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..... ~ .......... 
Bir İngiliz gazetesinin verdiği haber B. Massigli Türk-Fransız 

ltalyan hududunda Alman 
kllaları hareket halinde 

ve 
Bayan Masigli 
Ankara'da 
yapılan 

at yarışlarında işbirliği 

B. Massigli 

Türkiye'nin sulha 
bağhhğını _anlallyor Tiroldaki alman 

İtalyan hududu
nu ve iki devlet 
arasındaki meş-

bur Brcnncr ge-

l
• çiti ile Tir o I 

mıntakasrnda 

almanlaun sa -
kin bulundukla
u yerleri gös • 

terir harta 

ita iyonlar bu haber etrafa 
yayılmasın diye Tirol'daki 

ecnebileri çıkar1yorlar 
Fransu büyük elçisinin 

bir Frans11 garetesine 
Türkiye'ye dair söyledikleri 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
Fransız büyük elçisi ile konu§uyor 

Londra, 12 a.a. - İtalyan Tirolünde 
ki ecnebilerin memleket haricine çı -
karılması, ingiliz umumi efkarını iki 
cihetten düşündürmektedir. 
Eveıa bu keyfi hareketin İngiliz te -

baasını ne dereceye kadar mutazarrır 
ettiği düşünülmekte, sonra da bu mua
meleye makul bir sebep aranmaktadır. 

Bildirilmiş olanlardan başka sebep
ler mevcut olup olmadığı keyfiyeti, su 
ale şayan görülmektedir. 

Vekilimiz 

gitti 

Paris, 12 a.a. - Havas Ajansı bildiriyor: (Figaro) 1 
gazetesi, bugünkü sayısında, bir muharririnin on beş j 1111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

gün kalmak üzere Parise gelmiş bulunan Fransanın 1 
Ankara büyük elçisi B. Rene Massigli ile yaptığı bir 
mülakatı neşretmektedir. 

B. Rene Massigli, demiştir ki : 

"- Size Türkiyenin hareket tarzını anlatmak için 
üç haftadanberi gerek Türkiye Başvekili ve gerek ha· 

Baıvekilimiz dün 
İsi an bul' a hareket elli 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dun 

Nafıa 

Zonguldak' o riciye vekili tarafından irad edilen çok dikkate şayan 20.20 da kalkan muhtelit katara bağ • 
ve yüksek nutukları işhaddan daha iyi bir şey yapa - lanan hususi vagonlariyle tstanhıı la 

Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat marn. hareket etmişlerdir. 
Cebesoy refakatindeki zevatla birlik· M h B k·ı· · · · d Tükiye'nin sulh azmini ve garp devletleriyle hem- u terem aşve ı ımızı ıstasyon a 

Bel/uneO 

Bu sabahki İngiliz gazetelerinden 
birinin neşrettiği bir Cenevre telinde 
Brenner'de bazı alman kıtalarının ha -
reket halinde bulunduğu ve İtalya hü-

te dün 17,20 treniyle Zonguldak ve k"ll b 1 k"-1 1 ·1 · fikir olarak Akdenizde ve cenubu şarki Avrupasında ve ı er, me us ar, ve <ı et er ı erı ge -
havalisine hareket etmiştir.Nafıa Ve- 1 1 · p · · 1 ~ k"- k - ""ktı. ·a a ·1d·-· · ·· k b h · d k. a 1 en erı artı ve vı ayet er 1:1nı ve a -

(Sonu 7 inci sayfada) 
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İngiliz 
milletine 

• 
mesaı 

F. R. ATAY 

Dünkü "Ulu " Milli Şefimizin, 
en büyük Londra gazetelerinden 
biri vasıtası ile, dost ve müttefik 

' i .... il~ ill tine bir _mes jını ve 
aynı gazel uın. it ~ıe ele ~ 

ler hakkında beyanatını neşret-
ti. Mesajın itti/aka kar§ı duygu
ları •amimi olduğu kadar giriıti
ği teahhütleri yapmak azminde 
olan türk milletinde İngiliz mil· 
letinin 6adık bir müttefik bula
cağı hakkındaki fıkrası, bütün 
vatandaşlarımızın yüreğinden ve 
aklından geçeni en eyi ifadesi ile 
hulasa ettiğine §Üphe yoktur. 

"O eyli Telgraf" muharririnin 
mülakat sualleri rejime, arazi si
yasetine, Akdeniz vaziyetine ve 
İngiltere ile Türkiye arasındaki 
rnünasebetlerin yeni istikameti
~e i.iddir. Yeni Türkiye' de re
J~ın, daha batlangıçta demokra
tlk esaslar üzerine kurulmuştur: 
çünkü halk menfaatini ve ınura
~~besi_ı_ıi Prensip edinmiştir. Sü
tun muesseselerde emsalsiz cez
ri inkılaplar yapıldığı zaman, 
,üphesiz az çok sıkı davranmak 
lazım gelmiştir. Fakat, Cümhur
reisimizin işaret ettiği gibi, bu 
ukılık hiç bir zaman keyfi olma
mıştır: kanuni olmuştur. Çünkü 
bütün tedbirler Büyük Millet 
Meclisi yolu ile tatbik edilmiştir. 
inkılaplarımız istikrar buldukça 
ve ilk zamanları ancak pek mah
dut kimse ve zümreler tarafın -
dan inkar olunan mesut eserleri
ni verdikçe, halk, son intihaplar
da görüldüğü üzere, tedricen i
darede daha vasi bir iştirak his
sesi kazanmıştır: "Gerek halk, 
gerek matbuat tenkidin ve mü -
nakaşanın caiz olabileceği hu -
dutlar hususunda takdirdeğer 
bir kavrayış göstermiştir.,, 

Bütün bu izahlar, senelerden ~ 
beri, içerde ve dışarda, gizli aşi
kar sorulup duran bir suale 
cevap teşkil eder: Türkiye'de ir
tica tehlikesi var mıdır, yok mu
dur? Kati surette menfi olan ce
vap nazari mülahazalara değil, 
tesirlerini herkesin kolayca ve 
büyük bir zeka ve tetkike lüzum 
kalmaksızın ölçebilP.ceği vakıa
lara istinat etmektedir. Bu mem
leket hüriyetini sadece inkılap 
müesseselerinin müdafaası için. 
ve tenkitlerini, o müesseseleri 

Danzig'den güzel bir görünü§ 

Danzig'e 1.200 
Alman muharip 

ve tayyareci geldi 
Londra, 12 a.a. - Niyuz Kronikl'in Danzig muhabirinin gaze

tesine bildirdiğine göre, İspanya'da general Franko kuvetleri saf
larında harp eden Kondor Lejyonuna mensup 1200 muharip ve 
tayyareci, bu sabah Danzig'e gelmittir. 

B. Grandi Adliye 
Naznhğına tayin 

edildi 

ltalya'nın eski Londra sefiri 
B. Dino Grandi 

D.N.B. tekzip ediyor 

Berlin, 12 a.a. - D. N. B. ajansı 
İspanya'da harbetmiş olan alman tay
yarecilerinden mürekkep Konder lej
yonuna mensup 1200 kişinin Danzig'e 
muvasalatı hakkındaki haberleri ya
lanlamaktadır. 

Kondor lejyonu feshedilmiştir ve 
bu keyfiyet de haberlerin asılsızlığını 
isbat etmektedir. 

Almanya'daki makul unsurlar 

Varşova, 12 a.a. - Yarı resmi "gaze
ta Polska", Danzig meselesine tahsis 
ettiği bir baş yazıda diyor ki: 

"Alman askeri mahfillerinde, Polon 
ya ve Fransa'nın ordularının kıymeti
ni takdir eden ve bu orduları övmek -
ten çekinmiyen makul unsurlar mev • 
cuttur. Bu makul unsurların derin i
manı, bir harbin olmıyacağı merkezin 
dedir. Bugünkü vaziyette Polonya'yı 

tecrit bahsinde her hangi bir ümit bes 
lenmiyeceğinden, bir kaç ay içinde 
Berlin'in biraz hüsnüniyet göstermesi 
Jazımgeldiğini nihayet anlıyacağı ta • 
mamiyle imkansız değildir. O zaman, 
bugünkü l>tatüden daha basit bir Dan
zig statüsünün vücuda getirilmesi 
mümkündür. Bu statü de bittabi Dan
zig'i' Almanya'dan hariç serbest ve 
müstakil bir şehir olarak idame ede • 
cek, Polonya gümrük şebekesi dahilin 

Roma, 12 a.a. - Arrigo Sol • de bırakacak ve Polonya'nın Danzig 
nin İstifası üzerine Dino Grandi, üzerindeki hukukunu her hangi bir 

fada 

Dahılıye Vekılımız b_ıl?ır~ıştır. Bu nutukla:: t~r~ mılle - , ·~-.....,-~~-,-~--,...,.. ........ ,......._ 
----·--------""''- tının l•ransa ve fransız kulturu hakkın 

İslanbul'un el ve 
ekmek iılerini anlalll 

daki ananevi sempatisine de mesut bir 1 
tarzda terceman olmuştur. Türkiyede 
bulunduğum zamandanberi bir çok 
burhanım gördüğüm bu sempatiye 
ben de şahadet ederim. 

Türkiye Cümhurreisi İsmet İnönü, 
Cümhuriyet Halk Partisi kurultayı ö
nünde söyledikleri nutukta, Hatay me 

Vekil bugün geliyor selesi halledildikten sonra, Fransa ile 
Türkiyeyi hiç bir kuvetin ayıramıya-

et nbul, 12 (Telefonla) - Dahili- ca ını enerjik bir surette kaydeyle • 
ye Vekili B. Faik Öz:trak bu 11atJ.hki mitkrdı. Cümurreisi lsmet İnönü. ltu 
trenle Ankara'dan 1stanbul'a geldi. • 
Dahiliye Vekili Pendik"te trenden i - sozlerıyle, en mütenevvi sahalarda ay-
nerek Kartal'da bulunan kardeşinin e- nı kuvetle kendisini gösterecek olan 
vine gitti. B. Faik Öztrak öğleden türk • fransız işbirliğinin prensipini 
sonra İstanbul vilayetine giderek vali vazetmişlerdir. Şurasını da derhal i
muavini B. Hüdai Karataban, emni · lave edeyim ki fransız hükümetinin 
yet direktörü B. Sadrettin Aka, İs- bütün kıymeti ile takdir ettiği bu iş_ 
tanbul jandarma kumandanı Ziya Ti- birliğini Paris, Ankaradan daha az 
mur ile görüşmüş ve daha sonra bele-
diye reis muavini ve iktısat müdürü- arzu etmemektedir . ., -' 
nü kabul ederek izahat almıştır. Vila-
yette gazetecileri kabul eden Vekil 
şunları söylemiştir: 

"- İstanbul'a hususi işlerim için 
geldim. Bu akşam gene dönüyorum. 
Burada hulunmaktan istifade ederek 
belediye reis muavini ve iktısat mü
dürü ile 1stanbul'un et ve ekmek işle
ri hakkında izahat aldım ve bazı tav· 
siyelerde bulundum, İstanbul beledi -
yesi ekmek işleri üzerınde çalışıyor. 

Biz kendileriı~e bu hususta bir direk
tif vermedik. Kendileri çalışma neti -
cesinde en faydalısını yapacaklardır. 

Ancak Vekaletin belediyeden istediği 
buğday fiyatiyle ekmek fiyatı arasın
daki meşru haddin üstüne çıkmıya

rak halka Hizım olan evsafta ekmek 
yedirilmesidir. Et işinde de belediye 
lazım gelen tetkiklerde bulunmakta· 
dır. İcap edenleri yapacaktır. Yalnız 
mezbahadan itibaren satılan etin me
suliyetini İstanbul belediyesinin üze
rinde görüyoruz. Şehircie satılan etin 
gerek sıhi şartları, gerek iktısadi 

şartları haiz olmasını ve haklı tenkit
lerden masun kalacak halde bulun
masını istiyoruz . ., .. 

Dahiliye Vekili bundan sonra Ha
tay'daki yeni teşkilat ve diğer işler 
hakkında da demiştir ki: 

Bir ingiliz tayyare filosu uçu§ halinde "- 23 temmuzdan itibaren mülki 
memurlarımız Hatay'ria işe başlıya

(Sonu 7 inci sayfada) 
. 
lngiliz - Fransız dostluk tezahürleri 

Mareıal Marmaris'fe 
lefliıler yapıyor 

. Muğla, 12 a.a. - Muğla'yı şereflen
dıren Mare_şal Fevzi Çakmak bugün 
Marmarise inmişler, kıtaatı teftişten 
sonra Muğla'ya avdet buyurmuşlardır. 

Dün gece belediye tarafından veri -
len ziyafet fevkalade güzel geçmiş -
tir. Erkek ve kız çocuklarımızla zey -
bekler tarafından milli oyunlar oy -
nanmış, yerli sazlarla yerli türküler 
söylenmiştir. 

Bu akşam alay tarafından bir ziya • 
fc:t verilecektir. 

... 

İngiliz tayyareleri 

F ranıız topraklan O.Zerinde 

mdnevra yaptılar 
Londra, 12 a .a. - Dün sabah saat 9 da lngiltere'den hareket eden 

İngiliz hafif bombardıman tayyareleri filosu, fransız topraklan üzerinde 
1300 kilometre katettikten sonra saat 4 te hareket üslerine avdet etmiş
tir. 

(Sonu 7 inci sa fada 
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~ vrupa' da 4 hafta . 
istimlak kanunu tadilleri Ankara' da tatbik edilecek 

Cumartesi - pazar 

Adli lebliğat posta 
ile nasıl yapılacak 

Antalya' da aıllan 
büyük bir kanal Planla açılan yerlerin 

etrafında yapılacak binalaı, Temmuzun ilk haftası, Danzig 
hakkında, en kuyruklu §ayiaların 
zuhuruna şahit oldu. Paris ve Lond
ra gazetelerine göre, Danzig'in ilha
kı 24 aaatlik bir mesele idi. 

Çünkü, iddia ve şayialara göre, 
alman ba§vekili cumartesi - pazar a
rasında Danzig'e çıkarak bir nutuk 
söyliyecek ve alman §ehrini alman 
vatanına ilhak ettiğini dünyaya ilan 
edecekti. Lützow kruvazörünün de
nize indirilmesi merasiminde de bu
nun için bulunmamıştı. 

Adliye vekaleti, adli tebligatın pos
ta ile yapılması hakkındaki kanunun 
tatbik şekli hakkında hazırlamış ol
duğu nizamnameyi devlet şurasına 
vermiştir. Devlet şiırasında müzakere 
edilmekte ve yakın bir zamanda tetki
ki bitirileceği tahmin edilmekte olan 
projenin ihtiva ettiği esaslara göre 

Bir heyet bu kanalln 

açılış törenini yapacak on 
Buna muvazi olarak ve bu haber

lerin tamamiyle keskinle§mesinden 
iki gün Önce Daladier bir gün önce 
de Lord Halifax, bildiğimiz kuvetli 
aözleri söylediler. 

Fakat cumartesi günü Paris'ten 
kalkan trenle Almanya'ya gidilince, 
trende yahut büyük istasyonlarda 
yahut ufak ve büyük §ehirlerde 
(meselii Kolonya'da), Danzig"in i§
gal edilmek Üzere olduğuna dair her 
hangi bir emareye rastlamak imkin
aııı:dı. Alman gazetelerinde de, böy
le had bir vaziyette bulunulduğunu 
gösterir bir §CY yoktu. Ertesi pazar 
günü, gene bir şey yoktu. 

Evet Danzig'den bahsediliyordu. 
Gazeteler, bu şehrin Almanya'ya 
dönmesi lüzumundan söz getirerek, 
bilhassa İngiltere aleyhind~ bulunu
yorlardı. Fakat, ne bunlarda halkı 
son derece tehlikeli bir §eye hazırla
mak istiyen bir eda ne de halkın 
kendisinde, bir harp tehlikesi geçir
mekte olduğunu gösterir bir alamet 
vardı. 

Öyle ki, ya Danzig'in İ§gal edil
mek yahut İ§galini talep etmek Üze
re olduğu bir hikaye idi ve yahut, bu 
iki iual §eklinden birisinin ihtiyarı 
ile, yalnız harici dünyanın değil biz
zat alman milletinin de bir emrivaki 
kar§ısında bırakılması takarrür et -
mi§ ti. 

Haziran ayında 

devlet lahsilall 
30.235.912 lira 

Maliye Vekaleti, 1939 mali yılının 
birinci ayı olan haziran ayı içinde ya
pılan devlet tahsilatını tcsbit etmiş -
tir. Haziran ayı içindeki devlet tah
silatı 30.235.972 lirayı bulmuştur. 

' 

Fakat bugün pazartesi, bitmekte
dir. Ve yarın salıdır. Arada, Cham
berlain'in kıral namına radyoda 
yaptığı beyanat haricinde bir hadise 
yoktur. Arada, acaba ne oldu ki 

. 'd h , 

yalnız gecikmesinde zarar umulan iş
lerde ve ayni yerde bulunan mahke -
mclerdc adli daire ve müesseseler ara
::.ında ve bu müesseselerde bulunan şa
hıslara yapılacak tebligat mahkeme
lerce kendi memurları vasıtasiyle yap
tırılacak diğer tcbliğat ise posta vası
tasiyle yapılacaktır. Tebligatın hangi 
hallerde telgrafla yapılabileceğini ha· 
kim tayin edecektir. Proje ile adli teb
ligat için iki formül hazırlanmıştır. 
Tebliğ mevzuu münhasıran davet ol -
duğu halde bir sayılı formül kuııanı -
lacaktır. Davetiye ile birlikte başka 
evrak veya muamelenin tebliği de icap 
ederse iki numaralı formül kullanıla
caktır. Bu tebliğlere, tebliğ keyfiyeti
ni gösterecek ve kolaylıkla ayrılabile
cek şekilde bir tebliğ mazbatası bağla
nacaktır. Tebliğ mazbatası zımbalan
mış olarak formüle bağlı bulunacak -
tır. Posta memurları tarafından kim
seye imza ettirecek ve mahalline iade 
edecektir. Tebliğ memurları, bu vara
kaların usulüne göre doldurulup dol
durulmadığını tetkik edecek ve ancak 
usulüne uygun görülen davetiyeleri 
kabul edeceklerdir. Tebliğ yapılacak 
şahıs bulunmazsa tebliğ memuru o 
şahsın hangi gün ve saatte bulunması 
lazım geldiğini mübeyycn bir ihbar -
name doldurarak evin kapısına yapış
tıracaktır. Tayin olunan günde posta 
tebliğ memuru o şahsı evinde bulmaz
sa gene bir formül doldurarak kapıya 
yapıştıracak ve davetiyenin sekiz gün 
içinde mahalli belediye, muhtar, polis 
komiseri veya karakol komutanlığın
dan alınabileceğini yaz~cak ve en ya
kın 1'omşusuna da keyfiyeti haber ve
recektir. Tebliğ mazbatasına da o su -
retle tebligat yaptığını kaydedecek -
tir. Telgrafla yapılacak tebliğlerde 
ücret yaptırandan alınacak ve tebliği 
yaptıranın diğer tarafa rücu hakkı ol
mıyacaktır. Nizamname projesinde 
telgrafla yapılacak tebligat için de 
ayrı bir formül bulunmaktadır. 

Danzıg en aber çıkmadı. Acaba 
lüzumsuz bir telÔ.§ mı gösterildi? :A
caba bir hazırlık var idi de, yapılan 
şiddetli ihtarlar Üzerine tatbik mi e
dilmedi? 

Her halde, §Urası şayan dikkattir 
ki, hiç kimseye sormadan Çekoslo -
vakya'yı ilhak eden Almanya, bu se
fer, Danzig'i ilhak etmek üzere bu
lunduğu her tarafta söylendiği hal
de bunu yapmamı§tır. Ve Rudolf 
Hess, Siegfried hattını bir kere de 
kendisi teftiş ederek: "Bize kimse 
hücum etmesin, burada parçalanır" 
demekte ve Gauleiter Brückel, Ren 
boyunda s.öylediği bir nutukta, fran

sız milletine en dostane cümleleri 
tevcih ederek bütün hiddetini ingi -
lizlerin üzerine boıaltmaktadır. 

Yani, şu aon cumartesi, bütün id
dialar hilafına olarak fevkalade sa
kin ge~miıtir. 

Burhan Belge 

Taltif olunan Orta 

tedrisat muallimleri 
Maarif Vekaleti 1938/1939 ders yı

lı içinde orta tedrisat muallimlerin
den bazılarını birer sene kıdem zammı 

veya takdirname vermek suretiyle 
taltif etmiştir. Bu muallimlerimizi sı
rasiylc yazıyoruz: 

Vakıflar umum müdürlüğünün An
talya'da vücuda getirdiği büyük ka -
nal ve kurduğu büyük fidanlık diğer 
tesislerin açılma töreninde buluna
cak heyet bu ayın on yedisinde şehri
mizden hareket edecektir. Açılma 
resmini Başvekilimiz: Dr. B. Refik 
Saydam adına Ziraat Vekili B. Muhlis 
Erkmcn yapacaklardır. Törende şch -
rimiz ileri gelenlerinden bazı zevat 
ile vakıflar umum müdürü, ve vakıf -
lar umum müdürlüğü erkanı buluna· 
caktır. 

İstanbul belediyesi, profesör Prost tarafından hazırlanan yeni 
planın tatbiki için satın alrnması lazımgelen gayrimenkullerin 
bir listesini hazırlamaktadır. Evelıi planın tasdik edilmiş olan 
kısımlarına ait istimlakler yapılacaktır. 

İstimlak kanunun yapılan son tadillere göre, belediye kanunun
da yazılı belediyenin ve belde saki·nlerinin medeni, sıhi ve bedii 
ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi ve tehlikeden korunması için 
tesisat yapmak maksadiyle binalı binasız gayrimenkulleri, parası 
peşin verilmek şartiyle istimlake belediyeler selahiyettar olma:ı:
tadırlar. 

Bir yolun veya meydanın genişle- menkulün kıymeti takdir edilecektir. 
tilmesinc karar verilince yolun veya Bundan başka sahibi uhtcsinde kala
mcydanın genişliğinden fazla olarak cak olan parçanın istimlakten sonraki 
taraflarından yirmişer metreye kadar değişiklik dolayısiylc alacağı kıym ... t 

Antalya'da vakıflar idaresine ait 
Mahmutpaşa vakfından 10700 hektar
lık bir arazi vardır. İki scncdcnberi 
bu arazi iizcrindeki taş tabakaları 
kaldırılarak temizlenmekte, arazi ü
zerinde bulunan haruı, yabani zey· 
tin ve fıstık ağaçları işlcnilmektcdir. 
Vakıflar idaresi bu arctzidc sebze, 
portakal, mandarine, limon, muz gıbi 
narenciye fasilesinden meyvalar ye -
tiştiri)mcsinc yarıyan yerleri tcsbit 
etmiş ve bunun için de araziye 28 ki -
lomctrc mesafede bulunan Kırkgöz 
denilen mcnbalardan su getirmek ü • 
zere kanallar açmağa başlamış ve bu
gün bu kanalları ikmal etmiştir. Ka· 
nalların ilk on kilometrelik kısmı 

vaktiyle romalılar zamanında açılmış 
iken sonraları tamamen bozulmuş ve 
dolmuş olduğu için bu on kilometre
lik kısım yeniden açılmış ve üst tara
fı da yeniden yapılmıştır. Kanal su· 
!arının şütyerinde 3000 beygir kuvcti 
kadar tahmin edilen elektrik enerjisi 
elde edileceği umulmaktadır. 

Şehrimizden gidecek olan heyet 
bütün bu tesislerin açılma törenini 
yapacaktır. 

Dışarıdan ilk mektep 

imtihanlarına girmek 

istiyenler 
Resmi bir vazifede bulunanlardan 

de ayrıca takdir edilecektir. Bu kıs
binalı veya binasız ycrieri istimlake 
ve yeniden yapılacak veya genişletti· mın kıymetinin tam kıymetten tcnzi-
rilccck yol, meydan, umumi bahçe ve l~nd~n so~ra baki kalacak miktar, is
ycşil sahalara tazım olan yerlerden tıml lakkcdılccek yerin değer pahası sa-
b . • yı aca tır. Kısmen istimlak edilen 
aşka bunların ctrafıncla ımar planına 1 . . 
" 1 k b. ı d · l"kl ycrlerın gen kalan parçasının havası gorc yapı aca ına arın crın ı c - k 

rinc kadar olan kısımlarını da beledi- veya. zı!ası a_panır ve yahut o parça-
! · · l"k d b'I kl d' dan ıntıfa kabı! olmaz veya sahipleri ye er ıstım a c e ı ece er ır. . 
T d 'kl. JA •• b" h ' d b ıstcrsc o parçayı istimlake mecbur 0 • as ı ı p ana gorc ır ıza a u-

1 
k 

1 )A 1 b" 1 d . aca tır. 
unması azım ge en ına ar an hıza 
dışına çıkmış olan kısımlar dahi is- İstimlak edilecek gayrimenkulün 
timliike tabi olacaklardır. hartası belediye tarafından on gün 

Planların tatbiki: 

Tasdikli imar planlarının tatbiki 
için: 

a - Mevcut binaların plana göre 
fazla olan katlarını; 

b - Yolların ~enişlctilmcsi için bi
naların zemin ve bodrum katlarının 
lüzumlu olan kısımlarını istimUikc 
belediyeler saliihiyetli olmaktadırlar. 

Fazla katları kaldırılan binaların üs
tünü derhal örtmek ve eski vasıfları 
dairesinde ikmal etmek belediyeye ait 
olacaktır. Yola kalbellilcn zemin ve 
bodrum katlarının duvarlarını yık
mak ve bunların üstündeki bina kıs
mının eski metanetini temin edecek 
kadar k~vctli mesnetler tesis etmek 
ve cephelerini eski vasıflarda yaptır
mak da bclcdiyclcrc ait olacaktır. 

müddetle istimlak olunacak yere ve 
ilan için belediye dairesinde muayyen 
mahalle asılacaktır. Bu gayrimenku
lün sahipleriyle alakalıların hüviyet 
ve ikametgahları tesbit edilemez ve 
yahut bunlar gösterilen yerlerde bu
lunamazlarsa, tebliğ tdilccck evrak 
istimlaki kararlaştırılan yerin müna
sip bir noktasına ve belediye dairesine 
20 gün müddetle asılacak, gazetelerle 
de ilan edilecektir. 

Kıymete itiraz: 

Beyoğlu orta okul tilrkçe öğretme
ni Rıfkı Melül, Haydarpaşa liacai 

İkinci kısım tebliğ, hukuk ve tica -
ret mahkemeleriyle icra daireleri ev-

v,eya resmi bir vazifeye girmek üzere 

Gay rimenkulün sahipleri on be~ 
gün içinde takdir edilen bedel hak
kında asliye hukuk mahkemesine mü
racaatla dava açabileceklerdir. Dava 
arzuhalinin mahkemeye kaydedildiği 
günden itibaren sekiz gün içinde di -
ğcr davalara tercihan taraflar mahke
meye davet edileceklerdir. Bu dava· 
lar basit muhakeme usulüne tabi ola -
caklardır. 

felsefe öğretmeni Cemıl Sena, Balıke-
rakının tcbli \d\r. 'Bu g\u\ \.cbu , ... müracaat etmiş olanlardan, aranmak -

ta olan ılk tahsil şartını istihsal için, 

Yabane1 memleket 
sir lisesi tarih öğretmeni Kamil, mü-

mazbatalı zarflarla yapılacaktır. Zar

fın içine tebliğ edilecek evrak kona -
rak kapatılacaktır. Tebliğ mazbatası -
na ve zarfın üzerine içindeki evrakın 
nevi kısaca yazılacaktır. Bunun için 
de iki çeşit zarf ve formül kullanıla • 
caktır. Biri tebliğ mazbatalı zarf, di
ğeri davetiyeyi de ihtiva eden tebliğ 
mazbatası zarfıdır. Bunların tebliği de 
davetiyelerin tebliği hakkındaki hü -
kümlcrc tabi olacaktır. 

hususi tahsil gördüklerinden bahs ile 

ilk tahsil imtihanına girmek istiyen
lcr hakkında Maarif V ck!ilcti bazı e-

İstimlak bedeli karşılığı temin e
dilmiş imar mıntakalarında başlanan 
işler tamamlandıkça, karşılığı temin 
c.dllmemiıı di\aer rnıntakalarda istim• 
lflk yapılamıyaeaktır. lmar planı tat -
bik edilen mıntakalarda açılan yolla
rın, meydanların umumi bah~e ve ye
şil sahaların etrafındaki adalarda, in
şaata izin verildiğinin ilanı tarihin
den itibaren bir sene içinde yapılmı -
ya başlanıp da iki sene içinde bitiri
len binalar on sene müddetle bina ver
gisinden muaf olacaklardır. Bu gibi 
yerlerde evciden mevcut olup da üç 
sene içinde plana uygun şekle kalbe
dilen binalar için muafiyet müddeti 
beş sene olacaktır. 

İstiml!\k sebebixl soka~ın veya u
mumi bahçenin veya meydan ve yeşil 
sahanın yüzüne çıkmaklıı ve her ne 
suretle olursa olsun sokağın y üzü ar t
makla, yahut yüzünde bulunduğu yol
lar genişlemekle kıymeti artan yerle· 
rin komisyon tarafından takdir edile
cek olan yeni kıymetiyle eski kıymeti 
arasındaki farkın yarısı şerefiye ola
rak bir defaya mahsus olmak ve beş 
senede beş taksitte tahsil edilmek ü -
ı;crc belediye vergi ve resimlerinin 
tahsiline dair olan hükümlere göre a· 
lınacaktır. 

mekteplerinden naklen 

gelecek talebeler 
Yurdumuzun dışında bulunan ya -

hancı mekteplerden aldıkları tahsil 
vcsikalariylc memleketimizdeki husu
si türk, azlık ve yabancı mekteplerine 
kaydolunmak istiyen talebenin bu 
mekteplerde girebilecekleri sınıflar 
Maarif vekaletince tayin edilmeden 
alındığı anlaşılmıştır. Maarif vekaleti 
bu mekteplerin yurdumuz dışından 

gelecek talebe hakkında yapılacak 

muameleleri tespit etmiş ve aUikahla -
ra tebliğ eylemiştir. Vekaletin tcspıt 
ettiği muameleleri sırasiylc yazıyo -
ruz: 

zik öğretmen okulu öğretmeni Necil 
Kazım, Bursa erkek lıscsi edebiyat 
öğretmeni Orhan Şaik birer sene kı
dem zammı almışlardır. 

Nizamname projesinin ikinci kısmı 
P. T. T. memurlarının vazife ve mcsu
liyetlcrini teşkil etmektedir. Tebliga
tın muntazam olup olmadığını tetkik 
ctrniycn ve vazifelerini ihmal eden 
memurlar inzibati cezalara tabi tutu -
lacaklardır. 

Dünkü Resmi Gazetede 
neşrolunan kanunlar 

İskan kanununun bazı maddelerini 

saslar tcsbit etmiştir. Bu esaslara göre 

imtihana girmek isti yenler için maa -
rif müdürlüklerince münasip göörü -

lccek bir ilk mektepte üç kişilik bir 

komisyon huzurunda ilk mekteplerin 

dördüncü ve beşinci sınıfları müfre

dat programlarına göre şubat, mayıs, 

ağustos ve ilktcşrin aylarının sonla
rında olmak üzere senede dört defa 
imtihan yapılacaktır. İmtihanlarda 

muvaffak olanlara maarif müdürlük

lerince tasdikli ve fotoğraflı bir vesi
ka verilecek ve bu vesika Maarif Ve -
kalctinin tasdikinden geçmiş buluna
caktır. 

Memleketimiz haricindeki yabancı 
okullarından aldıkları tahsil belgele -
riylc özel türk, azınlık ve yabancı· o
kullarından birine girmek istiycnlcrin 
vesikaları, türkÇI.! tercümeleriyle bir -
liktc ve bu talebelerin alınmak iste -
dikleri sınıflara ve alınma şekline dair 
c.kul idarelerinin mütalcasiylc beraber 
kültür direktörlükleri vasıtasiyle ve -
killiğimizc gönderilecektir. 

Konya kız öğretmen okulu resim öğ

retmeni Sami Su, Antalya lisesi mate

matik öğretmeni Süleyman Demir, 

Aydın orta okul tabiiyc öğretmeni 

Hürrem Fahri Güleryüz, Milas orta 

okul tabiiyc öğretmeni Muzaffer Er· 

soy, Gazi Osmanpaşa orta okul mate
matik öğretmeni İshak İlyas, İstan

bul kız lisesi fizik öğretmeni Naime 

İlter, Eskişehir lisesi tarih - coğrafya 

öğretmeni Enver Sancar, Eskişehir 
lisesi almanca öğretmeni Rahmi Öz

toprak, Konya lisesi mnsiki öğretme
ni Arif Şahap Öktem, Akşehir orta o

kul matematik öğretmeni Mahir Gü· 

ncş, Üsküdar ikinci orta okul tarih · 

dcğiştircn kanun, evlenme kağıtları 
Maullimlerin izni 

Belediye adına istimHik olunacak 
yerlerin mesaha ve cihet hududunu 
gösteren mufassal bir hartası beledi -
ye mühendisi ve bulunmıyan yerlerde 
nafıa mühendisi ve bunların bulun· 
madığı yerlerde mimar ve fen memu
ru, bunlar da yoksa belediye kalfası 

tarafından yapılarak belediye encü
menine verilecektir. Encümence is
timlıikc lüzum görüldüğü takdirde 
sebepleri bildirir bir mazbata yapıla -
rak mahallin en büyük mülkiye amiri
ne gönderilecektir. 

İstimlak olunan yerlerde yapılması 
kararlı olan inşaat ve tesisattan bele
diye vazgeçer ve muameleyi iptal e
derse veya istimlak muamelesinin ka
tilcşmesindcn itibaren üç sene içinde 
belediyece istimlak lüzumunu icap 
ettiren herhangi bir tesisat yapılmıya
rak istimlak olunan yer olduğu gibi 
bırakılırsa, sahipleri istimUik bedelini 
iade ederek o yeri geri alabilecekler -
dir. 

Vekilliğin emri bildirilinceye kadar 
bu talebeler, müktesep bir hak teşkil 
etmemek şartiyle nam..:ct olarak kabul 
edilebilirler. 

Bu talebeler okullara ancak vekilli
ğin tebligatından sonra kati olarak 
kıı~ul olunurlar. 

İşlerin siırünccmcde kalmaması için 
h· ı hususta müracaat edenlere ait bel
f!•'cr okuJların miitalcalariyle birlik · 
te nihayet bir hafta içinde gönderil -
melidir. 

Emsali hak1cında muamele cereyan 
e•-niş olan talebelerin c. r:ıkı gönderi· 
Ji~ken cvclce vapılmış olan tebligat· 
t" • da b"'hsedilmcli "ir. 

'M•mleketimiule1d yabancı okulla -
r· l'n birinrlcn di :erine, yabancı ve a· 
z 1 ık okullarından özel türk okulla -
r .,a girecek talebeler içiıı de bu csas
l:ır dahilinde hareket edilecektir. 

İsf anbul' da bir deniz kazası 
İstanbul, 12 (Teletonla) - Bugün 

d .. nizdc bir kaza olmu~ ve bir mavna 
r arçalanmıştır. Deniz:volları idaresi -
nin yandan çarklı vapuru bu sabah 
köprü öniınde bir akıntıya kapılarak 
liman idaresinin 518 numaralı mavna 
•na bindirmiştir Bu çarpışma sonun-

coğrafya öğretmeni Nedime Erkmcn, 
Haydarpaşa lisesi tabıiyc öğretmeni 
Übeyit Ülken, İstanbul kız lisesi ta
biiye öğretmeni Fahriye Nigar birer 
takdirnarn: almak suretiyle taltif c · 
dilmişlcrdir. 

ve niifus kütüklerine tescilleri hak
kında kanun, Karadeniz kömür hav· 
zasından kömür alacak gemilerin rü
sumdan muafiyetine ı:lair kanun, An
kara elektrik ve havagazı ve Adana 
elektrik şirketlerinin satın alınması -
na dair kanun dünkü Resmi gazetede 
neşrolunmu§tur. 

Maarif Vcka.Icti mualllimlcrc izin 
verme salahiyeti hakkında tcşkiliitına 
bir tamim yapmıştır. Bu tamime göre 
mecburi sebepler ve meşru mazeretler 
karliısında kazalarda kaymakamlar, 
vilayetlerde valiler, maarif müdür ve· 
ya maarif memurlarının mütalcasını 

alarak izin verebileceklerdir. 

En büyük mülkiye amiri evrakın 
gelmesinden on beş gün içinde yapı -
lacak istimlakin amme menfaatlerine 
uygun olup olmadığına karar vererek 
belediyeye bildirecektir. 

Kısmi istimlaklerde evcla gayri-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Müthi§ bir göz! ---------Merih yıldızında hayat •ar mı? 
yok mu? 

Bu mesele, her nedense, uzun 
zamanlardanberi (en adamları
nın kafasını iıgnl eder, durur. 

Galiba, insan oğlu bu müıkülü
nü de yakında halledecek. Çünkü 
Kalifomiya'da Palomar dağında
ki rasat istasyonuna konulacak o
lan dünyanın en büyük teleskopu 
bitmek Üzeredir. 

Teleskop o kadar büyüktür ki 
bununla fen adamlan, uzaklarda
ki ciıımleri bugünkü teleskoplar
dan aekiz defa daha yakına geti
rip büyülterek seyredebilecekler
dir. 

Bu suretle ay, küremizin yirmi 
beş bil yakınına 'elmiş olacak. O 
zaman, tabii, ll'fdaki dağlar, de
reler, vadiler pek güzel görüle
cek. 

Bu müthiş teleskop, insan gö
zünden 640,000 keı'e daha fazla 
ışık toplıyacakmıf. 

Bu alet, 500 ton hacminde ol
duğu halde, tertibatının mükem
meliyeti sayesinde, küçük bir ço-

Bu müthit dürbün işlemeğe 
batladıktan sonra, bakalım, bir 
takım milletler, komşu yıldızlarda 
"hayat sahası,, istemeğe kalkıta· 
caklar mı? 

lambet vok dansına dair 

Dünyanın her tarafında neşeli 
neşeli oynanan Lambeth Walk 
(Lam bet Vok) hakkında biraz ta
rihi malumat iıter miıiniz ? 

On ikinci asırda Londra'da 
Taggart isminde bir hakim vardı. 
O sıralarda lngiltere'nin baueh
rinde hırsızlardan, haydutlardan, 
katillerden geçilmezdi. 

Bütün bu yolsuzluktan önle
mek için haklın Taggart, yakala
dıklarına Lambet Yok cezası ve
rirdi. 

• m,.~hur Tl!vm1a 

bir tarafı da Lambet'tir. 
Hakim Taggart'rn verdiği ce

za, fÖyle tatbik edilirdi: 
Mahkumun beline bir ip bağla

nır, bu ipin bir ucu da bir kayıkta 
bulunurdu. Böylece mahkumu 
nehre bırakırlar, o auyun dibine 
dalar, kayıktakiler de Öteki sahi
le doğru kürek çekerlerdi. 

O zamanlar nehir şimdikinden 
daha sığ ve daha batak olduğu i
çin mahkumlardan pek azı bu iı
ten aağ kurtulabilirdi. 

Hakim Tag1rart bu cezayı tat
bik ederek ortaya deh§et saçmak 
aayesinde o zaman Londra'daki 
yolsuzlukların önüne geçebilmiş
ti. 

Acaba timdi dans salonlarında 
netli neıeli Lambet Yok oynıyan

r ekiz llAJI' once hövle korkunc 

duğunu hatırlasalar, eğlenebilir
ler mi? 

Hayvanları da aldatıyoruz! 

Zemane insanlarında en fazla 
inkitnf eden melekelerden birisi 
de biribirlerini aldatmaktır. 

Fakat Öyle görülüyor ki biz bi
ribirimizi aldatmakla iktifa ede
miyor, hayvanlara da katakulli 
oynamıya kalkıııyoruz. Aıağıda 

anlatacağımız misaller, bunu is
pat eder : 

Senelerdenberi denizden kara
ya doğru uçan milyonlarca aç 
martı, İsveç bağ ve bahçelerine 
büyük zararlar vermekte idi. Bu 
zararın önüne geçmek için tedbir
ler düıünen mütehassıslar, ilk ön
ce martı yumurtalarını mahvet
meği tecrübe ettiler. Fakat bunun 
faydası olmadı. Çünkü o zaman 
martılar daha fazla yumurtlamı
ya başladılar. 

Şimdi mütehassıslar, ellerinde 
tencere, tava ve ocak, birer birer 
martı yuvalarını dolaşıyor, orada
ki yumurtaları birer birer kayna
tıyor ve gene vaziyetlerini bozmı
varak verlerine bırakıvorlar. 

Bu hükümler, Ankara imar müdür
lüğünce yapılacak istimlaklerde de 
muteber olacaktır. 

11-1 AVA 

F~ 
Yurtta en sıcak yer Nazilli ... 
Dün şehrimizde hava az bulutlu ve 

durgun geçmiştir. En yiiksck sıcak

lık 31 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava, Trakya ve Karadeniz 
K:ıyıları ile doğu Anadolusunun şimal 

kısımlarında bulutlu, diğer bölgeler
de açık geçmiştir. 24 saatlik mevzii 

yağışların karemctrcyc bıraktığı su 

miktarı Vanda 6, Trabzonda 3 kilo
gramdır. 

Rüzgarlar Egc'nin cenup kısımla

riyle Akdeniz kıyılarında cenuptan, 

diğer bölgelerde şimal istikametin
den saniyede en çok yedi metre kadar 
hızla esmiştir. En yüksek sıcaklıklar 

Bodrum, Adana ve Diyarbakırda 34, 

Akhisarda 35, Nar:illide 37 derecedir. 

pi§miş olduğunun farkında ol
maksızın Üzerlerine oturuyorlar. 
Fakat. tabi: bunlardan v 
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" Bita raf il Amerika 
Müstakbel Avrupi:l harbine kartı 

Amerika'nın takip edeceği hareket 
hattı günün en ehemiyetli meselesi
ni tetkil etmektedir. Acaba Ameri • 
ka, büyük harp içinde olduğu gibi, 
nihayet demokrasilerin cephesine 
iltihak edecek mi? Yoksa bu defa 
bitaraflığını muhafaza mı edecek? 

Yalnız Amerika'yı değil, bütün 
dünya devletlerini alakadar eden 
bu suallerin cevabı büyük ölçüde 
bugün Amerika'da "bitaraflık ka· 
nunları,, etrafında yapılan mücade· 
l enin neticesine bağlı bulunuyor. Bu 
m ücadelenin mahiyetini anlıyabil· 
m ek için Amerika halkının aamimi 
aurette aulha bağlı olduğunu göz Ö· 

nünde tutmak lazımdır. Fakat bu 
au lh meselesi üzerinde iki fikir ce• 
reyanı vardır: 

1 - Bazı amerikalılar, yalnız A· 
merika'nın harbe i§tirak etmesin e 
m ani olmakla ala.kadardırlar. Bun • 
lara göre, Avrupa'da harp çıkması· 
na man i olmıya çah§mak beyhude
d ir. Avrupa'da ergeç bir harp çıka· 
caktır. Binaenaleyh Amerika, bu 
h arbe girmemek için timdiden ted • 
b ir almalıdır. Bu tedbir de Am eri· 
kayı harbe ittiri.kten menedecek bi
taraflık kanunlarıdır. Meseli. mu· 
h arip devletlere harp malzemesi ve 
ailah satmıyalım. Tebaamız muha· 
rip devlet gemilerinde seyahat et • 
m esin. Hüli.sa harpten mümkün ol
duğu kadar uzakta kalalım. Eski 
c ümhurreislerinden Hoover, Ameri
k a kıta11na bir tecavüz vuku bulma· 
dıkça Birle§İk Devletlerin, harbe i~
t iri.k etmiyeceklerine dair bir be· 
yann ame netredilmesini tavıiye et· 
meğe kadar ileri gitmittir. 

2 -.ikinci bir zümre ise, bir Av· 
rupa harbi çıktığı zaman Amerika'· 
nın bitaraf kalamıyacağına inanı· 
yor. Bunlara göre, Amerika'nın 
h arbe İ§tirakine mani olmak için en 
iyi çare, Avrupa 'da harp çıkmaaına 
mani olmaktır. Yani Amerika dün • 
ya aulhunu korumıya matuf bir si
yaset takip etmelidir. Bitaraflık ka
n unlan da cümhurreisine böyle bir 
aiyaıet takip etmek imkanını vere
c ek tekilde tanzim edilmelidir. Me
Hla muharipler araıında müsavat 
temin inden vazgeçilsin. Silah satı'ı 
menedilmesin. Cümhurreisine de 
aulhu orumak imkanmı verecek 
aalahiyetler verilsin. izaha lüzum 
y oktur ki, bu kanaati taııyanlar da 

Mısır - Elen dostluğu 
Yahya paşa ve B. Metaksas arasında 

samimi nutuklar teati edildi 
Atina. 12 a.a. - Dün akşam Mısır hariciye veziri Abdülfettah Yahya 

paşa şerefine verilen resmi ziyafette nutuk söyliyen ba~vekil Metaksas, 
Yunanistanm muhterem misafirini candan selamladıktan sonra eski 
dostluğu teyit eylemiş, ikinci vatanlarına çok bağlı olarak nizam ve te -
rakki unsuru halinde Mısır'da yaşı-.--------------
yan müteaddit elen cemaatlerinin 
bu sıkı bağların daha ziyade sıkılaş· 
masma biiyük yardımını tebarüz et
tirmiş ve Mısır hi.ikümetinin Mısır~ 
daki elenler hakkında gösterdiği 
müşfik alakadan dolayı teşekkürle
rini bildirmiştir. 

Asırlık münaıebetler 
Baıvekil Metaksas, sözlerine şöyle 

devam etmiştir: 
··- Biribirlerini ayırmaktan ziyade 

birleştiren Akdenize sahil memleket • 
terimiz arasında, Antikite'denberi kül 
türel ve ekonomik münasebetlerde bu· 
lunmuş ve bu münasebetler asırdan a
sıra daimi surette devam eylemiştir. 
Bugün de müşterek arzumuz, bu mil • 
nasebetlerin daima daha fazla inkişaf 
ettiğini görmektir. Atinaya yaptığı -
nız bu ziyaretin geniş bir mikyasta bu 
inkişafa yardım edeceğine kati suret
te kani bulunuyorum. 

Bizi biribirimize bağlıyan ikinci bir 
bai daha vardır. Manevi olan bu bağ 
da sulh idealine derin bağlılığımızdır. 
Filhakika, bugün bu derece endişeler 
uyandıran vahim meselelerin, dünya • 
yı bütün milletlerin nefretle ve istik
rahla yaptıkları bir felakete götürme
den halledilmiyeceğini bir dakika için 
bile kabulünden imtina eyliyoruz. İş
te bu hislerdir ki, bütün gayretlerimizi 
sulhun hizmetine koymakta devama 
azimkar bulunuyoruz. Zira derin su • 
rette şuna inanıyoruz ki, anlaşma, mu 
hadenet ve aulhperver işbirliği arzusu 
nihayetinde kin ve harp zihniyetini 
yenecektir. 

Kont Ciano'nun 
İspanya seyahati 

Herhangi bir anlaşma 
yapılacak değil 

, Barselon, 12 a.a. - Kont Ciano, Ter 
ragona'da denizin karşısında açık ha • 
vada Suner tarafından ıerefine veri -
len bir ziyafette hazır bulunduktan 
sonra Barselon'a dönmüştür, Ziyafet
te Tarragona'nın siyasi ricali iştirak 
etmiştir. 

Kont Ciano şerefine dün Barse • 
lon belediyesi, büyük bir ziyafet ver -
miş ve bu ziyafette B. Serrano Suner 
de bulunmuştur. 

Kont Ciano Vittoria'ya gitti 

Barselon, 12 a.a. - Kont Cino, saat 
11,15 de bir İtalyan askeri tayyaresiy
le Vittorya'ya ahreket etmiştir. Ken • 
disine ltalya'nın İspanya büyük elçisi 
refakat etmekte ve italya"n. heyeti aza
lt diğer dört italyan tayyaresinde bu
lunmaktadır. 
Aynı zamanda bir kaç ispanyol tay

yaresiyle Serrano Suner ve diğer ba
zı İspanyol şahsiyetleri hareket etmiş 
tir. 

Vittoria'da 

Vittoria, 12 a.a. - Kont Ciano, 
Serrano Suner ve maiyetleri saat 

Mı•ır Hariciye Nazırının c-·abı 13,25 te burada karaya inmi§ler ve o. 
'SO"" tomobille Zaraus'a hareket ederek sa-

B. Metaksas'a cevap veren Abdül • at 16 da bu küçük şehre varmı§lardır. 
fettah Yahya paşn, Yunistan'da gör • Şehir italyan ve ispanyol bayraklariy
düğü çok nazik hünsü kabulden dola- le donatılmıştı. Misafirler askeri vali 
yı teşekkür etmi§, Mısır'daki elen ce- ile memurlar tarafından kartılanmıı· 
maatlardan büyük sitayi•le bahseyle- lar ve halkın alkıtları ve .. Franalko. 

--~~-"....-__ .....:~- - - --- aelrtlftMt d ---.~~._~ ..... 
Oç sene evet, merı a nm ıta. ''- Memleketlerimiz arasındaki a • resine giderek yemeği orada yemi§· 

rafhğını tesis maksadiyle yapılmıt sırlık dostluk, sırf sulh emeli ile ku • lerdir. 
b ir takım bitaraflık kanunlan var· rulmuş Akdeniz siyasetinin esasların- Ciano buJakşam Ayete sarayına gi-
dı. B u kanunlar, ltalya'nın Habe· dan beri olduğu için bu dostluğa bil • derek Franko ile görüşecektir. 
,istan'ı iıtili.aı ve ispanya harbi gibi hassa bütün kalbimizle merbutuz. Biz Franko misafiri şerefine bir dine 
k rizleri karşılamak için yapılmı§h. terin, bütün Akdenizlilerin mukaddes verecektir. 
Bunlarm müddeti bitiyor. Fakat bit- vazifemiz, sulhun idamesine çalışmak Herhangi bir anlCl§ma yapılmadı 
meğe yanaıtıkça, beynelmilel vazi • tır. Zira, ancak sulh herkese emniyet 
ye t de kötületmiıtir. Avrupa'yı bir ve saadet verebilir., 
h arb in arifesinde görenler bile var· ' 
dır. Bu §artlar altında cümhurreisi, Yahya paşa, sözlerini bitirirken, Yu 
bitaraflık kanunlarınm, sulh dava· nanistanın Mısır kıraliyet hanedanı • 
sına yardımda bulunmasını temin e- nın banisi adına Kavala'da diktiği a • 
d ecek tekilde tadilin i iatemittir. Da- bideden dolayı teşekkür etmiş ve kıral 
h a açık bir ifade ile, lngiltere'ye ve Faruk'un resmen teşekkür etmek üze
Fra nsa'ya yardımda bulunmasını le· re bir gün Atinayı ziyaret eyliyeceği-

. ni de bildirmiştir. 
nun edecek bir formülün kabul edil-
m esini ·t a lep etmi§tir. Ruzvelt'e gÖ· 
re, bu aala hiyetlerle mücehhez ol· 
duğu t-:~di~.de hiç harp çıkınıya· 
caktır; çunk u mütecaviz devletler, 
aulhu muhafaza e tmek mecburiye· 
t inde kalacaklardır. Fakat parla· 
m ento Ruzvelt'in noktainazarını ay
nen kabul etmemi§ bunu tadil et· 
m ittir. Şu §ekilde ki: 

1 - Amerika hükümeti muharip 
devletlere top ve silah satılmasını 

m enedecek tir. 
2 - Fakat harp aletleri satılması 

m emnu değildir. 
Bu formüle göre, İngiltere, Fran· 

•a ve müttefikleri, Amerika'dan top 
ve silah satın almıyacaklar, fakat 
tayyare satın alabileceklerdi. Fakat 
bu kanunun meriyete girmesi için 
meclisten sonra ayandan da geçme· 
li ve cümhu rreisinin de tasdikine ik
t ira n e tmeliydi. Ruzvelt kanun li.yi
hasına karıı kati bir vaziyet almıt 
ve d ün Vaıington'dan bildirildiğine 
göre, ayan hariciye encümeni, layi· 
hayı u mu mi heyete arzetmeden mü
~akeresini gelecek devreye bıraka
rak ta t il kararı vermiştir. Bu suretle 
cümhurreisinin taraftarlariyle a· 
leyhtarları arasındaki mücadelede 
her iki taraf da sözünü geçireme
bıiştir: Ruzvelt kanunun meclia ta
t'afından kabul edilen ıekilde tat
hikine mani olmu§, fakat kedisinin 
İstediği şekilde de bir kanun geçire
bıemi1tir. Bu vaziyetten zararlı çı -
kacak olan Amerika'nm harici po • 
litikasıdır. Bitaraflık kanunlarının 
bıahiyeti anlatılıncıya kadar Amerİ· 
ka hariciyesi tereddüt ve müphemi
ht içinde bocalıyacakhr. 

Bütün bu mücadelenin arkasın • 
da d ahili politika mücadelesinin 
'-kir olduğunu unutmamak serek· 

Romen - Macar s1nır1nda 

yapılan suykast üzerine 

Tevkif edilenler 
24 kişiyi buldu 
Bükreş, l2 a.a. _ Halme~ ~eh~inin 

belediye reisi Teofil Rusu ıkı gun e· 
vel macar ekalliyeti §.T.ası tarafından 
atılan bir bombadan agır surette ya
ralanmıştı. Rusu hastanede ölmüştür. 
Bugün şehrin macar papası ve. mac~r 
muallimi ile diğ~r 10 kişi t~vkıf :dıl· 
miştir. Şimdiye kadar bu ışle al~ka
dar olarak tevkif edilenlerin yekunu 
24 e yükselmektedir. 

mevzuudur. Cümhuriyet partisi ve 
kendisin e a leyhtar olan demokrat 
partisi içindeki zümre, Ruzve~t'in 
tekrar intihap edilmesine mana ol· 
mıya çalı§ıyorlar. Dah ili politika 
mücadelesinin iç yüzu ıöz önünde 
tutulmadıkça bu bitaraflık k anun • 
ları üzerinde Ruzvelt ile muhalifle· 
ri arasındaki m ücadelen in ıümul 
ve manası da anla§ılmaz. Hakikat· 
te Amerika halkı, demokrat devlet· 
lere zan ve tahmin edildiğinden zi
yade bağlıdır. Ve otoriter d evletle· 
rin tecavüzleri kartmnd a gittikçe o 
tarafa doğru temayül etmek tedir. 
Binaenaleyh bir harp çıkacak olur· 
sa, ikt idarda kim oluraa olsun, ha l· 
kın aem patisi ve memleketlerinin 
emniyeti kaygua, tmiade --da a · 

Madrit, 12 a.a. - Matbuat , Kont Ci· 
ano'nun seyahat i hakkında hararetli 
tefsirlerde bulunmakla beraber bu se· 
yahatin umumi neticeleri hakkında 
kayda değer bir ihtiyatlık göstermek
tedir. 

Tahminlere göre, Kont Ciano'nun 
ikameti esnasında ıiyasi veya askeri 
mahiyette her hangi bir anlatma ya -
pı lmıyacaktır. 

A. B. C. gazetesi diyor k i: 
"Milli ihtilAI ispanyası i le Düçe!lin 

italvasında pakt ve muahede lazım de 
~ildir.,. 

Filistin'de yeni 

hôdiseler oldu 
Kuduı, 12 a.a. - Bir ingiliz poliı 

memuru tedhişçi bir arabı tevkif et • 
mek üzere Yafa'nın evlerinden birine 
girerken üzerine ateş edilerek yara • 
lanmıştır. 

Kendisi de yaralı olan tedhiıçi, kaç· 
mağa muvaffak olmuştur. 
Diğer cihetten Karmel dağı civarın· 

da arap köylüleri bir arap çete reisini 
yakalıyarak polise teslim etmişler • 
dir. 

Gizli muhacerete karıı 
Kudüı, 12 a.a. - Beyaz kitabın 

neşrindenberi mütemadiyen gizli mu· 
haceret teıebbüılerinin önüne geç· 
mek üzere, teşrinievel 1939 dan mart 
1940 a kadar Filiıtin'e muhacir girme
ıi müsaadelerinin t amamen kesilmesi
ne fevkalade komiserlikçe karar verit· 
miştir. 

Dikili'de 
zelzele oldu 

İzmir, 12 a.a. - Saat 16.25 de 
Dikili'nin her tarafından bariz bir 
ıekilde hissedilen ve iki saniye de -
vam eden yer sarsıntısı olmuıtur. 
Bazı çürük duvarlar yı]ulnut ve bir 

Almanya propaganda nazırı 
8 . Göbels 

B. Çemberleyn'in sarih 

nutku ndan sonra 

Göbels 
endişede 

lı 

Paris, 12 a.a. - Figaro gazetesinin 
Berlin muhabirinin telefonla bildir • 
diğine göre İngiliz Başvekilinin git -
tikçe büyük bir sarahatle söylediği 

nutukların her defasında memleket 
dahilinde bıraktığı akisler Almanya 
propaganda nezaretini endişeye dü -
şürmektedir. 

Mu.harrir diyor ki: 
"Bu nutukların radyo ile neşredi

len a lmanca tercemeleri sayısız alman 
evlerinde ataka ile takip edilmekte. 
dir. Gestapo teşkilatı bu mesele hak
kında m iltemadiyen raporlar tanaim 
•t&Dek ted ir." 

D iJer cihetten aynı m uhabir, §Un -

lan bildirmektedir: 
"Almanya dahilinde Hitler aleyhin

de yapılan şümullü ve cüretkarane 
propaganda, Bcrlin'deki ecnebi mah· 
fillerinin hayretlerini celbetmekte
dir. Polis, her gün Hitler aleyhinde 
neşredilmiş risaleler ve gazeteler ele 
geçirmektedir. 

Bu riıaleler, ekseriya komünistler 
tarafından dağıtılmakta ve büyük fir
malarla amme Servislerine kadar SO• 

~ul~ak:~dır. Bu itibarla Çemberleyn 
ın dunku beyanatı, alman polisini pek 
kızdırmıştır.,. --· - -------__fa z uru WLRW4~~~1'1Jl:RlltJ . 
Türk gazetecilerinin 
C. H. R. ye bağhhğı 

Dahiliye Vekili ile Genel . 
Sekreter Vekilin in 

teati' ettikleri telgraflar 
Türkiye birinci Basın Kongresinin 

toplantısı münasebetiyle kongre reisi 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak ile Parti 
Genel Sekreteri Vekili Zonguldak 
mebusu Halil Türkmen arsında aşağı
daki telgraflar teati edilmiştir: 

C. H. P. Gene l Sekreterliğine 
Ankar a 

Türk basın mensupları bugün yap
tığ! kongrede Partimi?.e karşı olan 
baglılık ve saygısını aıza riyaset di
vanını memur etmiştir. 

Basın mensuplarının Partimize 
karJı besledikleri bu giizel hisleri arz 
ederken ~ahsi hürmetlerimin de ka
bulünü rica ederim. 

Tür k Basın Kon gresi R eisi 
Dahiliye V ek ili 

Faik Öz trak 

Sayın Faik Ö zt rak 
Türk Basın K ongresi Batkanı 

Da h iliye V ekili 

Türk basın mensuplarının kongre
leri münasebetiyle Partimize karşı 
gösterdikleri bağlılık ve sevgiye te
şekkür eder ve sayğılarımı sunarım. 

C. H. P. Ge ne l Sekrete r vekili 
Z on p ldak Mebua 
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ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Baıın Birliği k ongresi 
münasebetiyle 

Nadir Nadi, başmakalesinde, her iı 
gibi matbuatın da yolunda gitmesi için 
bazı tedbirlere ve şartlara lüzum olduğu. 
nu söyliyerek matbuat hiiriyetini izah ve 
ehemiyetini tebarüz ettirdikten sonra, 
bizde kanunun ve umumi efkarın, gazete
ler üzerinde kontrol unsuru olarak va -
zifelerini hakkiyle ifa ettiklerini, bil -
hassa umumi efkarın, tahsile verilen e • 
hemiyet sayesinde günden güne daha i
le~i. olgun bir ıeviyeye yükseldiiini, bu
nun kafı olmadıiını, bizzat matbuat hü
riyetinin şuurlanması llzım ııeldiğini ve 
evelki gün ilk kongresi aktedilen basın 
birliğinin bu ihtiyacı karşılıyacak mes
leki bir teşekkül olduğunu söylüyor. 

Yurda dönüı 
(Nalına mıhına) muharriri, iki aya ya. 

km bir zaman devam eden Avrupa ıeya. 
hatindeki en bli.yük intibamı "Sevııili va
tanım hlirmet ve takdir uyandıran bir 
yerdir,. söziyle ifade ettikten sonra, İn -
&'İltere ve Fransa'da, Türkiyenin sulh cep
hesine iltihakından mı.itevellid duygula -
rın "emniyet, sevinç, ferahlık, şı.ikran,. 
diye hiılisa edilebileceğini söylüyor ve 
"Avrupadan, aziz yurduma, Turkiyenin 
satvetini daha iyi anlamış olarak donüyo
rum. En büyük ve en f crahh intibaım 
budur., diyor. 

Kahve şirketi tahkikatı 

Arıı::aradan telefonla aldığı bir habere 
atfen Berezilya kahve şirketi hakkında 
bir müddettcnberi yapılan teftişlerin ta • 
mamiyle nihayet bulduğunu ve işin ted. 
bir alma safhasına girdiğini yazarak, ti
caret vekaletinde salahiyetli makamdan 
alınan malumata göre, maliye baş hu -
kuk miışavirinin reisliği altında ticaret 
ve iktisat vekUeti hukuk müşavirlerin • 
den mürekkep heyetin hukuki mütalea • 
!arı alındıktan sonra icap eden tedbirle
rin ittihaz edilt-ceğini ilave ediyor. 

TAN 
Polit ik tenkit p sik oloji&i 

. Sadri Ertem, bu başmakalede, hakika
tı her zaman herkesin aynı zaviyeden 
görmesine imkan olmadığını ve bu halin 
daima büyük beşeri ihtilaflara r.ebep ol· 
d!:lğunu söyliyerek bu hükiımler ve ıö -
ruşler arasındaki farkın en barizlerini 
ıiyasi partiler arasındaki program fark
ları teşkil ettiğini izah ediyor ve sözü 
Türkiyeye getirerek, parti mücadeleleri 
psikolojisini ruhundan silen Türkiyede 
buna mukabil yaıadığı hayat şartları v~ 
biınyesindeki dinamizm dolayısiyle ten
kit hassasını takviye edecek elemanların 
bol bol mevcut olduğunu, daha iyiye ve 
daha •ÜJı:•l• varmak iatediiimis halde 
•aaıtaeıabk ,,Uırtlnden hal ile mlinaaebe • 
tim.lal uzatmak mecburiyetinin bize her 
feyı kol.~yc~ tenkid edebilmek cesaretini 
yt;rm~ıginı, halbuki bu geçişin devlet 
ıçın .~ır .. hcsaıı ve imkan meselesi olduğu. rr aoylu~.oı: . ~~. Yapıcı tenkidin, Milli Şef 
smet. 1!1onu nun tarif eden şu sözleri hu
du~u .ıçı.nde olduğunu ilave ediyor: "Ben
te. ıyı hır ıaz.~tenin hasletleri şunlardır: 
)lı ve ~çık gormek. Bir hakim gibi hü • 

kuml~rınde. ~d.il olmı>'.a çalışmak. Mem-
1~1( tı ~ef!d!sı ılare edıyormuı gibi mesu.. 
lıyet hı1tıını taııımaktır.,, 

Şeker it i devlteleştirilmeli 
(Günün meseleleri) sütunun muharriri 

şeker sanayiini idare eden mali ııartlarm 
ıek~r fa~ri~alarının kurulmasuı<laki ıa: 
yeyı temın ımkinına malik olmadıkları • 
nı, anonim şirketin daha klrlı işler arı
yarak şeker sanayiinin milli hedeflerini 
gitgide ikinci pllnda bıraktıiını izahtan 
sonra, şekerin hem m!istehlik hem müs
tahsil hesabına devlet eline geçmesi za
ruri olduğunu illve ediyor. 

SON POSTA 
Dost F ransa ' da falsolu sesler 

Selim Rağıp, Iransızca Grenguar ıa
~etesinde, türk • fransız anlaşma11na da
ır A~re Tardiyö'nün imzasiyle intişar e
d~n bır m~~al.~nin "Dostu dilııir eden ve 
d.uşmanı gu.!duren mahiyetini tebarüz et
tır~r~k .. ~osyo Tardiyöniln nihoş söz • 
lerını cerı almasını dileriz, diyor. 

Moskova' da ki 

müzakereler 
Londra, 12 a.a. - Nazırlar meclisi 

bugün haftalık toplantısını yapını~ 
ve Moskova müzakereleri hakkında 
B: Seeds'ten gelen ve dün küçük ko
fl'l~te görüşmelerine esas teşkil eyle
mış olan rapora ıttıla kesbetmiştir. 

Çemberleyn, İngiliz • Fransız. 
Sovyet müzakereleri hakkında bazı 
mebuslar tarafından St;>rulan suallere 
verdiği cevapta iki gün evet yaptığı 
beyanata h!len bir şey ilive edecek 
vaziyette olmadığını bildirmi§tir. 

Müzakereler devam edecek 

Faris, 12 a.a. - Cumartesi ve pazar 
günleri Moskova'da ingiliz ve fransız 
mümessilleri ile Molotof arasında ya
pılan görüşmeler üzerine ingiliz ve 
fransız hükümetleri aralarında tama
men mutabık olarak müzakerelere de
vam edilmek üzere mümessillerine 
mütemmim talimat vermi§lerdir. 

B. Köseivanof Sofya'yı döndü 
Sofya. 12 a.a. - Almanya ve Yu • 

~oılavya'da yaptıtı aeyahatten aonra 

İKDAM 

Hüriyet ve mürakabe 
A. N. Karacan, bu başmakalede lamet 

lnönünlin Cümhurreisliğine intihaplariy
le beraber, mürakabenin iki büyuk cihazı 
olan mecliste ve matbuatta gittikçe ar -
tan bir hliriyet ve genişliğe doğru yol 
aldığımızı, bunun sebebi Milli Şefin, miı
rakabeaiz halk idaresi olamıyacağı yolun
daki kanaatleri teşkil ettiğini aöyledik
ten.S?nra ~ilriyetin, kullanılması giiç bir 
polıtıka sılihı olduğunu izah ediyor ve 
matbuatın vazifelerini tebarüz ettiri • 
yor. 

YENi SABAH 

Mihver devletler ine kartı 
b ir fey yapılamaz 

Hüseyin Cahit Yalçın, İtalyanca El 
Popolo d'İtalia gazetesinin bir makale
sinin başlığını levha olarak aldığı bu 
başmakalesinde, bu ibarenin, sanki bir 
takım devletler mihver devdetlerine kar
şı düşmanlık hisleri besliyorlartnış mi -
nasını taşıdığını, halbuki bugunkiı vazi • 
yet bunun tamamen zıddı olduğunu söy
liyerek İtalyanların, milletlerarası dost • 
luk münasebetlerini bozmıya, dünyayı ka
rıştırmıya fransız düşmanlığiyle ne şe
kilde ba$1adıklarını izah ettikten sonra, 
mihver devletleri ordularının, kendileri • 
ne hiç bir şey yapılmıyacak kadar kuvet
li iseler, istedikleri kendılerine verilme
yince neden dolayı harekete geçmedikle
rini soruyor. 

Hükümet ve millet 

(Her sabah) s!itunu muharriri, memle
ketin istikb:-lini ellerınde tutan mesul 
hükümct adamlarımızın gayretli ve kalp. 
ten çalışmaları karşısında milletin duy • 
duğu aonsuz minnet ve şükran hislerini 
tebarüz ettirerek, Anadoluya gitmeyi ce· 
hennerne gitmekten farksız telakki eden 
osmanh nazırlariyle, birbirleriyle yarış 
edercesine gayret gösteren cümhuriyet 
vekilleri arasındaki farkı gösteriyor ve 
Turkiyenin hiç bir zaman bugünkü kadar 
faal ve faaliyeti müsmir bir hükümete ma
lik olmadığını söyledikten sonra, hüku -
metimizin mükemmel, tam bir ahenk ve 
azami randımanla i~leyişi, milletimizin 
mesut istikbalini müjdeliyen en büyük de
lil olduğunu ilave ediyor. 

AK~AM 

Vatan bağrına doğru 
Fazıl Ahmet Aykaç bu başmakalesin

de, dıı gailelerin, hazan yurdun iç var • 
hklarındaki sesleri duyurmıyacak ka • 
dar çoğaldığını aöyliyerek, dahiliye ve -
kilinin aon sünlerde, Tunceli villyen hak· 
kmdaJı:i kanun münasebetiyle .dahili bir 
%~ferden bahsettiğin! hatırlatıyor ve vak
tıyle bir vahşeti abid olan eski Dersi -
min .. temd.ini için sa~fcdilen mesaiyi te • 
b~ruz .ettırerek, ycnı verim sahalaona 
mılletı;ı genç ve kurucu enerjilerini da
vet edıyor, ve bu husus üzerinde ayrıca 
durara~. resmi bir ııfau olan ve olmıyan 
h~rke.sın, yeni Türkiyede sergerdeliğe, 
hıç !:nr suretle müsaade olmadığını bil
mesı llzım geldiğini söyledikten sonra 
dahiliye vekilinin bu bahisteki ince has. 
~~s!>:etine pek kıymetli deliller iÖıterdi
gını ıllve ederek kendisine yeni başarılar 
temenni ediyor. 

SON TELGRAF 

On ik i a da da tahtidat 

Etem .tzzet .Benice, bu başlık altındaki 
makalesınde, ıtalyanların on iki adadaki 
~arekitının, a&keri tahşidat bakımından 
uç .mln~ taşıdığını, 1 • Türkiye ve miıt • 
tefıklerınden gelecek her hangi bir te • 
cavuz.~ t~dbi~li ve müdafaalı bulunmak. 
2 d- Turkıyenın Akdeniz sahillerine bu 
; a~ar~a;ı te~avilz ve taarruza girişme'r:. 

• ngılızlerın Kıbrıs üssüne karoı bu a
daları üs halinde bulundurmak ve Süvey· 
şe yapılacak akınlarda İngiliz ve fran • 
aız ~c:ın~nmalarını meşgul etmek, olabi • 
lecegını yazmakta ve bu ihtimaller ne o. 
l~rsa olsun italyanlann on iki adada tah
$ıdat yapıp yapmadıkları ve eğer yapı • 
yorlarsa bunun istihdaf ettiği maksat f • 
talyadan sorulmalıdır, diyor. 

Sovyetler 

istihsal 

Birliğ i nde 

artıyor 

Moskova, 12 a.a. - Tas ajansı bil
diriyor: 

Neşredilen istatistiklere göre, mı· 
haniki inşaat ve müdafaa sanayiinin 
istihsalatı 1939 yılının ilk altı ayı 
zarfında yüzde 27,2 demirden gayri 
maden sanayii istihsalatı yüzde 14,1, 
kimya sanayii istihsalatı yüzde 15,i 
ve stok komiserliğine ait müessesele
rin verimi de yüzde 27,3 artmıştır. 

Bütün diğer sanayi komiserlikleri 
veriminde de 1938 yılının aynı devre
sine nazaran artma mevcuttur. 

Üç renkli Fransız 
bayarğı 150 yaşında 
Faris, 12 a.a. - Üç renkli fransız 

bayrağının 150 inci yıldönümü bugün 
belediye meydanında tesit edilmiştir. 
Merasimde cümhurreisi Lebrun ile 
Daladier, nazırlar, kordiplomatik. 
Afrika ve Asyadaki fransız toprakla
rının baıhca reisleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. 

Heryo'nun beliğ bir nutkundan 
açra. lf X danda muazzam bir 
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Siyaset sanatının 
yeni icatlar1 

(_R_A_D. _v o_) 
TÜ R KiYE (İspanyol valsi) 

8 - Lautenschlager. Yıldız
lara doğru (Fantezi) 

1 y AZAN: ZACQUES BARDOUXI 
Radyo Difüzyon Poıtalan 

TÜRKİYE Radyo:;u 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

9 - Hanns Lohr - Dügün 
marşı 

23.00 Son ajans haberleri, zira. 
at, esham, tahvilat, kambiyo -
- nukut borsası (fiyat) B

eşeri olan her şeye 

karşı duygulu in
sanlar acı saatler geçirmek
tedirler. 1914 - 1918 den 
sonra korkunç hadiselerin 
kadehini tüketmiş olduğu
mizi sanıyorduk. Halbuki 
bu kadeh durmadan dol -
maktadır... Ve si yas et sa
natında yep yeni formül -
ler keşfetmekten başka te
sellimiz de yoktur. 

Avrupa yeni tipte rejim
lerin ortaya çıktığını gör • 
müştür. 

Bu rejimlerin ilki çariz
min harabeleri üzerinde 
doğdu. Bugün adetleri ço· 
ğalmaktadır. 1933 son ka • 
nununda, Almanya"da bir 
tek parti şefi, devlet reisi 
olarak her şeye hakim ol -
duğu gün muvazene ve 
sulh için aşikar tehlikeler 
meydana geldi. Avrupa ha
kimiyeti için mücadelenin 
yeniden başladığına artık 

i:mit olunabilirdi. 
••• 

Yeni tipte rejimden son· 
ra. görülmemiş tarzda 
harp: iktisadi ve asabı yıp 
ratma harbı, münasebetler 
kesilmeden ve ekseriya a • 
çık muharebe yapılmadan 

harp, beyaz harp başladı. 
Fakat. yarattığı hava, icap 
ettirdiği seferberlik, sebe
biyet verdiği hareketlerle 
ne de olsa bu gene bir harp
ti. 

Bu hareketler üç şekilde 
tezahür eder. 

Önceden müzakereye gi
rişilmeden ve haber veril -
mcdcn meri bir muahcdcy -
le teminat altına alınmış 

bir vaziyetin işgal suretiy
le tadili: Ren mıntakasının 
askerileştirilmesi ve Me -
mel'in işgali. Motörlü isti· 
la yoliyle muhtelif memle· 
ketler tarafından istiklali 
taahhüt altına alınmış hü -
kümran bir devletin ilha -
kı: Avusturya, Çek Slo
vakya, Arnavutluk. Müsta
kil devletlerin iç mücadele· 
lerine, yarattıkları parti· 
lerle iştirak, hatta asker ve 
silah göndermek sureiyle 
onların iç harplerine müda
hale etmek. Misaller her 
fransız ve İspanyolun hafı
zasında menkuştur. Diğer 
tecrübeler de hazırlanmak
tadır- Macaristan, Polon -
ya, Romanya. 

Efkar umumiye bu yeni 
tarz harp üzerinde aldan • 
mamalıdır. 

Bu harp Münih'den ve 
1938 eylülünden itibaren 
değtl, fakat 1936 başında 

Streza muvazenesi ihlal e
dildiği andan itibaren baş
lar. Hitler'le Musolini'nin 
16 haziran 1934 de Venedik 
mülakatından ıs eylül 1935 
tarihli gizli Nüremherg an
laşmasına kadar Duçe'yi, 
flabeşistan üzerindeki es • 
ki tasavvurlarını almanvari 
bir istila ile tatbik mevkii-

ne koymıya sevketmek için 
el altından gayretler sarfe
dildi. Bu istila tedrici ve 
muhafazakar şekilde yapıl
mış olsaydı, Afrika'da sö • 
mürge sahibi üç devlet ara
sında münasebetleri sıklaş
tıracaktı. Almanya'nın tav
siye ettiği istila şekli ise 
Akdeniz'de bir gerginlik 
yaratacaktı. 

Bu yeni tarz harbın en 
mühim hadisesi, her 

şeyi alt üst edeni, ne Mü -
nih konferansıdır, ne de A
vusturya'nın işgali. Bu, 
gayri askerileştirilmiş Ren 
mıntakasının 7 mart 1936 
da işgalidir. Niçin? Dört 
sebeple. O gün yalnız garp 
sulhunun esaslı hükümleri 
değil, fakat daha manidar 
olanı, Berlin tarafından 

serbestce teklif edilmiş, 
serbcstce müzakere edilmiş 
ve imzalanmış olan bir pakt 
çiğnenmiş oldu. Aynı za -
manda 13 ve 17 nisan 1935 
de Streza ve Cenevre'de ta
zelenmiş olan ve Belçika'yı 
değilse bile İngiltere ile İ· 
talya'yı bağlıyan mütead
dit tcahhütler de yırtılmış 
oldu. Yalnız, imzalarına ta· 
mamen sadık kalan Polon
ya ile Çekoslovakya sefer • 
berlik yapmayı teklif etti • 
ler. Lokarno paktını yırt -
makla, Hitler Ren seddini 
yaratıyor, bir eşiği kapı • 
yor, bir mania vücuda geti
riyordu. 1936 martında 

fransız ve ingiliz hükü -
metleri, biri protesto et · 
mekle, diğeri mümessilleri 
vasıtasiyle diplomatik su • 
aller sormakla iktifa edin -
ce, Almanyaların hakimi 
İngiltere ile Fransa'nın da
ha sarih teahhütleri yerine 
getirmek, daha uzak men
faatlerini' korumak, daha az 
hayati bir hududu müdafaa 
etmek için silaha sarılmı -
yacaklarını anladı. 

Viyana ile Prag'ın, Me • 
mel'Je Tiran 'ın akibetleri, 
iki üç sene evcl, 7 mart 1936 
da Ren üzerinde taayyün 
etti. Siyasi adalet tedbirle
ri daima yavaştır. Bu ted
birler en ağır mesuliyetle -

\ ri hiç bir zaman kafi bir 
şiddetle tecziye etmez. 
Milletler hükümetlcrinden 
çok daha ağır cezalara ma
ruz kalırlar. 

Y eni tarz kızıl ve be -
yaz rejimlerden 

sonra, görülmemiş tarzda 
yeni bir muahede: totaliter 
topluluk mukavelesi, 22 
mayıs 1939 tarihli kara 
pakt. 

İdeolojik protokolün ta· 
birleri itibariyle bu muahe
denin bir benzeri mevcut 
değildir. "Dostluk ve top
luluk münasebetlerine" ol
duğu gibi "Avrupa kültü -

· rünün temellerini temin et· 
mek vazife"lerine sadık, 

dünya telakkilerinin dahili 

benzerlikleriyle ve menfa· 
atlerinin geniş tcsanüdiyle 
biribirinc bağlı "olan iki 
vlzıülimza "istikbalde, ha -
yat sahalarını temin etmek 
ve sulhu muhafaza etmek 
için, birleşmiş kuvetlcriy -
le, yan yana müdahalede 
bulunmaya karar vermiş -
lerdir". 

Bu muahede altı madde -
sının katiyeti itibariyle 
benzersizdir. Bu muahede 
gizli hükümlerinin ehcmi
yet itibariyle benzersizdir. 
Daha 22 mayısta B. V. 
Gayda, Giornale d'İtalia'da 
garplıların dikkatine bu 
gizli hükümleri koymak is
tiyordu: tek kumandanın 
organizasyonu; genel kur • 
mayların yaratılması, as • 
kcr mübadelesi, imalatın 

taksim ve tevzii, silah ve 
malzemelerin tevhidi. 

Bütün tarihçiler bu 
hususta müttefik -

tirler ki hiç bir zaman sulh 
ortasında iki devlet, bu de
rece sıkı, iktısadi ve ideo • 
lojik, diplomatik ve askeri, 
her sahada bu derece mut -
lak bir iştirak tahakkuk et· 
tiren bu derece sıkı bir te
dafüi ve taarruzi muahede 
akdetmiş değildir. 

LE TEMPS 

Lefonya 
Lctonya'nın nüfusu. üç 

harple paramparça olmuş, 

nihayet yirmi sene içinde 
2 milyona çıkabilmiştir. Le 
tonya, sonra 200.000 kişilik 
bir nüfus daha kazanabil -
miştir. 

Letonyanın milli müda • 
faa için, dört fırkası, bir sü
vari livası, bir istihkam a • 
layı , küçük bir askeri tay -

yareciliği, ve küçük bir de 

bahriyesi vardır. Letonya 

küçük bir memleket olma • 
sına rağmen askeri kıymeti 
fazladır, hiç kimseden kork 
maz. Bir letonyalı: "Hudu
dumuza bir asker ayak bas
tığı takdirde bütün Leton
ya bir tek insin gibi ayak -
!anacaktır,, demiştir. 

Letonya. Rusya ve Al -
manya gibi iki büyük dev • 
Jet arasındadır. Fakat Le -
tonya için asıl tehlike Al -
manyadır. Alman tehlikesi 
onca, vahimdir ve gözden 
uzak tutulmıya gelmez. Al
manya, yedi sene Letonya
ya hakim oldu, çok zalim ve 
çok eziyetli bir hatıra bı • 
raktı. 

Letonyada 2 milyona mu
kabil 60.000 alman azlığı 
vardır. Eğer küçük Jeton 
ordusu Hitler'c karşı cephe 
alsa. bu alınanlar arkadan 
hançer çekeceklerdir. 

Le Marin 
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Kabahatler 
Nisanda biribiri ardından Bohemya, Meme! ve Arnavutluk 

Üzerinde yapılmış kuvet darbelerinden sonra ve Polonya, Ro
manya, Yunanistan'a karşr bazı tehditlerin ortaya çıkmış ol -
duğu bir sırada İngiliz ve lransız hükümetlerinin kendilikle • 
rinden Polonya'ya, Romanya ve Yunanistan'a vermış oldukla
rr teminatı tamamlamak için Moskova ile müukerelere girı -
şilmişti. 

Bu müzakereler üç aya yakın bir zamandanberi devam et -
mektedir. Yakrnda neticelendirileceti haber veriliyor. Bu bu -
susta bir malümatımız yok. Buna mukabil. bildiğimiz şudur 
ki, daha başlangıçtan itibaren bu müzakerelere pek hifletle 
ve diplomatik realitelerin garip bir anlayışsızlığiyle girişi/ -
miştir. 

Hillet, çünkü bu, bütün dünyaya açıkça ilan edildi, ve dev
let adamları, ancak devlet makamlarının sırrı kalması lazım -
gelen hususiyetleri aleniyete dokmek için "mülhem" gazetP -
cilerle rekabet giriştilr. Bu nokta üzerindeki mesuliyetler kar
şılıklıdır. Belki bu mesuliyetlerden lransızların hissesine dıi -
şenler daha az ağırdır, 

Nihayet, diplomatik realitelerin tegafülıi. Partiyi idue et. 
miş olan lngiltere nasıl oluyor da Sevyetler Birliğine karşı 
vaziyetini birdenbire tadil etmek ve onu kendi siyasetine iş -
tirake davet etmekle, M oskova hükumetine kendisine ihtiyacı 
olduğu his.sini verdiğini anlamamıştır? Bu. müzakerelerin sevk 
ve idaresini ona bırakmak demekti. Hususiyle ki Sovyetler 
Birliği Polonyayı değil. Polonya .sovyetler Birlıgini orter. 
Gerçi Almanya, prensip itibariyle, Polonya arazisinden geç -
meden Litvanya veya Letonya tarikiyle Rusyaya tecavüz ede
hilir. F'_aka~ bu nazariye1en ibaret bir faraziyedir ki ciddiye 
almak ımkansızdır. Hakıkatte ıse, Almanyanrn Sovyetler Bir
liğine taarruz edebilmek için, Polonyanın arazı'sinden geçme
si icap t!der. imdi, "tampon" vazıfesi gorebilecek kudretli bir 
komşuya malik olmak, aynı zamanda ve başkasının ke11dı yar
dımını is(ediğini gormek, bu, diplomatik sahada, en müsait bir 
vaziyet demektir! Buııa şarkın garbe karşı itimatsızltğ ını, es
Jn çekinğenlikleri, itıbar endişesini, vasıtalı olarak yapılan bir 
üçuz müzakt>renin karşılaştığı maddi güçlükleri de ilave eder· 
seniz, müzalıerelerin açılmısrndan üç ay sonra neden ha/.i 
hiç bir anlaşmaya varılmamış olduğunu anlarsınız ... Hakikat • 
te, ruslar, rnuzakerelerin başındanberi, duı umlarrnı bir adım 
olsun değiştirmiş değillerdır. Onlara kımıldamamak imkinını 
veren iskambılleri ellerinde tuttuklarını onceden hesaplamak 
murec<:eh olurdu ... 

M oskova ile müzakereye girışmek liiZtm mıydı? Burada bu
nu munakaşa edecek değiliz. Sadece şunu söy/iyeceğiz: Avru
pada bundan boyle hiç bir tarafta tecavüze ve mevcut vazi • 
yetl.er_in_ !ek taraflı olarak bozulmasına müsamaha edılmıye -
ceğını ılan etmek hususunda herkes mutabık idise ve hlıli da 
mutab_ık~a, bu kararr metınlerle tesbite kalkışarak giriltleştir
mıye ıhtıyııç yoktu. Bu muşterek kararı teyit etmek ve askeri 
kudretini bunun hizmetine koymak, işte lazım olan budur. Ge
rısi lal ve guzaltır. 

Waladimir d'Ormesson - Le Figaro 
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İki yaşındaki 

çin - Jaopn harbi 

Hiç bir lc:ati netice alın
madan \\c.l :y•\clknh .. ·d d., -

vam etmekte olan ve ne va
kit biteceği henüz ma!Cım 
olmıyan Çin harbı, 7 tem -
muz 1937 de Pekin civarın
daki hadiselerle başlamıştı. 

Bundan iki yıl evelki 
yazın, japonlar şimali Çine 
yerleştikten sonra, bir an -
laşma yapılacağı intibaı ha
sıl olmuştu. Halbuki, hadi
seler bam başka bir şekil 
aldı. Çankayşek, uzun yıl -
lar büyük bir itina ile ha -
zırlamış olduğu ordusunu, 
japonlara karşı kullanma • 
mak hususunda elinden 
geldiği kadar gayret etti. 
Bu harbın uzun süreceğini 
o, önceden kestirmişti. 

Geçenlerde, büyük Çin 
şefinin vermiş olduğu kon
feranslara dair bir broşür 
neşredildi. Bu broşürde, 

mareşal Çankayşek'in tem
muz 1934 tarihinde Kuling 
askeri akademisinde su -
baylara hitaben söylediği 

nutkun metni de var. Bu 

nutkunda mareşal diyor 
ki: 
"Hazırlanmak için daha 

ne kadar zamana ihtiyacı • 
mız olduğu kolayca tahmin 
edilebilir. Üç veya beş ve 
yahut da azami on yıla ih-
ti.ynıcımız vardlr.0 

Çin'in, hüriyet ve istik • 
Jali için iki yıldanberi yap
makta olduğu harpte, Ja -
ponya bütün kuvetini kul
lanmaktadır. Japonların bu 
harpteki gaddarlıkları ~in 

milletine ağır bir imtihan 
teşkil etti. Çin milleti, ci -
han tarihinde eşi pek çok 
olmıyan bir şecaat ve kah • 
ramanlık gösterdi. Hatta 
denebilir ki, cihan tarihi, 
belki de bugün Çin'de yı • 
ğın halinde devam etmekte 
olan göcün bir eşini daha 
görmemiştir. Japon tazyiki 
karşısında ve düşmana, 

kullanılabilecek hiç bir şey 
bırakmamak, yalnız her ta -
rafı yanmış çırıl çıplak bir 
toprak terketmek politika -
sını güden milli hükümetin 
direktifi neticesinde mil -
yonluk halk yığınları yer -
!erini yurtlarını bırakıp, 

memleketin garbında yeni 
bir yuva aramağa çıkmış -
!ardır. .,. 

Çin 'in kaybettiği insan 

sayısı, ancak cihan harbın
da Avrupa devletlerinin 
zayiatiyle mukayese edile -
bilir; ekonomik kaybı ise, 
Avrupa'nın o harpteki kay
bını bile belki aşmaktadır. 

Fakat Çankayşek'in en 
mühim stratejik hedefine, 
bugün varılmıştır. 
Başka başkumandanların 

telakkileri hilafına, Çin 
başkumandanı, memleketin 
büyük bir kısmını düşma • 
na terkedeceğini ve bu su -
retle harp cephesinin dur -
madan gcnişliyeceğini ve 
bunun neticesinde de ja • 
ponların harp masrafı mü
temadiyen büyüyeceğini, 

yalnız malzeme değil, ayni 
zamanda insan zayiatı da 
kat kat yükseleceğini daha 
başlangıçta söylemişti. Bu 
dava, belki de Çin liderinin 
ümit ettiğinden çok fazla -
siyle gerçekleşmiş bulunu
yor. Onun bu muhasebesi, 
harbı mukabil bir taarruzla 
sona erdirmek suretiyle 
mantıki' bir neticeye var • 
maktadır. Ancak, bu husu -
sun gerçekleşmesi, yabancı 
memleketlerin yardımına 
bağlı bulunmaktadır. 

Japonların bu bakımdan 
mukabil bir planları olma • 
<lığı aşikardır. Japonların 
stratejisi, Çin'in büyük bir 
kısmını işgal etmeği istih
daf etmiyordu. Onlar, şi • 
maide, yarım yamalak bir 
hakimiyet tesis etmek ve 
Çin milli hükiimctine ted -
riccn ve muslihane bir su -
rette hullıl etmek gayesini 
gütmek niY.etinde idiler. 

Noye Zürher Saytung 

Almanlar 

Tirol'den 

~ekiliyor 
Halkı alman olan cenubi 

Tirol İtalyaya verilmişti. 
Hitler, bu eski meseleyi 
Musolini ile birlikte şimdi 
halletti: Tirolda oturan • 
lar Almanyaya getirile -

cek. 
Hitler bu hareketi ile 

şüphesiz, itaatlı ve sadık İ
talya ile olan dostluğunu 

kuvctlendirmck istemiştir. 
Hitlcrle Musolini "Zahi • 

ri kardeşler,, arasında top -
rağa en bağlı olanıdırlar. 

Bu husus düşünülecek olur 
sa, bunların birbirine sade -
ce fedakarlık yaptıklarına 

hükmolunur. 
Fakat insan kcn kendine 

1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 
!9.74 m. 151115 Kes./ 20 Kw. 

T. A. Q. 
'1.?0 m. M65 Kes./ 20 Kır. 

'J', A. P. 

ANKARA 
PERŞEMBE - 13 • 7 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MüztGt : 

l - --·-··-- Muhayyer peş. 
revi 

2- Sadettin Kaynak - Mu • 
hayyer şarkı - Seni ey • 
dil 

3- Sadettin Kaynak - Mu -
hayyer şarkı • Adına and 
içerim. 

4- ------·-·- Ut taksimi 
5- Lemi - Uşşak şarkı - Ru 

bumda buldum. 
6 - Lemi· Uşşak şarkı - Ne

ler çektim neler canan. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle. 
ri 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro-
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Melodiler - Pi) 
19.15 TÜRK MÜZİCİ (Fasıl 

Heyeti) 
20 .00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.15 Konuşma .(Ziraat !>aati) 
20.30 TÜRK MO'Ztôt (Halk 

türküleri) 
20.50 TÜRK MÜZİÔİ : 

1 - O!>man bey - Hüzzam 
şarkı - Ncşeyabı liitfun 
ol!iun. 

2 - İı;hak Varan - Hüzzam 
şarkı - Bilemem bende 
nasıl düştüm. 

3-Ahmet Rasim - Segah 
şarkı • Benim sen nem -
sin ey dilber 

4 - -·····-·-- Ayaş halk tür
küsü - Ayva çiçek açmış 
yazmı 

5 - ···--···-- Mahur tiırku -
Tepeler tepeler. 

21.10 Yeni zemanlarda opera -
Cevdet M cmduh tarafından 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (Schumann. Pi

ano konsertosu, çalan Alfred 
Cortot - Pl.) 

22.00 MÜZİK (Kıiçük Orkes • 
tra - Şef: NECi P AŞKIN): 
1 - Franz Liszt • İkinci ma

car rapsodisi 
2 - Hanns Löhr - Büyük 

Vals 
3 - Tschaikowsky - Hazin 

şarkı opus 40 No. 2 
4- J. Brahms - Macar dan

sı No. 17 
5 - Knuclage Riisager - Bir 

entermezzo 
6 - Rubinstein - Kostümlü 

balo süitinden Napoli ba 
lıkı;ııarı. 

7 - Hanschmann - Andaluııia 

soruyor: "Acabi:i Hitler, 
Danzigdeki almanlar ıçın 

de niçin aynı şekilde hare

ket etmiyor? Tirol Al • 

manlarını Almanyaya çek -
tiği gibi Danzigdeki ele -
manları da Almanyaya sev
ketmiye kalksa, bu mesele 
bir kaç otokarla halledili • 
verirdi ... 

Fakat hayır... Bu sefer 
Hitlcrin aradığı insan de -

ğil yerdir ... Polonyayı par -
çalama teşebbüsü maske -
lcnmiye çalışılıyor. 

Paris - Soir 

Ruzvelt'in zaferi 
Cümhurrcisi Ruzvelt son 

hafta içinde iki muvaffa -

.nyetsizliğe uğradı: Nak • 

23.20 M 07.İK (Cazband - Pi.) 
23.55.24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPER:ı\ VE OPERETLER 
20.30 Nis - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 15.30 London - Recyo
nal - 17 Paris - 18.35 Ko
nigsberg - 20 London - Rec 
yona! - 20.10 Budapeşte -
20.15 Frankfurt - 20.25 Lon 
don - Recyonal - 20.30 Pa
ris - 21.45 Lüksemburg -
22.30 Viyana - 23 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Ham
burg- 16 Miinih - 18 Vi -
yana - 19.15 Berlin - 22 
Budapeşte - 22.20 Münib -
22.30 Sarbrük 

SOLO KONSERLERİ: 21.30 
Droytviç, Hamburg - 22.20 
Doyçland Zender, Kopenhag 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): ıs Prag - 16 Prag -
17 1'4ünih - 19 Bertin -
19.50 Beromünster 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18.50 Laypzig -
21 Varşova - 21.30 London 
• Recyonal - 22.40 Kolonya 

HAFİF MÜZİK: 18 Berlin -
19 Münib -20.15 Sarbrük-
21 Kolonya 

HALK MUSiKİSi: 11.30 $tut 
gart - 18 Sarbrük - 20.30 
Kolonya - 22.30 Ştütgart -
23 Budapeşte (Sigan Oskes. 
trası) 

DANS MÜZtôt: 21.30 Tuluz 
- 21.35 Bükreş - 21.40 Sof. 
ya - 22.20 Droytviç - 23 
Floransa, I.iıksemburg, Mi -
lino, Paris - P.T.T •• 

Sovyet radyolarında 

Yabancı memleketlerle k:il. 
tür münasebetleri idamesi u • 
mum Sovyet Voks Cemiyeti 
ile S. S. C. B. Radyo : Komite
si, Tiırkiye için bir radyo kon
seri tertip etmiştir. Bu konser, 
14 temmuz cuma günü Türki -
ye saatiyle tıtm saat 21.15 de, 
1744 metrede Moskova, 1210 
metrede Kiev, 1060 metrede 
Tbilisi, 349,2 metrede Simfe • 
ropol ve 309,9 metrede Ode!ıa 
istasyonları tarafın.dan neşre -
dilccektir. 

Konser programının birinci 
kısmında, yüksek artist Alck • 
seev'in idaresindeki halk mu • 
siki aletleri orkestrası tarafın
dan rus halk şarkıları, ikınci 
kısmında da sovyet halk artiııti 
Aleksandrov'un idaresindeki he 
yet tarafından Kızıl Ordu oyuıı 
ha.,..ııuı ve ckılan çıllınıı. -
caktır. 

di selahiyct 

di. Sonra, mebuslar mec • 
lisi, harp zamanında silah -
lar üzerindeki ambargoyu 
kaldırmayı kabul etmedi. 

Cümhurrcisi israr etti. 

Şimdi, kaybedilen mevki • 
lerdcn birisini tekrar ele 
geçirdi: Amerikan senato -
su Ruzvelt'e iki sene için 

dolar üzerine salahiyet ver

di. 

Vaşingtondan gelen ha -
berlere görde bu muvaffa -
kiyet son derece mühim -

dir. İkinci bir muvaffaki • 
yet kazanacak mı? Şimdilik 
Cümhurreisi Ruzvelt ken
disini müdafaa ettiğini ilan 

ediyor. 

Paris - Soir 

~========================================= ~ 
yetimler yurdundayken ben Mada • 
gaskar'da, Fas"ta, Sudan'da harbettim. 

yeni neferlerin giyinmiş ve mücehhez Ben o zaman uyanık kaldım; İso -
olarak geçidi saat 5.30 daydı. Herkes bcl'i, garip va7.iyetimizi, Mavi suyu 
ya güneş gibi parlak veya pek parlak düşünüyordum. 

Brand: 
- Yirmi santim, arkadaş 1 diye para 

istedi. 

AYi u Bir başka lejyoner söze karıştı: 
- Vay gidil Boldini geri gelmiş. 
Ve tükenmez bir gülmeye tutularak 

yatağına yuvarlandı. 

Ya zan: Maior WREN 

Çavuş. biz üç Cest'lere karşı suini
yctini gizlemiye çalışmadı. 

- Ah 1 Firari baylar! Ellerinizi 
g.:>sterin bakayım 1 

İtaat ettik. 
Digbi mırıldandı: 
- Bizim falımıza bakacak. Şu kara 

adamdan korun. 
Temiz ve itinalı ellerimizi muayene 

ettikten sonra homurdandı: 
- Parmaklarınızla hiç bir zaman 

bit" halt etmemişsiniz ... Ellerinizi bu
rada sertleştiririz. Sizin manikürcü • 
nuz olmayı üzerime alıyorum. 

Külhanbeyvari hareketleriyle kıta 
üzerinde bir haylı tesir yaptıktan son
ra 7 inci bölüğün bizim vücudumuz • 
dan pek müteessir olacağını söyledi. 
Sonra haykırdı: 

- Hazırol ! Sağdan manga kolu. 
Kıta hareketi eskimiş askerlerin ya

pabileceği kadar mükemmelen ifa etti. 
Birini azarlamak fırsatını bulamamış 
olduğu için çavuşun neşesi kaçtı. 

- İleri! Marş 1 
Yedinci bölügün deposuna gitmek 

· ik. Orada 

-38-
- Biraz bekle, onbaşı tayin edile -

yim, Brand arkadaş, o zaman görüşü
rüz. Seni daha hızlı güldürürüm. 

bun ve havlular dağıttı. Şimdi de kış- .Fakat bu tehdit üzerine adamın kah
laya gitmek üzere hadi yola. İçlerinde kabaları hızlandı; Boldini'nin dönüşü 
Boldini, Sentandre, Voge, Maris, Glo· ona görülmemiş bir komedi gibi geli
ci, Buddi, kardeşlerim ve benim de yordu. 
bulÜnduğum on kişilik bir grup hava· Boldini: 
dar. temiz, otuz yataklı bir koğuşa gö- - Sizler, şu beş kişiyle meşgul o -
türüldilk. lun. Bunları ben talim ederim, dedi. 

Dupre onbaşı: Bize düşen vazifeler hakkında iyi 
- Acemiler geldi, dedi. Siz, Şvarz, bir ders verdiğini itiraf etmeliyim. 

Kolona. Brand, Hap, Dölare, onlara - Evela caketinizi dürmesini öğrc
yatağın nasıl yapıldığını gösterin; nin. İşte böyle, pantalonunuzu, kapu
teçhizat derlemesini öğretin. Bu oğ • tunuzu. Bunlar dürüldükten sonra ye· 
lanlar bir asker kasketini bir postal - re şöyle konur. 
dan tefrik edecek kabiliyete gclin ... eye Sonra bize silah temizlemenin usu-
kadar kışladan çıkmayırt". lünü öğretti. 

Askerlerden biri: Bunu takiben, içinde çamaşır yıka-
- Peki, onbaşı, dedi. nan iptidai tekneleri gösterdi. 
Fakat onbaşı odadan daha yeni çık- Bundan sonra, bizi kantine doğru 

mıştı ki arkadaş sesini değiştirdi. götürdüler. Gelenlerin eski arkadaşla-
- Hay allah bütün acemilerin mus- ra içki ısmarlaması adetmiş. 

tahakını versin 1 Buraya•gelip bize va Burada geçer şeyler tıbkı tıbkısına 
kit kaybettircceğinizc ne diye cehen • Sen - Jan ve Sen - Terez kışlalarında
nemde kavrulmaya gitmediniz. Bize ki sahnelere benzedi, yalnız burada 
birazdan bunun cizyesini kantinde Ö· bütün askerler lejyonerdi. Tezgahın 

dersiniz. Şimdi hadi bakalım, işe! arkasında "alayın kızı" hakiki surette 
Fakat daima söylenecek bir sözü o- hüküm sürüyordu. 

lan Boldini atıldı: Borazan yat borusunu çalınca, kış • 

olmalıydı. Kardeşlerim olmasaydılar, bu hayat 
Koğuştan çıkmadan evel, yatağını benim için tahammülfersa olacaktı. 

yapmış olmak ve döşemeyi süpürmek Hiç olmazsa Güzel ve Dig yanında ha
lazımdı. Bu temizlik ve itina isteği yatım, gerçi haşin ve tehlikeli olacak
bizim şahıslarımıza kadar gitmiyordu. tı. Fakat daima kolay ve çiçekli bir yol 
Hakikatte, tuvalet yapmak için hiç bir insanı nereye götürür? Kardeşlerim 
kolaylığa malik değildik. Akıllının bi- her ikisi de mücrim olduklarını iddia 
ri yıkanmak garabetinde bulunmaya ediyorlardı, Maykıl, Sen - Terez kale
kalkışırsa, dört kat aşağı inmesi la - sinde göründüğüm zaman şaşmış ve 
zımdı. müteessir görünmüştü; hiç şüphesiz 

O akşam haklı bir korku ile "acemi" firarımı bir felaket, beklenmedik bir 
ler yatmadan evci eşyalarını yoluna ihtilat diye telakki ediyordu. Digbi 
koydular. Kabil olduğu kadar mükem- hakkında ne düşünüyordu? Günün bi
mel olmasını istedikleri bir başlangı - rinde bu esrar çözülmeliydi ... 
cın icap ettirdiği bütün hazırlıkları Uyumuşum. 
yapmak için sabahleyin saat 4.3Ô da Koğuş şefi haykırarak ve tavana a-
kalkmayı da kararlaştırdılar. sılı büyük lambayı yakarak bizi uyan-
Maykıl'ın yatağı pencerenin dibin - dırdı. ' 

de, Boldini'nin yatağı yanındaydı, on- Neferler, yataklarında doğrulmuş, 
dan sonra Digbi'nin, ve nihayet Kolo- koğuşu dolaşan ve kocaman bir gü • 
na isimli İtalyanın yatağı geliyordu. ğümden kahve boşaltan askere fincan
Benim yatağım hemen onlarınkini ta- larını uzatıyorlardı. 

kip ediyordu. Brand'ın, Buddi'nin, Onbaşı emretti: 
Hof'un ve Hank'ın yatakları solumda - Kalkınız. 

sıralanıyordu. Yeniler daima eski lej- Bütün adamlar yataklarından fırla-
yonerlerle çevriliydi. dılar. 

Bir köşede, kapının yanında koğuş Kardeşlerim ve ben uzak lavaboya 
şefi Düpre onbaşının yatağı vardı. Bu kadar koştuk ve ben başımı bir kova 
açık göz, gürültülü, her zaman faal ve suya daldırdım. 
neferlerle çok iyi geçinen bir adamdı. Tekrar odaya döndüğüm zaman ya-

Amerikalılarla biz üçümüz ertesi j tağımı yapılmış; üniformamı yatağı • 
sabahki teftiş teçhizatımızı hazırla - mın üzerine serilmiş, kunduralarımı 
makla me uldı.ik ki onbaşı iceri girdi, fırcalanmıc:. hnl Jlffi: u .,1,; i.r .... ~ 

Günde yirmi santimlik ücretin bir 
sürü ilaveler yapılmaya müsait oldu -
ğunu anladım. 

Boldini ve Brand kardeşlerim hak -
kında da ayni şekilde hareket etmiş
lerdi ; bu adamlar bu suretle, bir kaç 
dakika içinde, bir günlük ücrete mua· 
dil bir para kaybediyorlardı. 

Lejyonda geçirdiğimiz günlerin il -
ki ve onu takip eden daha bir çokları, 
hadisesiz geçti. Geldiğimizden sonra 
ilk pazar günü kardeşlerimle birlikte 
müzakereye çekildik; Brandon - Ab -
bas'da "çete" zamanında da bu neviden 
toplantı !ar yapardık. 

Adresimi vermek ve kardeşlerimin 
nerede olduğunu bildiğimi söylemek 
iç;n İsobel'e mektup yazacaktım. 

Maykıl, buna itiraz etmediği içtn 
proje kabul edildi. İsobcl'in Patricia 
tey.7.eye gösterebileceği bir mektup 
kaleme aldım. İşte bütün sadeliğiyle 
bu mektup: 

Lejyoner. Con Smit 
No: 108.96, 

7 inci b61ük, linci Yabancı 
Sidi - bel - Abbes 

Cezayır 

Azizem !sobe/, 
Bana yukarıdaki adresle yazaı:a,;ı· 

nız bir mektup muhakkak elime gl'ÇC~ 
cektir. Maykı/'Ja Digbi benim yerirtll 
J,; I;,.. ı ,_ .... ,., ""'" 1""' r'"t !::.:illl•lıılllilı••"•• 
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Nasıl seyahat etmeli? 
En iyisı, §Üphesiz, eski zaman ce, yürüyen yatağa dayanamaz. Ge

filozoflarının - yahut dervitlerinin celeyin yolculuk, temiz oteli oldu
- usulünde elde baston, arkada bir ğunu tahkik edemediğiniz kaaaba
daiarcık, gene filozofların ınsanı lardan dönerken olur. Ôyle yerler
tarif ederken söyledikleri gibi, iki dede zaten bir gün geçirmek yeti
ayak üstünde yürüyerek seyahat şir. Büyücek ıehirlerde de, hareket 
etmekti ... Fak\\t §İmdi bu tarzda se- etmeden içinde istirahnt edecek ya
yahate çıkmak istediğinizi söylerse- tağı bulunan temiz oteller vardır ••• 
niz yabancılar gülerler, hısım ve Seyahatin müddetine gelince bu 
akraba da merak ederek pe§inize herkesin tahammülüne ve keyfine 
adam takarlar... - yahut :esesine - göre değişir. 

Atla yahut ondan rahat, hem de Sağlık ba ımından, •eyahate ta
hayvana binmeğe alı§ık olmıyan a • hammülün kalmadığına alamet yor
cemi aüvarilerin harcı olan katırla gunluktur. Yorgunluğun hatladığı 
seyahatin de modası çoktan geçmiş· nı da ne§esizlik belli eder. Seyahat
tir. Modaya ehemiyet vermeseniz ten henüz yorulmamış olan insan 
de konaklıyacağınız yerlerin hep· daima keyifli bulunur. Keyif kaçın· 
sinde hayvana bakacak ve iyi besli· ı ca yorgunluk ba,lamıt demektir .•• 
yecek adam bulunacağı ıüphelidir. Bir de se~ahatte uygunsuzluk olur-

Yaylı arabada seyahat, içinde is· sa. O ~~t1~eyahati kesmek istira· 
tenildiği vakit yatıp uyumıya da hat e e .azım olur. 
müsait olduğu için, vaktiyle pek ke· Sey~hatın sağlığa faydalı olma· 
yifli bir yolculuk olurdu. Hele ya· sının bı~ §artı da daima temizlik· 
runızda tatlı tatlı türkü söyliyerek tir... ~ımendiferlerde pek lüzuml~ 
size ne§e verecek bir arkadaı olur· olan duı yahut su dökünmek yerlerı 

A k Otomobiller ve otobüs· icat edilinciye kadar, indiğiniz her aa... nca ld . 
ler her tarafta bu kadar çoğaldık· 0.~e e ~I~ ~t- olarak yıkanmayı d~
tan aonra, yaylı araba hala tek, tüle şun~elı.sınız. Fakat her otelde.' .mu
bulunsa bile onunla seyahat etınek nasıp bır yıkanma yeri bulabıhrse· 
iıtiyenlerin ~okça bulunabileceğini nız.. G. A. 
zannetmiyorum. 

Zaten devlet demiryollarının gÖs· 
terdiği kolaylık ve ucuzluk üzerine 
karada da ıimendiferden ba§ka va
aıta ile seyahat artık hemen hemen 
hiç kimsenin hatınna bile gelmi. 
yor. Toptan verilen bir ıinıendifer 
bileti, itibarı devam ettikçe, sizi is
tediğiniz yere götürüyor. 

Bizim memleketimizde §imendi
ferle seyahatin bir iyiliği de, temiz
ce bir oteli bulunduğunu öğreneme
diğiniz yedere giderken geceyi, hiç 
olmazsa bir kısmını, birçok oteller • 
den temiz olduğu şüphesiz bulunan 
vagonda geçirmeğe ırıüsait olması • 
dır. Hele yataklı vagon bulursanız, 
gecesi temi:ı: otellerden daha paha· 
lı bile olsa, gece yolculuğunu tercih 
etmek lazımdır. Sadece, yataklı va· 
gonun öteki vagonlardan daha ra• 
hat olduiu için değil ... 

yakın zamana ge!inciye kadar 
hekimler, aaihk için yahut keyif 
için seyahatlerde gece yolculuğun· 
dan çekinmeği tavsiye ederlerdi. 
Halbuki iklim §artlarının vücut Üze
rine tesirleri daha iyi tetkik edildi
iindenberi fikirler ~ei.iımiıtir. u~: 
-...-- . . 
birikintileri daha iyi yaktığı anlatıl· 
dıktan sonra hava tebdilinin ve se • 
yahat esnasında iklim §artlarmın 
aık sık deği§meıinin de uyku içinde 
daha faydalı olduğu meydana çık
mıttır. Onun için en faydalı seyahat 
geceleyin uykuda yolculuk yapmak· 
tır. 

Şu kadar ki akciğerlerin uyku 
içinde vücudun birikintilerini iyice 
yakması için teneffüs edilen hava -
nm pek sıcak ve pek rutubetli olma· 
ması ıarttır. Bu ıartı vagon içinde 
temin etmek de güç olmaz. En aıcak 
mevaimde bile vagonun pençeresi a
çık bırakılınca geceleyin vagon 
içinde havanın fazla sıcaklığı kay· 
bol ur. 

Ancak, aeyahatte gecelerin hep
sını timendiferde geçirmek, tabii, 
mümkün olamaz. Her gece hava 
tebdil ederek uyumak faydalı olsa 
da insan hareket etmiyen yatakta 
yatmıya alıtık olduğundan her ge • 

Bir İtalyan gazeteci 

Fransa'dan çıkanlıyor 
Paris, 12 a.a. - Hükümet, Popolo di 

Roma gazetesinin muhabiri Goncetto 
Petinatto ismindeki italyan gazeteci -
sini hudut haricine çıkarmağa karar 
vermiştir. 

Fransız gazetecilerinden Guyo'nun 
İtalya'dan çıkarılmasına bir mukabe -
le teşkil etmek ve Petinatto'nun Fran 
sa'da şüpheli faaliyetine nihayet ver -
mek üzere bu tedbir ittihaz edilmiştir. 

. 
1 z m i r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
·-- -

BUGÜN 

Yenişehir U l U S sinemasında 
İki film birden 

1 - Filoyu takip edelim 
Ginger Rogers - Fred Astair 

2 - Uçurulan maden 
George Obrien 

2.30 Uçurulan Maden 

3.45 Filoyu takip 

5.15 Uçurulan Maden 

6.30 Filoyu takip edelim 

Gece saat 9 da 

Yalnız Filoyu takip edelim 
ve Jurnal 
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Milli küme'de şampiyon 
G. Saray mı, D. Spor mu? 
Genel direktörlüğün (Ok yerinde bir karar1 

1938. 1939 mevsimi milli küme maçlarını otuz beıer müsavi 
puvanla ba,ta b~tiren. G.?-latasaray ~'!e Demir.sp?rdan . ha~gisinin 
tampiyon a~~edıl~esı lazımgelecegı ~eselesı ~~r ~~ylı munaka§a 
ve tereddüdu mucıp olduktan sonra nıhayet dunku gazetelerde 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Federasyonlar Dairesi Baş
kanlığından yapılan resmi bir tebliğ ile en münasip tekilde hal
ledilmi' oldu. 
Meseleyi, sporla yakından ve uzak- ı ma üç gol ile üç puvan verilir.,, Yal

tan atakadar herkes bilmekle beraber, nız galibi nazarı itibare alan bu hü -
bir kere daha burada izah etmeği fay- J kümde, sıfır puvanla mağlıip adde
dadan bo§ görmüyoruz. Çünkü Genel dilen takımın kaç gol ile mağliıp sa
Direktörlük tarafından verilen ve çok yılacağına dair bir sarahat yoktur. 
yerinde ve musip olduğunda en ufak İşte bu meçhulat ve müphemiyet 
bir şüphe ve tereddüde mahal olmı- içinde bugün Demirsporla - Galatasa
yan bu son kararın, vaziyetin iyice ray takımlarından gol avaraj usulüne 
aydınlatılamamış olması dolayısiyle müracaat etmek suretiyle hangisinin 
tavzihe muhtaç bulunduğu, ötede be- şampiyon olacağını tayin etmeğe 
ride bu mevzuua dair girişilen müna- maddeten imkan görülememektedir. 
kaşalardan anlaşılmaktadır. Bu tebli- Bu vaziyet karşısında şampiyonlu
ği okuyan birkaç sporcu arkadaşım- ğu paylaşmak üzere her iki takım a
la yaptığım görüşmelerden de anla- rasında, milli küme maçları esası da
dım ki verilen kararın ne derece adi- iresinde son iki müsabaka yapılması 
lane olduğunu ispat etmek için mese- ve bu iki ,müsabakada daha fazla gol 
lenin efkarı umumiyeye izah edilme- atan tarafın şampiyon ilan edilmesi 
sine ihtiyaç ve zaruret vardır. Şunu en makul bir karar olmuştur. 
da ayrıca ilave edeyim ki bahis mev- Seyircilerin ve saha yabancılığının 
zuu mesele göründüğü ve bazılarının maç üzerindeki tesirleri nazarı itiba
da sathi bir görüşle muhakeme ettik- re alınarak ve· iki takımın aynı şart
leri gibi pek o kadar basit ve kolay lar dairesinde müsabaka yapmaları -
değildi. Şimdi izah edeyim: nın temini çareleri de düşünülerek 

Galatasaray ile Demirspor bu sene- maçlardan birinin İstanbul'da diğe • 
ki milli küme maçlarını otuz beşer rinin de Ankara'da yapılması karar -
müsavi puvanla başta bitirmişlerdir. laştırılmıştır. 
Demirspor 35 gol atmış ve 16 gol ye- Bu iki maçta her iki takımın attık
miştir. Galatasaray ise Beşiktaşa hük lan ve yedikleri goller cemedilecek 
men mağlCıp telakki edilmiş olmakla ve neticede hangisi üstün çıkıyorsa o 
beraber 43 gol atmış ve 19 gol yemiş- galip addedilecektir. Mesela Demir
tir. İşte bütün meselenin hallini güc- spor Galatasarayı Ankara'da 2-1 ye
leştiren keyfiyet Galatasarayın hük- ner ve İstanbul'da Galatasaray'a 3 - 1 
men mağlCıbiyetinden sonra bu yedi- yenilirse Galatasarayın iki maçta at
ği gol adedinin tesbiti meselesi üze - tığı gol adedi 4 Demirsporun ise 3 ol
rinde toplanmaktadır. Eğer bunu ta - duğuna göre Galatasaray galip ve mil 
yin imkanı olabilseydi o zaman fede- ti küme şampiyonluğunu kazanmış 

rasyonun evelce vermiş olduğu bir olacaktır. Birinde galip diğerinde be
karara istinaden gol avaraj usulüne rabere kalınırsa tabiatiyle galip taraf 
müracaat edilir ve her iki takımın at- §ampiyon addedilecektir· Her iki 
tığı gol adedi yediği gol adediyle tak maçtan birincisinde mesela bir taraf 
ıim edilerek bu auretle elde edilecek iki bir salip diferinde iH aynı dere
hasılı kısmet kimin lehine daha bU - ce ile y•ni Ud bir mallO~ oluna bl -

.. . ~ ı ......... ~ o unaf Ue- taraf bir •ahada Uçilncil bır müsabaka 
~ilirdi. ~e•ele de böyle dal bu- icra edilir ve bunun neticesine göre 
dak sarmadan kolaylıkla halledilmiş galip ve mağ!Up tayin olunur. 
olurdu. Halbuki Demirsporun attığı Tamamiyle müsavi şartlar altında 
ve yediği golleri tesbit etmek imka- kozlarını paylaşarak, biribirlerinden 
nı olduğu halde, hükmen mağliıbiye- üstün olduklarını, hin bir hesabın ka
ti dolayısiyle Galatasaray için buna çamak yollarına müracaat etmek su
imkan bulunamıyor. Galatasarayın at- retiyle değil de er meydanında elde 
tığı 43 ve yediği 19 gol maliim sebep- edecekleri haklı bir galibiyetle bize 
lerden dolayı Beşiktaşla yaptığı maç ispat edecek olan bu iki takımdan han 
hariç tutularak hesap edilmiştir. Be- gisinin kazanacağını şimdiden kestir
şiktaş'a hükmen mağlı'.'tp addedildiği· mek pek güçtür. Yalnız şunu söyliye
ne iÖre kaç gol ile mağllıp telakki e· lim ki yılan hikayesi kadar uzayan bu 
dilmek lazımdır?.. meselede haklı çıkacak takımın, hak-

İşte yapılan inceleme:erde bu hu- kını tanıtması için tesadüf ettiği müş 
susa dair ne bizim federasyon tara· külat nispetinde kazanacağı şeref de 
fından verilmit bir karara, ne milli büyük olacaktır. 
küme maçları talimatnamesinde bir Sadi KARSAN 
kayde tesadüf edilemediği gibi bey· 
nelmilel futbol mevzuaatında da bu
na müteallik bir hükme rastlanılama
mıştır. Gerçi futbol federasyonumu
zun evelce verdiği şu mealde bir ka
rar vardır: "Sahada ispatı vücut et
miyen takım hükmen mağli'ıp adde
dilir ve sıfır puvan alır. Galip takı -

y o K A ş 

Bir lran heyeti Avrupa'ya gitti 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Gene -

ral Ahmedi'nin riyasetinde ve iki al· 
baydan mürekkep bir lran askeri he
yeti 1stanbul'dan ges;erek Avrupa'ya 
gitmiştir. 

K R o M A 
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İsabetli bir karar 

D. Spor G. Sarayın tekrar 
Karşılaşmalarının sebepleri 

Demirspor, Galatasaray kulüplerimizin milli küme ,ampiyon
luğu maçlarında 35 er puvanla müsavi bir vaziyete gelmeleri üze: 
rine gol avarajı usuliyle hangisinin birinci olduğunu tayrn keyfı
yeti sporcular arasında olduğu kadar gazeteleri ve ali.kah ma • 
kamları da ifgal eden bir mevzu haline gelmi§ti. 

Dün federasyonlar dairesi başkanlı- dilerek hasılada görülecek üstünlük, 
ğının gazetemizde neşredilen tebliği • bu üstünlüğü kazanan takımın galebe
ne göre, bu dava, mükemmel ve hiç sini.ve dolay~siyle şampiyonluğunu 
bir kimsenin itirazına mahal bırakmı- temın edecektır. Bu suretle çıkac~k 
yacak bir şekilde halledilmiş bulun • Milli Küme şampiyonu aynı zamantia 
maktadır. 938 - 939 Türkiye şampiyonu addedı.le 

Beden Terbiyesi genel direktörlü - cek, galip gelecek takıma kupa ven • 
- "nün bu kaw•ık meseleyi hal için bir leceği gibi her iki takım sporcularına 
gu " · d · d l ·ı k · araya topladığı futbol teknik heyetı a bırer. ~a a ya ven ~~e tır. 
·1 "ksek hakem komitesi, mevcut j Temdıtlı maçta da musavat arzede -
ı e yu k .. .. .. b' k l . 'k e hükümleri tetkikten sonra, ! ce sonuçta uçuncu ır aşı aşma ıcra 
vesaı v 1 d h 'k' k d 
çok isabetli bir karar vermiştir. sına lüzu~ 1~ mad~ln ker ı ı ta ımk a 

Çok dikkate şayan olan ve dediko - şampiy?,n ı ~n e ı ece ve mevut ... u -

d h a bir hamlede kesip atan bu pa bu sureklı karşılaşmanın orı1ınal 
u av sını l k •k' oo·ı·· .. h 

karar, alkışlanacak kadar güzeldir. ?i~ hatırası ~ ara ı ıye ~nup . er 
Sporcu okuyucularımızı ve herkesi ıkı takıma bırer parçası veArılecektır. 

tatmin edecek mahiyette gördüğü - . 6 :-: Yukarıda yazılı ahkam ve .ş~ra-
u.. kararı bu düşünce ile aynen neş - ıt hılafına hareket eden takım, ıtıraz 

m z · k · · -1 l k rediyoruz ~ hakkı verılme sızın mag up sayı aca -

"Genel direktörlükçe heyetimize ha tır. 
vale edilen mesele tezekkür edildi: 7 - Bu maçların neticesi yalnız bi-

l _ Gol avaraj usulünün beynelmi - rinciyi ve ikinciyi tayin için olup di -
lel bir usul ve federasyonumuzca da ğer takımların aldıkları derecelere mü 
tatbik edilmesinin esas olduğunda essir değildir. 
birleşmekle beraber bu usulün tatbi -
kinde galip takıma verilecek (3) pu -
vanın beynelmilel olup olmadığı, mağ 
luba verilmesi rivayet edilen ve fede -
rasyon nezdinde mevcut olan vesaik 
arasında hiç bir mesnet ve müeyyidesi 
bulunmıyan nakıs puvan usulünün fil
hakika meri ve bunda mağlup aleyhine 
kayıt edilecek gol adedinin muayyen 
olup olmadığı ve avaraj usulüne mü -
racaatta bilfiil oynanan maçlar adedi
nin müsavi olup olmamasının netice Ü· 

zerindeki tesirlerinin mallim bulunma 
ması gibi noksanlar görüldüğünd'en 
bunların gerek müsbet ve gerekse men 
fi olarak mütaleası takdirinde her iki 
taraf için de aynı derecede leh veya 
aleyhe karar verilmesine müsait olan 
bu eşkal dahilinde herhangi bir karar 
ittihazının hakkı tebyin ve hakiki şam 
piyonu tayin için dofru bir ölçü olmı
yacağında tamamen birleşilmiş oldu -
ğu gibi bu husuııat hakkında alınacak 
kararların da ancak bundan sonrası i· 
çio muta olabilip makabline f&IDil o
lamıyacaltnda da ittifak edilmiftfr. 

2 - Bu vuiyet karııaında heyeti -
miz icabını tekrar teemmül ederek, 
puvanları müsavi kalan Galatasaray ve 
Demirspor kulüpleri arasında biri İs· 
tanbul'da ve biri de Ankara'da olmak 
üzere iki maç yapılmasına karar ver
miştir. Maçların kura neticesi tesbit 
edilen sırası şudur: 

23. 7. 939 pazar İstanbul'da Fener 
stadında, 30. 7. 939 pazar Ankara'da 
19 Mayıs stadından. 

3 - Her iki maçın hakemliğini İz -
mir hakemlerinden Mustafa Balöz ya-

Güreş 
müsabakaları 

Bölge Güre§ Ajanlığından : 
ı -15 temmuz cumartesi günü An

karagücü sahasında bölge teşvik ıer -
best güreş müsabakaları yapılacaktır. 
Bu müsabakalarda tolerans bir kilo • 
dur. Tartıya saat 13 de, müsabakalara 
15 te başlanacaktır. Baş hakem Tay 1 

yar Yılmaz, hakemler: Necip, Selman. 
Sedat, Şahin, Necmi ve Zihni Testici
oğludur. Katip: Necdet Ulutandır. 

2 - 29, 30 temmuz günleri de gene 
aynı sahada serbest güreş bölge birin
cilikleri yapılacaktır. Bu müsabakalar 
da tolerans yoktur. 

Sporcu bir okuyucumuza 

B. Turhan Cemal Nazikoğlu, 
(Meşrutiyet caddesi 38 No. Yenişe

hir). 
Federuyonun verdifi karardan son 

ra mektubunuzun neşrinde bir fayda 
görmedik. Meselenin er meydanında 

halli günü uzak değildir. Temenni e • 
deriz ki çok sevdiiiniz anlaşılan ku • 
lübünüz bugüne kadarki muvaff akiye· 
ti gene göstersin .. 

Spor neşri yatımıza gelince: spor 
tenkit ve yazılarımızı yalnız Demir • 
sporlu zaviyesinden okumazsanız ıizi 
de tatmin edecek kadar objektif oldu
ğunu kolayca anlarsınız. 
Neşrini arzu ettiğiniz yazıyı fut • 

bol federasyonuna tevdi ettik. 

pacaktır.. L d 'd 
4 - Federasyonlar dairesinden, B. Muşanof on ra a 

yüksek hakem komitesinden ve bölge 
iştişare heyetinden birer zat bu maç - temaslar yapacak 
larda hazır bulunacaktır. Londra, 12 a.a. - Dün sabah Paris'e 

5 - Bu iki maçın neticesi puvan gelen Bulgaristan'ın mebusan meclisi 
hesabiyle tayin edilecektir. Puvanlar reisi Muşanof, gelecek haftanın ba -
müsavi olduğu takdirde ikinci maç on şında Londra'da bulunacaktır. 
beşer dakikalık iki devre temdit olu • "lmperial Polic Grup,. tarafından 
nacaktır. Buna rağmen puvanlar gene davet edilmiş olan Muşanof, Londra
müsavi kalırsa iki maçta atılan ve ye- da hükümet erkanı ve ingiliz ricalin • 
nilen goller birleştirilip mukabil takı- den bazıları ile siyasi ve iktisadi gö • 
mın attığı ve yediği gollerle nisbet e-1 rüşmeler yapacaktır. 

N 1 

altı saat sevmi§ti. Daha sonra belki münasebetleri
nin ilk aaatlerine sadece ve lakaydane bir "aık" de
yip geçeceklerdi. Filhakika belki aralannda müt
fik bir bağlılık uzun müddet devam edecekti. fa• 
kat aıkm hakiki alevi çoktan ıeçmif olacaktı. Bu a• 
lev paakalye ıeceai, •abaha kadar devam etmiıti. 

Antuvan belki de "bu kız yarm benim metreaim o
l ur" ve yahut da "Eier onunla evlenmek icap eder• 
se kanm olur" diye dütünmüıtü. Aık ekaeriya bir 
atk anının hatıraaından ibarettir. 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş genç: Antu· 
van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, Marıyan v_e 
Solanj Senkler isminde iki genç kızla beraber sıkıntılı b!r 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kır!ar iFinde ka?'~olmuş bı~ 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Manyan la, Domınık de So 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber yalnızdır. Nihayet sa • 
bah oluyor ve hepsi Parise dönmek mecburiyetinde olduk
larını hissediyorlar. Antuv an kardeşleriyle beraber ba
baları Karmontel'in ziyaret ine gelmiş sonra ayrılmışlar 
babalariyle annelerini yalnız bırakmışlardır. Antuvan met· 
resi Nikol Döl aney'in oturduğu apartmana gelmiı ve sonra 
kendi evine do nmiiştür. Orada Mariyan'ın adına yapılan 
bir davet bulmuştur. Mariyan'ın annesi. babası ev~e yok • 
tur. O da dostlarını c;ağnmı:ştır. Şimdi Dominik bır odada 
yalnız Solanj'ı düıunmektedir. Y az;an: irine Nemirovıki -9- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK Antuvan'ın Mariyan için, bilhaaaa oldukça rü· 

zel bir amerikalı kadm için ihmal ettiii Nikol gün• 
den güne mağmum ve kıakanç oluyordu. Bin türlü 
bahane buluyor, hadiseler çıkanyor ve bunlar An· 
tuvan'ın Mariyan'la olan rabıtaama teair ediyordu. 
Mariyan'ı ilk defa Nikol'un evine davet ettiii ıü· 
nün erteai günü metreıi ile adam akıllı kavga etmit· 
ti. N ikol kııkançlığını itiraf edecek yerde ölmeii 
tercih ederdi. Fakat her bir kelimesi bu hiaaini hay
kırıyordu. Nihayet göz yaıları arasında: 

izdivaçta aıktan dostluğa geçiş nasıl olurdu 1 
Nihayet biribirlerinin iyiliklerini temenni edebil· 
mek için inaanlar ne zaman kendi kendilerini hırpa• 
lamaktan vazgeçerlerdi? 

Biliyordu ki ondan ayrılacaktı. Fakat onu kay• 
betmek korkuıundan titriyordu. Bu genç kız ne iı· 
terse olacaktı:.metresi ve yahut kansı ... En mühimi 
onun kendisine karıı duyduğu delice rabıta idi. Ba· 
zan ona karıı çok zalimce hareket ediyordu. 

Genç kız bu zulmü bile seviyordu. Arada aıra· 
da kendine karıı kin beslediği oluyordu. Fakat zev· 
ki bu kinden bile gıda alıyordu. 

v 
ilkbahar bitiyordu. Mariyan'ın hayatının en 

meıut aenesi bitiyordu. Daha şimdiden geçen bazı 
saatler, tıpkı eveli. eğlenceli ve neıeli gelen fakat 
gittikçe ai:ı:i teessüre sevkeden ve nihnyet yoran bir 
müzik gibi daha az cazip, heyecanlı idi. Şimdi bazı 
günler bile gölıeleı' araaında kayboluyordu. Tam 

nete günleri geçmiıti, artık, saadet •• teeuiir biribi: . . . . . . 

li. da güzeldi! Mariyan balo gecelerini, bilhassa sa· 
bahın alaca karanlığındaki dönüşleri ne kadar çok 
seviyordu. Sıcacık ve aydınlık bir evden çıkılıyor, 
dıı~rıda yağmur yağıyor, gün hafifçe ağarıyordu. 
Yol gamlı, loı ve sevimsizdi. Eski bir duvar ilanının 
parçalan sabah rüzgi.riyle dalgalanıyordu: "Onlar 
hayatlarını verdiler! Siz de altınlarınızı verin!,, Bü· 
tün bu hatıralar ihtiyarlamı,, unutulmuştu. Artık 
danı edilmiyordu. Fakat hi.la sizin kanınız dans e
diyordu. Sizi evinize getiren delikanlıların göfüale· 
rine yaılanıyordunuz. Biribirinizden ayrılamıyor· 
dunuz. Ne güzel ıevişiliyordu! Ne güzel biribiriyle 
anlatılıyordu. Olgun yaılıların aralarındaki müna· 
sebe'1eri bozan sürprizler, vakalar yoktu! Bu dost• 
luk değildi. Bu daha hiali, daha tatlı, daha zevkli 
bir histi ve hayat ancak, böyle beraber olunduğu 
zaman onun bütün manasını kavrıyabiliyordu. Son· 
ra öbür mahluklar insana o kadar baait, o kadar 
hareketaiz geliyordu ki ... Şu, zeki adam, fU, budala. 
Oteki aadık ve seven biriai, beriki çapkın. Fakat her 

Bununla beraber, gün doğumunun baıında ve her 
şeyin arifesinde bulunulduğu anlaıılıyordu. Yarın 
her şey daha iyi olacak! Fakat günler ıeçiyor, ha • 
yat geçiyor ve daha iyi olacağı zannedilen ıey bir 

türlü gelmiyordu. Bu mütemadiyen ümit edilen ya
nnlar, neden bilinmez, aizi ümitsiz bırakıyor, ve ni
hayet gençlik soluyor kayboluyordu. Ne de çabuk! 
Mariyan }ıer sabah uyanınca saadetin hemen fUra
cıkta durduğunu, onu eliyle yakahyabileceğini, 
bunun sadece bir nete, bir zevk anı değil, belki da
ha başka bir şey olduğunu tasavvur ediyordu ... Fa
kat bu ne idi? bilmiyordu. Bekliyordu. O An
tuvan'ı nasıl günden güne daha fazla aeviyoraa, 
Antuvan da ona hazan tutkun, hazan da uzak ıörü
nüyordu. Kendisiyle beraber olduğu zaman tutkun· 
du, fakat biraz uzaklaıtı mı unutuveriyordu. 

Kendiai onun hoıuna gitmiyor değildi. Fakat o, 
öyle bir yaıta idi ki, bu yaıta bir çok aervetler onun 
hem eapriaini, hem de vücudunu iatiyebilirdi. Hatta 
muayyen zamanlar bunlardan bıkmau bile müm
küncli. b. Wr. 

- Ah, sen sevmeaini bilmiyorsun! diyebildi. 

Kadın ona biraz ihtiyarlamıı biraz dokunaklı 

l'Öriinüyordu. Mütfik bir tekilde yanaklannı Öptü. 
Fakat kadınlar yarım zaferle iktifa etmezler. Ni
kol aanki çocuk keaildi: 

- Söyle bana, aöyle ki beni aeviyoraun. Hadi 
aöyle ..• · diye yalvardı. Antuvan o gün ram olmu, 
bir ıekilde Nikol'dan ayrıldı. 

Erteai günü Mariyan'a yanma ıelmeai için tele
fon etti. Bu ilk defa oluyordu. Şimdiye kadar hep 
ıö .. ıöribmaemek için Paria'ia ......... ltalllflllUt-
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Aydın'da bir yüzme havuzu yapılıyor 

Söke'nin su, Elektrik ve 
diğer ihtiyaçları karşılanıyor 
Aydın (Hususi) - Aydın'ın bir ki· 

lometre uzağında bir ılıca vardır. Ya· 
zın Aydınlıların meısire yeri olan bu 
ılıca yerine büyük bir yüzme havuzu 
tesisi düşünülmektedir. Vali Beledi -
ye reisi ile ılıcaya giderek tetkikler
de bulunmuşlar ve tasavvuru uygun 
bularak etüde devam olunmasını söy
lemişlerdir. Aydın belediyesi bu işi 
başarmakla Aydının çok mühim bir 
ihtiyacını karşılıyaçaktır. 

Sökede beled iye çalıtmaları 

Geçen sene elli bin lira tahmin vt. 
53.500 lira tahsil olunan Söke beledi· 
ye bütçesi bu sene 64000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Söke belediyesi 7G 
bin lira sarfiyle şehrin sıhi suyunu 
temin etmişti. Ötedenberi borçsuz ya· 
şıyan belediye su için belediyeleı 
bankasından aldığı kırk bin liranır: 

son taksitini de bu yıl bütçesinden ö
diyecektir. Halkevleri Müfettişi B. Naşit Ulıı~. 

Aydın'ın kazalarından Karacasu'da 

kaymakam Şefik Işık ve 
Halkevlilerle bir arada 

ULUS 

Manisa'daki cinayetler 
Manisa, (Hususi) - Burada, vu

kuunu telgrafla kısaca haber verdi -
ğim iki cinayet hakkında aldığım 

tafsilatı bildiriyorum: 

Evkaflı Teke köyünde Ahmet oğlu 
Ahmet, karısının hiyanetini duymuş 
olacak ki, hiddete gelmiş, Mustafa 
namındaki şahsı çifte ile gözünden 
vurarak öldürdükten sonra, ağzına 
kurşun sıkmak suretiyle de karısı E
mineyi öldürmüştür. Katil hadiseyi 
müteakip kaçmı~, fakat ta~ibattan 

kurtulamıyacağını anlayınca teslim 
olmuştur. 

Diğer cinayet: 

Teyneli köyünden Kazımın tarla
sında Hasan, Azmi ve Sabri namında 
üç kişi çalışmaktadır. Bir aralık Ha
sanla Azmi kavgaya tutuşmuşlar ve 
Hasan. Azmiyi yakalı yarak altına al
mış. bıçağını çekip saplamak istemiş· 
tir. Azmi tam bu sırada. ileride bulu
nan üçüncı.i arkadaşına, 

- Sabri yetiş, Hasa:ı beni öldürü -
yor. 

diye bağırmıştır. Sabri de koşarak 
gelmiş ve elinde bulunan dirgeni, 
Basanın sırtına indirmiştir. Hasan 
yuvarlanmış, fakat darbe çok ağır 
geldiği için kaburga kemikleri kırıl · 
mış ve biraz sonra ölmüştür. Azmi ve 
Sabri yakalanmıştır. 

Barhn - amasra yolundaki 

Kuşkayası kitabesi 

250 sene evel yazılmış 
Bartın (Hususi) - Bartın - Amasra 

şosesi üzerindeki tepede Kuşkayası 

denilen resimli ve yazılı bir kaya bu -
lunduğunu bütün bartınlılar ve bir çok 
alakalılar bilirler. 
Kuşkayası 'nın efsane halinde dola

şan mazisini aydınlatmanın, Bartın ve 
civarının eski tarihi bakımından fay
dalı olacağını düşünen halkevimiz, 
geçen sene. bu kaya üzerindeki yek -
pare kabartmaların fotoğrafisini al -
dırmış, kitabeyi kopye ettirmiş ve ter
cümesine teşebbüs etmişti. Bu kita -
benin yazısı. bir kaç müesseseden "o
kunamadığı" kaydiyle geri geldikten 
sonra. nihayet son gönderildiği Anka
ra Tarih, Dil Coğrafya fakültesinde 
okunmuş ve tercemesi halkevimize 
gönderilmiştir. Terceme şudur: 

"Şahane sulh ve müsalemet namına. 
imparator Tiberius, Cloudius Germa
nicus'un şerefine: Augustus'un kaydı 
hayat· şartı ile rahibi ve iki defa inşa
at kıtaları kumandanı olan ve konsul 
Gabinius Cecundus ile konsul Taurus 
Statilius tarafından kendisine bir mü
kafat verilmesi için devlet hazinesine 
teklif edilmiş olar Gaius Julius Aqu
illa; dağı yardı. yol ve istirahat yerini 
kendi parası ile inşa ettirdi." 

Şehir şebekesi henüz tamamlanma -
dığından her yıl bütçesine konulan 
tahsisatla su tesisatı genişletiliyor. 

Belediyenin halen 340 abonesi vardır. 
Bunlardan yılda 3000 lira gelir temin j 
ediliyor. Şebeke tamamlanarak şehre j 
su verilince abone sayısı 500, gelir 
miktarının da yılda .5000 lira olacağı 
tahmin olunuyor. Eveh.e müteahhit 
tarafından idare olunan Söke elektrik 
tesisatı belediye tarafından 13000 li-

Samsun'un yeni Halkevi binası 
Tercemenin altında fakültenin bir 

notu vardır. 

Bu suretle anlaşılmış oluyor ki, 
Kuşkayası cinevizler zamanında de
ğil. romalılar devrinde yontulmuştur 
ve takriben 25 asırlık bir mazisi var -
dır. Gene tercemeden anlaşılıyor ki, 
bu kaya, dağ yarılarak açılan bir yo -
lun hatırasıdır. Bu yol hala bazı ba -
kiyeleri görülen ve şimdi harap olmuş 
bir taş köprüyle bağlanan Amasra -
Paflagonya yolu olsa gerektir. 

raya satın alınmıştır. Hem bütün ka
sabanın ihtiyacını karşılamıyan ve 
hem de fenni olmıyan tesisat da su işi 
tamamen başarıldıktan sonra Sökenin 
ihtiyacını karşılıyacak tesisat yaptırı
lacaktır. 

Söke belediyesinin istasyon civa -
rında geniş bir sahaya kurduğu park 

• cidden çok güzel ve mükemmel bir 
eser olmuştur. 

Söke belediyesi zahire pazarı yap

tırdığı binaya. kasap. sebzeci ve mey

vecilerle yağ ve yoğurtçuları topla -

mıştır. - Osman Becerik. 

İzmir' de iki ecnebi 

kaçakçı yakalandı 

tzmir, 12 a.a. - Alsancak'ta Mesu
diye caddesinde gümrük resmi verme
den ithal ettikleri ipekli kumaşları sa 
tarak gümrük kaçakçılığı yaptıkları 
sabit olan ecnebi tebaasından iki şa
hıs yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Halic'te tamir edilen Romen 
deniıalh gemileri 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Haliç
teki havuzlarda tamir edilen Delfino 
adh romen denizaltı gemisi ile Kös
tencc adında denizaltı ana gemisi bu
rada Ada açıklarında türk teknisyen
lerinin de iştirakiyle manevralar ve 
dalma tecrübeleri yapmış ve bu tecrü
beler muvaffakiyetle neticelenmiştir. 
Romen gemileri bugünlerde Kösten
ce'ye gideceklerdir. Bundan sonra di· 
ğer harp gemileri gelerek tamir edile
ceklerdir. 

Yeni ve modern bina İçin 

14 7 bin lira sarf edilecektir 

:>a msun'un bugünkü Halkevinin konferans salonu 

Samsun ( Hususi) - Samsun H alkevi yeni ve modern binasına 
yakında kavuşacaktır. Yeni bina, Parti binasının bulunduğu ye · 
rin yanındaki arsalar üzerinde kurulacaktır. inşaat işi yakında 
eksiltmeye konacaktır .. 

Bina 147 bin liraya çıkacaktır. Bu ı:= 

inşaat için vilayet bütçesine 50 bin, I ftj 
belediye bütçesinden de 30 bin lira 
verilmiştir. Merkezden 40 bin liralık 
bir yardım temin edilmiştir. 1939 se
nesi vilayet bütçesine ayrıca 25 bin 
belediye bütçesinden 10 bin lira veril
mesi kararlaşmıştır. 

Yeni Halkevi binası çok geniş ola
cak bütün asri vasıtalarla mücehhez 
bulunacaktır. Bilhassa geniş bir tem
sil ve konferans salonunu ihtiva ede-
cektir. 
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Kitabenin bir asır evci neşredildiği 
eserlerdeki izahat görülmeden daha 
fazla mütalea serdi elbette doğru ola
maz. 

Kayseride 125 bin 

liraya bir halkevi 
binası yapıt.yor 

Kayseri (Hususi) - Şehrimizde 

modem bir Halkevi binası yapılması
na ba•lannn •. binanın in .... biten ze
mın katından yukarı kısmının inşaaı 

125 lira üzerinden eksiltmeye kon -
muştur. Parti İlyönkurulunda yapı • 
lan eksiltmede yüzde üç tenzilatla bi
nanın ihalesi yapılmıştır. Müteahhit 
derhal işe başlamıştır. 

Kayseri'nin çok mühim ve mübrem 
bir ihtiyacını karşılıyacak olan bu 
bina bütün modern tesisleri ihtiva e
decektir. Müteahhit, binayı 300 gün 
içinde bitirmiş olacaktır. 

Edirnede bir resim sergisi a~ıldı 

Sergiden bir görünü§ 

Edirne, (Hususi) - Edirne'de yedi 
sekiz scncdenberi resim sergisi açıl -
mamıştı. Bu sene erkek muallim mek· 
u:bi muallimi SadıkDurusal son ders 
yılı içinde hazırladığı eserlerini bir 
a raya getirerek Kale içindeki mınta
ka binasında bir sergi açmak suretiy
le bu boşluğu doldurdu. 

Bu yerinde teşebbüs mı:hitte tak -
d" ve alaka ile karşılanmıştır. 

Sergi, kUçük bUyük her biri ayrı 
ayrı kıymetler ta an 48 Parça eser-

Köylü kadın. Atatürk'le İnönü, bek
leyiş, düşünce, Reproduction, ateşler 
içinde yükselir sancak. muhtelif por
tre ve tablolarda ve Tunca, söğütlük, 
Kasımpaşa. Mevlevihane. Bursa ye -
şil. Ankara kale, Emir Sultan. balkon
dan bir bakış. Kumkapı, Bahçekapı. 

Ayşe kadın,. mahalli manzara ve ha
yatı canlandıran eserlerin her birinde 
ayrı bir güzellik, orijinal bir kıymet 
göze çarpmaktadır. 

Sergi yüzlerce sanat meraklısı tara-

..... . 

Adana' da yetişen Havacılarımız 

Adana Türkkuşu bisası 
bitti bu yıl mektep açılıyor 

Adana (Hususi) - Ada na, havacılığımıza bu yıl da 48 genç 
verdi. Bunlard an on dokuzu gedikli hazırlama yuvasına, yirm i 
beşi lnönü Türkkuşu kampına, on dördü de Ankara motörlü uçuş 
kampına gitmiştir. 

Sonteşrinde şehrimizdeki Türkku- ı 
şu mektebi açılacaktır. Bu mektep i
çin inşa edilen binanın tesisat ve tef- , 
rişatı ikmal edilmiştir. Gönderdiğim 

resim Adana Tiirkkuşu binasının son 
şeklini göstermektedir. 

Bornovada sellere karş ı 

tedbir alınıyor 
İzmir, 12 a.a. - Her sene Borno

va'da yağmurlardan taşarak sellere ve 
zararlara sebep olan Küçük çayın tah
kimi için Bornova belediyesince ka
rar verilmit ve derhal faaliyete bat· 

............ P! ...... .. 

Bir meslektaşımız 

Zonguldakta vefat etti 
Zonguldak, 12 a.a. - Anadolu A

jansının Zonguldak muhabiri Bedri 
Hızıroğlu vefat etmiştir. Bura muhi
tinde kendisini herkese sevdirmiş o
lan bu kıymetli gencin beklenilmiyen 
ölümü, blitün muhitte içten teessür 
uyandırmıştır. 

Anadolu Ajansı, kıymettar arkada· 
şının ebedi gaybubetinden dolayı acı 

içinde. Bedri'nin ailesinin kederleri -
ne ittirik eder. 
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Erzi ncan'da su tesisatı 

Kurutilek suyu 132 bin lira 
sarfile şehre getiri lecek 

t.rzincan'da Girıavik şelalesi 

Erz"ncan, (Hususi) - Şehrimize içme suyu getirilmesi için ha
zırlanan proje Nafıa Vekaletince tasdik edilmiştir. Bu projeye 
gör'!, şehire yedi kilometre mesafede bulunan Kurutilek köyü 
sırtlarmd:iki menbadan çıkan su ile, gene bu civardaki kara su 
toplanacak ve demir borularla şehre ketirilecekt ir . 

Karşıyakada ve 

Bozyakada 

1 

Tesisat ikmal edilince, Erzincanda 
her evde tazyikli ve musluklu su bu
lunacaktır. Bu büyük tesisatın başa

rılabilmesi için 132 bin lira harcana-

iki cinayet 

Boz.yaka ve Karşıyaka 
• cinayetlerinin zanlıları 

İzmir (Hususi) - Biri Karşıyaka
da, diğeri Bozydkada iki cinayet ol
muş, katillerin ikisi de yakalanmış -
tır. Her ikiainin ismi de Hasandır. 

Karşıyaka cinayeti 

Soğukkuyuda Sadıkbcy sokağında 
Mustafa Çaplıoğlu namında bir genç 
bundan yirmi gün kadar evel, nişan
lısı Hüseyin kızı Güzidı...den ayrıl -
mıştır. Fakat birkaç gün evci nişan
lısının evine gelmiş ve Güzide ile ko-

caktır. Yapılan ke~if tasdik edilerek 
belediyeye gelmiştir. 

Tuzlalarda inşaat 

Erzincan inhisarlar idaresi birçok 
tuzlalarda yeni yeni bina pavyonlar 
yaptırmaktadır. Bunlardan bazıların
da inşaata başlanmıştır. Bilhassa Pü -
lümür kazası mıntakasındaki Ağa 

tuzlasında yapılacak daire binası beş 
y üz liraya müteahhide ihale edilmiş
tir. Kemah tuzlasında da civardan ve 
daha uzaklardan tuz almağa gelen 
köylülerin istirahatlarının temini i
çin bir müşteri pavyonu yaptırılması 
d~işünülmüş halkın yanındaki yük ve 
binek hayvanları içinde büyük bir a
hırın inşasına da karar verilmiştir. 

Aynı tuzlada daire binası ve tuz an
barları ve dekovil tesisatına ait plan
ların hazırlandığı da haber alınmış -
tır. Bu binaların arsaları istimlak e
dilmiye batlanmıatır. Memlekette tuz 
bol ve c;ok ucuzdur. Tuzun kilosu yaz 
ve kış beş. beş buçuk kuruştur. Evel
ce çorak toprakları hayva nlarına y a 

latan ve bu sure t le hayvanlarının tuz 
ihtiyacını temine çalışan köylü cüm
huriyetin başarıcı ve yaratıcı elleri 
sayesinde bugün bol bol tuza kavuş
muştur. 

Y ol inşaatı 

Belediye önünden postahane onu -
ne kadar olan kısma parke döşenmiş
tir. Çarşı mıntakasındaki yolların iki 
tarafına kaldırım yapılmaktadır Her
kes kendi dükkanının önünü beton -
luyarak şehrin imarına hizmet et -
mcktedir. 

nuşmuştur. da İzmirin tanıdığı ve evelcc Karşı-
Kızın babası ve kaı-deşi Jiasan eve yakada fırın işletirken şimdi Bozka-

gclmişler. Baba. ya'da mahalle mümessilliği ve parti 
- Nişan bozulduğu halde sen be- ocak reisi bulunan bir zattır. Ahmet 

nim evime nasıl g ... liyorsun : Ziya, bir hırsı zlık meselesinde zabı
diyerek Mustafa ile kavgaya girişmiş taya mUracaatla, katil Hasan .... an şüp
ve delikanlıyı, arka tarafından gel. helendiğini bildirmiştir. Hasan on 
mekte olan oğlu Basana doğru itmiş- , b~ş yirmi gün eve! hapisaneden çı -
tir. Hasan bu sırada .çakısını Musta - kan, sabıkalı bir gençtir. Ahmet Zi -
fanın kaba etine saplamıştır. Yaralı yanın zannı tahakkuk etmemi~ ve Ha
çok kan kaybettiği için hastanede saiı, bundan sinirlenerek Ahmet Zi -
ölmüştür. yanın yolunu kesmiş. biri bacağın -

Baba, oğul yakalanmışlardır. dan, biri de kasığından olmak üzere 
B k • . kendisini iki yerinden yaralam;ştır . 

ozya a cınayetı Yaralı, hastaned.: ölmüş. katil de 
Maktul fırıncı Ahrı et Ziya namın- yakalanmıştır. 

1 

............................................................................................................ 1 

Samsun Halkevinde sahne ~ahım~lan 

Samsun, (Hususi) - H a lkevi tem sil kolu son üç ay içinde 63 rad
yofonik temsil vermiı, ayrıca birçok eserleri d e sahneye koyınuıtur. 

Son defa oynanan Beyaz bay kut a dh piyes çok a la k a uyandırnuf, üç 
ıece tekrar edilmi tir. Göndereli · rea~ temaildea · 
..., liususta bir tev 
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kazananlar . 
lngiliz - Japon 

• 
konferansının Dahiliye Vekilimiz Tayyare piyangosunda Jngiliz 

milletine 
• 

mesaı 

yapacağı toplantı arifesinde İstanbul' un el ve 
Japonya ve Çin' de İngiliz ekmek iılerini anlattı 

50.000 lirayı 28.358 
numaralı bilet kazandı 

aleyhtarhğı artıyor (Başı 1. inci sayfada) 

her türlü sakatlıktan ve aksaklık
tan korumak için kullanmakta
dır. Sağlam ve basiretli yürümü
§Üzdür. Onun içindir ki muraka
be hayatının inkişafı, tatilsiz ve 
tadilsiz inkişaf etmiştir ve ede

cektir. 

Tahrikler tehlikeli bir vaziyet almağa başladı 

Hatay meselesinin halli üzeri· 

Tokyo, 12 a.a. - Hariciye Nezareti ile japon ordusu mümes. 
silleri, yakında başlıyacak olan İngiliz - japon konferansında Ja
ponyanm alacağı hattı hareket bahsinde mutabık kalmışlardır. 

ne bilhassa bazı matbuatta yer İyi haber alan kaynaklardan öğre- ı 
tutan menfi propaganda, büyük nildiğine göre, japon delegeleri, gö
selahiyetin müdahalesi ile, ölüm rüşmelere başlanmadan evel, ingiliz 
hükmünü almıf bulunuyor. Ha· heyetinden, konferansın devamı ve 
tay, milli bir rneselemizdi; türk Tiençin mahalli hadisesinin müzake
vatanının genişlemesi değil, fa • resi için elzem şart olarak lngiltere
kat bütünlük ve tamamlığına aid nin Çin meselesinde bitarak kalacağı 
bir dava idi. Hatay, Fransa ve hakkında vad istiyecektir. 

Meseleyi daha esaslı olarak tetkik 
Suriye ile Türkiye arasında mü -b. etmek ve konferansın toplantı tari -
nasebetleri zehirliyen eski ır hini tesbit eylemek üzere fevkalade 
anlaımazlıktı. Hallettiğimiz me- bir konsey, 14 temmuzda içtimaa çağ
ıele, dava ve ihtilaf bundan iba· rılmıştır. 
rettir. Yeni Türkiye itti sacı de· Çin meselesinin akisleri geniş 
ğildir; milli hüriyetlerin tarafta· olacak 
rıdır ve komşularının refah ve Niyuz Kronik) gazetesinin diploma 

Sakalindeki Japonlara 

fena muamele yaplldığı i~in 

Japonya Sovyet 
hükumetini 

protesto elli 
inkitafını kendisi için kuvet, tik muharriri uzak şark hadiselerinin 
sulh için kuvet telakki eder. Bü • Avrupa vaziyetinin inkişafı üzerinde Tokyo, 12 a.a. - Domei Cljansının 
tün itlerimiz vatanın ~udutları pek geniş bir mikyasta müessir ola- salahiyetli bir kaynaktan öğrendiği _ 
içindedir. Ve bu işle~ ~ırçok ~e- bileceğini yazmaktadır. Bu gazete- ne göre, japon hi.ikümeti, Moskovada
ıillerin say ve kudretını kendıne ye göre japonlar, Tokyo müzakerele- ki büyük elçisini, Sakalin adasının 

h k k d b
··y"'kt"r rini dört Çinli mahpusun akibetini sovyetlere ait kısmında kömür ve pet-

asrettirece a ar u u u , tayinden ibaret olan mahalli meseleye 

1 
rol madenleri işleten japon kumpan -

çoktur. Ak inhisar ettirmek istemiyeceklerdir. yalarına karşı yapılan fena muamele-
Milli Şef, lngilterenin deniz- Bu meselenin genişletilmesi ise Ame- ler hakkında, sovyet hükümeti nez -

deki vaziyeti zafa uğrarsa, Tür- rika'yı, Fransa'yı ve Çin'de menfaat- dinde şiddetli protestolarda bulunmı -
kiye'nin bunda·n müteessir olaca· Jeri olan diğer memleketleri alakadar ya memur etmiştir. 
ğını söylemiştir. Çünkü bugünkü edeceği için bu memleketlerin yardı- Domei ajansına göre, sovyet makam 
vaziyet, bu denizde barış ve em- mı temin edilmeden hiç bir harekete lan, japon petrol ve kömür kumpan -
niyet nizamının başlıca inanca • geçilemiyecektir. yalarını, müstahdimlerine bazı eşya 
}arından birini teşkil eder. Tür- Bu müddet ·zarfında İngiltere aley- vermek teahhüdüne riayet etmediği i
kiye, Akdeniz güvenlik ve istik- hindeki tahrikat pek tehlikeli bir şek çin sovyet mahkemesi tarafından ağır 
rarına taalluk eden meselelerden le girmiştir. Bu tahrikatın Japonya para cezalarına çarptırılmıştır. 
hiç birine karşı kayıtsız kalamaz. tarafından olduğu kadar Almanya ta- Japon büyük elçisi, japon kumpan
Bir güvenlik ve istikrarı müda. rafından da yapıldığı hakkındaki şüp yal~rının bu t.eahhütler~ni yerlerin_e 
faa edenler Türkiye'yi daima heler artık kati bir mahiyet almıştır. getırmemelerıne, Sakalın adasının şı-

d 
Çin' de İngiliz aleyhtarlığı mal.1kısn:ın1~daki sovyet mak:m_ılarının 

yanlarında, ve ona tecavüze en- 'tt'k t ven mesı dZım eşyanın naklını menet 
ler Türkiye'yi daima karııların • p . 

1
f 1 çe 'g ıyor . d melerinin sebebiyet verdiğini ileri sü· 

dakiler arasında bulacaklardır. MmaerısG, ~.a. -T bv~ ga1zetes1ın e rerek protestosunu yapmıştır. 
. enevıeve a uıs, a man arın 

Nihayet beyanatın son fıkrası amiral Förstcr heyetinin Tokya'da al
üatünde duralım. Bu fıkrada dığı neticeden dolayı pek memnun 
Milli Şef, İngiltere ile Türkiye kaldıklarını bildirmektedir. 
arasındaki yeni münasebetlerin, Föster, ingiliz aleyhtarlığının yal
,imdiki nazik ticaret sistemin- nız Japonya'da değil, japonların iş -
den serbest mal mübadelesi sis- gali altında olan büyük Çin şehirle -

• ..&i . k 1 1 t k rinde de pek büyük olduğuna dair 
ÜrriliT:r'f'~W«ewne ~~~~ =-.-.:aıı.-'::ıo.... - ---~ .... Förster'in raporuna göre, 1ngilizle-
lemiştir. Biz türkler, bütün mali rin Çinlilerle alakadar olmadıklarına, 
teahhütlerimizi memleketin tabii japonlarla anlaşarak menfaatlerini ko 
iktıaat ve ticaret imkanlarına İs· rumağa baktıklarına dair Çin'de pro
tinat ettirmekte taassup göster· paganda yapmaları için japonlara ta
mekteyiz. Ne iktısadi münase - limat verilmiştir. 
betlerin siyasi müdahale ve taz· Yeni tetkikler yapılacak 
yiklere zemin teşkil etmesine, ne Mme. Tabouis, diyor ki: 
de iktısadi münasebetlerin tabii "Söylendiğine göre, Hitler şimdi 
inkiıafı ile karşılanmıyan teah- Förster'in Çin'in işgal altında bulu· 
hütlerin mali muvazenemiz için nan kısmına gönderilmesini emret -
tehlike olmasına taraftarız. Tür- miştir. Amiral orada japon yüksek 
kiye ile büyük ve serbest istihlak kumanda heyetine intisap edecek, ja-

pon ordusunu kontrol altında bulun -
pazarları arasında emin ve mıi- duracak ve her şeyden evel, Japonya-
kul temaslar tesis etmek lazım· nın demokrasilerin zararına olarak 
dır. Yeni müttefiklerimiz bu hu- Çin'de mihver devletlerine temin et
auata bize yardım etmeğe mukte· tikleri iktısadi menfaatleri tabak -
dirdirler, ve §Üphesiz manen ha- kuk ettirecektir. 
zrrdırlar. Bu kudret ve hazırlığı, Amiral, aynı zamanda muhtemel in
fili kılmak lazımdır. Ümit ettiği- giliz - fransız • amerikan tecavüzle -
miz yardımın hedefini teşki] rine karşı Çin - Japon ordularının 
eden esaslı nokta budur. müdafaasını temin edecektir. 

F. R. ATAY 

Adana elektrik şirketi 

belediyeye devredildi 
Adana, 12 (Hususi muhabirimiz -

den) - Hükümetçe satın alınan Ada -
nıi eıektrik şirketi bugün belediyeye 
devredilmiştir. 

iki katil mahkum oldu 

Görüşmeler cumartesiye 
baılıyacak 

Tokyo, 12 a.a. - Domei: İngiliz -
japon müzakerelerinin, İngilter: tara
fından bir itiraz vuku bulmadıgı tak
dirde cumartesi günü başlıyacağı bil
dirilmektedir. Japonya bu görüşmeler 
için icap eden butün tertibatını yarın 
tesbit edecektir. 

B. Arita cuma günü hazırlık görüş-
mesini yapmak üzere Craigie'yi da -
vet edecek ve bu görüşme esnasında 
Katoh da hazır bulunacaktır. 

Londra'daki müzakereler 
Londra, l2 a.a. _ Fransız meclisi -

İstanbul, 12 (Telefonla) - Edirne nin fransız - İngiliz komitesine men • 
5 b su bu .sabah Avam kamara -

kapı sularında sarhoşluk yüzünden sup me u · 1 ~ a · l 
çıkan kavga sonunda Mükerrem adın- sında İngiliz par amento za~.1~ e 

d 
· · · · "ld'' k 

1 
mu"'l"'katta bulunmuoılardır. Bu mula -

a bır kışıyı o urme ten suç u Kuş . a . '! . . . · k t N el Baker'ın ışçı partısı gazete-
göz Niyazi ile Pıç Hasan'ın duruşma • a • 0 

•. · 1 • dig~i beyanata gore, uzak do-
ları bugün ağırcezada netıcelenmiş - erıne ver . ~ ı sinde ihtısası olan fransız 
tir. Mahkeme sonunda katil Kuşgöz gu mese e 1 • .. k 

•· · · . mcbuslariyle bu mese enın muza ere-

Vang (ing Vey 

gene sahnede 
Merkezi 

hükumetinin 

Çin 
. . 

re ısı 

ilôn olunacak 
Nevyork, 12 a.a. - Evelce Çin hal

kı üzerinde büyük bir nüfuzu olan 
Vang - Sing • Yay'ın idaresinde Çin
de merkezi bir hükümet tesisini istih· 
daf eden japon siyaseti Nevyork Ti
mes gazetesini endişeye sevketmekte· 
dir. Bu gazete diyor ki: 

"Vang - Sing - Vay'ın yakında mer
kezi Çin hükümetinin şefi ilan edile· 
ceği öğrenilmektedir. 

Bu hükümct, şimdi Pekin ve Nan
k.in'de bulunan idarelerle birleşecek -
tır. Bunu müteakip japon Vang - Sing 
Vay tarafından kurulan hükümeti ta· 
nıyacaktır. 

Güçlükler artacak 
Bu hal, Çin'de hayati menfaatleri 

~lan Amerika'nın, lngiltere'nin ve di· 
ger devletlerin hukuki vesiyasi müş· 
küllerini arttıracaktır. 

Yeni hükümetin Almanya İtalya ve 
tabii Mançuko tarafından derhal ta
nınacağını tahmin eden bu gazete, 
şunları ilave ediyor: 

"Garp devletlerine karşı açtığı mü
cadelelerde, japon or<iu!'unun elinde 
bu suretle eskisinden 1aha kuvetli de
l~ller bulunacak ve agq.ı devletlrei ne
tıcede Çin'deki yeni hakikatleri tanı· 
mak mecburiyetinde kalacaklardır . ., 

On üç milyar franklık 

Bilbao hazinesi 
İspanyaya iade ediliyor 

(Başı 1 incı sayfada) 

caklardır. Diğer bazı valiliklerde do -
Jayısiyle tayinler yapılacaktır. ,. 

Dahiliye Vekili idari teşkilatta de
ğişiklik yapılıp yapılmıyacağı hak
kındaki bir suale cevaben de şunları 
söylemiştir: 

"- Bu mevzu üzerinde tetkikleri -
mizi ilerletiyoruz. İncelemelerimizin 
sonunda yapılacak işleri bir kanunla 
Büyük Millet Meclisine arzedeceğiz. 
Henüz kati bir mahiyet almış değil

dir.,, 
Dahiliye Vekili bu akşam Ankara'

ya hareket etti ve uğurlandı. 

Bir İngiliz gazetesinin 

verdiği haber 
(Başı J inci sayfada) 

kümet:nin de gördüklerini ifşa edebi
lecek şahitleri uzaklaştırmak suretiy
le bu hareketleri gizli tutmak istediği 
bildirilmektedir. 

Salfıhiyetli mahfillerde hasıl olan 
kanaate göre bu faraziyeyi teyit eder 
mahiyette ortada hiç bir şey yoktur. 
Fakat böyle bir ihtimali, ingiliz na -
zırları, nazarı itibare aldıkları içindir 
ki, mezklır m.ntakadaki İngilizlerin 
v:ıziyeti mesele!'İ haricinde olarak ay -
rıca bu işe karşı da alaka göstermek · 
tedirler. 

Yukarı Adij'de alınan 
tedbirlerin mahiyeti 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tay • 
yare piyangosunun keşidesine bu -
gün de devam edildi. Kazanan nu -
maralar şunlardır : 

50.000 lira 28358 numaraya çıkmış-
tır. Sonları ( 58 ) ile biten bi -

Jetler onda bir hesabiyle 2 şer lira 
amorti alacaklardır. 15.000 lira 35357 
numaraya çıkmıştır. Bu numaranın 
son iki rakamiyle biten biletler iki
şer lira amorti alacaklardır. 12.000 
lira 14733 numaralı bilete, 10.000 lira 
da 4768 numaralı bilete çıkmıştır. 

1000 lira kazanan numaralar : 

18996 27862 39859 

500 lira kazanan numaralar 

798 1166 1149 1816 2233 2967 
5217 6443 6505 7595 7680 17256 

11257 11254 12084 12317 13198 13899 
19964 21394 21427 22206 22637 22880 
23693 23807 23969 24098 26773 28436 
28481 29584 30042 31074 31507 35016 
35211 35604 35992 35993 37126 

200 lira kazanan numaralar : 

1577 2547 3666 5220 5520 6427 
8865 8937 8952 8970 9089 11178 

11185 12278 12090 12553 13660 13922 
14077 14377 14561 14982 15022 15053 
17350 20389 28582 34215 

• 

lngillı - Fransıı 

dostluk tezahürleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

100 lira kazanan numaralar : 
4089 4172 4841 6217 6895 8845 

10125 10651 11600 11814 14989 17176 
17572 20056 21300 21555 23409 23250 
24288 24419 26667 26950 27048 27071 
27655 29407 29743 30361 31668 31101 
32509 33692 33969 34259 35045 36793 
38390 38622 39461 

SO lira kazanan numralr : 

201 730 783 1047 1563 li72 
1881 1960 2074 2081 2157 2161 
2250 2325 2399 2586 2779 3059 
3398 4936 4931 5013 5113 5330 
5828 6450 6707 7402 7694 7835 
8060 8161 8303 8854 8933 9067 
9071 9316 10070 10943 19992 15036 

11998 12252 12453 12642 12711 12878 
13961 14013 14211 14285 14498 14160 
14211 14285 16042 17093 17297 17374 
17935 18096 18233 18753 18996 19097 
19451 19864 21320 21314 21316 21732 
21472 22638 22642 22822 22995 23107 
23237 23400 23421 24112 25513 25579 
26473 26684 27050 27506 27855 28284 
29379 29 t46 29589 29719 29995 30557 
30996 31136 31493 32669 32856 33596 
33823 34144 34810 3l979 35311 35766 
36072 36157 36856 37171 37277 37604 
37686 37390 37776 38157 38574 38761 
39290 397" 8 39930 

19996 bilet <le 10.000 liralık müU . 
fat kazanmıştır. 

Avam kamarası 
tatilde toplanacak 

Roma, 12 a.a. - Yukarı Adijde ya -
hancı yurttaşlar hakkında alınan ted
birlere dair aşağıdaki resmi tebliğ 

neşredilmiştir: 

Aynı gün saat 8 de hareket etmiş o-
lan ingiliz ağır bombardıman tayyare- Bunun için bir kanun 

projesi hazırlanıyor 
Siyasi ve askeri sebeplerle ve Bal -

zano vilayetinde ikamet eden batı mil 
Jetlerine mensup bazı unsurların faa
liyetleri hakkında siyasi poFs tarafın
dan verilen raporlar üzerine, dahiliye 
nezareti aşağıdaki tedbirleri almıştır: 

!eri filosu, Fransan'ın üzerinde 2000 
kilometrelik bir uçuş yaparak altı sa -
at sonra hareket üslerine dönmüşler -
dir. Londra, 12 a.a. - Parlamento mah-

Siyasi mahfillerde bu uçuşların pek (illerinde söylendiğine göre İngiltere 
büyük bir ehemiyeti haiz olduğu, çün- hükümeti her ihtimale karşı ve gele • 
kü bunların İngiltere ile Fransa ara - cek ikinci teşrinde yapılacak umumi 
sındaki sıkı dostluk bağlarını seraba - seçim dolayısiyle parlamento dağıl • • 

Balzano vilayetinde muvakkaten i - ten gösterdiği beyan edilmektedir. dıktan sonra kendisine beynelmilel 
kamet etmekte olan bütün yabancıla - Bu uçuşlar, halka lngiltere'nin ha _ buhran vukuunda mebusları tekrar da 
rın derhal hudut dışına veyahut ltal • va kuvetleri hakkında bir fikir vermek vet etmek imkanını veren.bir kanun 
yanın diğer 93 vilayetine gönderilme- te ve ingiliz tayyarelerinin uçuş ka • hazırlamaktadır. 
si. biliyetlerinin ne kadar büyük olduğu- İngiliz kanunu esasisi mucibince 

Yukan Adlj'de yerleşmiş olan di - nu isbat eylemektedir. parlamento feshedildikten sonra mev 

gw er bütiin ecnebilerin, kenaiıerı'ne ı·ş- I 1 cut addedı·ımemektedı'r 
ngi iz tayyareleri Polonya ve · 

lerini tasfiye imkanı verilmek icin, Y 1 h"k"" d '\ Baltık devletlerine de gidecekler anız u um arın vefatı halinde 
bir müddet sonra çıkarılması, hükümet, parlamentoyu içtimaa davet 

Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi Londra, 12 a.a. - "İngiliz bayrağı- edebilmektedir. 
bazı memleketlerin mümessilleri vazi- nı göstermeğe,, matuf tedbirlerin ilki Yeni kanun ile hükümet "müsta -
yet hakkında haberler almak için ha. olmak i~z~rc 150 ingiliz bombardıman celiyet halinde,, mefsuh meclisleri iç
riciye nezaretini ziyaret etmişler ve tayyresının Fransız toprakları üzerin- timaa davet edebilecektir. 
hariciye müsteşarı kendilerini lüzu _ den uçmasından dolayı memnuniyeti
mu veçhile tenvir etmiştir. ni beyan eden niyuz Kronik] gazete

sinin diplomatik muharriri, yakında 

bir ingiliz tayyare filosunun Polonya 
ve ağlebi ihtimal baltık devletleri ara
zisi üzerinde uçacağını haber vermek
tedir. 

O 1 S ·~ A BE ~.~.~.~..ı 
X Londra - Hava nezareti, Alman 

ya'da Berthtesgaden civarının ikinci 
bir iş'ara kadar tayyare uçuşlarına 
menedilmiş olduğunu bildiren bir 
tebliğ neşretmiştir. 

X Vaşington - Ecnebi gümüşü -
nün dünkü alım fiatı ons başına 35 
cent olarak ibka edilmiştir. 

X Londra - Ticaret nezaretinde 
İngiliz - romen mali anlaşması imza 
edilmiştir. Bu anlaşma ile, Romanya
ya beş buçuk milyon sterlinglik bir 
kredi açılmaktadır. 

14 temmuz bayramına İngiliz 
kıtaları iştirak edecek 

Paris, 12 a.a. - 14 temmuzda yapı -
lacak geçit resmine Fransız kıtalariy
le birlikte İngiliz kı taları da iştirak e
decektir. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
200 İngiliz bahriye efradı ile "Royal 
Marines., in bandosu 14 temmuzda as
keri geçit resmine iştirak edect:ktir. 

Bundan başka "Vindictive" isminde 
ki İngiliz kruvazörü d~ Atlantik'te 
Fransız filosiyle birlikte manevra ya

X Tokyo - Domei ajansının bil- yacaktır. 
dirdiğine göre, general Kont Hisuşı 
Terauşi ve amiral Baron Mineo Asu- Cebelüttarık muhafızı Oran'a 
mi, B. Ilitler'in davetine icabetle Nu- gitti 
renberg nasyonal - sosyalist kongre-
sinde hazır bulunmak üzere Alman. Cebelüüttrık, 12 a.a. - Cebelütta -

Ya'ya gideceklerdir. rık muhafızı amiral Woodhouse 
"D ' ouglas,, torpito muhribi ile bugün 

X Brüksel - Eski nazırlardan Pi- Oran'a hareket etmiştir. Amiral Woo
ey~r-~_orthom_o, Be.lçikanın Japonya dhouse, amiral Donval'i ziyaret eyli-
elçılıgıne tayın edılmiştir. yecek ve Oran'da iki gün kalacaktır. 

X Vaşington - Demokrat Nevyork J ·ı· l k b ngı ız gene urmay reisi 
me uslarından Bloom, ölen Mc. Rey- Fransa'ya gitti 
nolds'un yerine mebusan meclisinin 

B. Grandi Adliye 
nazuhğına tayin 

edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Adliye Nazırlrğrna tayin edilmiş
tir. 

ULUS: Bir müddettenberi ltalya'da bu· 
lunan Dir.o Grandi'nin adliye nezaretine ge 
tirildiği baben, bugun.kıi şartlar içinde hay
ret uyandtracak mahıycttedir. Paris'te çı • 
kan "Match" mecmuası, bugün gelen bu 
ani tayin babennin mahıyetini izah edecek 
bazı tafsilat vermektedır. Bu ıafsilatt. mu
tad ıhrırazi .kayırlar altında okuypcularımı 
za kısaca bıldırmeyi faydalı gördük: Bu 
mecmuanın yazdığına gdre Musolini'ııin da
madı olan Kont Ciano, şiddetle Almanyayı 
iltizam etmekte ve bunu yaparken ita/ya • 
ııın Berlin sefiri A ttoliko ile hariciye ne • 
zareti siyasi ışler mudürü Butti ve aynr 
nezaret nıuamelit umum müdiıni Vitteti' -
den yardım gormektedir. /ngilterenin son 
zamanlarda aldığı izimkıir tavra Musolıni
nin dikkatını çekmek için. Grandi harıciye 
nezaretine bir rapor gondermiş, fakat ra • 
por bu :zatlar tarafından ortadan yok edil • 
miştir. Nihayet Grandi, vaziyeti bizzat Mu
soliniye anlatmak için Romaya gelmış ve 
o zaman bu raporun Musoliniye verilme • 
difı anlıışılmıştır. Faşist ihtililı'nın ba~ın • 
danberi Musolininin yakın arkadaşı olan 
Grandi, aynı zamanda partinin çok nüfuz -
lu Azasındandır. Kendisinin buna rağmen 
Londra sefaretinden uzaklsştırıllp Adlıye 
nezaretine getırılmesı, Musolininin her şe -
ye rağmen mihver siyasetını tutmıya devam 
edeceğıne delil addedilmektedir. 

hariciye encümeni reisliğine tayin e- Londra, 12 a.a. - İmparatorluk 
dilmiştir. Mereynolds'un hastalığı es- genel kurmay reisi Vikont Gort öğle
nasında Bloom, bilfiil encümene ri _ den sonra Paris'e hareket etmistir. 0-
yaset etmekte idi. rada cuma gününe kadar fran;ız hü -

kümetinin misafiri olarak kalacaktır. "y "I "f b' 
. X ~udape§te - Mecburi iş servi- i}lyan 0 U er,, lf 

r-; ı vazının on beş sene hapse ve Pıç . 
n .. ~an da kavga~·a iştirakinden dolayı sıne matuftur. --1 r"ııe hapse mahkum olmuşlardır. 

sıne bırkaç bin genç alınacaktır. Bun 
Poitiers, 12 a.a. - Poitiers istinaf lar, kısa bir Eskeri hazırlık devresin- Ni<nahsmdan 89 yıl sonra kulüp arfllar 

mahkemesinin birinci dairesi Bilbao d 1 ) 
h 

· . d. en sonra ziraat ve sanayi işlerinde İngiltere'de acayı'p bı'r kuıu··p te. 

Bir vapur geliyor 

htanbul. 12 (Telefonla) - Alman· 
ye'•la yaptırılan 3500 tonluk Tirhan 
\'il? ıru bugiinlerde İstanbul'a gelmiş 
o!;ıcaktır. 

azınesı avasına ait hükmünü vermiş l t ı "I k tir. ça ış. u:.ı acak ve nasyonal - sosyalist 0 en il şekkül etti. Bu kulübün ismi "mer. 
L R h 

11 
v.e. dını prensipler dairesinde yerleş- humlar kulübü" dür. Bu kulu"bu"n a~. 

a oc e e 1937 mayısında Bask tırılecektir. 

İngiliz - Leh mali 
görüşmeleri ilerliyor hükümetine ait olarak Fransaya gön- Geçenlerde Londra civarında bir zası "yaşıyan ölüler'' dir. Bazı gaze-

Londra, 12 a.a. - Taymis gazetesi - derilmiş olan kıymetli eşya dolu san- X Budape§te - Honved askeri kasabada, birçok akrabalardan mü- telerde sehven öldü diye ilan edilen 
nin yazdığına göre bir mali anlaşma dıkların bu sandıkiar Rochelle'e gel • mahkemesi, bu sabah casuslu]{ cür. rekkep bir kalabalık, Mis Matild Con ve nüfus kütüğünden ismi silinerek 
için İngiltere ile Polonya arasında, diği vakit haciz koyduran bankalara miyle 12 kişiyi 10 ile 13 sene arasın- un yıldönümünü kutladılar. vakitsiz öldürülenler, fakat hakikatte 

Yugoslav cimendifer heveti Fransanın da iştirakiyle, yapılmakta iadesine karar vermişti. da kürek cezalarına mahküm etmiştir. Matild Con, 1795 te nişanlısı olan sapasağlam olanlar bu kulübe aza o-
" 1 .. k 1 ·ı 1 k a· D' 1 . kAf Mahkf'l. 1 d genci kaybetti. Bu vakitsiz ölu"me o 1 k k d d"I' 1 o an muza ere er. ı er eme te ır. ı- stın a mahkemesi bu kararı tas • um ar arasın a biri kadın ol _ ara ay e ı ır er. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Altı ki- ğer taraftan İngiltere ile Polonya a - dik etmiştir. mak üzere 3 Romen, 1 Çekoslovak ve kadar kederlendi ki, merakından der- Bu kulübün elli sekiz azası vardır. 
şiden mürekkep bir yugoslav şimen rasındaki karşılıklı teminatın, pek ya- Karar mucibince, muhteviyatı on 8 macar bulunmaktadır. hal hastalandı. Tam bir ay, Her sene debdebeli bir toplantı ya. 
d"f hh h • b d .. k k d k A b' h d kl' d - Ha şimdi ölecek, şimdi ölecek... pa ı B t ı ı er mura as eyetı ura a muza e- ın a atı ır mua e e şe ın e tes • üç milyar frank olarak tahmin edilen x Bükre., _ Parlamento, sonbahar r ar. u op antı esnasında, eğer 

jlillİIİllllıl" b l' · ·ı · d } 1 :ı diye beklediler. Fakat kız, nişanlısı- "aah'd .. 1 ... 

iu•a•••lıieicieMı~e~kiui~it~e~tiai~iiin~cidiiilj·j9i~ii"inidi~~i'iniaia~ı;·a;dic~c~d~ı~k~c;c~k~-~;d~a~J~~~e~i~d~m~t~o~p~l;u~~~u,yu~ _ ıenou ~~aoMitibar~~~ ••••••• nlıln•ollüm.lünllldlcinİllitaimiıl8iİ9iıİaciniellaoinrialİrjirİilİeİr lviieİliyıieİİnİi iltihak edenleri kulü • 
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· Askeri Fabrikalar 

7 5 kalem imalat (eliği ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 42.000) lira 
olan 75 kalem ima15t çeliği Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa . 
tın alma komisyonunca 24 7. ı 939 pa -
zartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (2) lira (10) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3150) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle komis . 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka • 
dar tüccardan olduklarına dair Tica . 
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2816) 12i89 

Beı kalem boya malzemesi 

ah nacak 
500 Kg. Toz Sülyen 

1000 ,, Mesina sarısı 
1000 ,, Kanarya &arısı 

SOO ., ls siyahı. 
5000 ,, İngiliz beziri 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4450) lira o· 
lan cins ve miktarları yukarıda yazı -
lı beş kalem boya malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 8. 1939 sa· 
lı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (337) lira (50) kuru~ 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklanna ve bu işle alakadar tüc • 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

(2837) 12806 

4000 Kg. Tutkal ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira o
lan 4000 Kg. Tutkal Askeri Fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 1. 8. 1939 salı günü 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (150) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıkların ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca • 
atları. (2839) 12808 

4 kalem civata ve hrnak ahncak 
3000 adet cıvata Pos. 1 den. 

1000 " " 
2 " 

2000 ,, Tırnak " 
3 " 

1000 " .. 4 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko~ 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1050) lira o · 
lan cins ve miktarı yukarıda yazılı 
dört kalem cıvata ve Tırnak Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28. 7. 1939 
cuma günü saat 16 da pazarlıkla iha · 
le edilecektir. Şartname parasız ola • 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (78) lira (75) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat · 
te komisyona müracaatları. 

12809 (2840) 

6 ton ke'le Kerpif ahna<ak 
Askeri Fabrik11.lar Umum Mü· 

c' "irlüğu Merkez Satın Alma Ko· 
r ısyonundnn : 

Tahmin edilen bedeli ( 1600) lira o 
lan 6 ton Kelle Karpit Askeri Fahri 
J.: .. ar umum müdürlüğü merkez satın 

ıa komisyonunca 1. 8. ı 939 salı gü
_,aat 14 te pazarlıkla ihale edilecek· 
/artname parasız olarak komis 

r 

dan verilir. Taliplerin muvakkat 
ınat olan (120) lira ve 2190 numa-

ı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
v .. •ıikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu ışle alakadar tüccardan oldukları · 
n~ dair Tinaret odası vesikasiyle mez· 
k i r gün ve saatte komisyona müraca 

ULUS 

13,30 za kadar komisyona vermeleri ve at ederek ehliyet vesikası almaları la
kendilerinin de 2490 numaralı kanu - zımdır. 
nun _2 ve 3. maddelerindeki vesaikle lstidalara buna benzer işleri yap -
k~mısyon~~ olmadıklarına ve bu iş~e tıklarına dair, işi yaptıranlardan al -
alakadar tuccardan olduklarına daır dıkları vesikaları raptedeceklerdir. Za 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün manında müracaat etmiyenler ve ehli-
ve saatte komisyona müracaatları. yet vesikası almıyanlar giremezler. 

(2789) 12818 7 - Taliplerin teklif mektuplarını 

Safranbolu orman dairesinde ve Ka -
rabükte devlet i§letmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(13) liradır. 

5-!steklilerin % 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 17.7.939 günü saat 11 de Ka
rabükte revir merkezine müracaatla -
rı. (4738/ 2721) 12717 

13 - 7 - 1939 

pu tahriri kanunu; 2997 numaralı ta - 4 - İsteklilerin kanuni vesikalary -
pu teşkilat kanunu. le birlikte ilk teminat makbuz ve rtıek 

3 - Memurin muhakematı kanunu tuplarını muayyen saatten bir saat e· 
ile ceza kanunun ilk tahkikata ait ah- veline kadar komisyona vermeleri. 
kamı, (2991) 12954 

4 - Maaş, harcırah kanunları. 
5- Hesap, hendese (nisbet, tena - Karyola ahnacak 

süp, faiz, satıh mesahaları.) M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
6 - Fransızca, İngilizce, Almanca misyonundan : 500 K "k 1 f • k"" 1 en geç ihale tarihinden bir saat evcl g. (1 o a a rengı ose e eksiltme komisyonuna makbuz muka -

bilinde vermeleri ıazımdır. Sahhk köknar tomruğu 
ah nacak 

lisanlarından birini bilen rüchan hak- 1 _ 20 çift karyola pazarlık sure -
nı haiz olur. (3007) 12969 tiyle satın alınacaktır. Muhammen be 

deli beherinin 25 lira olup tutarı 500 (2857) 12870 Devlet Orman işletmesi Karabük 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- K k k"" .. ·· 1 k Revir Amirliğinden : 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 0 OmUrU a ınaca 1 - Büyükdüz bölgesi katiyatından 

liradır. İlk teminat miktarı 37 lira 50 · D. Demiry~llan : kuruştur. 

misyonundan : Devlet Hava yolları Umum Mü- Karabükte istasyonda revir önünde 
Tahmin edilen bedeli (1250) lira dürlüğünden : istifte me~ut (465) adet muadili İngiliz lokomotif 

2 - Pazarlığı 17. 7. 939 pazartesi 
j günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. olan 500 Kg. Çikolata regi kösele As- 1 - İdaremizin kışlık ihtiyacı olan (409) metre mikap (970) desi metre 

keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer 100 ton kok kömürü açık eksiltmeye mikap köknar tomruğu açık arttırma 
kez satın alma komisyonunca 2. 8. 1939 konulmuştur. ile satılacaktır. yedekleri all nacak 

3 - N ümunesi her gün hava malze -
me deposunda görülebilir. 

çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla 2 - Muhammen bedeli meydan tes- 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme D. D. Yolları Satın Alma Komis-
ihale edile.cektir. Şartname parasız o· lim (2475~ lira olup muvakkat temi payları mevcut kabukları soyulmuş o- yonundan : 

4 - İsteklilerin ilk teminatlariyle 
muayyen gün ve saatte komisyonda 

larak komısyondan verilir. Taliplerin natı 185 lıra 63 kuruştur. lup hacim orta kutur üzerinden hesap· M h b d 1. 57500 l" 1 
k 

. . . u ammen e e ı ıra o an 
muva kat temınat olan (93) lıra (75) 3 - Eksıltme 26. 7. 939 çarşamba gü lanmıştır 68 k 1 · ·1· 1 k "f d kl · 
k 

.. · a em ıngı ız o omotı ye e erı 

bulunmaları. (2992) 12955 

uruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve nu saat 11 de Ankara'da Devlet hava 3 - Tomruklara ait satış şartname- 28 g 1939 t · ·· ·· t 15 30 da 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyon . yolları umum müdürlüğü binasında si Safranbolu orman dairesinde ve Ka k · · 1 fpazar1 .~s~ıguAnuksaad '.d 

1 
. apa ı zar usu u ı e n ara a ı are M M v kA 1 t" s t Al K 

Benzin tanklat1 yaphnlacak 
cu o madıklarına ve bu ışle alakadar yapılacaktır. rabükte Devlet orman icı.letmesi revir b" d 1 k · · e a e ı a ın ma o-•• • • :s ınasın a satın a ınaca tır. • d 
tuccardan olduklarına daır Tıcaret o- 4 - Bu hususta mukavele ve şart - amirliğinde görülebilir B . . k . 1 • 4125 r mısyonun an : dası vesikasiyle mezkiır gün ve saat . nameler Devlet Hava yolları umum 4 _ Tomrukların m~hammen bede- 1 k u ışe gırme ı~teye.n erın ıra 1 - Muhtelif mahallerde benzin 

t k 
. .. ..d .. 

1 
.. _ .. d . . ı muvakkat temınat ıle kanunun ta- tankla t 1 - d b . 1 1 

e omısyona muracaatları. mu ur ugun en parasız alınabihr. lı (13) liradır . . _. .k 1 kl" f1 • . rı yap ırı acagın an u ış er e 
(2917) 12893 5 - İsteklilerin eksiltme pün ve sa- 5 _ fstekliİerin O' 7 5 muvakkat yın -~ttıgı vesı a arı ve te ı . erını ay iştigal eden firmaların lazım gelen 

. ıo • nı gun saat 14,30 a kadar komısyon re- · h 1 k kl"f · · 

K 
.. .. k Y atınde tayyare meydanındaki Devlet pey akresiyle 26. 7. 939 günü saat . 1. . 1 • l" d ıza atı a ma ve te ı lerını yapmak 

Uçu Ozgatta 
"" ıs ığıne verme erı .. zım ır. ·· M M v " · · · 

Hava yolları umum müdürlüğüne gel- (11) de Karabükte revir merkezine Ş k uzere . . ekdletı ın§aat şubesı 
1 

.. A artnameler 287 kuruşa An ara ve .. d .. r ·-·· ·· 1 
me erı ılan olunur. (2859) 12829 müracaatları (5050/ 2986) 12950 H d . k mu ur ugune muracaat arı. 

Yantırılacak ı'nc.aat · ay arpaşa veznelcrınde satılma ta - (12956) 12994 

..... ~ Mü- Tayyare ve otomobil benıini dır. (3ooı) 12963 Yol • 
ınşası Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

Ko- alınacak Muhtelif eşya satışı M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
D. D. Yolları 4 işletme Müdürlü- misyonundan : 

Maliye Vekaleti •. 
' 

Keşif bedeli (5142) lira (20) kuruş 

olan yukarıda yazılı inşaat Askeri F ab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa 
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 tari
hinde çarşamba günü saat 14 te açık 
eksiltme ihale edilecektir. Şartname 

(26) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (385) lira (67) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki vesaikle muayyen gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 12894 

2500 Kg. siyah yağh köse!e 
almacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o. 
lan 2500 Kg. siyah yağlı kösele Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer . 
kez satın alma komisyonunca ı. 8. 1939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon • 
dan verilir. Taliplerin muvaklcat te -
minat olan (375) lira ve 2490 numara-
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikile komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2919) 12895 

300 ton toleol ahnacak 
Askeri Fabrikalu Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (90.000) lira o 
lan 300 ton Toleol Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 21. 7. 1939 cuma günü 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (50) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (5750) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2, ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar Tile • 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

(2996) 12958 

Üç memur alınacak 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı Reisliğinden : 
İkisi Ankarada ve biri Kırıkkaled" 

istihdam edilmek üzere üç memur alı
nacaktır. Taliplerin vesaikleriyle bir
likte nihayet 19 Temmuz 939 akşamı -
na kadar askeri fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığına müracaatları 

(3002) 12964 

D. Hava Yolları 

Tayyare meydam yaphnlacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için 300 bin litre tay
yare benzini ile 50 bin litre otomobil 
benzini kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Teslim yerlerine göre hesap e
dilen mecmu muhammen bedeli 74 
bin liradır. 

3 - Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba gü 
nü saat 11 de Devlet Hava yollan u -
tnum müdürlüğü binasında yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me şartnamesinde gösterilen vasıfları 
haiz olmaları Jıizımdır. 

5 - İsteklilerin 4950 liralık muvak
kat teminat mektupları ile birlikte mu 
kavele ve şartnamede yazılı teslim yer 
lerine göre tesbit edilmiş fiyat teklif
lerini havi kapalı zarfları eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar tayya -
re meydanındaki umum müdürlük bi
nasında toplanacak alım satım komis
yonu rf'isliğine tevdi etmeleri. 

6 - Şartname ve Fenni şartname -
leri ile mukavele projeleri Ankara'da 
Devlet Hava yolları \&mum ınüdürlü • 
ğünden parasız alınabılir. 

(2764) 12732 

Maarif Vekaleti 

Sömikok ahnacak 
Maarif Vekaletinden : 

Vekalet merkez ihtiyacı için 70 ton 
yerli sömikök kömürü alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. 
Vermek isteyenlerin 17. 7. 939 tari

hine tesadüf eden pazartesi saat 15 de 
vekalet levazım dairesinde eksiltme 
komisyonuna, bu işe ait şartnameyi 
görmek isteyenlerin levazım dairesine 
milracaatları. (2731) 12699 

Bir memur alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

Maarif Vekilliği neşriyat müdürlü . 
ğü kadrosunda "Depolar hesap· kon. 
trol memurluğu,. mUnhaldir. Azami 
kadro ücreti yüz kırk liradır. Bu işe 
alınacak memurun en az orta ticaret 
mektebi tahsili görmüş, askerlik hiz -
metini yapmış ve yaşı kırkı geçmiş ol 
ması şarttır. 

Talipler arasında yapılacak muıaba
kada kazanacak namzede 3659 sayılı 

kanun hükümleri dairesinde tahsil ve 
hizmet durumlarına göre ücret verile
cektir. Müsabaka sonunda seçilen me
mur evela en az altı ay namzet olarak 
çalışacaktır. 

Taliplerin müsbit evrak ve fotograf 
ları ilişik birer istida ile birlikte 20. 
VII. 1939 perşembe günü ak,amına 
kadar vekilliğimiz neşriyat müdürlü
ğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahiplerinin: müsabakaya 
iştirak etmek üzere 24. VII. 1939 pa • 
zartesi günU saat onda vekilliğimiz 
neşriyat müdürlilğilnde bulunmaları 

rica olunur. (2983) 12947 

Devİet Orman İş. 

Matbaacılara 
ğünde~ =. 1 - Keşif bedeli 12982 lira 15 kuruş 

Sah:psız olarak bulunan ve halen olan Mamakta gaz kışlası ve maske 

Maliye Vekaletinden : K:rer~ mc~kez a~bar~nda .. muhaf~z~ fabrikası yolu inşaatı kapalı zarfla ek 
1 - Vekalet 939 senesi ihtiyacı için ~ ~;e te 0 ~n nızamı muddetlerı~ı siltmeye konmuştur. 

matbaa kağıdı, mukavva, mücellit 0 u;m~ış 0.~n 127 kalemde muhtelıf 2 - Eksiltmesi 17. 7. 939 pazartesi 
bezi, ambalaj kağıdı vekaletten veril .1 parçl~ al r an ı aret eşya açık arttırma günü saat 11 dedir. 

.. usu ıy e satılacaktır. İ · · mek uzere (72450) adet defter (285. S 
21 7 

. . 3 - Ik temınatı 973 lıra 66 kurut 
425) cilt koçan ve (15.765.000) varak at_ış .: ·.: 939 tarıhıne rastlıyan pa- olup ~artnamesi 65 kuruş mukabilinde 

. .. . . zartesı gunu saat 9-12 ve 13.30 - 16.30 · t~tvelın baskısı uç partı halınde ayrr k d d d . . komısyondan alınır. za a ar evam e ecek, satış bıtmedı- 4 Ek ·1 • kJ · ·ık ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konul. -· kd" d .. . .. - sı tmeye gırece erın ı te· 

t 
gı ta ır e muteakıp gunlerde de sa - minat ve 2490 sayılı kanunun 2 3 mad 

muş ur. t d d"I k · ' . 
2 - Defterlerin muhammen baskı ışaS evam C: ı _ fccde tır. . . delerinde yazılı belgeler ve bu gibi 

atıştan ıstı a e etmek ıstıyenle · · 1 ı · · ı "kl · d · · 
ve cilt bedeli (11 704) lira (90) kuruş· . .. 1 . d . ış er e ıştıga ettı erme aır tıcaret · rın satış gun erın e Kayserı merkez d d 1 k "k 1 1 b" l"k 
tur. Muvakkat teminatı (877) lira (87) b d 1 • . o asın ana aca ları vesı a ara ır ı -
k am arın a top anacak olan komısyo • te ihale saatinden behemhal bir saat 
uruştur. . . na müracaat etmeleri ilan olunur. evetine kadar zarflarını M.M v. satın 
3 - Koçanların baskı ve cılt bedelı 12867 · 

(10.242) lira (42) kuruştur. Muvakkat alma komisyonuna vermeleri. 

teminatı (768) lira (18) kuruştur. (2699) 12675 

4 - Cetvellerin baskı bedeli (7129) Mühendis, mimar ye memur 
lira (80) kuruştur. Muvakkat temina-
tı (534) lira (73) kuruştur. ahnacak 

5 - Eksiltme, 28. 7. 939 cuma günü 
saat 11 de Defterler, saat 15 te koçan - Tabanca kıhlı ahnacak 
lar, ve 29. 7. 939 cumartesi günü saat M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
l 1 de cetvellere ait olmak üzre Maliye misyonundan : 
Vekaleti levazım müdürlüğünde mü - 1 - 284 adet tabanca kılıfı pazarlık 
, ... 1ıo1sn enll- lco.Ueyonuncla ya - euretiyle yaptırılacaktır. Muhammen 
pılacaktır. bedeli 710 lira olup ilk teminat mik -

6 - Bunlara ait şartnameler Anka - tan 53 lira 25 kuruştur. 

rada .M:aliye veka leti levazım müdür - 2 - Pazarlığı 17. 7. 939 pazartesi 
lüğünde, İstanbulda Maliye Vekaleti gı.inü saat 15 de vekalet satın a lma ko
evrakı matbua anbarında bedelsiz o - misyonunda yapılacaktır. 
larak verilir. 3 - Nümune ve şartnamesi her gün 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu - komisyonda görülebilir. 
mm 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy
belgeler ve her partiye ait yukarıda le birlikte ilk teminat mektup veya 
miktarları yazılı muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen saatte komis-
makbuz veya banka kefalet mektup • yonda bulunmaları. (2989) 12952 

lariy1e birlikte kanunun tarifatı ve Makas ve saire ahnacak 
şartnamedeki şartlara uygun ve nok -
sansız olarak yazacakları teklif mek -
tuplarını havi kapalı zarfları ihale sa
atlerinden birer saat evel komisyon 
reisine vermeleri. 

(2942) 12945 

Tapu ve Kadastro 

Müfettiş muavinliği 

müsabaka imtihanı 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüiünden : 
Tapu ve kadastro idaresine 35 lira 

maaşlı müfettiş muavini alınacaktır. 
Biri tahriri diğer §ifahi olmak üzere 

iki imtihan yapılacaktır. 
Tahriri imtihan 31. 7. 939 pazartesi 

günü saat 14 de Ankara'da tapu ka -
dastro umum müdürlüğünde icra edi· 
lecektir. 

Müsabakaya girmek isteyenlerin 
memurin kanununun 4 üncü maddesin 
de yazılı vasıflardan maada aşağıdaki 
şartlan haiz olmaları lazımdır. 

ı - Müsabakanın ilan edildiği ta -
rihte 30 yaşından yukarı bulunmamak, 

2 - Hukuk, siyasal bilgiler okulla
rının birinden mezun olmak, 

3 - Evelce hizmeti vana iyi sicil 
almıt bulunmak, 

4 - Sıhati her iklime ve her nevi 
seyahata müsait olmak, 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Beş adet cerrahi Trus orijinal 
ile 10 adet elbise makası açık eksilt -
me suretiyle satın alınacaktır. Mu • 
hammen bedeli 1642 lira olup ilk te -
oninat miktarı 123 lira ıs kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 1. 9. 939 cuma 
f!Ünü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon • 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belge 've bu gibi işlerle meşğul 
olduklarına dair ticaret odasından a • 
lacakları vesikalarla birlikte muayyen 
gün ve saatte M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2999) 12953 

250 ton sömi kok ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1- 250 ton sömikoka muayyen gün

de talip zuhur etmediğinden kapalı 
zarfla yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 5500 lira olup ilk 
teminat miktarı 413 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 7. 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

M. M. Vekaleti Hava Müateıar • 
lığından : 

Ankara'da M. M. Vekaleti hava müs 
teşarlığında istihdam edilmek üzere 
bir yol mühendisi, bir inşaat mimarı, 
blr kUtUpan• waemuTa, ve bir daktilo 
alınacaktır. 

A) Yol mUhendiaine ve ınlftlara tah 
sil derecesine ve devlet memuriyetle _ 
rindeki hizmet müddetlerine göre üc
ret verilecektir. 

B) Kütüpane memurunun tasnif iş
lerini yapabilmesi için bu vazifeyi ya
pabilecek derecede yabancı dillere vu
kufu olması lazımdır. Verilecek ücret 
tahsil derecesine ve devlet memuriyet 
terindeki hizmet müddetlerine göre 
(60 - 126 liradır.) 

C) Daktiloya verilecek ücrette yine 
tahsil derecesiyle devlet memuriyetle
rine ve tebeyyün edecek ehliyetlerine 
göre (60) liradan başlamak üzere veri 
lir. 

Taliplerin aşada yazılı evraklariyle 
17. Temmuz 939 pazartesi günü akşa -
mına kadar Ankara'da M. M. Vekale -
ti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 
bizzat müracaat etmeleri lazımdır. Bu 
tarihten sonra yapılacak müracaatlar 
kabul edilmiyecektir. 

İstenen vesikalar: 
A) Nüfus cüzdanı örneği. 
B) Doğruluk kağıdı. 
C) Mektep diploması. 
D) Bonservis. 
E) Askerlik vesikası. 

(2835) 12805 

5000 adet yüz havlusu ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 5000 adet yüz havlusu açık ek

siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 2250 lira olup ilk te -
minat miktarı 168 lira 75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25. 7. 939 salı 
günü saat l 1 de vekalet satın atma ko· 
misyonunda yapılacaktır. , 

3 - NUmune ve şartnamesi her gun 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikte nır 
liktc ilk teminat mektup veya makbuz:· 
lariyle muayyen saatte komisyona gel 
mel eri. (2867) 12836 

s · 1 :ırı. (2841) 12810 

1 - Devlet hava yollarına ait An -
kara, Adana, İstanbul tayyare mey -
danlarının planlariyle, Ankara ve İs· 
tanbul meydanlarının asfalt pistleri • 

1 j24 ton teshin koku alınacak nin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt- Satıllk köknar tomruğu 
meye çıkarılmıştır. 

5 - Hiç bir suretle hapisle mahku
miyeti bulunmamak ıarttır. 

(Bu husustaki istidaya mektep §a -
hadetnamesi, hüviyet cüzdanı asker -
lik vesikası, iyi hal ve hizmet kağıdı 
ve sıhat raporu raptolunacaktır.) 

İkramiye tevzii 
M. M. Vekaletinden : 

Askeri Fabrikttlar Umum Mü- 2 - Keşif bedeli 639.027 lira 51 ku - Devlet Orman ltletmesi Karabük 
cHirlüğü Merkez Satın Alma Ko- ruştur. Revir Amirliğinden : 
rr iııyonundan : 3 - İhale 25. 7. 939 sah günü saat 1 - Büyük düz bölgesi katiyatın • 

Tahmin edilen . bedeli (28.100) lira 11 de umum müdürlük binasında ya - dan Karablikte istasyonda revir önün
olan 1124 ton Teshin koku Askeri Fab pılacaktır. de iıtifde mevcut (544) adet muadili 
ri' 1lar umum müdürlüğü merkez sa · 4 - Muvakkat teminat 29.350 lira - (488) metre 'mikap (540) deıimetre 
t• n alma komisyonunca 24. 7. 1939 pa- dır. mi kip köknar tomruğu açık arttırma 
z tesi günü saat 14,30 da kapalı zarf- 5 - Keşif ve buna müteferri evrak ile satılacaktır. 
la ihale edilecektir. Şartname (1) lira 32 lira mukabilinde umum müdürlük· 2 - Tomrukların ayrıca ha§ keıme 
(41) kuru§ mukabilinde komisyondan ten alınabilir. payları mevcut ve kabukları ıoyulmuı 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 6 - Eksiltmeye gireceklerin Müna- olup hacim orta kutur üzerinden he -
olan 7) lira {50) kur şu havi tek Veilletine ihale tarihinden en aaplanmııtır. 

• .ı.ı .. -

(İmtihan programı) 
1 - Kanunu medeni, borçlar ka

nunu ve hukuk muhakemeleri usulti 
kanunu ile icra ve iflas kanununun 
tapu sicillini alakalandıran hükümleri. 

2 - Tapu harçları kanunu, 2644 nu
maralı tapu kanunu, hukuki kıymeti -
ni kaybeden tapu kayıtlarının tasfiye
ılne dair 1515 numaralı kanun ve nl • 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine t~;ıh•t ~. 

den ikramiye miktarları atağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış m , , · ıı 

dört ay olduğuna göre malül ve şehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der· 

hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

l. derece subaya 
2. 
3. 
4. 
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6. 
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1 K A Y E Aranıyor : 
Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse

dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1 - Yenişehirde Kalık sokağında 

imarın 1088 ada 18 parselinde bulunan 
829 metre mürabbaı belediye malı ar -
saya talip sıkmamasına binaen pazar
lıkla satılacaktır. Büyük aşk Kiralık : 

Küçük ilôn şartları 
Aranıyor - Cebecide ev veya apart

man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et-

2 - Muhammen kıymeti 6332 lıra -
dır. V "~"": Vir.ki Baum 

liendet, canoazanesinln, meşhur ni
ıancısı, Brand, şezlonga uzanmış ki -
tap okuyordu. İşsiz ve kimsesiz saat -
lerinde, asabını dinlendirmek için mü 
racaat ettiği yegane vasıta okumaktı. 
Oda kapısı vuruldu. Brand, öfkeyle 
başını kaldırdı. İstirahate çekildiği 
zamanlar rahatsız edilmekten fevka-

' lade sinirlenirdi. 
Kapının aralığından tela§ ve heye

candan sararmış bir yUz görUndü: 
- Müthit bir kaza oldu, diye hay

kırdı. Çabuk geliniz. Rodini, atiyle 
beraber yuvarlandı. Baygın bir halde 
~atıyor. • 

Brand, kaşlarını çattı. Aksi bir sesle 
~evap verdi: 

- Ben, doktor değilim ya. Az içsey
~i şarabı. 

- Sizi Rodini için çağırmıyoruz. 
Atın iki ayağı kırıldı. Zavallı hayvan 
ı;ok ıstırap çekiyor. Vurmak Hizım. 

"iJrand'ın, hayvanlara karşı derin bir 
sev isi vardı. İşitti~ i bu habere mü -
teessir oldu. Homurdanarak ayağa 
kalktı. Vaka mahalline gittiği zaman 

15İen artist n rol n , 
~ektörünün genç oğlu Lenz aldı. 

Brand, bir sabah mutat nişan talim
lerini yapmak üzere erkenden kalktı. 
Canbazanenin kapısında genç bir kıza 
rast geldi. Zavallı bir kenara büzülmüş 
hıçkırarak ağlıyordu. Brand, biraz 
dikkatli bakınca ağlayanın Rodini'nin 
kızı Rita olduğunu anladı. Genç kıza 
doğru yaklaştı. Munis bir sesle sordu: 

- Niçin ağlıyorsun Rita? Baban mı 
geldi aklına? 

Genç kız, hıçkırarak cevap verdi: 
- Direktör beni canbazaneden ko -

vuyor. Gidecek yerim yok. Ben ne ya
pacağını şimdi? 

t 
Artistler, çocukları daha küçücük

en kend' B d ı sanatlarına ahştırırlardı. 
ran •sordu: 
- Ata binrnea' • . ;ı 
R 't b ını bılmiyor musun. 

ı a. aşını salladı . 
- Hayır 1 Attan k~rk 

B k b
. uyorum. 

- aş a ır fey öğrend' . ., 
H . b' ın mı, 

- ıç ır şey öğrenmedim B b 
b . b 1 . a am, 
enım can az o mamı istemiyordu. 
Brand'ın, gözünün önünde Rodini 

canlandı. Rodini, pek genç yaşında ö
len karısından sık, sık bahsederdi. Ka
tı~ı asil ve zengin bir ~ilenin kızı i
~t§. Kendisini sevmiş ve ailesini ter
k ederek onunla birlikte kaçmış. Fa • 
da~, yaşadığı müddetce canbazaneden 
aıma uzak kalmış ve artistlerin ha • 

Yatına b' ·· ı ·· 1 • ~ . ır tur u a ışmamış. Bu hıkaye-

Yı belki yüz defa dinlemişti. Demek 
f~~ç kı~. da. a.nasına çekmişti. Halbu • 
o-"• bugun ıçınde bulunduğu tıteraite 
,ore R' ' :ıı i . ıta nın hayatını kazanabilmesi 
c~ı~ muhakkak surette çalışması icap 

1Yordu. 
ta~rand, genç kızın saçlarını okşıya-

teselli etti : 
li - Korkma. Her şey yoluna girer. 
,

1 
il Yatta muvaffak olmanın en büyük 

tı trı cesarettir. Ben, seni yanıma ah -
g;::.· .. Sa~a~ımı öğrenirsin. Belki de, 
li un bırınde meşhur olursun. Haydi 

llldilik ad .. 
ba~cnç kız,yüo;kek gözlerle arkasından 

tı, 

laittesi günden itibaren Rita işe baş
lt/ İlk zamanlar Brand nişan talim-
1\i 1 Yaparken, onun şapkasını, caketi
ttt~cya tabancalarını tutardı, bu su
tı. e Yavaş, yavaş silah seslerini alış· 
llaı(rtık eskisi gibi tabanca patlar 
a~tnaz korkudan sıçramıyordu . 

bir ır sabah Brand onu çağırdı. Neşeli 
•esle: 

- ~· tirı.d ıta, dedi. Bugün nişan talimle· 
'ir ~•en de rol almağa başhyacaksın. 

fta sonra birlikte numaralar ya-

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

yor fsrand müthiş bır man11rc1:1t: genç 
kızın elinde titreyen iskambil kağıdı
nı tam ortasından vuruyordu. 

Aylar geçti. Rita artık korku ve he
yecandan eser göstermiyordu. Seyir -
cilerin tüylerini ürperten en korkunç 
numaraları gözlerini kırpmadan yapı
yorlardı. 

Bir iki sene sonra Rita serpildi. Gü
zelliği, cazibesi görenleri hayran bı .
rakan bir yıldız oldu. Brand, kendi e
seri olan bu kıza çılgınca bir aşk duy
mağa başladı. Nihayet, genç kıza his
siyatını açtı. Evlendiler. 
Arkadaşları Brand'a manalı tebes -

sümlerle saadet dilediler. Canbazane
nin ihtiyar direktörü ciddi bir tavırla 
elini sıktı ve: 

- Dikkat et Brand, dedi. Sonra piş
man olmıyasın. 

- Dikkat edecek ne var? Rita ile a
ramızda yirmi beş yaş fark bulunma -
sını tehlikeli mi ad dedi yorsun? Ben 
kendime güveniyorum az}zim. 

İhtiyar direktör mırıldandı: 
- İn llah bir h 

Meşhur Hende! canbazanesi cenubi 
Amerika'da turneye çıkmak üzere Bu
dapeşte'yi terketti. 

__ ,..,_._. .... 
Kiralık Garaj ve Ev - İki oda, mut

bah ve banyo. Garajla beraber veya 
ayrı kiralıktır. Bakanlıklara yakın. 
Yenitehir Meşrutiyet caddesi Yeni-
kahk sokağı No. 10. 2547 

Kiralık - Mükemmel konforlu ve 
kaloriferli Atatürk bulvarı Şurayı 

devlet bahçesi köşesinde. Zafer Ap. 
nına müracaat. 2423 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
müstakil güzel manzaralı bir oda kira
lıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan ala-
nı Emiciler sokak No. 71 2428 

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

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

Kiralık apartmanlar Yenişehir 
Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat 
ta 4 er oda, 1 er hol, odun ve gaz tesi

Dört satırlık küçük illnlardanı 
Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa ic;in 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört dela ıçin 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa ne:ıredilecek bir ilin ic;in, 140 
kuru$ alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere ber satır, kelime arala
rındaki bo$1uklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük illn 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır lc;ln 
beher ıeferine ayrıca on kuruı alı-
nır. 

Küı;llk llfinların 120 harfi geçme
meaı Jbımdır. Bu miktarı geçen i-
11nlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

irede aile yanında banyolu temiz bir 
oda kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

2604 

Kiralık mobilyalı oda - Aile yanın 
da. Güzel mobilyalı. Banyo, sıcak su 
havagazı ve ziyadar. Müdafaai Hukuk 
caddesi Ege oteli karşısında Erek a -
partmanı . Kapıcı Ahmede müracaat. 

2606 

meleri rica olunur. 2525 

iş arayanlar: 

Almanca, fransızca, türkçe, muha • 
berat, kasadarlık ve her türlü yazıha
ne işlerine vakıf olan bir genç iş ara
maktadır. 

Ul~s'ta M. S. M. rumuzuna mektup 
la müracaat. 2565 

iş verenler · 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı kardeşler karşısında Fethi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 
Tel: 2977 ye müracaatları. 2590 

Ankara Belediyesi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 

3 - Muvakkat teminat (475) lira -
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklillerin de 18. 7. 939 salı gü 
nü saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (2999) 12961 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenişehirde Konur sokağında 
1087 adanın 12 parselinde bulunan be
lediyeye ait 121 metre mürabbaı yol 
fazlasına talip çıkmamasına binaen 
bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhmmen kıymeti (605) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat 45.50 liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 18. 7. 939 salı gü
nü saat (10,30) da belediye encümeni 
ne müracaatları. 

(2997) 12959 

Satılık at 
Ankara Belediyesinden : 

satlı banyo ve kurna, alaturka, ala • --------------- 1 - Otobüs idaresi için bastırılma • 
sına lüzum görülen (5280) lira kıyme· 
ti muhammeneli 16 milyon bilet kapa· 
lı zarf usuliyie eksiltmeye konulmuş
tur. 

Temizlik müdürlüğüne ait bir adet 
doru renkteki at satılacaktır. İstekli -
terin 17. 7. 939 pazartesi günü saat tam 
sekizde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarındaki komisyona müracaatları. 

franga aptesane. 2502 

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

2503 
Kiralık - Yenişehir Atatürk bul

varı Kalaç Ap. No: 12 de 2 oda hol 
banyo mutbak sıcak su kalorifer he -
men devrolunacak. Kapıcıya müraca-
a~ 2510 

Mobilyalı apartman - İsmet İnönü 
caddesi son durak 28 numaralı Sun · 
el apartmanı dört oda bir hol kiler 
hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak 
su, garaj, parke tam konforlu mobil-
yasiyle acele kiralıktır. 2521 

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

2526 

Devren kiralık - Tam konforlu 5 
büyük oda ve müştemilatlı daire, Sı
hiye Vekaleti karşısı Ça&atay ıoka
&ı E&riboz' apartmanı. Telefon : 1301 .... 
Kiralık - Yenişehir İzmir cadde

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

Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve 
tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata -
t~rk bu.l~arı Kalaç Ap. No: 8 ayın 15 
şınden ıtıbaren verilecek. 2535 

Sat1hk : 
Satılık arsa - 1200 metre maktuan 

2400 lira. Küçük evler yapı koopera
tifinin ortasına düşer. Telefon 3580 

2439 

Satılık - Polis jandarma enstitü· 
sü yanında vekaletlere 5 dakikada 5 
daire 4 der oda yeni nezaretli 225 li
ra varidatlı çok ucuz Koçak Ap. için-
dekilere müracaat. 2466 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında 5 odalı bahçeli kullanışlı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay-
ram caddesi No. 1 2471 

2 - Muvakkat teminat 396 liradır. 
3 - İhalesi 18. 7. 939 salı günü saat 

11 de belediye encümeninde yapıla 

caktır. 

4 - Şartname ve nümunesini gör -
mek isteyenlerin her gün encümen ka· 
lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa
lı günii saat ona kadar teklif mektup· 
larını encümene vermeleri ilna olu -
nur. (2703) 12651 

Çelik dolap al.nacak 
Ankara Belediyesinden : 

(3000) 12962 

Katı alôka 
Müessesemizin tahsildarlık va

zifesini yapmakta olan Kemal 
Atet'in 8-7-1939 tarihinde vazi
fesine nihayet verilmiftir. Keyfi
yet ilin olunur. 
Demir ve İnşaat Malzemesi Şir -

keti Nazmi Balkanoğlu ve 
Mehmet Tunç 2597 

Acele satılık evler - Demırlibah· 
çede 3, 2, ve tek katlı 95,35; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Te\: 2406 bay-

1 - Otobüs idaresi için alınmasına 
!üzüm görülen sekiz adet onar gözlü Zayi - EXAM1LlA vapurunun 52 
çelik dolap 15 gün müddetle açık ek- inci seferiyle namına gelen ve 30.9.938 
siltmeye konulmuştur. tarihinde İstanbul ithalat Gümrüğün-ram C. No. 1 2472 

Satılık ev - Yenişehir Yenikalık 
sokağı No. -8- 1050 M. murabbaı 
arsa üzerine yapılmış (Ci) odalı güzel 
bahçeli, tam konfor! u, villa. Tl: 1250 

2 - Muhammen bedeli 1280 liradır. de 19673 numaralı beyanname ile mu· 
3 - Muvakkat teminat 96 liradır. amelelerini görüp 4. 10. 938 tarihinde 
4 - Şartnamesini görmek isteynle _ gümrükten ihraç eylediğim O. V. E. 

rin her gün encümen kalemine ve istek marka 7653/ 55 No.lı 3 sandık lastik 
lilerin de ıs 7. 939 .. ıa cünli ... t l0,30 eıyaya ait gümrük idaresinden aldı -
da belediyet- encUmenfne mUracaatJan. fım529118 No. h makbuzu zayettim. 

2477 

_, .. llalıt - As kullan!Jınıı 937 model 
Jl'ort otomobili acele satılıktır. Çocuk 
sarayı caddesi No: 48 tuhafiye mağa
zasına müracaat. 2512 

(2704) 12652 Yenisini çıkartacağımdan mezkur mak 
buzun hükmü olmadığını ilan ederim. 

Yol inşaatı 
lstanbul'da satılık yeni villa - Ankara Belediyesinden : 

Ankarada bir köşk veya apartman ile 1 - Yeni ve Eskişehir ile Ayrancı 
mübadele dahi yapılır. İzahat için M. ve Etlik, Çankaya mıntakalarında yap 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü- tırılmasına lüzum görülen (200,000) 
racaat. 2519 lira muhammen bedelli yol inşaatı ka-

Acele satılık ev eşyası - Masalar palı zarf usuliyle 15 gün müddetle ek· 
koltuklar, iskemleler, havagazı - • siltmeye konulmuıtur. 
soba fri ·· d ocagı, 2 - İhalesi 21. 7. 939 cuma günü 

' Jı er, somye, yazı masası:. ye- saat 1 ı de belediye encümeninde ya -
mek masası v. s. Kavaklıdere Guven pılacaktır. 

5004 Olinto Valenti 

Zayi - Mülkiye mektebinden me -
zun olduğumua dair mezkur mektep 
idaresinden aldığım 25. 7. 927 tarih ve 
471 numaralı vesikayı kaybettim. Bu 
defa şehadetname alacağımdan kay -
bolan vesikanın hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

321 doğumlu Osman oğlu İsmail 
Hakkı Melan 2562 

Brand, artık yıllardanberi alıştığı 
muntazam hayatını terketmişti. Nişan 
atma talimleri~ çok defa ihmal edi
yordu. Çok sevöiği kitaplarını okuya
mıyordu. Şimdi onun böyle şeylerle 
uğraşmağa vakti yoktu. Günlerini, sa
atlerini müthiş bir kıskançlık buhranı 
içinde geçiriyor, genç ve güzel karısı
nın her hareketinden şüpheleniyordu. 
Rita'yı bir dakika bile yalnız bırak • 
mıyordu. Geceleri uykusundan sıçra
yarak uyanıyor, yanı başında sakin 
yatan karısına saatlerce bakıyordu. 
Bazan alnında iri ter damlaları beliri
yordu. Ya silah atarken eli titrerse? 
O zaman güzel Rita'sını kendi kurşu· 
niyle ölümün kucağına atacaktı. Böy
le garip düşünceler zihnine hücum et
ti ği zamanlar deli gibi yatağından fır
lıyor, bahçeye çıkara~ sabahlara ka
dar dolaşıyordu . Aşk ınsanları ne ha
le koyuyordu. Brand, es~ide.n m~hare
tinc ve nişancılığına emındı. Elı~detı 
bir kaza çıkmasına i~kan ol.madıgına 
imanı vardı. Sinirlerıne hakım olamı· 
yan insanlara hakaretle bakardı. Hal
buki: şimdi her temsilde num~r~ ~ıra· 
lan geldiği zaman bütün benlığını alt 
üst eden bir heyecana kapılıyordu. A-

Kiralık Oda - Mobleli banyolu ve 
kaloriferli bir oda kiralıktır. Yenite • 
hir Adakale sokak No: 2-A Kemal 
Gürol Ap. 2536 

Evleri 32. 2545, 
3 - Muvakat teminat (11,250) lira- Zayi - İzmir - Karşıyaka _ Mimar 

dır. Sinan sokağında mukim Mustafa kızı 
Kf ralık dair_e - 4 oda 1 hol müş. 

temılat hususı ve resmi daireye elve
rişlidir. Bankalar caddeİi Tl: 1317 

Satılık Apartman - Kurtuluş fırı· 
nı arkasında Ali Kurucu Apartmanı 4 - Şartnamesini görmek isteyen - Firdevs namına İzmir 3 ·· ·· N t l '-l · h ·· .. k 1 • .. uncu o er ı 

erın er gun encumen a emıne mu • g-inde verdig~ im 1500 1. 1 k h 
1 • • kl. · ıra ı senet mu 

racaat etme erı ve ıste ılerın de tek • t · t .. d k · 
kat bire müracaat. 2564 

2554 

Aile nezdinde kiralık dö§eli oda _ 
Tam konfor. Atatürk Bulvarı Toygar 

Satılık - 937 model az kullanılmış lif mektuplarını 21 7 . 939 cuma ünü ~vıya ı o _enere mumaılyehadan ge-
Hudson markalı taksi otomobili . Gör- saat ona kadar encUm.ene vermel~ri i· rı alın?1ış ıse . d~ mezkfır senedi bu de-
mek v~ pazarlık etmek üzere hükümet lan olunur. (2738) 12742 fa zayı eyle~~ğımd~n ve :nuhtcviy~.tı 
caddesınde Hamdi Demirel garajına. da tamamen odenmış oldugundan huk 

Apartman No: 5 2556 2572 ı· kı" mü olmadıiı ilan olunur. 
muhasip al ı nacak Yenişehir - Çankaya caddesi Yağcı 

Devren kiralık daire _ K 1 'f . h .. a orı er 
saır er turlU konforlu y . h. 

Satılık mobilya - Az kullanılmış oğlu apartmanı daire : 2. de Salih 
ceviz kaplama misafir ve yemek oda - Be~edi~e. Riya~etin~en : . . enışe ır 

Demırtepe Emek Ap. Tl: 2532 _ 3295 
siyle japon kaplama yatak odası ta- . Su ış~erı ıd.aresıne hır mesul muha- Zeki Öcgüder 2605 
kımlan 23 parça mobilya. Selanik cad- sıp ve bır aynıyat muhasibi alınacak -2558 

Kiralık ev - İsmetpaşa mahallesi 
desi No. 37 2575 tır. 

Mesul muhasibin ilcreti 175 ayni • 

sabı harap olmuştu . Karısına : . 
- Rita, diyordu. Ben, artık bu ışe 

devam edemiyeceğim. Canbazaneden 
ayrılalım. Hayatımızın sonuna kadar 
bizi istediğimiz gibi yaşatacak servc· 
tim var. Hoşumuza giden bir yerde 
güzel bir villa satın alırız. Or~d.a ıe • 
ninle baş başa yalnız aşkımız ıçın ya· 

Beştepeler sokağında 3 oda 1 tb k k .
1 

mu a 
v~ te ~ı konforlu hane kiralıktır. İ-
çındekı sahibine müracaat. 2561 

Kiralık Kaloriferli Daireler - Tanı 
konforlu Uç ve dört odalı bol neza -
retl~ Bakanlıklar poıtahanesi kartısı 
Ersın Apartmanı. 2563 

Satılık arsa - Maltepede 1194 ada
nın 4 parsel 720 metre murabbaı arsa 
satılıktır. Tel : 6233 ve 6247 de Meh -
met İhsan Tuncaya müracaat. 2596 

Satılık - Maltepede gayet ucuz fi. 
yatla bir arsa satılıktır. Arkası Yeşil 
yol ön cephesi 20 metre. Sanayi cad • 
desinde 82 No. Tel: 1953 2599 

Kiralık Garaj ve Bayanlara tahıis 
olunan dair~. - Nafıa bakanlığı kar_ Satılık apartman - Yenişehirde A _ 
şısında otobuı durak mahallinde Öz _ tatürk caddesi üzerinde irat getirir 
gen apartmanında zemin katta iki oda satılık apartmanlar Sanayi caddesin _ 
matbah banyo kapıcıya müracaat. de 82 No. Tel : 1953 2600 

şarız. . . • . 
Rita, kocasının bu teklıflerıne ıtı - 2577 • Satılık arsalar - Rus ve alman se • 

raz ediyordu: 1 Kıra/ık o~~ - K. onforlu ve bahçeli fareti arkasında satılık arsaları olan 
- Bu katiyen doğru bir har .. eket 0 • maruaraaı c:ruz 1 b d d . • c. ır. o a kiralıktır. Fi- senet veyahut caplariyle Sanayi cadde 

maz Brand, diyordu. Sen unyanın yat.16 lıra. Yenışehır İsmet İnönü cad si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 
meşhur bir nişancısısın. Bu parlak ka· dest No. 78 kat. 1 2578 
riyerini bırakıp gitmen yazık olur. U 1 k 

K
. 1 k d . cuz satı ı araalar - Ycniışehirde 

Genç kadın, kocasının gıbta uyan • ıra 1 aı~e - Vekaletlere yakın Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad 

yat muhasibinin 150 liradır. 
İstekliler arasında müsabaka imti

hanı yapılacaktır. 

. İst~kliler 22.7.939 a kadar aşağıda
kı vesıkaları su idaresine vermelidir -
ler. 

1 - İki münhalden hangisine talip 
~!~uğuna dair pullu ve fotograflı bir 
ıstı da 

• 2 - Bu vazifelerde çalışmış oldu
guna dair vesika. 

3 - Hüıni\hal ıehadetnamesi. 
4 - Sıhat raporu, 

. 5. - Evelce imtihana girenler bu 
ımtıhana girımezler. 

.. 6 ::- Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 
gunu saat 18 de belediye içtima 
salonunda yapılacaktır. (2889) 12858 

Satıhk arsa 
dıran bUyük kazancından mahrum kal· 1foitıır. sefaretı y~nında No. 49 da kalö- desinde ucuz satılık arsalar Sena i 
mak istemiyordu. Onun için hayat ye- rıferh 6 oda hızmetçi odası banyo caddesinde 82 No T l · 1953 y Ankara Belediyesinden •• 

. b 1 • • a·1me bak h • . e . 2602 
nı aş ıyordu. Henüz tatmın e ı - mut avaga.ıı - garaJ·lı garaJ·sız. 1 y · 

S 1 k - enışehirde Yeni kalık soka -
miş kaprisleri vardı. Tel : 24 78 2567 atı ı arsa - İstasyon arkasında 

Brand, başını önüne eğdi. Güzel . Muhafız alayı oldugvu yerlerde satılık ğında imarın 1088 11da ve 20 parselin-
Kıralık oda S h k"l • de bulunan 857 metre mürabbaı bele -

karısını iknaa çalıştı : - ı at ve a etı karıı- ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 N 
Sında Çakatay Sokakt A k T 1 1 

o. diye malı arsaya talip ,.ıkmadı<Fından 
- Halk bizim numaralarımıza alış • an rman ıo a - e : 953 ~ ... 

v A 1 M'" be 2603 pazarlıkla satılacaktır. 
tı. Yeni ve daha tehlikeli numaralar i- ıı ' umtaz Y apartmanı birinci S 1 k kat 2 atı ı arsa Maltepe 1193 d 2 - Muhammen bedeli (6856) lira-
cat etmemiz l azım Bende ise silah o· · 589 - a a ve 

1 
· . ' · 22 parsel satılıktır Tel. 6233 çe mil dır. 

yun arına karşı eskı cesaret kalmadı. Kiralık - 2 odalı banyo mutbak ·- racaat · · - 3 - Muvakkat temı·nat (514,50) lı· -
B .d. 1 ·· ·· b' · d ··h · · · ' .. - · 2592 
k u ;• d 11 e }~un~nlk!rı~ e şo .ret_ı;nı.zı ti, 1 ağustosda boşalacaktır. Ycnitehir S radır. 

ay e ~cegız. e ı e: ıeyırcı erın hafta pazarı karıııında (İıtanbul kur· • atıl ık ev - Mamakta Maske fab - 4 - Şartname ve krokisini &örmek 
ıslıklarıyle sahneden u~pnafa tulut sokak) No. IO mtltaclat. Jlfl rıkaaı caddeıi üzerinde 3 oda 1 mut - i•teyenlerin her ıün encümen Jralemi-

cbur ref 1 a • l banyo 1 de 

Zayi - Anakara Belediyesinden al· 
dı ğım 2384 bisiklet numarasını kaybet 
tim., yenisini alaca~ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

2584 Gönül Türkuş 

/;r===========" 
Ankara Borsası 

12 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Acılı$ F. Kapanı$ F'. 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milllno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vareova 
Budapeşte 
BükrciJ 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Noıkova 

5.93 S.93 
126.6575 126.6575 

3.355 3.355 
6.66 6.66 

28.55 28.55 
67.245 67 .245 
50.835 50.835 
21.5225 21.5225 
1.0S25 1.0825 
1.56 1.56 
4.34 4.34 

14.035 14.035 
23.8725 23.8725 
24.8425 24.8425 

0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30.5525 30.5525 
23.9025 23.9025 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 Türk 
Borcu I. 

1933 Türk 
Borcu il. 

19.275 19.25 
(Peşin) 

19.275 19.275 
( Pc$in) 

Ul.22 



Levazım Amirliği 

Hası ane yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundl\n : 
1 - Vanda inşa ett irilecek 100 ya • 

taktı hastane binası Diyarbakır Lv. a· 
mirliği satın alma komisyonunca ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak inşaatın birinci keşif 
bedeli tutarı 253427 lira 44 Kr. olup 
muvakkat teminatı 13887 lira 10 kuruş 
tur. 

3 - İhalesi 20 Temmuz 939 perşem
be günü saat 11 de Diyarbakır Lv. a • 
mirliği satın alma komisyonuncda ya· 
pılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait plan, hütaıai ke· 
şif, fenni ve hususi şartname Diyarba
kır levazım amirliği satın alma komis
yonunda, Vanda hudut komutanlığın· 
da, Ankara'da Milli Müdafaa vekaleti 
inşaat şubesinde görülebilir. İstekliler 
12 lira 67 kuruş bedel mukabilinde 

Ankarada Milli Müdafaa vekaleti in -
şaat şubesinden ve Diyarbakır'da Kor. 
inşaat şubesinden alabilirler. 

5 - İsteklilerin ihale saatinden ni
hayet bir saat eveline kadar teminat -
lariyle teklif mektuplarını ve kanu • 
nen icap eden bütün vesaiki Diyarba· 
kır'da levazım amirliği satın alma ko 
miıyonuna teslim etmeleri şarttır. 

(2630) 12610 

Muhtelif yiyecek ahnacek 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve mikdarları, muhammen bedelleri, ilk teminatı, iha
le gün ve saati gösterilen mevad açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3. 
üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. (2868) 
Cinsi Miktarı Tah. Bedeli İlk tem. İhalesi Saati Şekli 

Bulgur 
Tomates 
Kuru fasulya 

30.000 Kg. 3000 00 225 00 24-7-939 10 açık eksiltme 
35000 ,, 2450 00 183 75 ,, " ,, 10,30 .. " 
30000 ,, 4500 00 337 50 ,, " " 14 ,, " 

12837 

Sade yağı ve yulaf allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi 

Sade yağı 
Yulaf 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı İhale gün saati şekli 
Kilo 

14400 
460000 

Lira kuruş Lira kuruş 

14400 00 1080 00 28-7-939 15 cuma K. zarf 
18400 00 1380 00 28-7-939 16 cuma ,, ,, 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda cins miktarı 
muhammen bedel ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve saatleri yazılı 
iaşe ve yem maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin askerlik şubesi üst katında askeri mahfelde as· 
keri satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul 
edilir. 

4 - Fazla bilgi edinmek isti yen istekliler askeri satınalma komisyo -
nunda mevcut olan şartnameleri her zaman görebilirler. (2871) 12840 

Sığır eti ahnacak Kuru ot ahnacak 
Sade Yag"' ı altnOCOk Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satın 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 

Alma Komisyonundan : 1 -: Ho~at ihtiyacı içi? 120.000 ki· 1 - Bursa garnizonu için 460.000 
1 ık . . k" 940 b d T lo sıgır etı K. zarfla eksıltmeye kon - k"l M d . - ıncı <ı.nun aşın an em- ı o ve u anya garnızonu ıçın 

muz 940 sonuna kadar Erzurum garni- muşturT. h . b d 
1
. 

4000 1
. 

1 
54.000 kilo ceman 514.000 kilo kuru ot 

·h · 1 0 000 k"l 2 - a mm e e ı 2 ıra o up k . zonunun ı tıyacı o an 2 . ı o sa· kk . 
00 1

. d Bursa tümen satın alma omısyonun-
v • muva at temınatı 18 ıra ır. 

deyagı K. Zarzla eksıltmeye konmuş· 
3 

Ek .
1 

. 
2 7 1939 

.. da 31. 7. 939 pazartesi saat 11 de kapa-
tur. - sı tmesı 8· · cuma gu- h zarf usuliyle satın alınacak. 

2 - Tahmin bedeli 17.000 lira olup nü saat ıo.3o dadır. Şartnamesi Ela • 2 - Garnizonlar ayrı ayrı ve top· 
muvakkat teminatı 1275 liradır. zığ askeri satın alma Ko. da pazarte • tan ihale edilir. 

. . 7 939 . si, çarşamba ve cuma günleri öğleden 
3 

B . . . "lk t . 
3 - Eksıltmesı 1 . 7. 1 pazartesı .... 

1 
b'l k - ursa garnızonu ıçın ı emı • 

gün il saat 15 dedir. so~ra ~~u.~ ı ece ·. kl . k .
1 

natı 1208 lira ve Mudanya garnizonu-
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· -::- .. sı tmeyelgıkrece erı2n e ~1 t· nun ilk teminatı 142 liradır. Ve hep -

.. .. 490 1 k 2 3 .. .. me gunu 2490 sayı ı anunun , 3 un· . . ·ık . 1350 1. d 
me gunu 2 sayı anunun , ur.cu .. dd 

1 
. d . .

1 
b 

1 1 
. 

1 
sının ı temınatı ıra ır. 

maddelerinde istenilen belgeleriyle be~ ]~ka ~her1 ın ~ ıstenı er: de ge erıy e 4 - Evsaf ve şeraiti İstanbul ve An 
• l'k . 1 .. . d ır ı te ı a e gun ve saatın en en geç k L . l"kl . 1 k . 

bır ı te ıha e gun ve saatın en en geç . . . k ara v. amır ı erı satın a ma omıs 
. . . bır saat evehne kadar temınat ve te • ·· 1 k 

hır saat evelıne kadar temınat ve tek· .f k 
1 

El _ k ~ yonları ve Bursa tumen satın ama o-
h me tup arını azıg as erı satın . da he .. a as go··ru··1e lif mektuplarını Erzurum'da askeri sa· . . İ . mısyonun r gun p r ız • 

. . Ş alma komısyonuna vermelerı. steklı- bT 
tın alma komısyonuna vermelerı. . art- ler görülmesine lüzum hasıl olan ve • ı ır. 1 . . . b" 
name ve evsafı kolordunun tekmıl gar "k' . . . kk . 5 - steklılerın bellı saatten ır sa
nizonlarında mevcut ve aynıdır. Her saı ~ res~~y~sını ~u.va . ~t te~ınat~ • at eveline kadar kanuni şekildeki mek 
gün ve her yerde görülebilir. nın °

1
nu kugu zar ıç)erısıne onu • tuplarını komisyona vermiş olmaları 

(2647) 12619 muş o aca tır. (2874 12843 şarttır. (2877) 12846 

Pati ıcan alınacak Sade yağı ahnacak 
Ka'a~ isleri 

..;;) 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 
ı - Garnizon birlik ve müessesele - 1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i- Ankara Levazım Amirliği Satın 

ri ihtiyacı için 65000 kilo patlıcan K çin 18000 kilo sadeyağı K. zarfla ek · Alma Komisyonundan : 
zarfla eksiltmeye konmuştur. siltmeye konmuştur. ı _ Aşağıda yazılı bakır kapların 

2 - Tahmin bedeli 5200 lira olup 2 - Tahmin bedeli 15300 lira olup kalaylanması açık eksiltmeye konul -
muvakkat teminatı 390 liradır. muvakkat teminatı 1147 lira 50 kuruş· muştur. 

3 - Eksiltmesi 24. 7. 1939 pazarte - tur. 2 - Muhammen bedeli 3960 lira 60 
si günü saat 15 denir. 3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 perşem • kuruş olup ilk teminatı 297 lira 15 ku 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- be günü saat l 1 dedir. ruştur. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 3 _ Eksiltmesi 24-7-939 pazartesi 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - günü saat 16 dadır. 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek. 
bir saat evetine kadar teminat ve tek· birlikte ihale gün ve saatinden en geç siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği bir saat eveline kadar teminat ve tek· cü maddelerinde istenilen belgeleri 
satın alma komisyonuna vermeleri. lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği ile birlikte Ankara Lv. Amirliği aa-

(2869) 12838 satın alma komisyonuna vermeleri. tın alma komisyonuna gelmeleri. 
(2875) 12844 Adet 

Et ahnacak . 
Ankara Levazım Amirliği Satın Koyun eti alınacak 4~~ 

Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın 
108 

Büyük kazan 
Orta kazan 
Küçük kazan 
Karavana 
Saplı süzgeç 
Leğen 

Süzgeç 

Siirtteki birliklerin ihtiyacı için Alma Komisyonundan : 
4090 

95000 kilo sığır eti ve keçi eti veya ko 1 - Bursa garnizonunun senelik ih 56 
yun eti 27. Temmuz 939 perşembe gü- tiyacı için 50.000 kilo koyun eti K. 29 
nü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye zarfla eksiltmeye konmuştur. 

52 
konulmuştur. Alınacak sığır veya keçi 2 - Tahmin bedeli - lira olup mu· 

470 
veya koyun etlerinin hangisine teklif vakkat teminatı 1688 liradır. 9080 

Şapkalı bakraç 
Yemek tabağı 
Kevgir edilen fiyat en aşağı olursa ihale ka - 3 - Eksiltmesi 29. 7. 1939 cumarte-

84 
nununa göre ona yapılacaktır. si günü saat 11 dedir. 50 

Sığır etinin muhammen bedeli 20900 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
400 

keçi etinin 22800 koyun etinin 28500 me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün · 
132 

liradır. İlk temrnatı sığır etinin 1567 cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
10 

lira 50 kuruş. Keçinin 1710 lira koyu· birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
150 

nun 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi bir saat evetine kadar teminat ve tek· 28 
görmek isteyenler iş saatlerinde her lif mektuplarını Bursada tümen satın 132 
gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sa • alma komisyonuna vermeleri. Evsaf 

600 
yılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde- ve şeraiti İstanbul ve Ankara Lv. amir 

54 
150 
700 

Saplı 

Çorba tası 
Helvahane 
Lenger 
Tepsi 
Küçük tepsi 
Yağ tavası 

Bakır tükürük hokkası 
Saplı tas 

ki belgeleriyle birlikte saat 10 a ka • Jikleri satın komisyonunda ve Bursa 
dar teklif mektuplarını Siirt tüm. sa • tümen satın alma komiı:;yonunda heı 

tın alma komisyonuna vermeleri. gün parasız görülebilir. 
(2872) 12841 (2876) 12845 

Sığır eti alınacak 4 Hemşire olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım· Amirliği Satın 

Alma Komiııyonundan : Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için ı Eylül 939 tarihinde vazifeye baş -

200.000 kilo sığır eti K. zarfla eksilt • lamak üzere Kızılay mektebinden me· 
meye konmuştur. zun ve hizmeti mecburesini bitirmiş 

2 _ Tahmin bedeli 36000 lira olup 1 1 d ·· ı· ·· tı· d'" t h · 
2700 1

. d o an ar an yuzer ıra ucre ı or eın 
muvakkat temınatı ıra ır. . . 

k 
. . 

28 7 1939 
.. şıre alınacaktır. Talıp olanların Anka 

3 - E sıltmesı . . cuma gu- C b "d k • h ·· .. . • ra e ecı e as erı astaneye muraca • 
nu saat 10 dadır. Şartnamesı Ela~ıgda- atları. (2925) 12898 
ki askeri Sa. Al. Ko. da pazartesı, çar-

;:~~:ü~:b~~==k~~~leri öğleden son - Bir laborant ve bir elektrikci 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek · 
lif mektuplarını Elazığ askt:ri satın 

alma komisyonuna vermeleri. İstekli
ler görülmesine lüzum hasıl olan ve -
saiki resmiyelerini muvakkat temina

\l zarf i erisine komıl • 

aramyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Hastanemize 7 5 lira ücretli bir diş 

taburantı ile 75 - 100 lira ücretli bir 
elektrikçi alınacaktır. 

Talip olanların Ankara Cebeci has
tanesine müracaatları. 

Kapaklı küçük tenrere 
Bakır tas 

14 Küçük yemek tabağı 
84 Su maşrabası 

Kapaklı karavana 
Çay güğümü 

300 
20 
12 Saplı kevgir 
15 Kuşhane muhtelif 
80 Börek tepsisi 
20 Büyük yemek tevzi kepçesi 

12839 

Reçel ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Al~a Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonundaki birlik

lerin ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
miktarı yazılı reçeller kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 31-7-939 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Şartnamesi her 
gün öğleden sonra komisyonda görü
lebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale szün ve aaatinden 

.. ~ •lif 

ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 

İlk Muhammen 
teminat bedeli Miktarı Nevi 
Lira. Kr. Lira Kr. Kilo Gr. 

157 50 2100 00 6000 
270 00 3600 00 9500 
320 58 4275 00 9500 

748 08 9975 00 25000 

Ayva reçeli 
Vişne ,, 
Kayısı ,, 

(30004) 12966 

Enstitüler 

Talebe ah nacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direk· 

törlüğünden : 
1939 - 1940 ders yılı için Enstitünün 

Türkçe - Edebiyat, Pedagoji, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye, Resim • 
İş, Beden Terbiyesi ve Müzik şubele· 
rinin birinci sınıflarına talebe alına· 

caktır. Alakadarlar kayıt şartları ile 
müsabaka imtihanı şekil ve günlerini 
Kültür direktörlüğünden öğrenebilir-
ler. (2858) 12871 

Kapah zarfla eksiltme ilana 

1 ktisat Vekôleti 

lktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

tince kabul ve taı:;dik edilen polis ko· 
lejinin birinci sınıfına orta mektep 
mezunlarından müsabaka ile leyli 
meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabal<a tarih, coğrafya, Türkçe 
ve Riyaziye derslerinden tahriri ve şi· 
fahi olarak yapılacaktır. Talip olan • 
lar, müsabakanın ne suretle yapılaca• 
ğını ve diğer kayıt ve kabul şartlarını 
vilayetlerde emniyet müdürlüklerin • 
den ve kazalarda emniyet komiserlik• 
lerinden öğrenebilirler. (2696) 12714 

Artvin/ Çoruh vilayetinin Hopa ka
zasına tabi Viçe nahiyesinin Ebuhem· 
şin köyünde şimalen Çukul deresiyle 
Abu deresinin birleştiği noktadan sa
at camiine vasl olunan hattı müsta
kimin Çikolit (Taşköprü) köprüsün
den Kula neferliği tepesine mevsul ---------------! 
hattı müstakimi katettiği A noktasın
dan başlayıp Sallazor tepesi saat ca
mii hattı müstakiminin Çikolit köprü 
sü (Taşköprü) Kula neferliği tepesi 
hattı müstakimini katettiği B nokta
sından geçerek Sallazor tepesine hat
t\ münkesir, şarkan SalJazor tepesin
den Pandikür köprüsüne hattı müsta· 
kim, cenuben ve garben Pandikür köp 
rüsünden başlayıp Çukul deresiyle A
bu deresinin birleştiği noktadan geçe
rek hudut başlangıcı olan A noktası
na hattı münkesir ile mahdut 921,7 
hektar hali ve sahipli arazide Hacı 
Şahinoğlu Faik, Tahsin ve Zırh oğlu 
Ahmet taraflarından aramakla mey
dana çıkarılan Manganez madeninin 
60 yıl müddetle adı geçenler uhdeı:;ine 
ihalesi yapılacağından maadin nizam
namesinin 36 ve 37 inci maddeleri mu 

Nafia Vekôleti 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden 1 

1 - Adana vilayeti dahilinde Ada • 
na - Karaisalı yolu üzerindeki "Çakıt'' 
köprüsünün betonarme olarak yeniden 
inşaatı (90.000) lira keşif bedeli üze -
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 20 temmuz 939 tarı • 
hine müsadif perşembe günü saat (16) 
da nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği odasında yapılacaktır. 

Yuksek Ziraat Enstitüsü Rek- cibince bu işe itirazı olanların 10. 6. 
törlüğünden : 939 tarihinden itibaren iki ay müddet 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (450) kuruş mukabi • 
!inde adı geçen reislikten alınabilir. 

1 - Kış mevsiminde kurumumuz içinde Ankara'da 1ktısat vekaletine ve 
binalarının ısıtma işinin ihale günü mahallinde makamı vilayete bir isti-
8. 7. 939 olarak ilan edilmişti. Görülen da ile müracaat eylemeleri ilan olu-

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden 
en az sekiz gün evel bir istida ile nafıa 
vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika· 
sı almaları lazımdır. liizuma binaen şartnamede değişiklik nur. 2117 

yapılarak yeniden 165 gün müddetle 
ısıtma işi kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (23340) lira 
muvakkat teminat % 7,5 dur. 

3 - İhale 28. 7. 939 cuma günü saat 
11 de Rektörlük binasında müteşek -
kil komisyon tarafından yapılacak • 
tır. 

4 - Teklif mektupları ihaleden bir 
saat evel komisyona teslim edilir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız 

sartname almak isteyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(2938) 1243 

Vakıflar U. Md. 

Muhtelif tamirat iıleri 

Polis 
Talebe ah nacak 

Ankara Polis Kolleji Müdürlü
ğünden : 

Liselere muadeleti maarif vekale • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu ve· 
sikadan başka 939 senesine ait ticaret 
odası vesikasını ve (5750) liralık mu 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha· 
zırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci 
maddede yazılı vakittan bir saat eveli• 
ne kadar makbuz mukabilinde komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(2668) 12712 

Peşin para\'eaçıkarthrma 
ile satılık emlôk 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Mukadder K. Depoziti 
No. Mevkii ve Nev'i T. L. T. L. 

Vakıflar Umum Müdürlüğün- 560 Tabaklar M. Beypınar sokağında 55 M2. 
den : arsa üzerinde kadastronun 108 ada 9 

Kc•H bedeli 275 lira 86 kurut mcr -
kez kamutanlığının kirası altında bu -

lunan binada yaptırılacak sıva ve ba -

dana tamiratı. 
Keşif bedeli 60 lira Kağnı pazarı 

mescidinin saçak ve su oluklarının 

tamiratı, 

Keşif bedeli 38 lira Denizciler cad
desinde 192 No.lı vakıf eve elektrik 
tesisatı yaptırılması, 

Yukarıda isim ve mevkileri yazılı 

vakıf yerlerde yaptırılacak tamirat ay 
rı, ayrı pazarlıkla eksiltmeye konul -
muştur. İhalesi 14. 7. 939 cumartesi 
günü saat on beşte İkinci Vakıf apart
manda bakıflar inşaat müdürlüğü da
iresinde yapılacaktır. 

Taliplerin% 15 teminat paralariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2974) 12944 

Fakülteler 

Bir memur olanacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemiz 25 lira aylıklı münhal • 

kütüpane memurluğuna memurin ka -
nununa uygun evsafa malik olanlar a· 
rasından müsabaka ile bir memur alı • 
nacaktır. 

1 - Lisan bilenler tercih edilecek -
tir. 

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

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

(2843) 12815 

Gümrük Muhafaza 

Benzin olanacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlık Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

1 - Komutanlık hizmet otomobili i· 
çin 1500 kilo benzin alınacaktır. Mu • 
hammen bedeli 397 lira 50 kuruş olup 
açık eksiltme suretiyle ihaleye konul
muştur. 

2 - İhale 14 Temmuz 939 cuma gü • 
ün saat 15 te yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 30 liradır. Ve güm • 
rük ve İnhisarlar vekaleti muhasebe 
müdürlüğü veznesine makbuz mukabi
li yatırılması ve belli saatten evel ko • 

'miirar_Jıuıt .:!ilmesi. ~~ 
~ .., ............ _... ..... -··· 

parselinde ahıap 28 taj numaralı ev. 503.- 100,60 
577 Misakı Milli M. İbadullah sokağında 34 taj 

numaralı ahşap evin 128 hissede 7 hissesi 
tamamı 63 M2. arsa ü zerindedir. Kadastronun 

166 ada 8 parselinde kayıtlı. 237...... 47,40 
578 Kızılelma M. Şamlıoğlu çıkmazında 32 taj 

No. lu ahşap ev. 81 M2. arsa üzerinde. 412.- 82,40 
588 Şükriye M. Ayıt sokağında 16 taj No. lu 

ahşap evin 32 hissede 7 hissesi, tamamı 
132 M2. arsa üzerinde 397 ada 12 parselde. 51.- 10,20 

680 İstikl3.l M. (eski: Acıca, Yeni: İrtiş) soka· 
ğında Kadastronun 201 ada 9 parselinde ka
yıtlı ahşap evin 216 hissede 120 hissesi 
tamamı 161 M2. arsa. 889.- 177,80 

706 İnönü M. eski Karacabey Yeni Atilla Cad. 
Hamamönü Halk Eczahanesi yanında Kadas-
tronun 273 ada 24 parselinde, 50 M2. arsa. 300.- 60.-

696 Yenişehir, Karanfil sokak, Kadastronun 
1086 ada 9 parselinde kayıtlı İmarca 
şüyulandırılan ve tamamı 868 M2. arsa olan 
9 parselin 547 M2. arsa. 1094.- 218,80 

ı. - Yukarda mevkii ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık a 
tırma ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekleı · içinde mühür kullananların mühü 
!erini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel, m 
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozito]arını nispet dairesi 

de tezyit eylemeleri lazımdır. 
3. - İhale 31-7-939 par.artesi günü saat onda Bankamız satış komisy 

nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. 129 

Balast münakasası 
D. D. Yolları 4 l~letme Müdürlüğünden : 
İhalesi yapılamıyan 939 mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşi! be 

li ile miktar ve mevkileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan 39600 metreıf. 
kap balast ihzar ve teslim yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konıl 
muştur. Eksiltme 7.8.939 pazartesi günü saat 15 te Kayseride dördünci! 1 

Jetme eksiltme arttırma komisyonunca yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanurı 

tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmiye manii kanuni bir hali bulunı: 
dığına dair beyannameleriyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme gil 
muayyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ve 

leri lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri Kayseride 4 üncü işi 

me müdürlüğünden Ankara'da yol dairesinden ve Haydarpaşa vezncsirıd 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (5059-2988) 

Keşif bedeli Muhammen bedeli 
·ocak Km. K. L. 

483,000 120 18000 
636,000 140 5600 
680,000 120 720 

96,000 120 2400 
133,000 120 240C 
260,000 120 4800 
360,000 120 9600 

6,500 160 6400 

-· - - •lll'fle - bU hususta bir e 

Balast mikt8ı1 
M3 

15000 
4000 

600 
2000 
2000 
4000 
8000 
4000 
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Vilôyetler /. "'" · 

Hükumet konağı yaptmlacak 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

A - (443) liralık kanuni teminat. 
B - Kanunun tayin ettiği vesika -

larla su projelerini yamıya salilıiye 
tine dair nafıa vekaletinin ihtisas ve

sikası. 

D - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince pazarlığa girmiye mani bir 
hali bulunmadığına dair istekli tara -
fından imzalanmış bir mektup. 

Taliplerin ve fazla maliimat almak 
isteyenlerin Balıkesir Belediye reis· 
liğine müracaatları ilan olunur. 

12886 

25. 7. 939 salı günü saat 15 de İstan
bul'da nafıa müdürlüğünde eksiltme 
komisyonu odasında (37248.13) lira 
keşif bedelli Silivri hükümet konağı 
ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek 
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş. Kömür allnacak 
leri genel, hususi ve fenni şartname - Eski§ehir Vilayeti Daimi Encü-
leri, proje keşif hülasasiyle buna mü • meninden: 
teferri diğer evrak (187) kuruş muka- 1adrei hususiye için 239 ton sömi • 
bilinde dairemiz?en verilece~ir. kok ve 50 ton soma linit 1. 7. 939 tari-

Muvakkat temınat (2794) lıradır. h. d ·t·baren 24 7 939 t 'h' ·· 
İ . . . ın en ı ı · · arı ıne mu-
steklılerı_n teklıf ~ektuplan. ve en sadif azartesi günü saat 14,30 kadar 

az (35000) lıralık bu ışc benzer ış yap- k 1 p f usuliylc k •ıt k 
tığına dair idarelerinden almış olduğu apa ı zar e sı meye on • 
vesikalara istinaden İstanbul viJaye · mutur. 

Teminatı muvakkate 550 lira 75 ku -
tinden eksiltme tarihinden (8) gün e-. ruştur. İhale yevmi mezkurda maka -
vel alınmış ehliyet ve 939 yılma aıt 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı mı viliiyettc toplanacak olan daimi en-
nrflarını 25. 7. 939 salı günü saat 14 cümen tarafından yapılacaktır. Şart -
de kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne nameyi görmek isteyenlerin daimi en

cümen kalemine müracaatları liizım • 
vermeleri. <4636/ 2644) 

12689 dır. (4762/ 2752) 12722 

İnşaat mü na kasası Elektrik tesisah münakasası 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Tunceli vilayeti Nazimiye kış· 
la ve ahırı ikmali inşaatı ikinci de~a 
eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşıf 
bedeli 32653.83 liradır. 

e evrak 2 - Bu işe ait şartname v 
ıunlardır: 

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

namesi 
D - Keşif hülbası cetveli 
E - Hususi şartname 
F _ Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi 

G - Seridöpri 
H - İsteyenler bu işe ait evraktan 

yapı işleri umumi ve fenni şartname • 
siyle bayındırlık işleri g:nel şartn~ -
mesinden maadasını 1,5 lıra mukabı • 
linde Tunceli nafıa müdürlüğünden 
satın alabilirler. Yapı işleri umumi ve 
fenni şartnamesini ve bayındırlık işle
ri genel şartnamesini görmek isteyen
ler Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz 
olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba 
günü saat 15 de Tunceli nafıa müdür
lüğü binasında kapalı zarf usuliylc ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekJilerin 2449.04 lira muvakkat temi -
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
iz olup göstermesi lazımdır. 

Erzincan Valiliğinden : 
l Erzincan halkevi binasının elek -

trik tesisatı halkevi inşaat komisyonu 
tarafından 8. 7. "'39 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarfla ek -
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (7968) lira 75 ku -
ruştur. 

3 - İlk teminatı (597) liradır. 
4 - Proje ve keşif evrakı nafıa mü

dürlüğündedir. 

5 - Talipler ihaleden 3 gün evel mü 
racaatla ve Hiakal beş bin liralık bu gi· 
bi tesiat yaptıklarına dair ehliyet vesi 
kalarının komisyon reisliğine gönder
meleri Hizımdır. 

6 - Talipler eksiltme mektuplarını 
cuma günü saat on beşe kadar komis -
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edecekler veyahut posta ile gön-
dereceklerdir. 12970 

Kalorifer ve su tesisah 

münakasası 
Erzincan Valiliğinden 

1 - Erzincan halkevi binasının kalo 
rifer ve su tesisatı halkevi inşaat ko • 
misyonu tarafından 8. 7. 939 tarihin • 
den itibaren 20 gün müddetle ve kapa 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (21510) lira 38 ku· 

A - İhaleden en az 8 gün evel Tun ruştur. • . 
celi vi~etine müracaat ederek bu işe 3 - İlk temınatı (1613) hradır. 
:;:•OH& W *** OÜrlüğünd~dir. • •• 

B _ Ticaret ve sanayi odası sicil ve 5 - Talıpler ıhaleden 3 gun evel 
sikası (939 senesi) müracaatla ve laakal 20 bin ~iralık. bu 

5 T kl.fl 3 ·· ·· dd d gibi tesisat yaptıklarına daır ehlıyet - e ı er uncu ma e e yazı· . . ı·v· .. 
1 t b

. ı· k d T vesikalarının komısyon reıs ıgıne gon 
ı saa ten ır saat eve ıne a ar un • . 

1
A d 

celi nafıa dairesindeki eksiltme komis dermelerı azım ır. 
6 - Talipler eksiltme mektuplarını 

yonu reisliğine makbuz mukabilinde cuma günü saat on beşe kadar komis· 
teslim edilecektir. Posta ile gönderile 
cek mektupların nihayet 3 üncü mad- yon reisliğine makbuz mukabilinde 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması tevdi edecekler veyahut posta ile gön-
ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu- dereceklerdir. 12969 
na uygun olarak mühür mumu ile iyi
ce kapatılmı§ olması lazımdır. Posta • 
da olacak gecimeler kabul edilmez. 

, (2921) 12896 

inşaat münakasası 
Erzurum V aliliğindcn : 

Erzurum virnyetinde yeniden yapıl
makta olan halkevi binası ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmı§tır. 

1 - Keşif bedeli 2623E lira 37 kuruş 
tur. 

2 - İhalesi 21. 7. 939 cuma günü sa
at 15 de Erzurum vilayet başkanı oda
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1968 lira · 
dır. 

4 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğü ve 
parti başkanlığında okuyabilirler. 

5 - İsteklilerin eksiltmeye ~irebil
nıesi için ihale gününden sekiz gün e
ve] vilayete müracaatla bu işi yapabi
leceğine dair ehliyet vesikası alması 
mecburidir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
İ' ·aıe günü olan 21 7. 939 cuma günü 
Slt 14 de kadar eksiltme komisyonu-
na rnakhuz mukabilinde teslim edecek 
ler"lir. Postada vukubulacak gecikme
ler kabul edilmez. (4758/2750) 

12721 

Su projesi yaphnlacak 
Balıkesir Belediye Reisliğinden: 

Elektrik malzemesi ahna<ak 
Afyonkarahiıar Belediyeıinden: 

6620 lira bedel keşifli şehir santra -
1ı ile gar arasında yapılacak yüks~k 
tevettür yer altı kablo ve mu.~avv~!e 
tesisatına ait malzeme on beş gun mud 
detle münakasaya konmuştur. İhalesi 
21. 7. 939 cuma günü saat 14 de bele -
diye encümenince icra kılınacaktı.r. 
Eğreti teminat muhammen bedelın 
yüzde yedi buçuğundur. Şa~tlarını ve 
sair hususatını öğrenmek ıste~~nler 
her gün belediyeye mürac~at~.a ogre -
nebilirler. İsteklilerin bellı gun ve. s_a· 
atte belediyede hazır bulunmaları ılan 
olunur. (5048/2985) 

12949 

Diplomah bir ecıau aramyor 
Seyhan Kızılay Mcrkezin~cn: 

Merkezimiz dispanserinde dıploma· 
Jı bir bir eczacı çalıştırılacak ve ayda 
yetmiş lira ücret verilecektir. .. w 

Çalışmak isteyenlerin ~artla:ı og • 

k .. re merkezimıze muracat -renme uze 
2560 

ları ilan olunur. 

Deniz Levazım 

Kösele ah nacak 
M. M. V. Deniz Levazım Sahn 

Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli "17.250" lira 

olan ··ıo.OOO" kilo köı;e]e 27. Temmuı 
939 tarihine rastlıyan perıembe günü 
saat "14" de kapalı zarfla alınmak üze 

ULUS -11 

Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ankara Valilifinden : 

2901 sayılı kanun mucibince icra kılınan tahrirde tahrir komisyonlarınca namlarına teıbit edilen aşağıdaki listede evsafı yazılı arazilere ait ihbar· 
namenin mükelleflerine tebliğine imkan hasıl olamadığından kanunu mez ki'irun süveri tatbikiyesine dair olan 2 inci tahrir talimatnamesinin 5,6 ıncı 
maddeleri hükmüne tevfikan işbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde alakadarların pulsuz bir arzuhal ile itiraz etmeleri ve bu müddetin müru • 
runda itiraz etmiyenlerin arazi kıymetlerinin kesbi katiyet edeceği ilan olunur. 

Tahrir No. Mevkii 

8 
9 

10 

Y. Üveç 

•• 
" 4 

34 
59 
60 
61 
62 
63 
64' 
66 

Dikmen 
.. .. 
" 
" 
" 
" 
" .. 

4 Çankaya 

.. 27 
159 
168 
169 
322 
323 

Yenişehir 

.. .. 
" .. 

Cilt Varak Köy adı 

86 1 
2 
3 
7 
7 

Kusunlar 

" " 86 .. 
86 

" 92 Hasanoğlan 

91 36 
157 69 
162 70 
188 59 
180 29 
180 15 
154 17 

Kılınçlar 

.. 
Karataş 

Yavrucuk 

•• 
Çakal 

" 18 
•• 69 
" 45 
" 47 
.. 56 
•• 57 
., 72 

Köy İsmi 

Ehdi 
Ezgi 

,, 
,, 

Enek 

" 
" 
" .. 
" ,, 
.. .. 
" Ehi tali 

" 

•• .. 
" 
" 
•• .. 

Arapürçek 

" 
" .. 

Apracık 

" 
•• 

Bağlum 

Susuz yeregiren 

•• 
Atlar 

•• 
•• 
" .. .. 

Araycık 
Ağlıca 

Ösrelik 

" 
" 
" .. 

Arılar 

.. 

.. 
İcik köyü 
Solfasol 
Ovacık 

Keçiören 

" 

" 

Kuyu yazısı 
Tepe 
Kurt ini 
Kubbeli 

Hususi muhasebe Yenişehir tahakkuk şubesi 

Cinsi 

Bağ 

,. .. 
Tarla 
Bağ 

" 

.. 
Arsa 

" 
•• 
•• .. 

Tahrir N. 

382 
387 
385 
405 
395 
342 
236 
721 
702 
306 
296 
542 
543 
582 
566 
568 
573 
574 
585 

Hektar Ar Metre 

--------
00 
1 

00 
2 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1 

00 
00 
00 
00 
00 

00 

60 
90 
70 
00 
60 
40 
40 
20 
40 
50 
30 
40 
00 

20 
5 
5 
2 
7 
7 

Mevkii 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
26 
00 
54 
85 
85 

Zehir harman 

" •• 

.. .. 
Çalı burun 

" " 
Gölcük 
Pekmez deresi 
Koru 

Yavrucak 
.. .. .. 
" 
" .. 

Kıymeti 

Lira K. 

250 00 
900 00 
250 00 

8000 00 
1200 00 
400 00 
400 00 
400 00 
500 00 
500 00 
600 00 
400 00 

2000 00 

600 00 
00 
00 
00 

lOiO 
1000 
508 

7850 00 
7850 00 

Cinsi 

Tarla 
.. 
.. .. 
.. .. 
Bağ 

Bahçe 
Tarla 

.. 
Çayır 

,, 
• • 
" 
•• 
" 
.. 

• 

İdarenin 
Nispeti hisse miktarı ihtarının sebebi 

1 

1 
1 
1 

10 
,, 
.. 
il 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

.. 
5 

•• .. 
.. 1/4 
" 1/4 

H. A. 

4 
3,50 
4 
1 
0,60 

50 
30 
8 
5 

30 
50 
60 

120 
80 
00 
80 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

Kıymeti 

400 
350 
400 
200 
45 
15 

60 
00 
30 

120 
205 
360 
600 
480 
500 
560 
600 
600 
500 

yoktur 
... 
,,, 
vardır 

... 

.. , 

... 

... 

... ... 
yoktur 

'" .. 
.,, 
.. 
" 

Hissesi 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
30 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Hususi 1. Merkez şubesi 
Mükellef ismi 

Seyide Peksöz 
Efendi O. Süleyman .. .. .. 

" " 
" 

,, ,, 
,, ,, 

" İsmail Erkan 
Ahmet Aydoğan 
İbrahim Rençber 
Fatma Servet 
Mehmet Kumyaka 
Abidin ve ortakları Güler 
Osman ve ortakları Cesur 
Feride Kanuk 
Necibe Bideci 
İzzet Cesur 
Fatma Atak 
Ahmet Arslan 
Davut Hasan Çetinkaya 
Satı Çenberliyaka 
Şahinde Özcan ve Satı Çenberliyaka 

" •• " " Ahmet Akbaı 
Osman Oflas 
Hasan karısı Nazife Koca 
Çarıkçı O. Ömer, Şevket, Münir 
Osman 
Hacı Mustafa 
Mehmet Emektar 
Ahmet çakıcı 
İsmail O. Zeynel 
Ahmet 
İsmail 
Deli Kadın 
Bahri O. Ahmet 
Emine, Raife, İnci ve Hacı kadın 
Esen 

Ahmet ve Reşat 
Ahmet O. Tahsin Kaya 
Mehmet 
Reşat 

" 
Kamil kızı Şerife, Ümmet kızı Pem
be, Hacer, Naile, Fatma, Raşit, 
ve saire 

Hacer, Çavuş, Mahmut, 
Şerife Pembe .. " 

Feride, Mehmet, Süleymarı 
Musa kızı Nuriye 
Ali kızı Fatma Demir 
Reıat 
Mühendis Salih 
Necmiye 
Tüfekçi Ali Rıza 
Mumcu Halil O. Hacı Mehmet Etem 
Cemal 

Kıymeti Hektar Ar Metre Tahrir No 
---- --- -- ------

12.00 
360.00 
560.00 
300.00 
500.00 
225.00 
540.00 
80.00 
32.00 
24.00 
50.00 

175.00 
60.00 
60.00 
40.00 
40.00 

175.00 
40.00 
25.00 
45.00 
45.00 

160.00 
100.00 
135.00 
110.00 
300.00 
600.00 
90.00 

345.00 
75.00 
75.00 
60.00 

195.00 
195.00 
134.00 
120.00 

160.00 
160.00 
80.00 

200.00 
120.00 

60.00 

22.50 

3.00 
40.00 
30.00 

140.00 
40.50 

1000.00 
300.00 
320.00 
150.00 
300.00 
500.00 

00 
Ol 

2 
ıs 

00 
00 
00 

2 
00 
00 

l 
3 
1 
1 

00 
00 

3 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1 
3 
1 

00 
1 

00 
00 
00 
Ol 

1 
1 
1 

3 
00 
00 
02 

1 
00 

00 

00 
00 
00 
00 

2 
00 
00 
10 
00 

1 
2 

5 
20 

80 
00 
25 
15 
30 
00 
80 
40 
00 
50 
20 
20 
80 
80 
50 
40 
50 
ıs 

15 
40 
12 
25 
50 
00 
50 
90 
80 
15 
15 
15 
50 
50 
80 
30 

00 
80 
10 
00 
20 
60 

15 

02 
20 
10 
20 
50 
40 
50 
00 
40 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

33 
278 
240 
410 
409 
446 
500 
374 
375 
379 
385 
386 
389 
396 
397 
398 
403 
383 
533 

75 
74 
84 

202 
144 
282 

. 478 
614 

36 
179 
140 
153 
154 
344 
345 
346 
16 

342 
209 
226 
265 
276 
279 

82 

229 
489 
495 
29 

373 
7 

36 
10 
11 
5 

14 

Mükellefin ismi 

Matbuat ve neşriyat umum Md. Kemal 
,, ,, 

" 
,, 

t• " " " 

Adana borsa kumseri Kadri Kürkçü 

" .. " 
" .. " .. 
" " ,, ,. 
.. " •• .. 
" " .. .. .. " .. ,, 
.. " .. .. 

" .. ,, 
Hariciye Vektiletinde Sait Hilmi 
Kurtçu O. Ömer Muhtar 

Denizli mebusu general Şefik Nursan 
Ankara mebusu Eşref Demirel 

.. ,, ,, eıi Hayriye 

., ,, ,, Kardeşi Emine 
İbrahim O.Haşmet ekin ve eşi Sabahat 

... " 
Mükellefin ismi 

Raşit Mutullah Attar 
.. 

Tevfik attar 
İzzet Çolak 
Kazım Beçan 
Süleyman Zohlu 
Mehmet Özay 
Halil Meşe 
Mehmet Kınacı 
Ali O. İbrahim 
Hüseyin O. Bekir 
Hacı O. Mehmet 

,, 

" 

Hatıp O. Ahmet Alpak 
Hacı Hüseyin O. Karataı 
Tevfik O. Ahmet Çakır 

,. ,, ,, 
Hacı O. Osman Gündüz 
Hacı O. Mehmet Karataı 
Ali O. Ömer Aytekin 

Cinsi 

Tarla .. .. 
Bahçe 

,, 
Bağ 

Üzüm bağı 
Tarla 

" Ekin tarlası 

.. H 

" 
•• '" 

" H 

" " 
" '" 
" ,, •• 

'" .. 
Bağ 

•• 
Tarla 

•• 
Harap bağ 
Tarla 

.. 
Baf .. 

•• 
" Tarla 
n 

" .. .. 
•• .. 

" 

Bağ .. 
Tarla 
Bat 
Harap bağ 
Tarla 
Harap bağ .. .. 

" " 

.. 

Çatal Dağ ormanlarından Balıkesir 
!ehrine isale edilecek Bıçkı deresi su
}unun takribi projelerine göre esas 
Projelerinin yaptırılması işi nafıa ;e
l:ıtıetince tesbit edilen şartnamesıne 
\·c artuma eksiltme kanununa göre 
"t' pazarlıkla ihale edilecektir. 

re eksiltmeye konulmuştur. ___ E_r_n_e_k __________ _ 

2 - İlk teminatı "1293" lira "75" ku 
Lezgi köyünden 
Musa O. Süleyman 

Hususi idare Yeğenbey Şubesi Mahallesi 
Öz beyler 

1 - İşin muhammen bedeli (5900) 
liradır. 

2 - Pazarlık 26. 7. 939 tarih çarşam
ba günü saat 16 da Balıkesir encüme -
ilinde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı te -
vesaiki a n uat ıs te 

ruş olup şartnamesi her gün komis • 146.00 00 00 1.95 2 

yondan parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun Zayi - Ankara nüfos müdürlüğün- Zayi - Ankara belediyesinden al • Zayi - İstanbul Kadıköy kız orta Zayi - Ankara belediyesinden al • 

tarifatı dahilinde tanzim edeceklerii den aldığım nüfus tezkeremi kaybet • dığım 28. 8. 932 tarihli ve 757 ve sicil mektebinden 1937 senesi aldığım 241 dığım 627 numaralı bisiklet plakasını 
kapalı teklif mektuplarını en geç bell . . . . • k. . • .. . . . . • 

b
. t 

1
. k da tırn. Yenııını alacagımdan eı ısının 17 numaral ıofor ehlıyetımı kaybet· numaralı phadetnamemi kaybettim. kaybettım. Yeniainı alacağımdan eald-

gUn ve saatten ır aaa eve ıne a r 
Kasunpqada bulunan Jcomlayon bq • bükaaü olmadıiını ilin ederim. tim. Yenisini alacaiımdan eakiainln Yenisini alacatımdan eakiainin hilk • ainin hil1anll obMdılı ilin olunur. 
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Gazino, Lokanta ve Bahçeleri 
açılmıştır. Lokantanın tam servisi birkaç gün sonra itmam 
edilecektir. 2593 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllll~ ---- Yol ve bina inşaatı ----
------ -

~Zonguldak Ere]li kömürle· i işletme Genel Direktörlüğünden~ -
----
----
--------------
--------

-Aşağıda yazılı işler 30-7-939 tarihinde kapalı zarfla ve = 
vahidi fiyat üzerinden ihale edilmek üzere münakasaya -
konulmuştur. 

1 - Baştarla • Asma • Dilaver yolu. Muhammen bedeli: 
92.582,42 lira. 

--
2 - Doruk - Gelik yolu. Muhammen bedeli: 65129,56 = 

lira. -
3 - Asmada yapılacak binalar. Muhammen bedeli: 

50.000.- lira. 
4 - Gelikte yapılacak iki bina. Muhammen bedeli: 

27.500 lira 

5 - Zonguldakta yapılacak 1 bina. Muhammen bedeli: 
13.500 lira. 

6 - 30 adet aile evi. Muhammen bedeli: 90.000 lira. 

-
------------Yol ve bina grupları ayrı olmak üzere ihale edilecekler- := 

:= dir. Münakasa ıartnamesi, vahidi fiyat cetveli ve fenni =: 
:= şartname ile projeler 15 er lira bedelle Zonguldak'ta Ereğ-: 
_ li kömürleri işletmesi inşaat müdüriyetinden veya lstan· _ 
:= bulda Galatada Güven Handa Eti Bank İstanbul Bürosun- =: 
:= dan alınabilirler. 2594 :: 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

CiLDİNE KIYMAYAN 

ULUS 

MOZAYİK 

~ 
Marka 

Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer
merden, kendine mahsus rengi, par
laklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur . 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O -
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -
kende satış yerleri: Nazmi Balkanoğ
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Hasan Baldudak Telefon: 1423 
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§ Güzel İzmir Oteli 

-------: Temiz hava güzel manzarasiy- : 
: le meşhur Çankırı caddesindeki : 
: Güzel İzmir otelini eşyaları ta - : 
: mamen yeni ve bütün konforu : 
: muhtevi olmak üzere tekrar aç- : 
: mış olduğumu sayın müşterile - -
: rime arzederim. Tel: 3051 : -Galip Şener 2516 : --- -.,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

' ' ~Lİ SIİN Li : . 

Tuvalet . sabunu cilt ve teni · 

güzelleŞtlrlr. En iyi tuvalet 
sabunudur. · 1107 
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POPULAR PORTRE 
"BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

6 ,·· g sm. 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese muracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

6 
25 
lira 

POKER ~ Dr. A. RİZA TARLAN~ 
: - :! lll lll 111111111111111111111111111111 il L 

: Cebeci Hastanesi : - . : 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&. --
KER~ Traş bıçağını ~ Sabık Bulaşık ve İntani hastalık-§ § Cebe~ı Aıık dHabva 1sineması § 

ları mütehassısı. pe ya ın a aş ıyor _ 

-
dikkatine Esnafın --- nazarı --- - -- -- - - -,,..,.. .... ~~ .... --=:. Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : ':iı1111111111111111111111111111111111111i=' 

Muayene saati 10-19 Ti: 1323 
--- -

Belediye Reisliğinden : KULLANIR 

Her yerde Poker traı bı(aklar1nı aray1nlz 
M. Nedim 1 rengün Yeni hal No. 1 - 59 

Kiralık ev 
~nkara Defterdarlığından : 

Muhammen 
Mahallesi Sokağı Kapı Yıllık icarı 

Lr. K. M. Teminatı Müştemilatı 

Öksüzce Eğri bucak 26 13 50 12 İki oda iki odunluk avlu hela 
Yukarda evsafı ve müştemilatı yazılı hanenin 20-7-939 tarihinden 31-5-

940 gayesine kadar olan icarının ihalesi 20·7·939 tarihinde saat 15 te Anka
ra Defterdarlığınaa toplanacak komisyonda yapılmak üzere açık artırmıya 
konulmuştur. İsteklilerin hizasında yazılı teminat makbuzu ile birlikte adı 
geçen günde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartnameyi görerek ve 
izahat almak istiyenleri'n defterdarlıkta milli emlak müdürlüğüne müraca· 
atları. (2793) 12768 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELi 
Tatil zamanlarını hoş ve neş'eli geçirıyek istiyen aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZiK VE DANS 
Salacak ve Caddebostarr Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

Ekmeklik un ahnacak 
Edime Piyade Jandarma Alayı Komutanlığından : 
Piyade jandarma alayı eratının ihtiyacı olup cins ve miktarı aşağıda ya

zılı olan ekmeklik buğday ununun 25 Temmuz 1939 salı günü saat 10 da 
Edirne muhasebe müdürlüğü odasında kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye yetecek muvakkat teminata 
ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret odasının vesikasını beraberlerin 
d e getirmeleri lazımdır. Teklif mektupları posta ile gönderildiği takdirde 
i»ale saatinden bir saat evvel gelmiş olması ve dış zarfların da kırmızı mii· 
hür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. (4729 - 2720) 

Erzakın 

Cinsi 

Ekmeklik 

Miktarı Tahmini fiat 
Kilo kuruş 

Buğday unu (300000) (14) 

Muvakkat 
teminat 
Lira 

(3150) 

!hale İhale şekli 
günü saati 

25-7-939 10 Kapalı zarf 
salı eksiltmcsile 

12716 

İngilizce bilen daktilo alınacak 
Sümerbank Um~tmi Müdiirlüğünden : 

-- 2416 ---., ı 11 ı 111111111111111111111111111111111 ı r 

_ Dr. Asaf Korvak -~ 
Deri, saç, Tena&ül hasta\ıkla

lan mU eh tıı '· Bel \ 

REHBER Ap. Saa t 15 - 19 Ev 
ve mul\yenehanede Ti.: 3618 

Adliye Vekôleti 

Kanavi~e ve kmnap ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

Evrakı matbuanın sevk ve bendinde 
kullanılmak üzere 3000 metre kanevi -
ç eve 200 kilo kınnap pazarlık suretiy-
le :;atın alınacaktır. 

Nümunesi Vekalet levazım ve daire 
miidürlüğünde görülebilir. Taliplerin 
pazarlık günü olan 28.7. 939 cuma gü
nü saat 14 de tahmini bedelin % 7,5 
ğu olan 60 liralık vezne makbuzlariyle 
birlikte Yeni~ehirde temyiz binasın • 
da vekalet levazım ve daire müdürlü -
ğü odasında toplanacak komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2995) 12957 

Hamam ve buğu sandığı inıaah 
Karahallı Belediyesinden : 

10103 lira 13 kuruş muhammen ke
şifli hamam ve buğu sandığı inşaatı 
24.6.939 günlemecinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlık suretiyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

Taliplerin Karahallı belediyesine 
müracaatları ilan olunur. (4727/2719) 

12715 

Bir hekim ve bir baytar aramyor 
Salihli Belediyesinden : 

Belediyemizin ayda (90) lira üc · 
retli belediye hekimliği ile ayda (50) 
lira ücretli ve ayrıca da on lira ve
saiti nakliye ücreti tediye edilmek 
şartiyle mezbaha baytarlığı açıktır. 

İsteklilerin ellerinde diplomalariy
le birlikte belediyeye müracaatları i-
lan olunur. 12849 

Hali hazırda müstesna makalale
rile çok renkli resimlerle intişar 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalarımızda istihdam e- etmekte olan 
dilmek üzere İngilizce bilen altı daktiloya acele ihtiyaç var- Enternasyonal bir mecmua 
dır. Kendilerine iktidarlarına göre 120 liraya kadar ücret İdaresi aboneman için 
verilecektir. Mümessil arıyor 

Talip olanların derhal Ankara'da Umumi Müdürlük Mufassal tekliflerin bir fotoğ-
Personel §Ubesine ve İstanbul' da Sümerbank İstanbul şu- rafla şu adrese gönderilmesi: 
besine müracaatları· 2540 H. Kegeler, Berlin - Nikols-

11 
c burgu Str. 10 5005 ···················•••&LIJl&IL,,,1..,.111 .. ·-- -}ICJ 1 nın. 

Ziraat ma:dnisli ahnacak 
Zirai Kombinalar Kurumu Mü· 

dürlüiünden : 
1 - Kurumumuzca tatbik edilmek -

---· --
------

----Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına ay- E 
kırı hareket fiillerinin tekerrürü teshil edilen aşağıda ad- : 
resleri yazılı mağazalar cezaen kapatılmıştır. E -1 - Çocuk Sarayı caddesinde 48 numaralı ve Katina --

te olan köy kalkınması işlerinde çalış- - Mehter'e ait tuhafiye ve şapka mağazası (3) gün müddetle. : 
2 - Sarnanpazarıncla 25 numarala ve Mustafa Bakınaz'a : .. ~\c. U•ol'o :ı.o "anc makinist nlına -

ait sebzeci dükkanı (3) gün müddetle. caktır. : ----2 - Bu makinistlerin ziraat alet ve 
makinelerinin ne şekilde kullanılaca - : 
ğını bilmesi ve tamir etmesi lazımdır. _ 

3 - Bu makinistlere ayda 70 lira : 
ücret verilecektir. 

3 - Saraçlar çarşısında 54 numaralı ayakkabı dükk& : 
(3) gün müddetle. nı ~ 

4 - Y enişehirde Emciler caddesinde 7 numaralı ve Şev- : 
ket Pisikoğlu'na ait sütçü dükkanı (3) gün müddetle. : 

• (3008) 12968 = 
4 - Makinistler köylerde çiftçinin 

harman orak ve nadas işlerinde çalı
şacaklardır. 

İsteklilerin Ankara'da Yenişehirde 
ziraai kombinalar kurumu direktörlü
ğüne müracaatları ilan olunur. 

(2975) 12948 

~---------------------
Zayi - 14. 6. 930 tarihinde Van 5. 

ci hudut taburundan aldığım 59 numa 
ralı terhis tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Ankara Yenihal karşısı 3 No.lu dük 
kanda fı;mail oğ. 322 doğumlu Musta-
fa Ünsal. 2588 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6445 
imtiyaz ı1ahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 

ULUS Basrmevi ANKARA 

--'"'ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r: 

Kömür alınacak 
Edime Maarif Müdürlüğünden : 

Cinsi Azı Çoğu Fiyatı 
İlk 

teminatı 
kırdırma 

tarihi saati şekli 
~~ ~~ ------ --~~- ---~~ 

Kok kömürü 95000 130000 3 2 · O kş. 312 Lira 24-VII-939 14 Açık 
Zonguldak , 
kömi.irü 
Zonguldak 

205000 250000 2.90 " 543 " 24-VII-939 14 Kapab 

"krip~e" 45000 60000 2.80 ,, 126 ,, 24-VII-939 14 Açık 
Edırne yatılı orta okulların ihtiyaçları olan cins ve miktarları yukarda 

y~zılı üç ka!em kömür 8-VIl-939 tarihinden itibaren hizalarında yazılı şe
kıllerde eksıltmey~ konulmuştur. Taliplerin kapalı zarfla olanlar için 2490 
sayılı kanunun 33 ve 34 üncü maddelerine göre teklif mektuplarını verme
leri ve açık eksiltme ile olanlara talip olanların ise aynı kanunun 42 inci 
m~dde.sine göre hazırlanmaları kırdırmanın Edirne Maarif Müdürlüğü 
daıresınde yapılacağı ve şartnameleri görmek istiyenlerin pazardan başka 
her gün öğleden sonra Maarif Müdürlüğü kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (5021-12923) 12897 

Mazot ve makine yağı ahnacak 
Çorlu Belediyesinden : 

Belediye elektrik fabrikasının sene-

' 

tik i?tiyac~ olan 50 to~ maz~t ile 5 ton 
makıne yagı açık eksıltme ıle satın a
lınacaktır. 

İhalesi 25 Temmuz 939 saat ıs de -
dir. Mazotun ilk pey akçesi 337 lira 50 
kuruş, yağın ilk pey akçesi 82 lira 50 
kuruştur. Taliplerin belli gün ve saat
te belediyeye müracaatları ilan olu -
nur. (4949/ 2883) 12873 

if ===========================================================~ 

YENi S İ N E M. A LA R sus 
, 

BU GECE HA L.K BU GÜN BU GECE 

Macera kadını BU GÜN BU GECE İki film birden 

İki büyük film 

Gündüz: 14,45 - 16,45 - 18,45 
1 • Vahşi ormanlar 1 

seanslarında iki film 
- Cesur Polis 

1 • Deli gençlik 2 • Şeref yağmuru 2 - Pusu 
2 - Kır. çiçeği 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece :.n de Seanslar : 12 - 14 - 16 - 18 

Shirley Temple 
Halk matinesi 12,15 de 

PRENSLERİN GECELERİ gece 20,30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SİNEMASINDA MÜŞKÜL İTİRAF 
"-• Ut ---·· J - •uuac: - ou nusust b' 

mu? Pek ala. bilmemelidir, a ır şey 


