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Antakya Halkevinde yapılan törende Halkevini saran Hatay gençliği Payas'tan söktükleri hudut taıını Antakya'ya getiriyor 

Hatay 

lo ~ra mektupla11 • 8 ---· Donanma ve 
gazetelerde .. 

~1;1 P-6L... _. ".I"' .a "-

LonJra, 6 haziran - Daily 
T elgraph' da bize bir aktam ye-
111eği veren Lord Carmose: ''
BUgün donanmaya davetli idi
niz. Bunu kendim için bir talih
sizlik addediyorum. Çünkü İn
giltere' de hiç kimse donanmanın 
nıisafirperverliği ile rekabet e
demez!" diyordu. 

Türk gazetecileri için biri do
llannıa, ve diğeri askeri kıtalar· 
da iki davet hazırlamak, ve bizi 
Yeni müttefikimizin deniz ve ka
J ·~'Vetlerinin kumanda heyet
Crı ıle temas ettirmek British 

0
';1ncittin pek nazik bir dÜŞÜll· 

Ceaı olmu•t l :r ur. 
•
0

1 ndra'dan Portland'a tayya
r~ttı.ke hemen hemen bir saatte 
gı 1 • A· ... h ı · . d k dar .. :ı-agısı aya ımız e o a-
tere ~:~;~e~e alıştığımız İngil
'd· B •atının nefis bir levhası 
J ı. u li k 
zamr . . are etsiz hendese inti-
dar 'Ve 

1~~~de nüfus kesafetinin 
neffüs d~cu havasını adeta te-
k .. k~ 1Yorduk. Her tarafta urne unı . 
ni sosyal e re?ı nıeskenler ! ye-
çinde 4 nı~lo •tıka, yirmi sene İ· 

1 Yon y '-~ Uzun Yad l' uva KUTmuştur. 
borç ile ehı v~ Pek az faizli bir 

, er 1 ·ı· bir çatı altın n~ı ız vatandaşı 
a aıgın b'l· . Tayyarecn· .... a ı ıyor. 

saate büyük •:h: .tekıimülü, bir 
ınıştır. Her h ~ıyet kazandır
hücumuna karangıpani bir hava 
limanının ha:

1

1
; 1 °rtland harp 

bundan ibarettir aTrna mühleti 
kadar ilerlernişs~ ~YYareler ne 
taları da 0 kada ' m.~daf aa vası
j\danın her hangri ntkukenırneldir. 

k d tyısında d ·· Jllan ana mm se . d uş-
~an az bir zama:• UfUlduğun. 
b - b·· .. . •onra hu . 

a... utun sılahlarr ·1 h' cı-
ıelebilir. 1 e arekete 

Zabitler bize bir . 
ın.uhribi bir d . yelnı torpido · . • enıza tı .. 
gezdırdikten sonra, amiral~:Rsı 
pulse .. ~ırhlı kruvazörfrndeki .. "'le. 
yemegıne gittik y kt og e 
\o'e sonra büyük k. .. ~-nık e .. ebn .evel 
L 'ti uçu rut elı 
..,ı er arasında geç· d' .... . za
ıafirli "'· .. ır ıgımız mi-

gın guzel hatırasını hiç b" zaman u t ... ır 

A • nu nııyacagız. 
ndre Ma · , b' 

nında bir . ':1r.oıs ~ın ır rorna-
ark d ıngılız mıralayı fransız 

. a aşına der ki~ "- e· . . 
çın h b'J ızırn ı-

arp ı e bir maça, sizin için 
(Sonu 8 inci sayfada ) 

Vilôyetimiz bayram yapıyor 

Halay bayrakları indirildi 
her tarafa Türk. bayraQı <ekildi 

Hatay Meclisinin son tarihi celsesi Hataya giden mebuslarımız Cevdet Kerim lncedayı, Rahmi Apak. 
ve Başkonsolosumuz Fethi Antakya köprüsü üz.erinde 

Antakya, (Hususi muhabirimizden) - Türk Hatayın 
Türkiyeye iltihakı anlaşmasından sonra son formalite 
ikmal edildi. Akşam saat 16 da Hatay meclisi Antak • 
yada toplanaral< Türkiyeye iltihak ve Hatay meclisi • 
nin feshi kararını verdi. 

/Lord Halifaks mühim bir nuluk verdi 
. ... 

Yapacağımız ilk iş: 
taaruza karşı koymak 

Hatayın bugünkü son ve tarihi celsesi açılınca Ha· 

tay mebuslarının iltihak kararı verilmesi hakkındaki 

takrirleri sürekli alkışlar arasında okunup Hatay mec· 

lisi mevcudun ittifakiyle Türkiye cümhuriyetine ilti • 

haka ve Hatay meclisinin vazifesinin nihayet bulmuş 

olduğuna karar verdi. Bu anda mecliste büyük tezahü

rat oldu. Celsede on beş yirmi dakika kadar mebusla • 

rın alkış tufanı ve yaşa sesleri devam etti. Bu hararetlj 

celse devam ederken diğer taraftan da meclisin etrafı

nı kuşatan on binlerce insanın alkış tufanı, yaşa sesle· 
izciler hudut taşını söktüklerini B. T aylur 

Sökmen'e müjdeliyorlar 

Yeni bir taarruz takdirinde 
İngiltere taahhütlerini yerine getirmek 

icin kuvvetlerinin tamamını kullanacaktır .> 

ri şehrin dört bucağına yayılıyordu. k·ı . f 
İttifakla alınan karardan sonra mü- çeCıl m ış ır. d d 

1 
•. 

dd. h 1 b 1 b b" "k h~ e se sonun a ev et reısı Tayfur tea ıt atayı me us ar u uyu a- S"k k.. ·· 
1 

k "S 
disenin mesut manasını tebarüz etti - 0 men ursuyc ge ere : ayın 

kl ·· 1 d·ı B d t" k yurttaşlarım, tahakkuk eden bu mesut ren nutu ar soy e ı er. an o ur k. dd .. .. . . 1 b' . 
t t .kl"I M ı kent'" k b a ve mu a es gunu ıyı anıya ılmemız s ı a arşını ça ar ur ayr - . 
ğı alkışlar arasında Hatay meclisine (Sonu 3 üncü sayfada) 
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Hatay'ın ilhakı 

Layiha Meclis'te 
bugün konuşuluyor 
Hatay anlaımasının metnini neırediyoruz 

YENi BlR HUDUT TAYIN EDiLiYOR PAYAS • 

1SKENDERUN DEM1RYOLLARINI 30 GÜNE KADAR 

Btz lŞLETMIYE BAŞLIYORUZ - HATA Y'DA Y AŞIY AN

LAR TÜRK VATANDAŞI OLUYORLAR - TÜRK VATAN

DAŞI OLMAK 1STEM1YENLER 1Ç1N KAYITLAR KONDU 

Hatay'ın ana vatana ilhakına dai~ olan kanun projesi, :ıiıedi 
muvakkat encümeninin tetkikinden g~mi, ve ruznameye alın 
nııttır. Bugünkü toplantıda görü,ülecektir. 

Hükümet, projesinde anlaşmaY.ı şu suretle izah etmektedir: 
(Sonu 6 ıncı say/ ada) 

1 Londra, 29 a.a. - Hariciye nazırı 

-

1 Lord Halifaks, enternasyonal işler 

Ankara 'da dünkü sel 
Dün saat 14.10 da Ankara'da başhyan şiddetli yağmurlar Yenişehir, Bakanlıklar ve 

Necati bey caddesiyle, Dikmen caddeleri sel altında kalmış, itfaiyenin üç dört koldan 
hummalı bir surette motopomplarla çalışması seyesiııde büyük kazaların önü alınmış -
tır. Su basan haneler: İktisat ve Dahiliye Bakanhklr.riy!e Jandarma umum kumandan
lığı garaj ve bodrumlarına, Orduevi arkasında Dikmen caddesi üzerinde Sümerbank 
memurin müdürü Münir'in evi, Milli Müdafaa zat i$1eri levazım şubesi müdürü yarbay 
Karni Yalar, Maarif Vekaleti terbiye dairesi reis vekili Kadri Yörükoğlu, Sabık İnhi -
sarlar Vekili B. Ali Rana'nın yeni inşaatı, maske fabrikasında kimyager B. İzzct'in 
inşaatıdır. Dünkü sele ait röportajı 5 inci sayfamızda, foto muhabirimizin resimlerini 
de 7 inci sayfamızda bulacaksınız. Yukarıdaki resimde yağmurdan ve selden kaçanla -
n görüyorsunuz, 

1 

enstitüsün~e ~u akşam söy~ediği nu
tukta evela hır senedenberı hasıl o -
lan değişiklikleri hatırlatmıştır: Yu -
naİı.istan ve Romanya'ya yardım, Po
lonya ve Türkiye ile karşılıklı müda
faa anlaşmaları, 

Müteakiben, Lord Halifaks, Sovyet 
ler Birliğiyle yapılmakta olan mü -
zakerelerin .yakında muvaffakiyet gös 
tereceği ümidini ızhar etmiş ve de -
miştir ki; 
"- Eğer İngiltere, teahhütlere gi • 

rişmiş bulunuyorsa, bu daha başka te
ahhütlere de girişmeyi kabul etmiye 
amade olduğunu tazammun eder. E
ğer memleketlerin emniyet ve istikla
li ortadan kalkacak olursa İngiltere
nin de emniyet ve istiklali vahim bir 
tarzda tehlikeye düşer. İngiltere en
ternasyonal hakkı ve nizamı müdafaa 
için harbe hazır bulunmaktadır.,, 

Milli müdafaa sahasında 
yapılan gayretler 

Lord Halifaks, sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 
"- Milli Müdafaa hususunda sarf

etmekte olduğumuz gayreti bugüne 
kadar emsali görülmemiştir. Deniz ve 
hava kuvetlerimize artık meydan oku
nulamaz. Ordu, henüz küçük olmak· 
la beraber gerek bizzat kendi hüriye
timizi ve gerek diğer milletlerin hü
riyetini müdafaa kudretini haizdir. 
Fakat bunlar ancak, taarruza karşı ha
rekete getirilecektir ve İngiltere yeni 
bir taarruz takdirinde girişmiş oldu

(Sonu 8. inci sayfada) 



B. Ali Çetinkayanın beyanatı 

Radyo abone ücretleri 
şimdilik indirilmiyecek 
Bu ücretlerin iki taksitte tahsil 

edilmesi İçin tetkikler yapılıyor 
lstanbul, 29 (Telefonla) - Münakale Vekili 8. Ali Çetinkaya 

bugün de tetkiklerine devam etmi,tir. Bu arada İ&tinyeye gide -
rek Dok fabrikasını gezmiıtir. Öğleden sonra liman reisliğine git
mit ve kadroları gözden geçirmiştir. 8. Ali Çetinkaya bu tetkik
leri hakkında şunlan söylemiştir: 

"- Bugün İstinye Dok fabrikası -
nı, malzeme depolarını, dokun etra
fında bulunan arsa ve binaları tetkik 
ettim. İstinye deposunda çalışan müs
tahdemin ve amelenin saat heıabı ü
zerine iş gören muvakkten tutulmuş 
bir takım kimselerden ibaret olduğu 
nu gördüm. Kanaatime göre bunların 
oradaki mesailerini ve hayatlarını tan 
zim etmek lazımdır. Amele ve müs -
tahdeminin soyunmaları, elbise ve eş
yalarını koymaları, temizlenmeleri ve 
istirahat etmeleri için ayrı ayrı yer
ler bulunması lazımdır. Halen burada 
bu hususta hiç bir tedbir alınmış de
ğ ' ldir. Alakalılara bütün bunların te
mini için icabeden talimat verilmiş -
tir. Aynı zamanda Dok'un daha fazla 
randıman verebilmesi için nelere ve 
fabrikanın takviyesi hususunda hangi 
branşlara ihtiyaç olduğunu da öğren
miş bulunuyorum. 

Alınacak tedbirler 
Ame}enin çalışma tarzının ıslahı ve 

f brikadan daha fazla randıman alın
naaı için icabeden her şeyi yapaca • 
f.• z. Dokların alt tabakalarında bazı 
a1<samın değiştirilmesi zarureti var
dır. Bunun için de 200 bin liralık bir 
para harcanması icabetmektedir. Ala
kalılara bu cihetin tetkik ve temini i
çin emirler verdim. Gerek İstinye 
grupunda, ve gerekse Haliç havuz ve 
fabrikalarında memur, müstahdemin 
ve amelenin sıhi durumlariyle de meş 
gul oldum. Yaptığım tetkiklerde dev
let demiryolları ve limanları itletme 

idarelerinde çalışanlar için bir hasta
ne inşasına zaruret bulunduğu kanaa
tindeyim. Denizyolları ve limanları 
idarelerinin yeni kadrolarını bu
gün son defa gözden geçirerek mua
melesini tekemmül ettireceğim. Yeni 
kadrolar 1 temmuzdan itibaren tatbi
ke başlanacaktır. 

Radyo itleri 
Münakale Vekilimiz bundan sonra 

radyo programlarının genişletilmesi, 

radyo abone ücretlerinin indirilip in
dirilmiyeceği hakkında vaki olan su
allere de şu cevapları vermiştir: 
"- Programlar mütehassıs ve sela

hiyetli bir heyet tarafından hazırlan
maktadır. Şimdilik daha fazla geniş
letilmesine lüzum görmüyoruz. Abo
ne ücretlerinin tenzili işine gelince 
şimdilik bunu da yapamıyacağız. Çün 
kil radyo idaresinin abonelerinden tab 
sil ettiği para zaten pek azdır. Mem
leketimizde 300 kişiye bir radyo ma
kinesi isabet etmektedir. Halbuki Ro
manya'da 70, Yugoslavya'da 100. Bul
garistan'da 170 ve Yunanistanda 200 
kişi bir radyo sahibidir. Memleketi -
mizin geniş ve dağnık olması, birçok 
yerlerde elektrik tesisatı bulunmama
sı, radyodan istifade imkanlarını azal
tıyor. Varidat arttığı zaman ilk işi -
miz abone fiyatlarını indirmek ola -
caktır. Halka kolaylık olmak üzere 
radyo abone bedelinin iki taksitte a
lınması işini de tetkik ettirmekteyim. 
Abonelere mümkün olan her kolaylık 
gösterilecektir. 

1 
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Gazi Terbiye Enstitüsü resim sergisi 

Gazi T erbiyt Enstitüsündeki •ergiden bir köıe 

Gut Terbiye enstitüsü resım iş şu
besinden bu sene mezun ol gençler 
mekteplerinde çok güzel bir ergi ha
zırlamışlardır. Sergi, dün öı den son 
ra açılmıg ve açılış törenind Maarif 
Vekili adına müsteşar B. İh ı Sun -
gu, Maarif vekaleti erkanı, ı rifçi -
ler ve muharrirler şehrimi sanat 
severleri bulunmuşlardır. 

ginleıtirmiı bulunmaktadırlar. 
Tahta, maden, mukavva Üzerlerine 

yapılmış muhtelif işler onlardaki du
yuş ve aksettiriş kabiliyetinin en gü
zel örnekleridir. Sergide talebenin ha
zırladığı tezler de görülmektedir. 

Bu güzel eserler, üç dört gün kadar 
açık kalacak olan ıergide teşhir olun· 
duktan sonra mektebin müzesine nak
ledilecektir. 

Vapur bacalarandan 

Denizbank'ın 

forsu kalkıyor 

D. Deniz Yollan ve Limanlan 
U. Müdürlükleri kadrolan 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Deniz -

bankın tasfiyesi için devlet demir -
yolları müdürlerinden B. Kemalin ri -
yaseti altında bir komisyon teşekkül 

etmiştir. Komisyon tasfiye işini bir 
senede ikmal edecektir. Devlet deniz 
yolları idaresinin son kadrosu şudur: 
umum müdür B. İbrahim Kemal Bay
bura, umum müdür muavinleri: B. Yu 
suf Ziya Kalkanoğlu ve B. Haşmet 

Bunlardan başka deniz yolları fen 
heyeti reisliğine B. Hıfzı, işletme 
müdürlüğüne B. Nasuhi ve İzmir 
şubesi müdürlüğüne de B . Zeke -
riya tayin olunmuşlardır. Limanlar 
umum müdürlüğünün kadrosu da şu 

suretle son şeklini almıştır : 
Limanlar umum müdürlüğüne Bay 

Raufi Manyaslı, ve Muavinliğine Ha
mid Saraçoğlu, İzmir şubesi müdürlü
ğüne vekaleten eski liman i şletme mü
dürü B. Zihni, teftiş heyet ireisligine 
eski liman umumi katibi ve teftiş he -
yeti reisi Reşat Yılmaz, Trabzon 1i -
man müdürlüğüne B. Nazım tayine -
dilmişlerdir. Bütün kadrolar yarın öğ
leden sonra tebliğ olunacaktır. 

Deniz yollarına ait gemilerin baca -
larında bulunan Denizbank forsu bu
günden itibaren sökülmiye başlamış -
tır. Gemilerimize fors olarak eski sey
rüsefain idaresinin çapraz çıpaları 

konacaktır . 

Üniversite' de talebe 
sayısı arhyor 

Tıp fakültesine girmek 

için kayıt mı konacak? 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Şimdi

ye kadar yapılan istatistiklerden öğ -
renildiğine göre üniversitede talebe 
adedi her sene mühim miktarda art
maktadır. Bu hal bazı fakültelerde 
..ı --- .. _ .. .: ı. ... ~· ;~ı • .a. ..._u , • ıt, t c..... · ·r 
olmaktadır. Bilhassa Tıp Fakültesin
de bu vaziyet daha bariz bir şekilde
dir. Üniversite idaresi bu müşkülü 
bertaraf etmek için imkan nispetinde 
tedbirler aldığı gibi önümüzdeki ders 
senesinden itibaren bu fakülteye gi -
recek talebenin mikatrını tahdit etmi
ye karar vermiştir. Yeni şekil hakkın
da alınacak tedbirler tesbit edilmekte
dir. Bunun için talebenin ehliyeti da· 
ha esaslı bir surette tayin edilebilece
ği gibi fakülteye alınırken ayrıca bir 
de eleme imtihanına tabi tutulmaları 
muhtemeldir. 

Orta mektep muallimliği 
imtihanı 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Her se
ne olduğu gibi bu sene de eylülde ü
niversitede orta mektep muallimliği 
imtihanı açılacaktır. Bu husustaki mü 
racaatler şimdiden başlamış ve yüz ki 
şi kaydolunmuştur. 

8 . Cemal Ziya geliyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Ticaret 
vekaleti dıı ticaret umum müdür mu
avinliğine tayin edilen İstanbul mın
taka ticaret müdürü Cemal Ziya An -
karaya gitti. 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Turkiye Cumhuriyet Merkez bankasın

dan alınan hesap hulasalarına gore 24.6.1939 
tarihindeki lcliring hesapları bakiyeleri. 

CETVEL:l 

Türkıytt Ciımhurıyet Merkez bankısın
dakı klırıng hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çeko-Slovakya 
Findandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL:2 

645.900 
3.038.000 

793.400 
3.577.200 

694.500 
11.612.500 

276.600 
2.930.500 

820.000 
2.279.200 

144.200 
1.472.400 

650.400 
98.700 

1.134.900 
467.700 
173.700 

Muhtelil memleketlerın Merkez banka
larında tutulan kliring besaplarındıld 

alıcaklarımıa 

Memleket 

/Wmanya A. Hesabı 343.000 
B. Hesabı 466.800 

Yunanistan C. Hesabı 
İtalya B. Hesabı 
Letonya 
Estonya 

Miktar T. L. 

809.800 
350 

149.900 
6.200 

40.400 

Hamidiye İstanbul' a döndü 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bir ha

zirandanberi Karaden:.z limanlarında 
seyahatte bulunan Hamidiye Mektep 
gemimiz bugün buraya döndü. Hami· 
diye bir hafta sonra Akdeniz limanla
rımızı ziyarete çıkacaktır. 

Yangın 

Dün 19.40 da Yenişehirde DeJiler -
tepesinde kasap İbrahime ait arsada 
boyacı Seyit'in ahşap kulübesinde yan 
gın çıkmış, mevkiin uzaklığı yüzün -
den itafiye vaka mahalline kulübe kıs 
men yanmış olduğu halde yetişmiş, 
diğer kısmı itfaiye tarafından yıkıla· 

rak yanındaki Nafıa Vekaleti köprü -

ler muamelat müdürü Celfil'in hane
si yanmaktan kurtulmuştur. 

Dün Ankara'da orajla karııık 
yağmur yağdı 

Şehrimizde hava öğleye kadar çok 
bulutlu, sonraları kapalı ve oraj şek -
linde yağışlı geçmiştir. Rüzgar şimal 
şarkiden saniyede beş metre kadar 
hızla esmiştir. En yüksek sıcaklık 32 
derece kaydedilmiştir. Yurdda hava 
orta Anadoluda çok bulutlu ve oraj 
şeklinde mevzii yağışlı, cenup doğusu 
bölgesinde açık, diğer bölgelerde u • 
mumiyetle bulutlu geçmiş, 24 saatlik 
yağışların metremurabbalarına bırak -
tıklan su miktarları, Kars ve Sarıka
mış'ta 4, Ardahanda 2 kilogramdır. 
Rüzgarlar bütün bölgelerde şimal is· 
tikametinden saniyede en çok 11 met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek sı
caklıklar İzmir'de 35, Akhisar, Adana 
ve Kütabya'da 36, Nazilli ve Diyarba
kır'da 32 derece kaydedilmiştir. 

İzmit'in 
kurtul usu 

1 Bugünkü Komuta 

..:;> 

kutlandı 
İzmit, 29 a.a. - lzmit'in kurtuluşu

nun 19 uncu yıldönümü dün coşkun 
merasimle kutlanmıştır. Şehrin met -
haline güzel bir takızafer yapılmış ~ 
tır. Şehir daha sabahleyin tamamen 
bayraklarla süslenmişti. Saat 8.30 da 
halk, mektepli ve sporcular takızafe -
rin bulunduğu yere toplanmış bulunu
yorlardı Bu sırada türk askerinin İz -
mit'e girişini temsilen şehre dahil o -
lan kahraman bir kıta askerimizi hal
kın şiddetli alkışları arasında takın at 
tından geçmiş ve bunu müteakip mek
tepliler, sporcular, bütün teşekküller 
ve halk oradan cümhuriyet alanına gi
derek Ebedi Şefimizin heykeline çe -
lenkler konulmuş ve bunu müteakip 
muntazam b.ir resmi geçit yapılmıştır. 
Kafile alandan doğruca şehitliğe gi -
derek İzmit'in kurtuluşunda şehit dü
şen kahramanların mezarları ziyaret 
edilmiş ve çelenkler konulmuştur. Öğ 
leden sonra halkevinin hoparlörleriyle 
neşriyat yapılmış ve halkevi kütpane 
salonunda İzmitli amatörlerin eserle -
rinden mürekkep güzel bir resim ve 
fotograf sergisi açılmıştır. Vali ve par 
ti başkanı B. Ziya Tekeli. söylediği 

güzel nutukta, sanatkarların eserleri
ni ve mesailerini takdir etmiştir. İki -
yüz elli parçaya yakın resmi ve foto -
grafı ihtiva eden bu sergi halk tara -
fından da büyük bir alaka görmekte -
dir. 

bir hayvan İzmir' de 

tahaffuzhanesi açıldı 

İzmir, 29 a.a. - Yunanistanla akte -
dilen veteriner muahedesi mucibince 
mezkGr memlekete ihraç edilecek hay
vanların iskelede geçirmeleri iktiza e
den müşhade müddetini sıkıntısız ge
çirebilmeleri için bu müddeti çayırda 
da geçirebilecekleri düşünülmüş ve 
Halkapınardaki Sadıkbey çayırının 
tahaffuzhane olarak kullanılması tek
lif edilmişti. Ziraat vekaleti bu tekli -
fi tasvip etmiş olduğundan bundan 
sonra sevkedilecek hayvanlar tahaf
fuzhane müddetini Sadıkbey çayrında 
geçireceklerdir. 

İzmir Vilôyetinde yol 

seferberliği başllyor 
İzmir, 29 a.a. - İzmir valisi tetkika

tı neticesinde vilayetin bütün kaza ve 
köylerinde yol seferberliği yapılması
na karar vermiş bu hususta bütün kay 
makamlarla nahiye müdürlerine bir 
tamim göndermiştir. Bu karara naza -
ran bütün köyler yol mükellefiyetine 

tabi tutulmakta köylüler de kanunda 

tasrif edilen vazifeleriyle irtibatını te-

min etmektedir. 

Kü(ük bir kız pen(ereden 
sokağa düıüp öldü 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Beşik -

taşta Abbasağa mahallesinde oturan 

Münevver adında bir kızcağız evin 

penceresinden sokağa bakarken başı 
dönerek yere düşmüştür. Bu düşme 

sonunda ağır surette yaralanan Mü -
nevver kaldırıldığı hastanede ölmüş-
tür. 

Büyük Millet Meclisi bugün to 
nacaktır. Ruzname şudur: 

Dahili nizamname mucibince 
defa müzakereye tabi o/an maddel 

ı - Devlet havayollarında vaz 
uçuşu esnasında şehit düşen ~ilot 
rem Ermek ile makinist Samı De 
elin dul ve yetimlerine aylık tah 
hakkında kanun layihası ve Na 
Maliye ve Bütçe encümenleri maz 
taları. 

ikinci müzakeresi yapılacak ma 
deler: 
İskan kanununun 22 inci madde 

nin tadiline ve bu kanunun bazı m 
delerinin değiştirilmesine dair ol 
2848 sayılı kanunun 3 üncü madde 
ne bir fıkra ilavesi hakkında kan 
layihası ve iskan kanunu rnuvak 
encümeni mazbatası, 

Devlet memurları aylıklarının t 
bit ve teadülüne dair olan kanun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi 
bazı maddeler eklenmesi hakkında 
nun layihası ve Bütçe encümeni 
batası, 

Birinci müzakeresi yapılacak m 
deler: 

A - Devlet memurları aylıkları 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 
yılı kanuna bağlı 2 sayılı cetveld 
Milli Müdafaa Vekaleti kara kıs 
muallimlerinin miktar ve maaıtarı 
recelerinin değiştirilmesi ve subay 
askeri memurların aylıkları hakkı 
ki 1453 sayılı kanunun 3 üncü ma 
desinde değişiklik yapılmasına d 
kanun layihaları ve Milli Müdafaa 
Bütçe encümenleri mazbataları, 
Vakıf paralar ikrazatından mUt 

vetlit alacakların takip ve paraya ç 
rilmesine dair kanun layihası ve 
liye ve Bütçe encümenleri mazbat 
ları, 

Bilumum muvazzaf subaylar ve 
keri memurların yirmi beg yaşını 
mal etmeden evlenemiyeceklerine 
ir olan 1434 sayılı kanunun tadili h 
kında kanun Ulyihası ve Milli Mü 
faa, Dahiliye ve Adliye encümenl 
mazbataları. 

Köy kanununun 16, 19 ve 21 i 
maddelerini değiştiren 2491 sayılı 
nunun 1 inci maddesinin değiş r 
mesine ve rne.zkilr kanuna bazı 

kümler ilavesine dair kanun layih 
ve Dahiliye encümeni mazbatası, 

Diyanet işleri reisliği teşkilat 
vazifeleri hakkında kanun liyihası 
bütçe encümeni mazbatası, 

Ecnebi memleketlerden ithal e 
lecek 55 bin ton kok kömürünün · 
rük resminin indirilmesi hakkında 

f nn Hlvihııııu ve İktıs@._t. Gümrük 
nhisarlar, Maliye ve Hütçe encilm 

leri mazbataları, 
Türkiye - Sovyet sosyalist Cüm 

riyetleri ittihadı arasında hudut h 
dise ve ihtilaflarının sureti tetkik 
halline müteallik muahedeye bağlı 
numaralı protokolde Çoruh vilaye 
nin merkezi olarak iÖsterilen Riz 
nin, adı geçen vilayetin halen mer 
zi olan Artvinle değiştirildiğine d 
teati olunan notaların adı geçen 
kavelenin ciizü mütemmimi olarak 
diki hakkında kanun -layihası ve Ha 
ciye ve Milli Müdafaa encümen) 
mazbataları. 

Belediye kanununun 19 uncu m 
desinin 5 inci fıkrasının değiştir· 
mesine dair olan 2571 sayılı kanun 
1 inci maddesine bir fıkra eklenm 
hakkında kanun layihası ve Dahili 
encümeni mazbatası, 
İskan kanununun bazı maddeleri 

·tadili hakkında kanun layihası 

Adliye ve İskan kanunu muvakkat 
cümeni mazbataları, 

Küçük Menderes nehri ile tabil 
rinin ıslahı hakkındaki 2246 say 
kanuna ek kanun layihası ve Na 
ve Bütçe encümenleri mazbataları, 

Vakıflar kanununun 32 inci ma 
desine bir fıkra ilaveaine dair k 
nun layihası ve Dahiliye, Adliye 
Maliye encilmenleri mazbataları, 

Sergide, muhtelif teknikt ıulu bo 
ya, yağlı boya ve çizgi ile yapılmıg 

yüzlerce tablo teşhir edil ktedir. 
Bunlardan başka afiş, blok y , kitap 
kabı, renkli ve siyah linol gı grafik 
itler de vardır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Türkiye - Fransa arasında imzal 
nan Türkiye ile Suriye arasındaki 
razi mesailinin kati ıurette hali 
mutazammın anlaşma ve müzeyyel 
tının tasdikine dair kanun liyihası Memleketin irfan ocakları a, ço -

cuklanmıza güzel sanat zevk e ter -
biyesi agılamak üzere yakınd yurda 
dağılacak olan gençler bu se ilerini 
cidden muvaff akiyetli eserler e zen -

Meyve ve Sebze kooper t fleri 
birliğinin yıllık içtim ı 

İstanbul, 29 (Telefonla) - T ürkiye 
meyva ve sebze istihasal ve il ç koo
peratifleri birliğinin senelik mumi 
heyeti toplantısı bugün yur 'l her 
tarafından gelen mümessiller işti • 
rakiyle yapılmıştır. Bugünkü t plan -
tıda birliğin yeni mahsul sen ndeki 
faaliyeti istihasal ve ihracata üteal
Jik program üzerinde göriışü üştür. 
·Toplantıya, yarın da devam una -

caktK'. 

Ticaret Vekôletinde 
İstanbul mıntaka ticaret m 

Cemal ziya dış ticaret umum 
muavinli~ine, dıt ticaret umu 
dürü Celal Londra ticaret ml easil
liğimize tayin olunmuşlar, Lon a ti
caret mümeasilimic ıi~ merkeze alın
mı:;tır. 

Yirmi beş yıl sonra ..• 
Evelki gün büyük harbin ilk bar 

ladığı günün yirmi beşinci yıldönü
mü idi. Tam çeyrek asır önce Bos
na'da patlıyan kurşun. be1eriyetin 
başına felaketlerin en büyüğünü 
getirmişti. O gün doğmuı olan ço
cuklar, bugün yirmi beşini tamam
lamı§, askerliğini yapmıı koskoca 
delikanlılardır. 

Yirmi beş senedir, dünya ne ka
dar değişti! Bakın o zaman Bosna'
da patlıyan bir kurşun, birçok mem
leketleri biribirine harp ilanına sü
rüklemek için kafi geliyordu. 

Halbuki yirmi beş sene sonra 
bombalar, güJleler, patlıyor,· şehir
ler yanıyor, gemiler batıyor, kale
ler yıkılıyor, gene hiç bir tarafta 
resmen harp! yoktur! 

Baksanıza, Çin'in Mançu ile 
Mongolistan hududunda gayrıres

mi ! surette tayyareler çarpışıyor, 

bir aydır, müsademeler oluy(lrmuş 
da daha haberini yeni alıyoruz! 

T. t. 

Tavıan'a dur. •cızıya koıl 

Hong - Kong'ta bir muhake· 

menin ajanslar tarafından bildiri
len tafailatma göre alınanlar, bir 
taraftan Japonya'yı kendi cephe
lerinde, kendi ülkülerine ortak 
bir devlet diye göatcrirlerken bir 
taraftan da harıl harıl çinlilere 
aili.h satıyorlannıf. 

Şu halde, Almanya'nın uzak 
fark politikası bizim " tavtana 
kaç tazıya tut!,, atalar sözümüz
le İzah edilebilecektir. 

Bu hesapça Japonya'yı tazı, 

Çin'i de tavıan yerine koymak la
zım. 

Fakat muhakeme tafsilatına 

bakılrraa Almanya tazıya:• 

-Tut! 

Fakat tavıana da : 

- Kaçma, al ıu silahlan da 
kartı koy! demektedir. 

İhtimal, bu da bir nevi dostluk 

cilvesidir. Belki de Almanya, Çi
n'e fazla silah satmak suretiyle 
bu memleketi paraca zayıf düfür
mek gibi bir maksat güdüyor. kim 

bilir! 

Hata - ihata 

Vakit gazetesinin başmuhar-

riri Asım Us üstadımız bir batma

kalesine fU cümle ile batlıyor: 
"Almanya bir hata içindedir.,, 

Alman gazeteleri de : 

"Alman"ya ihata içindedir.,, 

Hata ve ihata l 
Arada bir hece farkı vardır. 

Dayak - yemek! 

Dr. G. A. Haber gazetesinde 

"haksız dayak,, baılığı altında 

tıbbi bir makale yazmıf. 

Oatadın türlü yemeklerin vü
cuda zararlanm, faydalarını an· 
latan, sonra bunlardaki vitamin
lerden bahseden makalelerini o• 
kumağa alışmıttık. Acaba "da-

yak" da zaman zaman yenilen bir 

nesne olduğuna göre tababet onu 

da yemeklerden mi sayıyor? 

Açık teıekkür ! 

Hastalıktan kurtulursunuz, 

doktora gazetede teşekkür eder

siniz. Bir cenazenize birçok dost

lar gelir, mektuplarla taziyetle

rini bildirirler; gene kendilerine 

gazetede tefekkür edersiniz. 

Buna benzer tefekkürlere a
lıtkmız. Fakat geçenlerde gördü

ğümüz bir açık tefekkür karıı

amda ağzımız bir karı§ açıldı: 

Bir üniversite talebesi karısı

nın botanması için karar veren 

mahkeme heyetine, vek&letini ya

pan avukata, bu münasebetle 

kendisine tebrik mektubu gön

deren hıaım, akrabeaına bir ga

zetede teıekkür ediyordu. 

Bu yıl üç yabancı ıergi ve 
panayırına iştirak ediyoruz 

Ticaret Vekaleti Belgrad, Selan 
Viyana sergi ve panayırlarına işti 
ke karar vermiştir. Eylül ayı için 
bulunan bu sergi ve panayırlara iş 
rak hazırlıklarına yakında başlanac 
tır. 

ÇAGRI 
X Arzuhal Encümeni 30-VI-1 

cuma günü saat 10 da toplanacaktı 
X Dahiliye Encümeni 30-Vl-1 

cuma günü saat onda toplanaca~tı 

Ahmet Agaoğlu i(in mevla 
1 Temmuz 1939 cumartesi günü 

at 15,30 da ikindi namazından so 
Zincirli camiinde Ahmet Ağaoğlu 
çin mevlut okutulacaktır. Kendisi 
sevenlerin ve arzu buyuranların te 
riflerini saygı ile dileriz. 

Çocukları 
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Sıcakta temizlik 

O bayanı belki siz de gÖrmÜ§sÜ
nüzdür. Otobüste benim oturduğum 
yerin önündeki sıraya tesadüf et
mİ§ti. Yüzünü göremedim ama, gÜ· 
zel ve boyasız sarı saçlarının arka
dan toplamı tarzı ıık bir kız oldu
ğunu anlatıyordu. Ceketinin koli 
bileklerine kadar İnm·ı§ k an , ırmızı 

tırnaklı ellcrile tuttuğu kitabını dal· 

sindeki mikroplardan - vasati sa • 
yıda - 550 milyonunu banyonun 
suyunda bırakır. Bununla beraber, 
derinin 15.000 santimetre murabba
ında olduğunu hatırlar ve her san
timetre murabbaını 40,215 ile zarp 
ederaeniz sade ııu ile banyodan son· 
ra gene pek çok mikrobun deri üze· 
rinde kalacağını tahmin edebilirsi • 
nız. 

gın okuyordu. Şüphesiz modern bir 
kız .. fakat - inanılamıyacak fey _ 
o guzel saçlarının altında ensesi 
tozlu ve beyaz derinin rengini de
ğiıtirecek kadar kirli ... 

Yolda hile kitap okumasına ba
kılırsa, galiba, eski zaman filozof • 
ları gibi t • ı· ~ . emız ıge pek ehemiyet 
v.emııyor. Fakat filozofların da kir
lı ense ile gezdikleri zaman çoktan 
ge . . 

~ı~tır. Bu zamanda medeniyet 
tenıızlıkle kaimdir.Medeni bir adam 
~ıı, yaz. vücudunun her tarafını da
ıma temiz tutar. 

Elbette duymuısunuzdur, insa· 
nın derisinin üzerinde bir santimet
re murabbaı kadar yerde vasati o
~arak 40,215 mikrop vardır. Vakıa 
ın~anın derisi sağlam kaldıkça bu 
mıkropların bir zaran olmaz. An
cak, insanın derisi her vakit sağlam 
kalmaz. Kitap okurken, dalgınlık
la ensesini ka§ır, boyalı tımakl 

k k. . . ar 
ço va ıt sıvrıce de kesilmiı olduk-
IAnndan, ensesinin derisind b. . • e ır ç1-
zık pey.da ?lur •. O vakit mikropla't 
hemen ıçerıye gırme kiçin fırsat bu-
lurlar ... Ateıli hastalıklard b . an az~ 
tarının ı:nıkıopları vücudumuza bu 
suretle gırcrler, ilkin mikrob d . • . .. . u erı-
mızın uzerıne sinek gibi h k 
1 . • ayvancı • 
at cetırıp bırakır)4r •o b" • .. nra ız trr. 
naklanmızla kaıırken "k 1 kend' . k o mı rop an 

ımız anımıza karııtırınz. 
Bu sıcak mevsimde d . . t · 1• w. erının e-

mız ıgıne daha ziy"d d'kk k 
1• ... e ı at etme 
n.zım olur Vak h" 1 • . d 

d 
• ıa §e ır erımız e 

mo ern olmı 1 ı 1 
ya ça •§tıkça tozlar, on· 

ar a gelecek "k F k nu roplar azalıyor. 

k
adat yollar ne kadar asfaltlı, ne 
a ar temiz 1 k . 

t 1 ° sa sıca mevsımde 
oz ar gene art B' . h ar• ıze mıkrop geti· 
r~nd ayvancıklar da hep sıcak mev· 
sım e row 1 1 

:r ga ır ar. Ondan batka İn· 
sanların vü d d 

d 
cu u a yazın daha zi-

ya e ff!rl d'w• _ ıgı ve daha ziyade yagw 
..... L. 

YaPı§an m·k- ı· -- -.ı- ..a--=---le •. 1 rop ar o vasati sayıdan 
pe yuksek sayıda olurlar. 

Deriyi temiz tut k . . h .. b"I 1 t ma ıçın - er gun ı e o sa _ l .
1 k h ya nız su ı e yıkan· 

mal ya u~ silinmek yotiımez. Hele 
ya nız su ıle b 
h d f b 

anyo yapmak! Vakıa 
er e a any k . 0 Yaptı ça ınsan deri· 

SPOR 
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Ankara atletizm 
birincilikleri 

Bölge atletizm ajanlığından : 

Atletizm bolg b' . . . 
ki · k e ırıncılıklerinin i _ 
. ncı ısmı bu hafta yapılacaktır 1 
7. 1939 curnartesi gu"n·· 1 d · · u saat 8 e an. 
trenman sahasında uz 1 'k• un at ama, 1500 
•ll. orta mukavemet ko" d" k 
nı·· b k 1 1 :.:usu, ıs atma 

u .. a .. a .a arı o acaktır. 2. 7. 1939 -
ztr gunu sat 17 de 19 M dpa 
n. d ba 1 ayıs sta yo • 

tın a ş amak üzere aşa~ d k. .. 
6lbakalar yapılacaktır S gı. a .: ::u • 
duhuliye alınmıyacak~ır etyı:cıker den 
cck 1 · • ştıra e e-

atlet erın hangi rnüsabak 1 • 
rec kl · . a ara gı • 

e erı cuma gunu akşamı k d 

Vücudu - bilhassa bu mevsim. 
de - gerçekten temiz tutmak için 
cildi keselemek sonra da sabunla
mak lazımdır. Keselenmek cildi 
gerçekten temizledikten başka, ince 
damarlar içindeki kanın cereyanını 
kolayla§tırdığından adaleleri de ku
vetlendirir ve bütün vücudu güzel· 
leştirir. Her mevsimde, fakat en zİ· 
yade bu sıcak mevsimde, gerçekten 
temizlik için en iyi çare biz.im ala
turka usulde kese ve sabun sürerek 
yıkanmaktır •.• Her gün bütün VÜ· 
cudu keseleyip sabunlıyarak yıka

mak elbette en iyisidir. Bunu -
herhangi bir sebepten - her gün 
yapamıyanlar da hiç olmazsa vücu· 
dun tozlara karşı açık olan kısımla· 
rını keseleyip ve ısabunlayıp yıka· 
malıdır. 

Sıcağın ve tozların çoğaldığı bu 
mevsimde ellerle tırnakların temiz
liği pek mühim bir mesele olur. Yu
mu§ak ellere uzunca kesilmiş kırını· 
zı boyalı tırnaklar §Üphesiz pek ya
kıtır. Ancak, tırnak ne kadar uzun 
oluraa arasında o kadar çok mikrop 
bulunur.insan gündüz boyalı tırnak· 
larla vücudunun hiç bir tarafına 
dokunmamağa dikkat etse bile, ge
celeyin uykuda kendine hakim ola· 
maz. Sıcak mevsimde vücutta sivil
celerin çoğalmasını terlemeğe, mide 
bozukluğuna atfederler. Halbuki 
aivilceleri yapanlar tırnakların ge
tirip cildin arasına karıştırdıkları 

mikroplardır. 

Sıcakta ağız temizlemek de da • 
ha ziyade lüzumlu olur. insan çok 
ııöylemiyerek ağzını daima kapalı 
tutaa bile, yenilen yemeklerin dit· 
ler arasında kalan parçalan sıcak• 
ta daha çabuk bozularak mikropla
rın çoğalmasına sebep olurlar. O
nun için bilhassa sıcak mevsimde 

... .. . . 
1-- ---.. kt"V) An.....- AJl:r.I - • 
temizlemek ıazım olur. 

Burun da sıcak mevsimde daha 
çok toz tutar ve daha çok mikropla
nır. Günde birkaç defa kolonya su· 
yu çekerseniz onun da temizliğİn3 
yardım etmit olursunuz. 

G. A. 

Ziraat memur ve teknisyenlerine 
hayvan yem bedeli 

Ziraat Vekaleti, ziraat muallimleri
ne, mücadele teknisiyenlerine ve pa -
muk kontrol memurlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında bir kanun 

esi hazırlamıştır. Vekalet proje· 
nın hazırlanmasını mucip sebepler la
yihasında şöyle demektedir: 

''Vazifeleri icabı daimi surette me
muriyet mıntakalarında ve lüzumu 
halinde memuriyet mıntakaları dışın· 
da seyyar olarak istihdam edilen zi
raat muallimlerinin ziraat mücadele 
başteknisiyen ve teknisiyenlerinin ve 
pamuk kontrol memurlarının harcirah 
ve masarifi zaruriyeleri harcirah ka -
ramamesine göre ödenmektedir. Bun
ların tedarik edecekleri hayvanlar i
çin yembedeli verilmesi bu memurla· 
rı seyyar bir hale getirecek ve aynı 
zamanda harcirah ve diğer masraflar
dan tasarruf temin edilecektir.,, 

stadyomda atletizm ajanlığna ab.~r 
ditıneleri lbımdır. ına ı · 

:Program: 
400 M. engelli K. 

. ıo.ooo M. mukavemet K. • Sırıkla ir 
lıfa atlama, kızlara uzun atlama 

200 • 
M. seçmeler 

lOO M. gençlere 
7S M. kızlara 
200 M. final 'K: 
4 X 100 M. ba~rak K. 

Milli künıe haricinde 
kalan kulüpler maçları 

Projeye göre, ziraat muallimlerinin 
ziraat mücaedle başteknisiyen ve tek
nisiyenlerinin, pamuk kontrol memur 
!arının vazifeleri icabı tedarikine mec 
bur bulundukları hayvanalr için ayda 
o_n liraya kadar yembedeli verilecek
tır. Mezun bulunanlara mezuniyetle. 
rinin Uç aydan fazlası için ve hayvan 
ları~ı elden çıkaranlara yenisini te. 
d.arı~ edinciye kadar yem bedeli ve. 
r~lmıyec~ktir. Yem bedellerinden hiç 
bır vergı kesilmiyecektir. 

Bölge futbol a1·anı r. 
ı5ından: 

Milli küme haricind 
lcr arasındaki futbol e kalan kulüp-
939 cumartesi günü ma_.çlarına 1-7-
programa ~vfikan A aşagıda yazılı 

nkara .. .. h 
•ında devat:1 edilec k . gucu sa a· e tır. 

Güneş • Harbiye saat ıs.ıs 
1-!akem: Asım Kurt 

Gc.nçlerbirli ği _ Galata 
liakem: Necdet Özg'~aray saat 17. 
"takımların mua uç. 

bulundurulmaları ~~~~ saatte sahada 
dan, Yan hak 1 . up başkanların-

d em crıyle bcrabc 
nın a •ahaya gelmi r zama-

. f bulunmaları da 
erden rıca olunur. 

Emniyet umum 

müdürlüğü vekaleti 
Emniyet İşleri Umum Müdürü B. 

Şükrü Sökmensüer'in mezuniyet al· 
ması üzerine yerine Adana valisi B. 
Ali. Rı~a Çevik şehrimize gelmiş ve 
vazıfec;ıne başlamıştır. 

Acı bir kayıp 
T~~irdağı mebusu ve eski Dahiliye 

Vekıh B. Cemil Uybadın'ın validele
ri.?i~ dün İstanbul'da vefat ettiğini 
buyuk bir teeısUrle haber aldık. B. 
Cemil Uybadın'a ve merhumenin ke
derli ailesine samimi taziyeleıİııllıUi 
sunarız. 

... 
- - er- ı ! . -
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Sicim gibi değil de halat "Tırhan " vapuru 
geliyor • I 

lstanbul a 
gibi yağan yağmur altında İstanbul, 29 (Telefonla) - Buraya 

gelen haberlere göre Ahnanya'da inşa 
ettirilmekte olan Tırhan isimli vapu 
rumuz bugUn İstanbul'a gelmek üzere 
hareket etmiştir. 3500 tonluk olan bu 
yeni gemimiz bundan evet inşaatı bi 
tirilerek memleketimize getirilen Et 
rüsk'ün eşidir. Evelce Etrüsk'te görü 
len noksanların bu gemide de bulun 
duğu anlaşılmış ve Almanya'ya giden 
kontrol heyeti gemiyi tesellüm etme 
mişti. · Asfalt sularla çevrilmiş 

kaldınmlar 
üzerinde göller, etrafı 
evden adalar, çakılh 

Bunun üzerine alman merkez ban 
kası müdürünün riyaseti altında bir 
heyet İstanbul'a gelmiş ve burada ya 
pılan müzakereler sonunda Tırhan 
gene bu tipte olan Kadeş ve Şalom 
vapurlarında da aynı tadilatın yapıl 
ması takarrür etmişti. Tırhan tadila 
tı yapılmış ve eksikleri tamamlanmış 
olarak Almanya'dan hareket etmiştir 

D ün gene bastırdı. 
Saat 13,30 da ortalık gün gü

neşlikti. Üstelik dayanılması güç 
bir sıcak vardı. Sonra, bir aralık 
göğün nevri döndü, rengi değişti; 
insanı göğüsliyen, ağaçları 1>ccdeye 
zorlıyan bir fırtına başladı. 

Gök bununla da hmcını alama
mıştı. İkiye beş kala gökte su ala
bilir ne kadar kapı varsa birlik olup 
ağızlarını yere çevirdiler ve bar
daktan değil de küpten boşanırcası
na bir yağmurdur başladı. 

Ankara'da oturanlar, senenin 
bu mevsiminde tabiatın bu türlü 
kuduruşlarına karşı hayli pişkin
dirler. Fakat dünkü nni kasırganın 
ve arkasından gelen sağnağın altın
da ankarahlar gene çimçiğ kaldık. 

Geçen senenin gene bu ayında 
dünküne benzer bir kızılca kıyamet 
kopmuştu da biz Yenişehir sokak
larını dolaşmıştık. Dün de böyle 
yapmak istedik. Kapıları sımsıkı 
kapanabilir bir otomobili tercih e
dişimizdeki yüksek isabet daha Sı
hiye Vekaletine varmadan ayan be
yan anlaşıldı. 

Bütün hıncı ve zoru ile camlara 
saldıran damlalar, başlarını sağlam 
bir siperin altına sokmak ferasetini 
gösterenlere adeta yumruk sıkıyor, 
elbisesi kuru, ayakkabısı temiz kal
mış olanlara dig biliyordu. 

i smet İnönü Kız Enstitüsünü 
az geçmiştik; şakırtı ile fı

şırtı arasında bir ses içinde kaldık. 
Otomobil diz boyu suyu bıçak gibi 
yarıyor, tozla bulanınca sarı bir 
renk alan sel suyunu caddenin iki 
yanına fışkırtıyordu. Caddenin bu 
kısmı, Yenişehir asfaltına saldıran 
YilJ;•"-- an ilen karaJcoı noıc.... 
tasıdır. İlerisinin vaziyetini, bura
daki suyu ölçerek hesaplamak her 
zaman mümkün ... 

Sıhiye Vekaletinin önündeki i-. 
şaret memuru her zamanki gibi işa
retini verdi ; fakat dudaklarında: 

- Buyurun da geçin bakalım; 

der gibi bir istihza hissettik. Öyle 
ya ... Önümüzdeki yol dolu idi. Kar
buratörüne su dolan otomobil, ol· 
duğu yerde mıhlanıp kalmıştı. Ce
sareti olan buyursun ... 

Biz yolu değiştirmekten daha 
salim bir çare bulamadık. Bereket 
versin canlı mahlüka çarpmak teh· 
tikesi yok ... 

Yağmur hala sicim gibi, urgan 
gibi, halat gibi yağıyor, ortalığı şa
kırtı götürüyordu. 

Ankara'yı ıel bastı dediler mi 
benim aklıma, nedense hep Kızılay 
bahçeıi gelir. O ana baba dakikala· 
rında hep bu bahçedeki o zarif.gül· 
teri, karanfilleri düşünür, ıonra da 
- gene nedense - ke11di kendime: 

- Acaba mahzen ne ilemde? di-
ye sorarım. 

Dün gene ben gül, karanfil endi· 
şesinde iken gözüme, bahçe duva
rından açılan kapaklar ilişti. Artık 
tehlike yok demektir. Maıam ya bu 
bahçedeki havuz, iki sene evelki 
selde bahçe duvarlarına kadar ge· 
nişlemiş, sonra da kirli sularını 
mahzenlere aktarmııtı. 

Kapaklar iki sene evelki selin 
dersi... 

Gözlerimizi yerden kaldırma

ğa fırsat bulur bulmaz apar
tıman pençerelerine baktım. Aman 
bu sel ne seyranlı imiş. Pencereler 
kucak kucak kafa ile dolu ..... Suya 

saplanıp kalmış otomobillere, oto
mobilin içine bağlanıp kalmış müş
terilere bakıyorlar, doğrusu güzel 
vakit geçiriyorlardı. 

Necatibey caddesi, sel ordusunun 
k11mıküllisinin eııkidenberi garni· 
zon edindiği münhat ve emin bir 
melcedir. Milli Müdafaa Vekaleti 
önünden yelen kolla, Dikmen sırt
larından büyüye büyüye Çelikkale 
sokajına bir nebir halinde giren 
sel, bu üç yol ağzında sarmaşdolaş 

olur ve yapmadıklarını bırakmaz

lar. 
Ta Vekaletlerin önünden dolaş

mağa ve bu caddeye arka sokakla -
rından girmiye mecbur olduk. 

Yağmur, yirmi dakika içinde bü
tün zehirini sokaklara boşalttıktan 
sonra, hafiflemişti. Hatta gökyüzü 
açılmıştı bile... Milli Müdafaanın 
önünde asfaltın üstü yumurta bil-

yüklüğünden kafa cesametine ka
dar çeşitli çakıl taşlariyle, kaya 
parçalariyle doluydu. Kumun had· 
di var hesabı yok ... 

Sel dinmiş, bunlar kalmıştı. De
mezler mi ya: sel gider, kum kalır. 

Çelikkale sokağı büyük tehli
kelerden sonraki o durgun 

ve sessiz halini almıştı. Fakat kapı
lardan sokağa kova kova, teneke te· 
neke sular aktarılıyor, bunlar da 
biraz evelki hikayeyi pek güzel an
latıyordu. 

Necatibey caddesinde gidiş - ge
liş uzun zaman kesik kaldı. Beledi
yenin motörlü ve motörsüz temizlik 
teşkilatının burada gösterdiği can
siparane fedakarlığı kaydetmek la
zım. O kadar lazım ki, bizim: 

- İlelebet bu su buradan kalk· 
maz ve biz öbür yana ge~emeyiz 

dediğimiz yeri, ikinci gelişimizde 
biraz balçıklı fakat pek ala geçile
bilir bir halde bulduk. 

Yenişehir kazan biz kepçe, so
kaklarda vızır vızır dolaşıyoruz. 

Bir aralık: 
- Dahiliye Vekaletine uğradınız 

mı? dediler. Koştuk. Jandarma u
mum kumandanlığının mahzeni Bin· 
bir direğe dönmüştü. Motopompe'· 
ler çalışıyor, itfaiyeciler, kan ter i
çinde, bu suları motörlere yutturu
yorlardı. 

Güneş açtı. Ortalık gene bir sa
at evelki halini aldı. Bir varmış, 

bir yokmuş ... Bahçeli evler mahal
lesine, kah devrilen ağaçların res
mini çekerek, kah yeni yapılan köp
runun altındaki gölü seyrederek 
gittik. Bereket versin ki bize veri-

- ~ah~cıt cvıcı ı tiU uo.»u, ıaı..--: 

korkunç bir mübalağadan ibaret -
miş. Ancak, yol boyunca yerlere 
kapanmış telgraf direkleri müba
Jaga değil... Şonr:_a giderken sol ta
rafta bir toprıtk duvarlı ev gördük 
ki tam ada halini almıştı. Bahçeli 
evlerden dönüşte evi yarımadalığa 
inmiş bulduk. 

Mahallenin çocukları, engin gö· 

tün kenarında, çağlıyanları seyre
derek, biribirlerine su şakası yapa
rak eğleniyor, bazı baldırı çıplaklar 
arkadaşlarını sudan g ıçiriyorJardı. 

8 u asfalt ne nankör şeydir? 

Sabahleyin sıcaktan ve ku
ruluktan dudakları yarılmıştı. Ya
rım saat, en azgın sulara yatak ol
du, biraz sonra, güneşten biraz gü· 
ler yüz görünce o kudurmuş sula
ra yaptığı yataklığı unuttu ve gü
neşe karşı sırıtmağa ba~ladı. 

Tekrar Yenişehir yolu ile dönü
yorduk. Necatibey caddesi artık i
yiden iyiye durulmuştu. Bu sefer a
razözler faaliyete geçmiş, demin iç
tikleri sarı yağmur sularını, içeride 
filtrasyondan geçirdikten, parlat -
tıktan sonra asfalta boşaltıyorlardı 
Motörsüz temizlik teşkilatı, bu cad
deleri parlatmağa çalışıyorlardı. 

Ya ağaçlar? Onların halini sor
muyorsunuz. Zavallıların tepeden 
gelenden çektikleri yetmemiş gibi, 
şimdi de yerden gelen pulvarizatör 
tasallutu karşısında öyle masum bir 
boyun eğişleri, kadere rıza halleri 
vardı ki en katı yürekler bile bu 
hazin manzara karşısında parça par
ça olurdu. 

Bulgaristan' da 
büyük bir seylôp 
150 ev harap oldu, 

bir cok ölü var .. 
Sofya, 29 a.a. - Balkan dağının şi 

mal yamacında SevJievo mıntakasın 
da vukua gelen seylap büyük hasar 
lar doğurmuştur. Çok şiddetli yağ 
murlar yağını ve Rositza ırmağı 12 
metre yüksekliğinde bir su duvarı ha 
linde taşarak bütün köprüleri yıkmıg 
ve her tarafı harap etmiştir. 150 ev ta 
mamiyle yıkılmıştır. Şimdiye kadar 
ı 6 ceset bulunmuştur. 50 kişi de ka 
yıp vardır. Maddi hasar bir kaç mil 
yon lcvalıktır. 

B. Prost Karabük'ten 
İstanbul'a döndü 8 aşmuharririmiz Londra kır-

larında dolaşırken Lady Le- İstanbul, 29 (Telefonla) - Bir kaç 
confild, uçsuz, bucaksız çayırları gündenberi Karabükte bulunmakta o
göstermiş: lan şehircilik mütehassısı B. Prost bu 

- Eğer iki gün daha yağmur gün buraya döndü. Vali B. Lutfi Kır 
yağmazsa bütün buraları sulamaya darla şehircilik mütehassısı bugün u • 
mecbur olacağız, demiı:- zun bir görüşme yaptılar. Bu toplan 

Dünkü sağanağın altında, benim tıda şehrin henüz nazım planı yapılma 
aklıma İngiliz asilzadesinin bu sö- mış olan yerlerce umumi mahiyette 
zil-geldi.... tatbikat plflnları ve beş senelik imar 

Ankara topraklarına düşen yağ· planına na'zaran açılacak yollara amut 
r ın be~ dakikalık kısmını Lon· sokaklardaki evlerin vaziyeti, Eminö 

dra kırlarına ciro ett:11ek mumKUu -ıı>i ıncy®nı ve: Taksim kışlası umumi 
olsaydı, o uçsuz bucaksız arazi iki mahiyette tetkik edilmiştir. İstanbu 
yıllık suyunu almış, doymuş ola- ve Beyoğlunun nazım planları hazır 
caktı. lanmış bulunmaktadır B. Prost son 

Çünkü asfalt, suyu hazmedemi- olarak Kadı köyün ve Üsküdarın da na 
yor. Bu hazımsızlığın cezasını da zım planlarını da hazırlamıştır. Bun 
Necatibey caddesiyle, Çelikkale so- dan başka EminönU meydanının make 
kağı, ve çok kere Atıfbcy mahalle- ti üzerindeki planı da kati şeklini al 
sinin toprak damları çekiyorlar. • mıştır. 

filiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Paris' e gidecek heyetimiz 
hareket etti 

MEVSiMiN EN SICAK 
GÜNLERİNE .GİRERKEN 

Meteoroloji Umum Müdürü Ahmet Tevfik 

Ticaret Vekaleti Müsteşarı B. Ha
lit Nazmi'nin reisliğinde dış ticaret 
ikinci reislerinden Celal, Cümhuriyet 
Merkez Bankasından Adnan ve Mali
ye Vekaleti Nakit İşleri Umum Mü -
dürü Cetaı Sait'ten mürekkep heyeti· 
miz dün akşamki Anadolu ekspresiy
le Paris'e hareket etmiştir. 

Göymen'in yağmura ve 

hava vaziyetine dair verdiği izahat 

Dahiliye Vekaletinde tayinler 
Açık bulunan Tokat mektupçulu -

ğuna Ağrı mektupçusu BB. İsmail 
Hakkı Kaya, mülkiye mezunlarından 
Bahri Soylu Kocaeli maiyet memur -

Dün saat 13,30 da birdenbire bas
tıran sağnak halindeki yağmur din
dikten sonra hava tekrar açılmış, ak· 
şama doğru gene bulutlanmıya başla
mıştır. Havanın bu ani tahavvülleri· 
nin ilim gözü ile sebeplerini öğren

mek için dün bir arkadaşımız meteo· 
roloji umum müdürü B. Ahmet Tev • 
fik Göymen'i ziyaret etmiştir. B. 
Ahmet Tevfik şu izahatı vermiştir: 

Mevsimin en •ıcak günleri 
••- Dilnkü kasırga ve sağnak bazı 

tabii şartların neticesinden başka bir 
şey değildir. Mevsimin en sıcak gün
lerine giriyoruz. Aynı zamanda son 
günlerde vaki olan yağışların havaya 
temin ettiği fazla rutubet mevsimin 
sıcaklığı dolayisiyle bir takım yerler
de, bilhassa orta Anadoluda amudi 
yükselen hava hareketlerine sebep ol
muştur. 

Bu hal havada elektriki hadisele • 
re ıebebiyet verdiği gilıi aşağıdan yu
karıya doğru çıkan rutubet de çabuk 
inkişaflı bulutların teşekkülüne se
bep oluyor. Bir taraftan havada elek· 
trik hareketlerinin seri tahavvülü, di
ğer taraf tan yükseklerden su 'buharı· 
nın ııeri bir surette tekasüf sahası

na girmesi yağış vaziyetini ihdr:s et· 
mektedir. 

Bu yüzden, mevzii ve az çok ku
vetli rüzgarlar da görülmektedir. Bu 
da bugün olduğu gibi hava vaziyeti· 
nin sağnak halinde yağmur şeklinde 
tezahürünü hazırlıyor. 

Bugün sağnağın ?evam ettiği 15 

dakika içinde metre murabbaına 1,5 luğuna, Salih Tapkan Kayseri maiyet 
kilograma yakın su isabet etmiştir.Bu memurluğuna, Ankara maiyet memur
nisbet çok mühimdir ve büyüktür !arından Ali Celal Artuz Dahiliye 
Meteoroloji sahasında, metre murab - Vekaleti memurlar, sicil ve muame • 
baına bir buçuk kilogram su bırakan lat umum müdürlüğü birinci şube 
yağmur tam manasiylc en şiddetli mümeyyizliğine tayin edilmişlerdir. 
yağmur diye tavsif edilir, ve tabiatiy-
le arazinin vaziyetine göre bir takım 
sellerin husulüne sebebiyet ~rir. 

Araziyi ağaçlamanın bir 
faydası daha! 

Bu seller daha ziyade ağaçsız, çıp
lak arazide tiddetle tesirlerini göste -
rirler. Orta Anadoluda bilhassa şehir 
yakınlarında ağaçlamıya olan lüzum 
ve zaruret de bir zevk meselesi ol
makla beraber bilhassa ekonomi bakı
mından ve bizim bakımımızdan çok 
mühimdir. 

Ankara civarının bu gibi yağış va
ziyetlerinde en çok hırpalanan Dik
men havalisi ve İncesu ile, buray,a 
sathımail olan kısımlardır. Selleri ilk 
hamlede şehir üzerine sevkedcn tepe
lerin ağaçlanması bu bakımdan da 
çok lüzumludur. Şiddeti nisbcten az 
olan sağnaklarda bile Yenişehir'in Ba 
kanlıklardan itibaren Sergievine ka -
dar olan sahası daima sellerin istila -
sına maruz kalmaktadır. 

Bu günkü vaziyet hemen her se
nenin bu mevsiminde görülen bir va
ziyettir. Geçen sene bu cinsten olan 
sağnaklar haziranın ilk haf tasında 
kendini göstermişti. Bu seneki hazi • 

Bugün 
Yenişehir ULUS sinemasında 
Saat 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

KRAL 
(Le Roi) 

Gaby Morlay - Elvire Popes
co • Raimu Andre Le faur • 

Duvallis 
ve 

Viktor F rancen 
Fransızların en büyük artistleri 
birleşerek yarattıkları filmcilik 

aleminin en büyük harikası 

Ayrıca Jurnal 

ranın sonunda olmuştur; ve bu sene
bugünkü gibi sağnaklar daha devam 
edebilir. 

Bugünkü oraj daha ziyade Anka
ran'ın cenup kısmını yani, İstasyon, 
Yenişehir, İncesu havalisini ve Cebe· 
ci'nin bir kısmını yalamıştır.,, 



-"- U LUS 

Hatay anlaşmasının metni 
(Başı 1 inci sayfada) 1 müş ve bu şeraiti muhtevi olarak bir 

.. Türkiye ile Suriye arasında arazi prose - V~rbal imza e?ilmiştir. ~-u eş
m esailinin kati surette halli zımnın _ has ecnebı parasının ıhracına muteal
da Türkiye cümhuriyeti hükümetiyle lik ahkamın Hatay'd~ t_atbikind~n e
Fransa Cümhuriyeti hükümeti ara. vel veya mua~haren ıktısap etn:ıış ol
aında cereyan eden müzakereler 23 dukları ecnebı nukudu nazarı dıkkate 
haziran 1939 tarihinde neticelenerek alınarak ayrı muamelelere tabi tutul
iki hükümet beyninde bir anlaşma muştur. Bu gibi eşhasın ve müessese
ve buna müzeyyel olarak bir proto. !erin ellerinde mevcut ecnebi parala
kol, bir Prose • Verbal, iki lahika ve rını çıkarabilmeleri prensipi kabul e
iki mektup imza edilmiştir. dildikten sonra bunun teferruatlı bir 

Bir mukaddime ve ı 1 maddeden i- şekilde tanzimi memleketimizden ha
baret bulunan anlaşmanın 1 inci mad
desiyle 1921 senesinde çizildikten son 
ra 1920 ve 1930 senelerinde iki defa 
tashihe uğramış olan hattı hudut ye· 
niden tashih edilmek suretiyle Hatay 
arazisinin türk topraklarına iadesi te
min edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tahdit edilen 
hududumuzun bu kı&mı ile Türkiye 
tarafında kalan Hatay arazisi en geç 
23 temmuz 1939 tarihine kadar fran
aız kuvetleri tarafından tahliye edile
cek ve selahiyetlerin devri muamelesi 
de gene bu tarihte ikmal edilmiş bu -
lunacaktır. 

Anavatana iltihak eden arazide mes 
kOn ahalinin vatandaşhğımıza geçtik -
}erinin tesbiti ve Suriye ve Lübnan 
tabiiy~tlerini ihtiyar etmek istiyecek 
olanların da muayyen müddet zarfın
da, bu memleketler lehine hakkı hi -
yarlarını istimal ve tahtı tasarrufla -
rındaki emvali tasfiye edebilmeleri i
çin anlaşmaya bazı hükümlerin ilave
sine lüzum görülmüş ve bu hükümler 
anlaşmanın 2, 3, 4, 5 inci maddelerine 
dercedilmiştir. 

Müteakip maddeler Türkiye'nin bu 
hududu kati addettiği ve bu tebdile 
matuf hareketleri tecviz etmiyeceği 
ve müddeti yakında bitecek olan iyi 
komşuluk mukavelelerinin 15 mart 
1940 tarihine 'kadar temdidi hakkın
daki hükümleri ihtiva etmektedir. 

P rose - Verbal: 

Anlaşmanın 3 üncü ve S inci mad • 
deleri ahkamına tevfikan hakkı hi -
yarlarını istim§l eden hakiki şahısla
rın ve bu ' iyetle alakadar olarak 
Hatayda tat faaliyet edecek hükmi 
şahısların e ebi parasiyle olan nu. 
kudu mevc~ elerini ne şekilde ihraç 
edeceklerinin tesbitine lüzum görül-

rice döviz kaçakçılığına mani olmağa 
matuftur. 

Protokol: 

Anlaşma mucibince Türkiye vatan
daşlığını ihraz edecek mütekaitlerin 
vaziyeti Türkiyeye yalnız türk vatan 
daşları için tedbir almak ve bu vatan
daşlığa girmiyenler veya çıkacak o -
lanlar için hiç bir vecibe kabul et -
memek esasında tesbit edilmiştir. 

Fransız eşhası hükmiyesi devlet de 
dahil olarak bütün emvali gayri men
kule, hukuk ve menafiini Türkiyeye 
devretmiş bulunmaktadır. Buna mu· 
kabil kısmen dövizle olmak üzere 35 
milyon Fransız franklık toptan bir 
meblağ tesviye edilecektir. 

Lahikalar: 

l numaralı lahika umumi yekuna 
dahil olup (3) milyon fransız frangı 
mukabilinde Türkiyeye terkedilen 
Fransız askeri makamatı tasarrufun
da bulunan bazı emlak ve tesisatın te
ferruatını göstermeğe matuf bir vesi
kadır. 

2 numaralı liihika Suriye ve Lübnan 
bankasının İskenderun ve Antakya 
şubelerinin mülkiyetlerinin bir mil. 
yon frank mukabilinde Fransaya ter
ki hakkındadır. 

Mektuplar: 

Birinci mektup: Ecnebi tabi yetin -
deki eşhası hükmiye ve hakikiyenin, 
anlaşmanın 4 üncü maddesi ahkamın
dan istifade ettirilmelerine Türkiye 
hükümetince karar verilmiş bulundu
ğuna, ikinci mektup: Fransız hükü -
metiyle bazı ecnebi müesseseler ara -
sında aktedilmiş olan asarı atika haf
riyatına ait mukavelelerin muteber 
addedileceğine dairdir. 

Bu vesikalar Büyük Millet Mecli
sinin yüksek tasvibine arzedilmiştir ... 

Mu a kkat ·Encümen mazbatası 
Muvakka ncilmen, mazbatasında! zin icaplarına uygun bir surette tas. 

anlaşm~yı a} n ~ kabul. ettiği~i bildir- fi ye edildiği görülmüş ve Yüksek 
mektedır. E c~men dıyor kı: Meclis ile Cümhuriyet Hükümetinin 

"Kanun la ıhası ve merbutu olan epeyce bir zamandanberi üzerinde en 
~rose - Verl • protokol ve layihalar ciddi alaka ile çalışmakta bulunduğu 
ıle mektupla hükümlerine nazaran bu işin muvaffakiyetle intaç edildiği
Türkiye ile • uriye arasında arazi me- ni tebarüz ettiren kanun layihası ve 
selesinin katı .urette halledildiği ve müzeyyelatı aynen kabul edilmitşir. 
Hatay arazis in ana vatana iltihakı Müstacelen müzakeresi temennisiy
temin olundı u ve ilhaktan mütevel- le umumi heyetin tasvibine arzedil -
lit vaziyetler n milli menfaatlerimi - mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu . ., 

Kanun lôyihası şudur : 
Türkiye cümhuriyeti 

mhuriyeti arasında 23 
ihinde Ankara'da im-
:;e ile Suriye arasında 

kati surette hallini 

se • Verbal ve iki mektuptan mürek
kep müzeyyelatı kabul ve tasdik edil
miştir. 

Madde 2 - İşbu kanun neşri tari -
hinden muteberdir. 

"Madde 1 
ile Fransa c 
haziran 1939 
.za edilen Tür 
arazi mesailin 
mutazammın 

nın bir proto 
aşma ve bu anlaşma· Madde 3 - Bu kanunun icrasına 
, iki lahika, bir Pro - İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Anlaşmanın metinleri 
AnlCl§manın tam metinleri 

ıdur: 
Türkiye ilı 

mesailinin ka 
zammın anlaş 

Trükiye C 
Cümhurreisi. 

uriye arasında arazi 
·urette hailini muta-

20 teşrinie 
menin 7 inci 
itilafnamenin 
lerini itmam c 
riç ahkamı na 
kiye ile Suriy 
ti şekilde tes 
memleket mü 
her türlü şüp 
kılarak bu rr. 

el 1921 tarihli itilafna· 
ıddesinde ve mezkOr 
nci ve S inci madde 
n mektupta münde· 
ıdikkate alarak, Tür
rasındaki hududu ka-

ı t etmek suretiyle iki 
:abil münasebetlerini 

ve teıeddütten azade 
ıasebetlerı ıslah ede 

cek olan bir zi anlaşmasının arzet· 
tiği faydaya :.ıi bulunarak, 

Türkiye C mhurreisi : 
Hariciye e;cili, İzmir mebusu B 

Şükrü Saraçc .ı'nu, 

Ve Fransa Cümhurreisi : 
Fransa·nın i.ırkiye deki büyük el · 

risi, Lejiyon nör nışanının koman 
c'->r rütbesini z EkseHins Bay Rene 
Massigli'yi m ahhasları olarak tayin 
etmişlerdir. 

Müşarünile 

buldukları sa 
euikten sonra 
r;..: laştırmışla 

h ma, usulüne muvafık 
iyetnamelerini teati 
tideki maddeleri ka 
r: 

Madde- 1 

Fransa 30 m yıs 1926, 22 haziran 
1<;29 ve 3 mayıs 1939 tarihli protokol 
terde tarif edılmiş olan hattın: 

a) Karasunun şimdiki hududu ka
tettiği noktadan 230 numaralı taıa 

kadar, arazi üzerinde tahdidi; 
19 mayıs 1939 da Antakya'da imza 

edilen protokolde tesbit edilmiş bu -
lunan hat ile tetabuk edecek surette; 

Şurası mukarrerdir ki, 17 ve 27 
numaralı hudut taşları arasındaki Gö· 
mit köyü tamamen Türkiye'ye bırakı · 

larak ve hat 224 numaralı taştan Ye
nişehir - Antakya yolunu Türkiye a· 
razisinde bırakarak doğruca 230 nu
maralı hudut taşına kavuşacaktır. 

b) Ve 419 numarayı taşıyan hudut 
taşından Askoranenin takriben 1200 
metre cenubu garbisinde bir noktaya 
kadar şimal i şarki istikametinde uza· 
mr, buradan, Askorane ve Kocakayra· 
kın şarkından geçerek Kocakayrakın 
takriben bir kilometre şimali garbisin· 
de bulunan bir noktaya kadar şimale 
doğru imtidat edecek; 

Bu noktadan itibaren hat, şato ha
rabesinin takriben bir kilometre şima
linde bulunan bir noktaya kadar gar
ba doğru imtidat edecek ve oradan ce
nubu şarkiye doğru giderek (Şato 
harabesinin garbinde) 1010 rakımlı 
tepeye erişecektir; bundan sonra ce · 
nubu garbi istikametinde Başorta şi · 
malinde, Karaduran deresine ulaşan 
derenin yatağını ve nihayet Karadu · 
ran deresini takiben denize vasıl ola· 
cak; 

Surette tashih edilmesine kendi he• 
sabına muvafakat eyler. 

Yukarıda zikri geçen üç bölgede, 
19 mayıs 1939 da mesaisini ikmal et -
miş olan komisyon, yeni hattı arazi Ü· 

zerinde tesbite memur edilecektir. 
Bu suretle tayin edilen hattın öte· 

sinde bulunan arazi en geç 23 temmuz 
1939 a kadar fransız kuvctleri tara
fından tahliye edilecek ve aynı tarih
te fransız makamatının elinde kalan 
salahiyetlerin devri de ikmal edilmiş 
bulunacaktır. 

Madde-2 

melerin teati günü meriyete girecek -
tir. 

Tasdikan lilmakal balada isimleri 
musarrah murahhaslar işbu anlaşma
yı imza etmişler ve mühürlerini va -
zeylemişledir. 

Ankara'da iki nüsha olarak 23 hazi
ran 1939 tarihinde tanzim olunmuş -

Birinci maddenin son fıkrasında tur· 

Trkedilen şebeke, şehir ve şehirler 
arası, havai ve tahtelarz hatları, gerek 
merkez postalarında ve gerekse abo
nelerin ikametgahlarında mevcut te· 
sisat ve telefon aletlerini ihtiva eder. 
Halen bu arazide bulunan fransız ku
vetleri cezasına ait malzeme fransız 

ordusunun mülkiyeti altında kalacak
tır. Şebekenin teslim şekli, Antakya
da yüksek akid tarafların mümessille
ri tarafından müştereken tesbit olu
nacaktır. Şu kadar ki, fransız kuvet· 
leri kendilerine lüzumlu olan hatları 
23 temmuz 1939 tarihinden eve] elle. 
rinden çıkarmağa mecbur olmıyacak. 
tardır. 

mevzuubahis arazide mütemekkin Ha
tay vatandaşları Türkiye tabiiyetini 
bihakkin ik~isap edecektir. 

Madde-3 
İkinci madde mucibince Türkiye 

tabiiyetini iktisap eden 18 yaşını mü
tecaviz olan kimseler işbu anlaşmanın 
meriyete girdiği tarihten itibaren 6 
aylık bir müddet zarfında Suriye ve· 
ya Lübnan tabiiyetini ihtiyar etmek 
hakkını haiz olacaklardır. 

Balada mezkur haktan istifade et • 
mek istiyen kimseler ikametgahları -
nın merbut bulunduğu idari makama 
bu hususta bir beyanname tevdi ede -
ceklerdir. Kendil!rine bir makbuz ve
rilecektir. Hakkı hıyarı istimal eden
lerin listeleri, mümükün mertebe kısa 
fası lalarla, Fransız konsolosluğuna 
tevdi olunacaktır. 

Madde-4 

Üçüncü maddenin ahkamına tevfi -
kan hakkıhıyarlarını istimal eden 
kimseler, müteakip 18 ay zarfında ika 
metgahlarını Türkiye'nin haricine nak 
letmeğe mecbur olacaklardır. 

Bunlar, mutasarrıf oldukları emvali 
gayrimenkuleyi tasfiyeye mecbur o
lacaklar ve her türlü menkul mallariy
le hayvanlarını elden çıkarmak veya 
bebarberlerinde götürmek hususunda 
serbest olacaklardır. 

Balada mevzuubahs tasfiyeden mü
tahassıl mebaliğ, Türkiye Cümhuriye
ti Merkez bankası İskenderun şubesin 
de bir bloke hesaba yatırılacak, ve bu 
mebaliğin tarzı nakli Türk ve Fransız 
hükümetleri arasında hususi bir anlaş 
ma ile kararlaştırılacaktır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında mez 
kur kimselerin elinde bulunan Türk 
parasından gayri mebaliğ işbu anlaş -
mıya mülhak Prose - Verbalde tesbit 
olunan şekilde ihraç olunabilecektir. 

Madde-5 

2 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeler 
ahkamının t11thikinden -iit• .... n:~ ı..ı.ı 

tün hususatta evli kadınlar, kocaları -
na ve 18 yaşından aşağı çocuklar, ebe
veynlerine tabi olacaklardır. 

Madde- 6 . 
Fransa hükümeti, Fransız devletine 

ait bir arsa üzerinde kain bulunan ve 
olduğu gibi idame edilecek olan İs • 
kenderun askeri mezarlığının bakım 

ve muhafazası için bir bekçi tayinine 
hakkı olacaktır. 

Madde-7 
Türkiye, 30 mayıs 1926 tarihli itilaf, 

22 haziran 1929 tarihli Protokol ve 3 
mayıs 1930 tarihli Protokol ile tarif 
ve işbu anlaşma ile tashih edilmiş olan 
hattın, arazisinin katği hududunu teş
kil ettiğini tasdik eder. 

Binaenaleyh, Türkiye, Suriye'nin 
tamamiyeti mülkiyesine tecavüz, dahi
li huzurunu ihlal veya tehlikeye koya
cak mahiyette olan, veya bu gayeleri 
istihdaf eden her hangi bir hareketi 
takbih eder ve arazisi üzerinde bu ma
hiyetteki her hareketi men ve icabın· 
da tenkil etmeği taahhüt eder. 

Madde-8 

Evelki muahedelerin ve anlaşmala -
rın hiç bir hükmü, 7 inci maddedeki 
taahhütlere mugayir addedilerek tef • 
sir edilemiyecektir. 

Madde- 9 

Yüksek akid taraflardan Türkiye 
kendi arazisinde ve Fransa Suriye a -
razisi üzerinde iki komşu memleketin 
emniyet, veya rejimleri aleyhine mü
teveccih hareketlerin ihzar ve ikaını 
men için muktazi bütün tedbirleri it
tihaz edeceklerdir. 

Madde- 10 

Yeni bir anlaşmanın akdini müm • 
kün kılmak maksadiyle, 30 mayıs 1926 
tarihli dostluk ve iyi komşuluk itilafı 
ile mütemmim anlaşmaların meriyeti, 
15 mart 1940 tarihine kadar temdit o
lunmuştur. 

Bu senetlerin ahkamı, 30 mayıs 

1926, 22 haziran 1929 ve 3 mayıs 1930 
tarihli protokollarla, işbu anlaşmada 
derpiş olunan tashih mucibince tesbit 

edilen Türkiye - Suriye - hududunun 
heyeti umumiyesi için muteber olacak 
tır. 

Şu kadar ki, otlak ve yaylak hakla
rına ait ahkam mülga addedilecektir. 

ı Madde- 11 

İşbu anlaşma tasdik edilecek ve tas
diknameler mümkün olduğu kadar sü
ratle ve en geç olarak 22 temmuz 1939 
da Pariste teati olunacaktır. Tasdikna 

Protokol 
Bugünkü tarihli anlaşmanın imzası 

esnasında zirde vaziülimza salahiyet -
tar murahhaslar bervcçhi ati ahkamı 

da kararlaştırmışlardır : 

Madde-1 
Türkiye, Suriye ve Lübnan hükü -

metlerini, Türkiye ile Suriye arasında 
arazi meselelerinin katği hallini ihtiva 
eden anla.,manın 2 inci maddesi muci
bince tiirk tabiiyetini iktisap edecek 
ve bu anlaşmanın 3 üncü maddesinde 
mezubahs hakkıhikarı istimal etmiye
cek Hatay vatandaşlarının askeri ve 
mülki tekaiit aidatına müteallik bil -
cümle vecaibden ibra eder. 
Yukarıdaki fıkra mavzubahs şerai -

ti haiz olmıyan eshasa ait mülki ve as 
keri aidatı tekaüdiye için Türkiyeye 
hiç bir mükellefiyet düşmiyeccktir. 

Madde-2 

Ankara'da. iki nüsha olarak 23 ha
ziran 1939 tarihinde tanzim edilmiş -
tir. 

Lôhika : il 
Suriye ve Lübnan bankasına ait İs

kenderun ve Antakya'da kain iki bi
nanın mülkiyeti fransız devletine fe
rağ edilmiş ve bedelleri (bir milyon 
fransız frangı) protokolün 2 inci mad 
desinde kararlaştırılmış olduğu veç
hile Türkiye Cümhuriyeti hükümetin 
ce fransız hükümetine tediye edilecek 
toptan paranın hesabında nazarı itiba
re alınmış olan meblağlar<.lan tenzil e -
dilmiştir. 

Ankara'd iki nüsha olarak 23 hazi-
1 - Fransız tabiiyetindeki eşhası ran 1939 tarihinde tanzim edilmiştir. 

hükmiyenin Hatay'cla bulunan emval, 
hukuk ve menafiile aynı tabiiyettcki 
~şhası hakikiyenin emvali gaymimen · 
kulesi otuz beş milyon Fransız fran • 
kı mukabilinde tamamiyle Türk hükü 
metinin mülkiyetine geçecektir. 

Bu meblağdan: 
a) Üç milyon Fransız frangı işbu 

protokolün (1) numaralı lahikasında 

mezkur cmvate mukabil olarak bugün
kü tarihli senetler mevkii meriyete 
vazedilir edilmez tediye edilecektir. 

b) Yirmi beş milyon fransız frangı, 
işbu protokolün mevkii meriyete vazı
nı takip eden otuz gün zarfında Fran
sız hükümetinin emrine amade bulun
durulacaktır. 

c) Bakiyyesi 23 ağustos 1939 da kli· 
ring hesabına geçirillecek.tir. · 

2 - İşbu maddede mezkur eşhası 
hükmiye. ecnebi parası olarak malik 
oldukları nukuda bugünkü tarihli an
laşmanın 4 üncü maddesine merbut 
Prose - Verbal ahkamına tevfiki hare-
tı..1,;.._ - -' ·--·· ...,._._ __ _ , ... \;f. " ; 1.,..1.1--..J! 

Türk parası mevcutları ve mezkur 
4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında 
mevzubahs bloke hesaba nakledilecek
tir. 

3 - Fransız tabiiyetindeki eşhası 
hakikiye ecnebi parası mevcutlarının 
ve emvali menkulelerinin muhtemel 
tasfiyesinden hasıl olacak meblağın 

transferi için anlaşmanın 4 üncü mad
desiyle matufünlehi Prose • Verbal 
ahkamından müstefit olacaklardır. 

Madde-3 

Bu protokolde mevzuubahs ferağ ve 
intikal muamelatı hiç bir vergiye ta
bi olmıyacak ve hiç bir masrafsız ya
pılacaktır. 

Madde- 4 

Payas • İskenderun demiryolu hat
tı, işbu protokolün mevkii meriyete 
vazından itibaren 30 günlük bir müh
let zarfında bu hattın işletmesini der
uhte edecek olan türk devlet demir· 
yolları idaresine teslim edilecektir. 

Devir ve teslim muamelesinin şekli 
alakadar iki idare arasında tesbit olu
nacaktır. 

Madde-5 
İşbu protokolda ve bugünkü tarih· 

li anlaşmada derpiş edilen sureti hal 
mahfuz kalmak şartiyle iki yüksek 
akid taraf ilerde işbu anlaşmada mü
tevellit uyuşmalara ait bilumum mali 
mutalebattan mütekabilen sarfınazar 
edeceklerini beyan ederler. 

Madde- 6 

İşbu protokol tasdik edilecek ve 
tasdiknameler bugünkü tarihli anlaş· 
manın tasdiknameleriyle aynı şeraitte 
teait olunacaktır. 

Ankara'da, iki nüsha olarak, 23 ha
~iran 1939 tarihinde tanzim olunmuş
tur. 

Lôhika : 1 
ikinci maddeye: 
Bugünkü tarihli anlaşmanın meri -

yete vazı akabinde Paris'te Hazinei 
Umumiye Merkez veznedarına üç mil 
yon fransız frangının tediyesi muka -
bilinde, Fransa Hatay arazisinde kain 
askeri emlak ve müştemilatının mül
kiyetini tamamen Türkiyeye erke
der, şöyle ki: 

a) İskenderunda kain Derigoin kış
lası tesmiye edilen ve elyevm türk kı 

taatının işgali altında bulunan bina, 
b) Fransız Şark ordusunun telefon 

şebekesi. 

Kışlanın terki. Türk kıtaatı tara · 
fından işgali esnasında bulundukları 

hal ve vaziyette, arsasına, duvarlar ve 
binalara şamildir. 

Prose - Verbal 
Bugiinkü tarihle imza olunan anla§· 

manın 4 üncü maddesine atfen iki 
yüksek taraf. atideki hususları karar
laştırmışlardır: 

Bugünkü tarihli anlaşmanın 3 ve 
5 inci maddeleri ahkamına tevfikan 
hakkı hiyarlarını istimal etmiş bulu -
nan eşhası hakikiye ve mezkur anlaş
manın 1 inci maddesinin son fıkrasın
da mevzuubahs edilen arazi üzerinde 
müesses olup yukarda anılan hakkı 

hiyar ile münasebettar olarak Hatay
da tatili faaliyet etmek istiyen Ha -
taylı eşhası hükmiye, işbu anlaşmanın 
imzası akabinde IJatayda neşredile -
cek olbaptaki ilan tarihinden itibaren 
15 gün zarfında aşağıdaki ahkamın 
derpiş ettiği tevdiatı ifa etmiş bulun
mak şartiyle malik oldukları ecnebi 
paralarını beralıerlerinde götürmek 
seHihiyetini haizdirler. 

hakkı hiyarın istimali veya tatili fa -
aliyet kararı için, bir karine teşkil et· 
mez. 

1 - Malik oldukları ecnebi parala
rını harice çıkarmak arzusunda bulu
nan balada mezkur eşhası hükmiye, 
bunları Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası İskenderun şubesine veya o
nun nam ve hesabına hareket eden Zi
raat bankası Antakya şubesine tevdi 
etmeğe mecburdurlar: bunlara ait dö
viz ihraç müsaadesi, Merkez Bankası 
veya onun nam ve hesabına hareket 
eden Ziraat Bankası tarafından muta 
tevdiat ilmühaberlerinin ibrazı ve iş
bu meblağın ecnebi dövizlerinin ihra
cına müteallik ahkamın Hatayda mev
kii meriyete vazından eve! iktisap e
dilmiş olduğunu ispatı üzerine kam
biyo memurluğu tarafından verilir. 

Ledelicap bu mebaliğden, işbu eş
hası hükmiyenin, marüzzikir anlaş· 
manın 2 ve 3 üncü maddeleri muci
bince Türkiye tabiiyetini iktisap ve 
muhafaza etmiş bulunan eşhasa tevdi 
tarihinde borçlu oldukları ecnebi pa· 
rasiyle olan mebaliğ tenzil edilecek· 
tir. 

İşbu eşhası hükmiyenin elinde bu
lunup marüzzikir ecnebi dövizlerin 
ihracına müteallik ahkamın mevkii 
meriyete vazını müteakip iktisap edil
miş bulunan ecnebi paraları türk pa -
rasına tahvil edilmelidir. Bu ecnebi 
paraları ancak anlaşmanın 4 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrası ahkamına 
tevfikan transfere edilebilir. 

2 - İhracat ticaretiyle meşgul eş
hası hükmiye ve hakikiye tevdi ettik
leri mebaliğin, ecnebi dövizlerin ih -
racına müteallik ahkamın Hatay'da 
mevkii meriyetc vazı tarihini mütea· 
kip ihraç edilmiş emtia bedelini teşkil 
etmediğini isbat et melidirler. 

Ecnebi dövizlerin ihracına müte
allik marüzzikir ahkamın rejimi tah • 
tında ihraç edilmiş emtia karşılığı 

teşkil eden ecnebi dövizler balada der
piş edilen transfer usuli.ıne dahil ola
mıyacağından, bu ihracatçı lar tarafın

dan ecnebi dövizi ithali hususunda a· 
lınmış olan taahhütler baki kalırlar. 

3 - Baladaki ikinci fıkrada mez
kur zümreye dahil bul unmıyan eşhası 
hakikiye tevdi edecekleri dövizlerin 
menşeını isbata mecbur değildirler. 

Tevdi ilmühaberlerini ı1 ibrazı üzeri • 
ne döviz transfer müsaadesi kendile • 
rine derhal verilir. 

4 - Altın meskiikat ihraç hususun· 
da ecnebi dövizlerin tabi olduğu ah
kama tabi olacaktır. Ankarada 23 ha
ziran 1939 tarihinde iki nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

30. 6. 1939 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünde 

Yeni ve ihtiyaca uygun 
bir kadro hazı rlandı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlil• 
ğü, merkez teşkilatının k;ınun esasları 
dahilinde ve daha küçük bir kadro i• 
le tedviri düşüncesiyle yeni bir idare 
tarzı tesbit etmiştir. 

Buna nazaran 9 federasyon şimdi• 
lik bir idare halinde birleştirilmiştir. 
Mevcut ve halen mer'i bulunanlarll 
ilerde meriyet mevkiine konacak ni• 
zamlara göre yürütülecek spor faali • 
yetinin idari ve teknik işlerini (fede
rasyonlar dairesi) başkanı idare ede
cek ve bu hususlarda genel direktör• 
lük namına lıölgelerle muhabere ve 
evraka imza seHihiyetini haiz olacak • 
tır. 

Saha ve tesisler dairesi, Beden Ter• 
biyesi kanunu hükümlerini yerine ge• 
tirmek üzere, teşkilat, talim ve terbi• 
ye, saha ve tesisler, spor malzemeal 
teknik işleriyle meşgul olacaktır. 
Sağlık dairesi her iki dairenin fa• 

ali yetiyle yakından alakadar olacak• 
tır. Diğer şubeler eskisi gibi işleri• 
ne devam edeceklerdir. 

Son vaziyete göre, Genel Direktör• 
lüğün kadrosunu Genel Direktör v• 
Sekreter haricinde, şu zevat teşkil et• 
mektedir: 

Federasyonlar dairesi Başkan veki• 
ti (zat işleri müdürü B. Ziya Ateş)• 

Federasyonlar: 
Atletizm (Stadyom müdürü B. Kt' 

rim Biikey vekaleten), futbol (zat if 
!eri müdiirii B. Ziya Ateş vekaleten)ı 

muavini (sicil şubesi müdürü B. Sa• 
im Seymener vekaleten), güreş vf 
boks (Yüzbaşı B. Tayyar Y~laz veki• 
leten), bisiklet (B. Hüsnü Naili ve• 
kaleten), Atıcılık (B. Hakkı Ugan)ı 
dağcılık ve kış sporları (muallim B· 
İlyas Sınai vekaleten). İskrim ve jiı:tl" 
nastik (Hariciye Vekaleti memurla• 
rından B. Rıdvan Bora vekaleten)• 
sportif oyunlar (B. Kerim Bükey ve• 
k<ileten). 

Teşkiliit ve sahalar dairesi reisi (l~· 
Celat Dinçer), Sağlık dairesi (Dr. Ad 
nan Hün), hesap işleri dairesi reisi 
(B . Nafiz Ergeneli, muavini B. Nurl 
Tuna), neşriyat • propaganda ve kii• 
tüpane müdürü (B. S. Gürol), mua• 
melat, arşiv, levazım ve daire müdüriJ 
(B . Süreyya Ülgür). Bundan b~k• 
ıfair,. vr. subeforde lüzumu ,..,:ı. .... rd~ 
memur, Katıp ve oaKtııo ouıunmakt"t 
dır. 

Ankara Borsası 

29 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlın 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prac 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgra.d 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Kaııanıı F . 

~30 
126.~ 

3.355 
6.6575 

28.5425 
67.215 
50.7975 
21.525 

1.0825 
1.56 
4.3275 

J.4.03 
23.8625 
24.8325 
0.905 
2.8925 
34.605 

30.5225 
23.8925 

5.90 
126.0325 

3.34 
6.6275 

28.41 
66.9025 
50.5625 
21.4275 

1.0775 
1.55525 
4.3375 

13.965 
23.7525 
24.7175 
0.90 
2.8775 
34.445 , 

30.38 
23.78 

ESHAM VE T AHVlLAT 
1933 Türk 
Borcu I. 

1933 İkramiyeli 

19.35 19.35 
(Peşin) 

Ergani 19.20 19.20 
1938 '°'cS 
İkramiyeli 19.15 19.15 
Anadolu demiryolu 
tahvili I. ve II. 38.35 38.35 

(Peşin) 
Arslan Eski Hisar 
çimento 9.40 9 . ..0 

Okullar 
Battaniye alınacak 
Ankara Bölge San a t Okulu Di• 

rektörlüğünden : 
Okulumuz için şartnamesi mucibitl' 

ce 116 adet battaniye 8~2 lira tahmiııl 
fiyatla açık eksiltmeye konulmuştıı' 
İsteklilerin şartnameyi görmek uzec' 
her gün okul direktörlüğüne ve eksilr 
meye gireceklerin de kanunun icabt~ 
tirdiği vesaikle ve yüzde yedi buÇ_'!4 
teminat akçeleriyle birlikte 7. 7. 9-7~ 
cuma günü saat 15 te okullar sağıt, 
manhğı binasında toplanacak olan ' ti' 
lım satım komisyonunda hazır bulıl 
maları. (2463) 1243' 
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~ NANON ~ 
- Pek yakında Yeni Sinemada ~ 
- f ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 
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Ankara'da giden sel kalan kum Hatay kurtuluşu 
f • 
' 

~ 

• 

Y crimur dindikten sonra mlar içinde oynayan yaramazlar 

l' 1:'-bardaktan değil 
uaılan boıamyor 

Selleri oluklar bile almıyor ve 
>'er Yer ıelcileler haıl oluyor 

Sular altında kalan culalt bir dere oldu 

•• •• --

Sel gider lram lıalır derler, ba •eler çakJ da kaldı 

• 

-

. 
. .i. 

·. 

izciler Halk.evi önünde Antakya halkı törenle 
~ 

Halkevi gençleri istiklal marfı çalıyor izciler hudut laflarını hükümet önüne getiri,.,.,_ 

Yağmur myıınu koğa ile 
bofQitmak kabil mi? 

.. 
.. 

izciler hudut tQflarını •ölıtükten sonra Antakya'tl• 

Hataylı bir genç Hallıevi balkonunda natulr söylüyor 
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lord Halif aks mühim bir nutuk verdi 

Yapacağımız ilk iş : 
taaruza karşı koymak 

Yeni bir taarruz takdirinde 
lngiltere taahhütlerini yerine getirmek 

için kuvvetlerinin tamamını kullanacaktır 

Donanma ve 
gazetelerde .. 

(Başı 1 inci sayfada) 
futbol maçı bile bir harbe ben
zer!" 

Jngilizlerin sportmen ve cen
tilmen karakterlerini gösteren 
bir çok misaller duymu§sunuz
dur. Birini de ben nakledeyim: 
Çanakkale' de bizimle muharebe 
eden harp gemilerinde türk ta
raftarları ve aleyhdarları vardı. 
Gemiler çay saati geldiği zaman 

( Ba~ı 1 inci sayfada) tar bir hükümet olmalıdır. Yakın veya muharebe sahasından çıkarlar, 
ğu teahhütleri yerine getirmek ü- uzak hedef alakadar milletlerin kendi ve saat 5 sofrası etrafında topla
zere kuvctlcrinin tamamını kullanmı- işlerini bizzat kendileri görebilecek nırlardı. Eğer o gün türk topçu
ya katiycn azmetmiı bulunuyor. iktidarda olduklanna nazaran kendi - larının isabetleri iyi olmuşsa, 

Enternasyonal felsefeleri bizimki - leri görebilecek iktidarda olduklarına türk taraftarları: "- Nasıl? Bi
ne uymıyan memleketlerde İngiltere'- nazaran bu olmalıdır. zimkileri gördünüz mü?'' der
nin hareketine dair yapılan tefsirler Bu hususta, milletler anlaıınca, müs ler, ve aleyhdarlarımızdan ıam
yanlııtır. Bu tefsirleri yapanlar da temleke toprakları dünya zenginlikle- panya içerlerdi. 
bunu pckili biliyorlar. rinin müıtereken işletilmesine gittik- Şunu söylemek bir vazifedir 

çe artan bir kuvetle hizmet edebilir. 
''Jltira Ve zorba/ılı önünde Ve bu takdirde siyasi cihetten olduğu ki Büyük harpten sonra türk 

boyun efmiyecefiz!,, gibi ekonomik cihetten de daha ileri kahramanlığının ve türk müda
gitmiyc ve açık kapı prensipi de dahil faasının kıymeti hakkındaki fi -

Bunu İngiltere pekala görüyor ve . d kı'r, du··ıman ı'ngı'lı'z edebı'yatında d k olmak üzere bugün man a altında bu-
keza aba uza yerlerde bulunan va- 1 kl d b'k ı bazı müttefik milletler edebı'ya-
tandatlarımıza kaf'Jı yapılan hakaret- unan topra ar a tat ı o unan pren-
lcri de görüyoruz. İngiltere ne iftira- siplerin gcnitletmiye amedc olacağız. tında olduğundan daha adil ve 

tar ne de zorbalıklar önünde boyun Zihniyet defiıtirmek lazım hakikidir. 
eğmiycccktir. Büyük Britanya mille- Donanmada İngiliz gemileri-
tine kartı yapılacak her hakaret. her Fakat, milletler cidden bir hal tarzı nin çoğu eski muharebe veya a-
meydan okuma onu daha ziyade bir- na varmayı arzu etmezlerse, müzake - mirallerin isimlerini taşırlar. Bir 
lcıtirir ve onun azmini bir kat daha reler iyilikten ziyade fenalık yapar. gemi battığı veya eskidiği za
artırır. İngiliz milleti, eski prensip - Sözcüleri dost bir memleketi takbihe- man, ikincisi gene ayni ismi alır. 
terinden katiyen vazgeçmiyccektir. den ve İngiliz siyasetine karşı çirkin B d b" h · • 

iftiralar yayan memleketlerle müzakc - u s~ e.ce 1.r atıra sevgısı.n-Buna karar vermiştir. d J J k 1 
re imkanı yoktur. Eğer bu zihniyetin _en 1 erı ge.mıyo~:.a şamarı ıs-

Evell tecavüzün yolunu kcsmiye ·yerine başka bir şey kaim olursa, ingi- tı~ahat aaatı geldıgı zaman, ge
azmetmiı bulunuyoruz. Bunun için· liz hükümeti, diğerleriyle işbirliği c • dıkliler ve küçük zabitler, as -
dir iri, müıtcrek tehlikeye kartı koy- k l 1 
mak için diğer milletlere iltihak et_ derck bugünkü siyasi ve iktisadi cm · er ere gemi erinin taşıdığı isme 

niyetsizliğc bir nihayet vermek çaresi iid kahramanlık hadiselerini an-
tik. ni araıtırmak hususunda elinden ge - )atıyorlar. Niçin bizim alayları-

" Al.manya lrencli lıenclini leni yapmıya hazırdır. mızın kuru numaraları olsun? 
~enberliyor,, . Lort Halifa~s m~ll~!l.er cemiy~ti~ Niçin alaylarımıza Malazgird'-

Bizim bu hattı hareketimiz Al- nın muvaffakıyetsızhgı scbeplerını den başlıyarak eski ve yeni türk 
manya'nın ve İtalya'nın çember içine tetkik ettlikte.n ~onra sözlerine şöyle zaferlerinin adını vermiyelim? 

1 • d f · d'ld' Ş devam ey emıştır: Nı'ç'ın b 1 l d d"'"" "' a ınmuı ıuretın c tc sır c ı ı. unu u a ay ar a ogu§mege 
kaydederim ki, Almanya bizzat kendi "- Teşekkül etmekte olan mınta • hazırlanan türk çocukları, bir 
kendisini tecrit etmektedir. Bunu, e- kavi anlaımalar sistemi belki de daha zaferin destanı ile ruh besleme
konomi sahasında otarıi, siyaset aa- iyi bir sistemin tohumunu atacaktır. sinler? 
hasında endiıelcr uyandıran hareket İngiliz siyaseti yanyana giden iki c- B' . ·1· hb b 

aasa dayanır: biri, zorbalıg"'a kartı ır ıngı ız a a ım diyordu 
hattı, ve kültüı uhasında da ırkcsılığı k' " G l d b" k 

koymak, ikincisi dünyaya müsbet bir ı: - azete er en ır ısmı 
ile yapmalr:tadı • Almanya'nın bu in - d k" 1 k kt l 

Yapıcılık ve sulhçuluk eseri temin ey var ır l ya nız so a a se amla-firat vaziyetin devam edip etmeme- d "' d ' 
lemek. Kani olursak ki. dig"' erlerinin ıgımız ostlara benzer. Ancak ıi Almanya'nır. endi elindedir. Çün· 

kil it birliği 1 aaetiylc her an buna de diltilncelcri pizim düıüncelcrimiz küçük bir kısmını evimize kabul 
nihayet vermek mümkündür.,, gibidir, o zaman müstemlekeler, ipti· ederiz!" 

dai maddeler, ticaret maniaları, hayat Birinin ... L-am zı"yafetı"nde. hı'. "Hayat sahas , meseleıi yeni top- 1 CLAf , 
aahası ve silahların tahdidi mesele c- rı'nı·n geceyarısı kabuJu··nde buraldar ilhakı s tiyle halledilemez. 

Bu mesele, ancak daha kiyuetli da- rinin tetkik edebiliriz. lunduğumuz Daily T elegraph ve 

hiU bir nizam 1 ve harici münaae- Y apdaca'lr ilk İf Times gazeteleri, ikinci smıftan-
betlerin iyileıtı mcıiylc halledilebi- dır. Times'ın satı§ı 170 küsur 

k d Fakat, bugün vaziyet hiç de böyle 
lir. Komtuları isti lalini orta an bin, Daily Telegraph'ınki 700 

değildir. Bugün yapacağımız ilk it. 
kaldırmak: tama yle aksi bir netice küsur bini buluyor. Halbukı" de-taarruza karıı koymaktır. Hiç bir 
verir. Bu yolda tatbik olunacak, "ha· k" . b h 1 b' h magoJ·ı· tı·caretı" yapan gazetele-

ımıenın u usuıta yan ıt ır zc a-
yat aahaıı,, nı b reddediyoruz. ba k ı · · b 'h · b"' il rı'n tı'raJ0 ı ı'kı" mı'lyondan fazladır. apı mamamı ıçın u cı etı ut n 

Almanya nulus lazlalıiı enerjimle ve ehemiyetle kaydetmek Gariptir ki İngiltere ve Fransa'-
icldia edebilir mi? isterim. Ve eğer günün birinde dün- yı en az satan gazeteler temsil 

yaya emniyet verecek bir anlaşmaya eder: Times ve T emps ! Edouard 
zorlukların hal ve tesviyesine varabi- Herriot fransız halkının fikir ve 
lcccksek, bu tifaht teahhiltlerden da- temayüllerini takip etmek için ti
ha sağlam bir esasa istinat etmelidir. cari ehemiyeti olan Büyük ba-

Eaaıen, Alma a, nlifuıunun fazla
Jıfını da iddia edemez. Çünkü Çekoı
lovakya'dan, Ho landa, 1talya'dan en· 
düstri ve ziraat çilcri getiriyor. 

İktısaden m etler biribirine o 
kadar bağlıdır k iç bir millet kom
ıularının zaranna olarak herhangi bir 
istifade temin c: mez. Almanya, e
konomik meselel ni infirat vaziye
tinde hallcdcmiy c .ktir. Bu ancak ti
caret hüriycti ge şletildiği takdirde 
mümkün olabilir ı birliği o kadar 
bir aaha arzeder bütün milletlere 
''hayat sahası,, teriminin tazammun 
ettiii her huıusu tiva edecek vilsat
te bir ekonomik ayat imkanını ver 
miye müsaittir. 

Silahlanma ma.,alları bQflıa 
iılere sa leJilaeycli 

Bu ıurctle ne manya, ne de !tal· 
ya"nın kendi emni tleri için korkma
larına mahal kaln . Fakat. böyle bir 
milletler camiası e kuvet. ne de zor
balık korkusu içi e yaııyan bir a
lem üzerine kuru maz. 

Umumi bir an a mıya vanlmak iı
tenildiği iddia ol amaz. eğ~r böyle 
bir anlaıma harp azırlıklarınnı azal· 
tılmuiyle garan edilemez ... Kavct 
nazariyesi her t ü anlatma yolunu 
kapar ve dilnyay kin ve hasetle dol· 
durur. Eğer bu n ariye bir tarafa bı
ralulacak olursa uallikta bulunan 
meseleler kolaylı halledilebilir. Bu 
günkü ıillhlanma gayretleri umumi 
kaynakların ink:ita ına aarfedilse mil
letlerde herkesin fine olarak ınUfte 
rek çahıma arzu uyanır ve millet
ler gerek ıiyasl m talebatı, gerek: ilr · 
tıaadi müıkülitı em enternasyonal 
sahada hem de m temleke aahasında 
kati muvaffakiye ihtimalleriyle mü
zakere etmek vaziyetinde bulunabi
lirler. 

Müstemleke ıiyaetinin nihai 
heJeli 

Müstemlekeler artık bugiln münha
sıran zenginlik kaynagı ve iskln mın
talı:aları olarak te kki edilmiyorlar. 
.. mukaddes medenileştirmek vazifesi., 
fikri galebe çalmııtır. Her türlü müı • 
temleke siyasetinin nihai hedefi muh-

Her iki taraftan da müspet şekilde , 
husuıat teati olunmalıdır. Çünkü, ba- •ın ın değil, fikir ve parti gaze-
ıit teminata karşı müspet bir şey tca- telerinin takip edilmesi lazım 
ti olunamaz. geldiğini söylemi§, ve misal ola-

Binacnaleyh, tuna emin olmalıyız rak, bütün Büyük baıın'ın muha
ki, en aziz teylerimizin hem bizzat lefetine rağmen, Poincare'ye 
kendimiz hem de diğerleri için vika- kartı nasıl intibah kazanmıt ol • 
yesi bizim kendimize, hepimizin şah- duğunu nakletmiıti: 
si imanımızın kuvetine ve onu müda- - Fransız karii heyecanlı ve-
faam azmimize bağlıdır.,, ya ucuz haber veren gazeteleri 

okur: fakat reyini kendi gazete
sinin ve partisinin istediği gibi 
kullanır! 

X Sol ya -- Kıraliçe İonna, dük Spo 
lete'nin evlenme merasiminde hazır 
bulunmak üzere İtalya'ya hareket et -
mit ve istasyonda kıra!, hükümct aza
sı ve diğer phıiyctler tarafından u -
ğurlanmı§tır. 

X Belgrat - Münakalat nazırı ve 
Yugoslav radikal birliği ikinci reisi 
Mehmet Spaho vefat etmiştir. 

X Bakreı - Veliaht Mihail, yaveri 
Damaccano ile birlikte Floranaa'ya ha 
rekct etmiı ve istasyonda baıvekil ile 
aaray nazırı, hükümet erkanı ve diğer 
,ahıiyetlcr tarafından ıelamlanmııtır. 

X Paris - Paris mahkemelerinin bi 
ri, bir talak davaaında bir adamın ka -
rısının k:endiıiyle yapmıı olduğu kav
galan gizlice tesbit cttirmit olduğu 
ıramofon plaklarının delil olarak na -
zarı itibarc almaktan imtina etınittir. 

X Berlin - İtalya hava müıtcıarı 
general Valle, alman makamları ile 
yapmıı oldufu müzakereler ıona erdi 
ğinden. tayyare ile Roma'ya hareket 
etm\ttir. 

Viyana' da tevkifler 
Viyana, 29 a.a. - Havu - Bugün 

Viyana'da çingeneler araaında toptan 
tevkifat yapılmıttır. 400 kiti yaka
lanmıı ve Rossanbaurtde hapishanesi
ne gönderilmiıtir. Bir kısmı da De
chan tecemmu kampına aevlı:olunmut
tur. 

Doktor Tevfik Rütdü Aras, 
Lord Carmose'un donanmanın 
misafirperverliği hakkındaki 
sözlerine cevap verirken: - Fa
kat lngiltere'nin donanması ka
dar büyük bir müeaaesesi daha 
var: matbuat hüriyeti ! diyordu. 
• ~üriret ! Bir çok malların eyi

sı uzerıne olduğu gibi, bunun 
üstüne de made in Engla·nd dam
gasını koyamaz mıyız? 

Hüriyet ananelerini henüz te
ıiı eden memleketler için, onun 
terbiyesini ve bilhassa disiplini
ni İngilizlerden öğrenmek lazım
dır. lngiliz hüriyeti hiç bir kayıt
la bağlı değildir: fakat İngiliz 
ferdi dahi hiç bir kayıttan ari 
değildir. Burada demagoji her 
hangi bir meta gibi ite yarar: 
ancak ekıer hallerde, umumi 
menfaat müesseseleri onun nf 
nüfuzu, ne de mürakabe~i altın· 
dadır. 

Falih Rılkı ATAY --
Ara~ yolunun 1 

ınıası 

Zonguldak, (Hususi) - Nafıa Ve
kaleti Araç yolunun inşası için vila
yete 100 bin liralık yardımda bulun
muştur. Bu yolun Kastamonu vilaye
tine ait kısmı için de 100 bin lira ve
rilmiıtir. Bu yolun inşaatı cksiltmiye 
çıkarılmıştır. 

.• .. ~ 
Milli Müdafaa V. 

Mikroskop ahnacak 

Paratöner muayene aleti 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

• • 'f• ,. ;A 

Askeri fqbrikalar 
' ·...,.. . 

5 ton kurıun üstübeci 2 ton 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - Bir tane paratöncr muayene a- • 

lcti ~çık eksiltmeye konmuştur. ~İnko ÜSfübecl 
2 - Tahmin edilen fiyatı 557 lira o- Askeri Fabrikalar Umum Mü-

lup ilk teminatı 41 lira 78 kuruştur. dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
Şartname komisyonda görülür. misyonundan : 
.~ :- Eksiltme&~ 12. 7. 939 çarıamba Tahmin edilen bedeli (4200) lira o-

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 9.6. 

939 saat 11 de açık eksiltme suretiyle 
satın alınacağı illin edilen 7990 lira 
tahmin fiyatla 50 adet Zayis mikroa -
kolıuna istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacağı karar • 
laştırılarak pazarlık günü olarak 10 
temmuz 939 pazartesi günü saat 11 
tespit edilmiştir. 

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

gunu saat 11 dcdır. lan 5 ton kurıun üstübeci ile 2 ton çin 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk tc· ko üstübeci Aıkeri Fabrikalar umum t 

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad "'d"'rltiğü merkez satın alma komis -
delerinde ~~zıh belg.eleriyle birlikte ;ounu:ca l7. 7. 1939 pazartesi günü sa
muayyen gun. ve vakıttc M. M. V. sa - at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
tın alma komısyonunda bulunmaları. Şartname parasız olarak komisyondan 

(2572) 12551 verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
Tal b k d otan (315) lira ve 2490 numaraıı kanu-e e ay 1 nun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

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

(2319) 12309 

M. M. Vekaletinden : komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
İstanbuldaki Askeri hesap ve mua - alakadar tüccardan olduklarına dair s 

mele memuru okuluna yedek subay - Ticaret odası vcsikasiyle mezkQr gün 
lardan talebe kabulüne başlanmıştır ve saatte komisyona müracaatları. 
Girmek isteyenlerin askerlik şubele - (2530) 12497 

rinc müracaatları. (2242) 12212 I ki l'f b k I k 
1 

250 ton e e ro ı a 1r a ınaca 
nşaat yaptırılacak Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

250 ton sömikok ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- l 
1 - 250 ton sömikok kapalı zarfla 

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

misyonundan : misyonundan : l 
1 - Çorluda kapalı zarfla cephane- Tahmin edilen bedeli (175.000) lira 

lik ve karakol binası yaptırılacaktır .. olan 250 ton elektrolit bakır Askeri t' 

Keşif bedeli (24.906,l 7) liradır. İlk Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8.7.939 

günü saat 1 ı de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

teminat miktarı 1868 liradır. satın alma komisyonunca 14. 7. 1939 k 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12. 7. cuma günü sat 14,30 da pazar~ıkla iha 

939 çarşamba günü saat 15 de vekalet le edilecektir. Şartname (8) hra (75) d 
satın alma komisyonunda yapılacak - kuruş mukabilinde komisyon.dan veri n 3 - Şartnamesi satın alma komisyo

nunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü' 

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını i -
hale saatından bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri. (2416) 12401 

• 
Gaz bezi ahnacak 

tır. lir. Taliplerin muvakkat temınat olan 
3 - Şartname, proje ve planlar 125 (10.000) lira ve 2490 numaralı kanu • 

kuruş mukabilinden her gün komis - nun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 
yondan alınabilir. komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü - alakadar tüccardan olduklarına dair 
çilncü maddelerinde yazılı vesaikle Ticaret odası veıikasiyle mezk\ir gün 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup - ve saatte komisyona müracaatları . 
!arını en geç ihale saatinden bir saat (2373) 12552 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- evetine kadar komisyona makbuz mu- I kf l"f fufy 1 k tn 
misyonundan : kabili vermeleri lazımdır. (2561) 100 ton e e ro 1 a a ına<a oı 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 12535 Askeri Fabrikalar Umum Mü· tn 
1300 lira olan yirmi bin paket gaz bezi Yol yaptırılacak dürlüiü Merkez Satm Alma Ko-
12 Temmuz 939 csarşamba günü saat misyonundan : 
ıo da Ankara'da M. M. V. satın alma M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Tahmin edilen bedeli (23.000) lira 
Ko. da açık eksiltme suretiyle satın a- misyonundan : olan 100 ton elektrolit Tutya Askcrt 
lınacaktır. 1 - Keşif bedeli 31431 otuz bir bin Fabrikalar umum müdürlüğü mcrkeı: 

2 - İlk teminat 97,5 lira olup şart - dört yüz otuz bir lira 36 kuruş olan satın alma komiıyonda 14. 7. 1939 cu • 
namesi her gün öğleden sonra Ko.da muhafız ve piyade alayları kışlaları ma günü saat 14 te pazarlıkla ihale e
görülür. yolları kapalı zarfla eksiltmeye kon - dilecektir. Şartname parasız olarak 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni muştur. komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 2 - Eksiltmesi 11. 7. 939 salı günü vakkat teminat olan (1725) lira ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle saat 11 dedir. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madd~ 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 3 - İlk teminat 2357 lira 35 kuruş terindeki vesaikle komisyoncu olma'" n 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. olup ıartnamesi 157 kuruşu mukabi - dıklarına ve bu işle alikadar tüccar • 

(2558) 12532 linde komisyondan alınır. dan olduklarına dair Ticaret odaıı v~ 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - sikasiyle mezk\ir gün ve uatte komi .. 

Sandık kutular ahnacak ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, }'Ona müracaatları. (2574) 12553 
3. maddelerinde yazılı bel&eler ve bu 

. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- gibi işlerle iıtigal ettiklerine dair ti -
mısyonundan : caret odasından alacakları vesikalarla 

1 - Mamakta gazdan korunma evi birlikte ihale saatinden behcmhal bir 
i~in hepsine tah~in edilen fiyatı 725 saat evetine kadar (tekliflerini) M. M. 
lıra olan altı çcşıt sandık kutular açık V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
eksiltme suretiyle ve 12 Temmuz 939 (2562) 12536 
çarşamba gilnü saat 10,30 da Ankara -

D. Demiryolla r,i 

Ahıap parke yapt1rllacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komi .. 

l'i 

yonundan : A. 
alınacaktır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Sivas ve cer atelyelerinde lolı:omo • 
da M. M. v. satın alma Ko. da satın Benzin bidonu ahnacak 

2 - İlk teminat 54,5 lira olup şart - kmıh misyonundan : tif ve vagon atelyelerl ile ta ane 

V
namesi heri günKöğldcde~. s.?1~.ra M. M. 1 - Beş yüz adet kadarı iki yüz lit- zeminine ahçap parke dÖfenmeıi iti 

. satın a ma o. a goru ur. "k b .. f l" 1 vah.eli f" t ü 
3 Ek .1 · kl k .. relı ve eş yuz adet kadarı da üç yüz kapalı zar uıu ıy e ve ı ıya • 
:-

1 
sı .~mc:.\~;ecek .~~ anu.?ı litrelik olmak üzere bin adet kadar zerinden ekıiltmeye korunuıtur. 

temına! adrı Mı e MırVı ete sıl eKgudn benzin bidonu pazarlıkla satın ahna·ıo. 1 - Bu itin muhammen bedeli 
ve saatın e . . . sa ın a ma o. a . d 
b 1 1 (2557) 12531 caktır. 27.000 lıra ır. 

u unma arı. 2 - Pazarlığı 4. 7. 939 salı günü aa- 2 - İatckliler bu ite ait prtname 

Mızıka alil ve edevıh ahna<ak at 11 dedir. ve sair evrakı dcvıet dcmiryoııannın 
3 - İki yüz litreliklerin behcrinc Ankara, Sirkeci, Sivaı veznelerinden 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- on be§ buçuk ve üç yüz litreliklcrin 68 kuruş bedel mukabilinde alabilir. 
misyonundan : behcrine yirmi lira fiyat tahmin edil. 3 - Eksiltme 14. 7. 939 cu~ g~ni 

1 - Müteahhit nam ve hesabına miştir. saat 16 da D. D. Yotıarı yol daıresın • 
(69) kalme muzıka alit ve malzemesi 4 - İlk teminatı 1331 lira 25 kuruş de toplanacak merkez 1 inci komit 
açık eksiltme suretiyle münakasaya olup ıartnamesi komisyonda görülür. yonca yapılacaktır. 
konulmuştur. 5 - .Eksiltmeye gireceklerin kanu - 4 :- :t;ksilt~eye girebilme~ içi~ la'" 

2 _ İhalsei 20 temmuz 939 pcrıem- ni temınat ve 2490 aayıh kanunun 2, teklılerın teklıf mektupları ılc bırlik· 
be günü saat 11 dedir. 3', ~~ddclerindc yazılı belgeler ve bu te aıağıda yazılı teminat ve. veaai~i 

3 - Hepsine tahmin edilen fiyatı gıbı ıılerle ittigal ettiklerine dair ti - aynı gün saat 15 e kadar komııyon rı· 
(2685) liradır. carct odasından alacakları vesikalarla yasetine tevdi etmit olmaları lhım • 

4 - İlk teminatı (201) lira 38 ku - birlikte muayyen gün ve vakıtta M. dır. 
ruştur. M. V. satın alma komisyonunda bulun a) - 2490 aayılı kanun ahkimına uy 

5 - Evsaf ve ıartnamcsi bedelsiz o malan. (2622) 12597 gun 2025 liralık muvakkat teminat, 
tarak M. M. V. ıatın alma komiıyonun M' b) - Bu kanunun tayin ettiği veai-
dan alınır. ıntan alınacak kalar. (2581) 12595 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 M. M. Vekaleti S&tın Alma Ko- Ko .. pru" mılıemesı" ılın·· .... 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncil mad· misyonundan : CKaa 
delcrinde gösterilen veaaikle ve temi- 1 _ 5000 adet Mintan kapalı zarfla D. D. Yollan Satm Alma Ko.. 
natiyle birlikte belli gün ve aaatinde eksiltmeye konulmuttur. misyonundan : 
M. M. V. aatın alma komiıyonuna gel- Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk Muhammen bedeli 5900 lira olan Ka 
mclcri. (2123) 12099 teminat miktarı 450 liradır. rabilk döner köprüıU çukur ikaa mal-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 7. zemeıi 11. 8. 1939 cuma iÜnü saat 
Süvari binek beygiri ahnacak 939 salı günü saat 11 de vekalet ıatın 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara • 

alma komisyonunda yapılacaktır. da idare binasında satın alınacaktır. 

ı-ın 

"el 
dır, 

.\lı 
1 

Sin 
6İJt 

2 
lup 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 3 _ Şartname ve nümune her gün Bu işe girmek isteyenlerin (442,50) 
misyonundan : komisyonda görülebilir. lira.tık m~vakkat teminat ile k~nun~~ gür 

1 - Beher batına tahmin edilen fi. 4 _ İsteklilerin kanunun iki ve ü _ tayın cttıği vesikaları ve teklıf~erını 
4 

3 

yatı 350 Uç yUz elli lira olan yüz elli çüncü maddelerinde yazılı vesaiklc ay.nı. g~n saat 14,30. a kadar komııyon ille 
ila iki yüz bat ağır süvari binek bey - birlikte ilk teminat ve teklif mektup- reıılığıne vermelerı lbımdır. 
giri memleket haricinden kapalı zarf tarını ihale saatinden bir saat bir saat Şartnameler ?ar~ıız olarak Ankara
usuliylc satın alınacaktır. evetine kadar komisyona makbu - da malzeme deıresınden, Haydarpaıa-

2 - Eksiltme 27 Temmuz 939 pcr - kabili vermeleri lazımdır. z mu da tesellüm ve sevk tcfliğinden dağı-
şembc günü saat 15 de Ankarada M. (2665) 12631 tılacaktır. (2571) 12550 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4750 lira olup ıart
namesi 350 kuruı kartılığında her gün 
öğleden sonra M. M. V. ıatın alma Ko. 
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunl 
teminat ve 2490 aayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu gibi itlerle meıiul tüccardan olduk 
larına dair vcıikaları ile birlikte tek -
lif mektuplarını ekıiltme saatinden 
behemhal bir saat evetine kadar An -
karad'a M. M. V. aatın alına Ko.na ver 
melcri. .(2191) 12192 

Kayıp para 
27 Haziran salı günü saat 19 

sulannda bir zarf içinde bulunan 
dört yüz küsur liradan ibaret bir 
paramı Özen Pastahaneıi ve ci
varında kaybettim. 

Bulup da insaniyet namına ıe
tirene yüz lirasını memnuniyetle 
vereceğim. Y enitehir: Baymdır 
sokak No. 7 Malul Albay lımail 
Hakkı. • 2411 

Elektrik Şirketlerinin ve 
Belediyelerin nazarı dikkatine 

Bir elektrik aantralı için 100 - 200 
beygir takatinde yeni veya az kulla -
nılmıı dizel motörü ve altcrnatörU sa
tın alınacaktır. Alternatör 220 380 
volt ve 3 safhalı ve 50 firekans olma -
ıı lbımdır. Bu evaafta motör ve altc
natörü bulunanların "753" İstanbul 
posta kutusuna tahriren müracaatları 

(4614/2643) 12623 

t[i " 

le l 
geç 
tek 
•im 



S0-6- 1939 

le~ozım Amirliği 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Alma KomiaJ'onundan : 

3 - istekliler belli gün 
Ankara Lv. amirliği aatın 
misyonuna müracaatları. 

Et alınacak 

ve saatte 
alma ko • 

(2567) 
12528 

Sade yaOı ahnacak Bulgur ah nacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan : Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri senelik 1 - Ti" birliklerinin senelik ih-

ihtiyacı için 36000 kilo sadeyağı K. tiyaçları ı taksitte ve birlikler 
Ankara Levazım Amirliii Satın zarfla eksiltmeye konmuıtur. anbarına ter .ı .1 şartiyle 140 ton bul -

Alma Komisyonundan : 2 - Tahmin bedeli 34200 lira olup gur K. zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

G. ve inhisarlar V. 

Sigara makinesi 

ah nacak 

Alınacak kömürün evsafı pnname
sinde yazılıdır. 

Eksiltme 7. 7. 939 cuma giinü saat 
ıs te vekalet biı:asında toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Söke süvari alayı ihtiyacı için 
:60.ooo kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye 
onmuştur. 

1 - Tire piyade alayının bir sene • muvakkat teminatı 256S liradır. 2 - Tahmin bedeli 16800 lira olup 
lik ihtiyacı olan 67000 kilo sığır veya 3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi muvakkat teminatı 1260 liradır. inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
keçi eti K. zarfla eksiltmeye konmU§· giinil saat 16 dadır. 3 - Ekıiltmesi 18. 7. 1939 aalı günü den: 

isteklilerin eksiltmeye girebilmele
ri için 2490 sayılı kanunda yazılı prt· 
lan haiz ve vesikaları hamil bulunma· 
ları lazımdır. 

Talipler ıartnameleri parasız ola -
rak her gün vekalet levazım müdürlü-

2 - Tahmin bedeli 33825 lira olup 
nıuvakkat teminatı 2536 lira 88 kuruş· 
tı·r. 

3 - Eksiltmesi 3.7.1939 pazartesi 
gunü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
itte günü 24'l0 sayılı kanunun 2, 3 ün
~ü maddelerinde istenilen belgeleriy· 
e birlikte ihale gün ve saatinden en 

geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Sökede alay kııla· 
&ındaki satın alma komisyonuJla ver • 
!neleri, (2276) t 2303 

tur. . . . 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· saat 11 dedir. 
2 - Tahmı~ bedeJı 154.10 hra olup me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- I - Cibali tiltün fabrikası için 

muvakkat temınatı 1155 Jıra 75 kuruş- cü maddelerinde istenilen belgeleriyle ı mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - alınacağı evelce ilan edilmiş olan "3., 
tur. birlikte ihale gün ve saatinden en geç cü maddelerinde istenilen belgeleriyle adet yüksek randımanlı sigara maki · 
-~ -:-- Eksiltmesi 12. 7. 939 çarşamba bir ıaat eveline kadar teminat ve tek. birlikte ihale gün ve saatinden en geç nesi muhammen bedeli sif 28.000 lira· 

gunü saat 10 dadır. lif mektuplarını Çorlu kor satın alma bir ıaat eveline kadar teminat ve tek • ya çıkanlmıı olup yeniden kapalı 
4 -: ~ksiltmeye gireceklerin eksilt- komisyonuna vermeleri. Şartnamesini lif mektuplarına Lüleburgaz tüm satın zarfla eksiltmeye konmuştur. 

me gunu 24~0 sa~ılı kanunun 2, 3 ün- görmek isteyenler her gün Çorlu'da alma komisyonuna vermeleri. Evsaf ve II - Eksiltme 14-VIl-939 cuma 
c? ~add:lerınd~ ıstenilen belgeleriyle kor satın alma komisyonuna milraca • tartları komisyondadır. günü saat 10,30 da Kabataşta levazım 
b~rlıkte ıhal~ gun ve saatinden en geç atla görebilirler. (2678) 12638 (2679) 12639 ve mübayaat şubesindeki alım komis-
bır saat evelıne kadar teminat ve tek- yonunda yapılacaktır. Muvakkat te. 
lif mektuplar~nı Tire piyade alay sa. Kuru ot ahnacak Muhtelif yiyecek minat "2ıOO" liradır. 
tın alma komısyonuna vermeleri. Ev - Ankara Levazım Amirliii Satm III - Şartnameler her gün sözü 

ğünden alabilirler. {248S) 124S8 

P: T. ve T. Md. 

Alüminyom manşon 

alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün-

saf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul Alma Komisyonundan : alınacak geçen şube ile Ankara ve İzmir Baş 
Sade yag""" ı alınacak ~v. amirliği İzmir 57 tümen ve Tire 1205820 k'I k t K fi Müdürlüklerinden 140 kuruş mukabi- 1 - Teahhüdün ademi ifasından do - d l - • · ı 0 uru 0 • zar a Ankara Levazım Amirliği Satın Arık Le A · ı·-· s t pıya e alay satın alma komisyonluk · k tinde alınabilir. layı 20.000 tanesi 3 ve 80.000 tansi 4 

den: 

. ara vazım mır ıgı a ın 1 d t eksiltmeye onmuştur. Alma Komisyonundan : 
Alma k . d . arın a mevcuttur. stekliler müraca- T h · bed r 33160 r ı IV - Mübayaa olunacak makineler milimetre olmak üzere ceman 100.000 omısyonun an 1 k b· ı· 2 a mın e ı ıra o up mu- 1 - Auğıda yazılı yiyecek madde· 

1 •. • · • ata 0 uya ı ırlcr. (2566> 12527 2487 ı· d .,.. Molens, Standart, Müller, Skoda fab· adet alüminyum manşon arık eksilt· - Balıkesir birliklerının ıhtıyaç· vakkat teminatı ıra ır. lerı· pazarlıkla satın alınacaktır. :ı 1 S d rikaları mamulatından olacaktır. k l~rı ol~n 33 ton sade yağı kapalı zarf· a e yag"" 1 alınacak .~-::-Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 2 - Taliplerin 1 Temmuz 939 cu. V Ek ·1 •. "k d 1 me2y~ Monumhaumştmuern. bedel 8000 lira, mu-
a cksıltmeye konulmuıtur. gunu saat lS,30 dadır. martesi günü saat 9 30 da Ankara le - - sı tmeye ıştıra e en er 

2 - Tahmin edilen bedeli 34650 li· Ankara Levaz.ım Amirliki Satın 4 - ~ksiltmeye gireceklerin ek~ilt- vazım amirliği satın. alma komisyonu- fiatsız tekliflerini % 7,S güvenme pa- vakkat teminat 600 liradır. 
tadır. Alma Komisyonundan : me günu 2490 sayılı kanunun 2, 3 un • na g 

1 1 
ri. (

2686
) rası makbuzu veya banka teminat mek 3 - Eksiltme, 7. 8. 939 tarihine mil• 

1_ 3 - Muvakkat teminatı 2598 lira 7S 1 
- Kırklareli garnizonunun ihti • cü maddelerinde istenilen belgeleriyle ~~e e tubunu havi kapalı zarflarını eksilt sadif pazartesi günü saat 16 da Anka• 

ıı:uru§tur . yacı için 60 ton sade yağına talip çık· birlikte ihale gün ve saatinden en geç ı 0 me için tayin edilen günde ihale saa- rada P. T. T. umumi müdürlüğü bina• 
4 - İhale 4. 7. 939 sah günü saat 11 madığından tekrar 60 ton sadeyağı K. bir ıaat eveline klidar teminat ve tek. 

200 
• 

400 
Taze bamya tinden bir saat evveline kadar mez - sındaki satın alma komisyonunda ya .. 

de Balıkesir kor satın alma komiayo - zarfla eksiltmeye konmuştur. lif mektuplarını Tophanede İstanbul 
200 

_ 
400 

Semizotu lcür komisyon başkanlığına makbuz pılacaktır. 
nu binasında yapılacaktır. 2 

- Tahmin bedeli 60.000 lira olup Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermele • 
200 

• 
400 

Taze erik mukabilinde vermeleri lazımdır. 4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
~ - Evsaf ve şartlar her gün ko • muvakat teminatı 42SO liradır. ri. Şartnamesi komisyonda görülebi • 

3
SO _ SOO Taze kaysı (3697-2048) 12026 makbuzu veya banka mektubu ile ka 

ltıııyonda _ İstanbul, fi. ':ara M.M.V. 
3 

- Eksiltmesi J0.7.939 pazartesi lir. (2683) 12644 
150 

• 250 Taze teftali nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 

dlv. amirliği satın alm Jmiayonların gü4nü ·~~ ~~dadır. 100. 150 Taze vi,ne Kitap cildlettirilecek saatte o kimisyona müracaatları. T T 
a görülebilir. - s tmeye gireceklerin eksilt- Et ah nacak 400 Kuskus 5 - Şartnameler, Ankarada P. . • 
6 - Taliplerin belli belgeler ve mu me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün- Gümrük ve inhisarlar Vekalc- levazım ve lstanbulda Kınacıyan ha. 

va'-k f k cü maddelerinde istenilen belgeleriy- Ankara Levazım Amirliii Satın 300 • '100 Havuç · d nında P . T . T. levazım ayniyat •ubeal " at teminatlarını havi tekli me • 1 b" Al ı 000 • ı.~oo Fıranca la t 25 l6 tın en : ,. 
tu l b. e ırlikte ihale gUn ve s:aatinden en ma Komisyonundan : miidürlüklerinden parasız olarak veri• P arını ihale saatinden en geç ır "f 

&a kbu geç bir saat eveline kadar teminat ve 1 - Piyade ve atıı okulu için 42000 Vekilliğimiz kütüpanesinde mev · lir. (2310) 12386 at evetine kadar komisyon4 ma z 4 . . e k 1 k 
mukabili teslim etmeleri lüzumu ilin teklif mektuplarını KırJrlareli askeri kilo koyun eti veya 7750 kilo 11ğır ve- neYI yıy Ce a ınaCO cut 300 adet kitap pazarlık suretiyle 
olunur. _ Postada vaki gecikmeler satın alma komisyonuna vermeleri. ya keçi K. zarfla eksiltmeye konmuı • ciltlettirilecektir. 
muteber deg~ildir. (2372) 12336 Şartnamesini her gün komisyonda gö- tur. Ankara .ı..evaznn Amirliii S~ın Mukavva üzerine bezli ve sırtı me. U. demiri allnacak 

rebilirler. (2422) 12406 2 - Tahmin bedeli 34145 lira olup Alma Komısy~nundan. : şin olarak ciltlenecek beher kitap için P. T. T. Levazım Müdürlüfün-
Sade yag" 1 ahnacok muvakkat teminatı 2S60 lira 87 Kr. 1 - Apda cıns. ve mıktarları yazılı bir lira cilt bedeli tahmin edilmi! olup den : 

Sade yağı allnacak 3 - Eksiltmesi -7. 6. 1939 pazartesi yiyecek m~ddel;rı satın alınacaktır .. muvakkat teminatı 22 lira 50 kuru§ -
· Ankara Levazım Amirliti Satm günü saat IS dedir. 2 - Talıplerın 1. 7. 939 cumartesı tu;. 

Alftla KomiayonundAn : Ankara l!:evazım Amirlifi Satıa 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- günü saat lO da Ankara leyazım amir- 1 Bu i ~i yapmak isteğinde bulu.nanla-
1) Telgraf ve telefon hatları ibtiya• 

cı için fabrikamızda imal edilecek ta• 
kazlara muktazi 38 X 4S X 7 m/ m mak• 
talı (230) ton U. demiri kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Manisa ve hariç kıtaatın ibtiya- Alnıa Komisyonundan : me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - li.ği satın alma komisyonuna gelmele· rın 4. i. 939 salı günü uat ıs de veka-
cı için 33300 kilo sadeyağı K. zarfla , 1 .- Çanakkale miistahkem mevki cü maddelerinde istenilen belgeleriyle rı. <2687) let levazım müdürlüğünde toplanacak 
elcsiltnıeye konmuıtur. bırlıkleri İhtiyacı için 9020~ kilo sa - birlikte ihale gün ve aaatinden en geç Kilo olan alım satım komisyonuna gelme -2 

- Tahmin bedeli 36630 lira olup deyağı K. zarfla eksiltmeye konmuş • ·bir saat evetine kadar teminat ve tek • leri lazımdır. (2679) 12633 2) Muhammen bedel (29.000), mu• 
vakkat teminat (2.175) lira olup ek • 
siltmesi, 17 ağustos 939 perşembe gü
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u· 
mum müdürlük binasındaki satın al• 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

~~~akkat teminatı 2747 lira 25 kuruı· tu:. lif mektuplarını Tophanede İltanbul 100 - 7S Tereyağı 
2 Tahmin bedeli 90200 lfra olup mu Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 400 - 250 Taze fasulya 3-Ekıiltmeai 5.7.939 çarf81Dba~· vakk 400 - 250 Patlıcan ·· at teminatı liradır. Şart,pame ve evaafı komisyonda ıörü-

rıu llat 11 dedir. 3 - Eksiltmesi 10 7. 1939 pazartesi lebillr. (2682) 12643 lOOO - 7so Domates 
•- Eksiltmeye gireceklerin eksilt- g·· ·· unu saat 11 dedir. 

nıe Cilnü 2490 ıayılı kanunun 
2
• 

3 ~CÜ 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 2000 BaHanı'ye alı•.,ak maddelerinde istenilen belgelerıyle ınn. 
b. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün· 

ltlilcte ı·hale gu··n ve saatinden en geç ü AnL--a Le .t.-!-ı:~· ~-·-b: k c ~ddelerinde istenilen belgeleriy· -.- . vazım l'UllU" ... .-ua 

Sade yağı ahnacak 3) İstekliler, muvakkat teminat 

4 k 1 1 k makbuz veya banka mektubu ile ka -
Ankara Levazım Amirliai Satm a em Cam a ınaca l 

• nuni veıaiki muhtevi kapalı zar Jarı• 

12647 Nafia Vekôleti 

.r &aat -eveline kadar teminat ve te - le bırlikte ihale gün ve saatinden en Alma K~mıayo.nundan : 
lif nıektuplarını Manisa tilın satın al- 1 M t ahh t h b 2000 geç bir saat eveline kadar teminat ve - u e ı nam ve eaa ına 
ltıt komiıyonuna vermeleri. Şartna • teklif mektuplarını Çanakkale müs _ adet yün battaniye açık ebiltmeye 

Alma Komisyonundan : nı o gün saat (15) e kadar mezkur ko-
l - Tümen birliklerinin senelik ih- Nafıa Veklletinden : 

misyona vereceklerdir. 
tiyacı için 45 ton ıadeyağı K. zarlla 7. 7. 939 cuma günü saat IS de Anka 4- Şartnameler, Ankarada P. T. T. 

inesi parasız olarak komiıyondan" - tahkem mevki satın alma komisyonu- konmuştur. 
tilir. (2277) 12l04 • 2 T h • 1 ' k na vermeleri. İsteklilerin şartnameyı - a mın bedeli 21000 lira o up Et ah naca 4sı. kuruş mukabilinde ve posta ücret- muvakkat teminat• 1575 liradır. 

•.• Sat lerı kendilerine ait olmak üzere satın 13 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 

eksiltmeye konmuştur. ra'da, Nafıa vekaleti binası içinde mal levazım, lstanbul'da Kınaciyan ha • 
2 - Tahmin edilen bedeli 4SOOO lira zeme müdürlüğü odasında toplanan nında P. T. T. ayniyat ıubesi müdür· 

olup muvakkat teminatı 337S liradır. malzeme eksiltme komisyonunda 1170 Jüklerinden {14S) kuruJ mukabilinde 
3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi lira muhammen bedelle, 3 m/ m lik verilecektir. (2614) 12622 

A Aııkara ~vazını Amırlıi• m alma komisyonundan ister ve alabilir· günü saat 13,30 dadır. 
llba Komısyonundan : . ler Şartnameyi yine Ankara, fatanbul, 4. - Eksiltmeye eireceklerin eksilt-

h· 1 - İzmir müstahkem mev~ı Sefer· İzmir ve Diyarbakır Lv. amirlikleri me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
k~ltr ınıntakaıındaki birliklerın 8l.OOO aatın almalariyle Belıkesir kor, Urfa cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

110 
kesilmit ıığır eti veyahut burul - tüm, ve Çanakkale müstahkem mevki birlikte Tophanede İstanbul Lv. A. 

nıuı L • • ·ht• ka alı nrf uau- t · Sa Al k · l ı · 
1. &eçı eti ı ıyacı P sa ın almarında parasız olarak görebı· · . omısyonuna ge me erı. 
ıyle eksiltmeye konmu9tur. . .. lirler. (2S65) 12526 (2681) 12641 
2 - İhalesi 7, Tem. 939 cuma gilnu 

Biat 16 da kıtlada lımir levuım amir- S ğ · 1 k 
liğt Batın alma komiıyonunda yapı • 1 lr etı a ınaca 
la~ırT. ahmı·n edilen tutan 18630 li _ Ankara _Levazım AmirJiii Sabn Ankara Levazım -"mirliti Satm 
rad Alına Koaıısyonundau : Alma Komisyonundan : 

ır. 1 3 K k b' J'kJ • •bt" 1 - İzmir müstahkem mevki komu -4 T i kkata akçesi • 7'" · or mer ez ır ı erı ı ıya-
1397 

1
-:- em natı muva cı ıçın 150.000 kilo sığır eti K. zarfla tanlığınca gösterilecek yerde beheri 
ıra 25 kuru§tur. eksiltmeye k t 27204 lira 95 kuruı bedeli ke•ifli 2 a-s Ş . h .. komisyon • onmuş ur. s 

'1e :- •. art.n~esı er gun 2 - Tahmin bedeli lira olup mu • det garaj inşası kapalı zarfla eksiltme 
g6orulelbılıkrl •. l . . t odasında vakkat teminatı 2812 lira 50 kuru,tur. ye konmuştur. 

2 Glrıj yaphnl1<ak 

günü aaat 11 dedir. duble cam 100 M2 ve 2 m/ m lik yarım --------------
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· duble cam 400 M2 ile O,SS X O, 45 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un • X 0,002 ebadında adi cam 8 sandık 40 
cU maddelerinde istenilen belgeleriyle adetlik ve 0,55 X O, 45 X 0,001 1/ 2 eb
birlikte ihale gün ve saatinden en geç adında adi cam 2 sandık 40 adetlik ol· 
bir ıaat eveline kadar teminat ve tek - mak üzere Konya'nın Çumra istasyo -
lif mektuplarını LUleburgaz tüm. sa • nunda teslim şartiyle dört kalem ca • 
tın afma komisyonuna vermeleri. Bu mın açık eksiltme usulü ile eksiltmesi 
yağ kolordu kimyahanesinde muaye • yapılacaktır. 
ne yapılmak ve tUmen anbarına teslim Eksiltme tartnamesi ve teferrüatı 
ıartiyle 11 taksitte alınacaktır. Evsaf bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün-
ve prtları komisyondadır. den alınabilir. 

Jandarma 

Demir karyola ·alınacak 
Jandarma Genel Komutanhp 

Ankara Satın Alma Komisyonun-
dan: 

1 - Bir taneıine yirmi lira kıymet (2680) 12640 
Muvakkat teminat 87,75 liradır. biçilen bin iki yüz elliden bin bet yü-

Polis 
İsteklilerin muvakkat teminat ve ze kadar vasıf ve örneğine uygun alt· 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik- lı üstlü somyalı· demir karyola 1.7.939 
te aynı gün saat ıs de mezkQr komia. cumartesi günü saat onda kapalı zarf 
yonda hazır bulunmaları lazımdır. usulü ile satın alınacaktır. 

lcty ti- ldatekl 
1 erındt~care ika göster- .~ - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi 2 - İkisinin tahmin bedeli tutarı (2429) 12438 2 - Şartnamesi yüz elli kuruı kar-

ı ı o u arına aır vea gunü aaat 11 d d" 54409 lira 90 kuruş olup muvakkat te· Paıarhkla kuru erzak ahnacak 
ltıek mecburiyetindedirler. 4 Ek · e ır. . . · · t 3970 ı· O 1 şılığında komisyondan alınabilecek 

bu eksiltmeye girmek istiyenlerin iki 
bin iki yüz elli liralık teminat ve prt
namede yazılı belgeleri muhtevi tek • 
lif mektuplarını en geç belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiı ol • 

7 Ek ·1 i . k decekler - sıltmeye gıreceklerın eksılt· mına ı ıra 50 Kr. emir Ve SaÇ ma %eme 
-ı490 - sı tmeye ıtıra. ~. dde· me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un - 3 - Ekailtmeai 17. 7. 1939 puarteai Polis Enstitüsü Müdürlüiünden: 
Itri daayılı kanunun 2

1
• d3• Uncu

1
m:esi • cU maddelerinde lstenilen belgeleriyle günU aut 16 dadır. Polis enstitüsünün 939 yılı ihtiyacı 

lr n. e ve tartnames n e .~zı 1 

1 _ birlikte ihale gün ve saatinden en geç 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· için kuru erzak alınacaktır. lsteklile -

11
81

•nyle teminat ve tekhf mektup a bir saat eveline kadar teminat ve tek· me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. rin 7. 7. 939 cuma günü aaat 14 de po -
" ~1 ibal~ saatinden ~n az bir saat e- lif mektuplarını Çorluda kor satın- cü maddelerinde istenilen belgeleriyle lia enstitüsü binasında müteıekkil sa-

alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

de komısyona vermıı bulunacaklar • alma komiıyonuna vermeleri. Şartna- birlikte ihale gün ve saatinden en geç tın alma komisyonuna müracaatları. 12.7.939 çarşamba günü saat ıs de 
ır. (2452) 12

425 
ve evsafını görmek isteyenler her bir aaat eveline kadar teminat ve tek - (265i) 12628 Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 

maları. (2303) 12306 

Un ahnacak 
.\ Ankara Levazım Amirliği Satın 

1-a Komisyonundan : 
. 1 - Cizre hudut taburu ihtiyacı i· 

sırı 160.000 kilo un kapalı zarfla ek • 
a·ı 1 tnıeye konmuıtur. 

1 
2 - Tahmin bedeli lira o-

up nıuvakkat teminatı 1670 liradır. 
.. a - Eksiltmesi 24.7.1939 pazartesi 

gunu saat 9 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

itle Ciinü 2490 sayılı kanunun 2, 3, Ün· 
~li ınaddelerinde istenilen belgeleriy-
e birlikte ihale gün ve saatinden en 

teç bir aaat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Cizre tabur satın 
' 1"'- komisyonuna vermeleri. (2425) 

12407 

Nakliyat münakasası 
~ Ankara Levazım Amirliği Satm 

ima Komisyonundan ı 
~ 1 - Bir ay içinde puarfıkla alına • 
Ilı b ilin edilen 3020 ton, etya ersak, 

01"1~eme naklinin ilk pazarlık günü 
da-arı 19. 6. 939 günü talip çıkmadıpn
p tı tekrar pazarlıkla alınacaktır. Son 
,.~irhk günü 8 temmuz 939 cumarte-
1 liinü aut 10 dadır. 

İ.J.'.,2 - Tahmin bedeli 5057 lira olup 
teminatı 380 liradır. 

gün Çorluda kor satın alma komisyo • lif mektuplarını İzmir Lv. amirliği aa- malzeme müdürlüğü odasında topla · 
nunda görebilirler. (2S64) 12S2S tın alma komisyonuna vermeleri. Şart- nan malzeme eksiltme komisyonunda 

Topu ve Kadastro 

N k name, keşifname ve projeleri her sa • 3231,30 lira muhammen bedelli muh · 
a liyat yaptırılacak bah saat 8 den 12 ye kadar ve 2,5 telif demir ve saç malzemesinin açık Tapu tescili tan altıya kadar İzmir müstahkem mev eksiltme usulü ile yeniden eksiltmesi 

Ankara .Levazım Amirliii Satın ki inşaat komisyonunda ve Ankara'da Ele ... rı'L malıemesı' ılın.,ık yapılacaktır. Çankaya Tapu Sicilli Muhafızb· 
Alma komıayonundan : vekllet emakin inpat tubeainde görü- ili il "" Eksiltme şartnamesi ve teferruatı imdan: 

1 - 200 • 400 ton mevadı harbiye pa- lebilir. istekliler ticaret odasında ka· bedelsiz olarak malzeme müdürlü -
zarlıkla naklettirilecektir. yıtlı olduklarına ve bu iti yapabilecek Münakale Vekaleti İstanbul E- g·ünden alınabilir. Ankara'nın Apdipaşa çiftliii iataa • 

2 T r lektrik itleri Umum Müdürlüiiiii... yon civarı mezar arkası tnevkiinde - a ıplerin 3 Temmuz 939 pazar lerine dair ihaleden en u bir hafta e- •- Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruı-
. .,,n ·· den : verginin 6. tahrir 1. kapı No. prkan t~~ı & .. nu saat 10 da Ankara Lv. amir· vel İzmir nafıa fen heyetimlen alacak- . .. ,, tur. 

l~cı satın alma komisyonuna gelmele - ları veıikalarını göstermek mecburi - 1 - Muhammen bedelı 17~7~ .on isteklilerin muvakkat teminat ve yol ve Elife tarlası garben Balkat ara-
rı. (2677) 12637 yetindedir. (2684) 12645) yedi bin doku ytb yetmiı ıki lıra şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik· zisi §imalen evelce çiftlik arazisi iken 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levamnn Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Müstahkem nıevki Kilidübahir ve Ezine garnizonları ihtiyacı için 
kapalı zarfla eksiltmeye konan sığır etleri aatın alınacaktır. 

2 - Sığır etlerinin ihaleleri: miktarları, muhammen ve muvakkat ttml
natları aıafıda hizalarında yazılıdır. 

3 - İsteklilerin ihaleden bir ıaat evvel 2490 sayılı kanunun 2: 3 mad • 
delerlndeki vesaikle, 939 senesi ticaret vesikaları ve gene apfıda yuılı 
muvakkat teminat akçeleriyle birlikte komisyona müracaatları. 

tutan 211 adet ldubtelif cinı cereyan te ayni gün saat 15 de mezkur komiı- imar müdürlüğü mühendislerine aatı-
redUktaril ve 10 adet tevettür trans • yonda hazır bulunması lizımdır. lan arsalar ve Alitan t~aaı cenuben 
formatörü kapalı zarf usuliyle satın (2582) 12559 Abdipqa tarlaıı ile mahdut bulunan 
alınacaktır. aruinin senetsiz tasarruftan bulun -

2 - Muvakkat teminat 1347,90 lira - maaı haıebiyle Şahende, Ali Attar ve 
dır. Şerife Kütükçüoğlu namlarına teaçili 

3 - Eksiltme 27. 7. 939 perşemJ>c için müracaatta bulunulmut ve bu ara-
ıünü saat 15 de Metro han binuının zinin tapuda kaydı bulunmamasına bi-
betinci katında toplanacak olan art - naen aeaetaiı tasarruf ahk&mına tevfi-
tırma ve eksiltme komisyonunda yapı Sömi kok alınacak kan gerek hukuki ve gerekse fenni ci-
lacaktır. hetlerinin ~ayin •e teabiti için ıs. 7. 

4 - Bu ite ait prtnameler idare le Dahiliye Vekaletinden : 939 tarihine tesadüf eden cumartesi 
vazımından paruız olarak tedarik edi günü aaat onda mahalline tapu ve fen 
lebilir. V-eklletin kıtlık ihtiyacı için kapa- memurları gönderileceğinden bu yere 

fhateıl 5 - Teklif mektuplannın prtna • lı zarf uauliyle 400 dlSrt yilı ton (Sö - bir hak idia eden varsa ellerindeki ve-Muhammen bedel ve tutarı M tr,..,inatı 
Cinsi Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. Kıtası 

Kilidülbahir Sı~ır eti 80,000 30 00 24000 00 
Ezine Sığır eti 64,500 30 00 19350 00 

1800 00 15. 7 .39 S. 11 de 
1451 25 7.7.39 s. 15 
~2454) 12427. 

medeld tarlfat dairesinde hazırlana - n\ik6k Türk Antraliti) ~l:Smtırür ah - saiki r~ımiye ile birlikte Çankaya tapu 
rak aaat 14 de kadar 7 inci katt ~ ko- nacaktır. licil muhafızlığına veyahut mezkur 
misyon kltipliflne imza mukabhande Muhammen bedeli !HiOO liradır. giinde mahalline gidecek tahkik me -
verilmiı bulunması lhımdır. Muvakkat teminat miktarı 720 lira- muruna müracaat eylemeleri ilin olu-

.(2525/.4529) 12542 dır. nur. (2671) 12634 
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· ., ., Vilôyetler 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. den nihayet 8 gün evetine kadar vila - ve alt kanala ait inşaat işleri on beş 

Bu inşaata lazım olan kereste idarece yet makamına müracaatın alacakları gün müddetle münakasaya konmuş • 
verileceğinden keşif bedeline dahil de ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılı - tur. 
ğildir. Mukavele, eksiltme Bayındır - na ait ticaret odası vesikasını komia - Talip olanların bu gibi işleri mu -

Isparta ~ehri İ(me suyu tesisah 
ıebekesinin f evsii İJİ kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuıtlir 

lık işleri genel, hususi ve fenni şartna yona vermeleri lazımdır. vaffakiyetle başardıklarına dair vesi -
meleri proje, keşif hülasasiyle buna 7 - Teklif mektupları yukarıda ya- kalarını hamil olarak ihale gunu er 
müteferri diğer evrak Çorum İskan zılı gün ve saatten bir saat eveline ka- lan 17 Temmuz 939 tarihli pazartesi 
müdürlliğil ve Ankara iskan umum mü dar makbuz mukabilinde komisyona günü belediye encümenine müracaat- Kirahk : 
dürlüğü fen heyetinde görülebilir. vermeleri lazımdır. Posta ile gönderi- ları ilan olunur. (4671/2662) 

Muvakkat teminat 2531 lira 25 ku - lecek mektupların nihayet saat 10 a 12630 Kiralık - 3 oda 1 hol ve saire. Ye
nişehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke -
mal mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça
tı katında ev sahibine müracaat. Eh 

ruştur. kadar gelmiş olmaları lazımdır. Pos -
Bir mimar veya mühendis İsteklilerin teklif mektupları ve bu tadaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

İsparta Belediye Reisliğinden 
işe benzer iş yaptığına dair idarelerin- (4f04/ 2464) 12474 

ah nacak 
1 - lşin muhammen bedeli 52314 

lira 64 kuruştur. 

den almış olduğu vesikalar 939 yılına K ı ·· · f · 
ait ticaret odası vesikalarını 6. 7. 939 a o rl er tes 1 satı vendir. 2321 

Kilis Belediyesinden : 

ı. - İstekliler bu işe ait şartname. 
proje ve sair evrakı bilabedel 262 An
kara'da Dahiliye Vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Is
parta belediyesinden alabilirler. 

perşembe günü 10 a kadar Çorum is - Afyon Posta Telgraf ve Telefon Kiralık daire ve dükkanlar - Ko -Şehri iki yüz lira ücretle belediye-
miz için yüksek mimar veya diploma· yfunlpadza:ınlda Ağaza~ed~"akrkş~sılndak~on kan müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Müdürlüğünden : 

12410 Afyon Posta, Telgraf, Telefon bina- 1 "h d's al nacaktır Tal' 1 · or u aıre er ve yenı u an ar ıra-
ı mu en ı ı . ıp erın ev . .. 
rakı müsbiteleriyle müracaatları ilan lıktır. Mahallıne muracaat. 2322 

3 - Eksiltme 17 Temmuz 939 tarihi 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
beşte lsparta belediyesinde toplana . 
cak eksiltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat on dörde kadar 
komisyon reisliğine teslim etmiş ol
maları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 3685 lira 75 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci -

hince eksiltmeye girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup. 

D) Münakasaya iştirak edecek mü
teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 
olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazım -
dır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on dörde kadar makbuz mukabi · 
linde Belediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar Belediyeye 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Isparta belediyesine 
müracaatları. (2055) 12052 

Sose insosı .... -
Kocaeli Vilayetinden : 

İzmit - Karamürsel yolunun 5 X 
000- 15 X 000 inci kilometreleri ara
sındaki şose inşaatı kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (36130) liradır. İhale 
temmuzun on yedinci pazartesi gunu 
saat on ikide vilayet makamında ya -
pılacaktır. 

Bu işe ait evrak: 
l - Mukavelename 
2 - Fenni hususi şartnameler 
3 - Proje ve keşif hülasası 
İsteklilerin o gün zikredilen saat · 

ten bir saat evetine kadar (2710) lira
lık muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuzu ile teklif mektupları • 
nı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
sindeki tarifat dairesinde vilayet ma -
kamına vermeleri lazımdır . .Posta ile 
gönderilecek mektuplarda vukua gele
cek teehhür nazarı itibare alınmaz 
şartname ve bu hususa ait diğer evra
kı görmek isteyenlerin vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaatları. 

(2555) 12523 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Elazığ Nafıa Müdıirlüğünden : 

1 - Elazığda yeniden yapılacak 
ı 74.991 lira 11 kuruşluk keşif bedelli 
orta okul binası inşaatının bu sene 60 
bin liralık betonarme kısmı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

H k k 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

ü umet onağı inşası şunlardır : 
Bursa Nafıa Müdürlüğünden : Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

1 - İr -,.öl kasabasında inşa edil • Fenni şartname 
mekte l ~ unan hükümet konağının Hususi şartname 
21068 lir ~7 kuru~luk inşaat bakiyesi Hülasai keşif 
olup kaı ı zarf usuliyle eksiltmeye Eksiltme şartnaınes; 
çıkarılmıştır. Mukavelename 

2 - Bt ışe ait keşif, fenni ve husu- İstekliler bu prtname ve evrakı vi-
si, bayındı tık işleri genel kapalı zarf Hiyet nafıa müdürlüğünde görebilir -
usuliyle eksiltme şartnameleri, proje ler. 
ve muka e e projesi nafıa dairesinde 3 - Eksiltme 21. 7. 939 tarihine te 
görüleccl tır. sadüf eden pazartesi günü saat 15 de 

3 - Eks itme ıs. 7. 1939 cumartesi Elazığda nafıa müdürlüğü odasında 
günü saa 1 de belediye salonunda müteşekkil artırma eksiltme komisyo
nafıa müdurlüğü eksiltme komisyo - nunda yapılacaktır. 
nu tarafından kapalı zarf usuliyle ya- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
pılacaktıı. tekliler 4250 lira muvakkat teminat 

4 - Eksıltmeye girebilmek için is- vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve
teklilerin 1 80 lira 17 kuruş muvakkat sikaları getirmesi lazımdır. 
teminat v rpıeleri, üçüncü maddede ya A - Yüz bin lira kıymetinde bir 
zıh evrak abul ve imza etmeleri ve bina yaptığına dair vesika: 
bu inşaatı y pabileceklerine dair Bur- B - İhaleden en az 8 gün eve] vila
sa vilayet makamından ehliyet vesika- yete müracaatla eksiltmeye girebil -
sını almış o malan ve 939 yılı Ticaret mek için alınmış ehliyet vesikası. 
odası ves kasının göstermeleri lazım- C - 939 yılına ait ticaret odası vesi 
dır. kası. 

S - 249 sayıl kanun mucibince ek- D - İnşaat müddetince iş başında 

sında yapılacak olan 6346 lira 5 kuruş 
keşif bedelli kalorifer tesisatı fenni 
şartname, proje ve mukavelelerine gö
re 14. 7. 939 cuma günü saat on beşte 

Afyan posta telgraf ve telefon müdür
lüğü binasında ihale olunmak üzere 
15 gün müddetle açık eksiltmeye ko -

olunur. (2537) 12504 Kiralık daire - Yenişehir büyük 

Ankara Belediyesi 

Su saati sandığı alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

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

Kiralık oda - Güzel güneşli hava -
dar bir oda kiralıktır. Etfaiye meyda
nı İhsan bey Ap. ikinci kat No. 5 

2329 

nulmuştur. Muvakkat teminat miktarı 
475 lira 95 kuruştur. İsteklilerin ehli
yetnameleriyle beraber tayin olunan 
müddet zarfında Afyon posta telgraf 
ve telefon müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (2685/473.5) 12642 

ı _Su işleri için yaptırıl~asına Kiralık ' garaj - Vekaletlere yakın 
ı .. z .. ım görülen 300 adet su saati san- Mısır sefarethanesi yanında 49 numa-
u Ut l d k' . k" 'l 
dığı on beş gün açık eksiltmeye konul ra 1 apartman a ı garaJ ıraya ven e-

şt r cektir. 2478 Telefona müracaat. mu u. 
2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 2333 Ankara Valiliği 
3 - Muvakkat teminatı (112,50) li- Kiralık - Yenişehir Düzenli sokak 

radır. No. 15 Güvenç apartmanında 40, 50, Benzin oh nacak 4 - Şartnamesini görmek isteyen - ss liralık ferah ve manzaralı daireler. 
.. ~. !erin her gün encümen kalemine ve is- Telefon: 3063. 2339 

Ankara Valılıgındcn : teklilerin de 7. 7. 939 cuma günü saat . . . 
1 - 939 mali yılı sonuna kadar vila- on buçukta belediye encümenine mü _ Kır~lık - 4 oda su tanzıfat dahıl 

yet hizmet otomobilinde kullanılacak racaatları. (2481) 12454 35 lıra Öncebeci Bagaturlar sokak 
690 teneke benzin açık eksiltme ile sa mektep arkası kasap ve bakkal karşı-

tın alınacaktır. Yol fazlasr satılıyor sında No: 32. 2340 
2 - Muhammen bedeli 2190 lira ve Kiralık - Dr. muayenehanesine ve-

teminatı muvakkatesi 164 lira 25 ku - k B ı d. · d An ara e e ıyesın en : ya aile için elverişli kalöriferli 52 li-
ruştur. 1 - Çankırı caddesinde imarın 716 a raya devren kiralıktır. Ankara posta 

3 :-A1halesi. l~. 7. ~~9 g~nü saat 15 dasının 40 parselinde bulunan 26 ve 41 Cad. Hanef Ap. No: 3 Tl: 3714 2341 
de vılayet ~aım.ı e.ncume~ın.~e ya?ıla- parselinde 12 metre murabbaı ki cem
ca~tft.. T.al~plerı~ ıAhale g~n~ tem.~nat- an 38 metre murabbaı yol fazlası satıl
l~rıyle bırlıkte vıl~ye.~ daımı .encume- mak üzere on beş gün müddetle açık 
nıne ve şartnameyı gormek ısteyen • artırmaya konulmuştur. 
lerin de encilmen kalemine müracaat- 2 _Muhammen bedeli 950 liradır. 
ları ilan olunur. (2576) 12555 3 _ Muvakkat teminatı 71,25 lira -

Makine yağı alınacak dır. 
• ·~· 4 - Şartname ve krokisini görmek 

Anka~~ V ~lılıgınden : ,isteyenlerin her gün encümen kalemi-
Naf ıa sılındır ve kamyonlarında kul ne ve isteklilerin 14. 7. 939 cuma gü -

)anılmak üzere ve muhammen bedeli nü saat 10 30 da belediye encümenine 
1900 lira olan Astral ve mobiloil yağı müracaatl~rı. (2669) 12632 
alınması 17. 7. 939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (142) lira (50) 
kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasiyle bir 
likte sözü geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Buna ait şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(2654) 12625 

Benzin ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

.,,. Fakülteler ~ 
•• "'~ • • 1 

Odun ve kok kömürü alınacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Kiralık oda - Kutlu pasta salonu 
üstünde birinci kat No: 6 apartman 
sıcak su banyo ve mobilyalı bir oda 
kiralıktır. 2345 

Aile nezdinde kiralık döşeli oda -
Tınn konfor. Atatürk bulvarı Toygar 
Ap. No: 5 Yenişehir. 2355 

Kiralık müstakil ev - Cebeci'de 
Gedikli mektebi yanında güzel man -
zaralı havadar 3 oda 1 hol mutbak ve 
tam konfor. Ti: 2754 2358 

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

Kiralık küçük büyük daireler -
Sağlık bakanlığı civarı garaj otobüs 
durak yerine bir dakika İskitler Cad. 
Kiralık Ap. 4, 7 ve 9 No: lu ucuz dai
reler. Her türlü konfor. 7 No. ya mü-
racaaL 2369 

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

Nafıa kamyonları için alınacak olan 
bedeli muhammenesi (6350) liradan 
ibaret bulunan (2000) teneke bezin mü 
bayaası 17. 7. 939 pazartesi günü saat 
on beşte vilayet binasında daimi encü
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Hukuk fakültesi için yüz ton kok 
kömürü ile yirmi beş bin kilo oduna
lınacaktır. Kömürün tahmini fiyatı 
yirmi altı lira ve muvakkat teminatı 
195 liradır. Odunun tahmini fiyatı 

doksan para ve muvakkat teminatı 42 
lira 50 kuruştur. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve eksiltme -
ye girmek üzere 8. 7. 939 cumartesi 
günü saat 10,30 da Fakülteye müraca- Kiralık daire - 4 oda, 1 hol müşte 
atları. (2675) 12635 milatı resmi ve hususi daireye elveriş 

Çamaşır yıkattırılacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 

lidir. Bankalar caddesi Tel: 1317 
2378 

Kiralık - Konforlu bir oda kiralık
tır. posta caddesi Şaban apartmanı 2 
ci kat No. 8 2379 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kUçUk ilanlardan ı 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kurul 
Üç defa ic;in 70 Kurut 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kurus alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala· 
nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küc;Uk ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dôrt satırdan fazla her saur için 
beher seferine aynca on kuruı alı
nır. 

Küçük ilanlann 120 harfi ceçme· 
me11 lazımdır. Bu miktarı ceçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Sat1lık : 
Satılık - Yeni yapılan Meclisin 

kasında Aşağı ayrancıda 1840 M2. 
sa ile üzerindeki 34. ve 35 No.Iu 
yeni ev. İçindekilere müracaat. 2 

Satılık ucuz arsa - Bahçeli ev 
kooperatif bitişiğinde İmar dahili 
niş cepheli 1000 metre parselli 
2406 bayram caddesi No. 1 23 

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

Abdullah oteli katibine müraca 
Tel: 2200. 2362 

Acele satılık arsa - Yenişehirde 

zenli sokak blok başı 11 cephe 16 
rinlik bina çift daire inşaat arsa 
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram 
No. 1 236 

Acele satılık apartman - Atat"' 
bulvarı 7 daireli 480 lira iratlı ko 
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeli 
yolculuk dolayısiyle Tel: 2406 2 

Satılık arsalar - Yapılacak anıt 

bir civarında istasyon arkasında i 
dahili inşaata hazır metresi 2 liracl 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

Satılık arsa - Kınacı han ark 
Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 rn 
re mağaza ve binaya müsait in_şa 

hazır Tel: 2406 bayram caddesi No 
2366 

Satılık arsa - Atatürk huhıcn 
kanlıklar karşısında parka nazır 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek i 
lı binaya müsait acele Tel: 2406 

236 

Acele satılık arsa - Cebecide }. 
la caddesinde 20 metre cepheli 
metre arsa münferit inşaat Tel: 2 
Bayram caddesi No. 1 2382 

Acele satılık ev - Ke_çiörende 
falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bB 
tam konforlu ev ucuz fiyatla verile 
Tel: 1538 2386 

Acele satılık arsa - ' Jandarma o 
lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uy 
fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 siltme evr kını hazırlayıp 15. 7. 1939 diplomalı bir mühendis veya bir fen 

günü saat ona kadar komisyon reisli- memuru bulunduracağına dair taah • 
ğine makb z mukabilinde vermeleri hütname. 
icabcder. J tada vukubulacak gecik- 5 - Teklif mektupları yukarıda ü-

Muvakkat teminatı 476 lira 25 kuruş 
tur. İstekliler teklif mektupları mu -
vakkat teminat mektup veya makbu -
iu, ticaret odası vesikasiyle birlikte 
sözü geçen günde saat 14 de kadar en
cümen reisliğine vermeleri. 

Ankara Hukuk fakültesi leyli tale • 
besi çamaşırlarının yıkanması eksilt -
meye konmuştur. Tahmini tutarı 1990 
lira muvakkat teminatı 150 liradır. İs
teklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye girmek üzere 
8. 7. 939 cumartesi günü saat 10,30 da 

Kiralık Kaloriferli daire - Muşam 
balı ve tam konforlu bakanlıklar karşı- Satılık arsa - Demirtepenin en 
sı Çankaya caddesi üzerinde Ersin A- zel yerinde 620 M2 Maltepede 535 
partmanı 2395 arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: ıs meler kabı edilmez. (2578) cünsü maddede yazılı saatten bir saat 

12557 eveline kadar komisyon reisliğine mak 

Kap h eksiltme ilam 
Çorumun lskilip kazasına bağlı 

Alagöz ( Bayat) nahiyesinde iskan 
evleri yap lacaktır. 

Çorum takan Müdürlüğünden 
10-7-939 p ~artesi günü saat on bir

de Çorum s can müdürlüğü eksiltme 
komisyonu dasında (17500) lira ke
şif bedelli t dlip'e bağlı Alagöz (Ba
yat) nahiy s nde inşa edilecek (50) 
çift iskan v inşaatı kapalı zarf usu
li yle eksiltm ye konulmuştur. Bu in
şaata lazım lan kereste idarece veri
leceğinden keşif bedeline dahil değil
dir. Muka 1 eksiltme bayındırlık iş
leri genel, susi ve fenni şartnamele
ri, proje, k ş.f hulasalası ile buna mü
teferri di e evrak Çorum iskan mü
dürlüğü v Ankara iskan umum mü . 
dürlüğü f heyetinde görülebilir. 

Muvakk t teminat (1312) lira (50) 
kuruştur. 

İsteklile 
işe benzer 
den almış 
ait ticaret 
pazartesi t 
iskan mfül 
dır. 

i ı teklif mektupları ve bu 
yaptığına dair idarelerin 
hığu vesikalar 939 yılına 
':ısı vesikalarını 10-7-939 
ıii ı;a::ıt IQ a kadar Çorum 
iüeiine verMeleri llizım-

12520 

(orumun Mecidözü kazasında 

buz mukabilinde verilecektir. Posta i
le gönderilecek mektupları nihayet ü
ç~?cü maddede yazılı saata kadar gel
mış olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

12590 

Şose tômirotı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüiün

den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş~ Çanak
kale - Balya yolunun 1 + 000 - ıs+ 
030 kilometreleri arasında 13265 met -
relik şose tamiratı esasiyesi olup ke -
şif bedeli 29011 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata ait fenni şartname 
E - Hususi ve fenni şartname 
F - Keşif cetveli metraj ve fiyat 

bordrosu 
G ~ Malzeme grafiği 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be -
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 15. 7. 939 tarihine rastlı -
İskan Ylerİ yapıf acakhr yan cumartesi günü saat 11 de Nafıa 

müdürlüğü binasında toplanacak ko -

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
dairesinde görebilirler. 

(2655) 12626 

Kömür al.nacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi silindirleri için alına -
cak (70) ton beriket (50) ton Zongul -
dak kömürü 17. 7. 939 pazartesi günü 
saat ıs de vilayet binasında daimi en
cümende ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2670 liradır. Mu
vakkat teminatı 200 lira 25 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasiyle bir
likte sözü geçen gün ve saatte encü -
mene müracaatlar. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
dairesinde görülebilir. (2656) 

12627 

Kazalar 

Fakülteye müracaatları • 
2676) 12636 

Orman Umum Md. -
Beş muhasip ahnacak 

Orman Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlüğe bağlı devlet or • 
man işletmeleri revirlerinde istihdam 
edilmek üzere ayda 150 lira ücretli da
ha beş muhasip alınacaktır. 

A - Şartlar şunlardır: 

1 - Memurin kanununun 4 üncü 
maddesi şartlarını haiz olmak. 

2 - Yüksek ticaret mektebinden 
mezun bulunmak. 

3 - Umumi muhasebe ve sanayi mu
hasebes:yle devlet muhasebesine vakıf 
bulunmak. 

B - Vazifeye alınacak muhasiple -
re aylığından başka ayrıca 15 lira mes-

Su proı· esi yaptınlacak ken bedeli verilecektir. şu kadar ki 
umu müdürlükçe mahallerinde ikamet 

Birecik Belediyesinden : gah gösterildiği zaman bu bedel veril-
Birecikte yapılacak su tesisatı pro- miyecektir. 

jesinin 24. 6. 939 tarihinden itibaren C - Muhasipler kıdem kazandıkça 
bir ay müddetle ve pazarlık sur~tiy.Ie çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de 
eksiltmeye konulmuştur. lsteklılerın nazarı dikkate alınarak devlet memu • 
Belediyeye müracaatları. 12624 ru hakkındaki mevzuatın tesbit ettiği 

E lektrı· k •. c: leri müddetlere kıyasen terfi ettirilecek 
~ ve umum müdürlükçe tayin ve Ziraat Kopalı eksiltme ilônı mi4syonİhuzuru~~dady~pııackaktı1r. • 

- nşaat mu etı mu ave e tarı - Düzçe Belediye Riyasetinden : 
Çorum 1 l an Müdürlüğünden: hinden itibaren 180 iş günüdür. Nafıa vekaletinden musaddak proje 

vekaletince tesbit olunacak miktar ü
zerinden maaşları arttırılacaktır. 

6. 7. 939 tarih perşembe günü saat S - Eksiltme pazarlık suretiyle ya- si mucibince kasabamıza 9 kilometre 
ı ı de Çorum İskan müdürlüğü eksilt- pılacaktır. mesafede kain Şakoç şellalesinde ya -
me komisyonu odasında "33750" lira 6 - Eksiltmeye girebilmek için ta- pılacak olan Hido - elektrik santralı -
keşif bedelli Mecidözünde inşa edile- !iplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak - na ait ve bedeli keşfi 14.383,94 lira olan 
~r~: 75 çift iskan evi inıaatı kapalı kat teminat vermeleri ve ihale günün· baraj, kanal, su köşkü, santral binası 

Talip olanların evrakiyle birlikte 
10. 7. 939 pazartesi günü akşamı saat 
17 ye kadar Ankara' da orman umum 
müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

,(2658) 12629 

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

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

Kiralık daire - Yenişehir Özenli 
sokak 4 No. Apartman birinci kat dai
re No. 2 üç oda, hizmetçi odası, hol ve 
saire tam konfor. Kapıcıya müracaat 

2398 
Kiralık - Atatürk bulvarı Ökmen 

Ap. 2. ci katta konforlu odalar 3 aylık 
veya tamamı devren senelik kiralık • 
tır. Tel: 3792 2401 

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

Kiralık - Aile nezdinde konforlu 
bir oda kiralıktır. Yenişehir Şur~yı 
devlet arkası Yiyiş sokak Yozgat Ap. 
Kat. 3 2404 

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

Kiralık mobilyalı oda - Yalnız bir 
bay için Sağlık bakanlığı otobüs dura
ğında manav Bay Ahmet'e müracat. 

2406 

Zayi - 329 seneıinde Hendek Rüş

tiyesinden aldığım şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

2380 Hamdi Alsan 

23 

Satılık Rodyo - Sekiz lambalı 
kullanılmış bir alman radyosu l1 

fiyatla acele satılıktır. Yenişehir 
konağı karşısı No. 11 re müracaat. 

Satılık arsa - İçcebeci otobüs elti 
ğına ve asfalta yakın 446 metre le 
başı. Mahallede bakkal Mehmet :se 
oraktan veya Tel: 1484 241 

Ucuz arslar - Polis mektebi yarı 
da Anıt sahasına yakın inşaata h8 
çok güzel manzaralı. Koyunpazarı 
8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. 

2412 

Satılık arsa - Yüzü 10 metre d 
rinliği 27 metre. Yenişehir Meşrııt 
yet Cad. Türke sokağı köşesi. Bale~ 
Ali Tel: 3835 2413 

İş verenler · 
Tezgahtar ve tezgahtar yamaf1' 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalar' 
terzi M. Galip Çankayaya müracaıı 

2338 

Ortak aranıyor - Dört yol ağt 

da yevmi yüz lira satış yapan dütc• 

nıma tezgahtarlıktan anlar ufak ı;e 
mayeli ortak arıyorum. Yenişel 
me ·rutiyet caddesi Aydınlık baktc# 

yesi. Telefon 2538. 2356 

Aranıyor : 
Satılık ev aranıyor - Yenişehif 

civarında iki daireli - Müracaat ıll 
tupla Ulus'ta R. G. rumuzuna. ı 



DAKTİLO KURSU 
Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden: 
~aarif Vekaletinden yeni istihsal edilen muaddel talimatname 

mu~ıbince Temmuz 1939 ilk haftasında başlıyacak olan 60 ıncı dev
resı d "t"b . n en 1 1 aren mezunlarına (BİR) ayda diploma verecektir. Tah-
sıl aranmaksızın herk 1 b"l" 

1 
. es a ına ı ır. 

Be edıye sırasında Hanef apart. kat 1 No. 4 Tel: 3714 2407 
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Cocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezinden : 

Sömikok kömürü alınacak 
s~uru__mumuz ve mü~ssesele~.inin kıtlık. i.hti~~cı .. o_~an azı 
ı Çogu 600 ton sömıkok (T urk Antrasıtı) komuru kapa
~3~a.rf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11 temmuz 
rn aa.ı. günü saat 10 da Çocuk Esirgeme kurumu genel 
k:tkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 

l"\ırn hesap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 

Odun ahnacak 
I< 

ıso~trıumuz ve müesseselerinin kışlık ihtiyacı olan 
tneai, kilo kesilmiş kuru meşe odunu alınacaktır. Eksilt• 
kuru .. ı 1' emmuz 939 salı günü saat 14 de Çocuk Esirgeme 
mele ~u. ienel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesin! gör
ca.at ıatıyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müra-

6lıneleri. 

Kuru ot ahnacak 
(3~)b~Ucağı müessesemiz ineklerinin kışlık ihtiyacı olan 
lr gij11 •• 

1n kilo ot alınacaktır. Eksiltmesi 11 temmuz 939 sa
ıinde u •a.a.t 15,5 da Çocuk Esirgeme kurumu genel merke-
1"\ını h Yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ku-

eıap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 2381 

YILDIZ Mağazası her sene olduğu gibi bu 
aene de ımıfı geçen çalışkan talebe 
ye taksitle. 

BİSİKLET 
Satışına başlamıştır 
Uluı Meydam No: 6 Ti: 1847 

Ankara Harita Genel Direktörlüğüne şehri 
ücretle kartoğraf memuru af ınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Aranan evsaf ve şerait şunlardır: 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Askerliğini yapmak 
3 - Otuz yaşını geçmemek 
4 - Orta tahsilini bitirmek 
5 - Yapılacak muayenede sıhhati tanı olmak 
6 - Devlet hiz~etinde istihdama m~i bir gOna hali bulunmamak 
7 - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak 
8 - İmtihan Ankara'da Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 
9 - Müracaat 31 Temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur. 

10 - İmtihan ve hususatı saire için harita genel direktörlüğü kartoğraf 
şubesi müdüriyetine müracaat edilmelidir. 12494 

Devlet Şurası 

Sömikok kömürü ahnacak 
Devlet Şurası Mübayaa Komis

yonundan: 
Devlet şurası dairesine muktazi 60 

ton yerli sömikok kömürü açık eksilt
me suretiyle alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1500 liradır. 

İhale 10 Temmuz 939 pazartesi gü -
nü saat 14 de Devlet Şurası mübaya -
a komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için yüz de 15 
hesabiyle 225 lira teminat itası lazım
dır. 

İsteklilerin ve şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün saat 11 de Devlet 
Şurası mübayaa komisyonuna müraca
at etmeleri ilan olunur. (2549) 12512 

Müjde 
EGE OTELİ 

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

Oteli karşısında 2190 

Vakıflar U. Md. 

Kirahk arsa 
. Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 

Tabakhanede Ali Nazmi apartmanı 
ittisalindeki 482 vakıf sayılı arsanın 
senelik kirası açık artırmaya konul -
muştur. Senelik muhammen kira bede 
li (120) lira olup muvakkat teminatı 
(9) liradır. İhalesi 3. 7. 939 pazartesi 

ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar

dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Her sabah, her öğleyin ve her ak-
şam her yemekten sonra 7063 

RADYOLİN 
Satıhk 

Döşeme parkesi 
Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma • 
mlll 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

\ 

günü saat 16 da Vakıflar umum mü - ------------
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapı -
lacaktır. Tutmak ve şartnlarını öğren
mek isteyenlerin adı geçen müdürlü -
ğe müracaatları. (2536) 12503 

DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjde 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yenihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz 

#fm• Dr. Asaf Koryak -~ 

Dans dersleri 
Öğrenmek isteyenlere müsait yer 

'e fiyat temin edilmiştir. Müracilaı 
mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna 

2383 

Daktilo alınacôk 
Radyo Müdürlüğünden : 

7. 7. 939 cuma günü saat 15 de yapı
lacak müsabaka imtihanı ile idare bü
rosunda istihdam edilmek üzere iki 
daktilo alınacaktır. 

Taliplerin idare bürosuna müraca -
atları. (2631) 12604 

r 

-11-

DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutuları şiddetle reddediniz 7239 

' J 
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Muhtelif cilôt ve edevat a[tnacak 
Çoruh Devlet Orman ltletmesiRevir Amirliğinden : 
1 - Borçka'da kurulacak kereste fabrikası için cif hopa lokomobil ve 

aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve devatı satın alınacaktır. 
1) adet lokomobil normal 200 beygir kuvetinde 
1) adet elektrik generatör alternatif 231/400 volt 40 Kw. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 - 55() m/rr. 
2) adet yuvarlak tezgah masasız. 600 m/m 
2) adet (pendula) duvar için elektrikli 600 m/ m 
1) adet şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m/ m 
1) adet tomruk başkeseni elektrikli 1000 m/ m 
1) adet çapraz makinesi elektrikli 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m/m orta tip 
2) adet bileme makineai otomatik 
1) adet makkap makine kabiliyeti 1/ 30 m/m 
2) adet Transmisyon ve kayış kasnakları (projeye göre) 
1) adet nihayetsiz zincir. Nakliyat için (projeye göre) 
1) adet dekovil hattı,600 m/ m (projeye göre) 
1) adet yumurta talaş makinesi 
1) adet prese (tala§ balya tazyik makinesi) 
1) adet talaş makineıi bıçak bileme tertibatı 
2 - Bu alat ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada orman umum 

müdürlüğü İstanbul orman çevirge müdürlüğü Çoruh devlet orman işlet -
mesi Revir amirliğinde görülilr ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek isti yenlerin kataloğ Türk lirası üzerinden son teklif mek -
tuplarmı 20 temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh devlet orman işletmesi Re· 
vir amirliğine bildirmesi. (4271-2403) 12409 

Umumi Heyet toplantısı 

Türkiye is ve Türkiye Cümh~riyeti Ziraat Bankalan 
Üzüm Kurumu Anonim $irkelinden: 

Şirketimiz Umumi Heyeti 30.6.1939 cuma günü saat 10 da Türkiye 
Cümhuriyeti Ziarat Bankası binasında Fevkalade olarak toplantıya 
davet edilmiştir. Sayın hissedarlarımızın hamil oldukları hisse se
netlerini Türkiye tı ve Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankalarına 

tevdi ederek alacakları makbuzlarla birlikte mezkur gün ve saatte 
teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

Şirketin tasfiyesi hakkındaki idare meclisi raporunun müzake-
resi ve kabul olunursa tasfiye memurları intihabı. 2183 

Deri, saç, Tenasül hastalıkla
lan mütehassısı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
ve muayenehanede Ti.: 3618 

SİNEMALAR sus 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6432 

İmtiyaz aahibj 
lıkender Artun 

Umum! ııeıriyatı idare eden 

Yazı İ§leri MUdüril 
Mümtaz Faile FENiK 

ULUS Baannevi AN~ 

BU GECE 

Gasparon 
Baş Rolde: Güzel sesli 

Marika Rökk 

Gündüz iki film birden 

1 · Gasparon 

2 - Saadet durağı 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 
Geceleri bir film gösterilir 

Bu gece 21 de Açık Hava 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Motonun yemini 
2 - Kara maça çetesi 

Seanslar: 

14,30 - .16,30 - 18,30 - Gece 21 de 
Halk matinesi 12,15 de 

RINT1NTIN 

BUGÜN BU GECE 
Fransızca Sözlü büyük komedi 

Kibar Garson 
Gündüz iki film 

1 - Kibar Garson 
2 - Lüks hayat 

' 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

Sinemasında Radyo Kıraliçesi Shirley T emple 

~::;;::;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:========================================================= / 



GÜMRÜK TARİrESİNDE YAPILAN TENZİi.AT ÜZEBİ:N'E 

e RC.C 911 it. W>deti 

• RC,f. 911 " Wtkli, 

Daima birinci olduğu gibi, RC A, 1939 
r.advo çeşitlerinin yeni satış fiatıarını 
birinci olarak ilana muvaffak olmuştur. 

Bu harikulAde radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi şüphesiz bula
caksınız. 

Fiat:ıarı ise, elbette bugün her zamanda" 
fazla her keseye uygundur. 

veni RCA radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FiATLARI 

6 ay taksitle 

RCA 94-X 

RCA 95 

RCA 86 X-4 

modeli T. L. 35.

• 50.-• 

• • 70.-

12 ay taksitle 

RCA Niagara • 5 ıambalı • 115.-

RCA 98 • 8 • • 170.-

RCA 911 • 11 • • 225.-

RCA 912 • 12 • • 270. -

RCA 911 - K • 11 • lıblıreıı • 305.-

RCA 912-K • 12 • • • 360.-

911 - u - 11 • ıao11ra1ır11 • 450.-

• 12 • • • 565. ·-

- 15 • D '650.-

BOURLA BiRADERLER 
İSTANBUL - ANKARA - İZMİR 

e RCA 91 l U rMOtldt 

••• 

e RCA Nlagara W4oddi 

~ 

e RCA 91 Z U40ddi 

e RCA 91ZK ~ 

' 


