 295,28 
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~ Çuval ve teneke sahşı 1 
- ~ 
~ Sümerbonk Sellüloz sanayii müessesesinden : ~ - ~ _ Müessesemizde birikmit olan takriben (6300) aded muh- ~ 
E telif cinı mütamel bot çuval ile (510) aded boş teneke ~ 
E 4. Temmuz. 1939 tarihine müsadif salı günü saat 14 te iz- ~ 
§ mit'te müeaaeıe merkezinde açık arttırma suretiyle satıla • ~ 
- caktır· ~ 
E Talip olanlann o/o 7,5 pey akçesiyle müracaatları. 2307 ! 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•( 

Temrin malzemesi alınacak 
lnıaat Usta Okulu Direktörlüiünden : 

Muvakkat 
Muhammen fi. Tutarı teminatı ' 

Parti Alınacak malzemenin Kuruş L. K. Lira kurııt 
N. adı ve evsafı Miktarı ........... 

Çıralı inpat kerestesi 
80 ) kadron, kalas ve tahta- 4400 2640 L. 198 

dan ibaret. 60 M3. ) 

ı ) 

Çıralı doğrama kerestesi 4700 564 ,, 42 30 ) 
kadron, kalas ve tahta- ) 

dan ibaret. 12 ., 240 30 ) 

2 Tuğla 120 bin a 1300 1560 .. 117 -
1. - Yukarda adları, miktarları, muhammen fiyatları ve muvakkat te• 

minat akçeleri yazılı temrin malzemesi açık eksiltme suretiyle ve parti da' 
bilinde taliplerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Ankara'da okull•' 
sağıtmanlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evci teminat akçelcrini ismi geçen ınu· 
hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4. - İhale edilecek temrin malzemesine ait ıartnamclcri okumak isti• 
yenler her ıüıı intaat usta okuluna baıvurabilirler. (2506) 12479 
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23 -6-1939 ---=-----=-= ULUS 

Askeri Fabrikalar 

4 kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri alınacak 

50 ton Gliserin ahnacak dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (160) lira (35) kuruş ve 2490 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
düralüğü Merkez Satm Alma Ko- deki vesaikle komisyoncu olmadıkta -
misyonundan: rına ve bu işle alakadar tüccardan ol -

2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
muvakkat teminatı 300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 günü saat 
11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte Ankara Lv. amirliği satın al -
ma komisyonuna gelmeleri. 

Tahmin edilen bedeli (32.500) lira duklarına da.~r Ticare~ odası ves_ikasiy 
olan 50 ton Gliserin Askeri Fabrikalar le mezkfir gun ve saatte komısyona 
umum müdürlüğü merkez satın alma müracaatları. (2515) 12488 

Askeri Fabrikalar Umuın Mü
dürlüğü Merkez Sahn Alma Ko
bıisyonundan : 

1'ahmin edilen bedeli (9.000) lira o
lan 4 kalem ve ceman 20 takım hadde 
•ilindiri Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 6-7-1939 tarihinde perşembe gü 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cek.tir. Şartname parasız olarak ko -
lnisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (675) lira ve 2490 sa
~ıh kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
\rcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez 
ltur gün ve saatte komisyona müraca-
ltları. (2379) 12349 

4 kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri hakktnda 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Sat~ Alma Ko
!rliııyonundan : 

10-7-1939 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 24, 26, 28 •c 30 mayıs 1939 tarihlerinde ilan e
dilen dört kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindirlerinin muhammen bede 
li arttırılarak 6-7-939 perşembe günü 
&aat 16 da pazarlıkla ihale edilmek ü
ıere yeniden ilana verildiğinden mez
lcQr günlerde çıkan ilanlar hükümsüz-
diir. (2380) 12350 

2 ton grafit 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
bıi3yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o
lan 2 Ton Grafit Askeri Fabrikalar 
t1rnuın Müdürlüğü Merkez Satın al
tna komisyonunca 6-7-939 perşembe 

tünü saat 15,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. T~liplerin mu -
'lrakkat teminat olan (7 5) lira ve 2490 
•ayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
na ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika -
•iyle mezkur gün ve saatte komisyo -
na müracaatları. (2381) 12351 

komisyonunda 26. 6. 1939 pazartesi gü 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname (1) lira (63) kuruş mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (2437) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyonucu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar ticcardan olduklarına dair 
Tilaret odası vesikalariyle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2390) 12393 

5 ton il No. h santralil ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 5 ton 11 No. lı Santralit Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 12. 7. 1939 
çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla i-
hale edilecektir. ' 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (693) lira (75) kuruşu ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma · 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan oldt !darına dair Ticaret odası ve· 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2455) 12428 

19 ton petrol alınacak 
Askeri Fabl".İkalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira o
lan 19 ton petrol Askert Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28. 6. 939 çarşamba gü
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (356) lira (25) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2461) 12432 

5 kalem vidamn muhammen 

bedeli hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merliez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

ktrıkkalede yaphrllacak in5aat 10. 7. 939 pazartesi günü saat 15,30 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- da pazarlıkla ihale edilecek olan beş 

düralüğü Merkez Satın Alma Ko- kalem vidanın muhammen bedeli 21. 
6. 1939 tarihli gazetede yalnış olarak 

bıisyonundan: 
Keşif bedeli (21557) lira olan yuka _ 22.000. lira ve muvakkat teminatı da 

r d ı · t Askeri Fabrikalar 1650 lıra olarak çıkmıştır. 
ı a yazı ı ınşaa ş d ld - ·b· h 
\ıtnum müdürlüğü merkez satın alma artnam.e .e o ugu gı ı mu am -
k · 6 7 1939 perşembe gu·· _ men bedelının (2200) ve muvakkat 
omısyonunca . • . d ( 6 ) 1. ld - ·1A 

rıü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile- temınatının a ı 5 ıra o ugu ı an 
tektir. Şartname (1) lira (8) kuruş olunur. (2519) 12491 

tnukabilinde komisyondan verilir. Ta- 3 ton Difenilüretan ahnacak 

Levazım Amirliği 

Eksiltme ilônı 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan : 
1 - Sürbehan garnizonunun eylül 

başından haziran 940 sonuna kadar b1!. 
milyon altı yüz elli bin kilo tezegı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
z - Tahmin bedeli 16500 lira olup 

muvakkat teminatı 2237 lira 50 kuruş-
tur. 

3 - Eksiltmesi 29.6.1939 perşembe 
günü saat 16 dadır. . . 

(2511) 12484 

Yedek subay okuluna 
gideceklere 

Ankara Askerlik Şubesinden 
Kısa hizmetli olmak hakkını haiz 

mekteplerden mezun olmuşta henüz 
yedek subay okuluna sevk edilmemiş 
orta askeri ehliyetnamesi olanlar 1. 
Tem. 939 da okulda bulunmak üzere 
sevk edileceklerdir. 

Gerek Ankaralı ve gerekse Ankara
da yabancı olanlardan bu şeraiti haiz 
bulunanların 27. haziran 939 gününe 
kadar, yerli olanların Ankara yerli ve 
yabancı olanlar da Ankara yabancı as
kerlik şubelerine müracaatları ilan o-
lunur. (2510) 12483 

Vim, Kaül ve saire alınacak 

3' - Eksiltmeye gireceklerın eks~.lt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n
cü maddelerinde sitenilen belgelerıy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektupları Ağrı satın alma ko-

2253 Ankara Levazım Amirliği Satın 
misyonuna vermeleri. (2278) . 1 .. . • 

Tashih_ l3 _ 18 cari tarihlı nuha. Alma Komısy.o~~ndan ~ .d . 

d k d k . 'I" da Surbe • 1 - Hastane ıçın aşagı a cıns ve 
!arımız a yu arı a ı ı an . 

k 1. · b" t t' h tası olarak mıktarları yazılı mevad pazarlıkla sa-han e ımesı ır er ıp a 
yanlış dizilmiştir. Tashih keyfiyet o- tın alınac~ktır.. . 
1 2 - Talıplerın 26 hazıran 939 pazar-
ur. tesi günü saat 11 de teminatlariyle 

Buğday öğüttürülecek birlikte Ankara Lv. amirliği satın al -
Ankara Levazım Amirliği Satm ma komisyonuna gelmeleri. 

Kilo Cinsi 
Alma. Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esseseleri ihtiyacı için 600 ton huğ • 
day öğütülmesi kapalı zarfla eysilt -
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 9000 lira olup 
vakkat teminatı 675 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n
cü maddelerinde istenilen belgelerıy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat. ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amır -
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (2296) 12262 

10'000 kilo tavuk ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan 10.000 kilo tavuğa verilen fiyat 
makamca gali görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahrnin bedeli 6000 Ura olup 

muvakkat temiantı 450 liradır. • 
3 - Eksiltmesi 29-6-939 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3. üncü maddelerin· 
deki belgeleriyle birlikte ihale gün ve 
saatinden en geç bir saat evveline ka-

200 
100 
40 
60 

Filit - filit marka 
Vim en iyisinden 
Kaul en iyisinden 
Arap sabunu iyisinden 

(2518) 12490 

iktisat Vekôleti-~·· .:--_ 

Oksijen fioh 
lktrsat Vekaletinden : 

25. vı. 939 tarihinden itibaren oksi
jennin beher metre mikabının fabrika 
teslim satış fiyatı 50 kuruş ve 5 metre 
mikaplık tüplerin fiyatı (tüp depozi -
tosu hariç) 250 kuruş olarak tesbit e -
dilmiştir. 

Fabrikada teslim oksijen tüpünün 
tazyiki asgari 130 atmosfer ve oksi -
jen terkibi asgari % 99 olacaktır. 

Fabrikalar asgari bir tüpe lCadar sa
tış yapmağa mecburdur. 

(2505) 12478 

Hariciye Vekaleti 

Bir mütercim alınacôk 
dar teminat ve teklif mektuplarını Hariciye Vekaletinden : 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis Vekaletimizde münhal bulunan 150 
yonuna vermeleri. (2297) 12263 lira ücretli almanca mütercimliğine 

imtihanla almanca lisasına bihakkın 

Un nakliyatı vakıf bir mütercim alınacak ve imti -
liplerin muvakkat teminat olan (1616) 
lira (78) kuruşu havi teklif mektup -
larını mezkilr gilnde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunuu 2 ve 3. mad 
dclerindeki vesaikle muayyen gün ve 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- Alma Komi&yonundan : 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 1 _ Boludaki alaya teslim edilmek 

han 26.6.1939 tarihinde icra kılınacak
tır. Taliplerin 20.6.1939 tarihine kadar 
hüviyet cüzdanı, tahsil, hüsnühal. sı
hat ve askerlik vesikalarını vekalet 
zat işleri dairesine tevdi eylemeleri 

misyonundan : üzere Ankara değirmencilik şirketi 
Tahmin edilen bedeli (9150) lira o- veya Ankara askeri furundan ıs ton 

lan 3 ton Difenilüretan Askeri Fahri- un naklettirilecektir. lüzumu ilan olunur. (2271) 12252 
laatte komisyona müracaatları 

(2337) 12387 

149 kalem ateıe mukavim 

kalar umum müdürlüğü merkez satın 2 _Taliplerin 24 haziran 939 cumar 
a~~~. komisyonunca 14. 7. ~939 cu.ma tesi günü saat ıı de teminatlariyle 
gunu saat 16 da pazarlıkla ıhale edıle- birlikte Ankara Lv. amirliği satın al-
cektir. ma komisyonuna gelmeleri. 

Enstitüler · · · . 
' . 

muhtelif tuğla ve harcları 
Şartname parasız olarak komisyon: (2496) 12464 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temı- Diploma tevzii 
ah nacak 

nat oıan (686) lira c2s) kuruş ve 2490 Re(el alınacak 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkta -
nna ve ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesika
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -

A&keri Fabrikalar Umum Mü
düralüğü Merkez Satın Alma Ko· 
bıisyonundan: . 

Tahmin edilen bedeli (151.l 70) lıra 
olan 149 kalem ateşe mukavim muhte
lif tuğla ve harçlar Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10. 7. 1939 pazartesi gü 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname (7) lira (56) kuruş ~u -
kabilinde komisyondan verilir. Talıp -
lerin muvakkat teminat olan (8808) li
ra (50) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka -
dar tüccardan olduklarına dair Tica -
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
ı.aatte komisyona müracaatları. 

(2362) 12390 

na müracaatları (2516) 12489 

14250 Kg. Sutkostik 

olanacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2138) lira O· 

lan 14250 Kg. Sutkostik Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14.7.939 cuma gü
nü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. 
Şartname parasız olarak komisyon-

Beş kalem vida ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko 

misyonundan : 
3000 Paket 5 X SOmm. Dip vidası. ) 
5000 ,. 5,5 X 35 ,. Kuşak ,. ) 
2000 ,, 6 X 40 ,, Kulp ,, ) Beher pakette 144 
2500 ,. 4 X 20 ,, Menteşe vidası ) adet olacaktır. 

100 ,, 5 X 45 ., Sandık ,, (Pirinç) ) 
Tahmin edilen bedeli (2200) lira olan yukarda yazılı beş kalem vida 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
10-7-939 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (165) 
Ura ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 
veaikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2500) 12492 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Ankara garnizon birlik ve mües 
seseleri ihtiyacı için 1000 kilo reçel 
satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 24 haziran 939 cu -
martesi günü saat 10 da teminatlariy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(2497) 12465 

Bulgur ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

esseseleri ihtiyacı için 5000 kilo bul • 
gur pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 24 haziran 939 cumar 
tesi günü saat ı ı de teminatlariyle bir
likte Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyona gelmeleri. (2498) 12466 

$eker alınacak 

Ankara 'Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 
Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, 

Orman fakültelerinden mezun olan ta 
lebenin diplomaları tevzi edileceğin · 
den alakalıların aşağıda esaslar dahi· 
linde Rektörlüğe müracaatları ilan o· 
lunur. 

1 - Fakülte kayıt numarası 
2 - Açık künye ve soy adı 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın ia· 

desi 
4 - Bir liralık damga pulu 
5 - 4 adet vesika fotografı 
6 - Taahhütlü mektup için iktiza 

eJen 12 kuruşluk posta pulu 
7 - Açık adresleri. (1876) 11915 

Kapah zarfla eksiltme 
ilônı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-
Jüğünden : 

Ankara Levazun Amirliği Satm 1 _ Kurumumuzun önümüzdeki kış 
Alma Komisyonundan : mevsiminde kalorifer tesisatı olan bi-

l - Ankara garnizon birlik ve mü - naların kalorifer kalorifer tesisatı ol
esseseleri ihtiyacı için 5000 kilo şeker mıyan binaların kok kömürü sobasiy le 
pazarlıkla satın alınacaktır. 195 gün müddetle ısıtılması kapalı 

2 - Taliplerin 24 haziran 939 cu - zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
martesi günü saat 10 da teminatlariy- tur. 
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın - 2 - Muhammen bedeli (23340) lira 
alma komisyonuna gelmeleri. muvakkat teminat % 7,5 dur. 

(2499) 12467 3 - İhale 8 7. 939 tarihine tesadüf 

A k d 1 k eden cumartesi günü sat 11 de rektör-r pO 1 r 1 rı aca lük binasında müteşekkil komisyon 
Ankara Levazım Amirliği Satın tarafından yapılacaktır. 

Alma Komisyonundan : 4 - Daha fazla izahat ve parasız 
Ankara garnizonu birlikleri hayva- şartname almak isteyenlerin enstitü 

natı ihtiyacı için 800,000 kilo arpa kır- daire müdürlüğüne müracaatları. 
dırılması açık eksiltmeye konmuştur. .(24901 12476 

Milli Müdafaa V. 

Keten iplik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

-11-

6 -Taliplerin belli gün ve saatte bu 
gibi işleri yaptıklarına dair ticaret o· 
dası ve kanuni vesikalariyle birlikte 
M. M. V. satın alma komisyonunda bu 
lunmaları ilan olunur. (2512) 12485 

Otomobil bayrağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-1 - Dört kalem keten kanat ipliği 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli misyonundan : 
2400 lira olup ilk teminat miktarı 180 1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif a-
liradır. bat ve şekilde 24 adet otomobil bayra-

2 _ Açık eksiltmesi 29. 6. 939 per· ğı çubuklariyle bereber satın alınacak
şembe günü saat 15 de vekalet satın al tır. . 
ma komisyonunda yapılacaktır. 2 - Pazarlığı 24. 6. 939 cumartesı 

3 _ Nümune ve şartname her gün günü saat 10 M. M. V. satın alma ko-
komisyonda görülebilir. misyonunda yapılacaktır. 

4 _ İsteklilerin kanunun ikinci ve 3 - Hepsine tahmin edilen fiyat 100 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle liradır. • . . 
birlikte ilk teminat mektup veya mak- 4 - Katı temıntı 15 lıradır. . 
buzlariyle muayyen saatta komisyon .S - Bayrak ve madeni çubuk ntlmu 
da bulunmaları. ne ve evsafını görmek istey~nler her 

(2221) 12222 gün M.M.V. satın alma komısyonun -
da görebilirler. 

Montaj hangan yaptmlacak 6 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- bu gibi işleri yaptıklarına dair ticaret 

odası vesikalariy le birlikte M. M. V. misyonundan : 
1 - Kayseride bir montaj hangarı 

kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli (149.732,89) lira o
lup ilk teminat miktarı 8737 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 30.6. 
939 cuma günü saat 15 de vekalet sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimler 750 ku • 
ruş mukabilinde komisyondan alına -
bilir. 

4 - İhaleye iştirak etmek için bir 
hafta evel hava müsteşarlığı inşaat şu· 
besinden vesika almak şarttır. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
!arını en geç ihale saatından bir saat e
veline kadar komisyona makbuz muka
bili vermeleri lazımdır. (2220) 12237 

ilôç kutusu o il nacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı o

tuz bin lira olan on yedi kalem alu -
minyı.im ilaç kutusu kapalı zarf usu
liyle 31 temmuz 939 pazartesi günü sa
at 11 de Ankara' da M. M. V. satın al -
ma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2250 lira olup şart
namesi 150 kuruş karşılığında adı ge
çen komisyondan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu giQi işlerle meşgul tüccardan ol -
duklarına dair vesaiklc birlikte teklif 
mektuplarını ekailtme aaatından behe
mehal bir saat eveline kadar Ankara'• 
da M. M. V. satın alma KO. na verme-
leri. (224"r) 12249 

Vazhk elbiselik ahnacak 

satın alma komisy onunda bulunmaları 
ilan olunur. (2513) 12486 

.. Okullar .._ 

Hava okullar talimahmn 86 

maddesinde yauh 
ıarllan haiz istekliler: 

Hava Okulu Komutanlığmdanı 

Dilek kağıdı ve vesikalariyle tem -
muz başlanğıcından ağustos sonuna 
kadar okula baş vururlar. Okulun bu· 
lunduğu yerin dışında bulunanlar di· 
lek kağıdı ile vesikalarını posta ile 
okula gönderirler ve alacakları kar§ı • 
lığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli ktı 
mına girme şartları şunlardır: 

A - Türk olacak. 
B - Orta mektep - lise sekizinci sı

nıf - tahsilini bitirmiş en az 17 ve en 
çok 20 yaşında olmak. Bekar bulun -
mak. 

C - Sihi vaziyeti uçuculukta ve U• 

çuş i§lerinde kullanılmağa elverişli ol 
duğuna dair mütehassısları tamam o -
lan bir hastanede sıhat heyeti raporu 
olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacak
tır. 

DIŞARŞDA BULUNANLAR : 
Bulundukları yerin askerlik şubeai • 

ne müracaatla muayeneye gönderilir
ler. Tam teşkilatlı sıhi heyeti bulunan 
yerlerde o yerin en büyük kumanda • 
nına müracaatla muayeneye gönderi .. 
lirler. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- D - Ahlakı sağlam olduğuna ve 
misyonundan : biç bir suretle suçlu ve mahkilm ohna· 

1 - Beher metresine tahmin edilen dığına dair bulunduğu yerin emniyet 
fiyatı (60) altmış kuruş olan bir mil- müdürlüğünden veya polis amirliğin
yon ile 1,400,000 bir milyon dört yüz den tasdikli vesika göstermek. 
bin metre yazlık elbiselik bez kapalı E - Okula alınacak okuyucular, 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş- Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sa • 
tur. yılı kanun mucibince muamele göre .. 

2 - İhalesi 6 temmuz 939 perşembe ceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 
günü saat on birdedir. yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş ola-

3 - İlk teminatı (37350) otuz yedi rak vazife göreceklerini taahhüt et• 
bin üç yüz elli liradır. mek. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 42) lira H - İstekli adedi çok veya imtiha· 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko- nı kazananlar alınacak miktardan faz· 
misyonundan alınır. la olursa bunların içinden riyaziye bil 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 gileri daha iyi ve yabancı dil bilenler 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- yenlenir. Hava okulları okuyucuları 

delerinde gösterilen vesaikle teminat askeri liseler okuyucuları gibi yediri
ve teklif mektuplarını ihale· saatinden lir ve giydirilir. Kitap ve diğer dersi
en az bir saat evel M. M. V. satın al- çin lazım olanlar parasız verilir. 
ma komisyonuna vermeleri. V - Hava okullarına kabul edilenler 

(2360) 12344 den birinci sınıfı muvaffakiyetle biti-

1000 ,,.,, terlı'k alınacak renler arasından, kabiliyetlerine göre, 
\ uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı, a-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tıg ve bombardımancılığa ayrılırlar. 
misyonundan : (2189) 12158 

ı - Müteahhit nam ve hesabına ilan --------------
edilmiş olan 1000 çift terlik ihalesi 
gününde talip çıkmadığından bu defa 
ihalesi 30. 6. 939 cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Beher çift için tahmin edilen 
fiyatı (138) kuruş 50 santimdir. 

3 - İlk teminati (104) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 
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Kışlık elbiselik kumaş 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
minatiyle birlikte belli gün ve saatin· 
de M. M. V. satın alma komisyonuna Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Elde mevcut nümunesine ve 
şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 15.000 çoğu 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 16.000 metre kışlık elbiselik kumaı 

gelmeleri. (2509) 12482 

Taş ve kum alınacak 

misyonundan : kapalı zarf usuliyle 30.6.939 cuma gü-
l - Ordu ihtiyacı için 400 metre nü saat 15 de münakasaya konulmuı

mikabı taş. 220 metre mikabı kum sa - tur. 
tın alınacaktır. 2 - Beher metresine 500 kuruş fi-

2 - Pazarlığı 24. 6. 939 cumartesi yat biçilen bu kumaşlara ait şartna .. 
günü saat 10.30 dadır . meyi almak ve nümunesini görmek ia-

3 - Hepsine tahmin edilen fiyat tiyenlerin umum müdürlük satın al -
990 lira olup kati teminatı 148 lira 50 ma komisyonuna müracaatları. 
kuruştur. 3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
• 4 - Pazarlık M. M. V. satın alma rin 6.000 liralık teminat makbuz veya 

komisyonunda yapılacaktır. banka mektubunu muhtevi teklif mek-
5 - Taş ve kumun evsafını ve şart- tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 

tarını öğrenmek isteyenler her gün üncü maddesinde yazılı belgelerle 
M. M. V. satın alma komisyonuna mü birlikte saat 14 de kadar komisyona 
racaat edebilirler. teslim etmeleri. (2272) 12277 
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• 
'' 

• '' Sulu ve kuru beton harçlar1nı 200 metre ufki ve 35 metre irtifaa çıkaran 

BETON TULUMBALARI 

BETON TULUMBASI 

iNŞAATTA 
SÜR'AT 

Harcın tulumbaya dökülüşü Harcın Şantiyeye sevki Harcın Şantiyede dökülüşü 

OTTO AİSER K. G. Mamulôtının Umumi Türkiye yegône satış vekilliği: 

• •• • • 

, 

• 

Yüksek Ziraat, Cer ve Sanayi işlerile her türlü 
kuvvet i tihsaline salih Dizel ve Benzinle işler : 

CATERPİLLAR 
T AKTÖRLERİ 

BETON 
KARIŞTIRMA 

r 

. 
ve yol tesviye: makineleri yeniden memle-

ketimize getirilmektedir 

'' CA TERPILLAR ,, kuvvetin timsalidir 
Türkiye Umumi Vekillği : 

Makineleri. 
Amerika sistemi Tamburlu, Zincirli 
Mazot ve benzinle işler, her takatte 

BETON KARIŞTIRMA 
Makinelerimiz emrinize amadedir. 

OTTO KAISER K. G. Fabrikasının Umum Türkiye Vekilliği 

Ankara: Koçak han - Ulus meydanı, Posta kutusu 1:'5, Telefon: 2305 - 2338, Telgraf: TİTAS 

.İstanbul: Jaş han - Babçe kapı, eosta kutusu ~~8, Telefon: 2324ı-23271, Jelgraf: JİTAŞ 


