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ADiMi% ANCIMl%CI~ K öylü için ilavemiz 

• 
lngiltere ihtiyat tedbirleri alıyor 

Jur. Eko dö Pari gazetesine göre 

Hava-deniz kuvetleri a wustosta 
haliharp vaziyetine sokuluyor 
Gerginlik azalmazsa mebus seçimi yapılmıyacak 

Ordr gazetesine göre de 
Fransa ile 
yakınlığımız 

F. R. ATAY 

Bir eıki baıvekil olduğu için 
'.Andre Tardieu'nün Gringoire 
sazeteıinde çıkan bir makalesi 
sazetelerimizde belki de hiç la
yik olmadığı bir ehemiyet aksi 
bulmuıtur. Tardieu Osmanlı 
T ürkiye'sini, garip ve şüpheli 
bazı temaslarla tanıyan, fakat 
cümhuriyet Türkiyesi hakkında 
hiç bir haberi olmıyan, hatta 
kendi memleketinde bile artık 
müıtehaae. fikirleri müdafaa et-

. mekle metıul bir zattır. Bugün
kü parliınento sistemini, otori -
ter hükümet kurmağa elverişli 
addetmediği için mebusluktan 

.ı •rTl111ıstır HAia. Yersay muahe
desine kasideler okur ve biraz 

1 

Bugünden itibaren seferber 
asker bir milyonu bulacak 

Paris, 14 a.a. - "Jur. Epok dö Pariı" gazetesi, Londra muh!L
birinden aldığı aıağıdaki haberi neırediyor: 

"Bugün Londra' da elde edilen malumata göre, İngiliz kabinesi, 
ağustos ayından itibaren hava kuvetlerini ve deniz filosunu ha· 
kiki haliharp vaziyetine sokmayı kararlaıtırmıttır. Bu suretle, 
zorlu ve tehlikeli olacağı sanılan ağustos ve eylül ayları, İngilte
reyi ıafil avlıyamıyacaktır. 

İngiliz anavatan filosunun daha a
ğustosun ilk günlerinde tam sefer -
ber edilmiş bir hale geleceği keyfiye· 
ti, muhakkak ki fazla düşünmeden 

yeni bir Münih yapılacağını söyli • 
yenlere ve yahut İngilterenin Avru
pa'da yeni bir kuvet darbesi manev
ralarına mukavemet azminde bulun
duğundan şüphe edenlere verilecek · 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Yukarda : Cebelüttarık'ı müdafaa ı 
eden İngiliz kuvetleri. Aşağıda: ikin

ci harp filosu manevralarda 

da kendisinin mesulü olduiu o ,=::::;:;:;:;:;;:;;;;;r;~r,:=9-
rini itiraf etmez. zmır ef'in 

İngiltere ve Fransa gibi de
mokrasi memleketlerindeki mün
ferit seslere lüzumundan fazla 
ehemiyet vermemeğe alışmalı
yız. Bizim dikkat edeceğimiz cİ· 
het matbuattaki umumi hava
dır. Fransa'da bugünkü hüküme
ti sevmiyenler ve istemiyenler, 
her bahaneden olduğu gibi, Ha
tay meselesinden de istifade et
miılerdir. Bunlar arasında, Tar
dieu gibi, türklere inanmak doğ
ru olmıyacağı, Hatay'ın Suriye 
üzerindeki türk iddialarına bir 
mukaddime teıkil edeceği iddia
sında bulunanlar da vardır. 

Fakat matbuatın büyük kısmı
na, Türkiye'deki fransız Büyük 
Elçisi Massiıli'nin pek yerinde 
ve doğru beyanatındaki ruh ha · 
kimdir. Zaman, hadiseler ve iki 
memleket arasındaki elbirliği 
fırsatları, mütemadiyen, Tardieu 
ve onun fikrinde olanları haksız 
çıkaracak, Massigli ve onun sa
fında olanları takviye edecektir. 

Fransa jçin dikkatte tutaca
iımız bir iki mühim nokta var
dır: biri ve belki en başta olanı, 
fransız halkının türklerle sevi§ · 
mele olan umumi meylidir. Ne 
harp, ne diğer hadiseler, bu halk 
içinde türk dütmanlığı fikrini 
köklettirmeğe muvaffak olama
mııtır. ikinci nokta, Fransa'da 
hakikaten pek kıymet1i ve büyük 
dostlarımız bulunmasıdır. Bun
lar Türkiye'ye bugünkü hakiki 
kıymetini veren pek nadir kim
selerin sayısmı boyuna artırmak
tadırlar. Aramızda artık hiç bir 
ihtilaf ıebebi kalmamıt olduğu
na göre, yani, Franıa ile Türki
ye arasındaki münasebetleri es . 
kidenberi bulandıran imtiyazlar 
devri maliyecileri ile kötücül po
litikacılar istinat noktalarını 
kaybettiklerine göre, bu müna • 
ıebetlerin inkitaf ı daima müs
pet istikamette olacaktır. 

Bizim için timdilik yapılacak 
İf, münferit ve teıirıiz sesleri 
kendi hatlarına ve havalarrna 
terkederek, fransız matbuat ve 
fikir llemi ile temaslarımızı ar -

doğduğu ev müze 

haline getiri liyor 
İzmir, 14 a.a. - Milli Şef İnönü'

nün doğdukları evin müze haline ge
tirilmesi için çalışmalara devam edi
liyor. Evin aslı bozulmamak şartiyle 
esaslı surette tamir edilebilmesi için 
bina askıya alınmıştır. Tamirat bitin
ce müzenin hazırlanmasına başlana

caktır. 

Mareşal'in 
Aydm'daki 
teftişleri 

Aydın, 14 a.a. - Genel Kurmay 
Başkanımız Mareıal Fevzi Çakmak, 
dün, öğleden sonra askeri garnizonla
rı teftiş ederek saat 20 de refakatle
rinde Orgeneral İzzetin Çalışlar ol
duğu halde hususi bir trenle Ankara
ya hareket etmişlerdir. Başta Aydın 
ve Muğla valileri olmak üzere bütün 
hükümet erkan ve memurları Parti ve 
halkevi idare heyetleri, vilayet ve be· 
tediye meclis azalariyle istasyon ve 
civarını dolduran binlerce halk, bü
yük askerin teşyiinde hazır bulun
muşlar ve askeri bir müfreze selam 
resmini ifa etmiştir. 

Nafia Vekilimiz 
Zonguldak' ta 

Zonguldak, 14 a.a. - Dün buraya 
gelmiş olan Nafıa Vekili General Fu
te Cebesoy. Çatalağzı, Zonguldak 1i -
manları vaziyetini, Üzülmez ve Koz
lu mıntaka madenlerini, elektrik san
tralını ve kok fabrikası amele ve ev· 

Şiddetli bir taarruzdan sonra 

Mogol - Sovyet kıtaları 
Japon kuvetlerini Mançu 
topraklarına sürdüler 

Sovyet kıtaları bir geçit reımincle 

Moskova, 14 a.a. -T ass Ajansı bildiriyor: Mogal • Sovyet kuvetleri 
genel kurmayı, 6 ila 12 temmuz arasında Kalkın - Göl nehrinin şarkında 
Nomon Han - Burd Oba mıntakasında Japon· Mançu ve Mogal - Sov _ 
yet kıtaları arasında mütekatti bir şekilde vukua gelen çarpışmalar hak
kında aşağıdaki izahatı vermektedir : 

)erini gözden geçirmiş ve bu sabah -------------
romorkörle refakatinde mütehassıslar 
olduğu halde Ereğli'ye giderek liman 

- , 5 temmuzda Mogol • Sovyet kıtaları 
hava kuvetlerinin de iştirakiyle yap
tıkları şiddetli bir mukabil taarruzla 
Japon - Mançu l<ıtalarını Mogolistan 
halk cümhuriyetleri hududundan dı
şarı atmışlardır. Japon • Mançu ku • 
vetleri, 6 temmuz akşamı tamamiyle 
Mançu arazisine sürülmüıtür. 

vaziyetini tetkik eylemiştir. 
Nafıa Vekilimiz akşama Zongulda

ğa dönmüş bulunacaktır. 

ve samimi tarafından tanıtmağa 
devam etmek, ve itin ötesini ha
diselerin ta.bit aeJrine bıramak-

Bükreş sefirimiz 

B. Kalinesko ile görüştü 
Bükreş, 14 a.a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri biJdiriyor: 
Bükreı büyük elçimiz Suphi Tan

rıöver dün akpm bqvekil Kalineıko 
tarafından kabul edilll'.Üf ve bndisiy-

Göfüı göfüıe muharebeler 
8 temmıu sabahı, Mançuryaya ıelen 

İnhisarlar Vekilinin İstanbu l'daki 
tetkikleri ve Ulus'a beyanatı 

Biranın ucuzlatılması için 
tetkiklerde bulundu 

Alkol derecesi az rakılar, Malatya tütün 

fabrikası ve mubayaa hazırlıkları 
İstanbul, 14 (Telefonla) - İnhisarlar ve Gümrükler Vekili B. 

Raif Karadeniz bu sabahki trenle lstanbul'a geldi, Haydarpafa · 
da İnhisarlar Umum Müdürü Adnan, İstanbul Gümrükler Bat
müdürü Methi, gümrük muhafaza Ba,müdürü Hasan ve Gümrük 
ve inhisarlar Vekaletine bağlı müe11eseler erkanı tarafından kar
şılandı. Vekil buradan İstanbul'a geçti İnhiıarlar Umum Müdür· 
lüğünde ak,ama kadar metıul oldu. 

İnhisarlar Vekili B. Raif Karade • ı 
niz'le görüştüm, bana kendi vekaleti
ne ait muhtelif işler üzerinde şu be -
yanatta bulundu: 
"- İnhisarlar ve Gümrükler Veka

letine bağlı müesseseleri yakından 

görmek ve tetkikler yapmak için bu
raya geldim. 10 gün kadar burada ça
lıştıktan sonra gene aynı . maksatla 
İzmir'e gideceğim. Oradan Ankara
ya döneceğim. Bu tetkikatım sırasın
da İnhisarlar umum müdürlüğü için 
yapılmasını tasavvur ettiğimiz teşki-

(Sonu S ıncı sayfada) 

İ ktısat Vekilinin 
Zonguldak'ta 

yaptığı tetkikler 
Zonguldak, 14 a.a. - İktısat Veki

li Hüsnü Çakır bu sabah buraya gel
miş ve merasimle karşılanmııtır. İk
tısat Vekilimiz, valiyi, partiyi, Halk
evini ve belediyeyi ziyaret ettikten 
sonra İktıııat müdürlüğüne gitmiştir. 
Şereflerine öğle üzeri parkta bir zi
yafet verilmiştir. 

İktısat Vekilimizlc hu akşam E -
reğliden buraya dönecek olan Nafıa 
Vekilimiz geceyi şehrimizde geçire· 
cekler ve Nafıa Vekilimiz yarın bu· 
radan İnebolu'ya geçecektir. 

İktısat Vekilimiz de pazar günü 
buradan Karabük'e giderek orada ku
rulmakta bulunan fabrikaları tetkik 
ettik~en sonra Ankara'ya dönecektir. 

Maliye Vekili Fransa'ya 

Hatay Valiliği ve 

Emniyet 

U. Müdürlüğü 

B. Şükrü Sökmensiier 

B. Ali Riza Çevik 

Hatay valiliğine emniyet işleri u-
hareket ettİ mum müdürü B. Şükrü Sökmensüer, 

emniyet itleri umum müdürlüğüne 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Evelisi Seyhan valisi B. Ali Riza Çevik, Sey
ıün f.tanbul'a ıelen Maliye vekili han valilicine Nifde valiıi B. Faik 
B. Fuat Ainlı bucUn .._. ..Uhmk ve Milde -Uliiine eaki valilerden 
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Avrupa'da 4 hafla 

Lord alifaks'ın nutku 
Paris - "Chatham House", "Bey

nelmilel mesaili tetkik cemiyeti"nin 
merkezidir. Bu cemiyet, model de
necek bir şekilde çalışan, hususi yar· 
dımlar ve azasının aidatiylc yaııyan 
ve dünya politikası ile dünya eko· 
nomisine ait başlıca meseleleri tet• 
kik kudretine malik bulunan bir te
ıekküldür. "lnternational Affaira" 
ismi altında çıkan bir de mecmuası 
vardır ki, bunda Chatham House'de 
verilen konferanslar neşredilmekte· 
dir. 

lngiliz devleti dahi, bazı ekono· 
mik ve politik meseleleri zaman za· 
man bu cemiyetin alimlerine tetkik 
ettirmektedir. Cemiyet'in ayni za· 
manda serbest kurları vardır. 

lıte Lord Halifaks, son nutkunu bu 
cemiyet azasının huzurunda vermiş
tir. Nutuk, bir kaç bakımdan ıayan 
dikkattir. 

Bir kere, yuvarlak cümleler yeri
ne ilk defa olarak köşeleri keskin 
cümleler ihtiva etmektedir. llk defa 
olarak mesul bir İngiliz devlet ada· 
mı, mihverin hatiplerine, kendileri· 
nin de anlıyacaklan bir dille hitap 
etmektedir. Bu bakımdan, nutkun 
gayesi, "tereddi etmiş demokrasi· 
ler" hikayesini, müelliflerine iade 
etmek ve "bu hikayeyi, başkalannı 
inandırmak için icat ettinizse, ne a• 
la! Çalışırız ve doğru olmadığını is
pat ederiz. Yok eğer kendiniz inanı· 
yorsanız, çok tehlikeli bir iı görü
yorsunuz, çünkü insanlığı korkunç 
bir faciaya sokmak bahasına, bir 
gün yanıldığınızı göreceksiniz!'' de· 
mektir. 

Nutkun ikinci gayesi, totaliter re· 
jimlerin halkını ve bir bakıma göre 
hatta bizzat Hitler'i, hakiki vaziyet 
hakkında tenvir etmektir. Çünkü, 
buralarda hakim olan kanaate göre, 
Ren'in ve Alplerin öte tarafında, 
bazı kimseler, hakikati sistemli bir 
surette tahrif etmektedir. Hakikat 
ne alman ve İtalyan milletlerinin 
muhasara edildiği ne de bir yeni 
tecavüze beridd<ilerin göz yumaca· 
ğıdır. Bundan baıka, dünya herkeııi 
doyuracak kadar büyüktür. Lnzım 
olan "hayat sahası" değil, doğru ve 
ameli "hayat formulü"dür. Bu da, 
maceralara atılmak ve halk yığınla· 
rına macerayı tasvip ettirecek olan 
yanhı haberleri ve telkinleri vermek 
suretiyle değil, milletlerin istiklal 
haklarına hürmet etmek ve milletler 
arasındaki işbirliğini kabul etmek 
suretiyle kabildir. Şimdi nutkun, 
bizce üçüncü gayesine geliyoruz. 
Bu gaye, çok yenidir. Ve bizim görü
ıümüzü, yani türk inkılabının orta· 
ya atını§ olduğu büyük tezi, hemen 
aynen teyit etmektedir. 

lngiliz hariciye nazın, sömürge • 

ler meselesine dokunarak diyor ki: 
sömürgeler nizamı, ebedi olamaz. 
Milletler, ergeç kendilerini idare et • 
mek hakkına kııvuıacaklardır. Hem 
de kendilerini idare edecek vaziyete 
girdikleri nispette kavuşacaklardır. 
Binaenaleyh, milletlerin istiklal 
hakkını inkarda israr edecek olan • 
lar, biz değiliz. Bilakis, ileri bir dün
yanın, hür ve müstakil milletlerin i
dari, siyasi ve iktısadi bakımdan bir 
işbirliği yapmalariyle doğacağına i
nanıyoruz. 

resine kavuştuğu halde, bir takım ö
lü ve yarı-ölü fikirler ve bir o kadar 
da muzır ve mütefeuih menfaatler 
yüzünden, kendini bir türlü ahenge 
kavuımu, göremiyen insanlığın buh
ranıdır. 
Arazın ortadan kalkması için, tef· 

hisin tamamen ve radikal olması la
zımdır. Medeni bir dünyada, efendi 
milletlerle esir milletler, yan yana 
yaşıyamazlar. Nasıl ki, geçen asır· 
larda efendi fertler ve eıir fertler 
nizammı yaıatmak kabil olmamıı ve 
insanı hür kabul etmek esasına gi· 
dilmiıtir. Fransa'da bu yüzden kırat 
kelleleri uçtuğu ıibi Amerika'da ge· 
ne bu yüzden, bir kardeı harbı ya· 
pılmııtır. 

Bugün ise: 

1. Milletler, her tarafta, istiklal 
uğruna döğüşmektedir. 

2. Bu eınada, bir takım milletler 
çıkarak, batkalarında sömürgeler 
var diye sömürge istemektedir. Ya· 
hut bir takım dolambaçlı ve fenni 
hokkabazlıklar ile, bazı memleket· 
leri kendi sömürgeleri vaziyetine 
düıürmek istemektedir. 

Bu vaziyet karşısında verilecek 
yegane karar, 0hak"ı müdafaa et· 
mek yani milletlerin iatiklal hakkı 
esasını ileri sürerek aömürgecilik 
buhranını her iki bakımdan da, 
prensip itibariyle halletmektir. 

Bu yapılmca, asrımızın en büyiik 
krizini doğurmuı olan büyük mane
vi çıkmazdan, bir hamlede çıkıla • 
caktır. 

Burhan BELGE 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka • 

sından alınan hesap hüliaalarına ıcire 

8.7-1939 tarihindeki klirinı hesapları 
bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türkiye Cürrıhurlyat M arl:e.z banlı:asııı· 
dalci l:llrıaı besıpları borı;la bakiyeleri 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
A hesabında borcumu:ı: 1.099.800 
Almanya 

SS0.200 
675.800 

3.176.500 
756.200 

3.418.800 
610.200 

11.689.000 
276.600 

3.079.000 
831.400 

'2.357.700 
188.500 

1.557.300 
624-.100 
97.300 

1.288.100 
476.200 
183.000 

B hesabında alac:aiımu 5111.600 
Belçika 
Çeko-Slovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macariatan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. t. 
Yugoslavya 
Ywıanistan 

CETVEL:ı 

Muhtelif m11mleketlenn M erlcez banlı:a
la.rrada tutulan klirinı besaplırında/ci 

alıcı/c/arzmız 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. Hesabı 
Yunani&tan C. 

Miktar T. L. 

38.500 
9.400 

227.100 
150 

Vergiler temyiz komisyonunda 

Vergiler temyiz komisyonu azasın· 
dan Tahsin Ergün terfian bu komis • 
yonun daire reisliğine tayin edilmiş-
tir. 

Hava devri 

Donanma Cemiyeti 
Piyangoları 

kaldırılıyor Bütün Amerika, bugün tayyare
cileri Hughes'un dört günde dünya· 
yı dolaşmasının ilk yıldönümünü 
kutlamaktadırlar. Dünyayı atına Mülga donanma cemiyeti tarafın • 
küçük bulan Timurlengin, aon nefe- ı dan hasılatı tersane inşaatına sarfo • 
sinde her tnrafını göremediğine lunmak Uzere 1917 seneainde donan • 
yandığı alemimizi, 100 saati dol- ma piyango tahvili namı altında kırk 
durmıyan bir zaman içinde bulutlar senede itfa edilmek üzere beheri iti· 
arasından seyreden bu insan oğlu bari bir lira kıymetinde bir milyon 
ıüphesiz ki bir kahramandır ve biz, lira1ık tahvil çıkarılmıştı. Bunlardan 
kahramanlara itık olan bir milletiz. 400 bin adedi itibad kıymetinden yüz 

de 15 ve 20 noksaniyle itibarı milli 
bankasına verilmiş ve banka da bun • 
ları tedavüle çıkarmış, diğer kısım -
ları satılmıyarak bankanın elinde kal 
mııtır. 

Devrimizin adı hava devridir. 
Bu devir, milletler arasından tek 
kalmıı olan birkaç vatandaıın ıcref 
sahibi olmasını ki.fi gi)rmemektedir. 
Yakın senelerin bütün istilaları, 
harpleri, mücadeleleri sıklet merke
zini tayyarede toplıyor. Atatürk'e 
Sakarya boylarında, hayat ve ölüm 
harbini yaptığımız günlerde "hattı 
müdafaa yoktur, sathımüdafaa var
dır ve bu satıh bütün vatandır.,, de
dirten hakikat, bugün hava kuvet· 
lerinin malı olmuıtur: tayyare için 
zaman ve meııafe mefhumu yoktur. 
Cephe boyunda ne kadar hakimse 
ve ne kadar "ötüm ve ateş saçmak 
imkanı varsa, cephe gerisinde tar
lasında çalışan kadın, beıiğinde u
yuyan çocuk, köşesinde mukadderi 
bekliyen ihtiyar için de tehlike aynı 
ve belki de daha çoktur. Dahası 
var: milli hayatı ayakla tutacak bü
tün kıymetler, çelik kartalın tehdidi 
altındadır. Milli Şefin ıu sözlerini 
hatırlayınız: 

"- Artık muharebe ihtimalatına 

karıı manevra ve talim yapmak si

lah altında bulunan resmi orduların 

san tları halinden çıkıyor. Muhare· 

be halinde tayyare hüciımuna karıı 
ıehirler kendilerini naıııl müdafaa 
edecekler, yani mektep yaşında bu
lunan çocuk, fabrikada çalı,an &· 

mele, tarlasını &Üren rencber mem
leketi muharebe halinde: iken tay
yare hücumuna uirarsa kendi ha· 
yatını koruyarak itine nasıl devam 
edecek? Bu, talim demektir.,, 

Milli Şefin bu sözlerinin altında 

932 tarihi vardır. Yedi seneden beri 

Hiç bir tarafa satılmıyarak cemiyet 
elinde kalan ve tedavüle çıkarılmıyan 
600 bin adet tahvil de 2 nisan 935 ta • 
rihli ve 104 numaralı kararname ile 
hazineye intikal etmişti. Şimdiye ka
dar bu bir milyon adet tahvilden an • 
cak 61.100 adedi her aene bü~esine 

konulan tahsisatla itfa olunabilmit ve 
geri kalan kısmının itfası ise bu sene
den itibaren daha 17 sene g1~\ uzun 
bir zamana tevakkuf etmekte bulun • 
muştur. Faize tabi olmamaları itiba • 
riyle hamillerine hiç bir fayda temin 
edemiyen, tasfiyeleri için daha bir 
çok seneler intizarı mecburi kılan bu 
tahvillerin itfası, hem hamillerinin 20 
küsür seneden beri mühmel olan pa -
ralarından istifadelerini ve hem de 
bütçeye her sene bu iş için konulan 
tahsisatın daha müsmir işlere tahsisi
ni temin gibi mühim faydaları istih • 
daf edeceği derpiş olunmuştur. 

Tasfiye işini karşılamak üzere muk 
tezi ~ahsisatın bu tahvillerin seneli!( 
taksitleri için hazineden İş bankası • 
na her sene tevdi olunan paralardan 
müstakbel keşideler için ayrılmak su· 
retiyle bu bankadan biriken beş yüz 
bin lira temin edilecektir. 

Bu suretle mülga donanma cemiye· 
ti tarafından tedavül mevkiine çıkarı
lan ikramiyeli piyango tahvillerin • 
den şimdiye numaralarına ikramiye 
ve amorti isabet etmiyenlerden itiba
ri kıymetleri üzerine mayıs 940 niha
yetine kadar satın alınmak suretiyle 
itfasına izin verilmittir. Hazine elin
de olup tedavüle çıkarılmıg olanlar 
usulen imha edileceklerdir. 

bütün hadiseler, devrimizin hava 
devri olduğunu ispat etmiştir. Türk· 
kuıunu hürmetle ve a vgi ile ııelfım· 
hyalnnı bütün yurtta. ve bilhassa. Bu tahvillerden numaraaına ikra • 
gençlikte kayna§an uçma zev ını mtyc 1 e~ c<ı.lp de lmdly• kad~ •· 

b 1 Ç k k d ~ ·ı da lınmamış olanlar hakkında tahvıller 
ona orç uyuz. o uza egı , • . .. .. 
ha dört aene evel, Türkkuıulular üzerınde yazılı mürur zaman hukmu 
Erıazi tepelerinin bot eteklerinde, ~fu~ kalacak ve bu~dan müte~el • 
kızgın ıüneş veya dondurucu ıoiuk lıt netıceler hak ve vecıbeler hazınc~ • 
altında üç be§ kiti idiler, bugün aa· ye ait olacaktır. 
yıları bine yaklaımııtır. ----

Davamızın bit~iiini ve neticelen
diğini sanmayınız. Baıkalan, para· 
ıütlü fırkaları cephe gerilerine İn· 
dinneğe hazırlanıyorlar. Biz, milli 
işlerde asrı yıla sığdırmasını bilen 
milletiz: bir kahramanlık mevzuu 
olan havacılıkta en muvaffak olan • 
lar arasında bulunabileceğimizi fU 
kısa zaman iııbat etmiıtir. 

KUTAY 

Au bir kayıp 

Gençler Birliği Spor 

Kulübü kongresi 
Ankara Gençler Birliii spor Kulü

bü idare heyetinden : 

Kulübümüzün senelik mutat umu • 
mi heyet toplantısı 29. 7. 939 cumarte 
si günü saat (15) de Ankara Halke • 
evi salonunda yapılacaktır. Bütün a· 
zaların bu toplantıya teırifleri rica o· 
lunur. 

Ruzname: 
1 - İdare heyeti raporunun okun • 

ması, 

Maliye Vekale.ti bina temyiz ko • 2 - Bllnçonun okunmas, 
misyonu reisi B. Nazif Göker vefat 3 - İdare heyetinin ibrası, 
etmiş ve namazı dün Hacı Bayramda 4 - Hami, Fahri ve umumi reisle • 

k rin intihabı, 
kılındı tan sonra törenle Cebeciye 

5 - İdare heyeti seçimi, 
defnedilmiştir. Kıymetli maliyecile • . . . .. , . 6 - Murakiplerin seçimi, 
rımızden olan B. Nazıf Goker ın cena Dikkat: Toplantıda nızami ekseri-
ze töreninde maliye vekaleti ve Diva· yet olmadığı takdirde toplantı mez • 
nı Muhasebat erkanı, arkadaşları ve kur tarihten bir hafta sonraya yani 
dostları bulunmuştur. Ailesine başsa- 5. 8. 939 cumartesi günü saat (15) e 
ğı dileriz. talik olunacaktır. 

Hatay Vilôyeti Adliye 
teşkilôtlnda tôyinler 

Adliye te§kilatımızda yeni tayinler yapılmıttır. Bu tayinler bil
hassa Hatay viljyetimizi alakadar etmektedir. Bu vesile ile mu
ayyen deği§iklikler olmuştur. Tayin listesini a~ağı yazıyoruz: 

Adliye teşkilatımızda yeni ta
yinler yapılmı,tır. Bu tayinler bil
hassa Hatay vilayetimizi alakadar 
etmektedir. Bu vesile ile bazı deği • 
ıiklikler olmuıtur. Tayin listesini a
§ağı yazıyoruz: 

90 lira maşlı Antakya ağır ceza re
isliğine Malatya reisi Sadık Erdem, 
90 lira maaşlı İstanbul hakimliğine 
Aydın müddeiumumisi Raşit Maykut, 
80 lira maaşlı Rize ceza hakimliğine 
Bolu müddeiumumisi Nizamettin A
car, 80 lira maaşlı Burdur hakimliği • 
ne Giresun reisi Kazım Tokmak, 80 
lira ma.ışh Üsküdar hukuk hakimliği
ne Bilecik hukuk hakimi Murat Hu
lusi Türkmen, 70 lira maaşlı Yaylada
ğı ceza hakimliğine Rize eski bidayet 
ceza reisi Halil Vehbi Yaylalı, 70 lira 
maa§lı Giresun reisliğine Burdur ha· 
kimi Yahya Güvenli tayin edilmişler
dir. 

60 lira maCl§lılar 

Antakya hukuk hakimliğine Pazar
cık hakimi Sadık Taşkın, Antakya 
müddeiumumiliğine Elmalı müddeiu
mumisi Emin Nami Giıvcn, Reyhani· 
ye ceza hakimliğine Biga eski müd· 
deiumumisi Hüsamettin Bengü, Has
sa hukuk hakimliğine Kulp eski haki
mi Şemsettin Tokbay, Arauz sulh ha
kimliğine Edirne eski bidayet mahke· 
mesi müddeiumumisi Abbas Durak
oğlu, Seyhan kadastro hakimliğine 
Seyhan tapu ve kadastro azası ve eski 
Aydın kadastro hakimi Cevdet tayin 
edilmişlerdir. 

50 lira maCJ§lılar 
Antakya ceza hakimliğine Ödemi§ 

müddeiumumisi İsmail Zeybekoğlu, 
İskenderun hukuk hakimliğine Er· 
menak hukuk hakimi Şevki Ayer, İs
kenderun ceza hakimliğine Çivril ce
za hakimi Mehmet Kayakırılmaz, 

Hassa ceza hakimliğine Antalya sulh 
hakimi ,Ragıp İnanç, Süvcydiye sulh 
hakimÜğine Tarsus eski müddeiu· 
mumisi Rifat Yüce, Ankara hakimli· 
ğine Adliye vekaleti zat işleri umum 
müdür başmuavini Sedat Çumralı, A· 
masya azalığına Akşehir azası Hüsnü 
Karacaoğlu, İstanbul azalığına İstan-
bul sulh h khui Tnhsln 1st nbullu. 

Ankara sulh hakimliğine Çubuk müd
deiumumisi Reşat Bayramoğlu tayin 
edilmişlerdir. 

40 lira maCl§lılar 

Antakya ağır ceza azalığına De
mirci müddeiumumisi Kudret Kara· 
bay, Antakya ağır ceza azalığına Kan
gal hakimi Sabit Somtürk, İskende
run müddeiumumiliğine Torbalı müd
deiumumisi Nahit Okay, Kırıkhan 
hukuk hakimliğine Akseki hakimi 
Feyzi Atahan, Reyhaniye hukuk ha· 
kimliğine Adana sulh hakimi Mehmet 
Ali Altunay, Beylan sulh hakimliği· 
ne Anamur eski müddeiumumisi Hik· 
met Tüzer, Adapazarı azalığına Mut 
müddeiumumisi Şükrü Güneymen, 
Midyat hakimliğine Kemaliye müdde
iumumisi Asaf Günaç, Vakfıkebir ha· 
kimliğine Reşadiye bakimi Nejat E
ğemen, Ankara müddeiumumisi mua
vinliğine Ankara icra memuru Ramiz 
Eren, Bor müddeiumumiliğine Yal
vaç müddeiumumisi Abdüssamet De· 
miralp, Eskişehir kadastro hakimliği· 
ne Seyhan kadastro hakimi Ekrem 
Ragibi Aksun, Kırklareli azalığına 

Kadirli hakimi Tahsin Köprülü tayin 
edilmişlerdir. 

35 liralık maa§lar 

Antakya aza muavinliğine Diyar
bakır müddeiumumi muavini Muhsin 

Gürsal, Antakya müddeiumumi mua· 
vinliğine Balıkesir sulh hakimi Ke· 
mal İrem, Antakya sorgu hakimliği • 
ne, Islahiye sorgu hakimi Ahsen A· 
ral, İskenderun hakim muavinliğine 
Ayancık hakim muavini Rasim Amık, 
Kırıkhan müddeiumumi muavinliğine 
Dörtyol müddeiumumi muavini Sakıp 
Güneş, Kırıkhan sorgu hakimliğine 

Emirdağ sorgu hakimi Ural İdil, Kı· 
rıkhan hakim muavinliğine Tavas 
müddeiumumi muavini Şükrü Eroğ
lu, Yayladağı müddeiumumi muavin. 
liğine Saiteli müddeiumumisi Feyzi 
Boran, Reyhaniye müddeiumumi mu
avinliğine Tokat eski müddeiumumi 
muavini Mustafa Gültekin, Bolvadin 
ceza hakimliğine Burdur ceza hakimi 
Galip Tulunay, İstanbul sulh hakim· 
liğine Adapazarı sulh hakimi Ayşe 
Lutfiye Tanberk, baş müddeiumumi 
muavinliğine Ankara müddeiumumi 
umumi muavini Mebrure Esin, Bile .. 
cik müddeiumumi muavinliğine Ada· 
na icra memuru Ahmet Batur, Samsun 
müddeiumumi muavinliğine Hafik 
müddeiumumi muavini Şeref Barkut 
tayin edilmişlerdir. 

30 lira maQflılar 

Antakya müddeiumumi muavinli • 
ğine hakim namzedi Abdülfeyyaz Ba· 
yiç, İskenderun sorgu hakimliğine 
Afyon aza muavini Mahmut Faik 
Güçbilmez, Yayladağı sorgu hakimli· 
ğine hakim namzedi Şeref Erdoğan, 
Yayladağı hakim muavinliğine hikim 
namzedi Kemal Demiroğlu, Reyhani· 
ye sorgu hakimliğine Kaş sorgu haki .. 
mi Feyzi Kurtarel, Reyhaniye hakim 
muavinliğine hakim.namzedi Kazım 
Günay, Hassa sorgu hakimliğine h1· 
kim namzedi Abdurrahman Bayar, 
Hassa bakim muavinliğine hakim 
namzedi Hüseyin Tavşancıl, Erzin· 
can müddeiumumi muavinliğine Ma .. 
nisa eski müddeiumumi muavini Hil· 
mi Davazlıgil, Kangal müddeiumumi 
muavinliğine Kırşehir 1za muavini 
Halit Güral, Hassa müddeiumumi mu· 
avinliğine hakim namzedi Recep Er .. 
kilet tayin edilmiştir. 

Hozırlik yu:z:me1err 

Beden Terbiyesi Ankara. Bölge$t 
Su Sporları ajanlığından: 

16 temmuz pazar günü yapılacak 

federasyon teşvik müsabakasına ha .. 
zırlık yüzmeleri saat 14,30 da yapıla· 
caktır. Hakemler: karar hakemi Yek· 
ta Hulagu, Diğer Hakemler: Fuat 
Pura, Enver, Ziya Ozan, 

Yüzme nevileri: 
1 -- 100 metre serbest 
2 - 100 ,, sırt üstü 
3 - 200 ,, kurbağalama 

4 - 400 ,, serbest 
5 - 500 atlamalar 
6 -- 100X4 bayrak yarışı 
7 - Su topu oyunu 

Sünnet düğünü 
Dahiliye Vekaleti Muhasebe mü • 

meyi:zi B. Kemal Akıncının oğlu Su. 
ha Akıncının sünnet düğünü 14. 74 

939 gecesi Yenişehir Kutlu pasta sa • 
lonunda yapılmıştır. 

Gerçi Dominion'lara esasen veril • 
mit olan haklar, Hind yasasının mü
nakaşası esnasında muhtelif İngiliz 
görüşleri arasında vaki çarpışmalar 
ve en son olmak Üzere de Irak ve 
Mısır hükümetleriyle yapıl n mua
hedeler, lngiltere'de, derin bir gÖ· 
rüş değiıikliğinin peydahlandığını 
göstermekte idi. Ancak "milletlerin 
hüriyet ve istiklal hakkı", bir İngiliz 
devlet adamı tarafından bu şekilde 
ve bu sarahatle, hiç ifade edilme
mişti. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Lord Halifaks, sömürge istiyenle· 
re demek istiyor ki, 

- Sömürgeler formulünü, mede· 
niyetin ve terakkinin cihanşumül 
hamleleri, çoktan çürütmüştür. Sö
mürgeler peyderpey kalkacaktır. 
Kalkmağa mahkumdur. Gelen de· 
vir, milletlerin işbirliği nizamına ge· 
bedir. Bundan sonra, artık her mil
letin "h yat sahası" öteki milletle
rin hepsi ile iyi geçinmek ve onların 
müstakil ve hür hayat haklarını ta· 
nımaktır." 

İngiliz hariciye nazırı, nutkunun 
bu parçası ile, İngiliz realizmine la
zım olan idealist özü katmıştır. Ken· 
disini, bilhassa bunun için tebrik et· 
mek lazımdır. 

Filvaki ,büyük harptcnbcri ortalığı 
perde perde kaplnmağa muvaffak 
olmuı olan buhran, bazılarına eko
nomik, bazılanna politik, bazılarına 
ideolojik ve kültürel görünmüıtür. 
Haddizatında halbuki, bu saydığı
mız bakış noktalarından getirilebile
cek müıahedcler, asıl hadisenin a
razından baıka bir şey değildir. 

Buhran, insanlığın buhranıdır.Mcde 

Pipo rekoru! 

inhisarlar idaresi güzel bir pi· 

po tütünü yapıp aatııa çıkaralıbe· 
ri bizde pipo içenler çoğalıyor. 

Fakat henüz pipo müsabaka· 
ları yapmıyoruz. Pipo müaabaka· 
sı da olur mu? diyeceksiniz: olur 
ve hatti. rekorlar kırılır. 

Son senenin rekorunu Fransız· 

Belçika hududu üzerinde bulunan 
Menin köyünde yapılan bir pipo 
müsabakasında bir pipoyu aÖn· 
dürmeksizin 1 saat 8 dakika 33 
saniye içmek suretiyle Leon Bas· 
tin isminde bir adam kazanmı~· 
tır. 

Kara Jüıünceler! 

''Vilyam Pit demiıti ki: "Etra• 
f ımızda haraplıktan ve ümitaiz· 
likten baıka bir ıey yok.,, 

Vilberfors 1800 tarihlerinde 
ıunlan söylemiıti: 

" Evlenmiye cesaret edemiyo
rum. Çünkü istikbal karanlık ve 

" 

Lort Grey 1819 da: 

"Her ıeyin bizi büyük bir f e· 
lakete ıötürdüğüne kanaat edi· 
yorum.,, demitti. 

Velington dükü, 1851 de ölece· 
ği akşam demitti ki: 

"Allaha ıükür ki etrafa çök
mekte olan büyük felaketi gör
meden hayattan ayrılıyorum . ., 

Disraeli 1849 da ıunları söyle· 
miıti: 

"Endüstride, ticarette ve zira· 
atte hiç bir ümit yoktur.,, 

Şu sözler de kıraliçe Adelaid
indir: 

" lngilterede kopmak üzere olan 
ihtilalde büyük bir cesaretle Ma· 

---• ••M,t'•U1,1'Ul X1 • nın. 

lü oynamasını çok iaterim.,, 

Lort Şaf tesburi 1848 de demiı· 
ti ki: 

" lngiliz imparatorluk aefine· 

sini batmaktan hiç bir ıey kurla· 

ramıyacaktır.,, 

Bir İngiliz mecmuaamdan türk· 

çeye çevirdiğim bu sözlerden aon· 

ra son zamanlarda bütün dünya 

gazetelerinde ortaya atılan bet• 

bin düıünceleri hatırladım. Aca• 

ha bunlan da gelecek neıiller, 

yukandaki mecmua gibi, tekrar· 

]ayıp eilenecekler midir? 

için, yahut da gerçekten ıüzel Öt· 
tüiünden bülbül, asırlardanberi 
birçok ıairlere ilham veregelmi~· 
tir. 

Bundan bir hayli zaman evel 

Bechstein iıminde birisine : 

- Bülbül öterken ne der? 

diye merak olmuf. Dinlemi§, 

dinlemiş; nihayet ıunları zaptet· 

miı: 

Zozozozozozozozozirrhading, 
llezezezezezezezezezeze co

war ho dze hoi, 

Higaigaigaigaigaigaiga guaİa· 

ıai coricor dzio pi. 

lam bet vok günahmı§ ! 

Lambet Wolk (lambet vok) 

ıon ıünlerin moda olan ve raibet 

gören bir dansıdır, biliyorsunuz. 

Fakat Blömfontayn'da bulunan 

Felemenk kilisesi sinod meclisi bu 

dansm günah olduğuna karar 

çıkmıyor mu? Pek aıa. J bilmemelidir:· ..... -

İskenderun, Diyarbakır ve 

Nazillide 34 derece 
Şehrimizde hava umumiyetle çok 

bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 
geçmiş, rüzgar şimali şarkiden sani· 
yede 8 metre hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklık 29 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Yurdda hava, Kocaeli ve Orta A. 
nadolu bölgelerinde çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Ege'nin cenup kısım· 
lariyle cenubu şarki Anadolu'da açık, 
diğer bölgelerde umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. 

24 saat içind.eki yağı§ların ırıetre · 
murabbaına bıraktıkları au miktarı 
Lüleburgaz'da 35, Çorlu'da 30, Tekir
dağ'da 14, Kütahya'da 2, Zonguldai< 
ve Pınarhisar'da 1 kilogramdır. Riiz
garlar Akdeniz kıyılarında cenuptan, 
diğer bölgelerde ekseriyetle şimalden 
saniyede en çok 9 metre kadar hızla 
esmiştir. En yüksek sıcaklıklar Ela
zığ'da 30 Antalya ve İzmir'de 31, A· 
dana'da 32, Bodrumda 33, Nazilli, Di
Jarbakır n İskenderun' 
mısu ta bir şey 
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"Açlar,, ve ''toklar,, 
Bir kaç sene evel, .. aç" ve "tok" 

devletlerden çok bahsediliyordu: 
İngiltere, Franıa, Amerika ve Sov· 
yetler .. tok" devletlerdi. Almanya, 
İtalya ve Japonya da "aç" ııayılırdı. 
Japonya, 1931 aeneainde açlığa da· 
yanamıyarak Çin'in bir ayaletine 
saldırdı. Ve otuz küsur milyon nü
fusu olan Mançurya'yı istila etti. 
Mançurya ile beraber, Japonya'nm 
eline geni§ hububat ııahalan ve zen· 
sin maden ocakları geçti. Bundan 
aonra Japonya'nın doyacağı zanne-
dilmiıti. 

1935 senesinde de Fransa, "aç" o· 
lan ltalya'ya Habeıistan'ı verdi. Bu 
arada üçüncü aç bir devlet olan Al
manya, Sar mmtakaaım geri ald~. 
Ertesi ıene Avusturya'yı ilhak ettı. 
Bir ıene ııonra da Südet mmtakasmı 
aldı. Bu toprakların ilhakından son• 
ra doyduklan zannedildiği bir sıra
da Almanya Çekiııtan'ı ve ltalya da 
Arnavutluk'u İ§gal ediverdil~r. f?· 
burun yedikçe ittihaaı açılır dıy.e ~·! 
aöz vardır• otoriter devletlerin ıstala 

' · "lhak politikaları da toprak ve arazı 1 

f ttikçe yeni hız almaktadır. ~~. v~; 
ziretin garip tarafı şudur k~İ ~ç. 
aay ~an devletler, daima ken~ı 1 endnı, 
ıu ve bu lokmanm yutulmas•Y. e ~-

k . ·· l rmialerdır. Aı-yaca \.0azıyette gos e " , 
manya Sar'ı aldığı zaman, .~.vı:'1~~ • 

• • · t medıgını soy· da bır kan§ arazı ıs e , • 
1 . . A • ·· ·· Avu•turya yı ıl-
emıttı. ynı sozu "' . 

hak ettikten ıonra tekrar ettı. ltalya 

H b . t , • tı·ıa· eder etmez, artık a eııs an ı ıs b" 
"tok" devletler arasında sayıla ıle· 

~· . b"ld'rmiati. Fakat hazım za • 
ce6ını ı ı " . d h b .. 
manı geçer geçmez ye_nı ve a a u-
yük "parçalar" pefınde koımıya 
baıladılar. 

iki aene içinde Avrupa'da ve Af
rika'da bir çok memleketleri istila
lan altma geçirdikten sonra timdi 
"doymu§" sayılmak için yeni bir lis
te daha hazırlamıı bulunuyorlar. 
Egto de Corbino namın~aki ita_ly_a? 
gazeteıi, "hakiki aulh' un temını ı

çin alman ve İtalyan mutalebatmm 
mahiyetini bir defa daha sayma~ta
dır. Bu razeteye göre, Tunus, Cıbu
ti, Süvey§ ve Malta ltalya';a veril • 
meli Cebelüttank ispanya ya, Dan· 
:ar Koridor ve eaki müstemlekeleri 
d~ Almanya'ya. lade edilmeli. O za
man silahlar tahdit edilebilir. lktı
.,_,ı· :!ı. ·. ti~ v.arnlır e "hakiki" 
aulh de kurulmu§ olur. Bir defa artik 
ltalya'nm ve Almanya'nm doyabile
ceı.a.-.a-.a- ._ • ~ı_: 
ııı:eamıttir. Farıumahal bu memleket• 
)er de otoriter devletlere teslim edi
lecek olsa, "tokların" ertesi gün ye
ni bir liııte ile karıılaımıyacaklarm· 
dan kimse emin değildir. Kaldı ki 
bahismevzuu olan yerlerin hu dev
letlere teslimi aali. dü§ünÜlemez. 

İtalya Habeıistan ve Arna· 
vutluk'u eline geçirdikten sonra ne 
hakla Mmt'a ait olan Süveyt'deıı 
bahsedebilir? İtalya bugün alacaklı 
olan devletler ıııraamda değil, borç
lu olan devletler arasındadır. hal -
yan ~azeteleri, bu memleketlerin 
kenrlilerine verilemiyeceğini bildik
lH: halde neden bunlan birer dava 
h11.linde ertaya atmaktadırlar? Bu
nun ıebebini anlamak için f a~ist ve 
milli ıoayaliııt rejimlerinin "dava· 
aız" yaıayamıyacaklarını hatırla • 
m.ak Jizımdır. Her iki rejim de böyle 
"açık davalar" üzerinde beslenir. 
Davalar kapandığı gün, her iki re • 
jim de zayıflar ve ıar&ılır. Binaena
leyh italyan gazetelerinin bu iddia
larmt, biraz da dahili politikalannın 
icplarmdan addetmek lazımdır. 

İtiraf etmek lazımdır ki, bu rejim
lere kartı daima tedafüi vaziyette 
kalmak karıı taraf için bir ziı.f man· 
zaraaı arzediyor. İtalya bugün bat· 
kalarma ait olan topraklara ııahiptir 
Mesela Amavutluk'u haksız yere iı
gal etmit ve arnavut milletini esaret 
altma almııtır. Sonra on iki adayı 
bluhafaza etmek için otoriter dev• 
letlerin bu kadar ehemiyet verdik • 
leri ırki bir sebep yoktur. Tirol'deki 
•imanların mukadderatı Almanya'· 
Yı alakadar eder. Fakat bu da hak -
•tz olarak ltalya'nın itıali altında • 
dır. Ayni ıey, ayni derecede kuvetle 
Almanya'nm Çekistan'ı istilası hak
kında söylenebilir. Binaenaleyh kar
tı tarafın artık müdafaadan teeaVÜ· 
a:e geçmelerine zaman gelmit olaa 
terektir. Otoriter devletler, beslen • 
!nek için "açık dava" istiyorlarsa, bu 
"davaları" İngiltere ve Fransa aç· 
~alrdırlar. 

A. Ş. Enner 

Danzig'de tevkifler 

U[US 

DÜNYA HABERLERi 

Yugoalavya B41vekili B. 
Tavetkoviç 

Yugoslavya 
kabinesinde 

deği1iklik mi ! 
Belgrat, 14 a.a. - Balgrad'ın sıya -

si mahfillerinde dolaşan bir şayiaya 
göre dün Brodo'da naip prens Pot ile 
başvekil Çvetkoviç, ayan meclisi rei -
si Koroşctz ve münakalat nazırı Ku -
lanoviç arasında yapılan mülakat es
nasında kabinede bir değişiklik yapıl
ması ihtimali mevzuu bahsolmuştur. 
Maçek'in uzlaşma zihniyetile hareket 
ederek isteklerinde pek ileri gitme -
meısi sayesinde hırvatlarlar yakında 

hasıl olacak itilaf Yugoslavya kabine
sinde bir değişiklik husule gelmesini 
intaç edecektir. 

Almanya 
Silezya hududunu 

tahkim ediyor 
Var~ova, 14 a.a· - Polonya gazete

lerinin alman Silezyasında Oppclu
den alarak neşrettikleri haberlere gö· 
re neşredilen bir ilan mucibince, Si
lezya hudut mıntakasında bulunan 
her mlieasese, amelesinden ikisini hu
dutta istihkam inşaatında kullanıl -
mak üzere alman makamlarının emri
ne verecektir. Aynı ilAna göre, bu a
melenin yevmiyelerini, müesseseleri . 

İngiltere1nin 
yeni bütçesi: 

1,4 milyar sterlin l 
Londra, 14 a.a. - Maliye kanunu 

öğleden &onra 141 reye karıı 206 rey 
ile kabul edilmi tir. İngiliz bütçesi -
nin yekQnu 1.400.000.000 ııterlingdir. 
Bunun 900 milyonu kazanç vergisi, 
500 milyonu istikrazlar ve hazine bo
nolariyle temin edilmektedir. 

Sir J ohn Simon, icap ettiği zaman 
yeniden iıtikraz tahvilleri çıkarılaca
ğını beyan etmiştir. 

Milli müdafaa için ayrılan tahıisa
tın yekunu 730 milyondur. 

Sir John Simon, şunları söylemiş -

tir: 
"- Milletimiz ne olursa olsun mem 

leketin hUrriyetini, emniyetini ve ku
vetini temin etmek için lazımgelen 
her ıcyi bulmağa azmetmiştir.,, 

H AB ER L ~.~.ı . KÜÇÜK DIŞ 
••• t '""''" .......... t 

Fransız milli bayramı 
Fransa'da ve bütün imparatorlukta 

Parlak şekilde kutlandı 

Cümhurreisinin mesajı, Roma ve 
Berlin' deki Fransız Sefirlerinin beyanall 

Paris, 14 a.a. - Bu yıl, milli bayram, franıız ihtilalinin 150 in
ci yıldönümü olmaaı ve beynelmilel hadiseler dolayısiyle bir fran
sız birliği tezahürü tetkil etmesi münasebetiyle istisnai bir par

laklıkla teait edilmittir. Doıt ve 
müttefik devletler mümessilleri 
ve kıtalarının iıtiraki merasime 
hususi bir tekil vennittir. Kıta. 
atın Etoile meyda·nından Con
corde meydanına kadar yapılan 
geçidi saat 9 dan 11/ 50 ye kadar 
sürmüt ve devlet reisi geçitte 
hazır bulunmuıtur. Yaya kaldı
rımlarınm üzerinde biriken hal
kın miktarı bir milyonu bulmak
ta idi. 

Reisicümhurun yanında Fas Sulta
nı ile bulgar meclisi reisi Muşanof, 
İngiltere Harbiye Nazırı Hor Beli• -
ha, Londra'nın pasif müdafaa §efi, 
ingiliz erkanıharbiye reisi ve Vins -
ton Churchille bulunmakta idi. 

Şeref tribününde fransız impara -
torluğu mümessilleri, Cezayir, Tu -
nus, Fas, Hindi Çini heyetleri, batı 
Afrikası, hattı üstüva Afrikası, Ka -
merun, Güyan, fransız Hindiıtanı, 

Madagaskar, Martinik, yeni Kalcdon
ya. yeni Ebrid, Reünyon adaları, sen 
Pier ve Mikelon, Somali ve Togo sa
hilleri heyetlerinin azası bulunuyor
du. 

Geçide her ırktan 30 bin kişi, muh
telif neviden makineli makineıi:ı 600 
araba, 120 top, 350 mitralyöz ve tank 
iştirak etmittir. 

Halk kıtaatı hararetle alkıtlamıı -
tır. Bilhassa ingiliz askerleri ve lej • 
yonerler sürekli bir ıurette alkışlan· 
ımşlardır. 

/ngÜİ% devlet adamları ıereline 
ziyafet 

rarıs, ı• a.a. - 14 temmuz: ıenlik
leri dolayısiyle buraya relmiı olan 
1ngiltere Harbiye Nazırı ile deniz, 
'kara ve hava genel kurmayları bat· 
kanları şerefine, ingiliz büyük elçiıi 
dün akşam büyük elçilik binasında 
büyük bir ziyafet vermittir. Bu ziya· 
fette ezcümle, BB. Daladiye, Bone 
ve Hore-Belisha ile general Gamelin, 
general Vuillemain, general Wey· 
gand, amiral Darlan, amiral Evanı, 

general Vikont Gort, hava mareıalı 
N cwhall ve general Playfair hazır 

bulunmuştur. 

Birkaç hava filosunun Paris iiıe -
rinden uçmasını müteakip 14 temmuz 
askeri geçit resmi baılamııtır. 

EvelA, beyaz elbiseli atletler reç -
miı, bunları askeri kıtalar takip et -
miştir. 

Bir milyon kitiden fazla tahmin e
dilen bir kütle, fransız aıkerlerini ve 
geçide iştirlk eden ingiliz mUfrcze
ıini tiddetle alkıılamııtır. 

vazifesi pek müşkül görünmekle be
raber, istikbale güvem bulunduğunu 
ve Fransa ile İspanya arasındaki bağ
ların her gün biraz daha kuvetleşme
sini temenni eylediğini bildirmiştir. 

Cümhurreiainin mesajı 

Paris, 14 a.a. - Cümhurreisi Leh -
run milli bayram münasebetiyle rad • 
yo ile verilen bir mesajında bütün 
fransızlara hitap ederek ihtilali hatır
latmış ve ezcümle demiştir ki: 

Bu mühim yıldönümünde fikir ve 
ruhlarımızı cetlerimizinkiylc birleş
tirelim. Onların sivik faziletlerinin 
varisi olarak 14. 7. 1790 yeminini ha -
tırlıyalım. Bu büyük hatıranın bize 
yurdumuzu bütün kuvetimizle müda -
faa etmek, hüriyeti ve müsavatı ve be
şerin ve vatandaşın diğer mukaddes 
haklarını idame ve çocuklarımıza dev· 
reylemek ve nihayet hür ve alicenap 
ve kuvetli olan büyük fransız camia
sında sıkı bir surette ve kardeşçe bir
leşmiı kalmak hususunda kati bir a
zim vermesini dilerim. 

Lebrun sözlerini bitirirken, impa
ratorluğun bütün sakinlerine Fransa
nın doğum farkı olmaksızın bütün in
sanlar için hüriyct ve müsavat hakkı
nı kabul ettiğini, onları say, tasarruf, 
nizam, irfan ve kiyasetlcriylc buna 
layık olmağa davet eylediğini ve ken
dilerine yardım ve nasihatlarını esir
gemiyeccğini bildirmiştir. 

lzmir konıoloıluğunda 

İzmir, 14 .a. - l4 temmuz bayra
mı dolayıslylo bu -b•h •ehrhnbdeki 
n-•n••• baıkonaolosu tarafından kon
ıoloaanede bir kabul resmi yapılmı§ -
tır. Vali, belediye reisi, komutan, em
niyet müdürü, diğer daire ve müesse
seler büyükleri ve fransız kolonisi bu 
meraııimde hazır bulunmu~lardır. Bu 
münasebetle akşam saat 20,30 da şehir 
guinosunda fransız kolonisi tarafın
dan bilyük bir ziyafet verilmiştir. Zi
yafette vilayet, komutanlık, belediye 
erk!nı, ıehir ileri gelenleri ve matbu
at mümessilleri hazır bulunmuılardır. 

Halk şarkıları 

söyledikleri için 

Tirol'lü kadın ve gen~ 
kızlar hapsediliyor 

Bütün Franıa'Ja bayrcun Londra, 14 a.a. - İtalya - tıviçre 
Paris, 14 a.a. _ Bu yıl milli bayram hududunda bulunan "Deyli Ekspre~s .. 

Y!llnız Paris'te değil bütün Fransada gueteai muhabirinin bildirdiğine gö
ve imparatorluk ıehirlerinde huıuıl re sözlerine itimat edilebilir ingiliz 
bir revnak almıştır. ve holandah yolcular, tirol'lü kadın -

Her tarafta geçit reıimleri yapıl. tarın ve renç kızların Tirol halk şar
mış ve gerek resmt tezahürat, gerek kılarım söyledikleri için Chuisa'da 
halk tezahUratı ve ıenlikler tarifi im· hapıedildiklerini beyan etmişlerdir. 
klnıız bir ıevk ve heyecan. içinde ce- Diğer cihetten "Niyuz Kronik),, 
reyan eylemiıtir. gazetesi!"İn Bolzano muhabiri bu mın-
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ISTANBUL Gazeteleri 
TAN 

Akdenizde İtalyan hazırlığının 
manası 

M. Zekeriya Sertel, bu baJm&kalesin.
de, İtalyanların on iki adadaki harp ha • 
zırhklarının manasını lr&$tınyor v~ t .
talyanın, bir harp vukuunda vaııfesı, 
demokrasileri Akdcnizde meıgul etmek 
olduğunu ı;öyliyerek onun Akd~nizdeki 
hS.kim vaziyetini ve garbt Akdenızde ku
vetli olan İngiltere ve Fransanın türk ve 
yunan ittifaklariyle şarki Akdeniz.de ka
zandıkları kuveti tebarüz ettirdikten son
ra İtalyanın on iki adadaki tahşidatından 
maksadı bir harp vukuunda deniz yolla· 
rını kesmek olduğunu izah ediyor. 

CUMHURİYET -----
Bir yıldönümü 

Nadir Nadi, başmakalesinde Fransa
nın 14 temmuz milli bayramına tahsiı e
diyor. Muharrir bu tarihin, biz türkler i
çin de popüler bir giın olduğunu, tanzi -
matla beraber oniımuze çarpan ilk ışık 
1789 ihtilalinin nimetleri olduğunu söy -
luyor ve fransız rejiminin hüriyete mus
tenid &elibetini tebaruz ettirerek turk 
inkılabının da ferdi hıiriyet prensi pi baş
lıca esaslarından biri olarak kabul ve i -
!in etmiıs olduğunu hatırlatıyor ve ileri 
cemiyetlerin ancak hür insanlardan ku -
rulabileceğini, bu itibarla 14 temmuz 
Fransa ile beraber insanlık tarihinin de 
hürmetle yadedeceği bir zafer ıünü ol -
duğunu ilhe ediyor. 

Sinyor Musolini, bana 38 frank 
50 santim borcunuz var 

Abidin Daver, bu baGlık altında, Sin· 
yör Muıoliniye hitaben neşrettiiii bir a
çık mektupta, İtalyan hududunda Vinti· 
mille'de kendisine yapılan muameleyi 
mufassalan anlattıktan sonra, bu muame
le yüzünden bir takım zararlara girdiği
ni, fakat bunların hepsinden vazgeçtiği
ni, yalnız otokar ücretinin haksız yere İ· 
talyanların kesesinde kalmasını doğru 
bulmadığını, bu paranın 38 frank 50 san
tim olduğunu söyliıyor ve diyor ki: "Muh
terem Sinyor, bu para ile oldürdüğünüz 
zavallı arnavutların kabirlerine çelenk 
koydurmanızı rica ederim ... 

YENİ SABAH 

Çıkmaz ıokak 
Hiıaeyin Cahit Yalçm, dünyanın bu -

c\inkü vaziyetini çıkmaz bir sokak içinde 
nevmidane bir çırpınma hareketine ben• 
zetenlerin pek de haksız olamıyacakla
rını soyledifi bu başmakalesinde, bu i
tin sonu ne olacak? sualini irad edenler -
le beraber umumi vaziyeti totaliter re • 
jimlerin isteklerini mutalea ediyor , bu 
vaziyete ça e olarak, totaliter şeflerin, 
gazetelerine verecekleri direktiflerle, 
tedrici bir ıükünet hazırlamalannda bu -
luyor, 

SON POSTA 
Dünyanın büyük derdi 

Muhittin Birıen, (Her ı\in) ı;ütunun
da, biıyi•~ harpten eve! sakin ve müref· 
feh yaşıyan Avrupa dunyasının bugunkü 
muvazenesizliği harbin yaptığı tahribat
tan mütevellit olduğunu söyliyerek cihan 
iktisadi vaziyetini tahlil ediyor ve bu -
gün Avrupanın huzur ve refah binasını 
yeniden kurmak için onun iktisadi bütün
lüğüniı iade etmek llizımgeldiğini bu ya
pılmadıkc;a da Avrupanın huzur ve rahat 
yuzil görmesine imkan olmadığını izah 
ediyor. 

SON TELGRAF 
Boşuna zahmet 

Etem İzzet Benice, makalesinde, İtal
ya ve Almanyanın yürüdükleri yolda 
yapayalnız kalmak mecburiyetinde olduk
larını, her hangi bir devletin, kendine ya
pılan vaitler ne olursa olsun bu iki dev
letle anlaşmak ve cephe almak yoluna 
meyledemediğini, bunun sebebinin ise i
!iikir olarak itimatsızlık, harp aleyhtar
lığı ye &ulh cephesinin goz onün.de bu -
lunan kuvet ve kudreti oldugunu yaz -
maktadır. 

Tayyarelerimiz Londraya 
gidiyor 

Türk bombardıman tayyarelerınoen 
mürekkep bir filonun teşrinievelde Lon -
drayı ziyaret edeceğini ve Sabiha Gok -
çenin kumandası altında bulunacak olan 
bu filonun kadın pilotlardan teşkil edi -
leceğini Deyli Telegraf gazetesinden ik
tibasen yazmaktadır. 

Çin Başvekil ve Maliye Nazırı diyor ki: 

Çin daha uzun yıllar 
harbedecek vaziyette 
iki yıl suren 

ve iktisadi 
harpten sonra 

vaziyeti bozulmuş 
malt 
değil 

Çu.n:Kin~, 14 a.a. - İki harp senesinden sonra iktısadi vaziyeti 
~e Çın dekı ecnebi sermayelerini gözden geçiren Batvekil ve ma
hye nazırı Dr. H. H. Kung, beyanatta bulunarak bilhassa demit· 
tir ki: 

- Askeri harekat ile ııcçen seneden Ba~vekil Kung, çin maliyesinin mil 
ıonra Çin'in mali bünyesi katiyen kcmmel olduğunun en manidar deli • 
aaraılmamııtır. Diğer cihetten hadisat linin çin parasında görülen istikrar 
memleketin bu yüklere gayri muay • olduğunu kaydetmiştir. Muhasemat de 
yen bir zamana kadar tahammül ede- vam ettiği müddetçe halk çin parası -
bileceğini isbat etmiştir . ., nı aramış ve onu mahalli japon idare 

Nazır, Çin'in uzun bir harbe niçin sinc.e ~edaville çıkarılan paraya tercih 
Japonlardan fazla mukavemet edebi- etmıştır. 
Ieceğini şu suretle izah etmittir: Çin parasının muhascmatın kendi • 

1 - Harbe tekaddüm eden ıeneler sine tahmil ettiği ağır yüklere muka
zarfında Çin'in iktı&adi ve mali bün- vemet etmesi ve muvazenesini muha
yeıi takviye edilmiştir. faza edebilmeıoi takdire şayan ve ibret 

2 - Siyasette vahdet, vatanperver- alınacak bir hadisedir. Bu münasebet• 
tik hisai ve çin hükümetinin muka _ le Kung, yaptıkları yardımdan dolayı 
vemet programının tatbik arzulan bllha111a Amerika ve İngiltere'ye kar• 
halkta ilerlemigtir. ıı minnettarlığını izhar etmi•tis. 

Çin yıpratma harbi tatbik 
edebilecek 

3 - Her şeyden evci bir ziraat mem 
keti olan Çin'dc iktisadi hayatın ih • 
tiyaçları nisbeten az olduğundan bir 
çok bakımlardan bu memleket kendi 
ihtiyaçlarını kendi temin eder ve bu 
itibarla uzun sürecek olan bir harbin 
tesirlerine bilhassa sınai bir memle -
ket olan' japonya'dan daha çok muka
vemet eder. 

Çekya'da Alman 

filmleri aleyhinde 

tezahürler yapılıyor 

Yabancı memleketlerdeki frınsız takıyı dotaıtıktan ıonra yazdığı bir 
X Tokio _ İtalyan • Japon ticaret büyük ve orta elçiliklerinde, elçiler yazıda halkın ıimdiki haletiruhiyesi 

komitesi. faaliyete başlamıştır. fransız kolonilerini kabul ederek sükOnet bulmadığı takdirde alman a- 4 _ Çin'in vasi bir hinterlanda ma-
l z Stokholm yo Fransa'nın barış arzusunu kaydeder- halinin tehciri için jandarmalara yar- lik olması, takdire •ayan olan muka • 

Prag, 14 a.a. - Dahiliye nezareti • 
nin bir tebliğine göre, reıımi makam· 
lar, sinemalarda alman filmleri oyna
tılırken vukua gelen alman aleyhtarı 
tezahürl~rin bundan böyle önüne geç· 
mck üzere tedbirler almışlardır. 

X Riga - Kıra og, lcen yeni kuvet hareketlerine kar•ı dım etmek üzere italyanların askert · ır 
ıu ile Londraya gitmek üzere buraya ır v~metı ve kendini yenilemek hanası. 

koymak hususundaki azmini de bil. kıtalar göndermek mecburiyetinde ka (' h'"k"" . . 
gelmiı:.tir. . . h t ha il . kl k d k d" sın u umetıne mım mukavemet için 

ır assa e r z ettırmiıterdir. laca arını ay etme te ır. sağlam bir temel kurmak, bı"r kalkın-X Tokio _ Maliye nezaretının neş-
rettiği istatistikler, 1939 senesinin ilk Franıız ıelirlerinin beyanatı lıviçreliler henüz çıkarılmadı ma faaliyeti göstermek ve bir yıprat-

Devlet makamları, bu gibi tezahür
lere sahne te§kil eden &inemalarda o • 
yunu tatil edecek, sinemaları kapata· 
cak ve teıahürlerde bulunan kimsele
ri tevkif eyliyecektir. 

altı ayı zarfından Japonya·nın yen , ma harbi sistemi tatbik etmek imk! • 
1 k tl e Roma da Françoiı Poncet demiştir Bern, 14 a.a. - Federal konsey bu nını vermiştir. 

blokuna dahil olmıyan mcm c e er ki: sabahki toplantısında B. Motta'nın t- M os kova 'dan 
yaptığı ihracatta mahsus bir a~ık gös "- Fransız milleti barııı arzu edi- talya'nın Tirol'da aldığı tedbirler hak Dünyada Çin Javcuına karıı 
termcktedir. yor, fakat hüriyetine, §erefine ve hu· kındaki raporunu dinlemiştir. ıempati var 1 h kk d 

X Bükre§ - Romanya'ya bir harp dutlarına vaki olacak herhan&ri bir te- Raporda, §imdiye kadar Bolzano'- Çin'in haklı davasına karıı dünya görüşme er a tn a 
malzemesi satı§ı işinde medhaldar 

0 
• cavüzü defetmeğe de azmeylemittir. da yerleşmiş hiç bir isviçrelinin he· sempati göstermektedir. Buna muka- haber gelmedı· 

lan eaki Romen milli • köylü partisi Bugünkü Fransa Marne Fransaıın - nüz ikametgahını terketmediği, ital· bil diğer devletlerin iktısadi menfa • 
mebuslarından Moliıs Boila, bir sene dan aşağı değildir. yan makamlarına verilen ıifahi nota- atlari ve siyasi emniyetleri için haki- Moskova, 14 a.a. - İngiltere ve 
hapse ve mühim bir para cezaaına mah Berlin'de de Coulondre §Öyle deınit da protesto kelimesi tasrihan zikre- ki bir tehlike teşkil eden Japonya'nın Fransa büyük elçileri ile Strang bu-
kôm olmuştur. tir: dilmit olmamakla beraber Roma'da kargaşalık ve tecavüz: siyaseti gUn gün Kremlin sarayına gitmişlerdir. 

X Londra - Harp zuhurunda ama- Fransa, aynı ilikti ile muttasıf mil- yapılan demarşın katı bir protesto ol- geçtikçe daha iyi bir tekilde anlaşıl • Yarın Molotof'la görüıccckleri bildi-
törlere mali yardımda bulunulmasını letlerle sıkı bir birlik içinde ve bizzat dufu, buna binaen basit bir izahat ta- maktadır. rilmektedir. 

t>anzig, 14 a.a. _ Poli , dün akşam, ve "muavin bir ticaret filosu .. ihdası- kendi kudretinin inki~afı ile barııın lehi bahis mevzuu olmadıfı bildiril- Çin'e karıı duyulan bu sempati ge- Müzakerelerin seyri hakkında bir 
banzig halkı ara ında umumi arat· nı derpif eden layiha, diin avam ka · korunmasına çalışmaktadır. Fakat bir mekte ve "Roma'daki faviçre orta el- çende Amerika, Fransa, İngiltere ve ma!Cımat alınamamıştır.Bu arada Sko
tırrnalarda bulunmu§ ve 70 kadar Dan marasında birinci defa okunmuştur. Avrupa iştirakinin tekrar doğduğunu çlıine verilen cevap bid tamamen tat- Sovyetler birliği ve diğer memleket- da fabrikalarının bir mümessili Mos
~igliyi tevkif etmi tir. Tevkif edilen· X Bratislsva - Slovakya ile Yu • ve herkesin hakkına riayet ve icapla- min etmiyor,. denilmektedir. ler tarafından kendisine yapılan mad- kova'ya muvasal§.t etmi§tir. Bunun 
l,rin evlerinde silah ve bomba bulun· goslavya arasında, tercihli muamele rını teslim ıuretiyle emniyet ve refa- Federal konsey Tirol'da yerleşmiı dl bir yardım ıeklinde teı:ahUr etmlı- Berlin'in muvafakatiyle olduğu şüp. 
~U§tur. Tevkif edilenler, mefsuh ser· esası üzerinden altı ay meri olmak Ü· hın reri reldiğini rönnek ümidini olan isviçrelilerin haklarını korumak tir. Buna mukabil ecnebt piyaıaları heaizdir. Bu mıime11il prensip itiba -

aıı..6... ............ ---...................... ...ı.....ı.--...-......... Lz.t~...bl·Lı:.....~:m.cmıli.k...anlaıım.ııL...i.ı"ın.z.alll.D...::11a:lt...1:1D:ı~lllıi~liL...._ ____________ ...LJ~l..J~··ık.ii..Dlltk...J!:s...;fl!!!~a1.Jllıl!!i!!MLJııl!l•~-ı.&:Un~~e~ti~k~e~·~al!Q.On~a~·~a~ka~~!m!!!.k.t~r.iyJ1 balı ~ 1-zin. lli icin 
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Tirol Almanları yurllar1ndan 
kovulacaklar mıdır 1 

1 YAZAN: EDITH BRICON 

r: i ngiliz matbuatı dün 
sansasyonel diye 

tavsif edilmiye Iayik bir ha 
her neşretti: Berlin'le Ro
ma hükümetleri "cenubi 
Tirol" almanlarını Alman
ya'ya nakletmek hususun -
da mutabık kalmışlar. 

Berlin hadiseyi tekzip 

etmiyor, yalnız bunu Tirol 

alınanları arasında arzu e· 

denlerin anayurda dönme • 

lerini kolaylaştırmak mak
sadiyle alınmış tedbirler 
şeklinde tahdi tediyor. Fa
kat şimdiden iki ofis işi 
ele almışlardır. 1921 de A· 
nadolu rumlarının muhace 
retine benzer bir kütle mu
haceretinden bahsetmek 
her halde fazla mübalağa • 
olmaz; fakat burada muh
telif yerlerde mesleklerini 
icra edebilecek zanaatkar • 
lar ve tüccarlar değil top -
rak sahibi köylüler mevzu
bahistir. 

Tirol alınanları şeref his

leri hüriyet aşkiyle mez· 

colmuş çalışkan ve vakur 
bir halk kütlesidir. Öyle ki 

burada her vadi, iki asırlık 

Habsburg merkeziyetcili • 
ğine rağmen kendi hususi
yetlerini muhafaza eden 
kendine mahsus bir alemdi. 

Fakat faşizm bu dağlıla

rı en mukaddes ananele -
rinden mahrum etmeye az -
metti. Dilleri evela hükü
met dairelerinde, sonra 
mekteplerde, nihayet kili • 
ıede ve hatta çocuklara al
manca öğretilmesi mene • 
dilmek auretiyle aileler i • 
çinde yasak edildi. 

Bununla beraber alman 

kültürünün kökünü kazı • 

mak için yapılan bu müca • 

dele cenup tirollularının 

milli hislerini tahrik et· 
mekten başka bir netice 
vermeyince faşist hüküme
ti alman köylülerini ita] • 
yan işçilerinin yığını al -
tında kaybetmek için bu 
mıntakayı sanayileştirme 
işine girişti. Bu suretle 
yirmi seneden kısa bir za· 
man içinde Bolzano'nun 
nüfusu üç misline yakın 
çoğaldı. Üstelik köylüyü 
arazisinden mahrum etmek 
için iflasa sürUkliyen bir 
vergi sistemi ihdas edildi. 

Sabık vatanları Avus
turya'nın kendileri

ni himayeden aciz olduğu
nu ve bahusus 1934 denberi 
ltalya'nın vesayeti altında 
bulunduğunu bildikleri i • 
çin tazyik altında inliyen 
cenubi Tirol'lular sabit bir 
fikirle yaşıyorlardı: cenu
bi Tirol'i de içine alacak 
büyük bir alman devletinin 
kurulması. 

pa]er "Mein Kampf"da 

Almanya'nın kazanabilece
ğini umduğu yegane müt
tefik olan ltalya'nın dost -
luğu, Almanya'nın bu top • 
raklardan feragatine bağlı 
olduğunu yazıyordu. Fakat 
Tirol alınanları bunun sı • 
rası gelmek üzere bir bek -
leyiş manevrasından ibaret 
olduğu kanaatindeydiler. 
İtalyan dostluğu büyük Al
manya'nın tahakkukuna 
imkan verince, Almanya 
kendi malını tekrar geri a
lacaktı. Böylece bütün ü -
mitlerini kendilerine ihıı. -
net etmiş olana bağlamış -
lardı. 

Fakat Anşlus vukua gel

di. Führer, hunu Musolini
ye kabul ettirebilmek için 

Brenner hududuna ebedi -
yen riayet etmek teahhü -

düne girişti. Bu teahhüt 

büyük faşist konseyince 

resmen senet ittihaz edildi. 

Sulh muahedelerinin İtal -

ya'ya verdiği bu 250.000 al
manın mukadderatını ağır 

bir taş tayin etmişti. Irk 

birliği mistiği, Çekoslo -
vakya'nın istilasından önce 

alman emperyalizmi tara -
fından ayaklar altına alın -
mıştı. Bu iki hareket biri
birine zıt şartlar arzetmele
rine rağmen her ikisi de 
devlet zaruretinin ırk mis
tiğine galip geldiğini gös -
terir. 

8 ununla beraber, bu 

kapalı ufuk karşı • 
sında alınanların ayrılıkcı 
zihniyetleri daha ziyade a -
}evlendiği için cenubi Ti -
rol ihtilafı git gide 1iddet 
keabetti. Bir yandan da 
mıntakanın italyanlaıtırıl. 
ması her gün biraz daha 
kuvetleniyordu. Çünkü 
Musolini Brenner strate • 
jik hududunu müdafaa ih • 
tiyacını git gide daha ziya
de hissediyordu. 

Bu, şüphesiz, mihver 
mensupları için müşkül ve 
İtalyan - alman menfaat iş
tirakine zarar verebilecek 
bir vaziyetti. 

Fakat Hitler, yersizlik -

ten şikayet ederken daha 

200 bin kişi beslemek mec

buriyetinde kalacaktır 1 Bu 

pek emniyet verici bir şey 

değildir, çünkü yakında 

buna tekabül eden bir ha -
yat sahasına ihtiyaç hisse • 

decektir. 

Fakat teşebbüs, alakalıla

nn gösterdikleri çetin mu

kavemet karşısında akim 

kalabilir. Cenubi tirollu • 

lar bereketli toprakların • 
· dan kovulmalarına müsaa -
de etmiyeceklerdir. 

La Republique 

HULASA 
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Japonya'nın zafı 
Japonya.'nın endişe edilecek tarafı, zayıf 'olan mali 

vaziyetidir. 1931 de devlet borcu 6,000,ıJ00,000 yen idi. 
Birkaç yıl içinde bu miktar 16,000,000,000 ı buldu. Şim
di bu miktar, 1940 bütçesinde korkunç bir rakam olan 
40 milyar yen olarak gösterilmiştir. 

Harp masrafları ve endü~trinin sıkmtısı, altın ihti· 
yatını on beş milyon yen'e düşürmüştür. Yen bloku
nun dışında kalan memleketlerin ( Mançuko ve Çin) 
ticaret bilançolarında 500 milyon yenlik bir açık var -
dır. 

Ancak mali durumun bu kotü şekline pek büyük 
bir ehemiyet vermek doğru değildir. Japon hükümeti
nin para darlığı yüzünden Çın'deki harbe nihayet ve
receğini sanmak hatadır. Son yirmi, yirmi beş yılın 
tarihi göstermiştir ki, ekonomik durumları bugünkü 
japonfa'dan daha kötü olan memleketler, giriştiklerı 
harpleri muvaffakiyetle bitirmişlerdir. 

Ancak, günün birinde Birleşik Amerika japon ipe. 
ğinin ithalini men ve Avrupa devletleri ıapon malları
na boykotaj illın ederse, bu takdirde, hillen politika ve 
ekonomiye hakim olan ordu, buna tahammül edemez. 

Japonya'nın en zayıf tarafı, propagandasıdır. Ja
pon müel/iflerinin gazete ve mecmua13ıdaki yazıları

nı insan okuyunca, vaziyetin bu derece bir çocuk saf
lığiyle izahı deha doirusu tahrifi karşısında hayret et
memek t'!lden gelmiyor. 

N oye Zürher Saytunı 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fransada bir nüfus 

bakanlığına ihtiyac vaı 

Temenni ettiğim bu 
"Fransız Nüfus Bakanlı

ğı,. nın hemen yarın kurul
mıyacağını biliyorum. Ge -
ne biliyorum ki bundan 
daha kurtarıcı, bilha11a 
bundan daha manidar bir 
ıey yoktur. Onun içindir 
ki bu fikrin yürümesini is
tiyorum ..• 

Bir .. Franaız nUfua ba
kanlığı,, mı, niçin? 

Evela §Unun için ki, de
mografik bakımdan mille • 
tin ortaya çıkardığı mese
le aon derece muhtelif aa • 
haları alakadar eder. Bu 
mesele bakanlıkların, muh
telif idarelerin salahiyet 
sahasına girer ve bu birlik 
noksanı ve bilhassa umumi 
görüş eksikliği yüzünden • 
dir ki bu sahada hiç bir 
ciddi tedbir alınamamıştır. 

.Fransa'yı yavaş bir azal· 
mıya doğru götüren fela
ketli cereyanın istikameti
ni değiştirmek arzu edili· 
yona §Unları organize et
mek lazımdır: 

1 - Her sene 400.000 
çocuğun dünyaya gelmeıi
ne mani olan manevralara 
karşı haşin bir mücadele. 

2 - Doğumların arttı· 

rılması. 

3 - Ailenin korunması. 
4 - Fransa'da yaşıyan 

3 buuçk milyon yabancının 
rasyonel bir ıekilde tabii -

yete alınması 
Bu dört problem ortaya 

birçok meseleler çıkarır ve 
bilhassa bir mesken politi· 
kasını, bir köy hayatı po
litikasını icap ettirir. 

Fakat hepsi bu kadar 
değil. Aynı zamanda mu· 
azzam bir şehircilik gayre • 
tini de icap ettirir. Niha
yet gençliğin beden tm-bi
yesi işinin milli bir orga -
nizaayona bağlanması la
zımdır. 

Benim tahayyül ettiğim 
"'Franaız nilfua bakanhiı" 
'be_t~k~k-

kep olacaktır: bir doğum 
müdüriyeti, bir aileyi ko
ruma müdüriyeti, bir tabi
iyet müdüriyeti, bir şehir
cilik müdüriyeti, bir beden 
terbiyesi müdüriyeti, ve 
bu bakanlığın başına, poli
tikacı olmıyan yeni bir a
dam getirilecektir. Bu ıu • 
retle, bugün, dağınıklığı 

yüzünden kötürümle§en fa 
aliyetler tecanüs kesbede
cek ve anlayışlı bir elden 
idare edilecektir. 

Bunu temenni ediyo
rum, çünkü insanların ru· 
tininden böyle bir karar 
koparmak kabil olursa bu, 
bir başlangtç noktası, bir 
azim - Az kalsın bir ihti
lal diyecektim - teşkil e
decektir. Bu, Fransa'nın 
yaşamak için tazelenmesi, 
harekete geçmesi icap etti
ğini anladığına delalet e
decektir. 

W•l•dimir d'Ormuıon 
LE FlGARO 

(Buyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beı ııenç, Antu
van kardeşi Jilber, arkada11 Domınik Heriyo, Marıyan ve 
Sol~nj Senkler ısmtn.de ıki genç kızla beraber aıkıntılı bır 
auareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içınde kaybolmuı bir 
otelde geçırıyorlar Antuvan, Mariyan'la, Dominık de So · 
lanj'la beraber egleniyorlar. Jılber yalnızdır. Nıhayet aa • 
bah oluyor ve hepsi Parıse donm.ek mecburiye~in~e oldu.k· 
Jarını hissediyorlar. Aradan haylı zaman ıeçmıştır. Marı -
)'an, Antuvan'ı ı;evmiye başlamıştır. Şimdi ikısi de Antu • 
van'ın 11-Sen·Lui'deki apartmanındadırlar.) 
O da berikini yaralamak hiaaiyle yanarak: 

- Evet, diye cevap verdi. B o y o K A ş 

Sırp • Hırvat 

dôvası 

Agram'dan yazılıyor : 
Sırp - Hırvat anlaşama -

sı etrafında yapılan görüş

melerde çıkan güçlükler 
büyüktür. Bilhassa Bosna 
hududunun tesbiti mesele -
sinde her iki taraf da ken -
di fikrinde israr etmekte -
dir. Subotitsa'dan Derven -
ta ve Tuzla, Vrlas ve Ugar 
ırmaklarından Marentaya 
varmak üzere hırvatistanın 
şark hududu için hırvatlar 
tarafından yapılan ilk tek -

lifi başbakan Svetkoviç red 
detti. Diğer hudut mesele -
leri tamamiyle halledilmiş
tir. Ancak, yeni idare saha
sı kati surette tesbit edilme 
diği müddetçe, prensip iti
bariyle diğer noktalarda da 
anlaşmanın meydana gelme 
si imkansız görülmektedir. 

27 Nisan tarihinde mu -
vakkat bir anlaşma imza e
dilmişti: bu anlaşmaya gö
re Bosna'da bir plebisit ya
pılAcaktı: fakat, saltanat 
niyabetliği buna razi olma
dı. 

Noye Zührer Saytung 

Danzig'te bir ku-- ~ı darbesinin 

neticeleri ne olabilir' 
i '''""""'"' ........................ - ... ---.. :·::::::::::ı 
1 '"'""" .~.~~!~.~~~ .. ?.~~ .. ~:.:~!.?~~.~ 1 
D anzig meselesi karışık 

ıorunebılir: Hakıkatte 
buıttir. 

Fakat bu mneleyi daha iyi 
anlıyabılnıek ıı;ın bır yandan şe 
hırle lımanı, $ehirle halkı ote -
yandan lımanla ona baglı pos
ta telgraf, kanallar, demiryol
ları ıibi hizmetleri bırbirinden 
tefrik etmek lizımdır. 

N efs şehrın akibeti başka 
turlu tayin edilebilirdi., fakat 
maziyi kurcalamak neye ya -
rar? Bugun muhakkak olan şu -
dur ki alman olan halk dille -
rine, menşelerine, ananeleri • 
ne sadık kalmak istemekte -
dır. Hatta: Milletler Cemiyeti 
zaafı yuzunden, Beck hukıime
ti sıyaset yüzunden burada nas· 
yonal sosyalist propagandası · 
nın nufuz ve inkişaf etmesine 
muııaade ettiklerı ıçin, şehir 
buıun Hitlerin adamlarının e
lindedir ve bunlar yarın Hitle. 
rin her emrinı yerine ıetire • 
ceklerdir. Hitler onlara Dan -
ziııi kendiıine teslim etmeleri
ni ıöylerse Danziıı kendisine 
teslim edilecektir; sa.dece Dan
ziııin Almanyaya bailanması -
nın ilanını iıter&c, bu arzusu 
derhal yerine ıetirilecektir, şu 
veya bu hareketten sonra bir 
pıeblalt :papddıi:ı takdirde, bu-
.-. --~· -..ıı--. 
halkın hemen tamamı "Evet" 
cevabını verecektir. 
Danziı Polonyanrn tenef -

füı cihazıdır, Polonya ondan 
vaz ııeçemez; bu ıehir vasıta -
siyledir ki o hariçle irtibat te
min eder; ihtiyacı olan ham 
maddelerle mam61 vasıtaları 
bu vuıta ile alır ve ııene bu va-
11ta ile mallarını harice satar. 
Bu itibarla Danziır;i Polonya 
&e<;lndirir. Polonya devletin -
den ayrılarak, alman pmizo • 
nuna merkez olduğu zaman he
men inide kuvetten diı$müı • 
tur. Buır;ün de aynı akibete ma
ruzdur. Halkın hissiyatı onu 
Almanya tarafına çekiyona 
menfaatleri de Polonyayı bal
lar. 

İşte Danziır;in dramı budur : 
Bir yandan arzu, ote yandan 
zaruret. 

Versay muahedesi müellifle
ri bu hususiyetini nazarı itiba
re alarak Danzigi ne Alman -
yaya, ne de Polonyaya vermiş
lerdir. Danziılilerle polonya -
lılar her iki tarafın menfaatine 
olarak itbirliii yapabilirlerdi. 
Bu iıbirli&i devam ettiği müd
detçe Danzig istisnai bir refah 
içinde yaıtamıttır. 

Fakat birdenbire Hitler or -
taya çıktı. Danzigi ele ıeçir -
mek iıtedi: Diıardan bir teca
vüz veya içerden taraftarları 
nın bir kuvet darbesiyle değil -
ıe bile yavaı yavaı ve mahir 

bir hazırlıkla •ehre hikim ol • 
du. Simdi butun ihtiyacı bu fi
li vazıyetin resmıyet kesbet -
mesidır. Mesela Danzig sena -
tosu izalarının bıiyiık el.seri -
yetle &erbest •ehrın ıstiklilın
den vaz ııec::tigini ve Almanya· 
nın idaresi altına girdigini ka
rarlaştırabilir. 

Bu kararın buııunlerde ve -
rilmeııine remak kalmış ol -
duğu ve bir muddet için tehir 
edildigi söyleniyor. Yarın bu 
karar verilirse ne olacaktır 1 

O c faraziye : 
1 - Umumiyetle kabul 

edilen ilk farazıyeye ıöre, Po
lonya, boyle bır teşebbuıiı te · 
ahhütlerin c;ignenmesi, hayati 
menfatlerine bir tecavtiz telak
ki edecek, kendini meşru miı · 
dafaa vuiyetinde telikki ede
rek, daha muessir surette mıi -
dafaa edebilmek için ıilihlı 
kuvetleriyle serbest ııehir top
raklarına ııire&ektir. İnıiltere 
ve Fransa anla,maları muci -
hince Polonyanın yardımına 
koşacak.lardır: Bu harp de -
mektir. Almanya muahedeler -
le baıka devletlere de bağlı ol
duğu için, harp, hemen derhal 
umumi bir hal alacaktır. 

Bu metodun kuauru Polonya 
harak.U..a bir ,_ris '&a.,altlri 
-.--r olhS-11 bir y-ııl• o
kudum. Zevahir, ıüphcaiz, fa -
kat yanlış zevahir: Malumat 
rıahibi hiç kim•e buna aJdanmr
yacaktır: fakat dünyadaki in -
sanların hepsi malumat sahi -
bi olmadığı ve alman propa -
ıandası Danziır; aenatoıunun 
kararında Hitlerin Dahli bulun 
madığını ve Danzigi ilhak fik
rinde olmadıiını butün dun 

yaya yayacaiı için, saf ve ıör 
insanların bu faraziyeye aldan. 
malan mümkun olduıundan 
bazılarının bu hususta endiıe -
ler izhar etmelerini ve böyle 
bir faraziyenin vukuu halinde 
ortaya koyacak bir mukabele 
tarzını tercihe temayul etme -
!erini yeniz bulmam. 

fakat astı bir mukabele? 
II - Me,hur ıazetecile

rimizden biri "Neden ıenato • 
nun bu kararı kar5ısında Po -
lonya ıükıitu muhafaza etme • 
sin?., diye soruyordu? Polon
yanın Danziıe ihtiyacı yoktur; 
Gdynia'da daha modem ve mü
kemmel bir limana sahip
tir. Yalnız Gdynia ile ik -
tifa ederek Danzigi terketıin! 
Bir kac; hafta içinde Danziıı bo 
şalır, rıhtımlar ııısu;latır, kanal 
lar ve demir yolları iı;ıiz kalır; 
Hitler bir mezarlıkta, harabe
ler ıizerinde hükmeder. 

- Buna tU cevap verilebi -
lir : 

Bir mezarlıkta da olsa, ha • 

15 - 7. 1939 

( RADYO ) 
T O RK --J""Y_E ______ p_u-se-1-ık__,şarkı - Cuşedip 

gôz yaşı. 

Radyo Difüzyon Poıtalan 
TÜRK1YE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. IJJ2 Kcı./120 
19.74 m. lSJQS Kes./ 20 

T. A. (). 
31.'70 m. !J41SS KcsJ 20 

1'. A. P. 
ANKARA 

Kw. 
Kw. 

Kw. 

CUMARTESİ - 15·7-1939 
13.30 Proııram 
13.35 TÜRK MÜZtôt : 

1 - -······-· Şehnaz peşrevi 
2 - Dellil Zade - Şehnaz 

şarkı • Etmedin bir lah
za ihya. 

3 - Semsettin Ziya - Şehnaz 
ıarkı - Hem aldandım. 
hem aldattım. 

4- Lemi - Hicaz sarkı -
Neşem emelim 

5 - Selihattin Pınar - Hicaz 
şarkı - Yuzüm gulse 
de kızlar. 

6 - ·······--- Saz semaisi 
14.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri 

14.10·15.30 MÜZİK (Hafif mıi 
zik - Pi.) 

18.30 Program 
ıs.35 MÜZİK <Kabare • Pi.) 
18.45 MÜZiK (Kuc;ilk Orkes-

tra. Sef : NECİP ASKIN)-
1 - Willy Koester - Hind 

ninnısi 
2 - ]. Strauss - Bahar ses -

!eri. 
3 - Ziehrer - Aşık (Ro -

min&) 
4 - Htppmann - Seyyahat 

şarkıları (Fantezi) 
1 .. 15 TÜRK MÜZİG1 (İnce 

ııaz faslı) 
20.00 Memleket saat ayarı, a • 

janıı ve meteoroloji haberle
ri 

20.10 N~Jeli pliklar - R. 
20.15 TURK MÜZlôt (Muş -

terek ve ıolo teganni) : 
l - ····-···-- Şehnaz puselik 

peşrevi 
2 - Lemi - Sehnaz puıelik 

şarkı - Nari firkat 11ule 
piş. 

3 - Sedat Öztoprak - Şehnaz 

rabeler Ü7erinde de olsa hiıküm 
etmek ıcne bir eey ifade eder. 
Belkı Danıige hakim olmak 
Hitler için pek zıyade ehemi • 
yeti haiz bir şey degildır. Dan
zigde o bir nüfuz ve itibar za • 
feri arıyorsa, bu suretle zaferi 
kazanacak ve itibarı yüksele -
cektir. O zaman titremekte o
lan bazı devletlerin ona doıru 
koetukları, tereddut eden bazı 
devletlerin ona teslim oldukla
rı görıilecektir. Sulh cephesi -
nin bu yiızden zaafa ugrıyacı
iı mı sanılıyor? Bu hidiıe ile 
ceaareti kırılan milletler ha -
li mukavemete cüret edecekler 
midir? 

"~V.&•~ 
nın obur ucuna kadar tanktan, 
askerden bir köprü kurarak, 
Gdyniayı istila etmesi ve iki 
Prusyayı birlc$tirmcsi kolay 
olacaktır: Bu suretle sahilsiz 
kalacak ve kuşatılacak olan Po
lon1a teılim olmıya mecbur 
kalacaktır. Ve Hitler artık bir 
mezarlık ve harabeler iıze • 
rinde hukmetmiyecektir. 
Hayır, hayır! Pasif tevekkel 

siyaseti bize hayırlı bir ıiyaaet 
olarak ıörıinmüyor. 

III - hte üçüncü bir fara
ziye: 

Senato Danziıin Almanya -
ya bailandıirnı ilin etti. Fa -
kat yalnız ıenato konuşmuştur: 
Hitler bir ter söylememiştir. 
Bir halkın baıka bir halka bağ
lılı~ını ilin etmek hakkıdır. 
Fakat divcti nezaketle reddet
mek de ötekinin hakkıdır. Hit
lerin masum gcirıinmesine ve 
iki yüzlü bir siyaset takip et -
meıine mini olmak için onu 
sarih bir cevap vermiye, evet 
veya hayır demeye mecbur et
!"elidir. "Evet" derse, Danziıi 
ılhak etmeyi ve Polonyayı ken 
dine ait bir haktan mahrum et
meyi kabul edene, butiın dun
ya önünde tecavüzün mesuliye. 
tini kabul etmiş olacaktır. Ve 
bir muharip hakkından 11üphe
ye ba5ladıiı takdirde silihı e -
!inde pek aaılam durmamaya 
baılar. 

H tnri Guunut 

4 - Deniz oglu - Şehnaz pu
selik şarkı - Yolun bu -
lamam. 

5 - Arif bey - Hicazkar sar· 
kı - Bir halet ile 

6 - Litif ağa - Hicaz kir ıar 
kı • Gonltimü bir tıfh 
dilbaz 

7 - Mahmut Celil ettin paşa 
- Karaciğar 5arkı - Vah 
mcyusu. 

8 - Rahmi bey - Bayati ara
ban şarkı - Bana noldu 
degişti. 

g - Suphi Ziya - Muhayyer 
şarkı - Titrer yuregim. 

10- Dede - Gülizar şarkı 
Bi vefa bi çeşmi bidat 

20.50 Konuşma (Dıı politika 
hadiseleri) 

21.05 T E M S t L - • - • - - • • 
22.00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde) 
22.30 MÜZİK (Operet ıelek .. 

yonları - Pi) 
23.00 Son ajans haberleri, zira.o 

at, esham. tahvilat, kambi 4 

yo - nukut borsası (fiyat) 
23.20 MÜZİK (Cazband - pl.) 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 
• 
OPERA VE OPERETLER 

19 Münib, Bertin - 20.15 
Hamburg- 21 Milino. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER : 20 Stokholm - 20.30 
Brüksel, Paris - 21 Lük -
&emburg 

ODA MUSİKİSi: 16.30 Mü • 
nih - 18 Doyçland Zender 
- 18.30 Viyana 

SOLO KONSERLERİ : 17.45 
Kolonya -18.30 Sarbrük -
22.20 Doyc;land Zen.der 

NEFESLİ SAZLAR ( Marı v. 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 Bres 
lav - 18 Frankfurt - 19.20 
Prag - 20.15 Berlin 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18 30 Hamburg -
18.40 Lay_pzig 

HAFİF Mv.t..ı.ı<: : 16 Berlin, 
Breslav, Kolonya - 18.S Mil 
nih - 20.10 Kolonya - 20.15 
Breslav, Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
ıart - 14.10 Ştütgart 

14 temmuz 
Parısten yazılıyor : 
Paris, bu yıl (14 temmuz) ıa 

pek mutantan bir surette kut
hyacaktır. Yalnız bundan 150 
yıl evelki fransız ihtilllinin ha
tırası değil, Avrupa sulhunu te
kefful eden fransız - Britanya 
ıilih ittifakı da bu vesile ile 
kutlanmı& olacaktır. 

14 temmuzun geçen yılki kut 
)anışında fransız ordusu mua.ı
zam bir geçit resmi yapmıştı. 
Bu defa Britanya genel kur • 
may başkanı Vikont Gort'un 
da hazır bulunacağı bu tören -
<i•i*&M;:rvı~ı....~,,tl~IJ!!:t~ 
fızlarının bandoları olduju 
halde, İngiliz alaylarına men
suı:ı :ıskerj lut:ıl::ır: da Jştlraı. ., 
deceklerdir. 

Ş a n z e l i z e ' )'e toplana
cak olan Parisliler, bu geçit 
resminde, Vaterlo harbinden 
sonra Napolyonun Grenadiye • 
lerine karşı hayranlıgın bir ıfa
desi olmak uzere Britanya or • 
dusuna alınan ayı postu kalpak
larla Briıad of Guardı asker
lerıni göreceklerdir. Bundan 
mida, lrlanda muhafızları, Al
derahot ve Vindsor garnizon • 
!arı, mareşal Playfair'in idare
sinde Britanya hava kuvetleri 
de törene iştirak edecektir. 

Bu askeri geçid resminde, 
Avrupadaki tehlike muvace • 
hesinde fransız - Britanya itti
fakının kuvet ve kudreti gos -
terilmiı olmakla kalmıyacak, 
aynı zamanda, fran11z impara
torlugunun da azemeti tebaruz 
ettirilecektir. 

Fransızların garbiı Afrika ve 
ekuatoriyal Afrikasında tutu • 
nuz da Kongoya varıncaya ka
dar bıitıin somıirgeler, heyet -
ler ve bizzat kabıle ve aıiret 
reisleri tarafından törende tem 
sil edileceklerdir. 

1859 danberi ilk defa olmak 
üzere, LejıonetranJe, bando 
ve bayragiyle Pariste yapılan 
bir geçit resmine iıtirak et -
miı olacaktır. · 

Noy~ Zürb~ S•ytun6 

hem Mariyan hem de onun arkadaıları için, bir ta· 
raftan korku dofuruyor, diğer taraftan da garip bir 
tekilde cazip geliyordu. 

K R o M A N 1 
Bir kalbin en can alacak nokta11nı yakalıyan 

kadın aevkitabiisiyle hareket ediyordu. (Halbuki 
bu, Antuvan için henüz farkına bile varmadığı bir 
kıakançhktr.) Mariyan ayrıca ne söylediğinin de 
farkında olmıyan bir genç kız masumiyetiyle ko
nuımuıtu. Sonra da ••• söyledikleri doğru idi. 

Yazan: l rene N imirov•lıi -11- Çeviren: Mümtaz Failr FENiK 

Herkes Antuvan'la Nikol'ü taraçanın üzerinde 
yalnız bırakıp gittiği zaman, Mariyan yavaıcacık 

geri döndü ve biraz evel yan açık kalan ka91dan i
çeri kaydı. Sofanm etiğinde durdu. Kalbinden da· 
ha az süratle atan saatin gölgedeki aeılerini dinli· 
yordu. Biraz kendisine gelir gibi olduktan sonra ıa· 
)onu geçti. Ya yakalansa idi ne diyecekti? "O da su
al mi? Ya pudriyerimi, )ahut çantamı unutmuıum 
derim olur biter!" Bununla beraber fevkalade dik
kat ederek ilerliyor, nefeaini tutuyor, ayaklarınm 
ucuna ba11yordu. Birdenbire dıvardaki aynada ken• 
di aksinin kendi karııaında dikildifini farketti. ilk 
anda ne soluk ve kasrlmıı çizgilerini, ne de korku
dan dört açılıp kendisine bakan gözlerini tanımı· 
yarak titredi. Taraçanın önündeki odaya girdi. Ve 
orada Antuvan'Ja Nikol'ü bir lambanın ıtıiı altın• 
da yapa yalnız gördü. Nikol'ün ancak, elbisesinin 
üzerine attığı muslin efarpını ve sarı saçlarını 
farkedebitiyordu. Nikol'ün parmağındaki ağır bir 
altın yüzüğü bir porslen fincanına muttarit bir su-

Antuvan ayağa kalkmııtı. Gitti, genç l:ızın bı· 
raktriı viski kadehini aldı; doldurdu, bir yudumda 

içti. 
Yere, onun ayaklan dibine oturdu. Sonra onun 

dar belini meydana çıkaran deri kemere elini ata· 
rak dedi ki: 

- Çıkar ıunlaı 
Genç kız derhal itaat etti. O gözlerini dikmit 

bakıyordu. Genç kız kemeri çıkardı. Elinin üzerin· 
de yuvarladı sonra gülerek uzattı. 

- Buyurun ••• 
Antu \"&il onu tekrar genç kıza bizzat taktı. Bu

rutmaıın diye elbiıeaini aıaiı çekti. Sonra tokayı 

bailadı. 
"Onu atlatmak iıtiyonunJ" diye diifünüyorda. 

" Fakat o.,......,._.._ 'Hlll ~·-

- Vallahi öyle ••• Bana vermek lütfunda bulun
duiunuz küçük güzel ıeylerle iktifa etmei• karar 
verdim. 

Genç kız ayağa kalktı, aaçmı baımı düzeltti. 
Küçük yakasını yerine taktı. Tekrar pudraland. 
Antuvan suauyor ve ona bakıyordu. 

Genç kız dedi ki: 
- Demek eskiden olduiu gibi yan aevıili, yan 

arkadat olarak kalacağız? 
- Evet, yeni bir emre kadar. 
Genç kız biraz aertce cevap vermek iatiyordu. 

Fakat Antuvan yavaıça kolunu ııktı ve Mariyan i
taat ederek, ıöz yaılannı tutarak sustu. Biraz son· 
ra tekrar apartımanda etyalara, tablolara dair a
laylarma baılamııtı. Gidecekleri zaman, daha ilk 
geldiii vakit, görüp de açıkça bakmağa cesaret e
demediği Nikol'un reunini iyice tetkik etmek için 
biraz evel uzandıktan kanapenin yanındaki mua· 
ya dojru ilerledi. 

- Kim bu kadm 7 

- Çok hoıuma ıitti. Şu kadını tanımak ister· 
dim. 

-Çok kolay! 
ikisi de ıülümsüyorlardı. Fakat gözlerinde sert 

ve itimataız bir mi.ni. vardı. Genç kimselerde, arzu, 
eveli. bir oyun maakesi, sonra harp maakesi halini 
alır. 

istihza, gaddarlık, ıstırap onlann en ıizli zevk
leri idi, fakat bunun farkına ıöyle böyle vanyorlar
dı. Şefkati bilmiyorlardı, bilmek de istemiyorlardı. 
Onu kendilerine li.yik bulmuyorlardı. Biribirlerini 
hırpalamaktan zevk alıyorlardı. Kalpleri daha çok 
yeni idi. Yaralan çabucak kapanıveriyordu. Antu
van genç kıza, Nikol'ü kendiıine tanıtacağmı söy
ledi. Bir kaç dakika sonra da Mariyan çıktı, gitti. 

vı 

Nikol evine bir çok delikanlılar, ıenç kızlar, bu 
me7aada Mari7an'ı da da..t •tmitti. Bu kocaun-

cla "'"""" af&lı 7*an hafif mıııep kad-

rette vurduiunu duyuyordu. .. 
Nikol: 

- Kahve soluktu, dedi. 
- Ziyanı yok canım 1 
Antuvan bir ıisara aldı. Ve daha bir kelime söy. 

lemeden Nikol ona çakmaimm alevini ve bir t bla 
uzattı. Genç adam rülümıiyerek teıekkür etti. 

Kadın aoruyordu: 

-l~7aüf. 



ıs -1. 1939 

İnhisarlar Vekilinin İstanbul' da ki 
tetkikleri ve Ulus'a beyanatı 

Biranın ucuzlatılması için 
tetkiklerde bulundu 

Alkol derecesi az rakılar, Malatya tütün 
fabrikası ve mubayaa hazırlıkları 

(Başı ı. inci sayfada) 
lat ve memurin kanunu üzerinde ha
zırlıklarda bulunacağız. Bu teşkilat 
kanununun yapılmasını gümrük ve 
teadül kanunu bize emretmektedir. 
Malümunuz olduğu üzere bu kanun 
layihası bir teşrinisaniye kadar Bil -
yük millet mecliıine verilmi§ olacak-
tır. 

- Bira fiyatları ne zaman indirile· 
cek? 

- 31 temmuzdan itibaren Ankara 
bira fabrikası İnhisarlar idaresine 
geçmiş olacaktır. Fabrika bize devre
dildikten sonra bira fiyatlarında. t~n · 
zilit yapmak üzere bugünden ıtıba· 
ren etütlerimize başlamış bulunuyo
ruz. Etütlerimizin bize nasıl bir neti· 
ce vereceğini henüz bilmiyoruz. Fa· 
kat Türkiye dahilinde yarım litrel~k 
bir fişe biranın 20 kuruştan ~şağı .hır 

. -· • &imdıden ıfa· fiyatla satılabılecegını :s 

de edebilirim. 
- Bomonti fabrikasından istifade 

edilecek mi? 
_ Bu fabrika ile hiç bir alakamız 

yoktur. Bomonti fabrikası için şim -
dilik hiç bir ıey düşünmüyoruz. 

_ Ankara birasının acılığından şi· 
d d . . ' kiyet ediliyor u, ne ersınız. 

_ Ankara birasında acılık kalma
mıştır. Biliyorsunuz ki Ankara bira· 
sının imalatı Viyana'da beynelmilel 
mahiyeti haiz bir enstitünün teknik 
murakabesi altında bulunmaktadır. 
Artık biramızın acılığı mevzuubahs 
defildir. Mamafih bunun lezzetini 
vatandaşların zevkine uygun bir ha
le getirmek için çalışacağımız da ta
biidir. 

- Alkol derecesi az rakı çıkarıla. 
caktı ne oldu? 

_ Bugün satılan ralnlarımızın al
kol derecesi 50, 45, 43 dür. Pek yakın· 
da 40 derecelik bir rakının piyaıaya 
çıkması için çalışıyoruz. Tahribatı ve 
zar 1 rı ok an ü ·s d r ce i ra
kı ile mücadeleye devam edeceğiz. 
B . . .. 

u !11.-).QdH.\ftWıiPı~W~ .. uJL-

ler teşkilatı ne zaman yapılacak? 
- Hatay teşkilatına ait kadro Bü

yük Millet Meclisinden çıkmıştır. 

Gümrük teşkilatına ait kadromuzu 
tamamlamak için açlışıyoruz. İnhisar 
lar umum müdürlüğü zaten oradaki 
teşkilatını tamamlamış gibidir. 

- İnhisarlar idaresi mübayaaya ne 
zaman bajlıyacak? 

- İdare her sene olduğu gibi, zür
raın elindeki malı yabancı &atıcılara 

yok pahasına satmaması için mahsu
lün fiyatlarını yükseltmek üzere na
zım rolünü mevsiminde oynıyacak -
tır. Bu iş için hazırlıklar tamamlan -
mıştır. 

- Malatya'da tütün fabrikası ne 
zaman açılıyor? 

- Malatya tütün ve ıigara fabrika· 
sının montajı bitmek üzeredir, pek 
yakında faaliyete geçecek olan bu 
fabrikamız da doğuda yaşıyan vatan
daşlara mahsus olmak üzere "Doğu" 
iıimli ucuz bir cigara yapacaktır. 

_ Alkol derecesi az olan içkilerin 
ber yerde kolaylıkla satılabilmesi ve 
halkın kolaylıkla tedarik edebilmesi 
inhisarlar idaresinin bütçesi meclis
te gö~Uşülürken temenni edilmişti. 

bunun için alınmış bir tedbir var mı· 
dır? 

- Halen alınmakta olan ruhsatiye 
vergisi eskisine nazaran hemen hiç 
denecek kadar cüz'i bir miktara indi
rilmiştir. Bu da bu içkileri satmak 
isti yenlere verilecek ruhsatiyenin e • 
sasen çok az olan muamele masrafın· 
dan ibaretti. Bu hususta icabeden ve 
mümkün olan bütün kolaylıkları da 
göstereceğimizi ısöyliyebilirim. 

" Anadolu ,, gazetesi 

yirmi dokuz yaşın~a 
İzmir, 14 a.a. - Anadolu gazetesi 

bugün neşriyat hayatının 29 uncu yıl
dönümünü kutlamaktadır. 

ULUS - Anadolu arkadaşımıza u
zun bir neşir hayatı dileriz. 

Yunan talebeleri 
Taksim ô bidesi nde 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İki gün 

denberi burada bulunmakta olan yu • 
nan talebeleri bugün öğleden sonra 
Taksime giderek cümhuriyet abidesi
ne bir çelenk koymuşlardır. Bu arada 
iki dost memleketin yakınlığını teba
rüz ettiren nutuklar söylenmiştir. 

Ankara Borsası 

14 Temmuz 1939 fiyatları 
CJ: l{;I 'C' D 

Açrlıt F. Kapanıs F. 

Londra 
N evyork 
Paris 
Milıino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prar 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 
Bükre$ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokhalm 
Moskova 

5.93 5.93 
126.6475 126.6475 

3.355 3.355 
6.66 6.66 

28.555 28.555 
67.3350 67.335 
50.825 50.825 
21 .515 21.515 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.34 4.34 

14.035 14.035 
23.845 23.845 
24.8425 24.8425 

0.905 0.905 
2.8~5 2.8925 

34.62 34.62 
30.55 30.55 
23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sivas • Erzurum 
Hattı ta. III. 19.91 19.91 
Siv11 • Erzurum 
Hıttr ta. ıv. 19.91 19.91 
Sivas - Erzurum 
Hattı lı. V. 19.91 19.91 
C. Merkez 
Bankası 108.15 108.15 

MAYi SU 
Yazan: Maior WREN 

"Limbayı ıöndüreceğim. İçinizden 
biri Braun'u yakalıyacak, kımıldama
sına ve konuşmasına mani olacaktır. 
O herifi sıkı bir surette tutarken bir 
batkası mücevheri alacaktır. İşi bitin· 
ce, hatta kim olduğunuz bile farkedil· 
meden karanlıkta yataklarınıza döne • 
cekıiniz. 

"Boldini daha uzun müddet konuş
tu. Fakat kati olarak hiç bir karar ve
rilmedi. 

Kangurunun cebiyle kardeşimin 
gizli cebi arasında yapılan mukayese 
Digbi ile beni çok güldürdü. 

- Boldini nasıl benim garip husu
siyetimi de ifşa etmemiş? Bilmiyor 
musunuz, benim bir gözüm yakuttan
dır? 

- İtalyan Digbi'nin yüzündeki şiş
kinliği de nasıl farketmemiş. Halbuki 
avurdu pek doludur. 
Maykıl izah etti: 
- Bu serseri bizim ıakalarımızı cid

diye almış. Fakat gene size, gösterdi
ğiniz dostluktan dolayı çok teşekkür 
ederiz, azizim Maris. 

- Boldini:nin ıerıeri olduğu mu -

-40-

siz ingiliz centilmenlerini sevdiğimi
çindir. Bu fena adamların paranızı ve
ya kıymetli bir ıeyinizi çalmaya te • 
şebblis etmeleri pek mümkündür. 

Faziletli Maris'i galeta ve kuskus -
larla doyurduk, sonra hep birlikte kış
lanın yolunu tuttuk. 

Maykıl'la ben yalnız kalınca, karde· 
şime dedim ki: 

- Belindeki kemeri bırak da ben ta· 
şıyayım, şu iki italyan herifin sözüne 
kanarlarsa .•. 

- Ne için? 
- Çünkü malını korumak kaygısına 

düşmeden onlara mukayyet olabilir • 
sin. Hem bu suretle kemer taşımadığı
nı da ispat etmi§ olursun. 

- Teşekkür ederim. Hırsızın zara -
rına olarak eğlenmeyi tercih ederim. 

- Garip bir eğlence. 
- Gömleğimin altına bir tufla par-

çası koyup bunun bir mücevher oldu
ğunu söliyeceğim. Bu mücevheri ça -
lacak olanın ona ebediyen sahip olma
sına müsaade ederim. 

Ben phıen bu hidiseyi yabancı bir 
latife diye telikki etmitordum. ı.tik-

ULUS 

Türkiye hakkında 
Etüd hazırlıyan 
Yaman kızlar! 

II 
Nevyork ( Hususi muhabirimiz

den) - Benim Ankara'da bulundu
ğum sıralarda, İsmet paşa kız Ens
titüsünde Yahya kaptanın bir kızı 
okuyordu.Rengi,yüzü,boyu,yap~ 

sı tıpkı ona benzi yen bir kız; ama 
ben tetkik ettim diye itiraz etti; 

- Ekonomik meseleler halledil
medikçe devletler arasındaki ihti
lafları halletmeğe imkan yoktur .. 

- O halde ekonomik meseleler i
çin de böyle bir hal tarzı bulmalı l 

- Dinden mi bahsetmek istiyor-
sunuz? 

- Katiyenl 
Tereddüt etti. 
- Bana din hakkındaki telakki -

nizi söyler misiniz? 
- Söylememi 
-Niçin? / 
- Bizi bir daha geri dönemiyecek 

kadar mevzudan uzaklaştırır da! 
Bilindeki mavi, deri kemeri at 

başlığı gibi sandalyesinin arkasına 

geçirdi. 
- Hiç korkmayınız, bir adım bile 

ileri gidemezsiniz! 
- Nasıl isterseniz, ben tecrübeye 

hazırım. 
- O halde cevap veriniz, dine i • 

nanıyor musunuz? 
-Eveti 
- Hangisine? 
-Hepsine! 
o--- . 
- Siz din deyince ne anhyorsu -

nuz? 
- İlim ve idrak seviyesine göre, 

insanın metafiziği izah tarzını 1 
Bu bahis epey uzadı, şöyle bir su

al ortaya çıktı, 
- Dinler mi medeniyetlerin, me

deniyetler mi dinlerin tekamülüne 
yardım etmişlerdir? 

- Bana göre medeniyetler dinle
rin. 

Aralarında kaynaşmalar oldu, bi
ri bir şey söyliyecek idi, ötekiler i
şaret ettiler susturdular. Tatmine 
çalıştım, 

- Ben dinleri, şekillerini cemi
yetlerin tekamül seviyelerine göre 
değiştiren sosyal müesseselerden 
biri telakki edenlerdenim. İleri me· 
deniyet seviyesinde hıristiyanlar, 
geri medeniyet seviyesinde hiristi • 
yanlar. vardır, eğer cemiyetlerin 
medenıyet seviyelerini tanzimde 
din amil olsaydı, hiristiyan millet
ler arasında bu medeni seviye farkı 
görülmezdi. 

r ................................................ .. 
Yazan 

N.H.ATAY 
................................................... 

- Pek ala, hiristiyan medeniyeti 
hakkındaki fikriniz nedir? 

- Ben, medeniyetlerin dinlere 
değil. cemiyetlerin istihsal vasıta • 
}arına göre tasnif edilebileceklerine 
kaniim. Avcı, çoban, çiftci, sanayici 
kavimler medeniyetleri gibi. 

Biri elimi tuttu. 
- Evli misiniz? 
- Hayır! 
- Bekarlıktan memnun musu-

nuz? 
- Hayır! 
- İnanmam! 

- Olabilir. 
Birden bahsi değiştirdi, 
- Bize inkılibınızı karakterize 

eden tek bir kelime söyliyebilir mi
siniz? 

- Müsavilik ! Cins, vatandaş, 
milletler ve devletler müsaviliği ! 

Bu bahis hepsinden uzun müna
kaşa edildi. Kelimeye kimse itiraz 
etmedi. Tatbik' şekillerini nasıl bu
luyorsunuz diye sualler sordular. 

- Cirts müsaviliğini tahsil, va
tanda§ müsaviliğini sistem, millct
Jel' d.,,Jederiill.....ıll'Rfdt de •lyad 
-nıpıııı•l•rla temine çatıııyoru.r. 

Bahsi tekrar değiştirdi. 
·- Bekar olduğunuzu söylüyor

dunuz. Efer bu dakikada evlenme
ğe karar verseydiniz içimizden han
gimizi intihap ederdiniz? 

Hepsi bir arada büyük sarı bir 
gül demetini hatırlatan genç başla
ra baktım, işte o zaman korktuğu -
nuza uğrardınız, dedim; 

- Hepinizi bir araya toplar mü
kellef bir harem kurardım! 

Kahkahalar, alkışlar, kazandınız .. 
Kazandınız sesleri. Yanımızdaki 
gruptan, beyaz saçlı, muhterem bir 
kadın başı uzandı, 

- He is a ladies man ! ... 

Ş imdi size hikayeyi anlatayım. 
Hunter College'in son ıınıf 

talebesi, Türkiye hakkında etüt 
yapmak üzere bizim pavyona gel -
mitlerdi. Kendileriyle orada tanıı
tım. Bana Türkiye hakkında bir ki
tap yazacağız 1 dediler. 

- Türkiye hakkında bir kitap 
mı? 

Arkadaşlarından birini (kendisi
ni Yahya kaptanın kızına benzetti· 
fimi) takdim ettiler. 

- Milletler cemiyetinin, millet· 
ler teşrikimesaisi hakkında açtığı 
müsabakayı kazandı! 

- Etüdünüzde neden bahsetti-
niz? 

- Ekonomik teşrikimesaiden 1 
Hepsine sordum; 
- Türkiye hakkındaki etüdünüz

de neden bahsedeceksiniz? 
- Bunu hazırladıktan sonra ko -

nuşuruz! 

A radan iki hafta kadar bir za
man ya geçti, ya geçmedi, 

bir gün college'in talebe reisinden 
bir mektup aldım. 

- Arkadaşlarım Türkiye hakkın· 
daki etütlerini hazırladılar, size 
göstermek istiyorlar şerefinize ha
zırladıkları çaya gelir misiniz? 

diye. Daveti kabul ettim ve iki 
arkadaşımla beraber çaya gittim. 
Talebe bizi mektebin kitaphanesin
de kabul etti. Oturduk. Merasim 
baıladı. Önce sergide etüt yapan 11 
talebe grupunun reisleri söz aldılar, 
arkadaşlarına ve bize eserlerini tak
dim ettiler. Takdimi şöyle yapıyor
lardı: Tetkik edilen memleketin 
coğrafi mevkii, ekonomik iktidarı, 

idare tarzı, mütebariz adetleri, gi
yimleri, ilme, sanata, politikaya hiz
metleri, büyük adamları. 

Türkiye'yi takdim eden Mi11 Et· 
hel tasnifi biraz değiştirdi. 

1!U8 den sonra Türkiye, Atatürk, 
•ulh ve demokra•i siyaseti. Ata
türk'tcn sonra Türkiye, İnönü dev
ri, Türkiye demokratik cephede. 
Türkiye coğrafyası, Türkiye'de e
konomik inkiıaf. 

Talebenin Türkiye hakkında ha
zırladığı kitap 130 büyük sayfalı ve 
resimli idi. Takdimden sonra tale
be ve hocalardan mürekkep bir jüri, 
on bir etüt hakkında reyini verdi ve 
alkışlar arasında. Brezilya grupu· 
nun birinciliği, Türkiye rrupunun 
ikinciliği kazandığı ve on bir etil -
dün college kitaphanesi için kabul 
edildiği ilin edildi. 

Merasimden sonra, Miaa Ethel'i 
ve arkadaşlarını tebrik, college ki -
taphanesine Türkiye kitabını hedi
ye ettiklerinden dolayı teşekkür et
tim. Ayrılacaktık, itiraz ettiler, 

- Kalınız sizinle konuşmak isti
yoruz dediler. Kaldım, konuştuk 
(yukarıki uzun konuşma) konuşma 
bitince, Ethel yanıma geldi. 

- Şimdi müsaade ediniz de ben 
size kendimin ve arkadaşlarımın 
tebrik ve teşekkürlerini anlatayım; 
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Atatürk'ün annesının 

makberesi güzel bir 

abide halini aldı 
İzmir, 14 a.a. - Atatürk'ün valide· 

!erinin Soğukkuyu'daki makbcrcleri 
güzel bir abide şeklini almıştır. Bel~ 
diyece vücuda getirilen geniş bir par• 
kın içinde kalan kabrin kaidesi üzeri• 
ne on tonluk bir granit yerleştiril• 
miştir. Buraya "Ebedi Şef Atatürk'· 
ün annesi Bayan Zübeyde burada ya• 
tıyor,. ibaresi hakkedileccktir. 

Makberenin etrafındaki park ta• 
mamen ağaçlandırılacak ve içinde bir 
de çocuk bahçesi vücuda getirilecek· 
tir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu• 

hafaza teşkilatı, Suriye hududunda. 
24 kaçakçı, 3020 kilo gümrük kaça~ 
9 türk lirası, 42 defter sigara kağıdı. 
4 kaçakçı hayvanı. İran hududunda. 
iki kaçakçı, 41 kilo gümrük kaçağı ile 
2065 türk lirası ele geçirilmiştir. (a.a.), 

Gençlerbirliği'nin seyahati 
Ankara Gençlerbirliği spor kulübll. 

Kayseri Sümer kulübünün daveti ü
zerine iki maç yapmak üzere dün ak• 
ıam 16 kişilik bir kafile halinde Kay, 
seriye gitmişlerdir. raçlar bugün ve 
yarın yapılacaktır. 

İzmir Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

BUGÜN 

Y eniıehir U l US ıinemaımda 
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 

dedi ve çapkınca güldükten sonra, 
devam etti; 

- Biz pavyonlarınızı gezdikten. 
hakkınızda yapılan neşriyatı oku .. 
duktan sonra aramızda şöyle bir ka
rar verdik; bir de bunları aramıza 

biz alalım, onlara basmakalıp cevap
larla geçiştiremiyecekleri sualler 
soralım! Hem şahsi kabiliyetlerini. 
hem de temsil ettiklerini iddia et
tikleri fikirlere bağlılık dereceleri• 
ni tespit ederiz. Öyle yaptık. Ve sis 
sorulan suallere cevap verirken bis 
altı kişilik bir grup arkada müte
madiyen not aldık. İşte notlar 1 

Bana steno~rafi ile yazılmış kaı
makarı§ık bir tomar kağıt gösterdL 

Not: Bu yazıdaki konuımayı talebeni.a 
notlarından aldrm. 

mıya teşebbüs ettiler. Mücrim müthiş 
bir gürültüye sebebiyet verdi, çavuş 
uyandı ve hırsız hapse atıldı. Fakat 
heriflerin gevezelik etmelerine mani 
olmak kabil miydi? Bir hırsızlık te -
ı:bbüse uğradıktan sonra öğrendik ki 
hız enternasyonal müce,·her hırsızları 
çetesine mensu,muşuz. Bizim bir mil
yon kıymetinde bir mücevherle lej -
~onda saklanmak üzere kaçmış oldu • 
gumuzu herkes biliyordu. Hem biz id· 
d.ia etti~imiz gibi ingiliz de değilmi • 
şız; hakıkatte almanmışız ve meşhur 
e.lmas, Smit isimli bir ingiliz genera -
lınden çalınmış. Generalin kız karde
şine aşık olan prens dö Gal, mücevhe· 
ri sir Smit'e hediye etmiş. 

bizi ölüme değil, ıan ve şerefe götüre - rıldık. • bununla beraber, hepimiz tam sıhatte. 
cekti Bizi nereye gönderdiklerini bilmi • sapa sağlamdık. Elbiselerimiz ağırdı. 

yorduk; hatta bunu öğrenmek arzusu- Miğferimiz yoktu. Kasketimiz altına 
nu bile duymuyorduk. gerdiğimiz bir mendil ense siperi va· 

- Bütün bu ma1Umatı, Boldini mev
suk menbadan elde etmiş; doğrudan 
doruya dostlarımızdan biri kendisine 
bu malUmatı vermiş. Bu itibarla. 
Hank'la Budi sizi mücevherden kur -
tarmayı Üzerlerine alırlarsa Boldini 
onlara derhal on bin frank verecek, 
onları kendi himayesiyle çok nüfuzlu 
bir zatın himayesi altına alacak. 

Bu rivayetleri anlatan Buddi: 
"Bakın ne dergeyc dütmüşsünilz, 

dedi." 
Demek bu dergeye dütmliJtlik. 

Bu müessif şöhret bir ay müddetle 
yakamızı bırakmadı, ondan sonra bizi 
cenuba doğru gidecek bir grupa ayır
dılar. Nihayet talihimizi deneyecek, 
kahramanlık yolunda ilk adımlarımı • 

Fasıl iV 
Çöl 

Sidi - bel - Abbes'den tatile giden 
genç liselilerin zihniyetiyle ayrıldık. 
Kı§lada geçirilmiı uzun gül'llerin 

yeknasaklığından kurtularak entere -
san ve faydalı bir faaliyette bulunmak 
imkanı elde etmek en talihti 1 

Fakat bu dünyada bahtiyarlık hiç 
bir zaman tam olmaz, benim bahtiyar
lığımı ihlal eden ıey de, lsobel'in bizi 
bulmaya gelmesinden evel cenuba 
doğru hareket etmekte oluşumuzdu. 
Hem bizi uzak karakolları i§gale gön
derirlerdi, devamlı surette yer deği§ -
tirirsek, ondan ancak nadiren haber a-
labilecektim. • 

Kalbimin bütün muhabbetini, hare
ketimizden bir gün evel poıtaya ver
diğim bir mektuba döktüm. İsobel'e 
kendisini mutlaka göreceğimden emin 
olduğumu yazıyordum; beni unutma
sını, öldüğüm takdirde gençliğini ke
derle zehirlememesini de istirham e
diyordum. 

Kalem elimde olarak, pek hasaaılaş 
tıktan sonra, hareket eınaıında ciddi 
surette pratikletym. Çantamı derle • 
dikten ıonra içim hafif, ve sırtımda 
müthiş bir yükle avluya arkadaşları -
mm yanına indim. 

Yalnız alay aefere çıkarken_salınan 

Taburun bölüklere ve kıtalara inki- zifesini görüyor ve bizi güneş vurma
sam edeceğini ve bu kıtaların, münfe- siyle sara nöbetlerinden korumaya ye· 
riden ileri karakolları beklemiye gide- tiyordu. 
ceğini biliyorduk. Orada muhakkak Ayn. Safra'ya gelince mola verdik. 
surette düşmanlarla: tuaregler ve asi Bu mola herkese şamildi. Yalnız leva
kabilelerle temasa gelecektik. Ayni zım çavuşları neferlere kondura yetit
zamanda ve bilhassa biliyorduk ki biz tirmek güçlüğü dolayısiyle bir haylı 
mümtaz bir kıta teşkil ediyorduk, kış- zahmet çektiler. 
la ile uyuşukluğu geride kalmıştı, fa. Sahra, zaman zaman nükseden bir 
al, maceralarla dolu bir hayat bizi bek- kaynaşma buhraniyle gene ayaklan -
liyordu. k · · mıştı. Tabii bir tedip hare etı ıcap e-

Bir çok eski askeri şarkıları neşeyle diyordu. Bütün bunları devecilerin 
söylüyorduk. ağzından öğrendik. Zabitlerinin mu -

Maykıl, Digbi, Maris ve ben bir haverelerine şahit olan emirberler de 
manganın ön sırasını teşkil ediyor • dillerini tutmadılar. 
duk, Hank, Buddi, Sentandre ve Çölde nihayetsiz bir yürüyüşten 
Şvartz ardımızda yürüyorlardı. sonra. tabur bir vahalar silsilesi bo -

Geceleri, sırtımızda taşıdığımız yunca dağıldı, develere binmiş nefer• 
bezler ve kazıklarla bir dakikada ger· !erden mürekkep gözcü devriyeler a
diğimiz küçük çadırlar altında yatı _ rada irtibatı temin ediyorlardı. Bu 
yorduk. Çantamızı yastık yaparak 80• devriyeler, aralarında raporlar, emir
yunmadan uyuyorduk. Bütün tüfek _ ler, cigaralar, malumat ve küfürler te
lerin bağlı olduğu zincirli bir adam bi ati ediyorlardı. 
leğine bağlıyordu. Son vaha olan El - Rasa'dadır ki be-
Seçilmiş mümtaz adamların harare- nim yarım bölüğüm düşmanla temasa 

tini içimizde hissediyorduk. Hasta • geldi. Harp başlamıştı! 
mız yoktu; böyle bir şey vaki olduğu Bir gün §afakla beraber, araplar ko. 
takdirde, susuzluk itkencesi, göçebe prak bize bir Targi kampının ışıklan 
asiler ve çakallara rastlamalı: tehlike - yirmi kilometre cenupta, tam iki ker· 
siyle daha da çirkinleıen ne nahot bir van yolunun çaprazlaıtığı noktada~ 
alfim olurdu bu.- rillmlf oJduiuJlu haber vermiıter 

belki 
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Çalışkan bir kaza: Bir kadın Sivas'ta sel ve yağmur tahribatı 

Mustafa Kemalpaşa her 

sahada ileri bir haldedir 

ni11nlınmak üzere olan 

delikanlıyı 

öldürdü 

1 

Bir nişanlı kız ve iki çocuk 
sele kapılarak boğuldular 

Adana' da feci bir 
otomobil kazası 

Adana, (Hususi) - Mercin köyil 
civarında feci bir otomobil kazası ol· 
du. Ceyhan şoförlerinden Ali, araba· 
sına bindirdiği yolcuları Mercin kö • 
yü istikametinde götürmekte iken, 
köyden gelen ve yüklü bulunan bir 
kamyonla - kesif toz bulutundan bi
ribirlerini görmiyerek - çarpışmış· 

lardır. Her iki otomobil de devrilmış 
ve hasara uğramıştır. Şoför Ali ve 
yolcularından ikisi ağır bir halde ya
ralanmışlardır. Yaralılar Adana mem· 
leket hastanesine getirilmişlerdir. 

Bir tetkikten ah nan intibalar. 

M. KemalpQ.fayı ikiye bölen beton köptü 

Buna (Huıusi) - İnsanın gözünü alan gümrah bir ye§illiğin 
oı·taaına gömülmüt bulunan M. Kemalpafa kasabası Türkiye' nin 
nüfuı kesafeti itibariyle sayılı kasabalarından biridir. Toprakla· 
rından bugünkü basit §artlar altında bile senede iki defa mahsul 
alınan M. Kemalpaıa'yı, Simavdan gelen çay suluyor. 

Adana, (Hususi) - Ceyhan'ın Şev
kiye köyünde feci bir cinayet oldu. 
Bir kadın erkeği tabanca ile öldürdü. 
Cinayete sebep aşktır. Ve hadise §U 

şekilde olmuştur: 
Hadise günü köy halkından Musta -

fa oğlu Müslim ni§an şerbeti içilmek 
üzere toplanılacaktır. Mus!'Bfa köyün 
ileri gelenlerini bizzat davet etmek i
çin dışarı çıkmıştır. Ve aynı köyde o
turan topal Süleymanın evinin önün
den geçmektedir. Bu sırada topal Sü· 
leymanın karısı kapının önüne çık • 
mış ve Müslime: 

- Seninle biraz konuşacağım dur ... 
Demiştir. Müslim işi olduğunu ve 

geçirecek vakti bulunmadığını söyle ~ 
mişse de Fatma Mustafayı kapısının 
önünde durmaöa mecbur etmiştir. Mus o • . . 
tafa kapıda beklerken Fatma ıçerı gır 
miş ve kısa bir müddet sonra tekrar 
kapının önüne çıkarak elinde tuttuğu 
bir tabanca i1e Müslimin üzerine üç el 
ateş etmiştir. 
Kurşunların üçüde isabet ettiğinden 

Müslim kanlar içinde cansız olarak ye 
re yuvarlanmıştır. . . 

İşe vaziyt't eden müddeiumumılık 
Fatmayı tevkif etti. Katil zannlısı .. F~t 
manın nişanlanmak üzere olan Muslı
mi ötedenebir çılgınca sevdiği ve bu 
cinayeti kıskançlıkla işlediği kuvetle 
zannedilmektedir. 

Fakat, ileride yapacağı işe nazaran 1 ni işler bütün civar köylüleri alaka
bu, alelade bir çay değil, adeti bir Nil !andırmalı, hlikümetin burada halka 
nehridir. Buıüne kadar güzergahın - nümune olsun diye yaptığı bu işler
dakilere hayat vermesi lazım gelen den azami şekilde faydalanmalıdır . ., 
bu ıu, maalesef oımanlı devrinin her Bilahare valimiz, topraksız köylü Manisa öğretmenleri Adana'da 
kıymeti başı bot bir istikamete bıra - olup olmadığını aordu. Bazı köylerde 
kan meşhur ihmalkarlığı yüzünden bulunduğu anlaşıldığmdan, kayma
halka ııtma, ölüm ve zarar ıaçmaktan kamlığa bunlar hakkında ayrı ayrı e
batka bir ite yaramamıştır. İşte asır - tüdler yaparak neticeyi vilayete bil
larca ele avuca ıığmıyan bu şımarık ve dirmesini emretti. 

Adana, 13 (Hususi) - Manisa öğ -
retmenlerinden bir grup yarın şehri -
mize gelecektir. 33 kişiden mürekkep 
olan öğretmen kafilesi bölgemizde tet 
kikler yapacaktır. Maarif müdürlüğü, 
mıntakamııda yapılacak tetkik gezi -
!erine ait bir program hazırlamıştır. 

Karataı plajı açıldı 

yaramaz nehre cümhuriyet hükümeti M. Kemalpaşalılar evelce fabrika· 
nihayet haddini bildirecek her şeyi tör Muharrem Hüsnü'nün 80 bin lira
olduğu &ibi onu da tabii yatağına irca ya yaptırdığı muazzam un fabrikasını 
ederek müsbet vazifesine sevkede- 8500 liraya &atın alarak burasını orta 
cektir. Bunun için cümhuriyetin kud- mektep yapmıya karar vermişler. Bi· 
retli eli, zaman zaman M. Kemalap§a na alınmış, Maarif Vekaleti de buraya 
topraklarına yayılan bu çaya da u- muallim kadrosu vereceğini bildirmiş
zanmıt ve onu mazbut mec:raıı içine tir. Adana, 13 (Hususi) - Adananın ye-
ıokarak halka refah ve ııhat saçmak M. Kemalpqa belediyesi bir elek· gane plajı olan Karataş bu hafta bü
maksadiyle milyonlar sarfetmiye bat- trik fabrikuı yaptırarak tehri elek- tün tesisatiyle açılmış bulunuyor. Ka-
lamıştır. trik gibi medeni nimetlerin başında rataş bu yıl geçen seneden daha mü -

. . R f'k K it M K gelnine kavuşturmuştur. Fakat henüz kemmel bir hale konulmuşur. Adana 
Vahmız B. e ı ura an, · e- , . ld ~ 'b' imar birlitl bu plli' önUm~adeki yıl 

malpaıahlar tarafından hararetle kar· inşa borcunu ö~~e_memı 0 ugu gı 
1
1
• a: satın alarak esaslı ınşaa la nıo erl tn 

ıılandıktan ıonra bütün köy muhtar- bonclere verdıgı cereyanın bede mı hale koyacaktır. 
ları ve halk mümessilleriyle halke- de kati olarak kararlaştırmamıştır. 
vinde bir haabihal yapıyor. Bu hasbı- Ancak beher ki!ovat . ~~e~~~in 20 
halden anlıyoruz ki: M. Kemalpaşalı- kuruş~an alın~ak ıst~n.dıgını ogrenen 
lar sebze ve meyvacılıkta Bursa'ya ra· valimız, beledıye reı.sın~ •. der~aı_ bu 
k' sayılabilecek derecede bir iıtih- miktarın 12,S kuruşa ındırılmeaını, bu 
~i kudretine maliktirler. Fakat sil· takdirde mevcut 350 abonenin en kı
ratli nakil va5ttalarından mahrum 0 • sa bir zaman~a (~50~) e ~~~mak su -
luıları onların bu mahsullerine iste· retiyle, beled.ıyenın ı~tedıgı p~~ra_dan 
dikleri kadar kıymet kazandıramıyor. daha çok varıdat temı~. edec~gını .v~ 
Yetiıtirdiklerini Balıkesire, Susığır- bu ucuzluğun hemen ılan edılmesını 
lık ve Bandırma'ya karadan sevk et- bildirmiştir. . .. . . . 

Urla'da esrarh bir cinayet 
İzmir, (Hususi) - Urla'da_..Balık

lova köyünden Mehmet Şener, bağ 

kulesinde karısiyle beraber yatarken 
meçhul bir şahıs, zavallının kafasına 
bir kurşun sıkmış ve Mehmedi öldür
müştür. Hadise esrarengiz görülmek
tedir. Tahkikat devam etmektedir. 

Sıvas, (Hususi) - ~ ... 

Kozan' da şiddetli bir 
fırtına oldu 

- Bu havaliye ya· 
ğan devamlı yağ
murlar bazı mınta
kalarda zararlara 
sebebiyet vermiş. 

bazı köyleri su bas 
mıştır. Hafik'e bağ 
1ı • Süleymaniye, 
Demirci, Eldives. 
Kızılviran köyleri 
doludan müteessir 
olmuştur. Sökütlü 
köyü sel altında 
kalmıştır. Hafik'e 
bağlı Celallı nahi -
yesinin Tepe kö · 
yünde dere kena· 

Sel altında kalan Söğütlü köyü 

Adana 13 (Hususi) - Kozan'da 
müthiş bir fırtına olmuştur. Birçok 
evlerin camları kırılmış kiremitleri 
uçmuştur. Fırtına yarım saat kadar 
.devam etmiştir. · 

rında oynıyan se kiz yaşında İsmail 1 
ve 15 yaşında Esma adında iki çocuk 
kendilerini sele kaptırmışlar, boğula
rak ölmüşlerdir. Bundan başka Sul· 
tan adında nışanlı bir kız da kendisi
ni sele kaptırmış ve boğularak ölmüş
tür. Hadise şöyle olmuştur: 

Kayadibi nahiyesinin Kızılova kö
yünde evlenmek üzere nışanlı bir kız 
olan Sultan şiddetli yağmur esnasın
da bir türlü köye dönmiyen kardeşle
rini aramak üzere evinden çıkmış, ot 
biçmeğe giden kardeşlerini aramıya 
başlamıştır. Sultan köyden epey açıl· 
dıktan sonra hava iyiden iyiye karar
mıya ve yağmur ııiddetini arttırmıya 
başlamıştır. Sultan kardeşlerini arar· 
ken, birdenbire derenin köpürmüş dal· 
galariyle karşılaşmış, kaçmak istemiş
se de muvaffak olamıya.rak kendini 
sele kaptırmı.ştır •. Selden sonra Sulta· 
nın cesedi bir ağaca takılı olarak bu · 
lunmuştur. Köy halkı bu genç kızın 
ölümüne çok ağlamı§tır. 

İzınir'de mensucat 

fabrikasında yanğın 

İzmir, (Hususi) - Halkapınar'da 
yün mensucat fabrikasında bir maki· 
nenin sübap kapağından çıkan bir kı
vılcım, yapağılara sirayet etmiş ve 
yanıın çıkmııtır. (25) bin liralık bir 
.tyan YaT4U' Yan••• .. rbal .ı:lDd~rW• 

müştür. 

Çerkef le miden aramalan 
Çankırı, (Hususi) - ngaz - Kur· 

şunlu mıntakalrında İktısat Vekaleti 
maden tetkik ve arama enstitüsü mü· 
tehassısları maden aramalarına başla
mışlardır. 

Bu arama üç ay kadar sürecektir. 
Bilhassa demir madeni aranmaktadır. 

I 
..................................................................................... ~ 

Tekirdağ halkevlileri Bandırma'da ı 

Bandırma ve Tekirdağ Halkevi üyeleri bir arada 

Bandırma (Hususi) - Tekirdağ Halkevi, kadın ve erkek Üy• 
lerind~n mürekkep 118 kitilik bir kafile ~ehrimize gelmit ve 
Halkevimiz tarafından misafir edilmittir. 

Balıkesir' de spor tesisleri 
Kardeş halkevliler, Abideye çelenk 

1 koyduktan sonra şehrin görülecek 
yerlerini gezmişler ve akşamleyin ıe-

Bal•~r. <..Hua•••> _ ..... -. reflerine verilen i afettn sonra Hal· 
b. · b'"l 'd . . h l ltevt\firz s onun i'fft!la1'1'1!Ye vere-
ıyesı o ge ı are ve ıstışare eyet e-
. .. b k 

1 1
. . . 

1
. rek (Hissei şayia) piyesini çok 11\u-

n bolge aş anı o an va ının reıs ı· . 
. vaUakivetle temsil etmışlerdır. 

ğinde toplanarak bölgenin 939 malı yı- • ü ... k. h Ik · b i . . .• Pazar g nu ı ı a evı spor §U es 
1ı bütçesini ve beş senelık tesıs ve ın-

şaat programını tanzim etmiş ve ha· 

zırlamıştır. 

Yapılan programa göre vilayet 

merkezinde ve birçok kazalarımızda 
spor sahaları ile vilayet merkezinde 
ihtiyacı karşılıyacak bölge binası ya· 
pılacaktır. 

üyeleri arasında bir futbol maçı ter

tip edilmiştir. Çok samimi bir hava i
çinde cereyan eden bu maç 1 - 3 Ban• 
dırma halkevinin galibiyetiyle netice-
lenmiştir. Bir tanışma ve sevişmiye 
vesile olan bu ziyaret Bandırma için 

kıymetli bir hatıra olacaktır. 

mek mevkiinde bulunan M. Kemalpa- Bursa - Çekırge otobuslerı_nın fıy~
phlar kasabalarından geçen çayın tı 10 kuruşken bu hat üzerınde b~r 
baıkınları önlenirse mahsul veriminin ıene zarfında yolculuk y~panlar yuz 
bir kat daha artacağı ve artık zarar binleri geçmezdi. Ücretın 8 kuruşa 
görmiyeceklerini söylüyorlar. indirilmesiyle bir sene sonra yolcu 

• ~ sayısı bir milyonu bulmu§tur. . 
Ehemıyetle kayda deger bulduğum Hasılı M. Kemalpaşa, cümhurıyet 

"""" ..... "" ............. 1 
r 

................................................................................................................................ . 
YURTTAN RESİMLER 

iki noktadan ba~sed~yim. B~ri: !d: devrinde vitayetin en güzel ve en 
Kemalpapda dılencı olmadıgı gıbı mamur kazalarından biri olmuştur. 
çok muh.taç. ~imsen~n de bulun~- Geniş caddeler açılını§. kasabanın or· 
ııdır. İ~ıncıııne gel~nce: (67) bın nu- tasından geçen çayın üzerine muaz -
fuslu bır kazada bır buçuk seneden· zam bir betonarme köprü kurulmuş, 
beri yalnız bir tek katil_ vakas_ının o!· kasaba elektriğe kavuşmuş, mezru a
muı bulunmasıdır. Hapısaneıınd~ bı- raziyi kaplıyan azgın çay bir sed içi
le eaaalı mahku~ olara~ ancak 40 kişi ne alınını§. orta mektep hazırlanmış. 
bulunmaktadır kı: adlı cepheden la- ziraat ve hayvancı tık işleri oldukça 
viçre'yi andıran, içtimai bakımdan da ilerlemiş. Halk umumi hayat itiba • 
bir örnek tetkil eden bu hal bütün ka- riyle her gün biraz daha iyiye ve ile
aaba ve ıehirlerimiz icin t~menniye riye gittiğini görmiye başlamıştır. 
pyandır. Bir kıımı dagda, hır kısmı Kaaabanın yalnız büyük bir eksiği 
ovada olmak üzere (113) köyü .?ul~- kalmıştır: içme suyu ... Şimdi 15 ki
nan M. Kemalpaşa kazasının koycu- Iometre mesafeden bu suyu getirmi · 
lük cephesinden bir tek dileği çıktı. ye. çalışan M. Kemalpaşa belediyesi 
Bu dilek: topraksız bir kısım köylü- 120 bin liraya baliğ olan bu hayati işe 
nün ziraatle kendilerini idareleri im· mahalli bütçe takatinin kafi gelmedi
kanı olmadığından kazanın bir. _mil· ğini söyliyerek buna devlet yardımı
yon dönüm tutan ormanları ıçınde nı dilemektedir. - Musa Ataş 
devrilerek çürümeğe mahkum bulu-
nan ağaçların şehre nakil ve şehirliye 'd 
satılması için ruhsat verilmesi idi Posta heyeti Hatay a 
Bilhassa dikkati çeken cihet: bu ruh· 
satın verilmesine diğer zengin köylü 
lerin tavassut etmekte bulunmaları i
di. Ancak buradaki köylülerin ziraat· 
ten ve biraz da koyunculuktan başka 
bir iş yapmadıklarını oğrenen valimiz 
kendilerine dedi ki: 

"- Yanıbaıınızda hara gibi güzel 
bir örnek var. At ve sığır cinsini ıs· 
Jah etmişsiniz. Fakat diğer işlerin içi· 
ne henüz girmemişsinız. Verdiğiniz 
malumattan anlıyorum ki: ova köylü
leri daha az çalıııyorl.ır. Dağdakiler 
iklimin ağır ıartlarına \"e arazilerinin 
darlığına rağmen mücadele kabiliyet· 
lerini kullanarak gelirlerini arttırmak 
yolunda daha çok didiniyorlar. Muh 
tarlar 1 köylüyü bugünkünden en aı 
bir miıli fazla çalıımıya teşvik ederek 
daha meıut olmalarını temin ediniz 1 
Bu ovalarda ya9ıyan bahtiyar insan· 
lar ber halde .çok çalıpnalıdırlar. Bu 

Adana t3 (Hususi) - Hatay vila
yetindeki posta, telgraf ve telefon 
teşkilat ve tesisatını devralmak için 
Ankara'dan şehrimize gelen P.T.T. 
heyeti Hatay'a gitmiştir. Bu ayın on 
beşine kadar, heyet bu tesisatı devral
mış olacaktır. 

İlk iş olarak Antakya ve İskende
run posta telgraf kadrosu geniıleti
lecektir· 

Bir genç kamyon 

altında ezildi 
İzmir, (Hususi) - Denizli beledi

yesinde kayıtlı ve Baki Polat idare· 
sindeki bir numarlı kamyon, bu ak
şam Baımahaneden birinci Kordona 
ıelirken Gazi bulvarında anıızın yola 
çıkan 19yaıında bir ıenci çiğneyip 
Gld dır. Genciiı eıi lwıila 

\ 
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Ordr gazetesine göre de 

Bugünden itibaren seferber 
asker bir milyonu bulacak 

(Başı 1 inci sayfada) 
en ıyı cevaptır. Sulhu bozmağa çalı
şa.1lara en enerjik nutuklardan çok 
daha kuvetli surette verilmiş ihtar· 
lar bugün mevcuttur. 

Ordr gazetesinin Londra muhabiri 
de gazetesine şunları bildiriyor: 

"Önümüzdeki cumartesi günü, as
keri hizmete çağrılan ilk 30 bin İngi
liz kıtalarına varacaktır. İhtiyatlar 
da nazarı dikkate alınırsa önümüzde
ki cumartesi gününden itibaren. s:· 
ferber edilecek ingiliz askerlerının 
miktarı bir milyonu bulacaktır.,, 

Sivil yaralılar için tedbirler 

Londra, 14 a.a. - Hükümet plan· 
larının tatbikinde elde edilen netice • 
leri tetkik eden bir beyaz kitap, müs
taceliyet halinde sivil yaralılar için 
300.000 yatak ıazım olduğunu kaydey· 
lemektedir. 

Bundan başka şehirlerin haricinde 
birçok köy hastaneler~ . k.ur~lması ve 
sivil yaralıların tedavısı ıçnı ?'evc~t 
hastanelerin ku11anılması derpış edıl· 
mektedir. 24 saat evelinden haber ve· 
rilmek şartiyle 1200 otobüs, hasta a· 
rabası şekline ifrağ edilecektir. 

226.ooo sedye hazıdanmış ve her 
tarafa dağıtılmıştır. 

Diğer cihetten çok miktarda dok· 
tor hasta bakıcı vehemşire celbedil -
me~i için lazım gelen tedbirler alın· 
mıştır. 

Ger~inlik zail olmazsa mebuı 
ıeçimi yapılmıyacak 

madığı takdirde gelecek sonbaharda 
umumi intihabat yapılmıyacaktır. 

Gelecek haftalar içinde bu hususta 
bir fikir edinilmesi kabil olacağı mu· 
hafazakar mahfillerde söylenmekte
dir. 

Bütün partilerin muhtemel umumi 
intihabata hazırlandıkları, fakat şim
diki müşkül şerait içindebunun son
baharda yapılmasına ihtimal verilme· 
diği, çünkü intihabata başlandığı 
takdirde totaliterler muhtelif gayele
rini elde etmek için vaziyetinden isti
fadeye çalışacakları aynı mahfillerd~ 
ilave edilmektedir. 

Sureti umumiyetle hasıl olan kana
ate göre beynelmilel vaziyet müsait 
bir safhaya girdiği takdirde umumi 
intihabat gelecek ilkbaharda hatta 
1935 te intihap edilen mebusların ve
kalet müddetlerinin son haddi olan 
gelecek senenin sonbaharında yapıla
caktır. 

Yeni bir hava müdafaa topu 
yapıldı 

Londra, 14 a.a. - Heyecanlı bir 
başlık altında "Star .. gazetesi yeni 
tipte 94 milimetrelik b:r ingiliz tay -
yare da fi topunun "sırlarını,, öğren -
diğini bildirmektedir. Dördü bir ara· 
ya getirilmek suretiyle birgrup teşkil 
edilen bu toplardan her biri tayyare • 
nin teşkil ettiği müteharrik hedefe 
elektrikle tevcih edilmekte ve namlı 
hedefi otomatik bir surette takip ey· 
!emektedir. 

Bu toplar, hep beraber faaliyete ge· 
Londra, 14 a.a. - Siyasi mahfiller- çerek 7000 metre yüksekliğe, dakika

de söylendiğine göre beynelmilel va· ı da 50 hesabiyle, 56 şar librelik obüsler 
ziyetteki gerginlik tamamiyle zail ol· atabilmektedirler. 

Tiençin 
bugün 

konferansı 
toplanıyor 

Tokyo'da gene İngiltere Dün 
aleyhinde nümayişler yapıldı 

Tokio, 14 .. - Ti nçin me elesini /ngiliz deniz vasıtalarına 
müzakere edecek olan İngiliz - japon yapılan tecavüz 
ı.,.n-&-aan 1& temsnu•d•d• baeJa - NeU MacJcan, geçen paı:artesi gUnU 
yacağı resmen bildırılmiştır. Tiençin'de japon askerleri tarafından 

Japon hariciye nezareti namına _söz üzerine ateş açılan "Saxon" ismindeki 
söylemeğe salahiyettar bir zat, Tıen- ingiliz romokörü meselesi hakkında 
Çı'ndeki Fransız imtiyaz~ı mıntaka.sı • • 1 1 d -_ başvekilin malumat a ıp a ma ıgını ve 
nın ablukaya başlanıldıgındanberı ol- İngiltere hükümetinin bu gibi hadise 
duğu gibi bundan böyle de Tiençin' • !erin tekerrür etmemesi lazımgeldiği
deki İngiliz imtiyazlı mıntakasının mu ni japon makamlarına bildirip bildir
kadderatı ile bağlı kaldığını tebarüz miyeceğini sormuştur. 
ettirmiştir. 

Bugün saat 14 de Tokyo belediye Butler, cevaben demiştir ki: 

meclisinin idaresinde Dibiya tiyatro- .. _ Lord Halifaks'a gelen maluma-
sunda muazzam bir miting yapılmış 

ı 'lt 1 h' d şı'ddetlı" n t k ta nazaran hiç bir İngiliz romokörü -ve ngı ere a ey ın e u u 
nün üzerine ateş edilmemiştir ... 

lar söylemiştir. 
Müteakiben İngiltere büyük elçili - C Yalnız :ak~ dTk~g. ~l~d f"Highter 

v• • ~ •• • t h'" at 1 ompany ısmın e ı ıngı ız ırmasına 
gıne oogru yurUye; . e:a a~r çı ar ait mavnalara japonlar tarafından 
polis tarafından çevrı mış er ır. atılan mermiler isabet etmiştir. Vaka. 

M ev kul ataıamiliter hakkında şu suretle cereyan etmiştir: 
bir ıual Japonlar tarafından zaptedilen bir 

Londra, 14 a.a. - Avam kamarasın· sandalda bulunan üç çinli kaçmağa 
da Neil Maclean, albay Spears'ın ya· muvaffak olarak mezkur mavnalar • 
kında bir japon askeri mahkemesine dan birine binmiye teşebbüs etmişler
aevkedilcceğine dair İngiltere hükü • dir. Bunun üzerine japonlar ateş aça 
metine resmen haber verilip verilme· rak 3 çinliyi yaralamışlardır. 
diğini ve İngiltere hükümetinin Çine 
harp ilan etmedikleri için bu memle -
kette kaza saHihiyetleri olmıyan Ja • 
ponlar tarafından altı haftayı müteca
viz bir zamandanberi mevkuf tutulan 
Spears'ın tahliyesini isteyip istemiye
ceğini sormuştur. 

Butler, şu cevabı vermiştir: 
"- Suallerinizin ilk kısmına hayır 

diye cevap veriyorum. İkinci kısmına 
gelince, geçen çarşamba günü bu hu
susta yaptığım beyanatı hatırlamanı
zı rica ederim ... 

Fransa Slovakya'yı 

filen tanıdı 
Bratislava, 14 a.a. - Buradaki fran

sız konsolosu, Fransa'nın Slovakya 
cümhuriyetini filen tanıdığını harici
ye nezaretine bildirmiştir. Bu suret· 
le fransız konsolosluğu Bratislava'da 
faaliyetine devam edecektir. 

Franko ey/uf ayında 
Romayı ziyaret edecek 

uı:us 

Mogol-Sovyet klf alar1 
Japon kuvellerini 

Man~u lopraklanna 
.. 

sürdüler 
(Başı 1 inci sayfada) 

yeni kıtalar, muharebe arabaları, ağır 
topçu ve tayyare kuvetleri ile takviye 
edilen japon - Mançu askerleri, No • 
mon Han • Burd Oba mıntakasında 
Kalkın - Göl nehrinin şark kısmında 
Mogolistan halk cümhuriyeti hudu -
duna şiddetli bir tarruza kalkmışlar • 
dır. 

Taarruza ait iki mühim veıika 
8 temmuzdan 12 temmuza kadar, 

Kalkın • göl nehrinin şarkında, gö -
ğüs göğüse muharebeler olmuştur. 
Hava kuvetlerinin de yardımı ile Mo
gol - Sovyet kıtaları, şiddetli bir mu
hil taarruz yaparak japon - mançu as
lerinin bütün hücumlarını muvaffakı
yetle püskürtmüşlerdir. Mogol - Sov
yet kıtaları, Kalkın • göl'ün şarkında
ki arazide kuvetli surette tutunmak • 
tadır. 

Mogol - Sovyet genel kurmayının 
verdiği mahimata göre, 6 ila 12 tem • 
muz çarpışmalarında japon - mançu 
kuvetlerinin zayiatı, iki bin kadar ö
lü, üç bin beş yüz kadar yaralıdır. 

Bu müddet zarfında Mogol - Sov • 
yet kıtaları, 254 esir, 4 top, 4 muhare
be arabası, 15 zırhlı otomobili, 60 ma
kineli tüfek ve diğer silah almışlar -
dır. 

Kirahk : 
Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 

Mısır sefarethanesi yanında 49 numa· 
ralı apartmandaki garaj kiraya verile
cektir. 2478 Telefona müracaat. 

2333 
Kiralık - Bir bay veya bayan ıçın 

müstakil güzel manzaralı bir oda kira
lıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan ala-
nı Emiciler sokak N o. 71 2428 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev· 
teri 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
satlı banyo ve kurna, alaturka, ala · 
franga aptesane. 2502 

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

2503 

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 

Devren kiralık - Tam konforlu 5 
büyük oda ve müştemi!ath daire, Sı
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
ğı Eğriboz apartmanı. Telefon: 1301 

2530 

Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve 
tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Kalaç Ap. No: 8 ayın 15 
şinden itibaren verilecek. 2535 

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

Devren kiralık daire - Kalorifer 
sair her türlü konforlu. Yenişehir 

Demirtepe Emek Ap. Tl: 2532 • 3295 
2558 

Kiralık daire - Beş oda bir hol bir 
küçük oda. Yeni~ehir Meşrutiyet cad
desi Özenli sokak No: 9 Tel: 2297 

2620 

Kiralık - Atatürk bulvarı ve Ce
beci asfaltına nazır Sıhiye sokağı ba
şında No. (3), ikinci katta dört odalı 
bir daire. Alt kata müracaat. 2621 

Kiralık ucuz oda: Banyolu konfor· 
lu eşyalı ve eşyasız Kooperatif arka · 
sında apartman dairesinde müracaat 
sabah akşam Anafartalar cad No. 111 
Halil Naci müessesesinde Adnan 

2625 

Kiralık - 2 oda, hol. elektrik. su, 
havagazı, kirası 23 lira. Sıhiye Veka· 
!eti karşısında ilkiz sokak Burçak a· 
partımanı zemin kat. 2626 

Kiralık oda - Mobilyalı oda Ha· 
vuzbaşı asfalt Yenişehir eczanesinin 
yanındaki manava müracaat. 262i 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız kon 
forlu havadar oda : Çıkrıkçılar yoku
şunda temiz bir ailede. Balıkpazar Ye 
niçağ Sok. 3 Birlik Rakı deposunda 
Musa. 2629 

Kiralık daire - Yenışehir Demir· 
tepe, Akhay sokak No. 9. iki oda, bir 
hizmetçi odası. banyo, mutfak, elek· 
trik, havagazı. 2630 

Satalık : 

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 N o. 1 24 71 

Acele satılık evler - Demirlibah 
çede 3, 2, ve tek katlı 95,35; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Te\: 2406 bay· 
ram C. No. 1 2472 

Satılık ev - Yenişehir Yenikalık 

sokağı No. -8- 1050 M. murabbaı 

Esirler üzerinde elde edilen vesika 
!arın arasında iki mühim vesika mev
cuttur. Bu vesikalardan birisi, Kvan -
tung ordusu başkumandanı general 
Ueda'nın 20 haziran tarih ve 1532 nu
maralı bir emri, diğeri de 23. üncü ja
pon piyade fırkası kumandanı gene
ral Komatabara'nın 30 haziran tarih 
ve 105 numaralı bir emridir. Bu iki 
vesika da japon - -mançu kuvetlerinin 
1 temmuzda Kalkın - göl civarında 
başlamaları icabeden taarruza ait bu • 
lunmakta ve bu yeni japon sergüzeş
tinin uzun zamandanberi hazırlanmış 
bir şey olduğunu göstermektedir. 

Muharebeye iıtircik eden 
japon kuvetleri 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın arsa üzerine yapılmış (6) odalı güzel 
Mısır sefareti yanında No. 49 da kalö- bahçeli, tam konforlu, villa. Tl: 1250 
riferli 6 oda hizmetçi odası banyo 2477 

Mogol - Sovyet kuvetlerinin, bu 
müddet .zarfındaki zayiatı, 293 ölü, 
653 yaralıdır. 

mutbak havagazı • garajlı garajsız. /stanbul'da satılık yeni villa -
Tel: 2478 2567 Ankarada bir köşk veya apartman ile 

Mogoı - Sovyet kıtalarına karıı ya· 
pı lan harekete, japon - mançu tara • 
fından 23 üncü ve 7 inci japon piyade 
fırkaları, birinci motörlü japon fi.va • 
sı, yüz kadar hücum arabası, bir mo • 
törlü piyade alayı, birinci ağır topçu 
alayı ve altı ita yedi japon - mançu 
suvari alayı iştirak etmiştir. 

Klr•lilc G•r•J v• Bay•nl•r• t•hais mübadele dahi yapılır. İ:ı:ahat i~in M. 
olun•n daire - Nafıa bakanlığı kar • M. v. Tercüme ıubesi müdürüne mü-
şısında otobüs durak mahallinde Öz • racaat. 2519 

gen apartmanında zemin katta iki oda Acele satılık ev eşyası - Masalar, 
matbah banyo kapıcıya müracaat. koltuklar, iskemleler, havagazı ocağı, 

2577 soba, frijider, &omye, yazı masası. ye· 
Kiralık oda - Konforlu ve bahçeli mek masası v. s. Kavaklıdere, Güven 

manzarası güzel bir oda kiralıktır. Fi- Evleri 32. 2545 

Bu muharebeler esnasında Mogol -
Sovyet hava kuvetleri ile tayyare da· 
fi bataryaları, 61 japon tayyaresi dü • 
şürmüşlerdir. Bu müddet zarfında 

Mogol - Sovyet hava kuvetleri de 11 
tayyare düşürmüştür. 

Düfürülen japon tayyarelerinin 
yekunu 

28 mayıs ile 12 temmuz arasında 

düşen japon tayyarelerinin umumi 
yekunu 199, düşen Mogol • Sovyet 
tayyarelerinin umumi yekunu da 52 
dir. 

Sovyet - Mogol kumandan:ığının 
fikrince, japon piyadesi, oldukça iyi 
döğüşmektedir. Mamafih çok daha iyi 
döğüşmesi icabederdi. Zira 23 üncü 
ve yedinci japon piyade fırkaları, en 

yat 16 lira. Yenişehir İsmet İnönü cad 
desi No. 78 kat. 1 2578 

Kiralık oda - Sıhat vekaleti karşı· 
sında Çakatay sokaktan Arman soka • 
iı A, 1 Mümtaz bey apartmanı birinci 
kat. 2589 

Kiralık - 2 odalı banyo, mutbak vs. 
li, 1 ağustosda boşalacaktır. Yenişehir 
hafta pazarı karşısında (İstanbul kur
tulus sokak) No. 10 müracaat. 2591 .,,, ~ 

Kiralık oda - Kooperatif arkası 
Yusuf Esendemir 2 ci apr. 2 No.lu da
irede aile yanında banyolu temiz bir 
oda kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

2604 

Kiralık manav dükkiını - Bakkal 
ve kasap yanında işlek yerde - Yüksel 
caddesi Ataç sokak Özenç Apa. altın
da Tel: 3319 2598 

iyi telakki edilen japon fırkaların· Kiralık - Postane caddesinde 51 
dandır. Bu fırkaların bu derece ko - No.lu apartmanda üç odalı, banyolu 
layca mağlup olmalarının sebebi. ja- daire veya odalar ayrı ayrı kiralıktır. 
pon piyadesi arasında maneviyatın Ankara oteli katibine müracaat. 2610 

derin surette bozulmıya başladığıdır. Devren kiralık daire_ 5 oda 1 hol 
Japon hava kuvetleri ile muharebe hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak su 
arabaları kıtaları ise japon piyadesin- İsmet paşa bulvarı son durak Sunel 
den daha zayıftır. Ap. D. 2 . f6U 

Japonlar hududu değiıtirmek Kiralık - Yenişehir Adakale sokak 
iıtiyorlar No : 19 kalorifer ve bilcümle tesisatı 

Moskova, 14 a.a. _ Tas ajansı bil- havi bir ve iki oda ve müştemilatlı da-
diriyor: ireler. Kapıcıya müracaat. 2614 

Sovyet gazeteleri, Buir-Nur gölü Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Satılık Apartman - Kurtuluş fırı
nı arkasında Ali Kurucu Apartmanı 

kat bire müracaat. 2564 

Satılık - 937 model az kullanılmış 

Hudson markalı taksi otomobili. Gör· 
mek ve pazarlık etmek üzere hükümet 
caddesinde Hamdi Demirel garajına. 

2572 
Satılık mobilya - Az kullanılmış 

ceviz kaplama misafir ve yemek oda • 
siyle japon kaplama yatak odası ta 
kımlan 23 parça mobilya. Selanik cad 
desi No. 37 2575 

Satılık ev - Mamakta Maske fab · 
rikası caddesi üzerinde 3 oda 1 mut 
bak 1 banyo 1 hela, tatlı su kuyusu 
geniş arsasiyle: Bekçiye müracaat. · 

2586 

Satılık arsa - Maltepede 1193 a -
da ve 22 parsel satılıktır. Tel: 1538 
e müracaat. 2592 

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 

Satılık apartman - Yenişehirde A • 
tatürk caddesi üzerinde irat g-etirir 
satılık apartmanlar Sanayi caddesin -
de 82 No. Tel: 1953 2600 civarını gösteren bir harita neşret. mahallesinde üç oda bir mutfak hava· 

mekte ve bu haritanın altında aşağı· gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira Satılık arsalar - Rus ve alman se . 
d k . l' müracat Tel: 3991 2618 a ı ma umatı vermektedir: fareti arkasında satılık arsaları olan 

Roma, 14 a.a. - Franko'nun, Roma'yı ziyaret etmesi için Kont 
Japon • Manru makamları, Mogol senet veyahut caplariyle Sanayi cadde 

Ciano tarafından yapılan daveti kabul ettig-İ bildirilmektedir. -s lasının 43 numaralı haritası ile de halk cümhuriyetine karşı olan ilhak- si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 
Bu ziyaretin eylülde yapılacağı ög-renilmiştir. müeyyettir. 

çı ve tahrikçi hareketlerini muhik Mogolistan halk cümhuriyetinin Ucuz satılık arsalar - Yenişehirde 
ita/yan - lspanyol dostluğu kalbimde ebediyen yaşıyacaklardır. göstermek maksadiyle, tebliğlerinde, kuruluşundanberi de hudut karakol- Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad 
San Sebastiyan, 14 a.a. - General Milletlerimizi zulüm ve tazyik gö· Buir • Nur'un şark ve cenubu şarki ları, son günlere kadar hep bu hat ü- desinde ucuz satılık arsalar Senayi 

Franko, dün akşam Kont Ciano'nun renlerin kurtarılması hakkındaki müş mıntakasında Kalkıngöl nehrinin Mo zerinde bulunmakta idi ve bu hat, son caddesinde 82 No. Tel: 1953 2602 
şerefine verdiği ziyafette bir nutuk terek arzuda birleştiren ve hakikatle golistan halk cümhuriyeti ile Man • hadiselere kadar, ne Japon - Mançu 

1 ·· çurya arasında hududu teşkil ettiği - Satılık arsa - İstasyon arkasında söyliyerek iki memleket arasındaki adalet üzerine müesses bu unan reJı • makamları ne de herhangi diğer ma-
d"h . d • b . . h kA 1 ni bildirmektedir. kam tarafından tanınmamazlık edı"lı"- Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık dostluğu me ı ve sena etmış ve e. mın Avrupa arışı ıçın ayır ar o a • ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. 

miştir ki: cağından eminim.,, Hakikatta, resmi haritalara göre, yordu. Tel: 1953 2603 
"- Kardeşlik hislerinizi tarihimi. General Franko'nun sözlerine ce - Mogolistan halk cümhuriyeti ile Man Mançurya ile Mogolistan halk cüm 

f ·1· b • K c· · 1 · rurya arasındakı' hudut, bu mıntaka- hurı"yetı" arasındakı" hududun hı"ç bı"r Satılık - 928 model Chevrolet 4 si zin bir say asına a ıcena ane ve ası- vap veren ont ıano, ıspanyo ve ı • :ı 
• ' 1 k 'l l "11 1 · d t t da, Kalkın-rro'"] boyunca degw il, fakat vesı"ka tarafından teyı"t edı"lmedı"g·ı· lindirli kapalı otomobil motor, boya, Jane hır surette ıta yan anı ı e yaz. ta yan mı et erı arasın a mevcu e • b 
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Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

28 ve 30 temmuzda 
İstanbul'da yapılacak 
Ankara, 14 a.a. - Beden terbiyesi 

genel direktörlüğü federasyonlar dai
resi başkanlığından : 

7 ve 9 temmuzda yapılacak iken 
idari bazı sebepler dolayısiyle tehir e· 
dilen Türkiye bisiklet birincilik mü· 
sabakaları 28 ve 30 temmuzda İstan
bulda Küçük Çekmece - Silivri yolu 
üzerinde 156 kilometre mukavemet 
ve Küçük Çekmece gölü kenarında 

bir kilometre sürat olarak yapılacak -
tır. 

Bu müsabakalara i4 bölgeden 32 
bisikletçi iştirak edecek ve müsabaka· 
lar Cavit Cav tarafından idare ~dile
cektir. 

29 ve 30 mayısta Ankarada yapıl -
mış olan İstanbul • Ankara eskrim 
müsabakalarının revanşı gene aynı ta
kımlar tarafından 21 ve 23 temmuzda 
Edirnede icra edilecektir. 

Federasyon tarafından evelce tes
bit edilmiş olan maçların icrası gibi 
zaruretler müstesna olmak üzere bü • 
tiin memlekette işarı ahire kadar fut
bol müsabakaları tatil edilmiş ve key.· 
fiyet bölgelere tamim olunmuştur, 

İstanbul Belediyesi 
Ekmek meselesini 

tetkik ediyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Beledi

yenin bütün gayretlerine rağmen, İs· 
tanbul'un hayli zamandanberi deva"m 
edip giden ekmek meselesi henüz hal
ledilmiş değildir. Fırıncılarla beledi
ye arasında narh meselesi etrafında -
ki ihtilaf devam etmektedir. Bilhassa 
bugün için ekmek meselesi yeni bir 
safhaya girmiş bulunmaktadır. Be· 
lediyede bu münasebetle kurulan i,. 
tişare heyeti bugün bir toplantı ya· 
parak fırıncıları yeniden dinlemek 
mecburiyetinde kalmıştır· Bugünkü 
toplantıda ekmeğin maliyet fiyatları 
üzerinde görüşülmüş ve yeni fiyat 
meselesi mevzuubahs olmuştur. Bo· 
ğazıçının Anadolu kıyıiarında ve 
Kadıköyü'nün muayyen semtlerinde 
ekmek sıkıntısı çekilmektedir. Bura
larda, birçok fırınlar kapanmıştır. Bu 
yüzden ekmek bayilerine ekmek ve• 
rilcmcdigi için halk müşkülata uğra
mıştır. Bütün bu işlere bu semtlerde 
çalışan bir fırıncılar tröstünün sebep 
olduğu anlaşılmaktadır. Belediye is
tişare heyeti ekmek fiyat )arını tez • 
yit etmiyecek surette imaliye ücreti 
hakkında ekmek yapıcılarının ve h • 
rıncıların son bir teklifte bulunmala· 
rını istemiştir. Vaziyet bu tetkikler -
den sonra anlaşılacaktır. Belediye 
meseleyi halletmek için çalışmakta· 
dır. 

Benzin alınacak 
Ziraat VekiletindPn : 

Ziraat vekaleti makam otomobili i· 
çin açık eksiltme ile (5950) litre ben• 
zin alınacaktır. 

1 - Benzinin bir litresinin muham· 
men bedeli (17.70) kuruş (5950) litre 
benzinin muhammen bedeli (1053) li • 
ra (15) kuruş muvakkat teminat (i8) 
lira (99) kuruştur. 

2 - İhale 21. 7. 939 tarihine musa • 
dif cuma günü saat 15 te vekalet bina· 
sında müteşekkil komisyon huzuriyle 
yapılacaktır. 

Taliplerin bu saatte komisyonda ou• 
lunmaları. 

3 - Şartname levazım müdürlugun-
den parasız verilir. (2613) 12663 

zel manzara ve her türlü konfor No : 
125. Konuşmak için bahçeli evler No : 
51 e müracaat. 2612 

Acele satılık - Az kullanılmış ço • 
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 
halk gömlekçisine müracaat. 2613 

Aranıyor : 
Kiralık daire aranıyor - Yenişe • 

hirde Eylül veya teşrinievel için kalo 
riferli bir daire aranmaktadır. Müra
caat yeri Ulus matbaası S. S. 

Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse
dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin ı 953 numaraya telefon etmeler~. 

2524 
Aranıyor - Cebecide ev veya apart· 

man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et-
meleri rica .olunur. 2525 

iş verenler : 
· · İ l k d · ld ğ ·· J • daima bunların şarkından Kulat-ulyin hakkında Japon • Manru makamları- döşeme iyi vaziyette acele satılıktır. dınız. Bunun içindır kı. spanyo top- sanüdün ço erın o u unu soy emış . :ı Zeki Bayraklara telefon 1090 2609 

raklarında bizimle biı likte harp et· ve aynı hedeflerle ve müsavi imanla Oba-Nomon Han-Burd Oba hattı tize- nın iddiaları, tahrikçi ve işgalci ha- Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
miş ve ebedi kahramanlık istirahatine İspanyolların yanı başında yer almış rinden geçmekte bulunmuştur. Bu reketlerini muhik göstermek için ja- Satılık mobilyalı veya mobilyasız ev Haraççı kardeşler karşısında Fethi 

•llllllllillıllııllıliı~·iiıllllıııllıiılililiiliıtıitı' mi!' liılııiiliııiiil&Ai~ın~cla~-==:::~ıılı:i:mı:lt~- ~k:e~y~f~i~y:et~,~1~9~1~9~d:a:;.:P~e;k~i:n~·d~e~Ç~ı~n~p~o~ı~t~aJ.:p~o:n:.:;aa:k:e:r~i~m::a:k:am:ı;l;ar~ı:n:ın~b=i~r~y~a=l=a=n~ı--,1.~B~a~h~ç~e~lı~·~ev~l~e~r~B~.j4~.btıd·pÜi~n~d~e~S~odrla~.~A~k~y~i]g~i~tiK~ı~r~ta;ıdih-:ye ve cilt evine veya 
acaatl:ar• 3~QO 
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Milli Müdafaa V. 

Mintan alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 5000 adet Mintan kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk 

teminat miktarı 450 liradır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 7. 

939 salı günü saat 11 de vekalet ıatın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve nümune her gün 

komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun i}d ve ü • 

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup· 
larını ihale saatinden bir saat bir saat 
evetine kadar komisyona makbuz mu· 
kabili vermeleri lazımdır. 

(2665) 12631 

Tire çorap al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 10.000 çift tire çorap açık eksilt 

me suretiyle satın alınacaktır. Muham 
men bedeli 2800 lira olup ilk teminat 
miktarı 210 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 24. 7. 939 pazar
tesi günü saat 11 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatte komisyon· 
da bulunmaları. (2763) 12731 

Sahra pili alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4910 lira olan 6500 tane sahra pili açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesih5. 8. 939 sah günü 
aaat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 398 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş
lerle iştigal ettiklerine dair ticaret o· 
dasından alacakları vesikalarla birlik· 
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -
rı. (2700) 12648 

Hamam havlusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

İkramiye tevzii 
M. M. Vekaletinden ı 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isabet e

den ikramiye miktarları apğıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış müddeti 
dört ay olduğuna göre malul ve ıehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der
hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

Lira Kr. Lira 
1. derece ıubaya 231 00 1. derece ere 115 

92 
69 
46 

Kr. 
50 
40 
30 
20 
10 
10 

2. ,, .. 207 90 2. .. ,, 
3. .. .. 161 70 3. .. ,, 
4. .. .. 138 60 4. " ,, 
5. " .. 115 50 5. .. " 

23 
23 6. " " 92 40 6. " .. 

Beher şehit ailesine 23 lira 30 kuruş 

Muhtelif makine yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (45) kuruş olan üç kalem muh
telif makine yağı açık eksiltme sure -
tilye münakasaya konulmuştur. 

2 - İlk teminatı {84) lira 38 kuruş· 
tur. 

3 - İhalesi 27. Temmuz 939 perşem 
be günü saat 10 dadır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz O· 

larak M. M. V. satın alma komisyo 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
lerinde gösterilen vesaikle ve temina
tiyle birlikte ihalesi gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel 
mmeleri. (2903) 12878 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (25) kuruş 50 santim olan 27000 
kilo benzin kapalı zarf uıuliyle müna 
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 27 Temmuz 939 perşem
be günı.i saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (516) lira 40 ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve 3 cü madde· 
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir aaat evel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2904) 12879 

Karyola alınacak 

12853 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Çorluda karakol binası ile 5 a

det cepaneliğin eksiltmesine muay
yen günde talip zuhur etmediğinden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeğe ko
nulmuştur. Keşif bedeli 24.906 lira 17 
kuruş olup ilk teminat miktarı 1868 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2.8.939 
çarşamba günü saat 15 te vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve resimleri 
125 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. ci 
maddelerinde yazılı ilk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri lazımdır. (3056) 13020 

Çizme alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 
olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka
palı zarf usuliyle münakasaka konul
muştur. 

2 - İhalesi 3. Ağustos 939 perşem· 
be günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8680) sekiz bin 
altı yüz seksen liradır. 

4 - Evsaf şartnamesi (743) yedi 
yüz kırk üç kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı -
nır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3052) 13016 

200.00() .liunaura 
1 - Açık eksiltme suretiyle 2000 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELİ 
Titil zamanlarını hoı ve neı'eli geçirmek istiyen aileler için, 

Otelin Pllja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZİK VE DANS 
Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

Vergi tebliği 
Maliye Vekaletinden 

Mükellefin ismi 

Abdullah kızı 
Meryem 

Kazası Mahallesi 

Amasya Sofular 

İşi Senesi 

Umumhaneci 938 

tarholunan kazanç 
vergisi 

Lira K. 

1 

76 kazanç 
71%15 ceza 

9 Buhran 
Kazanç birinci ihbarnamesinin 

Tarihi Numarası 

21-1-939 2/ 58 
Yukarda ismi yazılı kazanç mükelleflerinden Umumhaneci Abdullah 

kızı Meryemin Sarih adresi tesbit edilememesinden kendisine tebliğat 
olunamıyan kazanç ihbarnamesi hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
143 üncü maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (3066) 13005 

İnşaat münakasası 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin nevi Keşif bedeli % 7 ,5 teminatı 

Gerze bakımevi inşaatı 
Gümüşhacıköy bakımevi 

Lira Kr. Lira Kr. 

78.815,49 5190 77 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Pazarlık 15 

inşaatı 81.157,83 5307 89 ,, 16 
I - 27 / Vl/ 939 tarihinde teklif olunan bedelltr layık hadde görülmedi! 

ğinden yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden şartname ve keşifnameleri 

mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedelleri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hiazlarında 

gösterilmiştir. 

III - Pazarlık 27 /VII/939 perşembe günü Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif şartname ve planlar her gün levazım şubesi veznesinden ve 
İzmir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerinden (394) ve (405) kuruş muka • 
bilinde alınabilir. 

V - İ&teklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi ola· 
rak it başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı 
ile tevsik etmeleri ve "70.000" liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle yapmış 
olduklarına dair vesika vermeleri lazımdır. 

Pazarlığa gireceklerin yukarıda yazılı vesaiki İstanbul'da inhisarlar u -
mum müdilrlüğü inşaat tubeıine ve diğer viUiyet merkezlerinde mahalli 
nafıa müdürlüklerine ibraz etmeleri ve ayrıca pazarlığa i§tirak vesikası al
maları lazımdır. 

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme para
larlyle birlikte pasarlık lçln tayin olunan ııUn ve saatlerde mezkitr komi• • 
yona gelmeleri nan olunur. (4782/27!53) 1277!5 

duklarına dair vesikaları ile birlikte 
adet hamam havlusu satın alınacaktır. misyonundan : 
Muhammen bedeli 4800 lira olup ilk 1 _ 20 çift karyola pazarlık sure -
teminat miktar~ 360 ı.iradır. tiyle satın alınacaktır. Muhammen be 

alınacak teklif mektuplarını ekıiltme ıaatin -
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko: den behemhal bir saat eveline kadar 

fu (Yalçın er) soyadının (Diker) o
larak değiştirilmesini istemesi üze • 
rine (Yalçın er) soyadının (Diker) 
ıoyadı ile değiştirilmesine ve nüfu • 
sa tescil ve ilanına 5-5-939 gününde 

2 - Açık eksıltmesı 24. 7. 939 pazar· deli beherinin 25 lira olup tutarı 500 
tesi günü saat 15 de vekalet satınalma liradır. İlk teminat miktarı 37 lira 50 
komisyonunda yapılacaktır. kuruştur. 

3 - Şartnamesi ve nümunesi her 2 _ Pazarlığı 17. 7. 939 pazartesi 
gün komisyonda görülebilir. günü saat ıı de vekalet satın alma ko· 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikleriy- misyonunda yapılacaktır. 
le birlikte ilk teminat mektup veya 3 _ Nümunesi her gün hava malze -
makbuzlariyle ihale saatinde komis • me deposunda görülebilir. 
yonda bulunmaları. 4 _ İsteklilerin ilk teminatlariyle 

(2765) 12733 muayyen gün ve saatte komiıyonda 

Terlik alınacak 
Seyyar etüv ahnıcak 

bulunmaları. (2992) 12955 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 
yatı (138) kuruş 50 santim olan 1000 misyonundan : 
çift terlik müteahhit nam ve hesabına 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
ilan edilerek ihale gününde teklif e - yüz doksan beş bin lira olan yerli ve· 
dilen fiyat ğali görüldüğünden bu de- ya yabancı malı olmak üzere yüz elli 
fa pazarlfkla satın alınacaktır. adet seyyar Etüv 14 Temmuz 939 cu-

2 - İhalesi 25 Temmuz 939 sah gü- ma gUnü saat 11 de Ankarada M. M. 
nü saat 11 dedir. V. satın alma Ko.da kapalı zarf usu • 

3 - tık teminatı (104) liradır. liyle satın alınacaktır. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa- 2 - İlk teminat on bir bin lira olup 

yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad • şartnamesi 975 kuruş mukabilinde M. 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
natiyle birlikte ihale saatinde M. M. 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

(2820) 12793 3 eli maddelerinde yazılı belgelerle 

miayonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi 

yatı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(200.000) iki yüz bin çift kundura ka 
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 2 Ağustos 939 çarşam -
ba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (41350) kırk bir 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (47) kırk 
yedi lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evel M. M. V. sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3053) 13017 

Klor aıetof en on 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4750 lira olan 400 kilo klor asetofe -
non açık eksiltme usuliyle ve 4 Ey -
tül 939 pazartesi günü saat 10 da An· 
karada M. M. V. satın alma Ko. da 

Ankarada M. M. V. satın Ko.na ver -
mel eri. (3055) 13019 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Kütahyada bir pavyon ile iki 

cepanelik kapalı zarfla ekıiltmeğe 
konulmuştur. Keşif bedeli 60.035 lira 
38 kuruı olup ilk teminat miktarı 

4252 liradır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4.8.939 

cuma günü saat 15 te Vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Plan, proje ve ıartnameıi 320 
kuruş mukabilinde her gün komi•· 
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için iha
le gününden en az bir hafta evet hava
inşaat şubesinden vesika almak lazım 
dır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı kanuni veıika
lariyle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. (3057) 

13021 

Sığır eti ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

karar verildiği ilan olunur. 2622 

Tapu ve Kadastro 

Müfettiş muavinliği 

müsabaka imtihanı 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğünden : 

Tapu ve kadastro idaresine 35 lira 
maaşlı müfettiş muavini alınacaktır. 

Biri tahriri diğer şifahi olmak üzere 
iki imtihan yapılacaktır. 

Tahriri imtihan 31. 7. 939 pazartesi 
günü saat 14 de Ankara'da tapu ka -
dastro umum müdürlüğünde icra edi· 
lecekfrr. 

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

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

15 - 7 - 1939 

6 - Fransızca, İngilizce, Almanca 
lisanlarından birini bilen rüchan hak-
nı haiz olur. . (3007) 12967 

• Orman Umum Md. 

Muhtelif alil ve edevat ahnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden: 

Orman Amenajman işlerinde kulla-
nılmak üzere ; 
200 adet pergel takımı 
200 ., Dublü desimetre 
200 ,, Mail mesafeyi ufka tahvil 

200 ,, 
200 " 
200 " 

cetveli 
Mikyası hendesi 
Çelik şerit 
45 derecelik gönye 

200 " 60 .. 
200 " 
200 " 

1000 " 
200 .. 
100 .. 

Minkale 
Mira 
Ormancı kompası 

Tecessümat burgusu 
İrtifa barometresi 

50 ., Pilanimetre 
50 ,. Dürbünlü plançete 

satın alınacaktır. 
Bu alat ve edevatı vermek istiyen

lerin son tadilatı gösteren katalog -
lar ile cins ve nevi, fiat, teslim ede • 
bilecekleri tarihi gösterir teklif mek
tuplarını 1-8-939 tarihine kadar or
man umum müdürlüğünde teşekkül 
eden komisyona getirmeleri veya te • 
ahhütlü olarak göndermeleri, 

7 Ağustos 1939 aaat 10 da teklif ey· 
!edikleri alat ve edevattan birer nü• 
mune ile bunlar hakkında her husus
ta izahat verebilecek bir müme1Sil bu
lundurmaları lazımdır. (2937) 13035 

Maarif Vekaleti 

Bir memur alınacak 
Maarif Vekilliğindt-n : 

Maarif Vekilliği neşriyat müdürlü • 
ğü kadrosunda "Depolar hesap kon -
trol memurluğu,, münhaldir. Azamı 
kadro ücreti yüz kırk liradır. Bu işe 
alınacak memurun en az orta ticaret 
mektebi tahsili görmüş, askerlik hiz -
metini yapmış ve yaşı kırkı geçme 
miş olması şarttır. 

Talipler arasında yapılacak musaba
kada kazanacak namzede 3659 sayılı 

kanun hükümleri dairesinde tahsil ve 

~!ictit~ Mfs~~~ son~~ ~·seçı e:~c: 
mur evela en az altı ay namzet ol~ 

=~~!"! 

çalışacaktır. 
Taliplerin müsbit evrak ve fotograf 

ları ilişik birer istida ile birlikte 20. 
VII. 1939 perşembe günü akıamına 

kadar vekilliğimiz neşriyat müdürlü
ğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahiplerinin; müıabakaya 
iştirak etmek üzere 24. VII. 1939 pa -
zartesi günü saat onda vekilliğimiz 

neşriyat müdürlüğünde bulunmaları 
rica olunur. (2983) 12947 

Tashih - 13 Temmuz 939 tarihli 
nüshamızda münderç Maarif Vek! 
!etine ait yukarıda ve örneği bulunan 
bir memur alınacağı hakkındaki ilan
da; münhal memuriyete alınacak me
murun yaşı kırkı geçmemi§ bulunma
sı yazılacak yerde sehven geçmiş §ek 
linde yazılmıştır. Tashih olunur. 

Bir memur ahnacak 
MaaTif Vekilliğinden : 

Vekilliğimizde münhal bulunan 15 
lira asli maaşlı bir evrak ve dosya me 
murluğuna müsabaka ile memur alı -
nacaktır. 

Müsabaka 18 temmuz 1939 salı gü
nü saat 15 te vekillik binasında yapı
lacaktır. İmtihana dahil olcakların: 
memurin kanununun dördüncü mad -
desinde yazılı şartları haiz olmaları 

lazımdır. Talip olanlardan askerliiini 
yapmış lise mezunları tercihan alına

birlikte bu gibi işlerle meşğul tüccar-
40,0 adet iJ elbisesi allnacak dan olduklarına dair vesaikıe birlikte 

teklif mektuplarnı eksiltme saatinden 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- behemehal bir saat evetine kadar An· 

<Satın alınacaktır. misyonundan : 
f - İlk teminat 356 lira 25 kuruş 1 - Çanakkale müstahkem mevki 

olup şartnamesi her gün öğleden son· Kilitbahir garnizonu için kaplı zarfla 
ra M. M. V. satın alma Ko.da görü_ eksiltmeğe konulan 80 ton ıığır etine 
lür. 6.7.939 perşembe günü saat 11 de de ya 

sicil caktır. Vesikalarını bir istidaya bağ'-
lıyarak müracaat etmeleri ilan olu -

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

3 - Evelce hizmeti varsa iyi 
almıı bulunmak, misyonundan : 

1 - 4000 adet iş elbisesi kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 13000 lira olup ilk teminat 
miktarı 975 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 27.7.39 
perşembe saat 15 te Vekalet satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve numunesi her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İıteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplariyle 
birlikte ihale saatinden bir saat eveli -
ne kadar komisyona vermeleri. (2896) 

12862 

Benzin tanklan yaphrllacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Muhtelif mahallerde benzin 

tankları yaptırılacağından bu işlerle 
iştigal eden firmaların lazım gelen 
izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere M. M. Vekaleti inıaat ıubeıi 
miidi.ırlU une mliracu 

kara'da M. M. V. aatın alma Ko.na 
vermeleri. (1891) 11952 

Sığır eti ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki 

Ezine garnizonu ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan 64500 kilo 
sıiır etine ihale tarihi olan 7. 7. 939 
cuma günü saat 16 da talip çıkmadı -
ğından 2490 sayılı kanunun • 40 ıncı 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni pılan eksiltmesinde zuhur eden bir ta· 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve lip mezkur ete 30 kuruş fiyat te~lif 
3 ciı maddelerinde yazılı belgelerle ettiğinden ve bedeli muhammenesıne 
birlikte eksiltme gün ve saatinden e- müsavi olduğundan komutanlıkça ga
vel Ankarada M. M. V. satın alma li görülmüştür. 
Ko. da bulunmaları. (3054) 13018 2 - İhale kanununun 40 ıncı mad· 

deıine göre bir ay milddetle uzatıla· 
rak pazarlığa çıkarılmıştır. 6. 7. 939 
tarihinden itibaren istekliler her gün 
için komisyona müracaat edebilirler. 

Sıhiye arka çantası 

alınacak 
maddesine göre 7. 7. 939 tarihinden i- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
tibaren 7. 8. 939 tarihine kadar bir ay misyonundan : 
müddetle uzatılarak pazarlığa hıra - 1 - Beher tanesine tahmin edilen 
kılmıştır. fiyatı otuz lira olan iki bin adet sı-

2 - MezkQr etin beher kiloıu 30 ku hıye arka çantası 2 Ağustos 939 çar -
ruştan 19350 lira kıymet takdir edil - şamba günü saat 11 de kapalı zarf u
miştir. Muvakkat teminatı da 1451 li- suliyle satın alınacaktır. 
ra 25 kuruıtur. 2 - İlk teminat 4250 lira olup prt 

3 - Taliplerin ticaret vesikaları te· namesi 300 kuruş karşılığında M. M. 

3 - Sığır etinin beher kilosu 30 ku
ruştan 24.000 lira kıymet takdir edil
miştir. Muvakkat teminatı da 1800 ti -
radır. 

4 - Talipler son pazarlık günü olan 
7. 8. 939 pazartesi günü saat 11 e kadar 
her giln ticaret vesikaları ve teminat· 
lariyle birlikte müracaatları. (3050) 

13027 

minatlariyle birlikte her giln için ko- V. satın alma komisyonundan alınır. Ankara Asliye Birinci Hukuk 
misyona müracaat edebilirler. 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni Mahkemeıindm : 

4 - Son puarlık günll 7. 8. 939 pa- teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve Ankarıda Anafartalar caclclellade 
sarteai uat 17 ye kadardır. üçilnci maddelerinde yuıh belıeler,. 51 nıımualı 

4 - Sıhati her iklime ve her 
nevi nur. (3079) 13009 

seyahata müsait olmak, 

5 - Hiç bir suretle hapiıle mahku
miyeti bulunmamak şarttır. 

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

1 - Kanunu medeni, borçlar ka
nunu ve hukuk muhakemeleri usulü 
kanunu ile icra ve iflas kanununun 
tapu ıicillini alakalandıran hükümleri. 

2 - Tapu harçları kanunu, 2644 nu
maralı tapu kanunu, hukuki kıymeti -
ni kaybeden tapu kayıtlarının tasfiye
sine dair 1515 numaralı kanun ve ni -
zamnamesi hükümleri, kadastro ve ta· 
pu tahriri kanunu; 2997 numaralı ta -
pu teıkilit kanunu. 

3 - Memurin muhakematı kanunu 
ile ceza kanunun ilk tahkikata ait ah
k!mt, 

4 - Kaq, harcırah kanunları. 

Deniz Levazım 

35.000 metre pahska ahna<ak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli "17.181" lira 
"50" kuruş olan "35.000,, metre patis· 
ka 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf
la alınmak üzere eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İlk teminatı "1288" lira "62" 
kuruş olup şartnamesi her gün komis 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektuplarını en 
geç belli gün ve saatten bir ıaat eve
tine kadar 'komiıyon bqkanlıpna 
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Ankara Belediyesi 

Elbise yaptır1lacak 
~nkara Belediyesinden ı 

'l - Temizlik ve su işleri müstah • 
C!emini için yaptırılacak yazlık elbise 
ve kasketin ve tozluk 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (3227) lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (242) lira -
dır. 

4 - Şartname ve nümunesini gör 
mek isteyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa
lı günü saat 10,30 da belediye encü· 
menine müracaatları. (2737) 12705 

İki muhasip ahnacak 
Belediye Riyasetinden : 
Su işleri idaresine bir mcsul muha· 

ılp ve bir ayniyat muhasibi alınacak· 
br. 

Mesul muhasibin ücreti 175 ayni • 
yat muhasibinin 150 liradır. 

İstekliler arasında müsabaka imti· 
hanı yapılacaktu. 

İstekliler 22.7.939 a kadar aşağıda
ki vesikaları ıu idaresine vermelidir -
ler. 

1 - İki münhalden hangisine talip 
olduğuna dair pullu ve fotograflı bir 
istida 

2 - Bu vazifelerde çalışmış oldu· 
iuna dair vesika. 

3 - HüsnUhal ıehadetnamesi. 
4 - Sıhat raporu, 
5 - Evelce imtihana girenler bu 

imtihana giremezler. 
6 - Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 

günü saat 18 de belediye içtima 
salonunda yapılacaktır. (2889) 12858 

Et ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

\ - Belediye hastanesi için bir se
ne zarfında alınacak olan azı 1500 
çoğu 1900 kilo et on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (665) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (50) lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lcrin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ı. 8. 939 salı günü uat 
(10.30) da Belediye encümenine mü -

sında pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri evrak 22 kuruş bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri reisliğin -
den alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 317 lira 78 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Veka· 
letinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. Bu vesika icin eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel isteklilerin bir istida ile Nafıa 
Vekaletine müracaatları ve dilckçcle· 
rine bu işe benzer bir iş yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmı~ 
vesika raptetmcleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye gircmiyccek-
lcrdir. (2922) 13034 

/ ,, VK 1 - · ··· aza ar 

Su projesi yaptırılacak 
Birecik Belediyesinden 

Birecikte yapılacak su tesisatı pro
jesinin 24. 6. 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle ve pazarlık suretiyle 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
Belediyeye müracaatları. 12624 

İnşaat münakasası 
Çay Belediyesinden : 

Keşif bedeli (1200) lira ve (1000) 
metre tulünde Hatay yolunun kenar
ları adi arnav•Jt kaldırımı ve keşif 
bedeli (682) lira (17) kuruş kargir 
dört oda bir salon üç idrarlık umumi 
hala inşası açık eksiltmeye konulmu§
tur. 

İhaleleri 28-7-939 cuma günü saat 
14 de belediye encümeninde yapıla -
caktır. 

İlk teminat olarak kaldırımın (90) 
lira halanın (51) lira (16) kuruş olup 
şartnameyi öğrenmek istiyenlerin 
belediyeye müracaatları. 

2490 numaralı kanunun 2, 3 madde
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş
lerle iştigal ettiklerine dair vesika
larını ihaleden üç gün cvcl beheme
hal encümene bildirmeleri lazımdır. 

Ağaç kesme ve nakil işi 

Keakin Belediyesinden : 

ucus -9-

2 - Bu evlerin beher çiftinin mu· 
hammen bedeli 450 liradır. 

3 - İhalesi her gün saat 10 da Ço· 
rum iskan dairesinde müteşekkil ko • 
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki ıartnamc, keşif -
name ve sair evrak her gün Çorum is
kan müdürlüğünden ve Ankara iskan 
umum müdürlüğü fen heyetinde gö -
rülebilir. Taliplerin % 7,5 tan tutarı 
olan 2531 lira 25 kuruş teminata ait 
vcsaiklc iskan dairesine müracaatları 
ilan olunur. (5199/ 3090) 13029 

Göçmen evleri yapılacak 
Çorum İskan Müdürlüğünden: 

1 - Mccidözü kazası merkezinde 
yapılacak kargir (75) çift yani (150) 
göçmen evi inşaatı kapalı zarfla ek
siltmcğe çıkarılmışsa da talip zuhur 
etmediğinden 6.7.939 tarihinden iti
baren (1) ay içinde eksiltmenin pa 
zarlıkla yapılmasına karar verilmiş
tir. 

2 - Bu evlerin beher çiftinin mu
hammen keşif bedeli (450) liradır. 

3 - İhalesi her gün saat (10) da 
Çorum iskan dairesinde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki tartnamc, kc~if
namcve sair evrak her gün Çorum is
kan miidürlüğündc ve Ankarada is
kan umum müdürlüğü fen heyetil).dc 
görülebilir. 

5 - Taliplerin (% 7,5) tan tutarı 
olan (2531) lira (25) kuruş teminata 
ait vesaikle iskAn dairesine müracaat· 
lan ilan olunur. 13038 

Göçmen evleri yapılacak 
Çorum iskan Müdürlüğünden: 

1 - İskilip ktı asının Alagöz (Ba -
yat) nahiyesine bağlı Alagöz, Karadi· 
bek ve Eski Alibcy köylerinde yapı -
lacak kerpiç (50) çift yani (100) göç
men evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmışsa da talip zu
hur etmediğinden 10.7.939 tarihinden 
itibaren (1) ay içinde eksiltmenin pa
zarlıkla yapılmasına karar verilmiş
tir. 

2 - Bu evlerin beher çiftinin mu· 
hammen keşif bedeli (350) liradır. 

3 - İhalesi her gün saat (10) da 
Çorum iskan dairesinde müteıekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki şartname, keşif
name ve sair evrak her gün Çorum is
kan müdürlüğünde ve Ankarada is-

Diplomıh bir Eczacı aranıyor n!~~~h~d~ı:!:\~i~::ii, hususi şart· 2/kur~::~kkat teminat {3189) lirı 
Seyhan Kızılay Merkezinden: 
Merkezimiz dispanserinde diploma

lı bir eczacı çalııtırılacak ve ayda 
yetmiş lira ücret verilecektir. 
Çalışmak isti yenlerin şartları öğ. 

rcnmck üzere merkezimize müracaat-

F - Projeler. 6 - Eksiltmeye girmek isteyenleri• 
İstekliler bu işe ait keşif dosyasını 2490 numaralı kanuna göre muktaz 

(216) kuruş bedel mukabilinde Trab- vesaiki ve vilayet nafıa müdürlüğün 
zon Nafıa müdürlüğünden alabilirler. den ihale tarihinden sekiz gün evel a 

3 - Eksiltme 24.7.939 pazartesi gü- lacakları ehliyctnameyi teklif mcktuı 
nü saat 14 de Trabzon Nafıa müdür- }arına koymaları ve bu mektuplaru 

ları ilan olunur. 2560 lüğü odasında yapılacaktır. dördüncü madedcdc yazılı miadd 

İnşaat münakasası 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle bir saat cvcle kadar makbuz mukabili 

pılacaktır. de ilyönkurul başkanlığına vcrmclc 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is - ve posta ile gönderilecek mektuplan 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: teklilerin (3238) liralık muvakkat te- dahi aynı zamanda gelmiş ve dış zar 
1 _ Tunceli vilayeti Nazimiye kış- minat mcktub veya makbuz ve bundan fının mühür mumu ile kapatılmış ol 

la ve ahırı ikmali inşaatı ikinci defa başka aşağıdaki vesikalarını kapalı ması lazımdır. Postadaki gecikme} 
eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif zarflarına usulü veçhiye koyması la· kabul edilmez. (4996/ 2887) 12890 
bedeli 32653.83 liradır. zımdır. 

2 _ Bu iıc ait şartname ve evrak Trabzon vilayetinden bu iş için alın· 
şunlardır: mış ehliyet vesikası. 

A _ Eksiltme şartnamesi 1939 mali senesine ait ticaret odası 
B - Mukavele projesi vesikası. 
c _ Bayındırlık işleri genel şart • 6 - Ehliyet vesikaları talebinde 

namesi bulunanlar 24. 7.939 tarihinden en az 
D _Keşif hülasası cetveli (8) gün evel istida ile vilayete müra -
E _ Hususi şartname caat edeceklerdir. Bu zaman zarfında 
F _ Yapı işleri umumi ve fenni vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt-

şartnamesi meye giremiycccklerdir. 
G - Seridöpri 7 - Teklif mektupları yukarda ü-
H - İsteyenler bu işe ait evraktan çüncü maddede yazılı saatten bir saat 

yapı işleri umumi ve fenni şartname - cvelinc kadar komisyon riyasetine gc
siyle bayındırlık işleri genel şartna - tirilerck makbuz mukabilinde verile
mesinden maadasını 1,5 lira mukabi - cektir. 
linde Tunceli nafıa müdürlüğünden Posta ile gönderilecek mektupların 
satın alabilirler. Yapı işleri umumi ve nihayet üçüncü maridcde yazılı saate 
fenni ıartnamesini ve bayındırlık işle- kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların 
ri genel şartnamesini görmek isteyen- mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
lcr Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz ması lazımdır. Postada olacak gecik -
olarak görebilirler. meler kabul edilmez. (4953-2884) 

3 - Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba 12856 
günü saat 15 de Tunceli nafıa müdür
lüğü binasında kapalı zarf usuliylc ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2449.04 lira muvakkat temi · 

Kalorifer tesisatı 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

Yol tômiri 
İstanbul Belediyesinden : 

Halkalı Ziraat mektebini Topkapı 
Küçük Çekmece yoluna bağlıyan ilt 
sak yolunun esaslı tamiratı kapalı za 
eksiltmesine konulmuştur. İhalesi 1 
7. 939 çarşamba günü saat 15 de dai 
mi encümende yapılacaktır. Muham 
men bedeli 22421 lira 69 kuruş ve ill 
teminatı 1681 lira 63 kuruştur. Pro 1 

jc şartname ve buna müteferri evraJ 
120 kuruş mukabilinde nafıa müdür 
lüğünden alınabilir. Taliplerin ihale 
den 8 gün evci nafıa müdürlüğüne m 
racaatla buna benzer en az 10000 lira 
lık iş yaptıklarına dair alacakları eh 
yet vesikası ve 939 mali yılına ait ti 
ret odası vesikaları ile berarber 24 
numaralı kanuna göre hazırlıyacakla 
rı zarflarını ihale günü olan 19. 7. 93 
çarşamba günü saat 14 de kadar dai 
mi encümene vermeleri. 

(4701 / 2694) 12696 

Bursa ziraat mektebine kayıt 
ve kabul ıartlan 

nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
iz olup ~östermcsi lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evci Tun 
celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
girebilmek için alınmış ehliyet vesika-

20. 7. 939 perşembe günü saat 15 te 
lstanbul'da nafıa müdürlüğü eksilt • 
me komisyonu odasında 41142.35 lira 
keşif bedelli İstanbul teknik okulu ka Bursa Ziraat Mektebi Müdürl 

ğünden: 

sı. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve 
sikası (939 senesi) 

Iorifer tesisatı ve kazan dairesiyle kö-
mürlük inşaatı kapalı zarf usuliyle ek 1 - Türkiye tabasından olmak. 
siltmeyc konulmuştur. 2 - Orta mektebi bitirmiş çifçi v 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş • ya arazi sahibi evladı olmak. 
lcri genel, hususi ve fenni tarnamele- 3 - Yaşı .19 dan yukarı olm~ak. 
ri, proje, keşif hulasasiyle buna müte- 4. - Tahsıl esnasında mektebı maz 
ferri diğer evrak (206) kuruş mukabi- :etı ol~adan bır~k~amak. Ve bırakt 
linde dairesinde verilecektir. gı takdırde kendısıne yapılmış ol 

Muvakkat teminat (3086) liradır. bütün masrafları ödeyeceğini bildir 
İsteklilerin teklif mektupları ve en Noterden musaddak (nümunesi mek 

az (25.000) liralık bu işe benzer iş yap tepten alınacağı veçhile) bir kefalet 
tığına dair idarelerinden almış olduğu name verme~. .. . 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye _ 5 - İsteklıler, ~uf~s te~keresı, me 

racaatları. (3060) 13004 
Çankırının kara orman merkez ka- kan umum müdürlüğü fen heyetinde 

zası dahilinde belediyemiz namına görülebilir. 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat evelinc kadar Tun • 
celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ile gönderilt 
cck mektupların nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu
na uygun olarak mühür mumu ile iyi
ce kapatılmıt olması lazımdır. Posta -
da olacak gecimelcr kabul edilmez. 

(2921) 12896 

Kapalı Jarf usulir'- ilan 

tinden eksiltme tarihinden (8) gün e- tep şahadetnamesı, hıç bır hastalı 
vel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 0~~adığını ve zir~at işle:i~e .mukavi 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı bunyede bulundugunu bıldırır sıhı 
zarflarını 20. 7. 939 perşembe günü s - heyeti raporu, aşı k§ğıdı, hüsnühal 
at 14 e kadar İstanbul naf a .. d .. l~- rakası, çiftçi veya arazi sahibi evla 

ı mu ur u Jd - b"ld' . "k d'l k 
füne vermeleri. (4567/2585) 12661 o u_g~nu ı ırır ves.~ anın ı e çe 

le bırlıJrte mektep mudilrlüğilne gö 
- . 
Baş Vekôlet mübayaa olunan 225 adet çam elek - 5 - Taliplerin (% i,5) tan tutan 

trilı:: dircfinin ormandan keailmellİ ve al-. naı.ll. ıYa Ol>) ~\U'U91 1
0-.•-ta 

4ıt1 ___ ,.=aı,_._-.liııııiiıiıı~;1'iıp;:•...-1tftt" 11ft'~e tnrni' C! .. rea ne rn racaat- Trabson Nafıa MDdiirlilfündenı Okul binası yaptırılacak dermeleri. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Of hü - 6 -::-- :>ışar~.da? olacak müracaatıarı1 

Matbaacılara 
Başveki..let istatistik Genel Di· 

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko
misyonundan: 

1 - Kapalı zarfla eksiltme ve ihale
ıi yapılacak olan 11 aylık harici tica -
ret istatistik mecmuasıdır. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi 250-300 
dür. Yalnız kanunuevel aylığı 400-500 
olacaktır. 

3 - 11 aylık mecmuanın forma ye
kQnu 343 tahmin olmuıtur. 16 sahife
lik beher forması için tahmin olunan 
tabı bedeli 27 liradır. Tutarı olan 9261 
lira üzerinden % 7.5 muvakkat temi -
nat olarak 695 liralık banka mektubu 
veya makbuz verilmesi lazımdır. 

4 - Eksiltme temmuzun 20. inci 
perıembe giinU aaat 16 da Umum mü
dürlük binasında toplanacak olan ko • 
misyonda açılacaktır. Bir saat evci 
zarfların komisyon reisliğine veril -
meai lizımdır. Bu baptaki şartname 
komisyon katipliğinden istenebilir. 
Nümune dairede görülecektir. (2740) 

12719 

Memur alınacak 
Baıvekalet istatistik Umum Mü

dürlüğünden : 
Dairemizde münhal bulunan 15 ve 

ve 20 lira asli maaılı memuriyetler i
~in müsabaka ile memur alınacaktır 
Memurin ve barem kanundaki şaraiti 
haiz olan taliplerin icabcden vesika -
larla bir hafta zarfında umum müdür
lüğe müracaatları ilan olunur. 

Müsabaka imtihanı Ankarada u -
mum mlidlirlükte yapılacaktır. 

(2964) 12931 
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§Bir kavuk devrildi~ - -: Yakında ......... sinemasında § - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Nafia Vekaleti 

muhammcn bedel üzerinden eksilt - ları ilin olunur. 13037 
kümet konağı (46419) lira (88) kuruş· Kırıehir Vilayetinden : en buyuk mulkıye memuru vasıtasiy meye konulmuştur. Taliplerin 101 li· 

ra muvakkat teminat akçesiyle birlik
te 14.7.9:;9 tarihinde saat 14 de be-
lediye encümeninde hazır bulunma -
lan ilan olunur. 

Elektrik tesisatı 
Nazilli Belediyesinden : 

31. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da 
Nazilli belediye ihale encümeninde 
eksiltme komisyonu odasında 42318 li 
ra 84 kuruş bedeli ke§ifli nafıa veka· 
letince musaddak Nazilli kasabası e
lektrik şebeke ve transformatör ve te
sisatı 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne göre kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuttur. 

Muvakkat teminat miktarı 3173 lira 
91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri proje, keşif hü· 
lasası ile buna müteferri diğer evrak 
altı lira mukabilinde Nazilli beledi • 
yesinden alınabilir. İsteklilerin tek • 
lif mektupları ve en az 30 bin liralık 
bu işe benzer iş yaptığına detir nafıa 
idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden ihale tarihinden 8 gün evet 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait tica· 
ret odası vesikalarını havi zarflarını 
31. 7. 939 pazartesi günü saat 15 şe ka 
dar Nazilli belediye encümenine gel-
meleri lazımdır. (5154/ 3072) 

13007 

Val6yetler 

Afyon Lisesi meıunlar1na 
Afyon Liıeıi Direktörlüğünden 

1933 senesinden itibaren lisemizdcn 
mezun olup da direktörlüğe pul ve 
diploma kabı parası veren ve diplo • 
malarını kapsız alan ve halen diplo • 
malarını alamıyan mezunlarımızın bir 
an evet direktörlüğümüze baş vurma
ları ilan olunur. 

luk 2 inci kısım inşaatı. 1 - Eksiltmeye konulan iş: le yapılması. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev - Kırşehir Yenice mahallesinde yapı. 7 - ~ektebe alınacaklar şahadctn 

rak şunlardır: l~cak on yedi bin beş yüz yetmiş dört mc s!rası~le_ alınaca~larından sıra i 
A - Eksiltme şartnamesi, lıra doksan altı kuruş keşif bedelli beş e~~~a pek.ıyı d_c~ccelı olanlar, yctişm 

Çorum lıkan Müdürlütünden: B - Mukavele projesi, dersaneli ilk okul binası ikmal inşaa- dıgı takdırde ıyıler, bunlar da yetiı 
C - Bayındırlık işleri genel şart- tı işidir. mcd~ği takdirde orta .dereceliler seçi 

Göçmen evleri 

yaptırılacak 

1 - İskilip kazasının Alagöz nahi· namesi, 2 _ Bu işe ait şartnameler ve ev • cektır. Şahadetnamesı aynı derece 
yesine bağlı Alagöz Karabük ve eski D _ Yapı işleri umumi ve fenni rak şunlardır: olanlardan Tabiiye ve Riyaziye derı 
Alibey köyünde yapılacak kerpiç 50 şartnamesi, A _ Eksiltme şartnamesi, leri~den ?'üksck derece almış olanl 
çift yani yüz göçmen evi inıaatı ka - E - Vahidi fiat listesi hususi şart· B - Mukavele tcrcıh edıleceklerdir. Bunun için vesi 
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl - name keşif hulasa cetveli, C - Bayındırlık işleri genel kal~r arasında çıktıkları mektep ida 
mış ise de talip zuhur etmediğinden F - Projeler, D - Fenni ve hususi şartname res~n?e~.alın~cak ~e bu dersler dere 
10. 7. 939 tarihinden itibaren bir ay İstekliler bu işe ait keşif evrakını E - Keşif ve keşif hulasası, ccsını gosterır vcsıka bulunacaktır. 
içinde eksiltmenin pazarlıkla yapıl - (233) kuruş bedelle Trabzon nafıa mü F - Projeler, 8 - Mektep 15 eylülde açılacajın 
masına karar verilmittir. dürlüğündcn alabilirler. 3 - Eksiltme 3.7.939 gününden d~n is~klilcrin cn .. son ağustosun yi 

2 - Bu evlerin beher çiftinin mu • 3 - Eksiltme 24.7.939 pazartesi gü- 27.7.939 perşembe gününe kadar kapalı mı beşme kadar muracaat etmeleri. 
hammen keşif bedeli 350 liradır. nü saat (15) de Trabzon Nafıa müdür- zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 9. - Orta mektep son sınıfında olu 

3 - İhalesi her gün saat 10 da Ço· lilğü odasında yapılacaktır. 4 - Eksiltme 20.7.939 perşembe gü· da ıkmalc kalan~arın d_a dilekçeleri 
rum iskan dairesinde müte§ekkil ko· 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle nü saat on beşte vilayet daimi cncü • c:rrakı k.a~ul e~ıl.cccktır .. Ancak ik 
misyon tarafından yapılacaktır. pılacaktır. meninde toplanan komisyon tarafın • sız pek ıyı v:. ıyı dcrecelı şahadetna 

4 - Bu husustaki şartname, keşif 5 :-- ~ksiltmcye girebilmek için is_ dan yapılacaktır. mc alanlar n:ıurette~ sayıyı doldurm 
ve sair evrak her gün Çorum iskln teklılerın (3481) lira (49) kuruş mu. S - İstekliler bu işe ait tafsilatı na- ?ıkları t.a~dırd.e mur~c~at :d~nlcrdc 
müdürlüğünde ve Ankara iakln u _ vakkat teminat mektubu veya makbu- fıa müdürlüğünde görebilirler. ıkmallcrını verıp pekıyı ve ıyı derce 
mum müdürlüğü fen heyetinde görü· zu ve bundan başka aşağıdaki vesika- 6 - Eksiltmeye girebilmek için de mezun olanlar arasından seçili 
lebilir. tarını kapalı zarflarına usulü veçhilc isteklilerin (1318) lira (12) kuruşluk kadro tamamlanacaktır. 12679 

koyması lazımdır. muvakkat teminat vermeleri ve aşağı • Görmen e 1 . ' 1 k 5 - Taliplerin % 7,5 tan tutarı o
lan 1312 lira 50 kuruş teminata ait 
vesaiklc iskan dairesine müracaatları 
ilan olunur. {5200/ 3099) 13014 

Buhar kazanı vesaire 
alınacak 

Afyonkarahiaar Belediyesinden: 

63.800 lira bedeli keşifli belediye e· 
lcktrık tesisatı için iki adet buhar ka· 
zanı iki adet buhar makinesi ve iki a· 
det alternatörile birlikte tcferrüatı 
7. 7. 939 tarihinden 22. 8. 939 tarihine 
kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle ?'ünakasaya konmuıtur. 

İhalcsı 22. 8. 939 sah günü saat 14 
te encümeni belediyece icra edilecek· 
tir. Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu işe ait ke§ifname, prtname ve 
sair evrakı 319 kuruı bedel mukabili 
istıycnlere verilir. 

Trabzon vilayetinden bu iş için alın· daki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la l y ert yap iri aca 
mıJ ehliyet vesikası. zımdır. · Kırklareli tıkan Müdürlüğ" 

1939 mali senesine ait ticaret odası A - Ticaret odasında kayıtlı oldu. den : 
vesikası. ğuna dair vesika. 1 - Kırklareline 19 kilometre uza 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde B - Bu işler için vilayetten bir t~ bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,2 
bulu~~nlar 24. 7.939 tarihinden en az hafta evcl alınmış ehliyet vesikası. k~lometrede Tekkeşehler'de 50 ve 2 
(8) gun evci istida ile vilayete müra. 7 - Teklif mektuplarının eksiltme k~!omctrelerde Kızılcamüsellim kö 
caa~ edeceklerdir. Bu zaman zarfında tarihi olan 20-7-939 perşembe günü yunde 50 ki ceman 200 göcmen evi i 
vcsıka talebinde bulunmıyanlar eksilt- saat on beşten bir saat cveline kadar şaatı yalnız kerestesi hükümet tara 
meye girtmiyeccklerdir. vilayet daimi encümenine makbuz mu· fından verilmek üzere toptan veya 

7 - Teklif mektupları yukarda ü- kabilinde vermeleri lazımdır. rup halinde eksiltmeye konulmuıtu 
çün~ü maddede yazılı saatten bir saat Bundan sonraki teklifler ve posta • 2 - Umum keşif tutarı 64452 1i 
e:v:tıne kadar komisyon riyasetine gc- daki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 96 kuruştu~. 
tırılerek makbuz mukabilinde verile- (4972-2882) 12855 3 - Eksıltme 28 Temmuz 939 cu 
ccktir. günü saat 16 da Kırklareli iskan mü 

. Posta ile gönderilecek mektupların Kapah zarf usuliyle dürlüğünde müteşekkil komisyonu t 
nıhayct üçüncü maddede yazılı saate rafından yapılacaktır. 
kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların eksiltme İlaRI 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

mühür mumu ile iyice kapatılmış ol- Amasya Cümhuriyet Halk Parti· dir . 
ması lazımdır. Postada olacak gecik. ai İlyönkurul Batkanlı~mdan: 5 - Münakasa şartnamesi, plan ve 
meler kabul edilmez. (4954-2885) 5 sair evrak 322 kuru§ bedel mukabilin 

12857 b" 1 - Amasya'da yaptırılacak hakevi de Kırklareli iskan müdürlüğünden a 
ınası inşaatı kapalı zarf usuliyle ve Jınabilir. 

Kapah zarf usuliyle ilan 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuş 6- Muvakkat teminat akçesi : 
T b N f M 'd tur. Arizbaba için "2565" lira 46 kuru 

ra zon a ıa iı ürlüğünden: 2 - Kctt.if bedeli (42523) r 
Yapı icleri tesisat ilanı mektuplarını mczkitr kanunun 32 ve 1 Ek ·1 • :1 ıra (9) Tekkeıehler için "1129" lira 15 kuru 

f bunu müteakip maddeleri çerçevesi "'"':' . sı tmeye konulan ış: Akçaa - kuruştur. Kızılcamüsellim için "1137" lira 11 k 
Nafıa Vekaletinden : dahilinde ihale saatinden bir aaat ön· ~!c~üı!:~:net. kon:ğı <43·169) liralık i- 3 - Bu.işe ait ~eıifnamc eksiltme ruş, olup 200 eve birden teklif vere 

(5153/ 3073) 

Göçmen evleri yapılacak 
13008 

Taliplerin 2490 aayılı kanunda ya· 
zıh şartları haiz olmaları ve teklif 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka- Çorum lıkan Müdürlüğünden: cc encümeni belediyeye vermclerı ve m .ınp~ ı. şartnamesı umumı ve hususi fenni cckler için de "4472" lira 65 kuruşt 
ra Yüksek Ziraat hıfzıssıhha enstitü- 1 - Mecitözü kazası merkezinde mukabili bir makbuz almaları lizım. 2 - Bu ışe aıt şartnameler ve ev • ıartnamcler silsilei fiyat mukavele ve 7 - Teklif mektupları k 'ltm u 
•U antıraks laboratuvarı soğuk hava ı k k~ · 7 'f · dır. rak ıunlard~r: proje cetvelleri ve plinlan arzu eden· atindcn bir saat eveline kacdas: ko~·sa 

y~pı aca . :ırgır S çı t (yanı 150) A - Eksıltme prtnamesi, ler ilyönkurul batkanlığından 222 ku· b k 1 - d ' d' · ıs • 
tesisatıdır. goçmen evı ınşaatı kapalı zarfla ek· İsteklilerin belli gün ve ıaatte dal· B - Mukavele proJ'eai ruı bedel mukabı'lı' d i t' b'l' 1 yon aı an ıgına tev ı c ılmış hnln 

K 'f bed ı· 4237 ı· d ·ı ğ k l T 1· · · • n e • ıyc ı ır er. caktır. 
eıı e ı ıra ır. sı tmc e çı arı mıştı. a ıp zuhur et· reı beledıyede hazır bulunmalan veya C - Bayındırlık itleri genel pıt· 4 - Ekailtme 31 Temm 939 tari . • 

2 - Ekailtme 9. 8. 1939 çarpmba medilinden 6. 7. 939 tarihinden itiba· teklif mektuplarını vaktind• verme. aameal. rihine milaacijf _,_ .. teli = ... 0 ~ 1; li 
8 

- Eksıltmeyc talı~ olanl~rın eh 
-----.aı...-..--------.ı~__.....__.....1-ı-a.-.......ı......,,...___~--...1..ıı......ıı....&.1..._ _ _:__ ...... _.._ ____ ~L.&._:~-~--.a.--.-..... -..-._....l;ı:::AJ:~;:=:~~r=--=~l·~-:_=4... . _yet.~iyle birlıkte muracaat 
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Ankara Valiliği 

Makine yağı alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa silindir ve kamyonlarında kul 
lanılmak üzere ve muhammen bedeli 
1900 lira olan Astral ve mobiloil yağı 
alınması 17. 7. 939 pazartesi günü ~aat 
15 de vilayet daimi encümeninde iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (142) lira (50) 
kuruştur. 

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

Buna ait şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(2654) 12625 

Kömür alınacak 
Ankara ValiliğindE:n : 

Vilayet hususi idare ve tahakkuk 
tahsil şubeleri ihtiyacı için 90 ton sö
mikok kömürü açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli nakliyesi dahil 
2160 liradır. 

İhalesi 27. 7. 939 perşembe günü sa· 
at 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelin% 7,5 
nisbetinde teminat mektup veya mak
buzlariyle ihale günü vilayet daimi 
encümen ine ve şartnameyi görmek is
teyenlerin de her gün encümen kale -
mine müracaatları ilan olunur. 

(2906) 12881 

Kömür alınacak 

i\nkara Valiliğinden : 
Nafıa dairesi silindirleri için alına -

cak 
0

(70) ton beriket (50) ton Zongul -
dak kömürü 17. 7. 939 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet binasında daimi en
cümende ihalesi yapılmak üzere açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2670 liradır. Mu

vakkat teminatı 200 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubu veya 

.. 
Levazım Amirliği 

Arpa ve yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla, Marmaris, Milas, Kül -

lük ve Bodrum garnizonları senelik 
ihtiyacı olan 350.000 kilo arpa ile 
350.000 kilo yulafa talip çıkmadığın • 
dan tekrar kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhaleleri 2 ağustos 939 tarihine 
tesadüf eden çarşamba saat 15 te ya
pılacaktır. 

3 - Arpanın tutarı 19250 lira ve 
muvakkat teminatı 1444 liraya yulafın 
tutarı 20125 lira ve muvakkat temina
tı 1509 liradır. 

~~--

---- ------ - -- - -

. uuus 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ; 
1 - Kayseri garnizonu birlikleri ih

tiyacı 20.000 kilo sadeyağı kapalı zarf
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21000 lira olup 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kayseri askeri sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3021) 12990 

İki hangar yaphrllatak 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tekirdağ tümen satinalma ko· 

misyonu tarafından topçu alayının 

senelik ihtiyacı olan (635) ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye kon
muştur. 

2 - Tahmini tutarı 25400 lira ve 
muvakkat teminatı 1905 liradır. 

3 - İhale günü 26 temmuz 939 çar
şamba günü saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesi her gün Tekirdağ 
tümen satın alma komisyonunda gö • 
rülebilir. 

4 - Teklif mektupları ihale saatin-
den bir saat evel verilmelidir. Şartna- Ankara Levazım Amirliği Satm 

S - İstekliler belli gün ve saatte 
kanunun istediği vesikalarla birlikte 
komisyona müracaat etmeleri ve zar f
ların muayyen saatten bir saat eveli -
ne kadar komisyona vermiş bulunma
ları ilan olunur. (2779) 12751 

meler komisyondadır. Alma Komisyonundan : 

Et alınacak 5 - Kanuni vesaiki haiz olan istek- 1 - Erzurumda yeniden yaptırıla -
!ilerin komutanlık satın alma komis · cak olan iki adet hangar kapalı zarfla 
yonuna müracaatları ilan olunur. eksiltmeye konmuştur. Ankara .Levazım Amirliği Satın 

(3094) 13013 2 - Tahmin bedeli 62220 lira 86 ku- Alma Komısyonundan : 
ruş olup muvakkat teminatı 4361 lira 1 - Manisada bulunan merkez kı • 

Benzin ve yağ alınacak 04 kuruştur. taatın ihtiyacı olan 90000 kilo sığır ve-
Ankara Levazım Amirliği Satın 3 - Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü- ya keçi eti K. zarfla eksiltmeye kon -

Alma Komisyonundan : nü saat 15 dedir. muştur. 
1 - Çanakkale Mst. Mvk. ihtiyacı 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 2 - Hepsinin tahmin bedeli 20700 

için aşağıda cins ve miktarları yazılı me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- lira olup muvakkat teminatı 1552 lira 
benzin ve yağlar K. zarfla eksiltmeye cü maddelerinde istenilen b~lgeleriy - 50 kuruştu:· . 
konmuştur. le birlikte ihale gün ve saatın~en en . 3 ::--- .~ksıltmesı 2~. 7. 1939 paz~rte · 

2 _ Tahmin bedelleri 59750 lira 0 • geç bir saat eveline kadar temınat ve sı gunu saat 11 dedır. Şartnamesı pa -
lup muvakkat teminatı 4237 lira 50 teklif mektuplarını Erzurum askeri rasız olara~ komisy~ndan ver.ilir. . 
kuruştur. satın alma komisyonuna .. vermel~ri. 4-: ~ksıltmeye gıreceklenn ek~ılt-

3 - Eksiltmesi 31. 7. 1939 pazartesi Şartname ve planları her gun komıs - ~.e gunü 249.0 saı:ılı k~nunun 2, 3 ~n -
günü saat ıı dedir. Mezkur benzin ve yonda görülebilir. (2901) 12876 cu ı:ıa~del~rınde ı.~tenılen b~lgelerıy -
yağlara ait fenni evsaflar Ankara, İs Qd ı ' k le bır~ıkte ıhale ?un ve saatın~en en 
tan bul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. ve Un a 1 naca geç .hır saat evelıne kada: temınat ve 

M t M Sa Al Ko 
.. .. teklıf mektuplarını Manısada tümen 

s . v. . . . parasız goru - A k L Ami ...... S t · lür. n ara evazım - r ıgı a ın satın alma komısyonuna vermeleri. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonuna verme -
leri. Postada vaki gecikmeler komis
ca kabul edilmez. Mallar mukavele -
nin imzasından 25 gün içinde teslim 
edilecektir. (3049) 

Cinsi Miktarı kilo 

Alma Komisyonundan : (2778) 12755 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 1 k 

1,122000 kilo odun kapalı zarna eksilt- Sığır eti o ınaca 
meye konmuştur. Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - Tahmin bedeli 17220 lira olup Alma Komisyonundan : 
muvakkat teminatı 1291 lira 50 kuruş- 1 _ Malatya'da 62. piyade alayı ih· 
tur. • • . tiyacı için 150,000 kilo sığıreti K. zarf 

3 - Eksıltmesı 31. 7. 1939 pazartesı le eksiltmeye konmuştur. 
günü saat 11 dedir. Şartnameyi gör • 2 _ Tahmin bedeli 27000 lira olup 
mek isteyenlerin her gün ve. muvakkat teminatı 2025 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 3 _ Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, ve ün- günü saat 9 dadır 

makbuzu, ticaret odası veıikasiyle bir- ---
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt
birlikte ihale gün ve saatinden en geç me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
b.ir saat eveline ka.~ar t.~minat ve tek- cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
lıf mektuplarını Sıırt tumen satın al • le birlikte ihale gün ve saatinden en 

likte sözü geçen gün ve saatte eneli -
mene müracaatlar. 

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

12627 

Dıvar ve baraka inşası 

Benzin 
Valvalin 
Vakum 
Mazot 

200.000 
5.000 

20.000 
50.000 
13024 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Ankara Valiliğinden : Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (9420) lira (89) kuruş· 1 - 3. kor merkez birlikleri ihtiya-

tan ibaret bulunan yüksek Ziraat ena· cı i.çin 150,000 kilo stğır eti K. zarfla 
titüleri bahçe dıvarı ile korkuluk ve eksıltmeye konmuştur. 
(3) baraka inşaatı 17. 7. 939 pazartesi 2 - Tah~in bedeli -:- lira olup mu
günü sat on beşte vilayet binasında vakkat temınatı 3037 lıra 50 kuruş -
nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak tur. . . 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 3 -::- ~ksıltmesı 31: 7. 1939 perşem -

ma komisyonuna vermeleri. geç bir saat evetine kadar teminat ve 
(2928) 12901 teklif mektuplarını Elazığ tümen sa • 

Bir laburınt ve bir elektrikti tın aıma ko~i:.;3~nuna ve~1!1:;~ri. 

aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Hastanemize 75 lira ücretli bir diş 
laburantı ile 75 - 100 lira ücretli bir 
elektrikçi alınacaktır. 

Talip olanların Ankara Cebeci has
tanesine müracaatları. 

12912 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Malatyada bulunan 62. piyade 
alayı ihtiyacı için 400.000 kilo arpa 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 22000 lira olup 
muvakkat teminatı 1650 liradır. 

15 - 7 - 1939 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen 
Kilo Cinsi bedeli İlk tem. saati İhale yeri gün 

Eksiltme 
Şekli 

105000 Sığır eti 22,050 1653 75 ıs Niğde Tüm. Sa. A. 18.7.939 kapalı 
pazartesi zarf 

1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Ve parasız alınır. 

İstekliler teminatı evve~iye ve teklif mektuplarını muayyen zamanın • 
dan bir saat evveline kadar komisyona vermeler i ilan olunur. (2710) 12657 

Yulaf, Arpa ve sadeyağ allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin senelik ihtiyacı olan yulaf ve 

arpa ile sadeyağı aşağıda cetvelde gösterilmiştir. 
2 - Tahmin bedeli, muvakkat teminat muhammen tutarı ve miktarla· 

riyle ihalenin cins gün ve saati aşağıdadır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Dörtyol belediye 
salonunda toplanacak satınalma komisyonuna vermeleri. 

4 - Şartnameleri görmek istiyenlerin her gün garnizon Lv. Müdürlü· 
ğüne müracaat etmeleri. 

Mu hm. Muhm. 
Muvak. Tem. tuta. Fiat Miktarı Cinsi 

Cinsi saati günü tarihi Lr. K. Lr. Kr. Kr. S. Kilo 
-------

Kapalı zarf 15 salı 25.7.39 2202 19 29362 50 3,75 783000 (yulaf ve 
arpa) 

Kapalı zarf 16 salı 25.7.39 1228 so 16380 00 97,SO 16800 Sadeyağı 
(2777) 12754 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Teslim mahalli Miktarı Tutarı İlk tem. İhale T. Saati 

Demirköy HdA. 108 4860 365 8-8-939 16,30 
Pınarhisar Top. A. 520 18200 1365 8-8-939 16 

1 - Yukarda teslim mahalli, miktar, ilk teminatı, ihale günü ve ihale 
saati gösterilen kuru ot Demirköy için açık, ve pınarhisar için kapalı zarf 
usuliyle satınalınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla alınacak miktarda iştirak edeceklerin teklif mektup
larını bildirilen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona verme -
!eri. 

Açık eksiltme usuliyle ahnacak miktara iştirak etmek istiyenlerin aY"' 
nı günde komisyonda bulunmaları. 

3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerinde 
mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. (3046) 13026 

.-

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

Teslim mahalli Miktarı Tutarı M. temi. İhale T. Saati 

Pınarhisar Top. A. 870000 43500 3263 7-8-939 16 
Demirköy Hd.A. 168000 9914 744 7-7-939 16,30 

1 - Yukarda teslim mahalli mikdarı tutarı ilk teminatı ihale tarihi " "' 
saati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usulü ile kışlık yulak satın alı· 
nacaktır. 

2 - Taliplerin gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin komisyona mesai günle • 

rinde müracaatları. 
4 - Taliplerin bildirilen ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarının komisyona vermeleri ilan olunur. (3045) 13025 Muvakkat teminat (706) lira (57) be gunu saat 11 dedır. 
kuruştur. 4 -: 1:'.ksiltmeye gireceklerin eks.i.It-

lstekliler teminat mektubu veya me gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 un
makbuzu, Ticaret odası vesikası ve ek- cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
&iltmenin yapılacağı günden en az se- le birlikte ihale gün ve saatinden en 
kiz gÜn evel vilayet makamına istida geç _bir saat eveline kadar teminat ve 
ile müracaat edilerek bu iş hakkında teklıf mektuplarını Çorluda kor sat -
alacağı ehliyet vesikalariyle birlikte tın alma komisyonuna vc;rmeleri. 
yukarıda sözü geçen gün ve saatte na- Şartname ve evsafını görmek iste -
fıa komisyonuna gelmeleri ve buna ait yenler her gün komisyona müracaatla 

(2929) 

Sığır eti ve kuru ot 

ah nacak 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamb& 

g~üs~lOd~~ ------------------------------~ 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- dır. İsteklilerin 17. 7. 939 pazartesi · 

me günü 2490 sayılı kanunun 2. 3 ün - Kuru ot olanacak nü saat onda ticaret odası vesikasiy1 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - . . • . 48 lira 75 kuruşluk muvakkat temina 
le birlikte ihale gün ve saatinden en Ankara .Levazım Amırlıgı Satm makbuzu veya banka mektuplariylı 

keşif ve şartnameyi her gün nafıa mü- görebilirler. (3092) 13011 

durıuğunde görebilecekleri iıan oıu - Sıg"' 1r eti alınacak 
nur. (2621) 12596 

Ankara Levazım • Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

geç bir saat evetine kadar teminat ve Alma Komısyonundan birlikte Tavukçuluk enstitüsünde top 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa· 1 - Malatyada bulunan 62. ~layın lanacak komisyona baş vurmaları. 

ı _Tümenin Denizlideki kıtaatı - tın alma komisyonuna vermeleri. hayvanatı ihtiyacı için 360000 kılo ku (2716) 12697 
nın senelik ihtiyacı olan 84 sığır eti - (2775) 12752 ru ot kapalı zarfla eksiltmeye kon -
nin kapalı zarfla eksiltmesi 27. 7. 939 f 1 k muştur. 
perşembe günü saat 15 de 391 ton ku- 700 fon JUla a lftlCa 2 - Tahmin bedeli 19800 lira olup 

Ankara Defterdarlığı ru otun eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü- Ankara Levazım Amirliği Satm muvakkat teminatı 1395 lira 90 kuruş-
Ankara Levazım Amirliği Satın nü saat 11,30 da İsparta tümen satıl - Alma Komisyonundan : tur. 

Alma Komisyonundan : ma komisyonunda yapılacaktır. 1 - Bursa garnizonunun senelik 3 - Eksiltmesi 4. 8. 1939 cuma gü-Benzin alınacak 
l - Çanakkale müstahkem mevki Sığır etinin muvakkat teminatı 1260 ihtiyacı için 700 ton yulaf K. zarfla nü saat 9 dadır. 

birlikleri ihtiyacı için 100.000 kilo lira, kuru otun muvakkat teminatı eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Elazığdaki askeri Sa. 
Tômirat yaphnlacak 

Nafıa kamyonları için alınacak olan sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye kon- 1173 liradır. 2 _Tahmin bedeli_ lira olup mu- Al. Ko. pazartesi, çarşamba ve cuma 
bedeli muhammenesi (6350) liradan muştur . (2926) 12899 vakkat teminatı 2340 liradır. günleri öğleden sonra görülebilecek- İşin nevi 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Defterdarlığından ı 

Keşif bedeli 
Lira K. 
270 

ibaret bulunan (2000) teneke bezin mü Tahmin bedeli 28500 lira olup mu - d 1 k 3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba tir. 
bayaası 17. 7. 939 pazartesi günü saat vakkat teminatı 2137 lira 50 kuruş. Sa e yağı o ınaca günü saat 11 dedir. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Tamirat 

b 
•1• b" d d · • .. tur. Ek .1 . kl · k 'lt me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

on eşte vı ayet ınasın a aımı encu- Ankara Levazım Amirliği Satın 4 - sı tmeye gırece erın e sı - Muvakkat teminat 
mende ı' halesı· yapılmak üzere kapalı 3 - Eksiltmesi 1. 8. 1939 salı günü .. .. 2490 1 k nun z 3 ün cü maddelerinde istenilen belgeleriy -Alma Komisyonundan : me gunu sayı ı anu • - Lira K. 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. saat 11 dedir. Postada vaki gecikme • cü maddelerinde istenilen belgeleriy . le birlikte ihale gün ve saatinden en 

k ler Ko. ca kabul edilmez. 1 - Sivas garnizonu senelik ihtiya- d geç bir saat eveline kadar teminat ve 20 25 
Muvakkat teminatı 476 lira 25 uruş 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- cı olan 15SOO kilo sadeyağı K. zarfla le birlikte ihale gün ve saatin .en en teklif mektuplarını Elazıg~ tümen sa- 1 - Akköprüde depolar memnu 

tur. İstekliler teklif mektupları mu - k ·ıt k geç bir saat eveline kadar temınat ve 
kb 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- e sı meye onmuştur. . .. tın alma komisyonuna vermeleri. bölgesi dahilinde hazineye ait bir a• 
vakkat teminat mektup veya ma u . 2 T h . b d l' 15500 l' 1 teklıf mektuplarını Bursa tumen sa • d k" i . . k 
zu, ticaret odası vesikasiyle birlikte cü maddelerinde istenilen belgeleriy - - a mı~ e e ı . ıra o up tın alma komisyonuna vermeleri. Ev • (3048) 13023 et arg r evın çatı, çam ve çın o ta· 

le birlikte ihale gün ve saatinden en muvakkat temınatı 1162 lıra 50 kuruş· f .. t b 
1 

A k L miratı pazarlıkla kesilmiye konulmuş· 
sözü geçen günde saat 14 de kadar en- Ş d sa ve şeraıtı stan u ve n ara v. 
cüme.n reisliğine vermeleri. geç bir saat eveline kadar teminat ve t~.r ... l abr;l~amesi her gün komisyon a amirJikleri satın alma komisyonların • tur. 

f teklif mektuplarını Çanakkale müs - goru e ı ır. d B .. 1 k · 2 - thale 24-7-939 tarihinde saat 1~ 
Bu işe ait şartnameyi her gün na ıa 

3 
Ek 'lt . 2S 7 1939 1 .. a ve ursa tumen satın a ma omıs • 

tahkem mevki satın alma komisyonu _ - sı mesı . • sa ı gu • .. ·· bT ı te Ankara Defterdarlığında toplana· 
dairesinde görebilirler. .. t ıs d d" yonunda her gun parasız gore ı ır er. 

12626 
na vermeleri. (3091) 13010 nu saa e ır. (2776) 12753 cak eksiltme komisyonunda yapıla. 

<2655) 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- k caktır. 
Şose tômiri Sade yağı ah nacak me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - Nohut ah naca Kok kömürü ali nacak 3 - İsteklilerin adı geçen günd~ 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Etimesğut nahiyesi dahilindeki muh ı - Muğla Marmaris garnizonları 

telif şoselerin tamirat işi 20. 7. 939 per için 20000 kilo Milas Küllük ve Bod
şembe günü saat 15 de vilayet daimi rum garnizonları için 19000 kilo sade 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul -
açık eksiltmeye konulmuştur. muştur. 

Keşif bedeli (5619) lira (39) kuruş- 2 - İhaleleri 31 Temmuz 939 pa -
tur. zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı (421) li- 3 - Muğla garnizonuna ait olanın 
ra (46) kuruştur. tutarı 22000 lira ve muvakkat temi -

İsteklilerin muvakkat teminat mek- natı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
tup veya makbuzu ile, ticaret odası ait olanın tutarı 20900 lira ve muvak
vesikası ve bu iş için nafıa müdürlü - kat teminatı 1568 lira olup toptan ve
ğünden alacakları fenni ehliyet vesi . rilebilir. Teklif mektupları ihale sa -
kalariyle birlikte yukarda adı geçen atinden bir saat evel komisyona ve -
gün ve saatte vilayet encümeni reisli- rilmelidir. Şartnameler komisyonda -
ğıne müracaatlar. dır. Kanuni vesaiki haiz olanların ko 

Bu işe ait keşif ve şartname i her mutanlık utın alma komisyonuna 

'cü maddelerinde '6tenilen belgeleriy - Ankara Levazım • Amirliği Satın yukarda yazılı muvakkat teminat ma~ 
le birlikte ihale gün ve saatinden en . Tavukçuluk Enstitwü Direktör· buzu ile komisyona gelmeleri ve bun· 
geç bir saat eveline kadar teminat ve Alma Komısyonundan : 1.. .. d 

kl
.f k l s· .. t 1 _ Senelik ihtiyaç için 11 taksitte uğun en : . dan evel şartnameyi görmek ve izahaı 

te ı me tup arını ıvas tumen sa ın .. Tavukçuluk enstitüsüne açık eksılt· almak istiyenlerin Defterdarlık Mill 
1 k · l · alınmak ve tumen anbarında muayene- . · . .. .. .. • .. .. . • .. . . • 

ama omısyonuna verme erı. . ld k b' l'kler garn· me usulıyle 25 ton yerlı kok komuru Emlak mudurltigune müracaatları ılar 
(2772) 12749 sı Y1apı ı ktadn sonrak. ır .~t ahhı'de aı·t· alınacaktır. Muhammen fiyatı 650 lira- olunur. (2899) 12864 

zon arına a ar sev ı mu e ı . 
Bir mimar alınacak olmak üzere 89800 kilo nohut K. zarf

la eksiltmeye konmuştur. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - Tahmin bedeli 10776 lira olup 

Alma Komisyonundan : muvakkat teminatı 808 lira 20 kuruş -
1 - 3 Kor. inşaat şubesinde çalış - tur. 

mak üzere 250 lira ücret şehriyeli yük 3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba 
sek diplomalı bir mimar alınacaktır. günü saat 11 dedir. 
Taliplerin 27. 7. 939 gününe kadar 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
Çorluda kolordu inşaat şubesine isti· me günü 2490 sayılı kanunun 2, ve Un
da ile müracaatları. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
kağıdı, tercümei hal ve askerlik vesi- bir saat eveline kadar teminat ve tek
kast suretleri ile yaptığı işlere dair lif mektuplarını Sv. tümen satın alma 

Satıhk otomobiller 
Ankara Def terdarlıgından : 

Cinsi markası modeli silindir Muhammen bedeli muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Kamyonet Fort 933 4 200 15 
Kamyonet Fort 934 4 150 11 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı kamyonet otomobillerin 24.7.939 tarihind~ 
saat lS te ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştur· 

2 - İhale defterdarlıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli peşinen tediye edilecektir. 



15 - 7 - 1939 

Balast münakasası 
D. D. Yollan 2. ci lıJetıne Müdürlüğünden : 
Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri aşağıda yazılı altı ocaktan 

çıkarılacak balastlar hizalarında gösterilen günlerde sıra ile ihaleleri ya -
pılmak üzere açık eksiltme ve Kurtçimeni kilometre 220+230 ile Tefen • 
Filyos hattında 350+390 kilometredeki ocaklardan çıkarılacak cem'an 
14.500 M3 balastlar kapalı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeler Ankarada 2. ci İşletme binasında toplanacak komisyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı mu -
vakkat teminatı yatırmaları ve kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen aşağı
da yazılı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ve 7. ci kalemde ya
zılı Kurtçimeni 4500 MI ile 8. ci kalemde yazılı Tefen • Filyos hattında 
10.000 M3 balastlar eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de yine yukar
da yazılı vesaikle birlikte teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Ankara'da 2. ci itletme mü
dürlüğünde ve Yozgat, Yerköy, Çankırı ve Kayseri istasyonlarında para-

sız verilmektedir. (2900) 
Beher M8 

Sıra Kilomet- muhammen Teslim Muvakkat 

No. Yeri resi Ma fiyatı müddeti teminatı 

l Lalahan 30 - 40 2.000 1.45 9 ay 217.50 
2 K. Yozgat 45 - 55 2.000 1.45 9 .. 217.50 

3 Mahmutlar 105 - 108 3.000 1.45 9 .. 326-25 

4 Yerköy 204 - 207 3.000 1.20 9 .. 270.00 

5 Fakılı 300 - 305 4.000 1.20 9 .. 360.00 
6 Irmak hattı 31 - 102 3.000 1.00 9 " 225.00 

7 Kurtçimeni 220 - 230 4.500 1.40 9 .. 472.50 
8 Tefen - Filyos 350 - 390 10.000 1.20 9 .. 900.00 

İHALE T ARİHLERt 

) K. Yozgat 
26. Temmuz. 1939 çarşamba günü saat 15,30 da Lal ahan ) 

Mahmutlar ) 
;Yerköy ) 
Fakılı ) 27. Temmuz. 1939 per§embe günü saat 15,30 da 

Irmak hattı ) 
Kurtçimeni ) 28· Temmuz .. 1939 cuma günü saat 15,30 da 
Tefen - Filyos) 29. Temmuz. 1939 cumartesi günü saat 11 de. 12865 

Balast mü na kasası 
D. Demiryolları 7 inci ltletıne Müdürlüğünden : 
Aşağıda yerleri ve miktarları muhammen bedelleri ve muvakkat temi· 

nat mikdarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliy
le ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 24-7-939 pazartesi günü sa
at 115 da Afyonkarahisarda 7 inci işletme binasındaki eksiltme komisyo -
nunda yapılacaktır. İıteklilerin 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartname
sinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat ve banka mektup veya makbuz
larını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 aayıh kanunun 32 ve 33 ün
cü maddesindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarda ya
zılı günde saat 15 te Afyonkarahisar İşletme binasında eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekli
ler bu husustaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda 
İşletme yol BaımUfetti§liğinden parasız alabilir. (2845) 

llcıJa:ırocağının 
bulunduğu yer. 

osawıuusuuaaw• 

Çay - tabaklı 
Kadınhan - Sarayönü 

ÇöfUrler - Döğer 
Çay· lshakh 
Kadınhan - Sarayönü 

Kilometresi 

....... 
227 
395 

ihale edilecek Müddeti 
M3. mikdar 

-10000 
7000 

ay. 

Muhammen bedeli 
tutarı 

8750 
13500 
8750 

1 metre 
mi kabının 
Muhammen 

bedeli __.. 
135 
125 

Muvakkat 
teminat 

656.25 
1012,50 

656,25 
12811 

Otojen ve elektrik kaynak 
telleri alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komiıyonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminatı ilt miktarları aşağıda yazılı ve 2 

No. h liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 28-8-1939 pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra ile ve ka -
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 

kadar komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 126 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-

tadır. (3024) 

Liste 
No. 

1 

2 

Malzeme ismi 

Otojen kaynak için tel 
ve çubuk 
Elektrik şerare kaynak 
tel ve çubukları 

Miktarı 

30 kalem 

22 .. 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 

155.300,00 

Muvakkat 
teminatı 

L K. 

4.515,00 

25.247,00 1.893,53 
12993 

Kömür alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Beher ton için 
tahmin edilen fiat Teminat 

Cinsi Miktarı ton Lira kuruş Lira kuru§ İhale günü 

Sömikok kömürü 100 24 50 184 00 26-7-939 çarşamba günü 
saat 15 de 

Yukarda Cins ve miktarı yazılı kömür eksiltmeye konulmuştur. İstek· 
lilerin gösterilen gün ve saatte Emııiyet Müdürlüğünde toplanacak olan 

komisyona gelmeleri. 
Şartnamesinin müdüriyetimiz hesap muamelat memurluğundan istenil· 

mesi. (2907) 12882 

uı:us -11-

D. Demiryollar1 

Balast ilônı 
D. D. Yolları 8. inci l§letme Ko

miıyonundan : 
1- Muhammen bedeli 20.000 lira o

lan Söke kemeri ile KLM: 110 ar ara
sında idarenin göstereceği ocaklardan 
her hangi bir suretle çıkartılarak kı • 
rılacak ve vagonlara kolaylıkla tahmil 
edilecek şekilde hat kenarında ihzar 
edilecek 10.000 M8 balast kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-7-939 tarihinde sa
at: 16 da Alsancakta işletmemiz bina
sındaki komisyonumuzda yapılacak -
tır. Muvakkat teminat (1500) liradır. 

3 - Muvakkat ve daimi teminat 
mektubu örneğiyle mukavele projesi 
ve bayındırlık genel şartnamesi ve ek
siltme şartnamesinden ibaret müna -
kasa evrakı Ankara'da 2 inci İstanbul
da 1 inci ve İzmir'de işletmemiz ka -
lemlerinden bedelsiz alınır. 

4 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
15 e kadar komisyona vermeleri ıa · 
zımdır. 

5 - Taahhütlü olarak posta ile gön
derilecek mektupların gecikmesin • 
den idare mesuliyet kabul etmez. 

(2276/ 2689) 12713 

Tahmil ve tahliye 

mü na kasası 
D. D. Yolları ikinci İ§letme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Yerköy deposuna 1939 mali yılı i

çinde gelecek takriben 5000 ton maden 
kömürünün vagonlardan stok yerleri -
ne boşaltılması ve stok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi 25. 7. 1939 
tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da 
Ankara istasyonunda ikinci işletıbe 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından ihalesi yapılmak üzere açık ek 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. Bu i 
şe girmek isteyenlerin 131,25 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle kanunun tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve saat
te komisyonda hazır bulunmaları la -
zımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme komisyon kaleminde ve 
Kerköy istasyonunda parasız veril • 
mektedir. (2834) 12804 

İngiliz lokomotif 
ifB<teti alıha~ak 

D. D. Yolları Satın Alma Komİs· 
yonundan: 

Muhammen bedeli 57500 lira olan 
68 kalem ingiliz lokomotif yedekleri 
28.8. 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunµn ta· 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. {3001) 12963 

Askeri Fabrikalar 

6120 fon Lavamarin kömürü 

naklettirilecekfir 
Askeri F abr:ikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : ' 

zemesi Askert Fabrikalar umum mil -
Küçük Yozgatta düdüğü merkez satın alma komisyo-

• nunca 8. 8. 1939 salı günü aaat 14,30 
yaptırılacak ınşaat da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
Askeri Fabrikalar Umum Mü- name (1) lira (95) kuruş mukabilin· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- de komisyondan verilir. Taliplerin 
misyonundan : muvakkat teminat olan (2925) lira ve 
Keşif bedeli (5142) lira (20) kuruş 249.0 nu~aralı ~anunun .2 ve 3. madde

olan yukarıda yazılı inşaat Askeri Fab lerındekı vesaık~e kom4ısyoncu .. olma -
rikalar umum müdürlüğü merkez sa _ dıklarına ve bu ışl~ al~kadar tuccar -
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 tari- d.an ~lduklarına da~.r Tıcaret odası ve
hinde çarşamba günü saat 14 te açık sıkasıyle m.:zklır gun ve ıaatte ko -
eksiltme ihale edilecektir. Şartname misyona muracaatları. 
(26) kuruş mukabilinde komisyondan (3086) 13030 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (385) lira (67) kuruş ve 2490 nu- 1 00 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -

ton hamızı azot 

alınacak ki vesaikle muayyen gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. 12894 

500 Kg. (İkolala rengi kösele 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1250) lira 
olan 500 Kg. Çikolata regi kösele As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 2. 8. 1939 
çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (93) lira (75) 
kuruş 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. • 

(2917) 12893 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 
olan 100 ton hamızı azot askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 7. 8. 939 pazartesi 
günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale e· 
dilecektir. Şartname (1) lira (30) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1950) lira ve 2490 numaralı 1:anunun 
2 ve 3. maddelerindekı vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a -
lakadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3085) 13031 

P. T. ve T. Md. 

Talebe ahnacak 
Ankara Polis Kolleji MüdiirJü

ğÜnden ı 

Liselere muadeleti maarif vekale • 
tince kabul ve tasdik edilen polis ko
lejinin birinci sınıfına orta mektep 
mezunlarından müsabaka ile leyli 
meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka 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) 12i14 

Ticaret Vekôleti 

Ticaret Vekaleti müfettiş 

muavinliği imtihanı 

Tefti§ Heyeti Reisliğinden ı 

Teftiş heyeti kadrosunda münhal 
müfettiş muavinlikleri için 6. Teşri -
ni sani 1939 çarşamba günü müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. İmtihanda mu
vaffak olanlar 35 lira asli maaş ile mü
fetiş muavinliğine tayin olunacaklar
dır. 

Aranılan şartlar §unlardır: A) Me -
murin kanununun 4 üncü maddesinin 
A, B, C, V, Z fıkralarında yazılı evsa~ 
fı haiz olmak: B) Hizmeti filiyei as -
keriyesini ifa etmiş veya sınıfı ihtiya-

2500 K • h "'f k" 1 20 d 1 k ta nakledilmiı veya hizmeti askeriye -g. sıya yag 1 ose e ton nışa ır a ınaca ye elverişli olmadığı sabit bulunmak; 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm 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 1. 8. 1939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -

dan verilir. Taliplerin muvakkat 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 mezklır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2919) 12895 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 
den: 

1 - İdare ihtiyacı için 20 ton niıa -
dır açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 lira, 
muvakkat teminat 300 liradır. 

3 - Eksiltme 11. 8. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 16 da yapılacak
tır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka • 
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankarada, P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınacıyan ha • 
nında, P. T. T. levazım ayniyat şubesi 
müdürlüklerinden parasız verilir. 

(2335) 12469 

Münhal muhasebecilikler 

C) Siyasal Bilgiler okulundan veya 
hukuk fakültesinden veya yüksek ik -
tisat ve ticaret mektebinden veya bun
lara muadil derecedeki ecnebi mektep 
lerinin birinden mezun olmak; Ç) İm
tihanın açıldığı senenin ikinci kanu • 
nu iptidasında 30 yaşını doldurmamış 
olmak; D) Vekaletçe yapılacak tahki
kat neticesinde karakter itibariyle iyi 
bir memur olabilecek evsafı haiz bu· 
lunduğu anlaşılmak; E) Yolculuk zah· 
metlerine mütehammil bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 31. Ağustos 
1939 tarihine kadar Ticaret vekaleti 
teftiş heyeti reisliğine istida ile müra
caat edeceklerdir. 

İstidaya şu evrakın bağlanması lt -
zımdır. a) Nüfus hüviyet cüzdanı ve 
adresi, b) Tercümei hal hüliaası (ta -
libin kendi el yazısiyle yazılmış ola -
cak) memuriyette bulunanlar müddet 

f f J4 ... ....,.,. iitil ...... P. T. T. Umum Mildürlüfiin· ve sureti hlnnetJerine dair resmi vesi-
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- den : kalan, milesseselerde bulunanlar ora -

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 30, 35, 40, ve 45 lira maaşlı vilayet dan alacakları bonservisleri raptede -
misyonundan : muhasebecilikleri münhaldir. ceklerdir); c) Askerlik vesikası; ç)' 

Tahmin edilen bedeli (28.100) lira Bu memuriyetlere alınacakların ma- Mektep ıahadetnamesi veya tasdikna-
olan 1124 ton Teshin koku Askeri Fab liye meslek mektebinden mezun ol • mesi; d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa . muş veya bilfiil muhasebecilik yapmış dayanıklı olduklarına dair hilkilmet 
tın alına komisyonunca 24. 7. 1939 pa- bulunmaları şarttır. tabibinden raporu. 

zartesi günü saat 14,30 da kapalı zarf- İsteklilerin sicil cüzdanı ve evrakı Talipler tahriri ve 9ifahi olmak üze-
la ihale edilecektir. Şartname (1) lira müsbitelerini istida ve fotografla - re iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
(41) kuruş mukabilinde komisyondan riyle birlikte 25. 7. 939 tarihine kadar Tahriri imtihanlar Ankara'da Teftiş · 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat Ankara'da P. T. T. hesap i~leri müdür heyetinde ve İstanbul'da Dördüncü 
olan (2107) lira (50) kuruşu havi tek- lliğüne göndermeleri. (3028) 13000 Vakıfhan 3 üncü katta Ticaret Ve ki• 
lif mektuplarını mezkilr günde saat leti tefti§ heyeti salonunda icra edile-
13,30 za kadar komisyona vermeleri ve cek, gifahi imtihan yalnız Ankara'da 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu - yapılacaktır. 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkilr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2789) 12818 

Üç memur alınacak 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı Reisliğinden : 
İkisi Ankarada ve biri Kırıkkalede 

istihdam edilmek üzere üç memur alı
nacaktır. Taliplerin vesaikleriyle bir
lilcte nihayet 19 Temmuz 939 akşamı • 
na kadar askeri fabrikalar tekaüt ve 

Fakülteler 

Mobilye yaptırılacak 
Ankara Dil ve Tarih ·Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yeni binası için yap 

tırılacak muhtelif cinste mobilya ka -
palı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

B - Muhammen bedel 50.017 lira 
76 kuruştur. 

İmtihan programı: 

1 - İktisat ilmi: (istihsal, tedavül, 
inkısam ve istihlak bahisleri) iktisadi 
meslekler tarihi) 

2 - Kara ve deniz ticaret hukuku; 

3 - Ticari hesap (basit ve mürek • 
kep faiz, ıskonto, faizli hesabı cari • 
ler). 

4 - Hendese (Satıh ve hacim meaa
haları): 

5 - Ticari usul defteri (ticari mu .. 
hasebe hakkında nazari ve ameli ma .. 
lıimat). 

Tahmin edilen bedeli (10.200) lira 
olan 6120 ton Lavamarin kömürünün 
Zonguldak ve civarından Bakırköye muavenet sandığına müracaatları 
nakli Askeri Fabrikalar İstanbul sa - (3002) 12964 

C - İstekliler fenni şartname ve 
resimleri almak için Ankara Mektep . 
ler muhasebcciliğine 25 lira yatıracak 
lar alacakları makbuzla Fakülte hesap 
memurluğuna müracaat edeceklerdir. 

6 - Maliye (vergi nazariyeleri ve 
vasıtalı vasıtasız vergilerle bütçe hak
kında umumi mahimat). 

50 adet döküm 
tın alma komisyonunca 18. 7. 1939 sah 
günü saat 14 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin ilk temi kalıbı alınacak 
nat olan (765) liralık mal sandığı mak Askeri Fabrikalar Umum Mü-
buzu veya banka teminat mektubu ile dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
tekliflerini ve 2490 sayılı kanunun 2 · d . . . . .. mısyonun an : 
ve 3. maddelerındckı vesaıkı aynı gun Tah · d'l b d 1. (8000) ı· 
de saat 13 k A mın e ı en e e ı ıra o-

çc adar Salı pazarında s- lan 50 d t d .. k.. k ı b A k • F b 
keri Fabrikalar yollamasındaki komis- rikalar a e 

0 
umüd'. al.~ğı.. 5 ekrı a -

yona vermeleri. (2744) 12709 umum. m ur u u mer ez sa-
tın alma komısyonunca 4. 8. 1939 cu-

300 ton foleol ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satrn Alma Ko· 
misyonundan : 

ma günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (600) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası veıika • 
siyle mezk~r gün ve aaatte komisyo
na müracaatlar. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede • 
1i 3750 lira 33 kuruştur. 

- İhale 27. 7. 1939 per§embe günü 
saat 15 te Ankara mektepler muhase -
beciliğinde yaptırılacaktır. Teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat eve • 
line kadar mezkur muhasebecilik vez
nesine teslim edilmiş bulunması la -
ıımdır. (2852) · 12888 

Polis 
40.000 kilo Ekmek ahnacak 

Polis Enstitüsü Müdürlüiünden: 

Polis enstitüsünün 939 senesi ihti
yacı için açık eksiltme ile alınacak 

7 - İdare hukuku; memurin muha
kematı kanunu, ceza muhakemeleri u
sulü kanununun tahkikat usullerine 
müteallik hükümleriyle ceza kanunu -
nun memur suçlarına ait kısmı, 

8 - Türkiyenin tabii, iktisadi cog
rafyası hakkında maliimat, 

9 - Ecnebi lisanı (Fransızca, İngi
lizce ve Almancadan biri) 
Müfettiş muavini olanlardan staj 

devresini müteakip bilimtihan isbatı 
ehliyet edenler kadro maaşiyle Tica -
ret Vekaleti müfettişliğine tayin olu-
caklardır. (2697) 12802 

Matbaacılara 
Ticaret Vekaletinden : 

Ziraat makinisti ahnacak 

Tahmin edilen bedeli (90.000) lira o 
lan 300 ton Toleol Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 21. 7. 1939 cuma günü 
ıaat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

ğını bilmesi ve tamir etmeıi lazımdır. Şartname (4) lira (50) kuruş mukabi-
3 - Bu makinistlere ayda 70 lira !inde komisyondan verilir. Taliplerin 

(3038) 13028 

20S kalem muhtelif elektrik 

40.000 kilo ekmeğin eksiltmesi tari- Ticaret Vekaleti tarafından her haf
hi olan 12. 7. 939 çarşamba günü saat ta neırolunan haftalık Enformasyon 
14 de komisyonumuza iıtekli gelme - bültenin 1. 8. 939 - 31. 5. 940 zarfın
diğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü da tabı işi fenni ve umumi şartname • 
maddesi mucibince on gün müddetle )eriyle eksiltmeye konulmuştur. 
uzatılmıştır. İsteklilerin 25. 7. 939 İhale 28. Temmuz 939 günü saat 10 
ıalı günü saat 14 de 307 buçuk lira - da zat i§leri ve levazım müdürlüğünde 
lık teminat makbuzu veya banka mek yapılacaktır. Umumi ve fenni şartna • 
tubu ve kanunun 2, 3 üncü maddele - melerini görmek için vekilet Zat itle
rinde yazılı belgelerle beraber poliı ri ve levanm müdürlüğüne veyahut -
enatitU.U binaıında müteee~ •taa Kmjoaktlr ve Jlefrlyat müdürlüğüne 

Zirai Kombinalar Kurumu Mü
dürlüğünden : 

ı - Kurumumuzca tatbik edilmek -
te olan köy kalkınması iılerinde çalıt· 
tırılmak üzere 10 tane makinist alına -
caktır. 

ücret verilecektir. muvakkat teminat olan (5°750) lira ve 
4 - Makinistler köylerde çiftçinin 2490 numaralı kanunun 2, ve 3. mad -

harman orak ve nadas işlerinde çalı- delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
şacaklardır. madıklarına ve bu işle alakadar Tile -

İsteklilerin Ankara'da Yeniıehirde cardan olduklarına dair Ticaret odası 
zir.t kombinalar kurumu dlrektarJi.. yle -.1car pn ve .aatte ko • 

malzemesi ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan ı 
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ÇUBUK BARAJ 1 
Gazino, Lokanta ve Bahçeleri 

açılmıştır. Lokantanın tam servisi birkaç gün sonra itmam 
edilecektir. 2593 

Ki R EÇ 
Kütahya namiyle maruf en yüsek 

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

,------------------------,--- diniz. 2309 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. ---

---- A§ağıda yazılı işler 30-7-939 tarihinde kapalı zarfla ve § 
:= vahidi fiyat üzerinden ihale edilmek üzere münakasaya := 
=: konulmuıtur. =: 
:= 1 - Bastarla - Asma - Dilaver yolu. Muhammen bedeli: =: 
§§ 92.582,42 ·lira. § 
E: 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: = 
E 27.500 lira = -= 5 - Zonguldakta yapılacak 1 bina. Muhammen bedeli: -- -= 13.500 lira. = - -:= 6 - 30 adet aile evi. Muhammen bedeli: 90.000 lira. := 
E: Yol ve bina gruplan ayrı olmak üzere ihale edilecekler- ~ 
=: dir. Münakasa ,artnamesi, vahidi fiyat cetveli ve fenni = 
§§ şartname ile projeler 15 er Jira bedeJle Zongu]dak'ta Ereğ- § 
:= li kömürleri işletmesi inşaat müdüriyetinden veya 1stan- = 
:= bulda Galatada Güven Handa Eti Bank İstanbul Bürosun- =: 
:: dan alınabilirler. 2594 := -~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -- -

.,,11111111111111111111111111111111111111 ... -
~Dr. A. RİZA TARLAN~ - -- -: Cebeci Hastanesi : - -: Sabık Sari ve İntani hastalık- : - -: ları mütehassısı. : - -: Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : 
: Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : = 2416 = - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııırıııS: 

DİKKAT 
Fenni gözlük, tıbbi ve tuvalet kor

salarınızı rekabet kabul etmez fiat
le yalnız Adliye caddesi kuyumcular 
karşısında M. H A L K A C I da 
yaptırabilirsiniz. Telefon: N o. 2978. 

2523 

, 
Dr. SITKI FIRAT 
birinci G Ö Z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
lstanbul Haydarpaıa Hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhanc Hastanesi 
sabık gôz baş muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye 11rası 

Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 ,, 

---. --- Büyük ikramiyeleri -~ ,•- Dr. Asaf Koryak -~ ---------------------------------------

her ay ANKARA PlY ANGO giıe ve bayileri kazandırıyor. 

Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 50000 lirayı gişemizin 
Samanpazarı bayii S. AKSOY amele Hayri'ye verdi. 

10000 lirayı biletini bankalar caddesindeki merkez gişesinden 
alan Kastamonu Mutaflar çarşısı No. 18 Bay KADİR kazandı· 

ANKARA PİYANGO 

-
: l Deri, saç, Tenasül hastalıkla
: ları mütehassısı. Belediye aıruı 
= REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
: ve muayenehanede Tl.: 3618 
----------- Dr. Mazhar Atay ---Merkezi: Bankalar caddesi No: 40 : 

Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehauısı 

Şubeleri: Yenişehir Atatürk bulvarı Kızılay karşısı Güven apart- : 
manı altında ve Samanpazarı meydanı e naflar cemiyeti altındadır. : 
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Pazardan maada her gün has
talarını saat 15 den 19 a kadar 
kabul eder. 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll~ -

Muayenehane: Anafartalar cad· 
desinde Hanef Apartmanı No. 10 
dairede. Telefon: No. 1511 2581 

------------ EMLAK VE EYTAM BANKASI --------- MERKEZİ ANKARA -------- Şubeleri • İstanbul, 
. 
lzmir 

----- İzmit, Adana, EskiJehir Ajanlan: Bursa, ----:E Yapılacak ve yapısına baılanmı§ meskenler için vatan = datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 
------------------------------------

gayri menkuller Mevcut 
karşı ltğ ı nda ikrazat yapar 

Faiz sene o/o 8 1/2 dur. 
Ayrıca komisyon almaz 

Ekıpertiz ücreti: (1.000) liraya kadar 

İstekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intafs; 
edildiği takdirde 1 liradan aşağı olmamak üzere ay-

rıca lira batına on paradır. 

--
---- ,_. Vakıflar U. Md. ----

Hurda eşya satış ilanı ---- Vakıflar Umum Müdürlüğünden: --- Levazım anbarında bulunan perde, = abajorlu beş ampullü lüküs asma elek = trik lambaları, telefonlar ve elektrik 
_ malzemesinin pazarlıkla satışına de -
- vam olunacağından isteklilerin 21. 7. 
:= 939 cuma gün saat 14 de ikinci vakıf = apartmanın zemin katında ihale ko -= misyonuna müracaatları ilan olunur. 

---

-----------------------------

(3078) 13032 

ULUS - 20. inci yıl. - No: ~7 
imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

:= Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartı· := - - Umumi neşriyat1 ldare eden 
Yazı işleri MUdilrU 

Mümtaz Faik FENiK := lığında Banka muameleleri yapar. -- ıs 1 
--

EVİNTJE ÇEHIR CE~EYANI 01.MllYANJ.APll 
rITT ~llKİ'PSİr 2 İPEllL 
~ RADYO 

=:1.-

l l ı 
HAVA ŞARJÖRÜ 1 
}{t'ml Radyonuzu ,i,lt'ti r 
tlem de. t>v ınııı tenvır tdH 

SPARTON 6406&.TIP 

e lambalı 19 dan 2000 m dalgalı 

Yalnız e voltluk bir ak0m01at6rl• itler 

Q • 
MARKONI 

~ aınba • 16 ııe~ 2000 m dalgalı 

8 lslHllOfl l~ln otomatik a11ar lertıbatı vardd,1 

13CI - ..... _ .. 2 -!..·-·-·--
satış Veresiye 

SAHİBİNİN SESİ 
İSTANBUL ANKARA 

Ko~ Ticaret Türk Anonim Şirketi Ulus meydanı Beyoğlu İstiklal caddesi No. ?:2 

Çatı 
" . . 
tamın 

T. C. Ziraat Bankasından 

1. - Taliplerin bu gibi işleri yapa
bileceklerine dair ehliyet vesikala -
riyle Bankamız mimarlığına müraca
at ederek yapılacak işe ait şartname
yi almaları. 

2 - Bu şartnameye göre teklif mek 
tuplarını 25 Temmuz 1939 akşamına 
kadar Banka Levazım Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri. 

3. - Tekliflerinin yüzde yedi bu. 
çuğu nispetinde muvakkat teminat 
akçelerini tevdi etmeleri lazımdır. 

2624 

Diplome Mütehassıs Kupör 
• 

O. Z EK 1 
Terzi oğlu 

Ankara için teshilat yapılır . 

Zayi - 935/ 936 ders yılında İnkı -
lap biçki dikiş yurdundan aldığım 
diplomamı zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan hükmü yoktur. 381 Meliha 
Talat 2628 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

§ İnşaatçılann nazar1 dikkatine ~ - -= = : Yazın: Güneıten . Sıcaktan E 
: kııın, rüzgar ve soğuktan 5 
- -: Korumak için E - -: İnşaatlarınızı E - -- -: Meşhur KLETT Markalı E 
: Ah§ap Jaluzi - istorlarile E 
: tec'1iz ediniz. E - -- -: K L E T T Markalı : - -: Sağlam ve zarif : - -- -: .·JALUZi - ISTORLARINI E 
: Daima tercih ediniz. : = s -------.. -

Umumi Acentaıı --NlKOLA DAVRANOF -----Kontrıplake Parke Jaluzi Ticarethane~i : 
Mahmut P•t• Büyük Yıldız. Han No. 'l"l '14 T.al•f..o .. • aa&70 = 

: Telgraf : Davrano - lıtanbul 5008 : - -.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,llllllllllllllllfllff f llllfİ' 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Üçüncü işletme Müdürlüğünden : _ 
Yeri, miktar ve muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati aşağıda yazılı cetvelde gösterilen ha· 

!ast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 31-7-939 pazartesi günü aşağıdaki cetvelde yazılı saatlerde Balıkesirde İşletme binasında eksilt• 

me komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat. banka mektubu veya makbuzlarını 

ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncu maddelerindeki tarifat veçhile hazır· 
lıyarak ihale günü olan yukarda yazılı tarih ve günde ve aşağıdaki cetvel de yazılı eksiltme saatlerinden bir 
saat evvel eksiltme komisyonu reisi ne makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postadaki ge .. 
cikmeler nazarı dikkate alınmaz:. 

Bu baptaki şartname ve mukavele 
yon şef inden parasız alabilirler. 

Balast ocağının 
bulunduğu hat Kilometresi 

projesini Balıkesirde İşletme Yol Ba§ Müfettişliğinden Manisada ista ... 
İhale edile· Bir metre (3074) 13003 
cek miktar mikabının Muhammen 

metre muhammen bedeli Muvakkat Ek!!iltme 
Cinsi mikabı bedeli Tutarı teminat saati 

kuruş Lira Lira 

İzmir • Bandırma hattı 41 - 50 Toplama kırma 5000 
5000 

148 
120 

7400 
6000 

555 
450 

15 
16 .. .. .. 66 - 67 ,, " 

Yarmalardan .. .. .. 204-215 küskü ile 10000 110 11000 825 17 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Macera kadını 
Anna Bella 

GÜNDÜZ 
14,45 - 16,45 - 18,45 ve öğleden evel 
ucuz Halk matineleri 10 ve 12 de 

iki film 

1 • Macera kadını 
2 - Açıkgöz 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film 

1 • Vahşi ormanlar 

2 • Şeref yağmuru 

Seanslar: 

14,30 - 16.30 • 18,30 • Gece 21 de 
Saat 10 ve 12 de ucuz matine 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

BU GECE 

Patronum kocam 
Claudette Colbert 

GÜNDÜZ 

14 - 16 - 18 seanslarında iki film 

1 - Patronum kocam 
2 - Kadın Hırsızı 

10 ve 12 de ucuz matinelerde 
iki film 

1 - Cesur Polis - 2 - Pusu 

CASUS KADIN 


