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Memleketlerimiı arasındaki 
münasebal sarahaten dostanedir 

Bu dostluğun mütemadiyen inkişaf bulması 

için icap eden bütün şartlar mevcuttur 
------------.;._---, Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazırı B. Köseivanof dün türk 

1 gazetecilerini kabul ederek aşağıdaki beya·natta bı~lu.nmuş~1ır: . 
' '- Komşu ve dost Türkiye'nin hükümet merkezını derın ~u 

memnuniyet ve ıükran duygusu ile terkediyoruın. Kemalist 
demokrasi .. 

Mahmut Eaat Bor.kurt 

Biz demokratız. 
Ve bu, bizim devlet sisteminin te. 

mel taşıdır. Atatürk her gün böyle 
söyledi. Ve İnönü, üniversitede, türk 
gençliği önünde ısrarla tekrarladı. 

Bu güzel hakikati, büyük seçim 
günlerinde belirtmeği çok zevkli bir 
ödev sayıyorum. 

Kadın erkek; al yazmalI, kasketli, 
poturlu köylüsünden tutunuz da;_.ın:.e
lon şapkalı şehirlisine kadar, butün 
türkler, Şefleriyle beraber sandık baş
larına yığıldı. 

Gerek Türkiye Reisicümhuru Ek· 
selans İsmet İnönü tarafından gerek 
başta Ekselans Dr. Refik Saydam ol -
mak üzere hükümetçe hakkımda gös • 
terilen kabul beni fevkalade mütehas_ 
sis etmiş ve iki memleketimiz arasın· 
daki münasebetlerin sa.mimi ve kalbi 
bir dostluğun &ağlıun temelleri üzeri -
ne istinat ettiği kanaatini bana bir ke
re daha vermiştir. 

Halkın ta huduttanberi İstanbul'. 
dan geçerek güzel hükümet merkezi -
nize kadar gösterdiği hararetli teza
hürlerden de bilhassa mütehassis ol -
dum. 

"Münasebetlerimiz, sarahaten 
dostanedir,, 

Hariciye Vekilimiz.in Dr. Köıeivanol şerefine verdiği öğle yemeğinde bulunanlardan bir grup 

40 vilayette ikin<i 
münlehip se(imi bitli 

Bütün memlekette seçime iştirak 
doksanı geçiyor nisbeti yüzde 

Sarstlmaz bir inançla söylüyorum: 
demokrasinin en güzeli, en doğrusu 
bızdedlt'., Ve bu, tatbikat bakımrndan 
olduğu kadar, ilim bakımından da 
böyledir. 

Bir kere daha ehemiyetle kaydet. 
mek isterim k i, münasebetlerimiz, bu

(Sonu 8 inci sayfada) 
Ôğle yemeğinden önce Dr. Köseivanol, Başvekilimiz ve 

Hariciye Vekilimizle görütürken 

Dün ikinci müntehip seçiminin beşinci günüydü. Vatanm her 
tarafında intihap faaliyeti büyük tezahüratla devam etmiştir. Her 
intihap dairesindeki vatandaşlar milli şuurun hızını tam ve kamil 
bir şekilde izhar etmekte ve reylerini ittifakla Cümhuriyet Halk 
Partisine vermektedirler. 

Tatbikat görümünden, Atatürk de-
mokrasisinin on sekiz yıllık verimi 
prtadadxr. Bu verim, bin yılın tasfiye. 
sini on sekiz yıla sığdırmak olmuş
tur l Bu kadar da değil.. Tadiyeden 
sonra, türk ulusunu, modem millet 
haline koyımak olumştıur ı. 

Demokrasilerin değerıini ölçmekte 
mehek, verimleri ise, Atatürk demok
rasisiyle boy gösterebilecek modern 
bir devlet sistemini ben bilmiyorum. 

Dün, bin yıl geride olan bir ulus, 
bugün bu sistemle 18 yılda bin yılı 
aşıyor .• ve bugünü yaşıyanların bir 
kısmını da geçiyor .. heybete bakınrz l 

İlim görümünden hiç bir eksiğimiz 
yoktur. Sistemimiz tam bir demokra
sidir. Türk cümhuriyeti ulus egemen.. 
liğine dayanıyor. Yapılan bütün işler 
milletin iradesinin şekillenmiş birer 
formlilli, birer ifadesidir. Ve bundan 
başka bir gey değildir. 

Tilrk ulusu iradesinin, tecellileri
dir ki bugünü yarattı.. Yaşadığnmz 
günler iki büyük Şefin başkanlzğı al· 
tmda ulusal dileklerden doğdu. 

Demokratik milletlerin siyasi teş -
killeri bakımından, imreneceğimiz, 
kıskanacağımız bir şey göremiyorum. 

Vaktiyle onlardaki muhtelif parti. 
ler usulüne, bizde ağızlarının suyu a
kanlar oldu. Belki bunlardan şurada 
burada hala bulunanlar da vardır. 

Bu gibiler, demokrasiyi ancak muh· 
telif partilerle anltyabiliyorlar. Böyle 
anlatabiliyorlar. Fakat bence bu, de: 
mokrasi değil, partizanlık ilmidir l 

Gene bu zatların bu bilgilerini, il • 
min hangi kaynağmdan aldıkları bir 
türlü öğrenilememiştir. Ve zannede· 
rim, öğrenilemiyecektir de 1 

Muhtelif partilerle idare edilen 
kardeş demokrasilerin - başta eski
lerden bir büyüğü olduğu halde -
çektiklerini biliyoruz .• Ve bunları ör· 
nek almaktan çok uzakta bulunuyo. 
ruz .. Yalnız, bizim örnek alınmamızı 
istiyen, hatta ingiliz muharrirlerini 
görüyor ve biliyoruz. 

Son zamanlarda, bazı demokrasilerin 
kendilerini kurtarabilmek için. parti· 
lere son vermek mecburiyeti karşı

sında kaldıkları da bilinen şeylerden· 
dit. 

Demokrasi, kendini partiler uğruna 
kurban veren bir müessese demek de • 
ğildir. 

Atatürk demokrasisi, insanlar ara • 
sında sınıf, imtiyaz, fark tanımıyan 

bir sistemdir. Ve bu sosyal olsun, e· 
konomik olsun, sıyasal olsun her yön· 
den böylecik ı 

(Sonu 8. iaci sayfada) 

Resmi tebliğ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazırı B. Köseivanof ile Başvekil 
doktor Refik Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu arasın· 
da yapzlan müteaddit mülakatlar neticesinde aşağıdaki tebliğ neş
redilmiştir: 

"Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazm B. G. Köseivanof Cümhu
riyet hükümetinin misafiri olarak Ankara'daki ikameti esnasında 
Reisicümhur İsmet İnönü tarafından kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, B. Köseivanof ile Başvekil doktor Refik Say
dam ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu arasında, müteaddit mü· 
lakatlar vukubulmuştur. Büyük bir samimiyet havası içinde cere
yan eden bu konuşmalar esnasında türk ve bulgar devlet adamları, 
doğrudan doğruya kendi memleketlerini alakadar eden meselelerle 
Balkan işlerine ve dünya vaziyetine taalluk eyliyen meseleleri müş
tereken tetkik etmişlerdir. 

Avrupa'da teakug eden hadiseler karşısında, gerek Balkan mil· 
!etleri arasındaki tesanüdün, gerek bunlarm ayrı ayrı kendi siya
setleriyle müşterek siyasetlerinin kati istiklali, yalnız bu milletle
rin bulundukları coğrafi mmtaka için değil bütün Avrupa için de 
bir sulh garantisi teşkil ettiğini bir kere daha müşahede eylemiş· 
lerdir. 

Sulhun idamesi kaygısının esaslı bir amil bulunduğu müşte. 
rek menfaat meselesinde eskiden olduğu gibi istişare kararında o
lan Köseivanof, Saydam ve Saraçoğlu, Bulgar Başvekili ve Hari· 
ciye Nazırının Ankara ziyaretiyle temelleri sağlamlaşmış olan 
Türk - Bulgar münasebetlerinin bariz dostluk mahiyetinden dolayı 
sevinç duymuşlardır. (a.a.) 

===================================::::=:§ 

· Dr. Köıeivanol ve Başveküimiz, 19 mayıı ıtadyomunda 
.por müıabakalarını seyrediyorlar 

Fransız senatosu da 
Hükumete taiıı selôhiyetler veren 

Reylere iştirak nisbeti bir çok yer· 
lerde havanın muhalefeti':l.e rağmen 
vatandaşların devletin siyasi kudreti~ 
ni terkip ve teşkil bakmımdan ne ka
dar ileri bir merhalede olduklarını 

göstermektedir. Reylere iştirak nisb~· 
ti yüzde 90 ı geçmektedir. 

kanunu kabul etti Alınan malfımata göre, bugüne ka· 
dar cümhuriyet hudutları içi:ıde 40 
vilayette ikinci müntehip seçimi ni -
bayete ermiştir. Bitlis, Bolu, Burdur, 
Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, 
Gümüşane, Isparta, İstanbul, Kasta • 
monu, Kırklareli, Krrşehir, Kocaeli, 
Maraş, Mardin, Muş, Niğde, Rize, 
Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, 
Yozgat bugün intihabatı bite:ı vilayet 
le; arasındadır. 

Paris, 19 a.a. - Başvekil muavini 1 
B. Şotan'ın bu sabah ayan meclisine 
verdiği tam selahiyet kanunu proje
si, ayanın maliye encümeninde müza
kere edilerek kabul edilmiş, bilahare 
akşam celsesinde yeniden heyeti u -
mumiyeye gelmiş, üzerinde müzake
re yapılmış ve nihayet Başvekil B. 
Daladiye'nin nutkunu müteakip, evel 
ce mebusan meclisinden de geçmiş o· 
lan tam selahiyet kanunu projesi 17 
reye karşı 286 reyle kabul olunmuş
tur. 

Ayan maliye encUmeninin toplantı
sı bir saat bile sürmemiştir. Yalnız 
Daladiye söz almış ve demiştir ki: 
"- Hudutların emniyeti için ical>

eden askeri, iktısadi ve mall tedbirle
ri hükümetin derhal alabilmesi lazım
dır. Fransa'nın ve !ngiltere'nin Mü· 
nih'te ittihaz ettikleri hattı hareket 
işmdi onlara ölçülmez manevi bir 
kuvet vermektedir. 

Kabine toplantısı 
Ayan meclisinin içtimaının niha • 

yete ermesini müteakip, kabine, har
biye nezaretinde toplanmıştır. 

Nazırlar meclisi yarın da toplana. 
cak ve B. Lebrun'un öbür gün Lon
dra'ya gitmek üzere Paris'ten hare· 
ketinden evel ilk kararnameler Reisi
cilmhurun imzasına arzedilecektir. 

Hariciye nazırı Bonne, bu sabah, 
biribiri arkasından Polonya büyük 
elçisini, Litvanya elçisini ve ayan ha
riciye encümeni reisini kabul ederek 
görüşmüştür. 

Mütehassıslardan birkaç sınıfın hü 
kümet tarafından silah altına çağrzJ. 
dığma dair bazı rivayetler dolaşmak· 
tadır. Mamafi bu haberler teyit olun
mamıştır. 

Parisıeki çek elç.Uiği 
Pads, 19 a.a. - Paris'teki çekoslo • 

vak orta elçiliği hakkında bir çok bi _ 
ribirine zıd haberler dolaşmaıktadxr. 

Selahiyetli mahfillerden alınan ma _ 
!fi.mata göre, elçi Osusky her trlü be -
yanattan imtina etmektedir. ancak va
zifesini başka hiç bir kimseye devret· 
mcdiği gibi elçilik binasında oturmak 
ta ve vatandaşlarının menfaatleriyle 
meşgul olmtya devam etmektedir, 

İngiliz kabinesi 
dün mühim bir 
toplanfl yaptı 

Alman Büyük Elçisi 

Londra'dan ayrıldı 
Londra. 19 a.a. - Kabinenin dün 

akşamki fevkalade toplantısından son 

(Sonu 8 inci sayfada) 

İkinci müntehif seçimi memleketin 
her tarafında 21 mart akşamı nihayet 
bulacaktır. (a.a.) 

ı~uınbul'da seçim neticesi 
İstanbul, (Telefonla) - Bugün 

saat 16 da ikinci müntehip seçimine 
nihayet verilmiş ve sandıklar açılarak 
reylerin tasnifine başlanmıştrr. Tas -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Dün Ankara çok hareketli bir ~por ~ü .yaşamıştır. Milli küme maçlarına başlan
mış, bisiklet ve kır koşulan tertıp edilmış tır. Muhafızgücü atlıları mevsimin son bi· 
nişini yapmışlardır. İstanbul'da da milli kil me maçlarına başlanılmıştır. Dost Bıilga. 
ristan Başvekili B. Köseivanof'un da stat ta hazır bulunmaları, seyirciler tarafından 
şevk ve heyecanla selamlanmıştır. Yukarı daki resim, Ankara giicü Demirspor maçı
nın heyecanlı bir anını tespit ediyor. Spor haberlerimiz iç sayialarımızdadır. 
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İnsan ve kültür : 
! .......................................................................................................... , 

i Muhafızgücünün av binişi 

Hak 
· lnııanlığın en çok İnandığı ve en 
çok saydığı değerlerin başında gel
diği halde, "hak", hiç bir devirde, 
kendini kuvet'in tecavüzüne karşı 
koruyamamıştır. Kendine en iptidai 
cemiyetlerde biJe kanun ve mahke
ce sayılabilecek müesseseler yara
tabiJdiği halde, günün birinde dai
ma alta dÜ§mÜ§ ve bir nevi şehadete 
kavuşmuştur. Denebilir ki, hatta, 
"hak" ın bir mefhum ve bir ideııl ol
mak Üzere, merhale merhale inkişa
fı, uzun bir "riyazet" ten farksızdır. 
Bu tecelli, "hak" ın "hak" olması i
çin laznn·dır. Eğer böyle olmasa da, 
"hak" bir defaya mahsus olmak ü
zere ve dünyalar durdukça hakim 
olsa, o zaman onun "kuvet"ten ne 
farkı kalır? O zaman, inr.anların ta
mamen kusursuz ve yalnız faziletli 
olmaları lazım gelmez mi? 

yahmızda müşahede edebiliriz. Bir 
itirazınızda haklı olabilirsiniz. İtira
za ba§larsınız. Muayyen bir nokta
da, hakkınızm ve haklılığınıznı hu. 
duduna varmı§ olursunuz. Durdu
nuz mu, her §ey yolundadır ve bir 
haksızlık tamir edilmiş bir "hak" 
geri alınmıştır. Fakat bu muvaffaki· 
yetinizden sarhoş olur ve itir zımzı 
kendine artik ait olmıyan bir aaha
ya naklederseniz, bu sefer tecavüz 
eden sizsiniz ve kar§ı taraf haklı ol
mıya ba§lamı§hr. 

"Hak" da ölçüyü §a§ırmamak, 
bilhassa milletlerin hayatmda mü
himdir. Milletlerin tarihleri münha -
sıran bu bakmrrlnn tetkik edilecek 
olsa, ne haklı zaferleri haksız zu
lümlerin takip ettiği ve sindiği farz
ediJcn karşı tarafın, zanıanı gelince, 
çiğnenen •bak" ını ne kahramanca 

"Hak'', hiç §Üphesiz ki, yediği a- bir hamle ile yeniden elde ettiği gö
ğır darbelere rağmen bir gün yeni - rülür. Bunun sebebi, "hak" ile "ku
den doğarak; bütün yaraları sav- vet'' arasındaki yakınlık, imtizaç ve 
dırır. Onu kah bir mazluma bir mah- mukadderat i§tirakidir. 
keme iade eder; kiılı, zulme artık Talihli Ye büyük milletler onlar. 
tahammülleri kalmamış insanlarm dır ki, bu iki ikiz karde§ arasmdaki 
harekete gelmi§ İsyanında, onu, ö- münasebete hakim nüıınslan ıyı 
nüne geçilmez bir kuvet olarak gö- kavramışlar ve iyi kullanmasını bil
rüruz. Fakat her defasında, onu öl- mişlerdir. Kamil insanlar da, böyle
çülülük yn§atır ve ölçüsüzlük öldü- dir. 

rür. Bir "hak" ki, kuvetini yaratmış, "Hak'' ın kendisi ise, korkunç de
bizzat "kuvet" olmu§tUr, eğer onun necek kaodar adil ve titiz bir "hesabı 
sahibi ve sahipleri, on bir hudut cari" ye benzer. Bir paralık açığı, 
tayin etmemek gafletine düşerlerse, bir paralık matlup gibi kaydeder. 
derhal haksızlığa, derhal hoyrat bir Ve kendinden alacağı olmıyanı der
'kuvet" e inkılap eder. Yani, bünye- hal terkederek, gidip k rfı tarafın 
sinde, gözümüzün seçemediği, di- menfaatine çalı~ır. "Hak" ın en ku
mağımızın tayin eyliyemediği ve vetli olduğu gün, ayak altına alındı· 
vicdan hassasiyetimizin gözden ka- ğı gündür. "Hak" a basıp onu ezmi
çrrdığı bir andn bir değişiklik hasıl ye muvaffak olmuş bir ayağı, tarih 
olarak onu tefessühe sevkeder. Bu· henüz kaydetmemiştir. 
hun birçok misallerini, gündelik ha- Burhan BELGE 

Askerler sivil kulüplere 
kaydolunamıyacaklar 

Beden terbiyesi genel Direktörlüğü 
bütün teşki lôtı na bir tômim yolladı 

Son zamanlarda bazı spor kulüpleri taraf mdan vaki müracaat· 
lar üzerine alakalı yüksek makamca askerlerin sivil spor kulüple
ri ve onların tertip edeceği müsabakalara ne suretle iştirak ede· 

bilecekleri aşağıdaki şekilde tes- Kuliipler artık lıekinı ı:c pul 
pit edilmiş olduğundan Beden mllsrafı öd.emiyccckler 
T erbiyeıi Genel Direktörlüğü bu 
hususu bütün teşkilatına tamim Beden terbiyesi genel direktörlü -
etmiştir. Buna göre: ğünden: 

1 - Muvazzaf subaylar, askeri okul 
lar talebesi ve askeri şahıslar sivil ku
lüplerin kadrosu içine ve siviller ara
sr:ıda müsabakalara iştirak edemiyc _ 
ceklerdir. "Askeri müesseselerde çalı
şan siviller bu kayda tabi değildir." 

2 - Yedek subaylar, yedek subay 
okulu talebeleri ve muvazzaflık biz -
metini ifa edenler izinli bulundukl'!rı 
zamanlarda ve amirlerinin müsaadesi· 
le, asker olmazdan evci mensup olduk 
larİ kulüplerin müsabakalarına iştirak 
edebilirler. Ancak, asker bulundukla -
rı müddetçe kendi kulüplerini temsi · 
len hiç bir askeri takıma karşı oynı • 
yamazlar. 

Fenni t.•c idari vw:ıi/eler irin 

Halen meri olan türk spor kurumu 

sicil talimatnamesinin faal sporcu ü • 

yeler ve müsabakalara iştirak edecek 

bütün sporcular için istediği sıhi mu

ayene ve hekim raporu keyfiyetinin 

tatbikatta kulüplere doktor muaye':le 
Ücreti ve rapor pulu gibi bazı masraf
lar tahmil ettiği malumdur. Genel di -
rektörlüğUn aldığı yeni tedbirlerle, 
beden terbiyesi kanununun mükellef -

teri arasına giren sporcuların, tıbbi 
muayenelerinin teşkilatça gösterile . 

cek hekimlere mecca:1en yaptırılması 
ve damga kanununa göre cüzclanlarla 
raporlara yapıştırılması icabeden pul 

resimlerinden bu muamelenin muaf tu 
tulması müsaadesi temin edilmiştir. 
Önümüzdeki hazirandan itibaren ku· 
lüpler arbk hekim ve pul masrafı öde· 
miyeceklerdir. 

Muhafızgücü atlıları dün yola çıkmazdan önce 

Birkaç gündenberi güzel Ankaramızı yağmuru, karı, rüzgarı 
ile saran tabiatin, hiç beklenmiyen çok lutüfkar sürprizi içinde
yiz. Gökte tek bulut yok •• Rüzgar incecik dallarla oynaııyor •• ba
calardan çekine çekine çıkan beyaz dumanlar tertemiz semayı 
bulandırmaktan utanıyorlarmış gibi, yükselmeden dağılıyorlar •. 
çok hoş kokulu toprak ipek gibi yumuşak .. Avlarının sonuncusu· 
nu yapacak Ankara atseverlerine, bu çok güzel dekoru bağışla
mı~ olmakla, tabiat cidden kadirıinaslık gösteriyor. 

Saat 9.30: cumartesi gecesınin tatlı ı av başmda günün hatırası olarak çam 
mahmurlugunu henuz ustünden atını- dalları hediye etti.. Avm kuyruğunu 
yan şehirden üç kol halinde ayrılan at da fransız sefirinin bayanına armağan 
lılar şimdi eski koşu yerınde toplanı - olarak sundu .. 
yorlar. Yurdun sayılı sporcu yetişti - Şimdi atlılar süratle şehre dönüyor
ricilerinden atı çoR seven başkan Tek- lar .. Şarkılar, marşlar söyleniyor .. Tam 
ce'nin, kendisini sevgi ile seHimlıyan manasiyle egleniyorlar.. Hatırlatmak 

arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra, isterim ki bu neşeli kafileden günün 
atlı kulüp üy.elerinin senclerdenberi, aktüaliteleri en geniş manada pay al -
hemen h.er binişe iştirak etmekle gös- :sınlar .. Az evel büyük bir cesaretle en 
terdiklcri vefakarlığı işaret ederek : karışık marş marşla at süren bay, ba
"Sizi daima aramızda bir büket halin- yan bütün atlıların, ''Şimşeklere so -
de görmekle neşemiz sonsuzlaşmıştır. run .. Bize ölmez türk derler" diye gök 
Kıymetli misafirlerim sizleri on beş lere göğüslerin bütün kuvctiyle bağı
gün sonra yapacağımız 100 kilometre- ran yurt evlatlarının her şeye hazır -
lik son yürüyüşümüze şimdiden da • lanmış olmak için sarfedecekleri bir 
vet ediyorum.., sözlerini güçlüler se- kaç dakikalık zaman eğerlerine taka
vinçle alkışlamışlardır. cakları daima muzaffer olmuş kılıçla -

Biniş başladı. Bütün kafilede coş - rı için olacaktır. 
muş bir neşe var ... Nasıl scvinmiye - Dönüşte Muhıtfız Gücü kıymetli mi 
lim .. Hava yumuşak .. Yer yumuşak., safirlerine bir Cjay verdi. Her masayı 
Atlar yumuşak .. Önümüzde heyeca - çeviren sporcular incelikleri, temiz -
nın en çeşitlisini yaşatacak bir av.. likleriylc önlerindeki büketler kadar 
Kafile gönüllerden fışkıran gizli bir zarif .. Bu samimi çayda zamanın unut
musikinin ahengine uymuş ilerliyor.. turmayacağr mesut dakikalar yaşadık. 
İz bulucu Baturun bir tepeden avcrla- Atlılar kendilerine her sene bir çok 
ra doğru dört nalla gelişi baharın gü- neşeli günler yaşamak fırsatını veren 
zclliğinc fazlaca dalmış çiftlere birden kıymetli başkana veda ederlerken bir 
bire dizgin toplattı .. Demek av pek daha seneye kadar beklemek mecburi
yakrnda ... He11keste gizlcnemiyen bir yetinin hüznü içinde idiler ... 
heyecan var .. Fakat haklı gorunuz.. Cemal ALANGOYA 
Kolay dc•il .. Atlılar, en çetin arazide 

yapılan bu son av da, başkana dört ay

danberi ça1ışıık1arı biniciliğin sınavı - Arazi tahrir neticelerinin f atbiki 
nı vererek bir daha.ki sene için not ala
caklar. 

Av önümüzde koşuyor .. Şimdi sağa 
kaçıyo.r .. Geniş bir çaçk avı ge~e avcı
ların önüne attı .. Sağdan kaçamıyaca
ğını anlıyan av dik bir yamaçtan sol
daki dereye süzüldü, ara açtı .. Şimdi 
sol kol avı çevirmeye çalışıyor .. Kö
pekler ava yaklaştılar .. Hemen bastı
racaklar .. Ani bir manevra .. Kurtuldu. 
Sağda dar bir dereye indi.. Komutan -
dan işaretle emir alan sol kol çevir • 
meyi daha çok genişletti .. Kuşatıcı bu 
grup avı çok uzaklardan geri çevire -
rck kafilenin önüne sürdü. Şimdi iki 
grup dört nalla birıbirlcrinc yaklaşı -
yorlar .. Av ortada.. Köpekler avı bas· 
tırdı.. • 
Kıymetli kurmay Kayabalının ku -

lakları çınlasın: (Baylar. baylar dai -
ma kuşatma .. Daima manevra) diyen 
muhterem yarbay şu manevranın çok 
muvaffak oluşunu görmekle her hal -
de pek memnun kalsalar gcrok ... Şefi
miz, büyüklerimiz itimat buyururlar -
ki bu daima bövle olacaktır .. Barışa a
şık olan bizler icabında inanmıyanlatı 
şu tilki gibi bir anda boğacağız .. Baş -
kan Tekçe atlılara köpeklere yem olan 

Maliye Vekaleti birkaç seneden -
beri yapılmakta olan arazi tahriri ne -
ticeleri hakkında yeni kararlar almış
tır. Vekaletin bu kararına göre arazi 
tahriri netice,leri mayıs 1939 sonuna 
kadar katileştirilip itan edilecek ve 
1939 mali yılında-:ı itibaren bütün a -
razi parçaları üzerinde yeni tahrir ne· 
ticeleri tatlıik ve ona göre vergi tarh 
olunacaktır. Tahrire ait ihbarname 
tanzim ve tebliğ işleri 15 nisan 939 
tarihine kadar bitirilmiş bulunacaktır. 
Tahrir itirazlarının mayıs sonundan 
evci tetkik ve karara bağlanmasında 
Wç bir gecikmeye meydan verilmiyc
cek, vilayetlerde valiler ve husuSı 
muhasebe müdürleri kazalarda kay -
makamlar bu işleri yakından takip e -
dcrek vaktinde bitmesini temin ede -
ceklerdir. Bu işlerin vaktinde yapıl -
maması arazi tahrir neticelerini:t 939 
rnall yılında tatbik edilmemesine se · 
bep olacağından sebep olan memurlar· 
la amirleri hakkında hiç bir sebep ve 
mazeret nazarı dikkate alınmadan ka
nuni takibat yapılacak ve tahririn geç 
tatbik edilmesbden dolayı bir zarar 
vukua gelmiş ise, bu zarar da memur 
ve amirlere ödettirilecektir. 

- --~ 
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Seker sanayiimizdeki inkişaf 

Senelik şeker istihsalimiz 
100.000 tonu aşıyor 

Memnuniyetler haber aldığımıza göre, 938 senesi içinde bütün 
yurddaki şeker İstihlaki 97.465 tonu bulmuştur. Şekerin ucuzla· 
tılmasından ve milli şeker endüstrisinin yeni şartlara göre orga
nize edilmesinden sonra başılıyan bu artış böylelikle ilk hedefine 
varmış bulunmaktadır. Türk şekeri için ilk hedef yüz bin tondu. 
İki buçuk ay sonra tamamlıyacağıtnız 938 mali senesi içindeki sa
tışın da, bugünkü rakamlara göre yüz beş bin tonu aşacağı anla
şılmaktadır. 

Şeker fiyatlarının indirildiği hazi
ran 935 tarihinden itibaren başhyan 
artış, son dört sene içinde şu seyri 
takip etmiştir: 935 de 61.549; 936 da 
72.215; 937 de 90.312; 938 de 97.465 
ıton ... Yüz bin ton hesabiyle, her nü· 
•fus başına senelik vasati istihlak 6 ki
loyu bulmuştur. Cümhuriyctin en c
'Vel kurduğu şeker endüstrisi, takip 
ıcdilmekte olan teknik ve milli bünye
ye uygun şartlar içinde inkişaf ettik
~e türk vatandaşının pek yakın sene· 
lerde bol şeker yiyen milletler ara
ısmda yer alacağı şüphesizdir. 

Uekolte vu::.iyeti ve :.inıuı işleri 
938 senesi ekim mevsimi Anadolu 

ısahalarında çok yağışlı geçmiştir. Bu 
ınun neticesi olarak ekim işleri tama
miyle yap lamamış ve çok gccikmiş
ıtir. Bu gecikme yüzünden bir kısım 
sahalar hiç ekilmemiş, ekilebilen 
yerlerden bir kısmı bitmedigi gib i 
intaş eden kısımlar da fena mahsul 
ıvermişlerdir. Yagmurların bu ekim 
mevsiminde sürekli şekilde olması; 
ıbazı nehirlerin de taşmalarına sebep 
ıolmuş ve ekilmiş bazı sahalar su al
tında kalarak zarara uğramıştır. 

Ekim mevsimi Anadolu sahasında 
yağışlı geçmesine mukabil Trakya'da 
'ÇOk kurak geçmiş ve bu yüzden ora
lda bazı sahalar hiç mahsul v nnemi • 

h ul · r l rden de fena Tandı

man alınmış ı . 
Son dört sene içinde taahhüde bağ

lanan ve mahsul taşıyan sahalarda cl
<lc edilen rekolte ve hektar başına a
lınan mahsul miktarla.n şudur: 
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1935 21.147,6 334.046 15.790 
1936 22.605,8 409.892 18.130 
1 37 2 .7 5,8 32 . 1 12.110 
1938 21.022,3 274.598 13.060 
Bütün ziraat mahsulleri, bilhassa 

pancar için çok ehcmiyctli olan güb
re meselesi üzerinde çalışmalar bu 
sene de devam etmiştir. Geçen sene 
sarfedilen suni gübre miktarı 550 ton 
iken, 938 de bu miktar 1.740 tona çık
mıştır. 

Türkiye şeker şirketleri, 937 de 
Almanya'dan getirtmiş oldukları mü
tehassısların da tavsiyelerini göz ö
nünde bulundurarak pancar ziraa
tinde hayati bir zaruret olan en az 
üç sene münavebe usulünü 1939 da 
Eskişehir, 940 da Alpullu ve Uşak, 

941 yılında da Turhal fabrikalarımı
zın zirai sahalarına teşmil ve tatbik 
etmek için icabeden tedbirleri almış
tır. 

Pancar tarlalarının sulanması husu
sundaki çalışmalar bu sene de devam 
etmiştir. Pancar ekicilerine açılan 

faizsiz ve müsait krediler, ucuz fiyat
la verilen tırmık, pulluk ve saire gi
bi toprağımızın bünyesine uygun zi
raat aletlerinin dağıtılmasına devam 
edilmiş ve bu tedbirler, yalnız pancar 
ekimi üzerinde değil, umumi bir kal
kınmanın desteği olmuştur. 

Şeker fabrikalarımızın azami kapa
siteleriyle çalışabilmelerini, pancar 

(iyatları ile diğer hububat maddeleri 
arasındaki fiyat fark nı tevazün ettir
mek ve netice olarak köylünün pan
car mahsulilnden daha iyi bir kazanç 
elde etmesini temin etmekle mümkün 
sayan şeker şirketlerinin pancar fi
yatlarının artırılması için vaki olan 
teşebbüııü hükümet tarafından mem
nuniyetle karşılanmıştır. Bunun ne
ticelerinden olmak üzere 938 senesi 
mahsulü için köylü ile yapılan anlaş
malarda pancar fiyatı 30 para olarak 
t"spit edilmiş iken, rekoltenin fena 
olması ve bazı sahalarda hava vaziyet
leri dolay ısiyle pancar ckilcmcmiş ol 
ması yüzünden, köylünün zararını 

karşılamak üzere, hükümetçe pancar 
fiyatına 5 para zammın tediyesi te
min edilmiş ve bu suretle pancar fi
yatı köylüye 35 para üzerinden öden
miştir. 

Pancar fiyatlarının 939 senesi 
için 40 paraya çıkarılmış olması, köy
lünün büyük bir rağbet ve alakasını 
temin etmiştir. Şeker şirketleri. 938 
senesindeki mahsulün azlığı yüzün
den hasıl olan şeker noksanlığını, 
mümkfin mertebe kapamak ve köylü
nün noksan mahsulden doğan vaziye
tini ıslah etmek mak.sadiylc. 939 kam
panyası i~ .g .. i9 ntttyast .. •lcim yap 
ma uzere köylü ile anlaşmalara gi
rişmiş ve taahhüde bağlanan 35 bin 
hektarlık ekim neticesinde, havalar 
müsait giderse, 75.000 ton şeker is
tihsal edecek şekilde zirai hazırlıkla
rını ayarlamış bulunmaktadır. 

l'nncur ıolmmu isi 
Şeker endüstrimiz için hayati ehe· 

miyeti haiz olan pancar tohumu i ini, 
şeker şirketleri, kuruluşu ile birlikte 
ele almış ve bu yoldaki çalışmaları de 
vamlı bir şekilde inkişaf etmiştir. tık 
faaliyet senesi olan 937 de 913,5 ton 
ve ikinci faaliyet senesi olan 938 de 
ı.ı 7U ton tonum eıue eaumı tır. ~3Y 
ve gelecek senelerde her yıl vasati 
bin ton tohum elde edilecek ekilde 
tertibat alınmıştır. Mevcut fabrikala
rımızın tam kapasite ile faaliyetleri 
için senede vasati bin ton tohuma ih· 
tiyaçları olduğuna göre, tohumun. 
yurdumuzda teksiri meselesi halle
dilmiş buhınmaktadı.r. Bu netice ile 
şeker endüstrimizin en mühim dava
sı, milli menfaatlere uygun bir tarz
da halledilmiş bulunmaktadır. 

Dün şehrimizde hava 

bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç • 

miş, rüzgar cenubu garbiden saniye -
de bir metre kadar h,ızla esmiştir. En 
yüksek sühunet 6 derece kaydedil • 
miştir. 

3 - Ordunun bütün mensupları, 
askeri vazifelerine halel getirmemek 
ve amiriyle bulu~duğu mevkiin garni· 
zon kumandanınr:t müsaadesini almak 
şartiylc sivil spor teşkilatında fenni 
ve idari her hangi bir vazife alabilir -
1er. 
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Yurtta hava umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 

metre murabbalarına bıraktıkları ıu 

miktarı Kütahya'da altı, Siirt, Ma
lazkirt, Sarıkamış ve Kara'ta beş, 

Karakösc, Nazimiyc ve Hımıs'ta 
7, Bayburt'ta 9, 'Gerze'de 5, Vakıfke -
birde, 7, Hopa'da 29, diğer yağı h yer 
terde 1 - 4 kilogram arasındadır. Karla 
örtülü bulunan yerlerde karın toprak 
üzerindeki kalınlığı : 

4 - Kıta bulunmıyan yerlerde as • 
kerlik şubesi, hastane ve snire gibi as
keri müesseselere men up subaylar ve 
erat toplu olarak ve amirlerinin müsa· 

adcsi':ıi almak şartiyle bulundukları 

yerin sivil kulüplerinde idman yapa

bilirlerse de resmi müsabakalarına iş
tirak edemezler. 

Askerler milli taliının nnsıl 
girerler? 

5 - Temsilı mahiyette yapılacak 
müsabakalarda, bölge muhtelit takımı 
na veya milli takıma alınacak subay 

veya askeri şahıslarla talebe~er ~e c~at 
için ilgili bölge beden terbıyesı dı • 

rektörlüğü tarafından sporcunun men 
sup olduğu askerf yurda müra.ca~tı~ • 
da şu şekilde hareket edilmesı bıldı . 

rilmiştir: 

a - Müsabaka yurdu:ı bulunduğu 
bölgede icra edilecekse mezuniyet as
keri idman yurdu başkanının muvafa
katiyle garnizon komutanı tarafından 
verilir. 

b. - Miısabaka başka bir şehirde ve
ya yurd dışında ise, mezuniyet için 
askeri yurd reisinin delaletiyle Gnkur 
başkanlığına müracaat edilir. 

Mehmet Akif kitabına 

dair yazılanlar 
Tevfik Fikret'in içinde: 

Sen olmedin, seni oldiırdüler zavallı 
kadın 1 

gibi keskin ve tiırizkiır mı&ra. 
ları bulunan mcthur "Hemıirem 
için,, manzumesi hakkında Sü
leyman Nazif: 

. - Bu manzume hemşireye mer. 
sıye değil, enİ§teye hicviyedir, 
derdi. 

E~ref Edib'in "Mehmet Akif,, 
h~~kında yazdığı ve içinde ken 
dısınden baıka yetmiı muharri-

rin de yazılarını topladığı olgun 
ve dolgun eser hakkmda Peya
mi Safa, kitabı öğen bir fıkra 
yazdı. Bu fıkranın bir paragrafı 
f()yle ba§lıyor: 

"Daha pek yakmlarda bat mu 
harririnin ve yanı batındakile
rin kalemiyle Akifin hatırasını 
lekelemeğe çalışmıı bir gazete 
bile cvelki gün bu kitap Üze. 
rine aziz bir meslektaıımızm A· 
kiften bahseden battan bata sita. 
yişli bir fıkrasiyle kendi sahibinin 
ve muhan·irlerinin isnatlarmı 

sa.düf eseri olarak denizde 'aı
lamıştı. 

Onun ölümü ile lstanbul'un 
ıöhretli bir eğlence simasi eksi
liyor, bir fası) kapanıyor. 

- Bu fıkra bir kitabı methetti. A k r 
k 1 . d § • ği kadar, bir ma a eyı e zem e-

diyor! ;:,evgi manasına gelen ve Iran-
da, Arabistan'da J§k §eklinde o
kunan atk kelimesi son zaman
larda gündelik gazeteler.de, hem 
de edebi tefrika, küçük hikaye 
gibi yerlerde değil de zabıta sü
tunlarmda sık aık geçmektedir: 

/hmiz ı·ı~ı Eftalya 

Deniz kızı Ettaıya'nın öldü
ğünü gazeteler yazıyor. 

Onu son defa olarak bir kaç 

sene önce Boğazda bir mehtap 
gezintisinde gönnüı ve dinlemiş
tim. 

Zaten kadmcağızm deniz ü
zerinde bir salda verdiği konser 
de son konıeri olmu!, ondan ı.on
ra yatağa düımüıtü: 

Deniz kızını ölüme kadar gÖ. 
türen bu hastalık, hazin bir te .. 

"İzmir wnumhanesinde qk yÜ
zünden bir cinayet" , "Bursa u-
mwnhanelerinde cereyan eden 
bir aık facıasr, mesut bir aile ba
bası olan saf bir delikanlı bir aşk 
yüzün·den katil oldu.,, gibi. 

Bir takım zavallı kadınlarla 

beraber a§k kelimesine de yazık 
oluyor! 

l>al Kel! 

Bir takım lstanbul gazetele -
rinde son zamanlarda tuhaf im
zalar türedi. Bunlar birer eski 
harftir. Bir gazetede bir müddet· 
tir, Kef imzasını görüyorduk. Bir 
kaç gündür, bir ba§kasında da 
Dal görünmiye baıladı. 

Bu iki eski harfi yanyana ge
tirirsek hasıl olacak Da) Kef es· 
ki bir gazetecinin imzasını da 
hatıra getirebilir. 

Eski osmanlı ı>üygısı babaya 
"peder,, , anneye "valide,. • ka. 
rıya "refika,, , kardeıe " bira
der", büyük babaya "ced" eve 
"bendehane", " akirhane'', köp
rüye "cisr", gelene geçene "mar
rin ve ahirin,, v. s. vesaire derne
ği nezaket, bunların halis türk
çelerini söylemeği de kabahat 
sayardı. 

Bazı arkadatlarda, hala bu 
telakki yaşamakta olacak ki on
larm büyücek bir adam için "öl
dü,, derneğe utanarak "vefat et
ti,. , "görü§tÜ,, yerine "mülakat-

Karaköse'le 5, Malazkirt, Muş, Ha. 
kari ve Kars'ta 6, Bayhurt'ta 7, Ş. Ka
rahisar'da 15, Hınıs ve Tatvan'da 20, 
Ardahan'da 24, Siva 'ta 28, Nazimiyc'· 
de 52, Sarıkamış'ta 78, diger karla ör· 
tülü bazı yerlerde de 1 - 4 santimetre 
arasındadır. 

Rüzgarlar Trakya ve doğu Anado • 
lu'su bölgeleriyle Karadeniz kıyıla • 
rında cenuptan diğer bölgelerde umu
miyetle şimalden saniyede en çok S 
metre kadar hızla esmiştir. En düşük 
ısılar sıfırın altında Niğde ve Kırşe -
hir'de 5, Afyon, Kastamonu ve Ço -
rum'da 6, Kütahya ,F..skişehir, Bolu 
ve Beyşehir'de 7, Ulukı lıl'da 8, Kars 
ve Erzurum'da 9, Sivas'ta 13, Yozğat
ta 14 derece kaydedilmiştir. 

ta bu)un·du,, v. s. dediklerini gö
rüyoruz. 

Bir lstanbul gazetesinin şu 
başlığı dn onlardan birisidir: 

"Misafirimiz bu sabah muva
salat ediyor.,, 
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11 Kahramanlar1n 

anıldığı gün11 

Birkaç gün evel,' Alınanya'da 
"ordu günü., kutlanmıştır. Alman.. 
lar ordu gününe Heldengedentag 
derler ki, .. kahramanların hatrrlanr 
dığı gün,, diye tercüme edilmek la -
zını gelir. Bu vesile ile bütün alman 
tehirleri donatılmış ve Bertin ope
rasında ıda Hitler'in huzuriyle par
lak m~rasim yapılmıştır. Bu me
rasimde alınan ordusu namma am.i
t'al von Raeder tarafından söylenen 
:ııutuk, Almanya'nm gittikçe hızlan
bıakta olan sili.h yarı§ı karşısındaki 
"azi~tini izah etmesi bakımından 

dikkate )ayıktır. Fakat bu noktanın 
izahından evet, amiralm Türkiye 
hakkında dostluk ifade eden sözleri 
Üzerinde durmak iste•dik. Amiral 
Raeder, alman ordusu namma söy
lediği nutukta büyük harbin tanın
lnıt alman generallerini yadettikten 
ııonra Almanya'nm ınüttefiki olarak 
harp yapmış olan milletlerin büyük 
askerlerini de hüremtle anmış ve 
bilhassa Ebedi Şefiıniz Atatürk'te 
tevakkuf .ederek şu sözleri söyle
bıİştir: 

- Atatürk, mümtaz ıahsiye
tind e, büyük bir sevkulceyi.şçiliği 
parlak bir silah arkadtı§lığını, 
kahraman bir milli §elliği ve 
devlet koruyuculuğunu toplamış 
olcın bir dahi idi. Onun adı ebe
di. olarak tarihe geçmi§tİr. 

Ebedi Şefimiz hakkındaki bu söz
ler, türk milletinin kalbinde sam.imi 
bir akis uyandırmaktan geri kala
maz. Almanya, kurtarıcımız hak
kındaki derin saygısını, cenaze me -
r-asiınine bir aekeri kıta ve mümtaz 
tahsiyetlerdcn terekküp eden hir he
yet göndnnk surtiyle de göstrmişti. 

°filrk istiklalinin sembolü olan Ebedi 
Şefimiz Atatürk'ün fahsmda türk 
ınilleti iç.in gösterilen bu dostluk te
zahürü bizi o zaman ne derece mü
tehassis etmişse, şimdi de onun adı
nı anmak yüreklerimizde tükran 
hissi uyandırmıştll'. Atatürk'ün ma
nevi huzuru önünde eğilmek, Tür
kiye ve Türklük için mukaddes olan 
her JeYİ tebcil etmek demektir. 

Anı.iral tarafından söylenen nut
kun diğer kıamı silah yarışı karıı
sında Almanya'nm vaziyetini izah -
tan iharettır. Von Ra.eder bugünkü 
ııil&h yarışına Almanya'nın batla
tnadığını ve Münih anla§masmm a

kibinde devamlı bir sulh temin ede
cek anla~ma mümkün iken, demok -
t'at devletlerin silahlanma temposu-
1\11 hızlaştırdıklarmı ve Almanya
hın da kendi emniyeti için silahlan
nıakta olduğunu söylemİ§tİr. Bu id
dianın birinci kısmı münaka§a kal
dırmıyacak derecede a§ikaNhr. Si
lah yarı§ı şüphesiz, Almanya ta
l'afmdan başlanmaınıştll'. Büyiik 
harpten sonra "umumi silahsızlan
nuya ba§lapgıç" olmak üzere Al
nıanya silahsızlandırılmıştı. Alman -
lar, 1919 senesinden sonra Fransa -
nrn ve lngiltere'nin silahsızlanınala -
l'ı için on dört sene beklediler. 1926 
senesinden sonra altı sene silahsız
lanma konferansı için hazırlık ya
pıldı. Sonra da silahsızlanma konfe
l'ans1 toplandı. Almanya, Fransa ve 
lngiltere'nin silahsızlanmak bahsin -
de ciddi olmadıklarını anladıktan 
sonradır ki 933 senesinde silahsızlan 
n:ıa konferansını ve milletler cemiye
tini terketmiştir. Beynelmilel müna -
sebtleri bugünkü anarşi içine atan 
siyasi rekabetin başlangıcı da bu
dur. Fakat bir defa silahlandıktan 
sonra Almanya'nın herhangi bir ta -

arruz tehlikesi karşısında bulundu -
ğu hakkında iddia pek mukni değil
dir. Eğer Almanya hakkında her
hangi bir devlet taarruz maksadı 
besliyorsa, bunu, Almanya'nm si
lahlanmasından evel yapardı. Haki
kat şudur ki Almanya silahlan•dık
tan sonra yakın uzak birçok dev
letler kendilerini tehlikede görmiye 
başlamı§lardır. Almanya'nın Avus -
turya'yı ilhakı ve südet almanlarını 
nıilli hudutları içine alması, milliyet 
Prensibinin muzafferiyeti olarak 
kar§ılanmıftı. 

Fakat çekler hakkındaki mu
amele, dünya efkarında büyük 
galeyan uyandırmıştır. Münib aki
bindeki silah yarııı da bu endişeden 
doğan bir neticedir. Anlaşılıyor ki 
Almanya karşı tarafın bu silahlan
nıasmdan endişe ederek, silahlannı 
arttırmakta ve Avrupa'daki istrate
jik vaziyetini takviye etmektedir. 
Almanlar Çekoslovakya'nm ilhakını 
da bu endişeye atfediyorlar.Karşı ta 
r-af da bundan endişe ederek silah
lanmaktadır· Eğer vaziyet bu ise, bu 
silah yarışı bahsinde devletler, harp
ten evelki çıkmaz içine girmit bulu
nuyor demektir. Devletler emniyet· 
lerini arttırmak için silahlarını art
hnrlar. Halbuki bir tarafm silahı ar
tınca kar§ı tarafın euıniyeti azalır-O 
da emniyetini arttırmak için ailahla
t'nu arttırır. B\l da karşı tarafta aynı 

-- .- -

Ut US 

D Ü N Y A H A B E R L E R · İ . 
Sovyetler Çekya'nm 
ilhakını tanımıyor 

B. Litvinof Alman büyük elçisine 
Sovyet hükumetinin fikrini bildirdi 

"Almanyanın son hareketi sulhu 
tehdit eden bir tehlike yaratmıştır,, 

Amerika labrikalarmda 

Yılda 12.000 
tayyare 

yaptlacak 
Nevyork, 19 a.a. - Nevyork Ti

mes gazetesi, Amerika'nın yeni silah
lanma programı ile ortaya çıkan va
zieyti tetkik ederek Amerika filosu-

Moskova, 19 a.a. - Tas Ajansı tebliğ ediyor: Almanya'nın nun bütün dünyada mevcut herhangi 
Moskova Büyük Elçisi Schuelinburg, hükümetini·n emri ile, 16 bir filo kudretinde olacağını, tayyare 
martta Sovyetler Birliği hükümetine Çek milletinin alman dev- ku~etlerinin ise herkese üstün bulu
leti himayesine alınması hakkında 14 mart tarihli anlaşmayı bil- nacağını, kara ordusu~un ise 40.000 
dirmit ve 17 mart tarihli bir notasında da alman Başvekilinin asker ve subayla takvıye edile-ceğini 
Bohemya ve Moravya'da himaye idaresi tesisi hakkındaki emir- yazmaktadtr. 
namesinin muhteviyatını bildirmiştir. Aynı gazete, Amerika endüstrisi -

, 1 .. nin senede 12.000 tayyare yapacak bir 
B. ljitvin.of un cevabı macar kıtalannr:ı Karpat Rutenyası - h 1 t" ·1m k .. ld -. . • 

1 
. . • . • a e ge ırı e uzere o ugunu ve 

Sovyetler Birliği Harıcıye Komı - na zor a gırmesıne ve halkının ıptıdaı b. .1 k k"f d k . 
· · · - da h ki "hlAl' b. . ır mı yon as ere ı ayet e ece sı -

seri Litvınov bu ıkı notaya aşagı - a arının ı a ıne ır ışaret olmuştur lAh üh" • h" k . • . . a , m ımmat ve tec ızatın sto e-
kı .. cevabı vermıştır: . . 7. - Binaenaleyh Sovyet hükümeti dileceğini ilave eylemektedir. 

- Çekyanın alman hım~ye ıdare- Çekya-nın alman imparatorluğuna il -
si _altına kvonular~ak alman ım~~r~tor- hakr:lr ve Slovakyanm da şu veya bu Anıerika'da lıava seferberliği 
l~gun~ b_aglandrgmı Sovyet h~k~me- şekilde gene alman imparatorluğuna 
tme bıldıren 16 ve 17 mart tarıhlı no- ilhak edilmesini tanıyamaz ve bunları 
talarınızı aldım. Mezkur notaları sü- enternasyonal hak ve adalete ve mil -
kilt ile geçiştirmek ve bu suretle Çe- letlerin kendi mukadderatları-na ser -
koslova~ya hadi~:~erine k_arşı guya bestçe kendilerini:ı sahip olması pren
alaka gostermedıgı suretıne yanlış sipine uygun telakki edemez. 
bir intiba bırakmak istemiyen Sovyet .. .. . . .. 
hükümeti mezkiir notalara cevab 8. - Sovyet hukumetının mutalea-
bu hadis:ler hakkındaki hakiki va:: sı şudur ki, alman hükümetinin icra -
yetini izah etmeği lüzumlu görmü _ atı umu~i s~l~~ tehdit eden tehlike -
tür. ş lerden hiç hırını ortadan kaldırmamış 

· • • -· • bilakis bu tehlikeyi yaratmış ve ağır -
Sovyetler Bırlıgmın kabul laştırmıştır. Bu hareketler merkezi 

Vaşington, 19 a.a. Selahiyetli 
askeri mahfiller, Birleşik Amerika -
nın tayyare imali ve pilotlar yetişti -
rilmesi hususunda bil kuvve harp ha -
Jinde olacağını haber vermektedirler. 

Talebe pilotlar miktarını iki misli
ne çıkarmak için pilot tedariki mü -
cadelesi şiddetlerıdirileceğine ve tay
yarelerin tecrübeleri, kütle halinde 
bombardıman tayyarelerini süratle 
vücuda getirmek maksadiyle arttırı

lacaktır. 

Pilotların antrenman müddetleri etmediği noktalar Avrupada siyasi istikrarı bozmuş ve 
1 - Alman deklarasyonunun hadi- milletlerin emniyet hissine yeni bir eksiltilecek, sınıfların miktarı ise ar-

seleri mufük göstermek için mukad - darbe indirmiştir. tırılacaktır. 
dimesinde izan olurıan siyasi ve tari-
hi mütalealar ve bilhassa Çekoslovak
yanın devamlI bir kanşiklrk ve Av -
rupa sulhu için tehlikeli olduğu, Çe
koslovak devletinin yaşıyamıyacağı 

ve bundan dolayı alman imparatorlu
ğunun bununla bilhassa alakadar ol
mak mecburiyetinde kaldığı yolunda
ki isnatlar doğru ve bütün dünyaca 
malfim olan hadiselere uygun değil -
dir. Filhakika umumi harp sonunda 
Slovakya Cümhuriyeti dahili huzuru 
ve harici siyaseti katiyen sulhçu olan 
ender Avrupa devletlerinden biri ol
muştur. 

Bitaraflık kanu·nu 
tôdil edilecek 

• 
proJe 

senatosuna 
bugün Amerikan 

tevdi olunacak 
verdiği projenin Amerika Birleşik 

devletleri hükümetinin değil fakat 
kendisinin şahsi görüşünü tesbit et· 
tiğini tasrih eylemi'itir. 
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( D U N K U ) 

iSTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

intihap İ§leri 

Aruu.ra aan aıdıgı bir telefon haberine 
atfen, mebusluk ıçın yapııan muracaat
ların kabulunc devam cdıldıginı, kadın
lardan da bır ı;;ok namzetlerin mıiracaat
ta bulunduklarını altıncı Buyük Millet 
Meclisinde muı;takil mebusların sayısı -
nın da arttırılacagmı yazdıktan sonra, 
azlıklardan da eskısı gıbi namzet göstc
rileccgini ilave edıyor ve bu yakınlarda 
yeni seçim dolayısıyle bazı kararlar a -
hnacagını ve Parti Umumi Başkam Cüm
hurreisi İsmet İnönü tarafından bugün -
lcrdc mühhp bir beyanname ncşroluna -
cağından bahsedildiğini haber veriyor. 

Sulh kalesi 

"Hem nalına hem mıhına" sütunu mu
harriri, 18 Mart zaferinin yıldöniımü her 
sene halkevleri tarafından kutlandııiı hal
de bu sene nedense unutuldugunu söyli
yeı-ek gelecek sene unutulmamasını tc -
menni ettikten sonra, Çanakkale müda
faasının ilk zafcı-i olan 18 Mart müda -
faası hakkında tafsilat vermekte ve bu
gün Türkiyc'nin Çanakkale bo~azına ha
kim ve ıenc tarihin akııını deı:;iştircbi
lecek müstesna bir vaziyette bulunduğu
nu hatırlatarak Tıirkiyc'nin, dünyanın bu 
kısmında, sulhun en büyük mesnedi, Ça
nakkalcnin de Türkiyc'nin ve sulhun en 
büyük kalesi olduğunu ilave ediyor. 

TAN 
Başvekilimizi·n ikazları 

"'Gl.inl.in meseleleri" sütununda, Bulgar 
Başvekiline verilen ziyafette, Başvcki
limızin, balkanları teyakkuza davet ede.n 
sözlerini mevzuu bahıs ederek bu ikazın, 
orta Avrupa'daki hadiselerden sonra bal
kan paktına dahil devletlerden yukselen 
ilk ses olduğunu, bu sese bilhassa Bul -
garista.n'ın cevap vermesi' lazım gcld.i
lini, çünkü balkanlılar arasında.ki birli -
ğin ve kuvetin artması bilhassa Bulga
ristan'm menfaati iktizasından olduğu -
nu söyledikten sonra B. Köseivanof'un, 
bu beynelmilel r;uginlik :ı:amanında, Bul
garistan'ın, barışın muhafaza ve tarsini
nc çalışacagı yolundaki cevabını kayde
diyor. 

intihap sandığı batında bir 
oıüıahede 

Erenköyil'nde reyini kullannuya gi -
den bir vah.ndaı;ın, sandık başında duran 
polisler tarafından, listede ismi arandığı 
halde bulunamadığından şikayet ettiğini 
yazıyor. Bu vatandaş, polislerin baştan
savma bakarak bulamadrklan kendi ismi
ni, biUUıare kendisi buldufunu ve 11&Ddık 
basında en aşağı bir çeyrek aaat vakit cc
çirdiğini SÖY.lüyor ve selilıiyettarlann 
na.zarı dikkatini çelbediyor. . 

iKDAM 

a.a. Matbuat Servisi 

VAKİT 

Memurları muhakeme usulü 
hatalıdır 

Asım Us, eski İr.tanbul v5.lisi Muhit
tin Üstündağ aleyhindeki davaların 1937 
denberi devam ettigini, memurlara ait 
davaların bu kadar fazla uzamasının 
devletin tesisinde birinci p.rt olan sürat 
kaidesi ile kabili telif olmadığını soy
ledikten sonra, Avrupa memleketlerin -
deki memurin muhakeme usulleriyle bi
zim usullerimiz arasında bir mukayese 
yapıyor ve adaletin, muhtelif daireler -
den ve meclislerden kararlar almak yü • 
zünden geçiktiğini izah ederek, lüzumu 
muhakeme kararları gibi beraet kararla
rının da sürüncemede kaldığından ıika· 
yet ediyor. 

İnkılapçı Münevver ve 
Köseivanof 

Sadri Eıtcm, .'İşaretler" ıütununda, 
Tiırıoye'nın mısafıri bulunan bulgar baş• 
velillı .li. Kciscivanol'a gôstcrılcn alaka
nın yalnız nezaket ve muaşeret ka
ıdclcrının hudutları içinde kalan bir 
gosteriş olmayıp, onun ıahsında tı.irk 
münevverinın ınkilapc;ılık vasfını sezmiş 
ve ona sevgi gostermı;; bir ruh alakası 
gorülduı:ünu soyledikten sonra, Köseiva
nof'un inkilabımıza karıı gosterdi&i sem
patiyi tebarl.iz ettirerek, onun, Bulgaris
tan'da yeni türk harfleri, şeri mahkeme· 
ler, türkçc gazetelerin yeni harfl.er_le in
tişarı gibi meseleler hakkındakı ıcraa
tmı mevzuubahis etmekte ve Köseiva • 
nof'un türk inkilibını böylece benimse
mi& olmasının kendisine karşı sevgi du
yulmasına sebep oldu~unu izah eylemek
tedir. 

SON POSTA 

ldeal mebus 

Burhan Cahit "Sabahtan sabaha" ııütu
nunda, mcbuslukla profesorluğü ve idare 
meclisi azalığınx ayıran paru kararını 

mcvzuubahıs ederek, ilim dünyasını po
litika sahasmdan ayırt etmeyi çok yerın
de bir düşl.ince olduğunu tavsif ettikten 
sonra, ideal mebus şartlarına uygun ele
manlar elde etmek isin verilen bu karar· 
dan sonra geriye bir madde kaldri;ını bu
nun da mebusların nüfuz ve maı;uniyct
lerini şahsi menfaatler hesabına kullan
maktan uzak kalmaları noktası olduğunu 
söyliyerck yeni meclisin bu noktayı da 
temin edeceği ümidini izhar ediyor. 

Bulgarlarla daha iyi 
anlatmak için 
daha iyi tanıımak lazımdır 

Hacha'nın saliilıiyeti yoktu .• 
2. - Sovyet hükümeti, hükümet re 

isine, milletin muvafakati olmaksızın 
bu milletin istiklalini ilga edebilmek 
selahiyetini veren hiç bir Avrupa 
devleti anayasasından malftmatı yok
tur ve böyle bir şey bilmiyor. Bir mil 
!etin kendi istiklalini istiye istiye im 
hasını kabul etmesi ve başka bir dev
lete bağlanmıya razı olmasını kabul 
etmek pek güçtür. Hususiyle ki o 
millet asırlarca istiklali için çarpış

mış ve 20 senedenberi de istiklaline 
kavuşmuştur. Çekoslovak Cümhurre
isi Hacha bu ayın 15 inde Berlin dek~ 
larasyonunu imza ederken milletinin 
tam selahiyetlerine malik değildi. Ve 
gerek Çekoslovak anayasasının 64 ün 
cü ve 65 inci maddeleriyle milletinin 
arzusu hilafına hareket ediyordu. 
Binaenaleyh, mezkfir vesika meşru 

değildir ve bir kanuni: kıymeti yok -
tur. 

Vaşingt<>n, 19 a.a. - Ayan hariciye 
encümeni reisi B. Pittman, pazartesi 
gü.nıü, ayan meclisine, Amerika Birle. 
şik Devletlerinin bitaraflık mec.buri
yetlerini Iağveden bir kanun projesi 
tevdi edecektir. 

B. Pittman'ın son tasrihine rağ- "Kümül" 

Emekli General B. H. Emir Erkilet, 
bu baılık altında yazdığı bir makalede, 
türklcrle bulgarların ırk ve menşe iti
bariyle bir olan aslllarmı tebarüz ettir
dikten sonra., cehalet yüzünden asırlar
danberi bulgarlarla aramızda devam eden 
niza ve ihtHih mevzuubahis ve bazı ha
tıralarını naklederek, bngünkü bulgarla
rrn rnüsbct hakikatlere hizmet ettikleri
ni söylemekte ve bulıar başvekilinin se
yahatinden beklenen netice ne olursa ol
sun, matlup hakiki ve ebedi anlaşmaya 
vannanm ancak daha iyi tanışabilmemi
ze mütevakkıf oldugunu ilave etmekte
dir. 

"Çek milleıi iradesini serbestçe 
izlıar etmedi,~ 

3. - Alma:ı hükümetinin sık srk i
leri sürdsğü milletlerin kendi mukad· 
deratma kendilerinin sahip olması 

prensipi her milletin kendi iradesini 
serbestçe izhar etmesini tazammun 
eyler. Bu irade, ne kadar yüksek mev
kide olursa olsunlar birkaç kişbin im
zası ile tezahür edip o iradenin yeri
ne kaim olamaz. Bahis mevzuu mese
lede çek milleti iradesini izhar etmiş 

değildir. Hatta bu meseli yukarı Si
lezya'nın ve Sar'ın mukadderatım ta
yin için yapılmış olan plebisit şeklin
de bile olmamr~tır. 

4. - Çek milletinb serbestçe ira
desini izhar etmemiş olmasına binaen 
Çekya'nın alman kıtaatı tarafından iş
gali ve alman hükümetinin • muahhar 
icraatı indi, mütecaviz ve zorbalık ha 
reketleri:ıden başka türlü telakki edi
lemez. 

5. - Yukardaki mülahazalar .Slo • 
vakya'nın alman imparatorluğuna tabi 
olması yolunda bu memleket vaziye -
tinde yapılan tadilat hakkında da ta -
mamiyle variddir. Slovak milletinin de 
bu hususta serbestçe iradesi sadxr ol • 
mamıştır. 

Sovyeıler illınkı tanımıyorl<tr 
6 - Alman hükümetinin icraatı, 

Bu kanun projesine göre, bir ihtilaf 
başlar başlamaz, ilk otuz gün içinde 
Amerika Birleşik Devletleri cümhur
reisi, bu ihtilafa iştirak eden devletle
ri ismen tayin eyliyecektir. 

Bu keyfiyetin ilanını müteakip, o. 
tomatik surette aşağıdaki hususat me
riyet mevkiine girecektir : 

Meriycıe girecek hiikümler 
1 - Amerikan vapurlarının gerek 

doğrudan doğruya gerek bilvasıta, ta
yin edilen memleketlere yolcu ve eş -
ya taşımaları memnudur. 

2 - Muhasım ta.raflar, peşin mua _ 
mele yapmaları v;e nakliyatı amerikan 
olınıyan gemiler üzerinde nakletmele· 
ri şartiyle, harp malzemesi de dahil ol 
duğu halde Amerika Birleşik Devlet
lerinden her türlü mal alabilirler. 

3 - Muhasıme taraf hükümetleri
ne her türlü kredi açılması memnu. 
dur. 

4 - Bu kaideler, Amerika kıtası ha
ricinde bir harbe iştirak etmiyen A
merika cümhuriyetleri için şaz ola
rak meri değildir. 

Kanun dahili lwrplara 
şamil değil 

Bu kanun projesi, cümhurreisine, 
bazı harp mmtakalarına vapur ve yol. 
cu gitmesini men salahiyetini de ver
mektedir. Kızılhaç teşkilatı için bu 
hususta şaz olarak müsaade verilebile
cektir. 

B. Pittman, projeyi tef siren aşağı -
daki izahatı vermiştir : 
"- Bu kanun, dahili harplara şa -

mil olmıyacak ve İspanya dahili har
bınm bitmesinden evel kabul olunur
sa, İspanya hakkındaki ambargoyu o -
t-omatik surette kaldıracaktır. Bu ka
nun, harp malzemesi fabrikaları 'mev
cut olmıya':l memleketlere amerikan 
harp malzemesi verilmesini kolaylaştı 
rarak bugün mevcut Kanunun haksız 
taraflarını izale edecektir. Yeni ka -
nun projesi, filiyatta, kuvetli donan
ması olan memleketlerin faikiyetini 
teyid eyliyecektir." 

B. Piıtman şahsi bir proje akisleri uyandırır. Ve yarış bu şe
kilde malum olan feci akıbete doğru 
yürür. . v~rmi.ş ama... . . 

Büyillc harpten eveJki yanı, bu- B. Pıttman ın, kongreye tevdı edı-
nun çok tehlikeli bir çıkmaz olduğu- len bazı projelere rağmen, bitaraflık 
nu gösterm.iştir. 'kanununun tam olarak lağvine taraf--

A- ş. ESMER tar bulunmadığını bildirıni§ ye kendi 

men, siyasi mahfiller, bu projenin 
hükümetin planına dahil bulunduğu 
kanaatindedir. Zira, bu proje ile Ruz
velt'e çok daha geniş hareket serbes
tisi verilmiş olacak ve muhtemel bir 
anlaşmazlıkta Avrupa demokratik 
milletlerine yardım vazifesini kolay
laştıracaktır. 

Amerika alman tebliğatına 
cevap verecek 

Vaşington, 19 a.a. - Bohemya ve 
Moravya'nın işgaline dair Almanya 
tarafından yapılan tebligata Ameri. 
kanın cevabı önümüzdeki hafta veri
lecektir. 

Yarı resmi mahfillerden alınan ma
lQ.mata göre, bu cevapta "alman teca
vüzü" kati bir lisanla takbih olunacak 
ve Amerikanın bunu meşru addetme
diği bildirilecektir. 

Meksika petrollart 
Hükumet ve şirketlerce 

Müıterek iıletilecek 
Meksiko, 19 a.a. - Meksika reisi. 

cümhurluğunun bir tebliğine göre, 

Meksika'da istimlak edilen ecnebi 
kumpanyalarına ait petrol tesisatiyle 
Meksika hükümeti arasında bir mo
düs vivendi akti için yapılmakta olan 
müzakereler neticelenmiştir. 

Varılan anlaşma mucibince, Meksi
ka petrolları kumpanyalarının ve hü -
kümetin iştirakiyle müştereken işleti
lecektir. Bunun için teşkil olunacak 
muhtelit kumpanyayı hlikümet idare 
edecektir. İstimlak olunan kumpan
yaların iştirak hissesini hükümetiın 
vereceği tazminat miktariyle kumpan
yalar tarafmdan konulacak sermaye 
teşkil eyliyecektir. Hükümetin hisse • 
si, idareye imkan vermek için bittabi 

daha yüksek olacaktır. Maamafih nıilı: 
tar tasrih edilmiıı değildir. Ancak her 
iki taraf hissesinin miktarını tespit e. 
decek ve bunu müteakip de dağıtıla
cak kar miktarı kararlaştmlacaktrr. 

Cü.mhurreisi Kardenas, neticeden 
memnun olduğunu bildirmiştir. 

Ahmet Ağaoğlu, bazı profesörlerle 
bazı meclisi idare azalarına mebuılukla 
asıl mesleklerinden hangisini tercih ede
cekleri yolunda bir sual ~orulduğuna 
dair olan gazete haberlerinin, milU baya
tın hakikaten tasfiye edildiğine dair olan 
ümitleri takviye ettiğini ıöyliyerek, bu
nun gayet kıymetli bir tedbir olduğunu, 
Ankara'da yüksek mektep profesörü bu
lunan bazılarının aynı zamanda İstanbul 
üniversitesinde de dersler alarak işleri
ni ihmal ettiklerini, üçüncü intihap dev
resinde de menedilen bu halin, sonradan 
gene devam ederek adeti skandal deni -
Jecek bir şekil aldığını izah ettıiktcn son
ra, mebusluğun bizdeki imtiyazlarını 
birer birer sayıyor ve bunun, kolay kolay, 
hele ilim için elden çrkarılma111 pek akıl
h bir hareket <addedilemiyecek bir ni • 
met olduğunu ilave ediyor. 

YENİ SABAH 

intihabat faaliyeti 

Hüseyin Cahit Yalçın, Büyük Millet 
Meclisini vaktınden evci dagılınıya aev
kcden bukumctin, Avrupa'daki sıı.asi tc
:ıevvuı;lcr arasında, Turkiyc'nin intiha -
bat dolayısiylc bir dereceye kadar eli ko
lu bağlı kalması dogru olmıyacağı yo • 
!undaki mütalesında isabet ettigini, in -
kilabın bu yeni intihaptan taze bir kuvet 
alacagına şiıphc olmadığını söyledikten 
sonra, halkın, reylerini verirken, reji -
min on beş sen~lik faaliyeti hakkındaki 
kanaatini de bildirmiı aayılacağmı izah 
ederek milli vahdet ve tesanudün, vata
nı daha mamur ve daha kuvetli bir hale 
getirmek bakımından lüzumuna işaret e
diyor. 

Çok acı bir unutkanlık 

"Her sabah" sütunu muharriri Cema
le_tt!~ Sara_~oilu, 18 Mart zaferinin yıl
donwnu munasebetiylc, bir tane!ii. müs
tesna, sa~~~ gazetelerinden hiç birisin
de bu buyuk zafere dair tek aatır yazı 
iörülınediğini hatırlatarak bu kadar bü
yük bir milli zafer yıldönÜmü bciyle ih
mal edilirse, çok acı nisyanlara bizzat 
kendimiz kapı a~mıı olmaz mıylz 1 ıua
lini ııoruyor. 

Bulgar Başvekilinin 
Ankarayı ziyareti 

Reşat Sağay, dost ve komıu devlet ba5-
vekilinin Ankara'yı ziyareti münascbe -
tiyle, türk - buliar münaıcbatmm ink.i -
ph bak.kında tafsilat vererek, bulgarla· 
rın türk inkilibına kar:ıı gösteı-dikleri, 
sempatiyi ve alakayı tebarüz ettirdik -
den sonra, bu siyasetin ve türk • bulgar 
dostluiunun inkişafında yer alan anlaıı
ma ruhunun, iki komııu devlet arasmda
ki eski ve mütekabil dostluğa olduğu ka
dar balkanlar ıulhuna da hizmet edecek 
mahiyette olduğunu ilave ediyor. 

AKŞAM 

Uskumruları toriklerin elinden 
kurtarmalıyız 

"Dikkatler" sütununda, beli senelik i
kinci plinın tatbikine baıılanırken, bü° 
programın dcnızcilik §ubeı;.i yalıu.z va • 
pur sanayii manasına olmayıp buna ba
lık sanayiini de ithal etmeyi unutmamak 
ve bir balıkçının, Ciimhurreiııimize sami
mi surette aöyledıgi gibi, uskumruları 
toriklerin elinden ve bahusus beyhude 
yere akıp gitmekten kurtarmak lazım gel· 
diğini söylüyor ve ikınci beş senelik 
programda, İstanbul'da muazzam bir ba
lık sanayii ,bir fenni balıkçılık, bir de 
balıkçılık kulübü isteniliyor , 

Millet vapurunda boğulanlann 
ailelerine tazminat 

Ereğli limanında batan Millet vapu
ru scrdumcni Ahmed'in kam;ının bir ~i
kayetini dercediyor ve vapur kumpanya
sının kazada bulunanlara kısmen tazmi -
nat dağıttığını, halbuki bu kimsesiz iki 
çocuklu kadına hiç bir para verınediıtini 
yazarak alaka.dar makamların dikkatini 
çelbcdiyor. 

Açıkta kalan Denizbank 

memurıarı meselesi 

HABER 

Makale mubarrıri, bu yazıı;ında, Deniz
bank'tan kadro harıcı kalan memurıaıın 
va.zıyctierı etratınua yapmakta oıuug-u 
neşrıyatın sırf bır haksızlık halinde te • 
.ıanur eden bir vazıyetı tatılil ederek a • 
ıaıı:adarıarın dikkat nazarına koymaK gi
bi bir memleket kaygusuna ıstırıat etmek
te olduıı;undan ııuphe cdılmiyecegını yaz
dıktan sonra netice olarak, bıidcc zaru
reti ile açık maaş tesviyesi meselcsı gc
çikecek ve memurların açıktakilerın 
münhal olmaına.ı;ı vaziyeti kar:;ısında, 
tayinleri teehhür edecek ise bunların di
ğer vekalet münhallerine tayinleri sure
tiyle vaziyetlerinin korunması mümkiın 
olduiunu beyan ve halen kendi sunu -
taksirleri olmaksızın bugünkü vaziyette 
bulunan memleket evladlarından ısimdiye 
kadar vaziyetleri islah edilmiycnlerin 
bir an evci tahlis edilmelerini hak~ ye
rine getiren alakadar imirlerden talep 
etmektedir. 
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Çin - Japon harbi 

Uzak ~ark meselesini 
halletmekten uzakllr 

( __ R_A_D_Y_o_) 
TURKlYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCiU 

E nternasyonal olı;un da, 
bir mıntakada kalsın? 

Boyle bir mesele olamaz; da -
valar cihanşümuldür. Uzak 
ıarkta ihtilif var diyorlar: bu 
ihtilaf yalnız o mıntakaya mı 
münhasırdır? Hiç de oyle de
ğil , diınyanın neresinde bulu -
nursa bulunsun, Çin'de menfa
atı olan memleketler vardır. 
Çin - japon harbı, bütun dün -
yayı hoşnut etmek için, yalnız 
iki taraflı olarak halledilmiye
cektir. 

Japonlar ötedenberi Avuı -
turalya'nm ınunbit toprakları -
nı tahayyül etmektedir. Çünkü 
burasının, yeni yerleşecek 30 
milyon insanı besliyebileceii • 
ni hesap ediyorlar. Japonlar 
Çin'in bir kısmını zabtetseler 
de, ıene aynı hulyalarında de • 
vam edeceklerdir. Bundan baı
ka japonlar yeni Zelandı da gci
müllerinden ıeçireceklerdir. 
Zira burada ancak bir milyon 
nüfus vardır. Buna mukabil 
Yeni Zeland 30 milyon koyun 
ve 4 milyon sair hayvan besli
yen bir topraktır. 

tıya iştirak etmiye belki 
razı olacaktır. '''''''''''''''''''''''''''''''lllllJllllllllJlllllllllllllllll 

1639 m. 183 Kcı./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 

Hammami zade tsmail dede • 
Ferahfe.ıa birinci beste 3 -
Hammami zade İsmail de ... c • 
Ferahfeza ağır semai 4 -
Reşat Erer - Keman taksi· 
mi 5 - Hammaıni zade lsma• 
il dede - Şehna:.t 33rkı - Sana 
el canımın canı efendim 6 -
Kemani l<ıza efendi - Şchna:ı 
ııaııkı - Meramı andelibin vas· 
lı güldür 7 - Delllil Zade • 
Şehnaz ııarkı - Etmedin bir 
lahza ihya hatırı virarumı 8 -
Dede efendi - Şehnaz şarkı -
Gönül durmaz su gibi çağ • 
!ar 9 - Tanburi Osman be -
yin - Ferahfeza s,z semaisi. 

Çünkü, Münih konferan
sı sarahatle hatzrlanamıya
cak kadar eskimiş değildir. 
Fransa, İngiltere ve belki 
İtalya da, südet toprakları
nı kaybeden Çekoslovakya
nın mahdut sınırları ara -
sınıfa istiklalini garanti et
miş olduğuna inanmışlar -
dı. Çek toprakları bu teah
hüdü ileride imzalıyacak 
olan dört devlet tarafından 
teahhüt altına alınacaktı. 
:Jiz imzalamıya hazırdık. 

İngiltere keza. Fakat Al -
manya buna yanaşmadı, bu 
gün de artık böyle bir me
sele mevzu bahis olamaz. 
Bu şartlar içinde istenildi
ği kadar konferanslar top
lanabilir. Bunlar vakıtsiz 

olarak bazı meseleleri or -
taya atmakla ancak tehli -
keler arzedecekler ve hiç 
bir emniyet getirmiyecek -
lerdir. Pancermanizmin he
defini takip etmekte oldu
ğunu ve lafla durdurularnı· 
yacağını anlayalım. 

Endişe günleri İngiltere' de 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. Q. 

Ankara 

Uzlaşma, silihları teslim et
me veya Japonya'nın tam bir 
zaferi neticesinde yapılauk o
lan böyle iki taraflı bir hal 
ıekli, yeni bir ihtilaf sebebi 
doğurmaktan baııka bir iıe ya
ramıyacaktır. 

Tokyo, dokuzlar anlaoması -
nın şartlarını şimdi kabul et -
miyor. Yani bu demektir ki, 
Japonya "açık kapı"yı diğerle
rine kapayacak, oraya girip 
çıkmayı yalnız kendisine inhi -
aar ettirecek. 

aponya kendisine bir ha-
J yati saha bulmaga ça -

)ışıyor. Fakat buyuk cndustrı 
devletlerinın menfaatlenni 
tehdıt edıyor. Sonra, ıtratejik 
mevkilerı ıııgal ederek bu en -
duıtri devletlerinin ellerinde 
bulunan arazılerı de tehlikeye 
sokuyor. Japonların zaferi ıı;i 
halledecek degil, bilakis uzak 
oark me5elesinı daha :ı:ıyade va
hımleııtirecektir. 

Keza çinliler de muzaffer ol· 
aa, vaziyet gene düzelmiyecck. 
Çünkil bu sefer de o~tad": hal
ledilmeğe muhtaç bır Japon 
meselesi kalacaktır. 

1867 ihtiıatinde Japonların 
nüfusu 30 milyondu. Şimdi iıe, 
japon imparatorluğu dahilinde 
72 milyon nüfus vardır. Japon· 
Jar senede bir milyon c;oğah -
yor. 

Japon halkı c;ok çalışkandır. 
Halbuki arazileri de o nispet
te dardır. Asıl Japonya'yı teı -
kıl eden dört japon adasının 
sa.ıh mesahasınrn ancak yüz -
de on sekizi ziraate elveriı;li -
d ır. 

O emek istiyorum ki Çin -
japon harbı, uzak Şark 

meselelerini halledemiyecek. 
Belki yeni yeni harplarla bu 
meseleleri daha fazla muelak
laı;tıracak. 

Denebilir ki, Japonya, Çin'e 
nüfus yerleııtirmeyi de&il, Çin
de iptidai maddeler ele g~çir • 
meği düşünüyor. Terakkı et • 
mek için, japon aanayi.ini!l bu 
iptidai maddelere çok ıhtıyacı 
va~ . 

Çünkü Japonya, kendı top • 
raklarının vermedıği gıcıayı, 
ancak terakkisı sayesinde elde 
edecektır. 1914 de Japonya'da 
31.717 ı;anayi mUessescsı var -
dı. 193!ı de Japon aanayı mues· 
seseelrının sayıaı 85.174 e çık
tı. Yarın 100.000 nı aıacak . .toa
kat ı;ınai mamulatı Japonlar 
nereye ıhraç etsınler? Yer yok. 
Bunun için butun Çin bıle ki
Ei gelmez. Japon sanayiine ih
raç yeri olarak butün dunya 
vard I . Bııaeııale;•h, bir kac; 
devleun sıstemli bir Dekilde 
tatbik edecek ı .ri boykotaj, ja
pon ihracatını ehemlyetli de • 
recede zararlandırabilir. Boyle 
bir boykotaj kendini &Öıteri · 
yor. Çin - japon anlaımazlıtı i
yi ıekilde halledilmiyecek o -
lursa boykotaj derhal meydana 
çıkacak. 

Milletlerarası bir -

konferans 

Butıi.n ıngılız gazetelerı 

ıngııtere nın yenı ıntılata 

karışamıyacagı husu~uncıa 

müttefikmış. J;'akat 'J.'ımes 

şunu da ilave edıyor ki hü
kümet "müstakar bir 

nal şekli" te~ıs ecııJebilmek 
için bütün nüfuzunu kul • 
lanmalıdır. Müstakar bir 

V ersay"dı, suni surette 
vatan/ar yaratı/abılece

lı, aynı hudut ıçınde ırkça, 
aılce ve ortce bırıbırınden ay
rı ınsanJarın top/anabı/ecegı 
ve bunların vatandaşlıkla -
rından eve/ a mİlştere.t menfa -
ıtler, sonra da muştere.lc pir 
vatın ıdea/i doğabı/eceği sa -
nıldı. 

ırı esulıyetler defterını aç -
maJt üuım gelirse iti. ünıb ın -
/aşmasından eve/ Versay'rn 
bataliırrnı mahkum etme" ıcap 
ederdi. 

J.Jeınolt.rası devlet/en tabu 
Jt.ımsenın vebametını gotme -
mezııkten gelemıyecegı bu 
buhranrn ınlıı~alın4 nususi bir 
dıklı.atle takıp etmektedirler. 
ı,,:ekoslovakyı nın bugunku hu
dutları ııenuz ne 1' ransa, ne de 
ı ngıltere tarafından garantı e
dıımış degı/di. (.'ekosıovakya'
da almaıuar bır kuvet darbesı 
yaptıkları takdirde ancak eskı 
teaııhutıer namrna mudabale e
dılebılırdi. }'akıt mesele baş -
ıcı turlu tezaaur etmışur ve 
uız dallılı oır nare,.et ve çek
ıerle sıova"ıar araı.ınaa bır nal 
şekli karşısırıaa kaıaık. Tabıi 
sıovakıarın taıeplerını J:Serıın

ın bımaye ettıgı "ımsenın meç
bulu değıldır. J.Jemek ki muda
hale etmemıze mahal yoktur. 

Onun içindir kı Fransa ve 
lngiltere fili bir vaziyetı be -
:>aba katmak mecburıyetinde • 
dirler. Almanya ile şimdi mü -
nasebetleri normaldir; dit er 
taraftan, Fransa'nın Almanya 
ile mutabık bulunan müttefik
leri vardır. Bu itibarla 
Al manyaya karşı, orta Avrupa 
için Fransa'nın telı. başına ha • 
rekete geçmesine imkin yok • 
tur, bahusus tehddide uğrryan 
milletlerin kendilerini müdafaa 
etmedikleri ve şarkta 1,assaten 
alakalı bazı devletlerin Berlin
in siyasetini tasvip ettikleri 

hesaba lı.atılrnca/ Vaziyet baş
~a turlü olsaydı, Polonya ve 
Romanya Almanya'ya karşı va
vaziyet alsalar ve Çekoslovak
ya'yı müdafaa etseydiler, tabii
dir ki keyfiyet bam başka bir 
şelı.il ılır ve bugünkü vaziyet 
tamamiyle değişirdi. 
Şüphesiz ki Fübrer, Slolıva

ya'nrn istiklaline müzabaret e
derken A/manya'ya karşı yeni 
bir vaziyet karşısında kalacak 
olan devletlere bir tavizde bu
Junmıya mecbur olmuştur. Po
lonya ve M acaristan'ı tezine 
muvafakat ettirmelı. için bir 
Polonya - M acarıstan müşte -
relı. hududu tesisine karşı mu -
balefetini kaldrı:mış ve Rüten
ya"nrn Macaristan'ı ilhakına 
müsaade etmiştir. Slovak istilı.
lilinin ilanından sonra Karpat 
Rütenyası macarlar tarairndan 
işgal edilecektir. 

ltalya ne yapacaktır! 
!ta.yan Rivicrasrnda tatilinı 

geçirmekte olan B. Göring 
:Jedin'e çağrılmıştır. Kendisı 
ltalya ilıı hususi bir an!aşm .. 
ınuukere edjyoı·du. Artık ken
'"111 """ :.u • .,ııe vıta n.vıupa 
.ıışına atıımı:, goıen ltalya nın 
ıcendı meniaatıerını vahim su -
rette haleldar eden bu nare"etı 
~ıkayeuız kabul eırnesı ıçın o
uun mustakbel taleplerine mü
zaharet etmeyi vadetmış mı -
dirl 

Bu mesele uzun uzun düşü • 
nü/meye layıktır. Fransa ve ln
giltere için bu yenı hfidiseler 
ancalı. siyasetlerinin isabetini 
teyit edecek mahıyettedir: as
keri kudretlerini mumkün olan 
en yiıksek seviyeye çılı.armak 
ve sulhun es•slı K•rantisi olan 
her an daha sıkı bir tesaniıde 
bağlı kalmak. 

fean Thouvenin 
lntransigeant 

Hava tehlikesine 

karıı balon barajı 

Pazartesi 20. 3. ı;39 
12.30 Pro.:ram 
12.35 Tiirk muziği - PL 
13.00 Memleket saat ayan, a • 

Janı;, meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (Hafif mü • 

zik - Pl.) 
Lo d 'dan b ld · l · 18.30 Program 

n ra i ıri ıyor: 18.35 Müzık (Cazband - Pi.) 
Hükümet, yalnız Londra- 19.00 Konuşma (Doktorun sa-

da, değil, tekmil mühim şe- ati) 
hirlerle endüstri bölgele _ 19.l!ı Türk müziği (Halk mu • 

ııkisi) (Cura ve cazla) Sadi 
rinde hava hücumlarına Yaver Ataman. 
karşı balon barajları tesisi- 19.35 Türk müziki (Karısık • 

ka · · program) : 
ne rar vermıştır. Çalanlar: · Hakkı Derman, 

Bundan dolayı, Londra'- Eşref Kadri, Hasan Gür, Bas 
nın müdafaasına talı.sis e _ ri Ufler, Hamdi Tokay. 

Okuyanlar: Tahsin Karakuş, 
dilmiş olan on balon filo • ve Celil Tokses. 
sundan mada, ayrıca 37 filo 20.00 Ajans, Meteoroloji ha -
teşkil edilecektir. Bunlar _ berleri, Ziraat Borsası, (F.İ· 

yat). 
dan yedisi Birmingham en- 20.15 Tiırk müziği ( Klasik 
düstri bölgesini, üçü Liver- program) : 
pol'i, üçü Mançester'i, üçü İdare eden MESUT CEMİL 

Çalanlar: Vecihe, Fahire 
Bristol'u, biri Dcrbi'yi, iki- Fersan, Reşat Erer, Ruşen 
si Varington'u, biri Pli - Kam, Kemal Niyazi Seyhun, 
mut'u, biri Kardif'i üçün Cevd.et }{ozan, Ce~det Çağ ~ 

. ' . la, Zuhtu Bardakoglu, Basrı 
Nevkastel'ı, üçü Şefild'ı, Ü· ı Üfler. 

.. . 1 - Tanburi Zeki Mehmet 

20.30 Memleket unt ayan 
- GALA PROGRAMI -
20.30 a) Takdim. b) Temsil ve 

türk muziği. Binbir .:ece ma 
u.llarından: M A R U F ya· 
zan: Ekrem Reliit. Temsilde 
türle müziği: Küme okuyu -
cuları (koro). İdare eden : 
Mesut Cemil. 

21.15 c) Meşhur Virtöoz Z1NO 
FRANCESSATİ'nin keman 
resitali 1 - Johann - Sebasti· 
an BACH - Konçerto (La 
Minör) . Allegro Monderato 
Andante Allegro assa~J 2 • 
Ludwig van BEETHA vEN -
Sonata N. 9. opus 47 (Lama• 
jör) (Kreutzer'e ithaf edil -
miş) . Adagio sostenuto -
Presto. Andante con variazl -
oni. Finale (Presto). 

22.15 Resitalin d~vamı (ZİNO 
FRANCESCATİ tarafrndan 
8. Camille SAİNT - SAENS 
- Rondo Kapriççyozo. 4 - a) 
Ma c ice RA VEL - Tzican. 
b) Pablo de SARASATE • 
Romanza Andaluza. c) Ma • 
nuel de FALLA - İspanyol 
dansı. Piyanoda refakat eden 
Dr. OTTO HERZ. 

23.00 Müzik (Cazband - pi.) 
2"3.45 - 24 Son Ajans haberleri, 

ve yarınki program . 

çü Hul'u, üçü Glasgov'u Okuyanlar: Ankara Rodyosu 
muhafaza edecektir. Geriye ~Kume Okuyuculan (Koro) : 

kalan dort balon fılosu Fa- ağa _ Ferahfeza peşrevi. 2 _ 
reharn'da bulunacak, fakat --------------
Sutamton, Portsmut, ve 
Gosport gibi ticaret ve de -
niz üslerinin muhafazası -
na tahsis edilecektir. 

oldukları söylenmektedir. 
Ancak, daha büyük bir ir -
tifa elde etmek için tecrü -
belere devam edilmekted ir. 

Noye Zürber Sııytünr 

on ~ans 

Birlesik devletler bilhassa 
aynı mubadele usulu ticarete 
karşı ayaklanmaktadır. Bu ti· 
caret bütiın piyasalarda ve bil
hassa cenubi Amerika piyasa· 
... mıcı:mı...... buyuk zararlar 
vermektedır. 

Muhaceret meselesine gelin
ce, bugiln Birleşik Amerika'da 
130.000 den fazla, Havayi ada
larında 150.000, Bereıilya'da 
200.000, Mançuri'de 250.000 ja
pon vardır. Bundan baıka ja -
ponlar dünyanın ba&ka yerle -
rinde de bulunuyor. 

düıünülebilir mi! 

hal şekli mi? Bu da ne de
mek? Münih müstakar hal 
şekli beş ay devam etmiş -
tir. Yarınki ancak Führer'-

in hoşuna gittiği kadar de
vam edecektir, ve madam 
ki Führer İngiltere'nin ve 
netice itibariyle Fransa'nın 
müdahale etmiyeceğinden 

emindir, keyfine göre hare
ket edecektir.Şimdi o mem 
leketine muazzam bir ku -
vet verme yolundadır, ve e
velki neslin ancak tahay • 

yüliyle iktifa ettiği eseri 
tahakkuk ettiriyor. Onun 
nazarında yalnız bir tek 
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Bir filo 45 balondan iba -
rettir ; bu itibarla teşkil e
dilecek olan 47 ünitenin 
2.110 balonu bulunacaktır. 
Her balonun bir kamyonu, 
alet ve edevatı, karada hiz
met görecek mürettebatı 

vardır; balonları doldur • 
mağa mahsus gaz tüpleri, 
kamyonun ar'lı:asına takılan 
ayrı bir arabada bulunmak
tadır. 

1936 da Buenos - Aires'de 
toplanan fevkalade panameri
kan konferansında Birleşik 

devletler Monroe doktrinini 
bütün Amerika devletlerine 
kabul ettirmiye muvaffak ol • 
muştu. 

Alıııanya'nın ucari metodla· 
rı B · rleşik devletlere o kadar 
zarı • vermiştir kı bunlar, ye· 
ni ingiliz - amerıkan ticaret 
muahedesinin avantajlarını Al· 
manya'ya da bahşetmekten iı • 
tinkaf etmı&lerdır • 

Bugün Japonya senede on 
milyon muhacir çıkarabiliyor. 
Fakat nereye göndersin? Kim 
kabul eder 1 

bu senenin sonunda yüzde 
400 artmış olacaktır. 

Şurasını emniyetle söy -
liyebiliriz ki bu tayyareler, 
bugün dünyada mevcut 
tayyarelerin en iyilerinden 
olduğu gibi, bir takım yeni 
tipler de bocnba ve muha -
rebe tayyareleri başka 

memleketlerde mevcut o • 
!anları geride bırakacaktır. 

J apon orclusu, bu mühim 
meseleyi halletmek i -

çin, Çin'in bir kısmını zabtet -
meyi dilııiindli. Fakat bu askeri 
tasavvurda bati vardır. Çünkü 
Çin zaten çok kalabalık bir 
memleekt. Bir kare kilometre • 
ye 145 nüfus dügüyor. Çin'in 
bazı yerleri var ki bu nispet 
450 kişiye çıkıyor. Gene bazı 
rruntakalarda kare kilometreye 
ancak 32 inıan isabet ettiği o
luyor. Şimali Çin'de iıe bir ka
re kilometrede 120 ili 150 çin
li yaljar. Burası yeni celecek 
olanları nasıl kabul edecek? 

Geçen hafta, bütün mil· 
!etlerin içinde yer alacak -
tarı, umumi ve kati bir an
•a imzalıyacakları bü -
yük bir konferans ihtimali 
herkesin ağzında dolaıı -
yordu. Loııdra haberleri 
ingiliz hükümetinin yakın
da davetleri yapmıya mü • 
tema.yit olduğunu gÖ9teri -
yor ve bizde sosyalistler 
B. Daladier'yi bu tCfeıbW
sü üzerine alması için taz • 

yik ediyorlardı. Felaket 
şuradadır ki Almanya mü
zakerelere pek aldırış et • 
miyor. Kimsenin mütalea -
sını sormadan hareket et -
meyi çok daha kolay bulu
yor. Slovakya'yı tam mana
siyle ilhak etmiyor. Fakat, 
Bratislava'nın ihtiyatsız 
muhtariyetcilerine dayana
rak memleketi kendi nüfu
zu altına koyuyor ve bu su
retle ileri doğru bir hamle 
daha yapmış oluyor. İki fe
tih arasında bil' istirahat 
dakikası bulursa, bir nevi 
dinlenme olur diye, herke -
sin yanındakiyle büyük 
sözler ve kü~ük kağıtlar te
ati edecekleri ve bununla 
iktifa olunacak bir toplan-

mlistakar vaziyet vardır: 

bütün orta ve şarki Avru • 

pa'yı Berlin'in emri altına 
koyacak olan vaziyet. 

Hava nazırı Sir Kingı -
ley Vud'un parlamentoya 
bildinniş olduğu yeni 205 
milyon ingiliz liralık hava 
büdcesi, şimdiye kadar ka
bul edilen büdcelerin en 
büyüğüdür ve memleketin 
hava emniyetinin temini i -
çin kabul edilmiştir. 

Çin topraklarına yapılan mu
haceretler hakkında maziden 
ıayet enteresan bir misal: ja
ponlar 1894 harbında zaferleri
ne mükafat olarak c;inlilerden 
Formoz adasını aldılar. Şimdi 
bu adada 6 milyon çinli ile an: 
cak 300.000 japon oturuyor kı 
kare kilometreye bu adada 1~9 
kigi duıuyor. Bu misal, Çın 
topraklarına yapılacak muha -
ceretlerin imkinı olup olınadı
iını göstermeğe kifidir. 

Kore'de de öyle. Kore 1905 
den itibaren japonların olmuı
tur. Fakat o zamandanberi bu
raya ancak 600.000 japon yer
leşebilmiııtir. Beri yanda asıl 
çinli olarak 23 milyon bir ka
labalık vardır. Kore'de kara 
kilometreye 95 nüfus isabet e -
der. 

JJolis memurunu kaldırımın üzerin
de görünce gürültüyle karşıladı: 

- Nasıl 1 Karşımda Elk var, Elk'le
rin Elk'i selam sana asil polis. Lola, 
sana Elk~ville'li Elk'i takdim ederim. 
Şarlok'un ta kendisi f 

Otomobili düşünceli bir halde sey-
reden Elk: 

- Güzel bir arabanız var, dedi. Ba
banız mı hediye etti? 
Babasından bahsedilmesi genç Ben

nett'i sakinleştirdi. Kısaca: 
- Hayır, dedi, bir arkadaşımın! İyi 

geceler Lota. 
Ayağını gaza bastı: 
- Gene görüşürüz, Elk. 
Otomobil ileriye doğru fırladı, Elk 

onu göziyle takip ediyordu: 
- Bu gencin akibeti bu gidişle hiç 

t • iyi olmıyacak, dedi. İyi eğlendiniz 
mi Lola? 

- ENet. Niçin sordunuz? 
Kadın ona şüpheli ve istifhamkar 

bir nazarla baktı. 
- Sokağa çıkarken gazı kapamayı 

unuttunuz mu? Şarlok Holmes olsay
dım belki bunu eldiveninizin üzerin -
deki lekedeh anlıyabilirim. 

Gıllus 
lntrınsiıeant 

İngiltere hava 

kuvetlerini 

nasıl arthnyor ! 
Şimdiki halde tayyare -

ler için günde 250.000 in • 
giliz lirası harcıyan İngil
tere, bundan eonra daha 
fazla sarfedecektir. 

İngiliz hava kuvetleri 
bugün nefer ve subay ola • 
rak 100.000 ki!jilik bir kad
ro temin etmi§tir. Fakat ö
nümüzdeki sene içinde bu 
kuvete yedek olacak 75.000 
kişi daha temin olunacak
tır. Bunun temin edileceği
ne şüphe de yoktur. 

Londra'nın balon barajı 
istifade edilecek bir niza • 
ma sokulmuştur. İngiltere
nin başka şehirleri için de 
bu türlü barajlar organize 
edilmektedir. Hava nazırı 

Geçen mayıs ayma nis -
petle yüzde 150 nispetinde 
artmış olan tayyare imalatı 

Yazan: Edgar WALLACE 
- B u gaz hikayesi de nereden çık

tı? B en asla ocak kullanmam. 
- O halde biliniz ki, birisi, bir dos

tumla beni kebap edecekti, 
Kadın, faŞkın, kaşlarını çatttı. Ka -

dın olduğu için Elk onun komedi oy
namasını bekliyordu. Fakat ona için
den başka bir his kadının o anda sa
mimi olduğu kanaatini verdi. 

- Caverley House'da gazla bir taar
ruza uğradık, diye tasrih etti. Havaga
zı sanmayın. Zannederim yukarıya çı
karken duyacaksınız. 

- Ne biçim gaz? Zehirli gaz mı? 
Elk, "evet" manasına başını salladı. 
- Peki, oraya gazı kim koymuş, 

kim dökmüş? Gaz ne işe yarar onu bi
le bilmemi 

Elk, kadına, mücrimleri t itreten 
tahkir amiz bir nazarla baktı: 

_ Kimin dökmüş olduğunu bilsey
dim Lola, şimdi sizinle burada müna • 
kaşa etmezdim. Gaz M. Broad'ın apar
tımanına dökülmüştü. 

_ Bizim .... Benim apartnnamn kar-
şısında oturan amerikahnı~ m.ı?. Ona 
bir kere tesadüf ettim. Sev1mlı bır ha-

li var. 

Elk: 
- Ne yazık ki herkes sizinle aynı 

fikirde değil l Dedi. Eveıa, söyleyin 
bana, bu çocuk, genç bennett, neyle, 
ne işle meşgul? 

- Bunu bana ne diye soruyorsu • 
nuz? Bu anda dünya kadar para kaza
nıyor ve bol bol sarfediyor. Erkekle
rin hepsi biribirine benzer. 

Elk: 

- Benim için aynı şey mevzubahs 
olamaz, dedi. Fakat eğer bir parça pa
ra toplayabilseydim ve yahut her han
gi bir işe teşebbüs etseydim kendime 
antrenör olarak tekaüde sevkedilmiş 

bir boksörü seçmezdim. 
Hiddet Lola'nın güzel yüzünü kı -

zarttı, Elk'e zehirli bir nazarla baktı. 
Elk insafsızca: 

- ....• Ve güzel dostlarım hakkında 
mufassal malümat toplayabilirdim, di
ye devam etti. Anladığıma göre, çocu
ğun parası sizi fazla alakadar ediyor. 
Ben de onun bu parayı nereden buldu
ğunu merak ediyorum. 
Kadın Caverley House'in eşiğinden 

içeriye girerken dişlerinin arasından 
§Öyle mırıldandı: 

- Seni hayrete düşürecek daha çok 
şeyler göreceksin, d06tum. 

Elk, beş dakika, çehresi hazin ve an
laşılmaz bir halde durdu. Sonra yavaş 
yavaş, geceleri kapanan bir tütün ma
ğazasının üstündeki bekar odasına 
doğru yUrümeğe başladı. Evde ondan 
başka kimsecikler oturmazdı, 

bu sene nihayetinden evel 
bütün barajların tamamlan
mış olacağı kanaatini izhar 
etmiştir. 

Tayyarelerin süratini 
arttırmak için mevcut tay • 
yare firmaları üçe, dörde 
ayrılıp yenide.n or.ganize e
dilecek ve her fabrika da 
ayrı birer tip tayyare yapa-

Londra'ya tahsis edilmiş 
olan on filonun 6000 kişilik 
mürettebatı olacaktır. 

O zaman Birleşik devletle • 
rin Amerika devletlerini Mil • 
!etler Cemiyeti'nden ayırmak 

istedif i aaıulabilirdi. Hatti bir 
Amerika Milletler Cemiyeti'n
dcn bilo bahsediliyordu. Takip 

Mücadele daha yeni baılı • 
yor. Bu mücadele birleı;ik dev
letleri munhasıran Amerika 
çerçevesinden çıkarıyor. Ame· 
rika'mn Almanya ile olan tica
ri rekabetinin ortaya çıkardığı 
meseleler milletler arasındaki 

umumt davanın ancak bir ıaC
hasıdır, 

.ı-anamcrıkan konleransmm 
ortaya koymuş olduğu preıı • 

caktır. 

Geriye kalan v ilayetlerin 
37 filoeu için 22.000 kişiye 
ihtiyaç vardır. 

edilen &aye Avrupa ile tC$llnÜ
dü kesmek, diinyamıı diğer ta
rafındaki meselelere kanı -
maktan iıtinkaf etmek ve dün
yanın diicr taraflarmın da A
merika iıılerine müdahale et • 
mcsine mahal bırakmamaktı. 

ıipler bu münasebetleri deiiı -
tirecek değildir. Bu prensipler 
davayı halledemez. Ancak bil· 
tün dünyaya ıam.il bir hal ıek· 
li itleri düzeltebilir. Amerika 
memleketleri bunu aramaJtıa 

menfaattardırlar, husu~yle 
Birleşik devletler. 

Bu yeni imalatta son mo
del ve pl!nlar kullanrlacak, 
vergi mükelleflerinin yü -
kü arttırılmıyacak, memle
ketin emniyeti kısa bir za
man içinde temin oluna -
caktır. 

Şayet harp zamanında 
fabrikalardan birisi bomba
lanıp harap olacak olursa o 
zaman, öteki fabrikaların 

aynı tipte tayyareler yapa
bilmesi için lazım gelen 
tedbirler alınmaktadır. 

Sir Kingsley programı -
nın tamamlanacağı tarih o
lan 1 nisanda ana vatanda 
birinci sınıf harp tayyare • 
!erinin 17 50 ye çxkcağını 
söylemiştir. 

Britanya'nm baraj ha -
!onlarında mürettebat bu -
lunmadığı gibi bir tek çelik 
halatla yerdeki kamyona 
bağlı olan balonlar arasın
da da irtibat yoktur. Ünite
lerin geniş ölçüde hareket 

kabiliyetleri olduğundan, 
barajın şeklini her an de
ğiştirmek imkanı vardır. 
Bundan dolayı, düşman, 

nerede ve hangi yükseklik
te barajla karşılaşacağını 

kestiremiyecektir. Böyle 
olunca da, hasım toprakla -
rında gayet yüksekten uç -
mak zaruretinde kalacak -
tır. 

Bu infirat boı bir &Özden i
baretti. Vaşington bütün dev
letleri ekonomik sahada biri -
birine bağlıyan rabıta kadar a
ıiklr bir tesanüdiin inkir edi -
lemiyeceğini ilk anlıyan ol -
muıtur. 

Kıtalar arasında bir teaanüt 
olmadıkça kıtalar arasında ik
tisadi münasebetler olamaz. 

Şimal amerikalıları japon 
istilasının darbesini ciddi ıu • 
rette hiBSetmeye baljlamıı;lar -
dır. Hiç DÜphesiz müdahale et
miyeceklerdir. Fakat menfaat
leri o kadar zarara girmi&tir ki 
mukadderatlarmin kendi kıta • 
!arından başka yerde de mevzu 
bahis olabileceiini anlamıı ol
salar ıerektir. 

Kabul etmek lbımdır ki A
merika dııı bakanı B. Cordel 
Hull ekonomik meselelere bir 
hal ıekli bulmak için gcniı bir 
enternasyonal işbirliiine ta • 
raftardır. Bir enternasyonal 
konferans fikri <(>ndan gelmek
tedir; demokrasilerin bir eko· 
nomik blok teşkil etmeleri fik
ri de onundur. Böyle bir bloku 
teı;kil etmeden önce bundan 
çıkmıı; olan memleketleri en • 
ternasyonal ekonomik tesa -
nüde sevketmek iı;in her Deye 
teıebbüs etmek lazımdır. 

Şimdi yeni yeni inkişafa 
mazhar olan 11 tayyare 
fabrikası hararetle çalış -
matktadır. 

- Dıi/y Mail -

Britanya balonlarının 

varabilecekleri azami irti -
fa gizli tutulmaktadır. Ma
mafi, yapılan tecrübelerde 
6.000 metre irtifada baraj 
tesis edilmesine muvaffak 

Daha Lima konferansında, 
panamerikan birliii bir Avru • 
pa me&elesiyle iştigal etmiııtir: 
faşiıt devletlerin ortaya çıkar
dıkları mesele. Hatta bu kon • 
ferans totaliter aleyhdarı bir 
nutukla nihayet bulmuştur, 

Bugün önümüze çıkan bu va
zifenin ne kadar mühim oldu • 
~unu ispat edebildim mil 

Bu son fırsattır, 
Bunu kaı;ırmıyalrm. 

Emile Rocbe 
La Ripubliqu~ 

Gray's 1nn Road'ı geçerken gözleri
ni gayri ihtiyari kaldırdı ve pencere
lerinin kapalı olduğunu gördü. Nazarı 
dikkatini başka bir şey daha celbetti: 
her cam sarımtırak ve buğulu bir du • 
manla kaplıydı. Elk yolun tamir edi
len bu kısmında bir çakıl yığını gör
dü, yaklaştı, üç tane yuvarlak çakıl ta
şı seçti. Sonra yolun ortasına geçti. E
min bir hareketle, pencerelere doğru 

taşlardan birini fırlattı. Camın kırı -
lan kısmından zehirli buhar dalgala -
rının çıktığını gördü. 

Elk, bıkknlrkla: 
- Doğrusu art~k iş monotonlaştı, 

diye içini çekti, ve en yakın imdat te
lefonuna doğru yollandı. 

Vll. Kısım 

M. Maitland bir ziyaret 
kabul ediyor 

John Bennett, herkese karşı, oğlu
nun yeni yaşayış tarzını tabii bulu -
yormuş gibi görünüyordu. Fakat için 
içi-:ı üzülüyor, kendini yiyordu. Rey, 
onun tek erkek evladıydı. Belli etme -
mesine rağmen, onunla her zaman if ti
har ederdi. Şehrin, gençler için ne ka
dar büyük bir tehlike olduğunu biç 
kimse, John Ben:ıett kadar bilemezdi. 
Londra'yı gayet iyi tanırdı. 

Ella bu meseleden babasına hiç' 
bahsetmiyordu. Fakat onun endi,eaini 

anlıyordu. Bunun için, kati şekilde 
hareket etmiye karar verdi. Bir hafta 
evel Rey yevmiyesi':ıin azaltılması 
meselesinden dolayı acı acı şikayet et 
miş; hararetle, yerini bırakacağından, 
yeni bir iş arıyacağından bahsetmişti. 
Bu değ~iklik Ella'yı üzmüyor değil -
di. Bennett ailesi, basit bir şekilde, 
kendi ufak gelirleriyle yaşıyordu .. 
Köşk kendi mallarıydı. Köyden bir 
kadr:ı gelip her sabah ortalığı toplar, 
haftada bir kere de çam~ıra yardım e
derdi. Babasının gelirinin müsaade e
debildiği yegane lüks buydu. Bunun 
için işsiz kalacak olan Ray'in istik -
haldeki vaziyetini üzüntlisüz karşıla • 
mıyordu. Kendisine bir hareket pla:u 
hazırladı. 

Bir sabah, erkenden, Jhonson, mer
mer vestibülde latif bir sima gördü. 
O nu karşılamak için koştu. 

- Aziz Matmazel, ne mesud sürp
riz. Rey dıtarı çıktL Biraz beklemek 
zahmetinde bulunursanız ... 

- Onu:ı burada bulunmaması benim 
için bir tana M. Maitland'ı görmek is
tiyordum, acaba kabil mi 7 

Philo'nun sevimli yüzü karardı.: 

- Zannedersem imkansız, dedi. 

Patron hiç kimseyle hatta en büyük 

maliyecilerle bile görüşmez. Kadınlar
dan ve her yeni ~imada., nefret eder. 
Kendisini ne için görmek istiyordu -
nuz? 

Ella tereddüd etti: 

Rey'in yevmiyesi hakkında &ö • 
rüşecektim. 

Karşısındakinin başını salladığını 
sörü;ıce daha acele bir sesle devaaı 
etti: 

- Bu bizim için çok mühim, M. 
J honaon; Rey bir kont gibi yaşamak 
emelinde. Yevmiyesini kesecek olur
l~rsa ... Lafı u.ıatmıya ne hacet, Rey'i 
sız de tanırsınız. 

Erkek başını salladı, şüpheli bir 
halde: 

- Size yadımım dokunacağını 
zannetmiyorum; M. Maitla:ıd'a bir ke
re sorayım. Fakat zannetmem ki sizi 
kabul etsin. 

Jhonson avdet ettiği zaman gıülüm
aiyordu. Ella'yı asansöre doğru götü • 
rürken: 

- Çabuk, fikrini değiştirmeden ge
liniz, dedi. Söz söylemesi sizden, Mat 
mazel 1 Fakat şu-:ıu da haber vereyim 
ki taş yürekli bir ihtiyardır, o. 

İçinde üzeri kağıtlarla dolu bir 
masanın bulunduğu mükellef döşeli 

küçük bir odaya soktu ve: 
- İşte benim odam, dedi. 
Giil ağacından ,büyük bir kapı M. 

Maitland'ın bürosuna açılıyordu. Jhon 
son kapıya hafifçe vurdu ve Ella, kal· 
bi çarparak, borsanın bakimi garip 
ihtiyarr.ı ' yanına girdi. Oda geniş ve 
en ufak teferruatına kadar lükstü. Gül 
ağacından duvarlar, gümÜş kakmalar -
la müzeyyendiler. Işık kornişlerin ar -

(Sonu var) 
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Tere ve dere otu 

Ankara bisifdefçıf eri 
Dün yaptıkları gezintide 

Zevkli bir gün geçirdiler 
General Cemil TahirTaner de dünkO 
gezintiye bisikletli olarak ittirlk etti 

an 
otomobiller 

,...,.-... .... , .......................... \. 
11BLIYO~ AFYA İ 

............................. . ................................................ .. 
Bell idealizm ve reali 
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.Ya.zan: Franci• de Groi .. et - 11 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Göynük (Hususi) - Bolu vilaye
tine bağlı olan kazamız, eski Bağdat 
şosesi üzerinde ve Geyve ir.tasyonu
na 70 kilometre mesafede şirin bir 
kasabadır. Kasabanın ortasından bi
ri 200, diğeri 500 beygir kudretinde 
iki büyük su geçer. Bu derelerin iki 
tarafı bağlar ve bahçelerle örtülü
dür. Yurdun yetil köşelerinden biri 
olan Göynük yakında elektrik ııığı
na kavuşacaktır. 

Seyltinh bir aile 
T amamiyle i~giliz tarzı bir 

bekleme odası şipendal üs
lubu bir masa önünde rönesans tar
zı makad koltuk. Dıvarlarda, at 
yarışlarına ait gravürler. Büyük 
Eprour yarış mükafatını kazanmış 
olan atların resimleri. Uzun bir 
dıvar saati dar vuruşlarla sekizi 
çalıyor. Merdivenin parmaklığına 

dayalı bir golf torbasına çarptım. 
Hollicott: 

- Burada insan kendini evin
de sanıyor, değil mi? dedi. Boy 
aordu. 

-Kim diye haber vereyim? 
Merdivenleri çıkmağa başhyan 

teğmen: 
- Lüzum yok. - dedi -
İtiraz ettim. 
- Fakat öen onları tanımıyo • 

rum. Zannedersem haber ver • 
mek_ ....... . 

Derken Hollicott sözümü kese
rek: 

- Geldiğinizi ben bildiririm. is
terseniz siz de o vakte kadar elle
rinizi yıkayınız.,, dedi. 

Çok gariptir ki, şehrin hududun
dan bir kilometre bile uzaklaşsa

nız sanki o tertemiz hava sizi kir
letmiş gibi, el yıkamak teklifine 
maruz kalırsınız. Fakat Yıkanma
ğa da sebep yok. Küçük bir kapı
yı ittim. Burası olmalı. Hayır, kü
tüpane imiş. 

Bir tanesinin kapağı açık kal -
mış dolapların içinde gayet mü -
zeyyen cildler dıvarlarr kaplamış. 

Şüphesiz Laissura yemekten evel 
çalışıyordu, kitaplar karma karı

şık. Kütüpanenin ön rafı üstünde 
karalanmış notlar yanında, sayfa
ları açık bir kitap duruyor. Bak
tım Almanca bir kitap, ismi de 
lndia unter denn Pantaffel Eng
lands "lngiliz çizmesi altında Hin
distan,,. 

Ötekilerine de bir bakalım... A 1 
Bunların hepsi de Almanca. "Hin
distanda ingiliz tedhi' siyaseti!,, 

"Hindistan veya bir ırkın zulüm 
ettiği insanlar.,. 

Hele şükür bir ingiliz kitabı, 
daha doğrusu İngilizce yazılmış 
ve Dublin'de basılmış bir kitap: 

"lrlanda'nın hakları.,, Bizim fran-
sızca kitaplardan Piyerloti'nin 
"İngilizleraiz Hindistan.,,ı 

Hemen, hemen Kolonel'in doğ
ru düşündüğüne ..... 

- Du Krusett orada mısınız?,, 
Hemen kütüpaneden çıktım. 

Hollicott bana, "işte sir Zaizonu ... ,, 
dedi. Nahif bir moda gravürü aıas
tiki adımlarla merdivenleri iniyor. 
Yakalığından, kusursuz ayakkabı
larına varıncıya kadar üstündeki 
her şeyi Londra malı. Yalnız kafa
sı değil. Yirmi sekizle otuz yaş a
rasında. Siyah lakten biribirine ya-

. pışmış saçlar altında, Pompeyi dı
varlarının kestane rengi bir ten, 
hakimane bir burun. Menekşe ren
gimsi dudaklar üzerinde, Şarlo 
tarzı kesilmiş mor bir bıyık. Ve, 
baga gözlükten taıan, akları sap 
&arı koyu gözler. 

Zaizonu La'issura gayet iyi bir 
İngilizce ile bana: 

- Hoş geldiniz efendim, dedi. 
Ses kalın, kısık fe sıcak. Nahif 

ve sert parmaklariyle elimi sıkar
ken beni hayrete düşüren sade bir 
tavurla: 

.. "Pek nad~ren b~r fransızla gö
ruşme zevkıne naıl olabiliyoruz .. , 
dedi. 

Hollicott gülümseyerek: 
- Buna mukabil bir çok ingiliz

ler görüyorsunuz. dedi. 
Laissura büyük bir nezaketle ce

vap verdi: 
- Evet çok. Refikam sizi bekli

yor. Arzu ederseniz yukarı çıka

lım. 
Merdivenleri dörder dörder çık-

mağa başhyan Hollicott: 
- Hay. hay! 
Dedi ve bana dönerek, 
Dü Krusett ! Şimdi göreceksiniz 

salon ne kadar ingilizdir.,. 
Dedi. 

S 
alon çok samimi v~ salondan 
daha mükemmel hır şey. A

deta bir program. Burada hala kı
raliçe Viktorya'nın resmine tesa
düf edeceğimi tahmin etmezdim. 
Halbuki o işte orada, bir briç ma
sası ile bir gramofon arasındaki 
sehpa üstünde, göğsünde gran kor
donu, başında muhteşem küçük 
tacı ile bakıyor. Cilalı parkeyi ve 
Turner'in tak1id bir tablosu asıl
mış olan mermer benzeri dıvarla
rı, etraf mı soda şişeleri mu hasa -

ra etmiş olan viski şişesinin dur
duğu küçük maon yuvarlak masa
yı, limon ağacından yapılmış altı 
tane direktuar koltuk ve skin yas
tıklı bergere'i seyrediyor. Uçün -
cü Jorj üsllıbunda Pompeyi resim
leriyle müzeyyen madalyonlu yep
yeni dıvar şamdanlarının, klasik 
yeşil ipek abajurlarla müceh
hez mum taklidi elektrik Uimbala
rı odayı tatlı bir ziya ile ışıklan
dırıyor. 

Piyanonun üstünde taçh gümüş 
bir çerçeve var. Bu muhakkak 
prens Dü Galin resmidir. Yan 
gözle baktım. Yanılmışım 1 İngil

tere kıralı imiş. 
Ledi Laissura ayağa kalkarak, 

amfor taşıyan bir kadın yürüyü -
şüyle bize doğru ilerledi Hollicott 
kulağıma: 

- Ne dilber değil mi? Diye fı
sıldadı. 

Kcuabanın orta•ınJan 
büyük dere 

Kasaba eskiden Afyon yetiştirir 

ve bu yüzden senede 200 bin lira ka
zanırdı. Kazanın haşhaı ekimi hari
cinde bırakılması üzerine halk dut 
yetiştirmeğe Ye yeni gelir kaynakla
rı aramağa başlamıştır. Vilayet u-

mumi meclisi de Göynük ve Mudurnu 
kazalarına parasız olarak onar bin 
dut fidanı verilmesine karar vermiş, 
ve fidanlar derhal dağıtılmağa baş

lanmıştır. Bu suretle Göynük'te dut
çuluk halkın birinci geçim vasıtası 

haline konacaktır. Bundan başka 

bağcılık için de çalışılmaktadır. 

Folokseradan harap olan 'Göynük bağ 
lan iki yıldanberi ihya edilmekte, 

geçen hastalıkla mücadele hararetle devam 
etmektedir. - E. YERL!KA YA 

Mersin'de bir ana Adana Halkevinde 

bir temsil verildi 

Hakikaten çok güzel. lnce ya
pılı ufak tefek ve çocuk görünüş
lü. İnsana daha büyümesi lazım -
mış hissini veriyor. Kesik saçlı o
larak gördüğüm ilk Seylanlı ka -
dm. Kocasının yanında iken müka
yese edilirse cildi adeta açık renk 
görünüyor. 

Narin boynu ve parlak mini mini 
omuzları, pişmiş topraktan yapıl
mış gibi duruyor. 

3· yılda 
7 çocuk 
doğurdu! 

Devrek - Bolu bir şasesinden •• •• •• 
gorunuş 

Emprime muslinden elbisesi Pa -
risten gelmiş, bu da tam bir İngi
lizlik. Harikulade bir çehre. 

Bir şakaktan öbür şakağa kadar 
tek bir kaş.Kırmızılık sürmüş. Ya
nakları tahta üzerine boyanmış be
bek yanaklarına benziyor. 

Ari ırka mensup mini mini bur
nu, ileri taşan arap dudaklar ile 
tezat teşkil ediyor, · çehresini şa -
şırmış bir burun. Simasını doldu
ran gözleri o kadar büyük ve o ka
dar siyah ki, yüzüne bir göz mas
kesi takmışa benziyor. Uzun kir
pikleri onu rahatsız etse gerek. 
Bilmem bizi nasıl görebiliyor. 

Laissura kocasına: 
- Darling; size Mösyö Kru .. 

sett'i takdim ederim.,, dedi. 
Kemikleri kırılacak hissini ve

ren narin elini bana uzattı. lnci 
yüzüklü sivri parmakları üzerine 
eğildim. Sadece el sıkmağa alış
mış olduğu için eğildiğimden do
layı bana tatlı bir tahassüsle bak -
tı: 

- Çok memnun oldum Möyö. 
Pek nadiren bir fransız görüyo -
ruz.,, 

Dedi. 
Kocasının sözleri gibi aynı mü

rettep sözler. Her halde bu cüm
leyi ezberlemiş olmalılar. 

Eskisehir' de esrar ka(ak(ılan 
Eskişehir, (Hususi) - 85 yaşında 

Çolak N uri ve oğlu Mustafa adında 
iki esrar kaçakçısı ile iki cürüm orta
ğı yakalanmıştır. Esrarcrların üzerin
de 2850 gram esrar bulunmuş ve hak

Mersin (Hususi) - Mahmudi - • 
ye mahallesinde bakkallık yapan B. 
f uran, bundan üç sene ev el ev len· 
mişti. B. Turan evlendikten birse -
ne sonra karısı ikiz olmak üzere 
iki oğlan dünyaya getirmişti. Çocuk 
larm ikisi de sıhatli ve sağlamdı. A
radan bir sene geçince bu gayretli 
ana gene ikiz olmak üzere iki kız 
çocuğu birden doğurumştu. Bu ço
cukların da ikisi de sağlam ve sıhat

' larmda kanuni muameleye başlanmış-

li idi. Aradan gene bir sene geçince 
bu gayretli ana evelk.i gece de üç 
çocuk birden dünyaya getirmiştir. 
Bu çocukların ikisi kız birisi oğlan
dır. 

Üç sene içinde yedi çocuk birden 
doğurmakla dünya doğum rekoru
nu kıran bayan Turanla yedi çocu
ğunu~ hepsi de sıhattedirler. 

Bu hadiseyi yazan Yeni Mersin 
gazetesi diyor ki: 

"Yurduna, milletine faydalı ol
masını temenni ettiğimiz bu yedi 
kardeşe uzun ömürler dilerken, a
na baba:xa da gene yurdumuz adına 
alenen minnetlerimizi sunanz . ., 

Fermanlı Deli lıazretlerinJe rol 
alan~ genç 

Adana, (Hususi) - A dana Halkevi 
gençleri tarafından "Fermanlı Deli 
hazretleri" piyesi temsil edilmiştir. 

Bu temsilde 34 erkek ve 9 bayan rol 
almtttır, Halkevi gençleri mart ayı 

sonunda iki temsil vermek üzere An
kara ve Ayıntaba gideceklerdir. 

Ödemiı we hawa<ıhk 

tır. 

Aydın' da bir kaza 
Aydın (Hususi) - Çine'nin pazar 

yerinde fırtına esnasında kopan bil -
yük bir çınar dalı üç kişiyi yaralamış
tır. Yaralılardan birisi hastaneye kal
duılmı ve tedavi ediltn4tir. 

Aydın Halkcvindc kurs 
Aydın (Hususi) - Halkevinde di -

kit. nak~. çiçekcilik kursunun üçün -
cüsü de açılmıştır. Yapı usta ve kal -
faları içinde bir kurs açılmıştır. 

Maarif Vekaleti miif ettişleri 
Aydın'da 

Aydın (Hususi) - Maarif vekale
ti müfettişlerinden bay Hilmi, bay 
Ali Hikmet ve Necmittin Aydın'a 

gelerek sanat, orta ve ilk okullarda 
teftişlerine başlamışlardır. 

T urğutlu'da fidanlık 
Turgutlu (Hususi) - Şehrimiz

d~ istasyon civarında birkaç sene evel 
bır mezarlık vardı. Belediye burası
nı fidanlık yapmıştı. Bugün burası 

binlerce çeşit ağaçlarla süslenmiştir. 
Bu bahçede çiçek fidanlığı da var
dır. Bu da, her güün inkişaf etmek
te ve memleketin ihtiyacını tatmi
ne geniş mıkyasta çalışmaktadır. 

Bu sene Turgutlu belediyesi, §ehir 
içine ve köylere binlerce ağaç dik
miştir. Manisa, Alaşehir, Kemalpaşa, 
Parsa, Armutlu ve 1.zmir .ziraat mek
tebine fidan vermek suretivle meın
lekete hizmetini çoğaltmıştır. 

Bu fidanlık bir kaç sene sonra cİ· 
var şehirlerin de ağaç ihtiyacını da 
ha büyük bir şekilde karşılıyacaktır. 

Darii~şaf akalılar 

İzmir (Hususi) - Şehrimizdeki da
rüşşafakalrlar, mekteplerinin kuruluşu 
nun altmış altıncı yıldönümü münase
betiyle Ankarapalas salonlarında top
lanmış ve bu hadiseyi kutlamışlardır. 

Gümrükler baş müfettişi Vefik mü
essesenin bir tarihçesini yapmış. Öde
miş belediye reisi de İsmail Safa mer
humun darüşşafaka şiirini okumuştur. 

Bir an sükut. Tiyatro kitapla
rında olduğu gibi. 

Aydın su tesisatl 

bitmek üzere 

İzmir, (Hususi) - Hamiyetli ve 
yurdsever Odem it halkı, bu sene iki 
tayyare daha alacaktır. Kahraman ö
demiş, §imdiye kadar hava kurumu
muza 260 bin küsur lira teberruda 
bulunmuştur. 

Milas Halk evinde Balo 
Laissura zile basarak: 
- Zannedersem artık yemek o

dasına geçebiliriz. dedi. Hollicott 
durgunluğu bozarak: 

- Biliyor musunuz Dü Krusett 
- dedi - ' 

Lady Laissura benden iyi fran-
sızca konuşur .. 

_ Oyle mi madam? 

Dedim. 
Göstermeğe çalıştxğım tebessüm 

onu vüzuh ile güldürdü. Mini mini 
çehresi birdenbire aydınlandı. Be 
yaz elbisesi içinde kap kara görü
nen bir hizmetçi kapının iki kanat
larını birden açarak: 

- Yemek hazırdır Mayledi 1,, 
~ Dedi. 

Lady Laissura tannan bir sesle 
ve doğru bir Fransızca ile: 

- Yemeğe gidelim Möyö.,, de
di. 

Sonra koluma girerek: 
- Yemeğe gidelim mösyö Dü 

Krusett ... 
Diye tekrarladı. 

(Sonu var) 

. 
lımir' de 1000 gö(men ewi 

yaphrllacak 
İ;mir (Hususi) :- Sıhat ve içti

maı muavenet vekileti önünmüzde
ki mevsimde göçmenler için 1000 ev 
yaptıracaktır. Menemende Ali ağa 
nahiyesine ilave olarak 300 göçmen 
evi yaptırılacaktır. 

Kü(ük bir deline 
lzmir (Hususi) - Kültürparkta -

ki hayvanat bahçesinde bir teneke ku 
tu içinde küçük bir define bulun -
muttur. Kutuda türk, fransız ve in
giliz altınları vardır. 

Aydın (Hususi) - Belediyeye ait 
muhtelif işleri takip etmek üzere An
kara'ya giden belediye reisimiz bay E
tem Menderes Aydın'a dönmüştür. 

Belediye reisi, Cuma ve orta mahal
leler su tesisatı için belediyeler ban -
kaından 20 bin lira istikraz işini neti
celendirmiştir. 

Belediye imar heyeti su tesisatında 
kullanılacak filtre cihazlarının tipini 
de tespit ederek kararını müteahhide 
bildirmiş olduğundan su tesisatının 
ikmalinde hiç bir müşkülat kalmamıt
tır. 

Cuma ve Orta mahalleler in borula • 
riyle filtre cihazı yakında yerlerine 
konulacak, Aydın temiz ve sıhi suyu

na kavuşacaktır. 

Trakya' da tırtıl savaşı 
Edirne (Hususi) - Trakya'mn çam 

ormanlarında tırtıl savaşı hararetle 
devam ediyor. Çanakkale, Biğa ve 'Ge
libolu idare merkezleriyle Çanakkale 
ve Keşan'da 60 kadar orman mesaha 
memuru ve köylü grupları çadır ve ma. 
kasları ile çalışmaktadır. 

Vekaletin orman fen şubesi müdürü, 
bu maksatlar için temas ve tetkikler
de bulunmak üzere Trakya'ya gelmiş 
ve umumi müfettişliği ziyaretten son
ra Keşan ve Gelibolu'ya gitmiştir. 
Şimdiye kadar 186.000 kese toplanmış
tır. Vekalet yedi bin lira tahsisatı Ça
nakkale ve Edirne'ye göndermiştir. 

Aychn'da siirek avı 
Aydın (Hususi) - Halkevi avcı

lar kulübünden 35 avcı Sıralılar kö
yünde üçüncü sürek avını yaparak 
9 domuz, 2 çakal öldürmüşlerdir. 

Köylülerimiz avcılarımızla birlik
te ava i§tirak etmi§ler kendilerine 
büyük misafirperverlik göstermiı-
lerdir. • 

Yeni tayyarelere "Kiraz" "Beydağ" 
isimleri verilecek ve evelce alınmış 
olan diğer Odemiş, Adagide, ödemiş 
t ütüncüleri ve Bozdağ tayyareleri ile 
birlikte Ödemiş altı tayyarelik bir 
filoya sahip olacaktır. 

Ô<iemi.ş, buna muvazi olarak, bir
çok gençlerini de Türkkuşuna ver
mi§tir. B u sahada Ödemiı Eege mın
takasında en ileri mevkide bulunmak
tadır. 

Adana'da tapu itleri 
Adana (hu•uai) - Adana kadaetro 

tet~ilatının ıicil tesiı itleri ile, halka 
harıtalı tapu senedi dağıtılmaıı çaht
maaı devam ediyor. Şehrin, Kayalı _ 
bağ, Reşatbey ve Kurtulut mahallele
rinin senetlerinin dağıtılmasına baş _ 
lanmı~trr. Her cuma günü halk kadast
ro idaresine müracaat ederek yeni ta
pu senetlerini almaktadır. Şimdiye ka
dar 3738 gayri menkulün senetleri ha 
zırlanmış ve ekserisi dağıtılmıştır. 
Şehrin gerek hudut ve gerekse tasar· 

ruf hakları noktasından karışık bir 
halde bulunan mahallelerinden Kurtu
luş ve Cemal paşa, şimdi planlı birer 
mahalle h ali'ne getirilmiş ve eskiden 
ekserisi kaybolmuş şahıslara ait, karı 
tık bir vaziyette bulunan eski istasyon 
mahallesi kadastra.u da ikmal edil· 
miştir. Bu suretle tehrin imar planına 
lahil kısmı ikmal edilmiş olacaktır. 

Medeni kanuna bağlı yeni sicil teş -
kilatının emrettiği İsviçre sistemi si
cil defterleri kısım kısım tapu sicil 
muhafızlığına devredilmektedir. 
Şimdiye kadar yedi mahallenin def

teri devredilmiı ve bu mahallelerden 
188 gayrl menkul, millt huine namına 
teecil olunmuıtur. 

Halkevlerinin kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle Mili.s'ta 
b ir balo ve.ilmiıtir. Yukardaki reıim balodan iki intibaı gö• 
termektedir. 
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Ankaragücü • Demirspor takımları bir arada 
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'Ankara' da milli küme macları 
..> 

Ankaragücü 2-Demirspor 2 
Gazi Lisesi - Erkek Lisesi maçı da 

3 -3 beraberlikle neticelendi 
Dün havanın soğuk olmasına rağ

men 19 Mayıs Stadyomunda yirmi 
binden fazla seyircinin heyecanla 
seyrettiği mühim spor çalışmaları ol
muştur. Hava güneşli ve yağmursuz
du. Şimal'den hafif esen rüzgar oyun
lara tesirini gösteremiyordu. Stadyo
mu 12 den itibaren kesif bir halk küt 
lesi doldurmıya başlamıştı. Ankara -
güciyle Demirspor maçının onuncu 
dakikasından itibaren sayın Başvekil 
doktor Refik Saydam, Hariciye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu ile Bulgaristan 
Başvekili Ekselans Köseivanof be -
raberlerinde aileleri de olduğu halde 
halkın içten sürekli alkışları arasın
da maçın birinci devresini takip bu
yurmuşlardır. 

Erkek lisesi - Gazi lisesi maçı 
Stadyomda günün ilk spor hareke-

ti bu iki takımın oyunlariylc başladı. 
Maçı Muzaffer Ertuğ idare ediyor
du. Saat 13 te başhyan oyuna erkek 
lisesi şu kadro ile çıkmıştı: 

Nurettin - Abdullah, Turgut - Ha
lit, Hikmet, Mehmet - İbrahim, Şe
ref, Mustafa, Ahmet, Fahri. 

Gazi lisesi ise: Nedim - Ihsan, Se
dat - Nusret, Nuri, Nihat - Akif, Se
lim. Keşfi, Jerfi, Rifat. 

Birinci devreye çok hakim başlıyan 
erkek lisesi ikisi Mustafa Tek birisi 
de Şerefin ayağiyle olmak üzere ar
ka arkaya yarım saat içinde üç gol 
çıkarttılar. Vaziyeti aleyhlerine gö -
ren Gazi liseliler derhal kendilerini 
tophyarak J erfi'nin güzel bir goliy
le mukabele ettiler. 

!kinci devrede tamamen açılmış o
lan Gazi lisesi forları birisi penaltı
dan olmak üzere Keşfinin ayağiyle 
iki gol daha çıkartarak maçı 3-3 bera
bere bitirdiler. 

Ankara kültür direktörlüğünün e
velisi günkü tarihle liselere yaptığı 
resmi tebliğatta okulların çıkaracak· 
!arı takımlar tamamen (okul spor 
yurdları) talimatnamesine tevfikan 
hazırlanması ve bu müsabakalara bi -
rinci devre talebelerinden hiç bir kim 
ae alınmaması bildirildiği halde Ga
zi lisesi takımında üç tane orta okul 
talebesi bulunduğundan 30 zar daki
ka oynanan bu maçı hükmen erkek 
lisesi kazanmıştır. 

'Ankara Giicii. · Demirspor maçı 
Kır koşuları bittikten sonra sıra 

günün sabırsızlıkla beklenilen maçı
na gelmişti. Ankaragüciyle Demir
ıporlular halkın uzun alkışları ara -
ıında beı aberce sahaya çıktıkları za
man hakem Muzaffer Ertuğ da yan 
hakemleri Celal ve Necdetle beraber 
göründüler. Koşunun sonu henüz a
lınmıştı. Yeşil sahanın manzarası bu 
iki takımın formalariyle bir dakika 
içerisinde değişmiş, mutat selam me
rasimi de son bulmuştu. 

Oyuna 15.30 da ~nkaragücünün hü
cumiyle başlandığı zaman takımlar 
ıu şekilde yer almışlardı: 

Ankaragücü: 
Kefer - Ali Rıza, Salih - Abdi, Mus 

ta fa. lsmail • Hamdi, Fikret, M uzaf
f er, Fahri, Hamdi. 

Demirspor: 
lsmail - Gazi, Nuri - Şemsi, lbra-

Ankaragücü müdaliinin bir kurtarııı 

him, Kamil -. Zekeriya, Arif, Orhan, l Demirspor'un Ü."Jtiinliik sayısı: 
Mustafa, Zekı. 31 inci dakikadayız. Mustafadan al-

Oyun çok seri başladığından stad- dığı pasla Demirspor kalesine inmi
yomu dolduran yirmi binden fazla ye çalışan Hamdinin ayağından topu 
halk da heyecandan heyecana sürük- kafa ile alarak ayağına indiren Şems~ 
leniyordu. uzun bir vuruşla Arife Pas verdi. A-

tık hücumlariyle Demirspor kalesi- rif bu enfes pası fevkalade bir kafa 
ne inen Ankaragücü Fikret'in ikinci vuruşiyle Orhana geçirdi. Top henüz 
dakikada kalenin solundan dışarı at- yere düşmemişti kaleye 15 metre ka
tığı firikik ile birinci fırsatı kaçırt - dar bir mesafeden Orhan'ın attığı çok 
tılar. sıkı şüt güç ağlarına ikinci defa ola

Ankara Giiciinün ilk golii.: 
Devreye hakim başlıyan sarı laci -

vertliler hasım kalesini biribirbi ko
valıyan şütleriyle zorluyorlardı. Güç 
forvetinin Demirspor kalesine uzak
tan attığı şütü kaleci yakalamak üze
re sıçradığı zaman Fahri şarjla İsma
ili topla beraber kaleye soktu. Hake
min haklı olarak verdiği bu gole De
mirsporlular itiraz etmek istemişler
se de muzaffer Ertuğ kararını değiş
tirmedi. (dakika 4). 

Yedikleri bir gol Demirsporu hare
kete getirdi. Zekeriyanın sağdan hü
cumiyle ortaladığı top Ankaragücü 
kalesi önünde ayaktan ayağa geçmek 
suretiyle bir hayli tehlikeli sahneler 
seyrettikten sonra Arifin güzel bir 
pasiyle Orhan Salih ile Ali Rızanın 
arasından beraberlik sayısını çıkart
mıya muvaffak oldu. 
Takımlar berabere vaziyete girince 

üstünlüğü almak için bütün enerjile
rini sarfa başladılarsa da devrenin 
otuzuncu dakikasına kadar gol çıkar· 
tamadılar. 

rak takıldı. Günün ve belki de ayla
rın çok nefis golü olan bu sayı uzun 
uzun alkışlandı. 

Dakikalar ilerledikçe oyunun zevki 
artıyordu. Her iki tarafta da bugün 
en güzel oyunlarını göstermiye ça
lışıyorlardı. Fikret daha ziyade geriye 
yardıma çalıştığından yeri daima boş 
kalıyor, bittabi Muzafferle Haındinin 
yükü ağırlaşıyordu. 

36 ıncı dakikada Fahri'nin yerden 
şütünü İsmail zorlukla kurtarabildi. 
Devrenin sonları yaklaşıyor .. Zeki'nin 
Abdi'yi atlatmak suretiyle Zekeriya -
ya kadar gönderdiği pasla Güc kalesi 
yeni bir tehlikeye girdi, fakat Zekeri
ya kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
halde bu güzel pası havadan avuta at
mak suretiyle heder etti. Biraz sonra 
da birinci devre bitti. 

lı·inci 'devre : 
Devreye Demirspor'un akıniyle 

başlandı. Güneşin tesiri yavaş yavaş 

azaldıkça henüz çrkmak üzere olan 
akşamın soğuğu da seyircileri üşüt -
miye başladığı halde oyunun heyecanı 
halka yerlerini terkettirmiyor, yalnız 

İstanbul Sipahi Ocağmda 

Manialı 
at koşuları 

İstanbul, 19 a.a. - Manialı at mü
sabakaları, bugün Sipahi Ocağında 
büyük bir seyirci kalabalığı önünde 
yapılmış, müsabakalara istiklal mar
şi yle başlanmıştır. 

Birinci miitJabaka: 
Merhum Bayan Gülsüm namına i

zafe edilmiş olup her nevi atlara bin
miş sivil binicilere mahsustu. Orhan 
Aziz üç hayvanla ayrı ayrı koşarak 

birinci, ikinci ve üçüncü oldu. 

ikinci mü&abaka: 
Bi?licilik okulunda kursta bulunan 

topçu subaylarına mahsustu. 
Üsteğmen Meki Oral Şahin ile bi

rinci, üsteğmen İhsan, Aşna ile ikin
ci, yüzbaşı Cemil Pamir Hurma ile 
üçüncü geldi. 

Vçüncü müsabaka: 
Binicilik okulunda kursta bulunan 

1 
süvari subaylarına mahsustu. 
Asteğmen Necdetaykot, Horozla 

birinci, teğmen Nihat Erkan, Altay 
ile ikinci, asteğmen İrfan, Karaca ile 
üçüncü oldular. 

Dördüncü mii. abaka: 
Altı yaşından itibaren her cins at

lara binmiş bütün süvarilere mahsus
tu. 
Ustteğmen Kudret, Bora ile birin

ci, üstteğmen Selahattin, Çapkın ile 
ikinci, üstteğmen Bekir, Kibar ile ü
çüncü geldiler. 

Sonuncu miisabaka: 
1939 senesi Avrupa, beynelmilel at

lı mani müsabakalarına iştirak ede -
cek olan atlara mahsustu. 
Yüzbaşı Eyüp, Dunalla birinci, yüz 

başı Saim, Kanatla ikinci, üstteğmen 
Ahmet, Akınla üçüncü oldular. 

maçın kalan dakikalarını ayakta sey
re mecbur ettiriyordu. 

Zeki'nin beşinci dakikadaki güzel 
bir ortasını Orhan avuta atarak kaçırt
tı. Fahri ile Fikret te ikişer dakika fa
sıla iJe ayniyle birer gol fırsatı ka
çırttılar, haftayımm on beş dakikası 

Demirspor'u:ı diğer dakikaları da Gü
cün hakimiyeti altında cereyan etti 
denilebilir. 

Hamdi'nin soldan kornerini Nuri 
kafa ile keserek İbrahim'e gönderdi. 
İbrahim geriden aldığı bu pasla Mus
tafa'yı atlattı fakat karşısına çıkan 
Ali Riza topu hasmırun ayağından ala
rak sağ açığa gönderdi, Hamdinin or
tasından Fahri istifade edemedi. 

Anlmra Güciinün beraberlik 
golü: 

Oyunun 20 inci dakikasındayız. 
Demirspor kalesi arka arkaya tehlike
ler atlatmıya başladı. Çekilen şiltleri 
kah İsmail kurtarıyor, kah avuta ka -
çıyordu. Fakat Fikret'in demir gibi 
yerden bir şütü de kaleyi tutarak İs -
mail'in sol kolu altından kaleye girdi. 

Takımlar tekrar berabere vaziyete 
girince her iki taraf da galibiyet sayı
sını çıkartmak için müessir hücumla
ra geçtiler. Zeki'nin korneri ortada:ı 
bir kafa vuruşiyle avuta gitti. Muzaf. 
fer geriden aldığı bir pası 35 inci da -
kikada Fikret'e vermek suretiyle De
mirspor kalesine indi. l3u fırsatı da 
Hamdi kaçırdı. Müdafaanın müşkül 
vaziyetlere girdiğini gören Arif geri 
oynamıya başladı. İleride de Mustafa 
ile Zeki yerlerini değiştirmek sure
tiyle oyunu bir müddet de böyle deni
yen demiraporlular gol çıkartamadık
ları gibi hasımlarının da gol atmaları
na imkan bırakmıyarak deneyi 2 - 2 
berabere bitirdiler. 

Oyun nasıl oynandı? 
Her iki takımın da aksıyan tarafla. 

rı olmakla beraber u..'llumiyet itibariy
le oyun iyi oynanmıştır. Demirspor
dan Şemsi, Orhan, İbrahim, Arif, Ze
ki ve Zekeriya ile Gazi çok güzel oy. 
namışlardır. İsmailin tutuşları emni -
yetli olmadığı gibi topu yakalıyaca.k 
bir çok yerde yumrukla uzaklaştırmış
tır. Nuri beklediğimiz güzel oyununu 
gösteremdi. Ankara Gücünden ise A
li Rıza ile Fahri iyi idiler .. Muzaffer, 
Mustafa ve Hamdiler le çok çalışmış. 
!ardır. 

İkinci devrenin son 15 dakikasında 
Ali Rızayı ileride oynatsalardı gilç1ü
ler maçın neticesini her halde lehleri
ne çevirebilirlerdi. Çünkü hasım kale
si mütemadi tehlike atlatıyordu, for. 
vete faydalanabilirdi. 

Hakeme gelince; dün iki maçı üst 
üste idare ettiği halde enerjisi saye
sinde ufak bir falso bile vermemiştir. 
Yan hakemleri de kendisine çok yar
hm etmişlerdir. 

I zmirdek.i nlıU1 
İzmir, 19 a.a_ - Bugün yapılan 

milli kütne karşılaşmalarında, heye
cansız ve zevksiz bir oyundan sonra 
Ateş sporla Doğan spor ekipleri 1 - 1 
berabere kalmışlardır. 

- · -~ -~ ~-~---~- - -
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Fener Vefayı 1-0 yendi 
Galatasaray - Beşiktaş maçı yapılmadı 

Beıiktaılılar hükmen 
galip ilAn olundular 

İstanbul, 19 a.a. - Milli küme 
maçlarına bugün bol güneşli ve çok 
müsait bir havada başlandı. Günler
den beri gazetelerde dedikodusu ya -
pılan bu müsabakaların oy:ıanamıya 
cağı yazılmış ve Fenerbahçe ile Gala
tasaray'ın milli kümeden kati şekilde 
çekilecekleri dünkü ve bugünkü gaze
telerde bildirilmişti. Buna rağmen fe
nerbahçeliler bugün Vefa ile mukar -
ıer maçlarım iki bin kadar seyirci ka
labalığı önü:ıde oynadılar. 

Fenerbahçeliler sahaya şu kadro ile 
çıkmışlardı: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebib - A. Ri 
za, Aytan, Reşat - Şaban, Esat, Ya
şar, Basri, Naci. 

Vefalılar da şöyle bir takım yap
mışlardı: 

Azat, Vahit, 'Garo, Sefer, Lutfi, Sü -
leyman, Kadri, Abduş, Sulhi, Şükrü, 
Mehmet. 

Birinci devrede rüzgar Vefa lehine 
idi. Devre mütevazin ve golsüz bitti. 
İki taraf da müsavi enerji ve müsavi 
kabiliyet gösteriyordu. Tamamen be -
raberlikle geçen bu devrenin e:ı belli 
başlı hadisesi, vefalı Abduş'un son 
dakikalarda dört metreden kaçırdığı 
gol oldu. Bu gole vefalı muhacim ta -
rafından kaçırılmış demekten ziyade, 
kafa ile gönderilen topun Hüsamet • 
tin tarafında-:ı çok iyi bloke edildiğini 
söylemek daha doğru olur. 

ikinci d.evre 

dukça enteresan bir ma~ olmuştur. 
Bu oyunu izzet Muhittin Apak l· 

dare ediyordu. 
Oyun, Şişli - Süleymaniye muhte

liti lehine bir cereyan takip ederek 
devam etti. 

23 üncü dakikada Süleyma-:ıiye -
Şişli muhteliti çıkardıkları bir hü
cumda Savaraş vasıtasiyle ilk golleri
ni yaptılar. Dört dakika sonra da İs • 
kender'in pasiyle Heraç ikinci 201ü 
çıkardı. Devre 2 - O bitti. 

1 kinci devre 
İkinci devre gene hücuma başlıyan 

Şişli - Süleymaniye muhteliti, altıncı 
dakikada hasım müdafaasının uzaklaş 
tmlmasında:ı istifade ederek Daniş'in 
sıkı bir şütü ile üçüncü gollerini çı • 
kardılar. 

Oyunun bundan sonraki kısmı ge • 
ne Şişli - Süleymaniye muhteliti le • 
hine bir cereyanla devam etti ve İs • 
kender kırkıncı dakikada dördü':lcil 
golü de çıkardı. 

Maç bu suretle 4 - O Şişli - Süley
maniye muhtelitinin galibiyetiyle ne
ticelendi. 

1 
................................................... 1 
.~.~ .~ ~. ~. '' '~.ı. ~ .... ~. ~.~.~ .~.~. ~ .~. 
X Saragos, - Bastiero'nun sulh 

teklifine dahiliye nazırı Suner ~u su
retle mukabele etmiştir: "- Biz an
cak muzafferane bir sulhu kabul ede. 

İkinci devrede fenerbahçeliler nis- b"l" · ı ırız . ., 
bi bir hakimiyet kurmıya muvaffak ol X Anvers - 40.000 seyirci önünde 
dular. Bunun ilk neticesi altıncı daki- yapılan ve büyük bir alaka ile bekle
kada Basri'nin attığı bir köşe vuru§U- nen Belçika _ Hollanda milli futbol 
nu Yaşarın kafa ile sayıya tahvil et - karşılaşması, belçikalıların 5 • 4 gali
mesi oldu. Bunda."1 sonra fenerlilerin biyetiyle neticelcruniştir. 
tazyiki biraz daha müessir bir şekle X Var§OvB - Estonya hariciye na. 
girdiyse de Vefa müdafaasının ener- zırı Sclter, Budapeşte'ye giderken, 
jik ve şuurlu mukabelesi gol fırsatla - Varşova'da 24 saat kalmıştır. Bu ziya 
rına mani oldu. Bu aralık vefalılar retin hiç bir resmi mahiyeti yoktur. 
hücum fırsatını ihmal etmiyorlardı. Maamafih B. Selter, bu vesileden isti· 
üstüste kazandıkları bir kaç firikik ile fade ederek B. Bek ile bir görüşmede 
Fener defansını bir haylı yordular, fa- bulunacaktır. 
kat netice alamadılar. Maç bu şekilde X Budapefle - Müddeti 31 mart. 
1-0 fenerlilerin lehbe bitti. ta nihayet bulacak olan 18. 5. 938 tarih 

Aynı sahada Beyoğluspor • 1stan- 1i Romen_ Macar tediye ve kliring an
bulspor muhtelitiyle Hilal • Eseyan taşması üzerine son zamanlarda yapıl· 
muhteliti arasındaki maç Hilal • Ese - makta olan müzakereler neticelenmi' 
yan takımının 3/2 galibiyetiyle bitti. ve imzalanan bir protokol ile mezkur 
Taksim ~tadında: anlaşma üç ay müddetle uzatılmıştır. 

Milli küme maçları dolayısiyle bu- X Varşova - İngiliz nazırı B. Hud. 
gün Beşiktaş - Galatasaray takımları son buraya gelmiştir. B. Hudson, bu -
karşılaşacaktı. Fakat G. saraylılar rada yalnız maliye ve ticaret nazırla -
milli kümeden çekilmiş bulundukla - riyle değil, fakat aynı zamanda B. 
rrndan beşiktaşlılar seremo:ıi yaparak Bek ile de görüşecektir. Bu da göste -
hükmen galip gelmişlerdir. riyor ki B. Hudson'un seyahatinin ma 

Şişli • Süleymaniye muhteliti ile hiyeti yalnız ekonomik değil, fakat 
Arnavutköy - Topkapı muhtel iti ol - 1 aynı za.-nanda da siyasidir. 

Bisiklet seri yanşlarının dördüncüsü dün yapıldı 

Nuri Kuş bu hafta da 
birinciliği aldı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü tarafından tertip edilen 
bisiklet seri yarışlarının dördüncüsü, dün 60 kilometre mesafede 
ve Akköprü - Etimeıut yolu üzerinde iki defa gidip gelinmek su-
retiyle yapılmııtır. 

O:ı bisikletçinin girdiği yarışa sa -
at tam dokuz buçukta başlandı. 

Yarışın rekor itibariyle biraz düşük 
olması, yarışa girenlerin hepsinin top
lu bir halde sona gelmelerini temin et
miştir. Bu suretle geçen koşu, diğer 
haftalara nazaran meraklılara daha 
fazla heyecan vermiş ve bilhassa son 
vites, gerek koşucular ve gerekse se
yirciler arasındaki heyecanı son had • 
dine vardırmıştır. 

Ankara Gücünden Hasan'rn uğra -
dığı hafif kaza müstesna olmak üzere, 
tam bir intizam içerisinde nihayet bu
lan bugünkü koşu neticeleri şudur: 

1. - Nuri Kuş Ankara Gücünden, 
1 saat 50 dakika, 

2. - Ali Gün~ten, üç boy geride, 
3. - Alaettin Ankara Gücünden iki 

boy geride, 
4. - Kerim Ankara Gücünden, 
5. - Nazmi Ankara Gücünden. 

lzmir'de: 
İzmir, 19 a.a. - Bugün, İzmir - Ur

la şosesi üzerinde yapılan dördüncü 
haftanın 60 kilometrelik bisiklet ko -
şusundan ahna:ı netice memnuniyet 
vericidir. 

1 - Alsancaktan Bayram, 1 sa. 50 
dakika ile, 

2 - Ateşspordan Süleyman 1 sa. 58 

Bu haftaki ko§ularda da birinci 
gelen Nuri Ku§ 

dakika ile, 
3 - Alsancaktan İsmail. 
Bundan evel yapılan kır koşuların -

da da birinciliği alan Bayram bu defa 
da mevkiini muhafaza etmiştir. 

E.11Jkişelıir'tle: 
Eskişehir, 19 a.a. - Bugün yapılan 

seri bisiklet yarışlarında 60 kilomet • 
relik koşu neticesinde: 

1 - İdman Yurdundan Ali iki saat
te, 

2 - İdman Yurdundan Zekeriya te
kerlek farkiylc, 

3 - Demirspordan Osman. ikinciy
le arasmdaki fark gene tekerlek farki· 
le gelmiştir. 



Amerika Almanya'ya karşı 
iktisadı taarruza girişti 

23 Nisan tarihinden itibaren 

J\lman mallarının gümrük resmine 
yüzde 25 nisbetinde zam yapılacak 
Vaşington, 19 a.a. - Son orta Av-ı 

r~_pa ~adiseleri üzerine Amerika hU -
kumetı alman mallarının tabi olduğu 
gümrük resmini, bir ceza mahiyetinde 
olmak üzere, yüzde 25 nispetinde art -
tırmıya karar vermiştir. Bu yüzde 25

1 
gümrük munzam resmi esasen 1938 
senesi esnasında inhitat göstermiş bu
lunan Amerika'nın Almanya ile olan 
ticaretini behemehal ortadan kaldıra
caktır. Munzam resim, 23 nisan 1939 
tarihinden itibaren tatbik olunacak-

B. Hitler 
Berlin'e 
döndü 

tır.SaHihiyetli mahfiller, Amerika'nm B. Ben eş Amerika' da 
alman mallarına yüzde 25 nispetinde 
munzam gümrük resmi koymak husu. muvakkat bir Çek 
sundaki kararının Almanya'nın iktı-
sadi sistemine karşı Amerika'nın ik - hükumefi kurmtya ~ahJIYOf 
tısadi taarruzunun ilk tezahürü oldu· B . 
ğunu beyan ve alman sisteminin bey. . erlın, 19 .a.a. - Saat 19.30 da Bay 
nelmilel mübadeleler üzerindeki tesir- Hıt!_er,. Berlın'e dönmüş ve büyük te
lerini izaleye matuf beynelmilel bir zahurlerle karşılanmıştır. 
program vücuda getirmek için diğer Rüte11ycı'mrı isgali tamanılımdı 
< nokrasilerin mesai birliğinde bulu Budapeşte, 19 ~.a. - Bu sabah, kur
ncicakları temennisinde olduklarını i- may reisi tarafından neşrolunan res • 
lave etmektedir. mi tebliğde Rütcnyanın macar kıtaa -

•'Almanya ile iter türlii · tı tarafından işgalinin tamamlandığı 
miina.ııebetler l•esilmel"' ve orada askeri idarenin kurulduğu 

Klevland (Ohio), 19 a.a. - ~Üriıu bildirilmektedir. 
riyetçi mebuslardan Bay "George Bundan böyle tebliğ neşrolunmı -
Bender,, Amerika'nın Almanya ile 0 • yacaktır. 
lan iktısadi ve siyasi münasebetlerini Ro11ıanyaycı iltica eden rii.tenler 
derhal kesmesini, aynı zamanda bü. Bükreş, 19 a.a. - 3000 kadar rüten -
tün Amerika sefaret erkanını geri ça- yalı milis Romanya topraklarına ilti
ğırmasım ve Almanya ile her türlü ca etmiştir. Bunların silahları alınmış 
ithalat ve ihracata nihayet verilmesi- ve kendilerine yiyecek verilmiştir. 
ni teklif etmek tasavvurunda bulun- Asılsız haberler 
maktadır. 

Budapeşte, 19 a.a. - Naip Horti ile 
Çek 8lln<ıyicilcri lıal~kmda Hitler arasında bir mülfLkat yapılaca -

bir proje ğı haberi ile başvekil ile hariciye na -
Nevyork, 19 a.a. - Amerikan sana. zırının Roma'ya gideceklerine dair 

yi erbabı yapmış oldukları bir toplan- ecnebi memleketlerde çıkan haberler 
tıda camcılık, cevahircilik ilh.. gibi resmen tekzip edilmektedir. 
başlıca çek sanayiinin Amerika'ya Şurasına işaret ediliyor ki, bütün 
nakledilmesi projesini "tetkik etmişler bu haberler aynı kaynaktan ve Maca -
dir. ristanın siyasi vaziyeti hakkında dün-

Bu projenin tatbiki şu suretle ola- ya efkarı umumiyesini şaşrrtmak için 
caktır: çıkmaktadır. 

500 den fazla çek teknisyeni Ame- B. Reneş muvakkat bir çek 
rika'ya getirilecek ve bu teknisyenler, 
yetmiı bin amerikalı ameleye çek i- hükii.meti kıırmıya 
ma18tmın esrarını öğreteceklerdir. uğraşıyor 

Cenubi Afrika'da 
fevkalade 

tedbirler alındı 

Polis ve hava ihtiyatlara 
silah alllna (ağulldı 

Yoha':lesburg, 19 a.a. - Royter: 
Cenubi Afrika hükümeti dahilinde bü
tÜR umumi hizmetlerde fevkalade ih
tiyat tedbirleri alınmıştır. üç tayyare 
filosu Robertshcigts'e gönderilmiştir. 
Polis ve hava kuvetlerinin bütün ihti
yatları silah altına çağrılmıştır. E -
lektrik santral!arı ile büti.in petrol de 
poları sıkı bir nezaret altına alınmış -
tır. 

Bu ted:,irlerin kati sebepleri bilin -
miyor ve Avrupa'nın bugünkü vaziye
tinden mi yoksa cenubu garbi Afrika
sı vaziyetinden mi ileri geldiği me -

Nevyork, 19 a.a. - İyi haber alan 
Çekoslovak mahfillerine göre, Bay 
Beneş, halen, muvakkat bir çe
koslovak hükümeti teşkiline uğraş -
maktadır. B. Beneı;, bu muvakkat hü -
kümeti, Vaşington'a ve esaslı Avrupa 
demokratik devletlerine tanıtacağını 
ümit etmektedir. Amerika Birleşik 
devletleri dahilinde'ki biitün çekoslo -
vak konsolosları ve Amerika' da oturan 
bütün mühim çekoslovaklar, böyle bir 
hükümetin teessüsü için bütün kuvet
leriyle ve bütn vasıtalarla çalışacakla -
rmı şimdiden B. Beneş'e bildirmişler
dir. 

rakla ara~tırılıyor, Mahalli 1karışıklık
lara ihtimal verilmektedir. Çünkü ce
nubu garbi Afrika'sına alman muha -
ceretinin tahdidi üzerine alman hükü
meti cenubi Afrika hükümctine bir 
nota vererek bu tedbir geri alınmadı • 
ğı takdirde bundan çıkacak.~~ti.cel~r -
den mesuliyet kabul etmedıgını bıl -

dirmiştir. 
Dün esasen Pretoria'da bazı karışık-

lıklar olmuş ve asker kuvetleri müda -
hale mecburiyetinde kalmıştır. 

-Kemalist 
demokrasi .• 

(Başı linci sayfada) 
Bu alanlarda, rnüsavilik tanıyan bir 

demokraside muhtelif partilerin an. 
lamı ne ile ifade olunabilir? 
_Akılsızlıkla, mantıksızlrkJa değil 

mı 1 Yahut sadece entrikacılıkla değil 
mi? 

Biz bunların icaplarına uyamıyorsak 
mazur görsünler! .. 

Lafm kısası: 
Türk milleti, bu dakikada, yüzde 

(95) i ayaklanmış olarak mukaddera
tını tayin ediyor. Yarı-=ım sabahları 

buna göre açılacaktır. Bundan daha 
güzel bir tarzda, millet hakimiyeti 
nasıl ve ne suretle kendini anlatabilir 7 

Misafirler dünkü 
günü nasıl 

gcıirdiler ! 

Orman Çiftliğinde Ankara manzara.ını seyrederken 

İmrenilen ha':l.gi demokraside, mil - .... 
let eğemenliğinin hundan daha öüyük 
bir yolda tecellisine tarih şahit ola -
bildi 1 

Türk demokrasisi yaşıyor ... Ve ya
şatıyor. 

Atatürk! Senin eserlerini yaşıyor 
ve yaşatıyoruz. 

Ankara: 1913/ 1939 
Mahmut Esat Bozkurt 

• 

lngiliz kabinesi 
dün mühim bir 
toplantı yaph 

Alman Büyük Elçisi 

Lond ra' dan ayrıldı 
(Başı 1 ınci sayfada) 

ra hafta tatiline ;ağmen Londra'da 
kalmış olan başvekil Çemberleyn, bu 
sabah, hava nazırını kabul etm.ştir. 

Diger taraftan hariciye nazırı lort 
Halifaks da hariciye nezareti daimi 
siyasi müsteşarı ile görüşmüş ve müte 
akiben yanında siyasi müstcakiben ya_ 
nında siyasi müste§Brla Oliver Stan
ley de olduğu halde hava nazırı ile gö
rüşmekte olan başvekilin nezdine git
miştir. 

Hava ve hariciye nazırlariyle bari. 
ciye nezareti erkanı başvekalette Çem 
berlcyn ile müzakerede bulunurken, 
başvekilin başmüşaviri Horace Vilson 
ile milli müdafaa nazırı lort Chatc!i-

eld de başvekalete gelerek görüşmek
te olan diğer nazırlara mülaki olmuş
lardır. 

f'ransız ve sovyet sefirleri 
Hariciye Nezaretinde 

Nazırlar toplantısından sonra, B. 
Çemberleyn, halkın alkışları arasmda 
Doving Strcet'ten Bukingham sarayı. 
na gitmiş Ye kıral tarafından kabul e
dilmiştir. B. Çemberleyn, kırahn ya -
nında bir saatten fazla kalmıştır. 

Ba~vekaletteki toplantıdan sonra, 
sovyet büyük elçisi Maisky, saat ıs 
te, hariciye nezaretine gelmiş ve der
hal lort Halifaks tarafından kabul o. 
lunmul}tur. 

Fransız büyük elçisi de bugün öğle 
üzeri hariciye nezaretine gelerek 45 
dakika kadar kalmıştır. 

ıllman sefiri Londraclun ayrıldı 
B. Çemberleyn, yarın öğleden son

ra avam kamarasında Avrupa vaziyeti 
hakkında bir beyanatta bulunacak ve 
siyasi mahfillerin fikrine göre, ingi -
liz kabinesinin son toplantısı ile İngil· 
terenin yaptığı teşebbüsler hakkında 
izahat verecektir. 

Almanya'nın Londra büyük elçisi 
bugün saat 14 te Berline gitmek üze. 
re Londradan hareket etmiştir. 

Gene orman çiftliğinde süt fabrikasını gezdikten sonra Dr. Köseivanol yunan elçisiyle 
konu§uyor 

Dr. Kö•eivanol dün radyo ıtüdyomnda bir hitabede bulunduktan sonra §ereline tertip oluncın 
tem•ili ıeyretmİ§tir. T emıilden bir enstantane 

B Köseivanof I öğle yemeği verilmiştir. 
Ekselans Köseivanof ve Bayan Kö-1 

Ankara'dan ayrıldı seiv:aoor yemekten. _sonra ~~şvekil 40 vilayetle ikinci 
müntehip se~imi bitti (Başı 1 inci sayfada) 

günkü tebliğde neşrolunan deklaras
yo:ılar mucibince, sarahaten dostane
dir ve bu dostluğun mütemadiyen in. 
ki§Bf bulması için icap eden bütün 
şartlar mevcuttur. 

Balkanlar sulhuna aynı suretle bağ
lı .?ulunan Türkiye ve Bulgaristan, 
muşterek menfaat meselelerine ve bil
hassa sulhun idamcsine müteallik 
b~t~n ~~aliyetlcrini eskiden olduğu 
gıbı rnuşterck menfaat meselelerine 
ve bilhassa sulhun idamcsine hasrey. 
lemiye karar vel'.mişlerdir. 

Refık Saydam, Harıcıye Vekılı Sara-
çoğlu ile birlikte stada gelmişler ve 
stadı dolduran binlerce ankaralınm 

isten sevgilerini toplıyan alkışlarla 

karşılanmışlardır. Muhterem misafir. 
}erimiz oyunun ilk devresinin sonuna 
kadar statta kalmışlar ve gelişlerinde 
olduğu gibi aynı sevgi tezahürleriyle 
uğurlanarak stadyomdan ayrılmışlar
dır. 

Rmlyo stiidyosunda 
EkseHins Köseivarıof ve Bayan 1-

vanof müteakiben radyo stüdyosuna 
gelmişlerdir. Muhterem misafirleri. 
miz stüdyoda Nafıa Ve.kili Ali Çetin
kaya tarafından karşılanmış ve şercf

Türk ve bul.~ar ,..,'azeteciforine lerine hususi bir program tertip edil-

dii~en vazif c miftir. 

Aralarında .
1 

Bulgar başvekili ekselans KöseL 
tanınmış gazetecı er 

bulunan ve bu derece yüksek bir sevi. vanof ve Bayanı refakat ve maiyetle-
.. k 

1 
• • b"l . lan .. k rindeki :zevat ile birlikte emirlerine 

yeye yu se mesıru 1 mış 0 tur tahsis edilmiş bulunan hususi trenle 
matbuatının türk ve bulgar milletleri 20,10 da şehrimizden ayrılmışlardır. 
arasında sıkılığı ve samimiyeti daima 
daha ziyade artan bir yakınlık yolun- Ank<ıra'dan hareket 
da iki hükümet tarafından aarfolunan 
gayretlere müzaharet etmekte devam 
eyliyeceğine eminim. 

Türk milleti nezdinde, hakkımız -
da gösterdiği unutamıyacağımız ha
raretli kabulden dolayı gerek benim, 
gerek zevcemin ve bana refakat eden. 
lerin derin şlikranlarına tercüman ol -
manızı sizden bir kere daha dca ede
rim.,. (a.a.) 

(Başı 1 inci sayfada) 
nif işi saat 20 ye kadar devam etmiş. 
tir. İstanbul kazalarında, reyleri.n tas
nifi neticesinde elde edilen rakamla
rı bildiriyorum: 

Kadın Erkek Yekun 
Eminbnıi 16,482 21,878 38,360 

Beyoglu 41,349 53,898 95,247 
Eyup 4,660 5,496 10,156 
Fatih 27,901 31 ,909 59,810 
Bakırköy 5,299 5,523 10,822 

Sarıyer 4,637 4,915 9,552 
Üskiıdar 13,122 12,411 26,533 
Bakırköy 5,299 5,023 10,822 
Beşiktaş 10,900 12,143 23,043 
Silivri 4,900 5,094 9,994 
Yalova 3,608 3,139 6,747 
Ş\le 3 5 ,6 4 3,353, 7 ,007 
Adalar 2,012 1,807 3.819 
Kartal 3,436 4.077 7,513 
Çatalca 9,375 8,771 18,146 

Tasnif neticesinde Cümhuriyet 
Halk Partisi namzetlerinin ittifakla 
seçildikleri görülmüştür. İstanbul hal
kının seçime gösterdikleri alfıka cid. 
den iftihara değer bir nispeti bulmuş
tur. Bu husus, halkmıızın, memleket 
işlerine karşı olan y,akınlığı ve vazi

fe duygusu hakkında mükemmel bir 
fikir vermiye yeter. 

Urfcı'du 

Bundan tam yirmi be§ yıl eve/ Kuleli askeri Jisesi
ni bitirerek Harbiyeye geçmi§ iken büyük harp sefer
berliği üzerine ordunun ilk zı1bit namzetleri unvanı
m taşıyarak orduya iltihak eden 330 neşetli zabitle
rin cvelki akşam Orduevi'nde bir top]antı yap_tıkları-

m yazm_ı~t~k. Yukar~ski resim, bu toplant.Iya iştirak 
edenlerı bır arada gostermekrcdir. Dünkü sayımızda 
bu toplantıda;; bahsolunurken yanlışlıkla ilk ihtiyat 
zabit namzetleri, tabiri kullamlllll§tır. Özür dl/iye· 
rek düzeltiriz. 

B. Şül;rii &ıracoğlu'nun 
ijğle ziya/eti 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu ve Bayan Saraçoğlu tarafından dün 
saat 13,30 da muhterem misafirimiz 
ekselans Köseivanof ve Bayan Kösei. 
yanof şerefine Anadolu kulübünde bir 

Muhterem misafirler istasyonda 
başta Başvekil Refik Saydam, Harici
ye Vekili Şükrü Saraçoğlu olduğu 
halde Riyaseticümhur umumi katibi 
Kemal Gedeleç ile seryaver Celal Ha
riciye Vekfüeti katibi umumisi N~ 
Menemencioğlu, Ankara valisi, Anka. 
ra mevki kumandanı, devlet demiryol
ları umum müdürü, merkez kumanda
nı ve emniyet müdürü tarafından uğur 
lanmışlardır. Başında bando bulunan 
bir askeri kıta EkseHins Köseivanof'a 
selam resmini ifa eylemiş ve Ankara 

Urfa, (Hususi) - Beş gündenberi 
devam etmekte olan ikinci müntehip
lerin seçimi bugün bitmiş ve Cümhu. 
riyet Halk Partisi namzetleri ittifak
la seçilmişlerdir. 

garını dolduran halk sık sık tekrar et- müteaddit buketler takdim edilmiş ve 
tikleri alkışlarla misafirler.iınize kar. Ankara'da bulunan bulgar kolonisi 
şı sevgilerini göstermi terdir. büyüklerine iyi yolculuk tcmennile-

Madam Köseivanof ve kerimesine rinde bulunmuşlardır. (a.a.) 
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6000 metrel ik kı r koşusunda 

lstanbul birinci, Ankara 
ikinci, Kocaeli 3 üncü oldu 

Orman Koruma 
1 

A O 
1 

işine talip zuhur etmediğinden bu de- akçetıi yüzde· 15 e baliğ edilecektir. 
• • Çevirge M. fa 2490 sayılı kanwı hükümleri.ne tev. 4 - Şartnamesi lstanbul ve Anka-1-------------- !ikan ~azar~ ~uretiyle yaptırılması ra beled.iye~erine gönderilmiştir. 

ekarrur etmıştır. !steklılerın şartnamesini görmek 

,. 

Y a.zhk elbise 
ah nacak 

Odun kömürü ve sa1re 

satış ı 

Onnan Koruma Getnel Komutan- Ankara Orman Çevirge Müdür. 
lık Satın Alma Komisyonundan : f.üğünden : • 

l 
1 - O~n .korwn. g.e.nel komutan. Ankara vilayet orman müdürlüg-ü 

ık kıtalan ihtıy~ı ır"ı•.:ı bi tak d 1 · · , . ,,. n ım epo arında yedıemmlerde mevcut 

lya~lık elbıse kapalı zarf usulü ile iha- müsadereli emvalden S7070 kilo meşe 
esı 27 mart 1939 pazart · ·· .. k 

1 
esı gunu saat ve ayın odununun beher kilosu 1 ku-

l de Ankarada Yenişehirde Komu - ruştan 2570 k'l k" ·· .. ·· b tanlık binasmdak· tı al . . .. ı o meşe omurunun e-
ı sa n ma komıs - her kılosu ıkı buçuk kuruştan 2431 kL 

yonunda yapılacaktır 1 · · 
2 

M h • o çıranın beher kılosu ıki kuruştan 
- u ~en bedeli 6000 lira ve 17 top çam kasnak cemberlerinin be-

muvakkat temmatı 450 l" d ~ ıra ır. , her topu otuz kuruştan, 37 adet çam 

l 
3 k-kŞaı:nameler her gün parasız o- çamaşu sepetinin beher adedi üç ku

ara omısyond ·· ··1 b"l" İ . .a goru e l ır. ruştan, 34 adet gürgen kürek sapının t - .~teklılen:ı şartnamesinde ya - beher adedi 7 kuruştan S5 adet çam 
:ı ı v~ı alarla beraber teklif mektup~ sepet tahtasının beher t~pu 30 kuruş. 
kar~m ihal~ saatından bir saat eveline tan nevileri muhtelif 18.693 metre mi· 

a ar komısyona vermeleri ilan olu_ kap mamul çam kerestesinin beher 
nuÇr. (866) 10865 metre mikabı 18-25 lira arasında ol. 

amaşır ah nacak mak üzere açrk arttırmıya çıkarılmrş
tır. 

Orman Korwna Genel Komutan. 1 - Arttırma günü 24. 3. 939 tarihL 
Irk Satın Alma Komisyonundan : ne müsadif cuma günü saat 14 te An.. 

1 - Orman koruma genel komu - kara vilayet orman müdürlüğü bina
tanlık kıtaları ihtiyacı için 8200 ta _ smda yapılacaktır. 
kım çamaşır kapalı zarf usulü ile iha. 2 - Hepsinin muvakkat teminatı 61 
lesi 27 - mart. 939 pazartesi günü sa. lira 44 kuruştur. 
at 15 de Ankarada Yenişehirde Ko. 3 - Satış projelerini görmek ve da
mutanhk binasrndC!!ki satın alma ko _ ha fazla izahat almak istiyenler her 
misyonunda yapılacaktır. gün orman müdürlüğüne müracaat e. 

2 - Muhammen bedeli 9020 lira ve debilirler. (788) 10785 
muvakkat teminatı 677 liradır. ---------------

3 - Şartnameler her gün parasız o· 
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerb şartnamesinde ya • 
zıh vesikalarla beraber teklif mektup • 
larım ihale saatrndan bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilfuı olu-
nur. (867) 10866 

Yağh boya işleri 

1 
........................................... ::::::: ::ı 

Vilôyetler ............................................ 
Kirahk mahaller 
Zonguldak Belediyesinden : 

Belediyeye ait iskele park ve bahçe 
sinin işletilmesi üç sene müddetle bir 
müteahhide verilmek üzere açık art. 

Ankdra Telefon Müdürlüğünden: tırmıya çıkarılmıştır. İhale 24. 3. 939 
Ankara telefon müdürlüğü santra_ tarihine müsadif cuma günü saat 16 

1ı açık eksiltme ile yağlı boya ile bo- da Zonguldak belediye encümeninde 
yattmlacaktır. Muhammen bedeli 563 yapılacaktır. 

Dünkü kır koşusundan bir enstantane lira. 70 kuruş olup muvakkat teminat Oç senelik muhammen bedeli 3000 
42 lıra 30 kuruştur. Şartname müdür- liradır. 

tlün, okullar arasındaki maçtan son
ra 6000 metrelik bir mesafe üzerinde 
kır koşularının Türkiye birincilikleri 
Yapılmı.ştır. 

Bu müsabakaya 17 bölge dörder at
letle iştirak etmiştir. Koşuya 19 Ma -
)'ıs stadyomu içerisinde başhyan at -
letıer stadyomda bir bu~uk tur yap
tıktan sonra stadı terkederek at yarışı 
}'er.ine doğru esbit olunan istikamet -
te ilerlemişlerdir. Ar:ızah ve değişik 
arazi üzerinde 2400 metre kadar koş -
tuktan sonra stada girerek bir tur ya
pıp gene aynı saha ve mesafeyi aksi 
istikamette koşarak tekrar statta ya -
rıın tur daha koşmak suretiyle mesa -
fenin böylece 1200 metresini pist ü -
zerinde ve 4800 metresini de arazide 
koşmuşlardır. 6000 metreyi de Riza 
Maksut en önde koşmuştur. Dö.:ıüşte 
Ali Çakır, Mustafa Kaplan'ı ve Artini 
takarak ikinci safa geçti. Bu suretle 
~iza Maksud'un peşine takıldı. Artin
le Mustafa da üçüncülük için bir hay
li uğraştılarsa da Mustafa hasmını ge
çemiyerek dördüncü oldu. 

Türkiye'de 937 senesinde 6 bölge -
nin 103 atlet ile iştirak ettiği ve ge
çen sene 12 bölgenin 1534 atletle iş
tirak ettiği bu müsabakalara bu yıl 
17 bölge 1714 atletle girmiştir. 

937 senesinde Ankara'dan Şevki 
22.18.4/5 de: 938 de Kocaelinden Ga
lip 19.20 de bitirmişlerdi. 

Bu yıl Rıza Maksut yeni bir rekor 
ile koşusu 18.46.2 de kazandı. 

Her sene daha muvaffakiyetli neti
celer alan alletlerimizin dünkü ferdi 
tasnifindeki teknik neticeleri şöyle· 

dir: 
1 inci Rıza Maksut (İstanbul) 18-

46.2, 2 inci Ali Çakır (Ankara) 19.17.2 
3 üncü Artin Artaç (İstanbul) 19.S4.4 
4 üncü Mustafa Kaplan (Ankara), 
S inci Hüseyin Albayrak (İstanbul, 
6 ıncı İbrahim Baysal (Kocaeli), 7 in
ci Rasim Bilen (İzmir), 8 inci Galip 
Koşar (Kocaeli), 9 uncu Osman Ka -
vas (Konya), 10 uncu lbrahim Kır 
(İstanbul), 11 inci Sait Güner (Gazi
antep), 12 inci Enver ltiç (Kayseri), 
13 üncü Sırrı Çetin (Eskişehir), 14 
üncü Ali Efe (Ankara), ıs inci Ke -
tnal Tuna (Kocaeli). 

Bu koşunun takım tasnifi sxrasiyle 
neticeleri de aşağıdadır: 

İstanbul 9 puvanla birinci 
Ankara 19 puvanla ikinci 
Kocaeli 28 puvanla üçüncü 
Konya 44 puvanla dördüncü 
Eskişehir !i8 puvanla beşinci 
İzmir 64 puvanla altıncı 
Bolu 66 puvanla yedinci 
Kayseri 68 puvanla sekizinci 
Bursa 77 puvanla dokuzuncu 
Gaziantep 7 8 puvanla o.::ıuncu, 
Muğla 92 puvanla on birinci, 

..1111111111111111111111111111111111111111.. 

E HALK SİNEMASI = 
~T~~k~.e KAS 1 R GA ~ilm;~ 
: sozlu ıle : 
: Bir iki güne kadar açılıyor 

Seyha·n 94 puvanla on ikinci, lük bürosundan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin şartnamesini almak ü. 
Aydın 106 puvanla on üçüncü, 
Yozgat 115 puvanla on dördüncü -

dürler. 
Koşu dörder kişilik takımlar ara -

sında yapılmış ve her koşucu yarışı bi 
tiriş sırasına .göre bir &ayı almak su -
retiyle yapılmıştır. Binnetice en az sa 
yı toplıyan takım birinci sayılmak ve 
sayıların beraberliği halinde de en 
yüksek derece elde eden takım ileri -
de sayılarak dereceler tesbit edilmiş -
tit. 

Pazarlık 23. 3. 939 tarihinde saat zere her gün belediye encümen kale. 
lS te telefon müdürlüğünde yapılacak mine ve arttırmıya girmek için 225 li
tır. Tal~pJerin 2490 no. lu kanunda ya- ralık muvakkat temiınat mektup veya 
zıh ves~alarla me~k~r saatte müdürL makbuzları ile Zonguldak belediye 
yete muracaatları ılan olunur. 10817 encümenine müracaatları ilan olunur. 

Bir izah 
Dün şehrimizde yapılan kır koşu -

ları münasebetiyle 19 bölgeden atlet -
ler getmiş olduğunu ve cumartesi gü
nü atletler şerefine bir çay toplantısı 
hazırlandığını yazmıştık. Toplantıda 
General Cemil Tahir Taner de bir ko-
nuşma yaparak kır koşularını nfayda
lan üzerinde durmuş ve hükümetin 
spor işlerindeki başlıca gayesini ha -
zır bulunanlara veciz bir lisanla izah 
etmiştir. 

Ge:ıeralin bu konferansından son • 
ra da atletizm federasyonu reisi tara
fından uzun koşuların tekniği hakknı
da faydalı bir konferans verilmiştir. 

Yazımızın sonuna gelmesi icap e
den bu kısım, general Cemil Taner'in 
sözlerinden evele karıştığı için bu kü
çiik izahı yapmıya lüzum gördük. 

Jci~ndarmo 

Telefon teli ve saire ahnacak 
J andaT'ma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Vasıflarına uygun ve tamamı. 

na sekiz bin dokuz yüz doksan altı li
ra yirmi altı kuruş kıymet takdir edi
len üç mili metre kalınlığında altı 
yüz kilometre galvenizli telefon ve on 
dört kilometre galvenizli bağ teli va· 
sıfları dairesinde yekdiğerine bağlan
mış Deveboyunlu üç numara porselen 
fincan kapalı zarf usuliyle 27. 3. 939 
pazartesi günü saat onda satın alına· 
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon. 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiye:ılerin 676 liralrk ilk te
minat banka mektup veya vezne mak. 
buzunu muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuza kadar komisyo
na vermiş olmalarL 

(802) 108 ,35 

Satıhk 

Karklarelinde açılacak 

artezyen kuyusuna 

a it eksiltme ilônı 
Belediyeler lmar Hey.e ti Fen Şef. 

liğinden :. i 
Krrklarelinde tahtezzemb. su araş • 

trrmalan isrin bir artezyen sondaj ku. 
yusu açılması işi 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dairesinde kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye k<:ınulmuştur. 

İşin keşif bedeli 13186 liradır. Mu. 
vakkat teminatı 989 liradır. 

İhale 6. Nisan. 1939 tarihine rastlı
yan perşembe günü saat on birde Kırk 
larcli belediyesinde toplanacaık eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bu. 
na muadil sondaj işi yaptıklarma dair 
Nafia Vekaleti vesikasını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

Şartnameler bilabedel Ankarada Be 
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
ve Kırklareli belediyesinden almabi -
lir. Bu hususta fazla izahat almak is -
tiyetılerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine ve Kırklareli belediyesine 
müracaatları ve kapalı teklif zarfları· 
nm muayyen günde saat ona kadar 
Kırklareli belediyesine verilmiş veya 
posta ile bu saate kadar gönderilmiş 
olması lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (887) 

10909 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Bele diyesinden : 
1 - Belediye zabıta memurları için 

yaptırılacak (75) takım elbise ve kas· 
ket on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1122,60) 

liradır. 
3 -- Muvakkat temi·:ıat (84,25) ll-

ralır. 
4 - Nümune ve şartnamesini gör· 

me.k istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 31. 3. 939 
cuma günü saat (10.30) da belediye 
encUmenine müracaatları. 

(937 ) 10935 

an koz 
Ankara Belediye~inden : Muhammen B. Muvakkat teminatı 

Cinsi: Mahallesi: Ada : Parsel: Lira. Ku. Lira. Ku. --
Ahşap hane Duatepe 285 32 40 00 3 00 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure· 
tiyle satılacaktır. İhalesi 5-4-939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
liplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

997) 10994 

(823) 10815 

Bahçe yaptırılacak 
l zmir Be lediye Rei.liğindeın : 

Yapılacak şehir oteli bahçninin in
şa ve tanzimi kapalı zarflı eksiltme • 
ye konulmuştur. Şartname ve vahidi 
fiat cetveli baş mühendislikten iste -
nir. Muhammen bedeli on sekiz bin 
sekiz yüz on sekiz liradır. İhalesi 
28-3.939 sah günü saat on yedidedir. 
2490 No. lu ka•.::ıunun tarifatr daire • 
sinde hazırlan~ teklif mektupları 

ihale günü azamt saat on altıda encü -
mende riyasete verilir. Muvakkat te • 
minatı bin dört yüz on bir lira otuz 
beş kuruştur. (902 - 819) 10901 

Bir okul binası 

yaptlnlacak 
Tekirdağ Vilay~ti Daimi encü

meninden : ı 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltm.e

ye konulan Çorlu ilçesinde yeniden 
inşa ettirile<:ek 6 sınıflı ilk okul. 

2 - Bu hususa ait şartname ve ev_ 
rak şunlardır. 

A-Proje, 
B - Vaziyet planı, 
C - KC'Şif tafsilat cetveli, 
D - Keşif hulasa cetveli. 
E - Fenni şartname, 
F - Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
I{ - Silsilei fiyat bordrosu. 
L - Genel şartname, 
3 - KC'Şif bedeli 0 7718) lira 2 ku. 

ruştur. 

4 - Şartname ve diğer evrakı gör • 
mek istiyenler Tekirdağ Nafia Mli
dürlüğünden alabilirler. 

5 - 24-3-939 tarihinden başlamak 
ve 7-4-939 cuma günü saat 14 te Te -
kirdağ vilayeti daimi encümenince i • 
hale edilmek üzere l S gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 8 
gün evel Nafia müdürlüğüne müraca
at ederek bu işi yapabileceklerine da
ir ves~ka almaları lazım gelir. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1329) lira muvakkat temi. 
nat verilmesi lazımdır. 

8 - P06ta ile gönderilecek mektup. 
tarın ınihayet 5 inci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar. 
fın mühür mumiyle iyice kapatılmış 
olması gerekmektedir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

10920 

Elektrik tesisatı 
Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski kasabasında tesis edilecek 

olan ve münakasası kapalı zarf usu
liyle yapılması tekarriir eden elektriık 

. 1 - Yaptırılacak olan elektrik te· üzere belediyemize ve mezkur bele
s:satının muhammen bedeli (18528) diyelere müracaatları ilan olunur. 
hra (45) kuruştur. Ve buna ait san.. 10996 
tral binasr.ım muhammen bedeli de 
(4600) liradır, ki ceman yekiin 
(23128) lira 4S kuruştur. 

2 - İşbu tesisatın hitam müddeti 
münakasa tarihinden itibaren sekiz 
aydır. • 

3 - Münakasa 3 nisan 1939 tarihi· 
ne rastlıyan pazartesi günü saat 14 
de Babaeski belediye dairesinde müte. 
şekki! encümen huzuru ile icra oluna
caktır. 

4 - Bu işe ait plan ve projelerin 
(~n) lira bedel mukabilinde belediye. 
mızden alınması kabil olacağı ilan o· 
lunur. (1478/ 829) 10927 

Su projesi yaphnlacak 
Kayseri Vilayetinden : 

1 - Kayseri merke; kazasınm 
Muncusun nahiyesine bağlı Karahö. 
yük köyüne ait içme suyu fenni keşif 
proje ta:ızimi aşağıdaki şerait altında 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait bedeli keşif 300 li· 
ıadır. 

3 - Suyun menbaı tahminen beş 

kiiometredır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edenler % 
7 ,S teminatı adiye verecekler ihaleden 
sonra % ıs 'şe iblağ edilecektir. 

5 - Yapılacak keşif ve proje evra. 
kı mukavele tarihinden itibaren 45 
gün darfr:ıda ikmal edilmesi meşrut· 
tur. 

. 6 - Yapılacak proje ve keşifname. 
':lın nafıa vekaletince tasdiki meşrut
tur. 

7 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa. 
at 14 de Kayseri vilayet merkezinde 
hususi muhasebe müdürlüğünde köy 
heyeti ihtiyariyesi tarafından icra e· 
dilecektir. 

8 - Fazla malumat almak i~tiyen
lerin Kayseri hususi muhasebe müdür 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1660-926) 10928 

Hademe ve hastabakıu alınacak 
Niğde Memleket haatanes.İ 

tabipliğinden : 

Hastanemize ehliyetine göre 20 -
30 lira ücretle hadcınc ve hastabakı
cr alınacağından okuyup yazma bi
len ve hastanede çalışmış olan (Ka
dın tercih edilecektir.) bteklilerin 
Niğde memleket hastanesi baş tabip· 
liğine müracaatları il<in olunur. 

(984) 10989 

Adliye binası yaphrtlatak 
Maniaa Nafıa Müdürlüğünden : 

1) 60758 lira 98 kuruş ke~if bedelli 
Manisa adliye !binasının 40 bin lira -
lık birinıci kısım inşaatı vahidi fiyat 
esası Ü.Zerinden kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Eksiltme 5.4.939 çarşamba günü 
saat 16 da Manisa nafia müdürlüğü o -
dasmıda yapılacaktır. 

3) Bu işe ait evrak : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Proje 
C - Keşif tafsilatı, 

D - Keşif hülasası cedveli, 
E - Fiyat silsilesi ccdveli 
F - Bayın<lırlrk işkri genel şartna

mesi. 
G - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi ve şose ve kargir inşaata 
ait umumi şartname. 

H - Hususi şartname, 
İ - Mukavele projesinden ibarettir. 
Bu evraık iki lira bedel mukabilinde 

Manisa nafia müdürlüğünden satına
lınabilir. 

4) Muvakkat teminat 3000 liradır. 
5) İsteklilerin 939 mali yılma ait 

ticaret odası vesikasını ve ihaleden en 
az sekiz gün evel vilayete müracaatla 
alacakları fenni ehliyet vesikalarını 

da teklif mektuplarının içarsine koy -
maları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 numaralı kanu _ 
na göre hazırhyacakları teklif mek _ 
tuplarmı S.4.939 çarşamba günü saat 
15 e kadar nafıa müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeelri veya bu saate 
kadar gelecek ~ekilde posta ile gön _ 
dermeleri l~ımdır. Postada vaki ola -
caık gecikmeler kabul edilmez. 

10995 

Arazoz alınacak 
Niğde Belediyesinden : 

1 :-. Belediyemiz için şartnamesi 
mucıbınce (8500) lira muhammen be· 
delle bir arazoz makinası mübayaası ; 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 30-3-939 tarihine mü
sadif per~mbe günü saat on dörtte 
Niğde belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekte -
rin bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde teminat vermesi 
mecburidir. İhaleyi müteakip. teminat 

Elektrik ve su projeleri 
yaptmlacak 

Birecik Belediyesinden 
1 - Kasabaya yapılacak elektrik ve 

su tesisatı projeleri (10-3.939) tari -
hinden itibaren bir ay müddetle kapa. 
h zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme (11-4-939) tarihine 
müsadif salı günü saat (14) te kayma
kam ve belediye dairesi odasında ya • 
prlacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (lSO) lira -
dır. 

4 - Mufassal malCımat alabilmek is. 
t~yenler Birecik belediyesindeki bu işf, 
a~t ~şartnameyi görebilirler. Ve yahut 
bılabedel aldırabilirler. ( 910) 10907 

Hükumet konağı 

yaptıracak 

Malkara Malmüdürlüğünden : 
Kanuni noksanlar dolayısiyle mali. 

ye vekaleti taraf.:ıdan mukavelesı fes
hedilen (17547) lira 8 4 kuruşluk Mal· 
kara hükümet konağı birinci kısım 

ın~aatı l S. 3. 939 dan itibaren 15 gün 
muddetle ve kapalı zarf usuliy!e ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1 nisan 939 cuma günü 
saat 11 de Malkara malmüdürlüğü .J

dasında topla:ıacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

1 - Muvakkat teminat miktarı 
1317 liralır. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ve buna bağlı mukavele, proje nafıa 

genel şartnamesi vesair evrakı gör
mek istiyenler her gün mesai saati da 
bilinde Malkara malmüdürlüğünde 

görebilirler. 
İstekliler 2490 sayılı kanun hüküm

lerine göre hazırltyacakları teklif 
mektuplarını 31 mart 939 cuma günü 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
malmüdürlüğüne vermeleri ve yahud 
taahhütlü olarak göndermeleri ve pos. 
tadaki gedkmelerin kabul edilmiycre
ği ilan olunur. 

(1672/ 930) 10941 

Kırtasiye mü na kasası 

Çankm Belediyesinden : 
Çankırı belediyesinin 939 mali sene

sine ait Kırtasiyesi 13. 3. 939 tari
hinden itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Muhamme:ı bedeli (300) lira
dır. 

2 - İhalei katiyesi 28. 3. 939 tari. 
hine müsadif salı günü saat on beşte 
Çankırı belediye dairesinde encümeni 
belediye tarafından icra kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (22) lira 
(SO) kuruştur. 

4 - Kırtasiyenin listesi ve ışartna
mesi evrakr:ıa merbut olup talip olan
lar her gün belediyeye müracaatla gö. 
rebilecekleri gibi taşradan istiyenlere 
de bedelsiz olarak gönderilecektir. 

109S2 

Evrakı matbua 
mü na kasası 

Çankırı Belediyesinden : 
Çankırı blediyesinin 939 mali sene

sine ait evrakı matbuası 13. 3 , 939 ta
rihinden itibaren on beş gü:ı müddet.. 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Muhammen bedeli bin yüz li
radır. 

2 - İhalei katiyesi 28. 3. 939 tari
hine müsadif salı günü saat on beşte 
Çankırı belediye encümeni belediye 
tarafr:ıdan icra kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (82) lira 
(50) kuruştur. 

4 - Evrakı matbuanın liste1>i ve 
ı;artnamesi evrakına merbut olup ta. 
lip olanlar her gün belediyeye müra
caatla görebilecekleri gibi taşradan is· 
tiyenltre de bedelsiz olarak gönderi-
lir. 10953 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Mutki Malmüdürlüğünden : 

28. 2. 1939 tarihinde ihale olunmak 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulan hükümet konağı inşaatrnın 

otuz beş bin üç yüz yirmi bir lira 
yirmi bir kuruşa tekabül eden aksamı 
nı~ inşasına talip zuhur etmemiş ol : 
dugundan 28. 3. 1939 salı günü ihalesi 
ya~ılmak üzere eksiltmenin pazarlık. 
~a ıcr~ı kararlaştırılmış olduğundan 
ıstek:ıl~rin ve bu işe ait evrakı gör _ 
mek ıstıyenlerin mezkur tarihe kadar 
Mutki malmüdürlüğüne müracaatla. 
rz ilan olu.nur. 10973 
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. · iç işler Bakanlığı 

Eskişehir halihazır 

haritası alımı işi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasının 1/500 ve 

1/2500 mikyaslı halihazır hartalarr ü
zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskun sahadan 120 hektarlık bir kıs
mının yeniden hartalarmın alınması 
işi ile 1100 hektara varan 1/5000 ta
keometrelik umum hartasının alımı 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
İşin bedeli 7250.- Liradır. 
Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü

nü saat 11 de Eskişehir belediyesin
de toplanacak belediye eksiltme ko -
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 545.- liradır. 
Şartnameler bilabedel Ankara'da be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
ve Eskişehir belediyesinden alrnabi. 
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ona kadar Eskişehir belediyesi. 
ne verilmesi veya bu saate kadar pos
ta ile gönderilmiş olması lazımdır. 

(737) 10765 

Biga kasabası 

halihazır haritası alımı 

işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : ı 

Biga kasabasının 150 hektarlık kısmı. 
nı hali hazır hartalariyle bunu muhat 
30 hektarlık kısmı ile 180 hektara va
ran sahanın yalnız 1/2000 Iik münha. 
nili hartasının yeniden alımı işi kapalı 
zarf usuliyle eksilgniye çıkarılmıştır. 
İşin maktu bedeli 2500 liradır. Muvak. 
kat teminatı 187,5 liradır. 

Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü
nü saat 11 de Biga'da belediyedairesin 
de toplanacak belediye eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
bilabedel, Ankara'da belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Biga bele. 
diyesinden alınabilir. Tekliflerin ta
yin edilen günde saat ona kadar Biga 
belediyeeine gönderilmesi veya bu sa
ate kadar gönderilmiş olması lazımdır. 

(738) 10766 

Bünyan kasabası 

halihazır haritası alımı 

işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden; 
Bünyan kasabasmın 90 hektarlık 

kısmının halihazır haritalariyle bunu 
muıhat 60 hektarlık kısmı ile 150 hek. 
tara varan sahanın yalnız 1/2000 lik 
münhanili hartasının yeniden alımı 
işi kapalı zarf usuliyle eksilbneye 
çıkarılmıştır. İşin maktu bedeli 2500 
liradır. 

Eksiltme 27. mart 1939 pazartesi 
günü saat 11 de Bünyan belediyesin
de toplanacak belediye eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187 lira 50 ku
ruştur. 

Şartnameler bilabedel, Ankara'da 
Belediyeler lmar heyeti fen şefliğin
den veya Bünyan belediyesinden alı
nabilinir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa· 
at ona kadar Bünyan belediyesine ve
rilmesi veya bu saate kadar posta ile 
gönderilmiş olması lazımdır. (739) 

10767 

lskilip kasabası su 
projesi tanzimi ışı 

eksiltmesi 
Dahil iye Vekaletinden: 

İskilp kasabası içme suyu tesisat. 
etüd ve projeleri tanzim işi kapalı zarf 
usuliyle eksilmeye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhamen bedeli 1500 lira
dır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel, A:ıkara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğinden veya İskilip 
Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
İskilip beldiyesinde toplanacak eksilt· 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve· 
saiki aynı gün saat ona kadar komis 

. yon reisliğine teslim etmiş olmalarr 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inii maddelerine uygun 112 lira 50 
kuruşluk mupakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

..ıince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

1 D - Münakasaya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde scıhibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zaıf
lari yle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günii 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olma'St ve 
nihayet bu saate kadar komisycr.ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Şefliğine ve İskilip Belediyesine 
müracaat etmeleri. (746) 10768 

Niğde kasabası su 
projesi tanzimi ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 
Niğde kasabası içme su tesiatı etüd 

ve projeleri tanzimi işi kapalı zarf usu 
liyle eksilbneye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2350 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde be 
tediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi -
ne rastlıyan pazartesi günü saat on bir 
de Niğde belediyesinde toplanaiak ek. 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 ~Eksiltmeye girebilmek için is.. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis_ 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 176 lira 25 ku 
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncii madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzal't bir mektup 

D - Münakasaya iştirak edecekle. 
rin su işlednde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu-
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf_ 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisycr.ıa gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Niğde belediyesine 
müracaat etmeleri. (747) 10769 

Develi kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

ışı 

Develi kasabası içme su tesisatı e. 
tüd ve projeleri ta:'lzimi kapalı zarf 
usuliıyle eksiltmeye çtkarılmışttr. 

1 - İşin muhammen bedeli 2800 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara_ 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinde·n veya Develi be
lediyesinden alabilirler. 

3 _Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Develi belediyesinde topla":lacak ek -
"itme komisyonunda yapılacaktır. Sl • • • 

4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ıs.. 

teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ~e
saiki aynı gün saat ona kadar komıs
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 210 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber "vermeleri lazrmdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile göndei-ilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olma11ı ve 
nihayet bu saate kadar komisya41a gel_ 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Develi beldiyesine mii 
racaat etmeleri. (748) 10770 

Zile kasabası su projesi 
tanzimi işi eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Zile kasabası içme suyu tesisatına a. 

it etüd ve projelerin tanzimi işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel .Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fe:ı şefliğinden veya Zile bele • 
niyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart -939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Zile belediyesinde toplanacak eksilt -
me komisyonunda yapılacaktır, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygu:ı 150 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir m~nii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğunda·n isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarım teklif zarf. 
lariyle beraıber -vermeleri Iazrmdrr. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarmm iadeli teahhütlü olmasr ve 
nihayet bu saate ı~dar komisyona gel. 
miş bulunmasr lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Zile belediye~ine mü. 
racaat etmeleri. (749) 10771 

Kırşehir kasabası su 
projesi tan%İmi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

. . 
ışı 

Kı.rşehir kas.abası içme S\JIYU tesisatı 

etüd ve projeleri tanzimi i~i kapalı 
zarf usuliyle eksiltineye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhammen bedii 2700 li • 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Kırşehir 
belediyesbden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi • 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on -
birde Kırşehir belediyesinde toplana -
cak eksiltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is.. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
laznndır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 202 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğunda-n isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını tektif zarf
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olma'Sı ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
mis bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Kırşehir belediyesine 
müracaat etmeleri. (750) 10772 

Bayburt kasabası su 

projesi tanzimi ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Bayburt kasabası içme suyu tesisa
tı etüd ve projeleri tanzimi işi kapa
lı zarf usuHyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2500 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Bayburt 
belediyesinden alaıbilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi • 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Bayburt belediyesinde toplana-

cak eksiltme komisyonunda yapıla - istiyen•lerin Belediyeler İmar Heyeti 
ca.ktır. fen şefliğine ve Mardin belediyesine 

4-"Eksiltmeye girebilmek için is.. müracaat etmeleri. (753) 10775 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve-
saiki aynı gün saat ona kadar komis. Bafra kasabası su projesi 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: tanzimi işi eksiltmesi 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun 187 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat • 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasal}'a iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo-:ıa gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bayburt belediyesine 
müracaat etmeleri. (7vl) 10773 

Adıyaman kasabası su 
projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletin·den 

ışı 

Adıyaman kasabası içme suıyu etüd 
ve projelerinin tanzimi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2700 li. 
radrr. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara_ 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Adıyaman 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlryan pazartesi günü saat on bir -
de Adıyaman beldiyesinde toplanacak 
eksilbne )comisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is.. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis 
yon rcisliğine teslim etmiş olmaları 

Iazmıdrr: 
A - 2490 sayrlı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun 202 Hra 50 ku 
cuşluk muvakıkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncli madesi muci

bince eksil·tmeye gıirmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzah bir mektup 

D - Münaka~a iştirak edecekle. 
rin su i.şterinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart Qlduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
larıiyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek te.kHf mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo-:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyen]erin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Adıyaman belediyesi
ne müracaat etmeleri. (7 52) 10774 

~ardin kasabası su 
projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

. . 
ışı 

Mardin kasabası içme suyu tesisatı 
etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 
zarf usaliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhammen bedeli 6000 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
h'IYeti fen şefliğinden veya Mardin 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi gü:ıü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is_ 
teklilerin aşğıda yazdı teminat ve ve
saiki ayru gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
laznndır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

Dalailiye Vekaletinden: 

Bafra kasabası içme suyu tesisatına 
aiıt etüd ve projelerin tanzimi işi ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 3600 li
radu. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnam!, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Bafra be_ 
lediyC'Sinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlryan pazartesi günü saat on birde 
Bafra beledİ\)'esinde toplanacak eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: ' 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 270 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle
rin su işleri-nde sıl':hibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalannı teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olma'Sı ve 
nihayet bu saate kadar komisyo·:ıa gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenJerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bafra belediyesine 
müracaat etmelri. (7 54) 10776 

Tosya kasabası su projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Tosya kasabası içme suyu tesisatına 
ait etüd ve projelerin tanzimi i§i kapa. 
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

1 - İ~n muhammen bedeli 3000 li· 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait ~artname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti BelediyeLer İmar 
heytei fen şefliğin.den veya Tosya be
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi • 
ne rastlııyan pazartesi günü saat on 
birde Tosya belediyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is.. 
teklileırin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon rei'Sliğine teslim etmi<ş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayrlı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 225 liralık 
muvakat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunu·n 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf
Jariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olma'Sı ve 
nihayet bu saate kadar komisya41a gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu lş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Tosya belediyesine 
müracaat etmeleri. (7 55) 10777 

Siirt içme suyu fesisall 
iıi eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

inci maddelerine uygun 450 lirahk Siirtte takriben 4 kilometre mesafe. 
muvakkat teminat, de~ terfi ile su isalesi ~ompaj, filtre 

yon rei'Sliğine teslim etmi.ş olmalat1 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uyıgun 7250 liralı1' 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalaf 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci• 

hince eksiltmeye girmiye bir maniİ 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup• 

D - Mü":lak:asaya iştirak edecek mu 
teahitlerin su tesisatı işleri yapmış ol 
duıklarına dair vesikalarını teklif zarf• 
lariıY'le beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale gün" 
saat ona kadar makbuz mukal:iilind 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklH mele• 
tuplarınm iadeli teahhütlü olması "e 
nihayet bu saate kadar komisyona gel· 
miş bulunması lazımdrr. 

Bu iş hakkında fazla izahat alma~ 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğne ve Siirt belediyesine mü• 
racaat etmeleri. (759) 10778 

Finans Bakanhğı 

Saç dosya dolabı al1nacak 
Maliye Vekaletinden : 

1 - 2020/ 1000/ 510 milimetre eba
dında ve muhammen bedeli karasaÇ 
(Tomas) olduğuna göre beheri 65lir~ 
ve Simens Martin Double decape oldıJ 
ğuna göre de beheri 75 lira olan 120 
adet saç dosya dolabı kapalı zarf usu• 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 pazartesi 
günü saat on beşte Maliye vekaleti le• 
vazım müdürlüğünde toplanan eksilt• 
me komisyonunda yapıla<:aktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünden ve İstanbul'da Dolmabahçe'de 
Maliye evrakr matbua ambarı memur· 
luğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 numaralı k:anu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve karasaç (Tomas) a talip 
olduğuna göre 585 ve Simens Martirı 
Double decape'ye talip olduğuna göre 
de 67 5 liralık teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifatı ve şartnamedeki şe· 
raite tamamen uygun ve noksansız o• 
larak yazacakları teklif mektuplarııt1 

havi kapalı zarfların ı ihale saatindeıt 
bir saat evel komisyon reisine verme• 
teri. (801) 10834 

Posta,·. Telgraf ve Telefon 

Halk tipi radyo ahizeleri 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden= 

Halk tipi olarak memleketimizde 
kı.ıllanılmak üzere idarec.e tespit edil
miş olan evsafta Radyo ahizesi imal 
edecek fabrikaların İstanbul ve An
kara P.T.T. müdürlüklerinden ala
cakları izahnameye göre nihayet 
5. 4. 939 tarihine kadar teklif ve nu
mune vermeleri itan olunur. 

(529) 10580 

2 No. lu fincan alınacak 
P. T. T. Levazım Mü.dürlüğün

den : 

ı - Taahhüdün ademi ifasından 
50.000 aoet 2 No.lu fincan açık eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (12,500), mu 
vakkat teminat (937,5) lira olup ek
siltmesi 24 nisan 939 pazartesi günü 
saat 16 da Ankara P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve ka
nuni vesaikle beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P .T.T. 
levazım, İstanbul Kınacıyan hanında 
P.T.T. ayniyat şube müdürlüklerin
den parasız verilecektir. 

(784) 10803 

Kavak direği alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremize 100 adet 6 metre ve 
100 adet 8 metre uzunluğunda 200 a .. 
det kavak direği münakasa ile alına .. 
caktır. 

B _Kanunun tayin ettiği vesikalar tesısatt, su deposu, şehır şebekesi ve 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci- sair müteferri işlerb yapılması kapa. 

hince eksiltmeye girmiye bir manii h zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş. 
bulunmadığına dair imzıd·ı bir mektup tur. 

2 - Şartnamesi idaremizde mevcut
tur. Müracaat ede.:ılere parasız veri .. 

120000 lir. D - Münakasaya iştiraık edecekte. 1 - İşin muhammen bedeli 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek liradır. 
mühendis veya mühendis olmaları 2 - İstekliler bu işe ait şartname 
şart olduğundan isteklilerin b~ husu- P:?je ve sair evrakı 600 kuruş muka: 
su tevsik eden vesikalarını teklıif zarf. bılınde Ankarada Dahiliye Vekaleti 
larıiyle beraber vermeleri lazımdır. belediy.ı:ler imar. beyti fen şefliğinden 

5 _ Teklif mektupları ihale günü veya Sıırt beledıyesinden alabilirler. 
saat ona kadar maıkbuz mukabilinde 3 - Eksiltme 20 nisan 1939 tarihL 
komisyon reisliğine verilecektir. ne rastlıyan perşembe günü saat 11 de 

Posta ile gönderilecek teklH mek- Siirt belediyesinde toplanacak eksilt. 
tuplarının iadeli teahhütlü olma~n ve me komisyonunda yapılactktır. 
nihayet bu saate katlar komisyo':la gel- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
miş bulunması lazımdrr. t:eklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve-

Bu iş hakkında fazla izebat almak saiki aynı; gün saat ona kadar komiii. 

3 - Altı metrelik direklerin mu .. 
ham.men bedeli 5 lira 8 metreliklerin 
7 lira olup hepsinin muvakkat temi • 
nah 90 liradır. 

4 - Direkler idaremizin Kırşehir 
kasabasında göstereceği depo mahal # 

linde teslim edilecektir. 
5 - İhale 22-3-939 da çarşamba gü

:ıü saat 16 da Kırşehir posta telgraf 
müdüriyeti dairesinde icra edilc<:ek -
tir. 

6 - Münakasa açık olarak yapıla -
caktır. (879) 10875 
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kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkOr gün ve saatte komisyona 

20-3 - 193~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U~~~'~U~S:::__~~~~~~~~~----~~~--------~"----~~~~-~"-'~~~ 

S 1 • ı ' • mediği'Dden 21. 3. 939 pazartesi günü 

1 O adet Redresör 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
nıisyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2320 lira olan on adet Redresör açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28-3-939 sah günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 174 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılr kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satmalma komisyonunda bulunmaları. 

(413) 10427 

3 hangar yaptlrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

nıisyonundan : 

1 - Eskişehir'de üç hangar yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli (253390) iki 
yüz elli üç bin üç yıüz doksa·:ı lira 13 
on üç kuru~tur. İlk teminatı 15107 li 
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 29. 3. 939 
çarşamba günü saat 11 de vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 12 
lira 70 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
cıun iki ve üçüncü maddelerinde yazı
lı vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarrnı · ihale saatmdan bir 
saat eveline kadar komisyona verme
Leri. (843) 10840 

2 Tayyare ho .. ngarı 

yapt1rılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
nıisyonundan : 

1 - li:skişehir'de iki adet tayyare 
hangarı yaptırılacaktır. İlk keşif be
deli 110896 lira 52 kuruştur. İlk te
minat miktarı 6795 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Proje ve şartnamesi 5 lira 5 5 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklileri':l 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ilirile saatinden bir saat 
~•eline kadar komisyona vermeleri. 

(844) 10841 

Bir tayyare hangarı 
yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

1 - İzmir'de bir tayyare hangarı 
yaptırılacaktır. İlk keşif bedeli 
125135 lira 42 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 7 507 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. 
g39 salı günü saat 16 da vekalet satrn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 6 li
ra 26 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklileriın 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 ü-ncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikle ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme
leri. (846) 10843 

11 adet benzin tankı yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

nıi&yonundan : 
1 - Muhtelif mahallerde 11 adet 

benzin tankı yaptırılacaktır. Keşif be
deli 116.665 lira olup ilk teminat mik
tarı 7085 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 3. 
939 çarşamba günü saat 1 S de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

3 - Keşif, resim ve şartnameleri 5 
lira 85 kuruş bedelle alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saa~t e
veline kadar komisyona vermelerı. 

(8b7) 10844 

İli~ ve sıhi malzeme ahnacak 

Zeytinyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 28000 kilo zeytinyağı makam

ca gali görüldüğünden yenide·:ı kapa.. 
1ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 14698 lira 
20 kuruş olup ilk teminatı 1102 lira 
36 kuruştur. 

3 - İhalesi 27. 3. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı ka·:ıunun 2, 3. ii maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinden en geç bir saat eve
tine kadar teminat ve teklif mektupla 
rını komisyona vermeleri. 

(854) 10849 

Elektrik mütehassısı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci Askeri hastanesine 125 

lira maaşlı bir elektrik mütehassısı a. 
lmacaktır. 

2 _ Taliplerin kaydı kabul şera.iti .-
ni görmek üzere hastane baş tabıplı-
ğine müracaatlar. (958) l0964 

Nakliyat yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı _ A·nkara toprak ofisinden alma_ 

cak 1000 ton buğdayın değirmencilik 
limited şirketinin değirmenine nakli
yesi pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Taliplerin pey akçeleriyle bir -
likte 24. 3. 939 cuma günü saat 11 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis-
yomma gelmeleri. (959) 10965 

Portakal ve tereyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 3000 adet çekirdeksiz yafa 

portakalı ile 50 kilo tereyağı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 20/3/939 pazarteesi günü saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri (991} 10983 

Kaşar peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

alınacak olan 2100 kilo kaşar peyni
rinin eksiltmesinde istekli çıkmadı
ğından 3. 3. 939 dan itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 
20 kuruş olup ilk teminatx 94 lira 82 
kuruştur. 

3 - !kinci pazarlık günü 3. 4. 939 
pazartesi günü saat l'l dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (990) 10991 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umuın Mü

diirlüğünden : : 
Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 

tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İs
teklilerden Ankarada bulunanların 
silah fabrikasına, lstanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, Izmirdeki
lerin de lzmi rdeki silah fabrikası

na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (745) 10790 

149 kalem ateşe 

mukavim muhtelif tuğla 

ve harçlar alınacak 
M. M- Vekaleti Satın Alma Ko- Askeri Fabrikalar Umum Mü_ 

misyonundan : dürlüğü Merkez Satın Alma Komis-

1 - 78 Kalem ilaç ve sıhi malzeme yonundan : . . 
satın alınacaktır. Muhammen bede- Tatımin edilen bedelı (151.170) lı
li 4260 lira olup ilk teminat mikdan ra olan 149 kalem ateşe mukavim 
319 lira 50 kuruştur. muhtelif tuğla ve harçlar Askeri 

2 _ Açık eksiltmesi 6. 4. 939 per- Fabrikalar Umum müdürlüğü mer
şembe günü saat 14 de vekalet satın kez satın alma komisyonunca 2. 5. 
alma komisyonunda yapılacaktır. 1939 salı günü saat 15 te kapalı zarf

.. la ihale edilecektir. Şartname (7) li-3 - Şartnamesi ve listesi her gun 
komisyonda görülebilir. ra (56) kuruş mukabilinde komis-

4 - İsteklilerin bu işle alakadar yondan verilir. 
olduklarına dair vesaikle ilk temi- Taliplerin muvakkat teminat olan 
nat mektup veya makbuzlariyle bir- (8.808) lira (50) kuruşu havi teklif 
likte komis ona gelmeleri. (994) mektuplarını mezkOr günde saat 14 
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müracaatları. (841) 10890 

685- 71 O ton Demir 

hurdası alacağız 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo_ 
nundan: 
3284 sayılı kanun mucibince 685: 710 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo
nunda teslim şartiyle beher tonu 
şartnamesinde izah edildiği veçhile 
(22} lira (16) kuruştan satın alrna
caktır. 

Şartnameler bilabedel merkez sa
tın alma komisyonundan verilir. Ta
liplerin 30. mart. 1939 perşembe gü
nü akşamına kadar teklif edecekle
ri demir hurdası kadar % 7.5 nisbe
tinde teminatlariyle birlikte şartna
meyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiyat tekliflerini mer
kez satın alma komisyonuna verme-
leri. (842) 10891 

5 adet muhtelif fireze 

tezgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Ko:misyo_ 
nun•dan: 

Tahmin edilen bedeli (23650) lira 
olan 5 adet muhtelif freze tezgahı As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 2-5-939 
salı günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyonda·n verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1773) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkfir günde saat 14.30 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkıiı 
gün ve saatte komisyona müracaatla · 
rr. (907) 10911 

İki kalem malzeme 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

5 ton Ferro Molipten 
6 ton Silico _ Manga·n alınacak 
Tahmin edilen bedeli (15000) lira 

olan yukanda ya.zıh iki kalem malze -
me askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
5-5.1939 cuma günü saat 15 de kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muva~kat teminat olan 
(1125) lirayı havi teklif mektupları -
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko. 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ev 3. mad -
delerindeki vesaikle mezkfir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (963) 

10967 

80 ton kok kömürü 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin dilen bedeli (2000) lira olan 
so ton kok kömürü Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma 
komisyonunca 4 nisan 1939 salı günü 
saat 15 te açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yonda·n verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (150) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. (964) 10968 

170 ton Toleol alınacak 

Ekonomi Bakanhgı 

18 adet dolap alınacak 
lktısat Vekaletinden : 

Vekaletimiz Türkofis reisliği ile 
ihracat kontrolörleri için (18) adet 
dolap pazarlıkla satın alınacaktxr. 

1 - Dolapların muhammen bedeli 
(900) lira olup muvakkat teminat pa 
rasr (67) lira (50) kuruştur. 

2 - Pazarlık 22. 3. 939 tarihine te
sadüf eden çarşamba günü saat (10) 
da vekalet satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin bu hususta izahat 
almak, şartname ve resimleri görmek 
üzere levazım müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (988) 10990 

Vakıflar İ ı 
...................................................... ı 
.............................. " ...................... ! 

T aşdelen suyu 
fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğün 

den : 
20. 3. 939 günfr:ıden itibaren idare

mize ait Taşdelen menba sularının safi 
30 litrelik damacalarının Ankara bayi. 
imiz, Yeni Halde 3 numarada Aziz Te
zer (Telefon 1425) tarafından eski sa· 
tışlarından beşer kuruş tenziliyle ev
lere teslim (100) ve depoda teslim 
(95) kuruştan satılacaktır. 

Su işleri için vuku bulacak şikayet
lerin Vakıflar Umum Müdürlüğü Zi -
raat Fen işleri müdürlüğüne yapılması 
telefon (1567) rica olunur. (970) 

10971 

Bayınd1rllk Bakanhğı 

Regülôtör ve saire insosı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adana'da Sey_ıan nehri üzerin

de inşa edilmekte olan regülatör ka
pak ve teferrüatuun imali ile montaj 
işi keşif bedeli (650.000) liradır. 

2 - Eksiltme 27. 4. 939 tarihine rast
lıyan perşeımbe günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. j 
3 - İstekliler eK.siltmc şartnamesi. 

mukavele projesi, bayındırlık işler. 

genel şartnamesi, feınni şartname ve 
projeleri (32) lira (50) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden ala 
bilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (29.750) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla

cağr günden en az sekiz gün evel elle
rinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi 
ka almaları ve bu vesikayı ibraz etıne
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (821) 10889 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konula;ı iş: Anka

ra Akkyprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve orman çiftliği arazisi da. 

Askeri Faıbrikalar Umum Mü- hilinde yapılmakta olan tohum rslah 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- istasyonu müştemilatmın makine han
misyonunda~ : . . garı ve tamirhane binasr:ıın inşaatı-

Tahmin edılen bedelı (59.000) Iıra dır_ 
olan 170 ton Toleol Askeri Fabrika- Keşif bedeli: 7742 lira 3 kuruştur. 
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 2 - Eksiltm'e 31. 3. 939 cuma gü-
alma komisyonunca 6-5-1939 cumarte- nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı i~
si gi.inü saat 11 de kapalı zarfla ihale leri eksiltme komisyonu odasında a
edilecektir. Şartname (2) lira (95) çxk eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
kuruş mukabilinde komisyondan ve- 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o- müteferri evrak 39 kuruş bedel mu
lan (4425) lirayı havi teklif mektup- kabilinde yapı isleri umum müdürlü-
larını mezkfir günde saat ıo na kadar ğünden alınabilir. . . . . 

k · a vermeleri ve kendilerinin 4 - Eksiltmeye girebılmek ıçın ıs-
omısyon . . 0 1. 65 k 1 k muvak 

d 490 umaralı kanunun 2 ve 3. mad teklılerın 58 ıra uruş u 

d el2 . : ki vesaikle mezkur gün ve kat teminat vermeleri Hizımdır. 
e erın e 1 c940) 10937 saatte komisyona ntliracaatlarr. 

(966) 10987 ~-,----------

4 kalem elektrot ah nacak 
Askeri 

yonundan : 

fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komis-

2500 Adet Elektrot 2 mm. p St. 42 A) 

5000 ., ,, 4 " " " 42 A) veya muadili 
300 ., ,, 2 ,. ., ,, 52 A) 
350 ,, ,. 4 " ., ., 52 A) 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan yukarrda yazılı dört kal~ın elek-
t Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komısyonun-

tro .. d ' l k' 
ca 5. 4. 1939 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ıle ıhale e ı ece tır. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve-

. ona müracaatları. 965 10969 

u ama iŞ e rı saat 15 te ihale edilmek üzere 10 gün 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
l - Balıkesir vilayeti dahilinde 

bulunan Kocaçay ıslah ve sulama iş
leriyle Mürüvvetler deresi ıslah ame
liyatı inşaatı keşif bedeli ( 433.639) 
lira (61) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14-4-939 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat 15 te Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21} Jira (69) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.095) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacagı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütiln ve· 
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det icinde vesika talebinde bulurunı
yanl;r eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mekltupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (939) 10985 

Traktör ve saire alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
5. 5. 939 cuma günü saat 15 de Anka

ra'da Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonun
da 72.000 lira muhammen bedelli 6 
adet traktör 6 kar küreme cihazı ile 
iki seyyar taş kıran cihazının kapa
lı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak 
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

360 kuruş bedelle malzeme müdürlü 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazıh vesaik ile birlikte aynr gün 
saat 14 e kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri la -
zrmdrr. (967) 10988 

Anka ra Valiliği 

Memur olanacak 
Ankara Valiliğind-en: 

Hususi idarede münhal bulunan 
40 lira maaşlı bir tahakkuk baş me
murluğu ile 35 ve 25 lira maaşlı 3 
bina arazi tahakkuk memurluğuna 

ihtisas ve matlup şeraiti haiz olan
lar tercihen tayin edilecektir. 

Taliplerin hal tercümesi suretleri 
evrakı müsbiteleri doğruluk kağıtla
rı ve sıhat raporlar ile birlikte husu
si muhasebe müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (921) 10924 

İnşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Keşif bedeli 66702 lira 44 ku
ruştan ibaret olan Yeğe:>beyg maliye 
tahakkuk ve tahsil şubesi l>inası inşa. 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - Eksiltme 3. 4. 939 tarihine ~·ast 
hyan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra defterdarlığında toplanacak ıcomis_ 
yonda yapılacaktır 

3 - İsteklilerin teklif mektupları
m 938 yılına ait ticaret odası vesika
sı ve 4585 lira 13 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile birlikte sözü geçen gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ve_ 
rilmesi lazımlır. Posta ile gönderile
cek mektup1arm nihayet saat 14 de 
kadar gelmiş olması meşruttur. Pos
tada olan gecikmelerden doğan teeh_ 
hürler kabul olunmaz. 

4 - İsteklilerin buna ait keşif, şart 
name, plan ve moddelri görmek üze
re her gün defterdarlrk milli emlak 
ve nafıa müdürlüklerine bedelsiz ola
rak müracat edebilecekleri. 

5 - Eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün eve! refera:ıs ve 
diğer vesikalarını raptetmek suretiyle 
Ankara vilayetine istida ile müraca
atla bu işe ait nafıa mülürlüğünden a
lacaklan ehliyet vesikaları ile birlik
te komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (938) 10936 

Tômirat yaptlrılacak 
Ankara Valiliği1lden : 

Vilayet hükümet konağının esas
lı tamiratı 16. 3. 939 da ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye çıkarıl
mış ve vakti muayyeninde gelen is
teklilerin tenzilatı layiki had görül-

uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 6 bin lir.adi&'. 
isteklilerin ticaret odası veeikası 

ve 450 liralık muvakkat teminat mak 
buzu veya mektubu vve Nafıa mü
dürlüğünden alacakları ehliyet ve
sikalariyJe birlikte yukarda sözü ge
çen günde Nafıa komisyonuna gel
meleri; 

İstekliler, keşif ve şartnameyi Na 
fıa müdürlüğünde her gün görebilir-
ler. (995) 10993 

Gümrük ve 1 n: 8. · 

Bah(e duvar. yaphr1lacak 
Ankara inhisarlar Baş Müdürlü -

ğünden: 

İdaremizin kü!tük Yozgat barut 
deposu memur evi bahçe divarının 
(881) Jira 43 kuruştan ibaret ilk ke
şif varakasına renim, proje ve fenni 
şartnamelerine göre isteklisine yap
tırılması açık pazarlığa konulmuş
tur. 

3 - 4 - 939 tarihinde saat 15 te baş 
müdürlüğümüz binasında toplana
cak komisyonda açık pazarlık ve i
hale muamelesi icra edileceğinden 

taliplerin (66) lira 15 kuruş ilk te
minat paralariyle birlikte müracaat-
ları ilan olunur. (923) 10925 

Demi,Yolları 

İstasyon binası 
yaptı rı laca k 

D. D. Yollan Satm Alına Komis.. 
yonundan: 

Samsun istasyonunda yapılacak is
tasyon binası inşaatı şartnamede 13.
zım gelen değişiklik yapılmak sure
tiyle yeniden kapalı zarf u~uliyle ek
siltmeye konmuştur. Bu işi için evelce 
eksiltme evrakı almış olanlar bizzat 
yol dairesine müracaat ederek veya 
posta ile şartnameleri göndererek tas
hihat yaptırabilir. 

ı - Bu inşaatın muhammen bedeli 
85,000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollarının An
kara ve Sirkeci veznelerinden 425 ku
LtŞ mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 29. 3. 939 çaflCllllba 
gÜnü saat 15 te Ankarada devlet de
miryolları, yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapıla

caktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin teklif mektubu ile birlikte a.. 
şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliği
ne tevdi etmiş olmaları laznndır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun olarak 5500 liralık muvakkat te
minat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C) Nafra Vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası (ehliyet vesikası için 
isteklilerin ihale gününden en az sekiz 
gün evel bir istida ile Nafıa Vekaleti
ne müracaat etmeleri lazımdır.) (892) 

10894 

Bakır ve pirinç malzeme 

alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Koıni&.. 
yonu.ndan : 

3.3.1939 tarihinde yapılan ilk eksilt
mesi feshedilen ve muhammen bedeli 
335.000 lira olan yetmiş yedi kalem 
bakır ve pirinç malzeme 3.5.1939 çar
şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın alrnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa seznelerinde satılmakta -
dır. (874) 10957 

Çimento alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 150.000 lira o-

lan 10.000 ton yerli portland çimen
tosu 5 Nisan 1939 çarşamba günü sa
at 15.30 da kapalı zarf usuliyle An
kara'da idare binasında satın ahna
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (8.750) 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği ve:;i'"\':arı ve teklif
lerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım 
dır. 

Şartnameler (750} kuruşa - An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde sa· 
tılmaktadır. (957) 10986 



Kirahk ev ile bağ 
Keçiörende otobüa durağına 

yakın bir mahalde içinde mem
ba ıuyu ile havuzu ve müteaddit 
meyva ağaçlığı ve altı odadan 
ibaret evi kiralıktır. Taliplerin 
Koç Ticaret T. Anonim Şirketin
de Osman Aslana müracaatları. 

880 
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§ Meyva ve tezyinat fidanları satışı ~ - -

1 -- Çiftliğinde -- rman ---- -- -E Ankara iklimine göre yetiştirilmiş muhtelif meyva ve : 
: tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla satııına başlanmış- ~ 
§== tır. Meraklıların satış listesini görmek üzere Orman Çift- _:::ı 

liği satış mağazalarına müracaatları ilin olunur. ~ 

: Telefon : 3755 - 3680 - 3633 - 3576 - 139~ (881) : - -.,,,, .........................•.....................•............................• ,. 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 

~vet . şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zaman gençlik dinç
lık verır, zeki ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvetlcndirerek uykusuzluğu, halsizliği, fe· 
na düşünceleri giderir. Vücud DıJkinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, ira
~e, _neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
ıktıdarda §ayanı hayret faideler temin eder. 

§ Satılık hayvan ~ - ------ pancarı ------ -= Çiftlik mahsulü hayvan = 
: pancarı müıait fiyatlarla ıa- E 
E tıhktır. Taliplerin Orman : 

İnşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo-

FOSFARSOL~; diğer bütün ku;et ilaçl.arın~a? ay~r~n. başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, işti· 
ba, yaratması ve ılk kullananlarda bıle mucıze gıbı tesırını derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne kahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 7104 

E Çiftliği Direktörlüğüne mü- : 
: racaatları. 867 --., •....................................• ,. 

peratifi İdare Meclisinden: 

Kiralık: 

Kiralık - Alınan sefareti karşısın.. 
da 61 No. evin üst katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo su ve elektriği var
dır. Ankara P. T. T. muhasebesinde 
Ahmet 819 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar 
fısmda Karanfil ve Bilge sokağı kö
ıesinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

Kiralık Apartman - Altı oda hol 
ve konfor. Demirtepe yaltrık caddesi 
asfalt köprünün başında görmek için 
içindekilere. Tel: 1616 848 

Kiralık evli bağ - Aşağı eğlencede 
No. 27 de Hacı Mustafa veresesine 
ait evli bağ. Ankara Çocuk sarayı cad 
desinde No. 61/63 evde Omer Ergüle 
müracaat. 854 

Kira/ık arazi - Oveç yatağında el
li dönüm arazi kiralıktır. Müteaddit 
ıuyu vardır. Her şeye elverişlidir. 

Ziraat Bankasında Ali Berkmana mü-
racaa~ 863 

Ucuz kiralık apartman - Nakil do
layısiyle Demirtepe Fevzi Çakmak 
aokak Emek apartmanında 2 numara
lı daire (beJ oda bir büyük hol sıcak 
ıu ve kaloriferli) ucuz fiatla devren 
kiralanacaktır. İçindekilere müracaat 
edilmesi rica olunur. 868 

Kiralık - Jandarma polis enstitü
sü yanındaki tepede vekatetlere 5 da
kika mesafede her tarafa nazır hava
dar yeni yapılmış çok ucuz Ap. dai· 
releri. lçindckilere müracaat. 873 

Kiralık- üç oda banyo mutfak ve 
tam konforlu apartman devren ucuz 
fiatla kiralıktır. Denizciler caddesi, 
38, Çakır Apt. Daire 2 886 

Kiralık kat - YeniJehir Gazi Bul
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat-
la. Tl: 3989 890 

Kiralık Aranıyor - Tercihan Bul
'varda yüksek bir memur yarım veya 
tam P.ansiyon arıyor. Tel: 1668 

891 

Devren kiralık daire - Azimet do
layısiyle 6 odalı bir daire devren ki
ralıktır telefon: 3610 Selanik cadde-
si 46 daire. 4 897 

Kira~ık oda - Yenişehir İnkılap 
caddesı No: 4 alt katta birinci kapı. 

907 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven 
evlerinden ön sırada Ank~ra ve Çan
kaya'ya nazır iki katta 4 büyük 2 kü
çük oda tekmil konfor. Telefon 2124. 

908 

Kiralık Ap. - Yenişehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manında 4 oda, bir geniş holü havi da 
ire. Tel. 3955 909 

Kiralık - ltfaile meydanı Beledi
yeler bankası arkasında Pamukçu Ap. 
müstakil daire ve odalar. 920 

Kiralık - Atatürk bulvarı mühen
disler birliği karşısı Arım apartmanı
nın 3 No. lu 4 oda muşamba döşeli 
dairesi kapıcıya müracaat olunması. 

922 

Kiralık - Vekaletler karşısında 
Meşrutiyet caddesi Türe sokak Şen
yuva apartmanında bir daire devren 
ucuz kiralıktır. 923 

Sab1ık: 

Ucuz satılık arsa - Aşağı Ayran
cı, yeni meclise çok yakın mesafede, 

MENFAATİNİ BİLEN 

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilhılardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlr küçük ilanlardan her defa
sı iı;in 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur: 'I alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, ketime arala • 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş ah· 
rur. 
Küçük ilanların 120 harfi ıeçme • 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
linlar ayrıca pul tarifesine tlbidir. 

1297 ada, 16 parsel, köşe başı. D.D.Y. 
Malzeme Dairesinde Affana müraca-
a~ ~4 

Satılık arsa - Yenişehir Selanik 
caddesi metrosu beş liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

Satrlık. eıya - Selanik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eşya telefon 3610 

caddeai 
satılık 

896 

Satılık arsa - Yenişehir Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manı yanında, çepheıi iki daireye 
müsait, 656 metre murahbaında arsa. 
Tel. 3955 910 

Satılık arsalar - Yenişehir'de İs· 
met İnönü asfaltında 380 ve 388 met
re blokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

Satılık apartman/ar - Yenişehir'de 
ve Bulvar üzerinde kaloriferli ve ka
lörifersiz bedelinin yüzde kırkı borç 
Tel. 2406 Bayram caddesi No. 1 914 

Satılık apartmanlar - Yenişehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yerlerin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. ı 915 

Satrlrk - Marş otomatik 15 beygir
lik çift silindirli pek az kullanılmı§ 
bir motosiklet. Her gün 13-15 arası 
Ti: 318:i Müeyyet Sezgin Mert. 919 

Satılık - Dönümü 100 lira 20 dönüm 
tarla Harbiye mektebi arkası 10 da
kika Ankara 5. ci icra memurluğuna 
veya Emniyeti umumiyede Osman 
Şefik'e müracaat. 921 

Devren satılık dükkin - Hamam· 
önü polis merkezi altındaki bakkali
ye dükklnı müsait şartlarla. lçinde-
kilere müracaat. 924 

Satılık - 110 liralık 5 lambalı kısa 
orta uzun dalgalı ANDREA marka 
radyo ruhsatiyesile 60 liraya. Posta 

Zarif ve sağlam saat isteyenlere : 
Bu defa satııa çıkardığımız son ıiıtem 

Singer Saatlerinin 
Yeni modellerini 

Şeref Kuyumcu 
Mağazasında 

bulursunuz. Anafartalar No. 37, Ankara 7140 

Hava Kurumu 

1000 adet tulum ahnacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün_ 

den: 

Mahkemeler 
Safrıımbolu Aaliye Hukuk Mah

kemesinden : 

Safranbolu'nun Karabük mevkiin -

deki Demir Çelik Fabrikasında maki
nist olarak çalışmakta iken 8-11-937 

Şartnamesi ve nümunesi veç.b.ile 
1000 adet kombi·:ıezon • tulum açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. tarihinde ölen İstanbul vilayetinin 

Muhammen bedeli 4000 lira, il1' te- Eminönü kazasının Yavaşça Şahin 
minatı 300 liradır. Şartnamsi ı lira mahallesinde 8 sayılı hanede kayıtlı 
bedel mukabilinde verilir. Hasan Baş oğullarından Derviş oğlu 

Kooperatif in, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 
Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra
cağı (211) evin inşaatı münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların aşağıda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan ev el def aten en az üç yüz bin liralık işi mu
vaff akiyetle başarmış bulunmaları 

2 - Nafıa Vekaletine ve belediyeye karşı fenni mesuli
yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanların 
Ankara belediyesi karşısında memurlar kooperatifi üzerin· 
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilinde plan ve 
şartnameleri aldırmaları 

4 - İhale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
İsteklilerin aynı gün saat on dörtte o/0 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami· 
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilan olunur. 934 

Eksiltme 27. 3. 1939 tarihine rastlı· Hasibeden doğma 1295/1296 doğum· 
lu Salih Başa ait olup tesbit olunan B A Ş, D İ Ş, N E Z L E, R O M A T İ Z M A yan pazartesi günü saat 15 de Türk.. 

kuşu levazım bürosunda yapılacakhr. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
vesaik ve temi:ıatlariyle birlikte hazıı 
bulunmaları. 871 

4.900 metre Amor isör 

ah nacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün -
den: 

8, 14, 18 ve 20 m/m kutrunda ceman 
4900 metre amortisör mübayaası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 7.850 
liradır. Ş~rtnamesi 2 lira bedel muka· 
bilinde verilir. 

Eksiltme 3-4-1939 tarihine rasth -
yan pazartesi günü saat 15 te Türk -
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
İstekliler o gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar usulü daire
sinde kapatılmış zarflarını makbuz 
mukabilinde Türkkuşu levazım büro
suna teslim etmelidirler. Postada vu
kua gelecek gecikmeler kabul olun-
maz. 933 

Garaj memuru al.nacak 

Otomobil tamirinden anlıyan 

bir garaj memuru alınacağından 
istiyenlerin Riycueticümhur Dai
re Müdürlüğüne müracaatları. 

895 

' 
28 kalemde 40 lira 75 kuru!} kıymeti Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
muhammeneli eşyasile 32 lira 93 bu- .. .. İcabında günde 3 Ka§e alınabilir. 7108.. .. 
çuk kuruş nakit parası vesayet daire-
sinde mahfuzdur. İstanbul Sultanah· 
met be!inci ıulh hukuk hlkimliğinin 

eliyle yaptırılan tahkikatta mumai
leyhin varisleri bulunamamıttır. Ka
nuni varisleri olduğu takdirde ilç ay 
içinde ait olduğu mahkemeden ala
cakları veraset vesikasile birlikte Saf 
ranbolu vesayet dairesine müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi takdirde ka· 
nunu medeninin 534 üncü maddesi 
hükmüne göre mirasın hazineye inti-
kal edeceği ilan olunur. 935 

ULUS - 20, inci yıL - No: 6331 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi ne§riyatı i<lare eden 
Yazı İşleri MildUrli 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi. 633 

20 Mart 939 s ... . k' 1 l 
dan itibaren en menaı itap anm araymu 

S. AREL Yüksek diplomalı menaj öğretmeni 
Pratik likörler, muaşeret adabı, lekecilik, çamaşır ve kola ev konmveciHğ;, pastaln, ev eşyau ve elbise tem;zHklcd sakl 

Fiyatı: 15 kuruş. 928 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -------- Yeni Sinemada Sus Sinemasında § -Zoyiler , = ---Bu Gece 21 den itibaren -----
MESÜ M 

------~::ad:~r::a~~· apartmanın zemi~2~- Zayi - Amerikadan ithal ettiğim 
CC marka 1/4 20 No. ya kadar 420 ku· 

KA D 1 N 

Bu Gün münavebeli seanslarla 
2 Film birden 

- 12 • Ucuz Halk matinesinde ve 16 - 20.30 

Normal seanslarda 

-----
Satılık arsalar - İstasyon arkala - tu haJarat itlafına mahauı müstahza

rınd · · A • a ıstımlak haricinde ve Maltepe rın gümrük resimleri olan 525 lira 82 
ıle Ye · h" nı§e ır, Cebeci ve her yerde kuru~un tediye edildiğine karıılık 
Tel: 2406 929 :ıı 

aldığım 957 59 sayılı ve 29.8.938 gün-
Ace/e satılık Apartman _ Ayda lü mahsup makbuzu zayi olmuştur. 

560 lira i~atlı ve bedelinin yüzde Yenisi alınacağından eskisinin hük • 
otuzu taksıtli en işlek yerde 32000 li- mü kalmadığını ilin ederim. Tekno 
raya Tel: 2406 930 Şimi Müe11eseıi küçük balıklı Han 

lş verenler: 

Müteahssıs kazan, dıvarcı ustaları 
aranıyor - Taliplerin Ankara Yeni
şehir Malatya bez ve iplik fabrikala
rı T. şirketine vesikalariyl müraca-
atları. 926 

No. 7 7139 

lş anyanlar: -----
lş arıyor·- Türkçe Franaızça ti-

cari muhaberatı idare edebilir kuv
vetli bir muhasip akgam saat 7 den 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

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

Baş Rolde: MARIE BELL 

Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 Matinelerinde 
• 

RADYO MUHAREBESi 
Bat Rollerde: 

stMONE stMON - SPENCER TRACY 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 

MEÇHUL KADIN 

1 - Allahın Bahçeleri 
Baş Rollerde: Charles Boyer - Marlen Dietrich 

14 ve 18 matinelerinde 

2 - Neşe yağmuru 
Baş Rolde: MONA GOYA 

DİKKAT: 18 ve 20.30 seanslarında yalnız o 
seansta ilan edilen film gösterilir. -= ................................................................................................................................................................................................................................................................................... . := YENİ SİNEMADA her gece saat 21 de filmden evvel yeni varyete numaraları - ............................................................................................................................................................... . 

-----------
---------------------:= HALK SİNEMASI KAS 1 R GA Türkçe sözlü Kapılarını sayın = := Bir iki güne kadar Filmile müşterilerine açıyor =: 

:;;Jıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

OPTA R~~yol~r1nı gör~p Satış eri: M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
dınlıyerek karar yerıı:: Y Ankara'da Posta caddesi Hal kartısı Ti: 3150 


