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Maarif Şurası Hasah-Ali Yücel'in 
veciz bir nutkiyle dün açıldı 
Maarif Vekilimiz kültür dôvamızdan bahsederek dedi ki : 

Meselelerimizin ba51nda yurtta 
okuyup yazma Oğreilmemis tek 

' 

adam bırakmamak vardır 
Kültür hayatımızda yeni muvaff akiyetler 

yaratacak olan Maarif Şurası Maarif Vekili -
miz B. Hasan - Ali Yücel'in bir nutkiyle dün 
açılmıştır. Kültür davamızı tebarüz ettiren ve 
bütün maarifçilere bir direktif olan bu nutku 
aynen aşağıya koyuyoruz: 
"- Maarif Şurasının sayın üyeleri, 
Şuranın ilk toplantısını açıyorum. Vekilliğimiz 

teşkilatı içerisinde en yüksek danışma organı olan 
bu heyetin birinci toplanmasında vazife almış bulu -
nan sizleri, sevgiyle, saygıyla selamlarım. Bana te
veccüh eden bu şerefi, büyüklerimin, naciz şahsıma 
yüksek itimatları eseri olarak kazanmış bulunduğu
mu söylemek, bt-nim için ayrı bir zevktir. 
Arkadaşlar; 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik 
Ôz.trak Polis Enstitüsündeki 

nutkunu söylüyor 

POLİS ENSTİTÜSÜNDEKİ TÖREN 
B. Faik Öztrak, güzel bir nutukla 

mezunlara hitap etti ve dedi ki : 

Yurdun emniyetini 
11uhaf aıa ıe ki 

herfedakarlığa değe 
Diplomalar1 bizzat Dahiliye Vekilimiz verdi 

Dün, güzel ve azametli bir t 
renle Polis Enstitüsünün ye 
mezunlarına diplolnaları veri 
miştir. 

Memleketin nizam ve emniyet da 
vasını üzerine alan şerefli kadron 
yeni mensupları, öğleden sonra mo 
törlü ve süvari kıtalar la birlikte 
önde muzika olduğu halde Atatü 
bulvarı yolundan Ulus meydanına g 
mişler ve abideye çelenk koymuşlar 
dır. Burada orta tahsilden polis me 
muru B. Adnan Kerman arkdaşlan 
mına konuşmuştur. 

Ayni yoldan Emniyet Abidesi 
dönülmuş buraya da bir çelenk ko 
nulmuş, marşlar söylenmiş ve or 
tahsilden komiser B. Nüzhet Ertu 
man'la, yüksek tahsilden başkomis 

B. Kemal Artuç birer nutuk vermiş 
!erdir. 

Cümhuriyet maarifine ait meseleler üstünde düşü
nürken, kültür hayatındaki tecrübe ve bilgileri ile 
ün almış şahsiyetlerin fikirlerine başvurmak ve onla
rı dinlemek, ötedenberi cümhuriyet hükümetinin ehe
miyetle iltizam ettiği bir usuldür. Daha milli müca
dele yıllarında, düşman toplarının hükümet merke -
zimizin yakın ufuklarını sarstığı en buhranlı bir dev
rede Ebedi Şef, Biiyük Atatürk, Ankara'da toplanan 
Maarif Kongresini bizzat açmış ve bununla kültür 
meseleleri etrafında müzakere ve münakaşaların ha
yati ehemiyetine tarihi bir işaret vermiştir. Kendimi, 
idealin evladı bellemekten en aziz kuvet kaynağını 

bulduğum Büyük Şef ismet lnönü, çok kereler 

Dahiliye Vekilimiz. diplomaları veriyor (Sonu S iner sayfada) 

B. Raif Karadeniz'in 

İstonbul'daki tetkikleri 
/';faarif Vekilimiz B. Hasan • Ali Yüce! (Somı 6 rncı U)tada) 1•t•nbuA. ı 7 { A .,Jel nJa) - Birkaç 

gt.ındenbcri burada bulunmakta olan 

Malt kaza 

sistemimizde 

yeni bir topluluk 
Kemal ÜNAL 

• Yatandaılarm biribiri araamdaki 
ıhtalaı._ •ıili kaza idare ile olan
ları da idarı h~- müeaaeseleri 
halleder. Bir mal memurunun ·-: 
tahakkuk ettirmesi idari bir i§tir. 
Ancak bunun teknik mahiyeti ve 
yurttaıı en kolay yollardan süratle 
devlet masraflarına iıtirak ettir

1 Maarif şfi;;;···k~~isyonları 
dün çalışmalarına başladı 

1 
Milli Şef' e Şuranın saygı la fi bildirildi 

Ebedi Şef Atatürk'ün kabrine 
Şura adına Bir Çelenk kondu 

Gümrük' ve İnhisarlar Vekilimiz B. 
Raif Karadeniz bugün de tetkikleri
ne devam etmiş ve öğleden evel ya
nında İnhisarlar Umum Müdürü B. 
Halet Taşpınar olduğu halde inhisar
ların Sirkeci'deki merkez bürosuna 
giderek müfettişlerle görüşmüştür. 
İnhisarlar Vekili saat 14 te Cibali tü
tün fabrikasını ziyaret ederek her ta
rafı gezmiş ve izahat almıştır. 

Adliye Vekilimiz 

İstanbul'a gitti 

mek zarureti, birçok memleketler - - - · 
Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 

birkaç gün kalmak üzere dün akşam
ki Anadolu ekspresiyle İstanbul'a 
hareket etmiş ve Ankara garında u
ğurlanmıştır. 

de bir de mali kaza müessesesinin 
kurulmasına sebep olmuıtur. 

Vatandaıın idare ile ihtilafa dü
ıeccği vergiler; kendi emeğinden a· 
yırarak eliyle ödem'iı olduğu kısım· 
lardrr. Bunlara vasıtasız vergiler de 
diyoruz. Kazanç, bino, arazi, hay
vanlar, muamele, buğdayı koruma 
ve dahili istihlak vergileriyle resmi, 
hususi müesseselerde çalııanların 
maa§ ve ücretlerinden alman vergi
ler bu zümredendir. Bütün bu ver -
giler, kanunlarındaki umumi kaide
leri mükellefin hususi §artlarına 
tatbik ile tahakkuk eder. Vatanda§· 
ların hususi ınrtlarında bir yığın 
ayrılıklar bulunduğu halde kanun 
nihayet ana hatlar için hükümler 
koyar, memur da en yakın kaideyi 
tatbike çalııır. Mükellef bu tatbik 
ameliyesinde hususi halinin memur 
tarafından anlatılan tekilde olma
dığını görür ve kendisine kanunda· 
ki diğer Bir kaidenin tatbikini ister. 
lıte bunun gibi doğan her vergi ih
tilafı mali kazanın mevzuudur. 

Büyük Millet Meclisi tatile gir
meden birkaç gün önce mali kaza 
&İstemimize topluluk veren yeni bir 
kanun kabul etti. Bunun ana hatla
riyle tebliğe ait hükümlerine bun
dan evelki yazımızda temaa etmit

Maarif Şurası Heyeti Ebedi Şef'in manevi huzurunda 

Maarif Şurası dün saat 10.30 da lsmetpaşa Kız Enstitüsünde 
toplanmıştır. Şurayı, Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel ve
ciz bir nutukla açmıştır. Kültürümüzün bütün davalarını sel~hi -
yetle ortaya koyan bu nutuk, diğer sütunlarımızdadır. 

Bundan sonra ıırasiyle şu takrirler okunarak kabul edilmiştir: 

Büyük kanalı a~acak olan 

heyet dün hareket elli 
Vakıflar eliyle meydana getirilen 

Kırkgöz menbalarındaki suyu Antal
ya ovasına indiren 28 kilometre uzun
luğundaki büyük Antalya kanalı önü
müzdeki çarşamba günü törenle açı -
lacaktır. Bu merasimde bulunmak üze
re başvekil namına ziraat vekili Muh -
lis Erkmenin riyasetinde vakıflar u -
mum müdürü Fahri Kiper ve muavini 
vakıflar idare meclisi azasından bir 
zattan mürekkep heyet dün Antal -
yaya hareket etmiştir. 

Birinci takrir: 

"Türk cümhuriyetinin kurucusu ve ~,· • ı • • 
türk kültürünün yapıcısı Ebedi Şef n g 1 1 z h et 1 v I 
Atatürk'ün aziz hatırasına hürmeten ey a rşova ya 
beş dakika sükut edilmesini ve Şura · 

:::~'"k:::.~~::~~: :~b·~:·~~-;;li~·:d~·: va rd ı görüşme 1 er baş l ıy o r 
tik. Bu yazımızda da itiraz ve tem- J kinci tahrir: 
yiz tcıckkülleriyle bunların çalışma 
§artlarını kısaca anlatmağa çalışa - Bir Alman taarruzu karşısında 

İngiltere ve Polonya'nın alacağı 
askeri tedbirler görüşülecek 

cağız. 

Memleketimizde vatandaşın ver
giye itiraz hakkı 1861 yılında yani 
tanzimatla tanınmıttır. O zaman te
sis olunan bir nevi verginin tevzi 
tekli için halkın idare meclislerine 
itiraz edebilmesi kabul olunmuıtur. 

"Cümhuriyet Maarifinin en büyük 
koruyucusu Milli Şefimiz ve Cüm
hurreisimiz İnönü'ye Maarif Şurası
nın derin bağlılık ve sonsuz saygıla
rının arzedilmesini teklif ederiz.,, 

Üçüncij takrir: 

"Türk milli hakimiyet ve iradesi -

(Sonu 7 inci sayfada) 

İngiliz Heyetinin Varıova'da yapacağı gÖrÜ§melcr etrafında İngiliz ve 
fransız gaz tclcrinin mütalealariyle Danzig etrafındaki haberler 3 ün
cü aayfamızdadır. 

Fransız 
geldi 

heyeti dün şehrimize 
ve törenle karşılandı 

General Hutzinger dün 
ziyaret ve temaslar yaph 

General Hut:r.inger İstasyonda askeri kıtayı teftiş ediyor 
Ankara, 17 a.a. - Orgeneral Hut -

~inger'in riyasetindeki fransız askeri 
heyeti refaketlerinde mihmandarları 
ve Fransa'nın Ankara sefareti ataşe • 
militeri general Vorin ile ataşenaval 
albay Lahal olduğu halde bu sabah A
nadolu ekspresiyle şehrimize gelmiş -
tir. Sayın general Ankara garında 
korgeneral Sadık Noyan, garnizon 
kumandanı general Kemal Gökçe, 
merkez kumandanı albay Ali Demir, 
genel kurmaydan, kurmay albay Eş -
ref Alpdoğan, kurmay yüzbaşı İrfu 
Alptekin tarafından karşılanmış ve 
başta muzika olduğu halde bir kıta 
asker ihtiram resmi ifa eylemiştir. 

Orgeneral Hutzinger'in riyasetin -
deki Fransız askeri heyeti kurmay 
albay Buje, albay Rok ve yüzbaşı 
Chaot'dan mürekkep bulunmaktadır. 

General Hutzinger ve refakatindeki 
zevata kurmay albayı Halim ve kur . 
may yüzbaşı Talat mihmandarlık 
etmektedirler. 

Fransız heyeti Ankarapalas'ta ayrı
lan hususi dairelere misafir edilmiş -
!erdir. 

General Çankaya'Ja 

Orgeneral Hutzinger maiyetiyle 
birlikte saat 10.30 da Çankayadaki Ri
yaseticümhur köşküne giderek defte· 
ri mahsusu imza etmiştir. 

Misafir general bundan sonra genel 
Kurmay Başkanımız Mareşal Fevzi 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Misafir General ve Fransız 
sefiri istasyonda 

Fransızlar Hatay' ı 

tahliye ediyorlar 
Antakya, 17 a.a. - Fransızlar Ha -

tayın tahliyesine devam etmektedir -
ler. Yarın şark hududundaki Andilife 
mevkii ve Reyhaniye resmen teslim a-

(Sonu J uncü saylada) 
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. 
insan ve kültür : 

Beyaz harp 
Ortada bildiğimiz harbe benzer 

bir hadise olmamasına rağmen, ba
zı milletler arasında, bu §ekildeki 
bir harbin birçok mahrumiyet SJ• 

kıntılarını lamamiyle cami affet· 
mez bir mücadele cereyan etmekte 
olduğu, türk efkanumumiyesinin 
malUmudur. 

Dalla 1932 de1 "mübadele iktı
aadiyah" ndan "mücadele iktısadi
yah" na keçilmekte olduğunu tesbit 
ettiğimiz gibi, bundan sonraki sene· 
lerde de, mücadele §iddetlendikçe 
tahliline çalışılmıı ve silahların pat· 
lamamasına rağmen, ekonomiler ve 
propagandalar arasındaki çarpı§· 

maların ortalığı, hemen hakiki bir 
harp kadar iğtitat içinde ve huzur
suz bıraktığı tebarüz ettirilmişti. 

Fransız matbuatı, bu hale, aon 
zamanlarda "beyaz harp,, ismını 

vermittir. Bazı muharrirler de, sinir 
harbi'nden bahsetmesini tercih edi
yorlar. Fakat hepsinin murat ettiği, 
hakiki sulh yapısının darbe yiye yİ· 
ye bir harabeye döndüğü ve millet· 
lerin karıılıklı siperlere girerek bi
ribiri üzerine ekonomi humbarala· 
rı, propaganda gülleleri ve politika 
bombaları yağdırdığıJır. 

Belki sevgili karilerimden bazı -
ları hatırlıyacaklardır; Münib an· 
laımaaından sonra, politikada, sev· 
kulcen ve harekat harbi'nin niha • 
yete ererek yerini bir takım taktik 
harekata bıraktığını bir yazımda i· 
zaha çalışmıthm. Bu izah, mihverin 
taarruzlarını devam ettirememesi 
bakımından, belki doğru idi; fakat, 
bu sefer karşı tarafın bir politika 
tu.rruzuna geçebileceğini tahmin 
etmemesi ıtibariyle, yanlıt değilse 
bile, eksikti. 

Filvaki Münih'ten ve bilhaaaa Çe
koslovakya ile Arnavutluk'un hot -
behot işgalindenberi, büyük de
mokrasilerin sulhu seven bütün mil
letlerle beraber ıiddetl! bir politika, 
propagan<la ve ekonomi taarruzuna 
geçtikleri iışikiı.rdır. Bu hareket, ta
arruzun bütün arazını taıımakla be
raber, taarruzun manasını asla ihti· 
va etmemektedir. Çünkü gayeai, te· 
cavüz değil, tecavüzü durdurmak· 
tar. Çemberlemek değil, hücfun kol· 
larının istikametlerini kollıyarak. 
bunların karıısına, kararın ve kuve
tin seddini koymaktır. Ya§atmamak 
değil, yaıamaları tehlikeye konan· 
)arı korumaktır. 

Ne şüphe ki, mihverin dört sene• 
denberi devam eden bütün beynel • 
milel hayata her bakımdan ı&mil 
politik, ekonomik ve propagandist 
aksiyonu, bugün karııaında, kendi
nin her kuvet yoklamasına: propa· 
canda ile mi, propaganda ile; poli· 
lika ile mi, politika ile; ekonomik 
vasıtalarla mı, ekonomik vasıtalar· 
la; .ve, icabında silah tehdidi ve ai • 
lahtarın ite karıımaaı ile mi, o hal
de aynen bu tekilde cevap veren 
buıünkü reaksiyonu doğurmutlur. 
Yani, beyaz harbe beyaz harp ile 
cevap verilmektedir. Ve ıuraaını 

mutlaka kayda mecburuz ki, ıtın 
bu devresinde, teıebbüs, artık bu 
tarafın eline geçmiıtir. 

Bunun en taze delili, son Danzig 
meselesidir. Danzig etrafında, mih· 
verin ilk fili yoklamaları hatlar baı· 
11maz, karıı taraftan, nutuklar, ih
tarlar ve tehditler yağmaya baıla

mııtır. Ve bundan evelki yazımda 
söylediğim gibi, tahminlerin hilafı • 
na olarak, temmuzun ilk cumartesi
pazar, fevkalade aakin geçmitıir. 

nun tam aksini yazıyordu. Bulga
ristan, kendini koruyacak devletin 
Almanya olduğunu anladı, diyordu. 

Niçin daima, bu ıekil ve bu ha • 
reket tarzı tercih ediliyor, bir türlü 
anlıyamıyoruz. Acaba herkesin yal· 
nız alman matbuatını okuyacağı mı 
sanılıyor? Dost Macariatan'ın Pea -
ter Lloyd'u bile bu iki zıt neıriyatı 
4 bu ay tarihli aayıamda alt alta 
netretmekten çekinmedikten sonra, 
Köseivanof'un ziyaretini bu tarzda 
göstermek, kendi matbuatından 
başka bir §ey okumıyan alman mil
leti Üzerinde müeaair olabilir ama, 
diinyanın gördüğü aarıyı maviye de
ğittiremez. 

Beyaz harbin en kudretli vasıta
larından biri, ıüphesiz ki propagan· 
dadır. Propagandanın kendisine ıe
lince, bidayette kesen fakat daha 
sonraları, yani müeyyidesiz kaldık· 
ça, kesilen bir silahtır. Bize öyle ge
liyor ki, elden geldiği kadar zavahi
ri kurtararak bir an vel hakikate 
dönmek yani anla§mıya ve halk 
kütlelerini ı.ükunete kavuıturmıya 

çalıtmak zamanı ıelmiıtir. 
Beyaz harbe, nihayet vermek za

manı ıelmiıtir. 
Burhan BELGE 

T1rhan vapuru bugün . 
lstanbul' a geliyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Alman
ya'da yaptırılan 3500 tonluk Tırhan 

vapuru yarın (bugün) İstanbul lima
nına gelmit olacaktır. 

İnegöl ve Boğazlıyan 
kasabalarının haritaaı 

Dahiliye Vekaleti İnegöl kasaba
siyle Boğazlıyan kasabasının meskun 
ve garyrimeskun sahanın bugünkü 
vaziyetinin haritasının yapılması işi
ni eksiltmeye çıkarmııtır. 

ll-IAVA 

~2\1 
Yurtta sıcaklar 

devam ediyor 
Dün §ehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiı, rüzgar şimali 

şarkiden saniyede 9 metre kadar hız
la esmitir. En yükıek ııeakhk 27 de -
rece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdun doğu ve orta Anadolu böl· 
geleriyle Karadeniz kıyılarında hava 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, Trakya, 
Kocaeli ve Ege mıntakalarında açık, 

diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 ıaat içindeki yağııların metre mu
rabbaı larına bıraktıkları su miktarları 

Çarşamba'da 83, Terme'de 32, Ordu -
da 23, Tokat'ta 14, Turhal'da 10, A -
masya'da 9, Gerze ve Karat'& 6, Kas -
tamonu'da 5, diğer yağıı gören yer -
lerde de 1 - 4 kilogram kadardır. 

Rüzgarlar Trakya'da garpten, di -
ğer bölgelerde umumiyetle timal iı • 
tikametinden saniyede en çok 11 met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek 
sıcaklıklar Mersinde 30, Kocaeli ve 
1stahiye'de 31, Çanakkale"de 3Z, Bur
sa ve Sirtte 33, İzmir ve Edirne'de 
34, Manisa ve Diyarbakır'da 35 Adana 
ve Antalya'da 6 derecedir. 

ULUS 

1 

................................................... ! 
Günün peıinden . 

.................. ,,, ............................. : .. i 

Başkolannın tedbirleri 
Fransa'da devlet işlerini kolay

lattırmak ve basitleıtirmek çarele • 
rini teabit etmek üzere salahiyetli
lerden mürekkep bir komisyon ku
rulmuıtur. Komisyonun içinde nza 
olarak eski nazırlardan nahiye be· 
lediye reisler:ine kadar halk itlerinin 
türlü ıekil ve mahiyetlerinde vazi • 
fe almıt olanlar var. 

Böyle bir komisyonun mesaisi, 
bizi tüphesiz ki yakından alakalan
dırır. Kırtasiyecilik hala bizim bat· 
lıca dertlerimiz arasındadır. 

Fransız komisyonu, itleri basit
letlirmek için, ilk anda hiç de halı· 
ra gelemiyen, bazı ıeyler tavsiye et
miıtir. Bakınız, bunlar arasında ne· 
ler var: 

Binaların temiz, aydınlık olması; 
Memurların okunaklı yazı yaz

maları; 

Daktiloların aynı boy kağıt kul
lanmaları; 

Teylör sistemine göre teknik va
sıtaların tamamlanması; 

Yazı makinelerinin en güzel, fa -
kat aynı zamanda aynı tip olması; 

Muameleleri süratle olması lazım 
gelen dairelerde, müsvedde yerine 
diktafon kullanılması; 

Mektupların zarflarının açılma· 

aını kolayla§tıran ve gideceklerin 

pulauz olarak damgalanmasını te
min eden makinelerin istimali; 

lstorlu veya mektep sırası gibi 

eğri çalı§ma satıhlı veya müteaddit 
rafları bulunan masalar yerine ha

fif, tek çekmeceli masalar kullanıl· 
maaı; 

Ve bu rastgele almmı§ tavsiyeler
den gayri, komisyon, bilha1111a dosya 

İ§leri Üzerinde birçok mütalealarda 
bulunmaktadır. 

Bu tavsiyelerden hangileri bizde 

tatbik sahası bulabilir? Bu mesele 

belli baılr bir tetkik mevzuudur. 
Fakat burada entercssan olan cihet, 

muamelelerde kırtasiyeciliği kaldır· 
mak için hatıra gelenlerden daha 

ba~ka ve daha mürekkep i~lerin ol
duğu kadar, Üzerinde durmıyacair· 
mız basit itlerin mühim olduğudur. 
Mesela, odaların temiz ve aydınlık 
olmalarına.n i in •Ürat ve 

le ne alakası olduğu hatıra gelebi -
lir. Fakat mesele böyle değildir: 

bunu tavsiye eden komisyon düzgün 

ve muntazam itin, seri iıin her fey • 
den evel bu itin içinde tedvin edil -

diii yerin karakterini taııdığını 

söylüyor. 

Kırtasiyecilikle mücadele ede

lim: o zaman, barem kanuniyle 

varmak iıtediğimiz m~murların dev
let hrızinesinden aldıkları para ye
kunu nisbctini normalleıtirmek ga -
yesine daha çok çabuk varırız. Kır
tasiyeciliğin ortadan kalkışı veya 
asgari hadde inişi bize yalnız maddi 
tasarruflar değil, manevi kazançlar 
da temin eder: halkla devlet ara
aındaki yakınlığı kökle§tirecek bat· 
lıca tedbirlerden biri dl' budur. 

' KUTAY 

Nişan 
Afyon valisi A. Evrendilek'in kızı 

bayan Ruhsan ile Askeri fabrikalar 
mühendislerinden Ata Çalışlar'ın ni -
sanlanmış olduklarını memnuniyetle 
haber aldık. Genç nişanlılara saadet -
ter diler her iki aileyi de tebrik ede • 
riz. 

. 
lslanbul'un bazı 
yerleri ~ekirge 

akınına uğradı 
İstanbul, 17 (Telefonla) Son 

günlerde İstanbul bir çekirge istila -
sına uğramıştır. Bu istita bilhassa Ba· 
kırköy ve Yedikule civarında kendi
ni daha fazla göstermektedir. Bu 
semtlerde evlere dolan çekirgelerle 
mücadele etmek bir mesele olmuştur. 
Vilayet ziraat müdürlüğü bu mesele 
hakkında şu izahatı vermektedir: 
"- Bu sene Çatalca ve Silivri ka

zalarında mevzii şekilde çekirge afe
ti görülmüş ve halk mükellef tutul· 
mak suretiyle mühim miktarda itlaf 
edilmiştir. Bu çekirgelerin Çatalca ve 
Silivrideki imha tedbirlerinden yaka
yı kurtaran çekirgelerden ibaret ol • 
ması muhtemel görülmektedir.,. 

Tapu ve kadastro 
Umum Müdürlüğü 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
B. Cemal Arun talebiyle tekaı..de sev
kedilmiş ve yerine Belediyeler Ban • 
kası İmar Şefi B. Halit Ziya terfian 
tayin edilmiştir. 

Denizyollarr Umum 
Müdürlüğünde toplanfl 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 
Denizyolları Umum Müdürü B. İbra
him Kemal Baybura'nın riyasetinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bütün mü -
dürlerin iştirak ettiği bu toplantıda 
sahillerimizde kabotaj hizmetlerinin 
mükemmel bir şekilde ifası ışının 

programlaştmlması görüşülmüştür. 

Öğrenildiğine göre kabotaj hizmetle
rinin hakkiyle ifası için yeni hatlar 
ihdası zaruri görülmektedir. Fakat 
halen Almanyada yapılmakta olan va
purların da ihtiyacı karşılamıya kafi 
gelmiyeceği göz önünde tutularak 
İngiltereye yapılacak siparişlerin ta
cili üzerinde durulmuştur. 

Darphanede yeni 

basılan 

ve on 
kırk para 

paralı klor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Darpa

ne müdürlüğünde nikel ufak parala
rın basılmasına devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar 32 milyon adet kırk 
paralık basılmıttır. Bu miktar 60 mil
yona çıkarılacaktır. Darpane yeni 10 
parahkların basılmasına hazırlanmak
tadır. Bronz halitasından yapılacak 

ve bir tarafında 10 para, diğer tara· 
fında "Türkiye Cümhuriyeti,, ibare
si bulunacak paralar da 160 milyon 
olacaktır. 

Ankara -
kulübü 

Galatasaray. 

kongresi 
Aşağıdaki ruzname dahilinde mü -

zakere yapılmak üzere Galatasaray 
kulübü kongresi 28. 7. 939 tarihinde 
saat 18.30 da içtimaa davet edilmiş -
tir. İçtima kulüp lokalinde olacaktır. 

Ruzname 
ı - Nizamnamede tadilat yapılma· 

Si, 

2 - İdare heyetinin mesaisi 
kındaki raporların tetkiki, 

3 - İdare heyetinin yeniden 
mesi. 

hak· 

ıeçil-

• 
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Hatay teşki lôt kadroları 

Sağlık ve gümrük 
teşkilôtı tôyinleri 

Bütün Vekaletler ve Umum Müdürlükler Hatay vilayeti te~'d
latına ait kadrolarını tanzime devam etmektedirler. Dahiliye ve 
Adliye Vekaletlerinin Hatay'a ait tayinlerinden sonra Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti ile Gümrükler umum müdürlüğü de 
Hatay teşkilatlarına ait tayinleri yapmışlardır. Yapılan tayinleri 
sırasiyle yazıyoruz: 

Hatay Valisi . 
dün hareket etti 
Hatay vilayetimizin ilk valisi B. 

Şilkrü Sökmensüer dün akşamki To
ros ekspresiyle yeni memuriyeti ba -
şına gitmek üzere şehrimizden ayrıl
mıştır. B. Sökmensüer Ankara ga · 
rında Dahiliye Vekaleti erkanı ve 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 

Maarifte 
tayinler 

Antikiteler ve müzeler dairesi ar· 
keologu Remzi Oğuz Arık, Ankara 
arkeoloji müzesi müdürlüğüne, fen 
fakültesi riyazi ınihanik ve yüksek 
hendese doc;enti Ratip Berker ilave 
olarak yüksek muallim mektebi mü· 
dürlliğüne, Edirne erkek muallim 
mektebi müdür muavini Ömer Bedii 
Tardu aynı mektep müdürlüğüne, An 
kara erkek lisesi coğrafya muallimi 
ve müdür muavini Askeri Ergün Ma
latya lisesi müdürlüğüne, Malatya li
sesi müdür ve edebiyat muallimi Vas
fi Mahir Kocatürk Eskişehir lisesi 
müdür ve edebiyat muallimliğine ta
yin edilmişlerdir. 

Sağlık teşkilatı tayinleri 

Hatay Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğüne 90 lira maaşla ve ter -
fian Samsun sıhat ve İçtimai M. Mü
dürü BB. Sırrı Sağın, Antalya mer -
kez hükümet tabipliğine Eskişehir 

sıtma mücadele tabibi Cavit Yurd • 
man, İskenderun hükümet tabipliğine 
Vezirköpril hükUmet tabibi Raif Es· 
mer, Kırıkhan hükümet tabipliğine 

Maraş hükümet tabibi Ali Muharrem 
Civelek, Yayladağ hükümet tabipliği
ne Fatih Belediye tabibi Süreyya Bal 
kır, Hassa hükümet tabibliğine Ada
na merkez hükümet tabibi Ahmet Ke
mal Atay, Reyhaniye hUkümet tabip
liğine Maraş sıtma mücadele tabibi 
Arif Feyzi Kuyaş, Antalya merkez 
belediye tabipliğine Konya merkez 
belediye tabibi Mesrur Hatay, Antal
ya hastanesi baştabip ve operatörlü .. 
ğüne Adana memleket hastanesi es· 
ki operatörü Yusuf Ziya Özbakan, 
Antakya memleket hastanesi dahiliye 
miltehassıslığına Rize memleket has
tanesi eski dahiliye mütehassısı Şa· 
kir Ugan, İskenderun memleket has
tanesi opcratörlilğüne açıktan opera· 
tör Nedim Cankut, İskenderun has• 
tanesi rontgen mütehassıslığına 

Sıvas numune hastanesi rontgen mü -
tchassısı Tal~t Civelek, Antakya mem 
leket hastanesi eczacıhğına İsparta 
memleket hastanesi ecacısı İsmail 
Hakkı Akparlas tayin edilmişlerdir. 

Gümrük teıkilatı tayinleri 
Hatay gümrük Başmüdürlüğüne ğo 

l.Sfanbul'da hava kOfURmaSI lira maaşla gümrilk Başmüfettişi Ab
dullah Bahtoğlu, İskenderun gfn -

.• rük Başmüdürlüğü memur şefliğine 

tecrübeleri yapılacak terfian İstanbul gümrük memur §efi 
Ali Riza Şaylan, tahkikat şefliğine, 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Istan • Urfa gümrüğü memur şefi Yümni 
bulda bugünlerde hava hücumlarına Yalçın, sicil servisi şefliğine, terfian 
karşı korunma tecrübeleri yapılacak- tetkik müdürlüğü tetkik memuru 
t•r V,ali nıuavini B. Mı.ızaffer"in baş- Fuat Görgüner, memurluğa terfian 
k ğ d f b ı·k ··d·· .. r•y•• guuuuı-. •0"'•aa~·- ~ .. ~.;:nMj 
anlı ı altın a se er er ı mu uru ve İskenderun i halat gümrük müdürlü-

resmi dairelerin mümessillerinden ğüne terfian İstanbul müdür muavi-"' 
mürekkep büyük pasif korunma ko- ni Cevat Ulusoy, müdür muavinliği· 
misyonu bugünlerde toplanacaktır. ne terfian tetkik mUdürlUğU tetkik 
Komisyon lıundan evel vilayet sefer- amiri Faik Üçok, kimyagerliğine İs
berlik müdürünün başkanlığındaki ih tanbul kimyageri Haki Tuna, birinci 
zari komisyonun hazırladığı rapor Ü· sınıf başmuayene memurluğuna ter
zerinde tetkiklerde bulunarak icabe - fian İstanbul başmuayene memuru 
den tedbirleri tesbit edecektir. Alı - Abdülkadir Ergül, birinci sınıf mua
nacak tedbirler arasında şehrin bir - yene memurluğuna terfian Gaziantep 
çok yerlerinde sığınaklar tesiı ve bir muayene memuru Mümin Tunç, ikin
hava taarruzu vukuunda bunu halka ci sınıf muayene memurluğuna İstan 
ihbar i!rin nerelere ne miktar canavar bul muayene memÜrlarından Sabiaı..-• 
düdüğü konulacağının tesbiti gi - tin Kutlu, veznedarJığ ..... Longuldak 
bi bazı noktalar da vardır. İtfaiye • veznedaM .11Uı>OU Murat, ihtiyat me
lcrin böyle bir taarruz vukuunda gö- ınurluğuna terfian İstanbul srıuhaae -
ecegi i~ler de tamamen tesb~il- be memuru Fahri Alakent, muhasebe 

miştir. 

Yerli molla r sergisi 
cumartesi açılıyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - 11 inci 
yerli mallar sergisi bu cumartesi gü
nü açılacaktır. Pavyonların inşaatı 
bitmiştir. Bu arada Sümerbank, Eti -
bank, İnhisarlar ve Belediyenin "ya· 
rınki İstanbul" pavyonları tamamlan
mıştır. 

Şimdi İtalyan matbuatı, ıu yay· 
garayı basmaktadw: "Hiç kimsenin 
Danzig'de bir mesele çıkarmıya ni· 
yeti yoktu. Demokrasiler, olmıya· 
cak ıeyi olacak diye ilan etmekle, 
mademki olmayacak ~ey olmıyacak
h, sadece böbı.irlenmak ve mihverin 
korktuğunu ilan etmek iıtedilerl., 
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memurluklarına terfian tetkik mü -
dürlüğü memurlarından Nuri Oğuz, 
Gaziantep muhasebe memuru Zeki 
Göksan, İzmir ithalat gümrüğü mu
hasebe memurlarından Muhittin Bil
giş, tetkik müdürlüğü tetkik memu
ru Ahmet Hazarhun, memurluklara 

Payas anbar memuru Abdülaziz Seç~ 

kin, Antalya muhasebe memuru Mus· 
tafa Erkal, Mersin anbar memuru Nu 

ri Himalaya, Payas anbar memuru 

Refik Zeyrek ve Payas memur nam
zedi Kasım Sezgin, veznedarlığa Pa
yas gümrük veznedarı Fehmi Bildiri

ci, SUveydiye idare memurluğuna 

Köşlük idare memurlarından açıkta 

Hasan Kayral, Reyhaniye gümrük 
idare memurluğuna Mersİ'h muayene 

memuru Necip Ülker, Ordu gümrük 

başmemurluğuna Ereğli Gümrük baş
memuru Niyazi Güneş, İskenderun 
yolcu salonu muayene memurluğuna 

Urfa gümrük muayene memuru Galip 

Levent, İskenderun mayi mahrukat 

memurluğuna Kefken idare memuru 

Edip Yalçın, !skenderun dahili tica
ret ve ihracat gümrüğü muayene me
murluğuna Mersin gümrüğü muaye· 

ne memuru Sabit Dümer, Arsöz güm

rüğü iadre memurluğuna Gaziantep 
ihtiyat memuru Fikri Fırat, Karbe • 

yaz idare memurluğuna İstanbul ih
tiyat memurlarından Nurettin Atlı 
terfian ve naklen tayin edilmişlerdir. 

Olabilir! Belki de Danziı'e gi· 
ren ailahlara, hudut boyunda gözü
ken kesif kıtalara ve Dı. Göbbela'in 
nutuklarına rağmen, hiç bir fey'in 
c1ması takarrür etmemitti. Fakat: 
"Men dakka dukka". Beyaz harp 
mi? itte beyaz harp 1 Propaganda 
kanaliyle havadan zafer ve prestij 
spekülasyonu mu? lıte, bunların da 
alası! 

Yahut, gerçekten ha21rlanmakta 
elan bir ıey vardı. Ciddi ihtar kar§ı· 
sında, yapılmasına teıebbüs edil· 
medi. O halde, l.Ju kaı ıtık dünyayı 
bir an evel sükunete kavuıturmak 
lfızım. Bir an evel bu tatsız ve tehli· 
keli prestij hastalığından ve bizzat 
alman hikmetinin tesbit eylemit ol
duğu "Vortaueschung falscher Tak· 
sa.chen" illetinden kurtulmak la-
zım. 

1- ikrimizi daha iyi anlatmak için 
bir misal daha verelim: 

Köseivanof, Berlin'i ziyaret etti. 
Bulgar matbuatı, bulgar irredenta'· 
sından bahııetmekle beraber, bu zi· 
yaretin aala iki bloktan birine illi· 
hak maauau tu et 

Vagon penceresinden ... 
- Bor, 15 Temmuz 1939 -

Neşet Halil Atay'ın Nevyork'ta 
amerikan kızlariyle yaptığı yumu
şak ve sıcak sohbetleri anlatan rö
portajlardan sonra Anadolu içinde 
yapılan muhtasar, müfit bir yolcu
luktan yazı rıkarıp göndermek, bel
ki de, okurlarJmdan bir kısmına ya
van görünecektir. 

Fakat yankıları, her zaman, mat· 
baadaki masanın bapnda, bir gözü
nüz önünüzdeki yerli .yabancı gaze
telerde, bir gözünüzıi pencereden 
dışarıya dikerek yazmak mı lazım? 
Bir gün de birkaç yü.l kilometrelik 
bir tren yolculuğundan sonra var
dığınız Anadolu kasabasının harlı 

güneşinden bir gölgeliğe sığınarak 
birkaç satır karalarsanız fena mı o· 
Jur? 

Bu muhtasar müfit yolculuğun 
en kuvetli sesi, Ankara'nın güzel 
ve geniş garında, trenin kalkacağını 
bildiren elektrikli çan oldu. 

Demek ki ayrılığı ve yolculuğu 
elektrik, h•rh•nıi bir ıairin fiiri 
hdu · v i tfa •alatamıyor 

tan bu çan sesine karşı yolculardan 
bir kadın kulaklarını tıkıyordu. ls
tasyonda yolcu uğurlıyan ve imti
handa fizik dersinden iyice bir not 
aldığı anlaşılan bir mektepli de ağ
zını açıyordu. 

Bu ağız açış, hayretten değildir. 
Malum ya kuvetlice sesler kulak 
zarına bir zarar vermesin diye ağzı 
açık tutmanın faydalı olduğunu fi
zik kitapları yazar. Fenni bahisleri 
gazetelerde gündelik fıkra mevzuu 
yapan profesör Salih Murat'ın ku
lakları ,ınıasın. 

*** 
Yataklı vagon penceresinin al

tında dört dille yazılmış olan ihtar
ları can sıkıntısı ile bir kere daha 
okudum ve bir defa daha bir nokta
ya canım sıkıldı. 

Pen~rtlerdta. dısaUYa sarkma-

bu ihtarın fransızcası şu: 
"il est dangereux tle se pencher 

au dehors.,. 

lngiUzcesi şöyle : 

" Dangerous to lean out .. 
ltalyancası da şu: 
"E pericoloıo sporgerse" 
Türkçe cümle ise şudur: 

"Pencereden sarkmak yasaktır.,. 

Bizden başkalarına yalnız tehli
keli olduğunu hatırlatanlar, böyle 
bir nezakete lüzum görenler, hayret 
değil mi, bize "yasaktır!., diye ku
manda vermekten çekinmemi~e-:

dir. 

* * * 
Sabahleyin erkenden uyandım. 

cu, vaktini vagon penceresind~n ba
karak geçirir. 

Her tarafta ekin bereketi gözle
ri okşuyordu. Ekin bereketi ... Bu 
manzara, memleket anbarlarının 

göğsünü kabartacağı kadar köylü
nün yüzünü de güldürür. 

Tarla, yer yer gelinciklerle be
zenmişti. Gelinciğin rc11gini de, çi
çeğini de, rüzgarsız havalarda duru
şunu ve ıüzgarda dalgalanışını da 
pek severim. 

Hele ismi ... Bu ahenkli ve sevim
li isim, daima bana Anadolu köyle
rinde genç yaşında düğünü yapılan 
kJTmızılar giymiş tazeleri hatırla
tır .. 

• *. 
ineceğim istasyon yaklaşmakta

dır. Artık Ankara istasyonunda ol
duğu gibi, vagon penceusine de ve
da etmek lazım gelecek •. 

"Vagon penceresinden" ... Bun
dan birkaç yıl önce yurt içinde bir 
seyahat yapmış oları Sadri Ertem, 
bu isimle koskoca bir kitap yazmış
tı. 

Mesut bir doğum 
Arkadaşımız foto Cemal lşıksel'in 

dün saat 11.5 da lstanbul'da kızı dün
yaya gelmi~tir. 

Arkadqımı.zı ve bayan Mualla Ce-
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DÜNYA HA. BERLERI 
Tokyo görüşmeleri 

Prağda bir gazele 

ü~ gün kapahldı 

Japonya, 1937 aenesinin temmuz 
aymda Çin'e kartı açtığı muhare
benin üçüncü senesine, gerek askeri 
ve gerek siyasi bakımdan mü,kül 
tartlar altında girmektedir. Japon 
erkanıharbiyeıi, harbin baılangıç 
tarihi olan 7 temmuz 1937 den 29 
mayıa 1939 gününe kadar Çin har • 
binin bir bilançosunu neşretmiıtir. 
Bu bilançoya göre, Japonya iki sene 
içinde bir buçuk milyon kilometre 
arazi işgal etmiı, çinlitere 2,300,000 
zayiat verdirmiıtir. Bunların 936 
bini ölüdür. Bu müddet zarfında ja
)>onlar (1561) Çin tayareıi dÜ§Ür -
nıüılerdir. Japonya'nın zayiatına ge
lince; erkimıharbiye ancak 59,9~8 
askerin öldüğünü itirnf etmektedır. 
Fakat çinliler japonların zayiatını 
bir milyon olarak kaydediyorlar. 

İngiliz heyeti Varşova'ya 
vardı görüşmeler başhyor 

Danzig Nazi şefleri içtimaa çağ1rıldı 

Varşova, 17 a .a. - General lroside tayyare ile buraya gelmiş 
ve tayyare meydanında generaller, İngiltere sefaret~ müsteıarı ve 
bir askeri müfreze tarafından selamlanmıştır. lronsıde orada ma· 
reşal Smigly Rydz ile ve Leh erkanıharbiyesiyle görüşecektir. 

P rag, 17 a.a. - Polis Narodni Listi 
gazetesini üç gün için kapatmıştır. 
Bunun sebebi gazetenin "Çekçe ko
nuşalım" başlıklı ve "Bizi küçülten 
almanca konuşmak itiyadından vaz
geçelim" cümlesini ih tiva eden bir 
yazı neşretmesidir. 

f ngiliz gazetelerinin ne§riyatı ı-;:: P 
0 

P p P 0 Sa? P P snoııa:n p PO; 

Londra, 17 a .a. - Bu sabahki aske- 1 -

ri ingiliz gazeteler'İ Edmund İronsi- l 00 F ra n s 1 z 
de'in Polonya seyahatindeki ehemiye-
ti bilhassa kayıt ve işaret etmektedir
ler. 

Daily H erald bu hususta bazı sarih 
malfımat veriyor : 
Varşova'dan dönen ingiliz askeri 

heyeti ihzari te ferruatı müzakere et
miştir. Ş imdi başlıyacak olan görüş
meler esas meselelere tealluk edecek
tir. İngiltere ile Polonyanın yeni bir 
alman taarruzu halinde alacakları sa
rih askeri tedbirler hakkında bir an
laşma yapılacaktır. Alman kıtaatını 

aynı zamanda hem doğu, hem de batı 
cephelerinde karşı lamaktaki ebemi -
yet kaydedilecek ve alman başkuman
danlı ğı doğuda taarruz etmek isteme
diği takdirde seri bir leh taarruzunun 
teferruatı t es pit edilecektir. 

Nihayet fransız, ingiliz ve Jeh or
dularının tek bir kumanda altına ko
nulmasındaki fayda hakkında müza
kereler cereyan edecektir. 

Franıız gazetelerinin mütaleası 

Ancak bu bilanço büyük bir ma
na ifade etmez. Japon erkanıharbi
Yeıinin rakamlan doğru olarak ka
bul edilse de Çin harbinin henüz ne
ticeye varmaktan uzak olduğu in -
karı mümkün olmıyan bir hakikat -
tir. Japonya, 1914 senesinde Alman
Ya'nm yaptığı gibi, uzun zaman ha
zırlandıktan sonra, birkaç ağır dar
be ile düımanı yere sereceğini zan· 
netmiıti. Askerler dört ve nihayet 
altı aylık bir mücade leden sonra 
hedefe varılacağını zannettiler: Fa
kat böyle geni§ tecavüz harbı ha
zırlıyan askerlerin planlarında da
ima bir aksaklık çıkar. Japon as
kerleri hakikaten h er hedefe var
auılardır: bir buçuk milyon kilo· 
ınetre murabbaı Çin ara zisi i, galle
ri altma girdi. Çin'in büyük ,ehirle
ri ellerindedir. Fakat e sas hedeften 
çok uzaktadırlar. Çin - Japon miica
deleıi, Nanking'in sukutundanberi, 
iki taraf arasında bir mukavemet Paris, 17 a.a. - Bu sabahki gazete 
nıüsabakaıı halini almııtır. Böyle tefsirleri: 
bir müıabakada da Japonya Çin'e General İronside'in Varşova seya -
llazaran daha zayıf görünüyor. Bu bati ve İngiliz - Leh erkfmıharbiye -
ıebepledir ki Japonya, Çin' deki ma- leri istiıareleri hakkında tefsiratta 
cerayı nihayetlendirmek için müca- bulunan Mordan, Londradan Journal 
delenin üçüncü senesine girerken, gazetesine yazıyor : 

tayyaresi 
Bir tôlim mahiyetinde 

İngiltere' ye 
bir baskın 
yapacak! 
Paris, 1 7 a .a . - Bir tecrübe 

uçuşu esnasında yüz kadar fran
sız bombardıman tayyaresi, fran
sız - İngiliz hava filolarının teşri
kimesaisine d ahil yeni bir pratik 
talim mahiyetinde olarak, lngilte
re üzerine bir baskın yapacaklar -
dır. Bu baskın yann öğleden son
ra yapılacaksa da saati malum de -
ğildir. Hava şartlarına göre tesbit 
edilecektir. 

Fransızlar Hatay' ı 

tahliye ediyorlar 

haıka bir tabiyeye müracaat etmiı- Bu görüşmelerin bilhassa muhte. 
tir: İngiltere üzerine tazyik yapa- mel bir ihtilaf için Leh ve ingiliz ba
rak Çankaytek'in mağlubiyetine reket planlarını teli( ve tanzim i şini 
Yardımını temin etmek. Japonlar id- hazırlamak su retiyle hakiki ingiliz -
dia ediyorlar ki Çin harbinin uzayıp leh askeri ittifakını teyide matuf ol
ıi~eainden meaul olan Çankaytek duğu anla§ılmaktadır. Hava planları· , 
değil, ona yardımda bulunan ve onu nın telif ve tanzimi işi şimdiden ol-' (Ba~ı ı inci sayfada) 
tcıvik eden Jngiltere'dir. Binacna· dukça ilerlemiştir. Hatta leh mahfil- hnacaktır. Temmusun 22 .ı...te _,,_ 
le7h lnıiltere Çankanek'eı,~y~a~r~d:nn:;·j.!ıe:r~i~n~d~e~b~il~d~i~ri~l~d~ii~i~n~e~~ö~r~e~~~~u;-t~=::~~~~=~:;~;:h~~;i': terkedecekler ve bu mlinaaebetle aı -
:ı--..:-::~-:as_..-'••. ili manda altına konulması hakkındaki keri merasını yapılacaktır. 
Japoaya'da lngiltere aleyhıne pro- proje t etkik edilmektedir. Antakya kışlasındaki fransız bayra-
pasanda yapılmaktadır. Harbin u· Buna binaen Sir Edmund 1ronside- ğı Marseyyez çalınarak indirilecek ve 
zamasmdan doğan yeis ve ümitsiz • onun yerine İstiklal marşı ralınarak 
lik içinde İngiltere, japon halkının in ziyaretiyle istihdaf edilen gayeler- bayrag~ ımız rekilecektir. Bu ~erasimi 

.. .. ·· ·· d ' tfk t hl 'k · t den hiç şüphesiz ingiliz - l eh hava 'Y gozu onun e gı ı çe e ı esı ar an takiben de frans ız k ı taatı u ğurlanacak 
hir düıman olarak belirmektedir. teşrikimesaisinin kati surette tespiti 

.. 1 '1 ı h ' d ·· olacaktır. Bundan başka, leh subayla- tır. 
Her ıun ngı tere a ey ın e numa • Hatay yeni valiyi bekliyor 
yiıler yapılıyor. Gazeteler, lngilte- rının ingiliz ordusunda ve İngiliz 
re'nin Japonya'yı ''hayat hakkın· subaylarının da leh ordusunda bir Antakya. 17 a.a. - Hatay valisi Şük 

müddet ralıc:maları için de bir proje rü Sökmensüer'in salı akşamı buraya 
u .. - •• 111ahrum etmiye çalı~tığını ya• 'Y " 
zıyorlar. ı.. .. ••onaganda ile alman- hazırlanması derpiş edilmektedir. gelmesi bekleniyor. Vali hudutta ıne-
lan "hayat sahasınu ... -.. -..l)rum P etit J ournal gazetesinde La Roc- rasimle karşılanacaktır. 
etmefe çalııan İngiltere aleyhınae- ı.,.••iere yazıyor: 
ki alman propagandaıı arasındal<i 
münasebet gözden kaçırılmamalı· 
dır. Alman milleti ile ıarkta ona 
mevlit olan zengin topraklar arası· 
na lnailtere girdiği gibi, Japonya 
ile japonlara mevlit olan topraklar 
arasma aynı lnsiltere girmiıtir. 

Japonya kendine mahsus bir dip
lomasi yoliyle bu İngiliz enselini 
bertaraf etmeğe karar vermiıtir. 
Filhakika bu japon dıplomasiıi azı· 
cık kabadır. Belki de biraz japonla
rın sıkıtık vaziyette bulunduklarını 
gösterir: Tiençin imtiyazlı mıntaka
ıına iltica eden birkaç çinlinin ken
dilerine iade edilmemesini bahane 
ederek bu mıntakayı abluka altına 
almıılar ve İngiliz tebaasına kartı 
akla, havsalaya sığmaz hakaretler 
yapmıya baılamıılardır. lngiltere 
hükümeti, buna mani olmak için te• 
tebbüıte bulununca, japon hüküme· 
ti, Tiençin'deki İngilizlere hakaret 
edilmemek için Jngillere'nin "Çin
deki yeni nizamı,, kabul etmesini ta
lep etmiıtir. Çin'deki "yeni nizam", 
anlatılacağı Üzere, Çin'de japon ta
hakkümünden ibarettir. lngiltere 
hükümeti, uzak tark politikaamı, 
böyle tazyik altında değittiremiye
ceğini bildirerek bu mesele Üzerin -
de müzakereye ıiriımek istememiı
tir. Tiençin ablukaaı hala devam e -
diyor. lngiltere bu meselenin görü· 
tülüp haledilmesinde 111rar ettiğin
den Tokyo'da müzakere yapılması 
kararlaımııtı. Fakat görüıülecek o
lan mevzuun çerçevesi ne olacak? 
Japon • İngiliz görü!lerinin hala bi· 
ribirine uymadığı Tokyo'da yapılan 
ilk temastan anlaşılmaktadır. Ja· 
Ponlar, bütün uzak ıark vaziyetinin 
Rörüıülmesinde ısrar ediyorlar. ln
ıilizler müzakereleri, Tiençin ihti
l&Eına inhisar ettirmek karannda
dırlar. ilk ıörüıme bu ihtilafı teba
rüs ettirdikten aonra niha1etlen· 

E er "MisY9n un 'tl\•u·--~ ....... , 
bir manası varsa, bu misyon general 
tronside'in Varşovaya götürdüğü 

misyondur. Heyetin leh ordu şefleriy 
le ve bilhassa mareşal Smigly Rydz i
le yapacağı göril§meler İngiltere ta
rafından Polonyaya vadedilen yardı
mın ameli bir surette tatbikini hazır
lamak içindir. İngiliz _ fransız - leh 
ittifakı icraata çevrilmektedir ve fil
hakika Almanyaya yapılan ihtar bun· 
dan daha iyi bir zamanda yapılamaz
dı. 

Pobers, Londra'dan Jour - Echo de 
Paris gazetesine yazıyor: 

Londra siyasi mahfillerinde, ingi -
liz - leh askeri istişarelerinin fransı z 
ve türk eksperleri arasında mümasil 
müzakerelerle aynı zamanda t esadüfü 
bilhassa kaydedilmektedir. F ilhakika 
dün lstanbula' varan general H utzi -
ger heyetinin vazifesi son t ürk - fran 
sız anlaşmalarını tamamen ameli bir 
mukavele ile tamamlamak olacaktır. 
Bu ıuretle garantiler sistemi resanet 
bulmaktadır. Mukavemet cephesi mil
letler cemiyeti gibi vecibesiz ve zecri 
tedbirsi z basit bir manevi kod olmı -
yacaktır. 

Danzig'Je 

Paris, 17 a.a. - Moulier, Londra'
dan Excelsior gazetesine yazıyor: 

Danzig'den dün akşam gelen emin 
haberlere göre, Greiser geçen gece 
telefonla uzun müddet Hitler'le v:e 
Danzig'in nazi şefi Forster' le görüş
müş ve bu istişarelerden sonra nazi 
şeflerini bugün Danzig senatosunda 
bir içtimaa çağırmağa karar vermiş -
tir. Greiser bu içt imada bir nutuk söy 
liyecektir. 

rupa'daki vaziyet ile yakın münase
beti olan uzak ıark vaziyetinin in -
kifafı, her halde alaka ile takip e -

Japonlar bir nehri 
seyrüsefere kapadı 

İngiliz gazeteleri 
görüşmelerden 

bir şey beklemiyor 
Şanghay. 17 a.a. - Pekin'den Domci 

ajansına bilrdiriliyor: Japon makam -
lan , şimal Çinindeki çin ordusuna 
İngiliz vapurları ile silah ve mühim -
mat nakline yarıyan Tiençindeki Pei
ho nehrinin seyrisefaine kapatılması
na karar vermişlerdir. 

lngiliz - Japon görüfmeleri 
T okyo. 17 a.a. - Satıihiyettar bir 

kaynaktan bildi ri ldiğine göre, Arita 
ile Robert Craigie arasında bugün öğ 
leden sonra yapılacak olan ikinci gö -
rüşme 19 temmuza talik edilmiştir. 

Bunun sebebi Craigie'nin 15 temmuz
da yaptığı görüşme hakkında verdi -
ği rapora Londra'dan cevap bekleme
sidir. 

lngiliz gazeteleri bedbin Jeğil 
Londra, 17 a.a. - İngiliz gazetele -

ri, Tokyo müzakereleri hakkında e -
sasen fazla ümit beslemedikleri için 
bu müzakerelere dair gelen ilk haber
lerden betbinliğe düşmüş değillerdir. 
Fakat ilk noktai nazar teatilerinin 
gösterdiği az cesaret verici manzara, 
japon iddiaları karşısında taviz yolu
na girmeği imkansız bulan ingiliz ef
karı umumiyesinin azmini her halde 
hiç bir surette sarsmamıştır. 

Ciano Malaga'da 
Sevilla, 17 La. - Ciano aut 16.30 

Malt kaza 
sistemimizde 
yeni bir topluluk 

(Başı l inci sayfada) 

1302 tarihli (1886) emlak nizam
namesine göre de bina ve arazi 
vergilerine ait itirazlaı· ilk defa be
lediye meclislerinde, ikinci defa da 
idare meclislerinde t etkik oluna
caktır. Bu nizamname kazanç ver • 
gisi tahakkukuna halk mümessille -
rini de teşrik ettiğinden buna itiraz 
hakkını tanımamıştır. 21 yıl sonra 
1323 tarihli ( 1907) temettü vergisi 
nizamnamesi, bu vergi için yapılan 
itirazlara ilk defa belediye ve tica -
ret odalarının içtimaından huıl o -
lacak bir heyette, ikinci defa isti -
nafen mahallin idare meclisinde, 
temyizen de bir üst idare meclisin
de bakılmasını kabul etmiştir. 1326 
tarihli ( 1910) müsakkafat vergisi 
kanununa göre de bina ve arazinin 
vergi kıymetini tahmin eden komis -
yonlara karşı itiraz yapılabilir. Vali 
veya mutasarnfm riyasetindeki bir 
mal memuriyle iki ayrı devlet me
murundan ve üç emlİ\k sahibinden 
mürekkep bir heyet bu itirazları is
tinafen tetkik eder. Maliye Neza
retindeki bir komisyon da temyizen 
usule ait cihetlere bakar. 1330 ta
rihli ( 1914) temettü vergisi kanu -
nu, itirazların ilk defa mahallin en 
büyük mal memurunun riyaseti al
tında belediye ve ticaret odasından 
seçilecek birer a:ıadan mürekkep 
bir komiıyonda, ikinci defa da vali
nin riyaseti altında defterdarla ida
re meclisinin müntahap azasından 
ik,einin bul~iı bar ko...U,yonda 
_.,..._, ...._. ..._ .. tir. T-J'f•en 
tetkik maliye nazırının seçeceği bir 
reisle nezaret müdürlerinden dör
dünün i, tirak ettiğ i bir heyette ya
pılmaktadır. 

Cümhuriyet daha itk yıllarında 
aşarı kaldırdı ve vasıtasız vergile
rin hacmini, cinsini arttırdı. Bunla
rın bir kısmı sonradan kalktı veya 
teklini değiıtirdi. Muamele ve nak
liye vergileri gibi. Dünya buhranı
nın bütçe gelirinde yaptığı tesir de 
bazı yeni vergilerin konmasına se
bep oldu. Buhran, muvazene bun
lardandır. Buğdayı koruma gibi el
de edilecek miktarla memleket ik -
tısadiyatını koruyacak vergiler de 
konulmuştur. Böylece on altı cüm -
huriyet yılında vasıtasız vergileri 
arttıran, bu arada mevcutların ta
hakkuk ve tahsil usullerini de ıılah 
eden birçok vergi kanunları ne§re
dildi. Bunlardaki itiraz ve temyi-z 
hükümlerine de kısaca temas la
zımdır. Cümhuriyetin ilk yıllarında 
vergilere ait itirazların tetkiki, ara
zi ve hayvanlar vergisinde olduğu 
gibi idare meclislerine bırakı)mı§
tır. idare meclislerinde müntahap 
aza kalktıktan sonra itirazlar için 
hususi komisyonlar teıkil edilmeğe 
baılanmııtır. Bina vergisi için kuru
lan istinaf komisyonlarına mahallin 
en büyük mülkiye memuru riyaset 
ve maliye ile belediyeden ya
hut ticaret odasından seçilmit birer 
aza ittirik etmektedir. 

1934 yılında yeni siıtemimize 
temel olacak adımların atıldığını 
görüyoruz. O sene neşredilen ka
zanç kanununa göre birkaç büyük 
ıehrimizde Adliye Vekaleti nam
zetleri arasından Maliye Vekaleti -
nin seçtiği bir reisle ticaret odaaının 
ve belediyenin seçtiği birer azadan 
mürekkep muvazzaf itiraz komis
yonları tetkil edilmi,tir. Diğer §e• 
hirlerde de en büyük mülkiye me
muriyle varidat memurundan ve ti
caret odasınca yahut belediyece se
çilecek bir azadan mürekkep ko
misyonlar kurulmaktadır. 

Temyiz işine gelince bina ve ara
zi için ayrı kazanç için de ayn ve 
bazan müteaddit komisyonlar ku
rulmaktadır. Bunların reisi Adliye 
Vekaletinin namzetleri arasından 
Maliye Vekaletince ve bir azası ge· 
ne maliye, bir azası da lktısat Ve· 
kaletince seçilmektedir. 

Kazanç, itiraz ve temyiz komis -
yonlanna sonradan buhran, muva -
zene, hava kuvetlerine yardım ve 
veruet ••t'l'İlerine ait itiraıdan da 

- 3-

c D U N K U ·) 

iSTANBUL Gazeteleri 
İngiltere Balkanları 
kurtarmağa çalışıyor 

TAN 

M. Zekeriya Sertel. bu başmakalede, 
Almanyanın Tuna ve balkan memleket -

]erindeki iktisadi istilinırt onüne geç -
mek için bu memleketleri yalnız diplo -
masi bağlarla &Ulh cephesine bağlama -
nın kafi olmadığını, onun için, balkan -
tarda ve Tuna boylarında tecavüzü dur
durmak istiyen sulh cephesinin cenubu 
,arki Avrupasında iktisaden de çahşmı
ya mecbur olduğunu söylüyor ve lngil -
terenin 60 milyon liralık bir kredi açma
sı, balkan memleketlerinde derhal bir de
ğişiklik husule getirdiğini izahla bu t e -
şebbusun. Tuna ve balkan memleketleri
ni, Almanyaya karşı olan ikt isadi bağla
rından kurtaracağını ilave ediyor. 

CUMHURiYET 

Tapu ve kadastronun 

adliyeye bağlanışı 

Yunus Nadi, t apu ve kadast ronun ad
liyeye bağlanması artık memleketimiz -
de tapu ve kada&t ronun mahiyeti ıyıce 

anlaşılmış olduğunu göstermek i t ibariy
le umumi bir memnuniyet uyandırması 
lazım geldifini ıoyliycrek, kadastro hak
kında malümat ver:mekte ve ne kadar za
man ve masrafa mütevakkıf olursa ol -
sun tapu kayıtlarının kadastro usuliyle 
tesisi Türkiye için başarılmuı elzem bir 
zaruret olduğunu izah etmektedir. 

gösteriyor ki tecrübelerden ve idare 
teşkilatının inkitafı şartlarından İs· 
tifade edilerek mali kazayı topla· 
mağa doğru devamlı bir çalıpna 

vardır. 1939 yılında mali kaza siı
temine tam bir topluluk verirken u· 
zun tecrübe yıllarından çok fayda
lanılmıştır. Son kanun baılıca ıu 
mevzularda topluluk yapmıştır: 

1 - Vergiyi mükellefe ihbar ve 
tebliğ ,eklinde, 

2 - itiraz ve temyiz müddetle· 
rinde ve bunların hesllbında, 

3 - itiraz ve temyiz taleplerinin 
§eklinde ve verileceği yerlerde, 

4 - Maddi hataların düzeltilme 
tarzında, 

5 - itiraz ve temyiz taleplerinin 
tetkiki usullerinde, 

• - Itır- ..,. ı-,..ı• koıınlayon
larının kuruluıunda. 

Vatanda§, bu esaslara ait muay
yen bilgilere sahip olunca bütün va
sıtasız vergilerde mükellefiyet in 
kanun a u ygun olmasına itiraz yo
liyle yardım edebileceği gibi vergi
sini de itminanla ödiyecektir. 

Kanun, ,ehirlerlPniz için iki kı· 
sım it iraz komisyonu kabul etmiı
tir. Bunun bir kısmı münhasıran bi· 
na ve arazi vergileriyle diğeri de 
kalan vasıtasız vergilerle uğraıa
caktır. Bu iki kmm komisyon bü· 
yük ıehirlerde muvazzaftır. Reiıle
ri Vekiller Heyetince bir azaaı tica
ret odasının, diğeri belediyenin 
namzetleri arasından Maliye Veka
letince seçilir. Muvazzaf olmıyan 
komisyonlar en büyük mülkiye me
murunun reisliği altında en büyük 
maliye memuru (bina ve arazi ko -
misyonlarında muhasebei husuıiye 
memuru) ile ticaret odasınca, bu
lunmazsa belediyece seçilen bir a -
zadan ibarettir. 

Yeni kanun vergi temyiz teıkila
tında da esaslı deği§iklik yapmı§lır. 

Eskiden biribirinden ayrı ve müsta -
kil çalı§an komisyonlar kaldırılarak 
Ankara'da üç daireli bir komisyon 
kurulmu,tur. Bunlardan biriıine 

yalnız arazi ve bina i~leri verilmiı -
tir. Temyiz komisyonu reis ve aza
larını Vekiller Heyeti ıeçecektir. 

Kanun temyiz komisyonunun va
zifelerini de tanzim ~tmi§tir. Tem· 
yiz daireleri itiraz komisyonlarının 
hatalı kararlarını nakzederler. An
cak komisyon kararında ısrar eder
se mesele temyiz dairelerinin aza ve 
reislerinin iıtirakiyle kurulan umu
mi heyette tekrar tetkik olunur. 

Temyiz komisyonu kanuna ve u -
sule uygun görmediği hallerde re
sen nihai karar da verıebilir. Mali 
kaza mercilerinin adli kazada oldu
ğu gibi passif kalmıyarak öğretici 

ve faal bir rolü vardır. Hedefi ta
rafların iddialarının doğru olup ol
madığını arattınnaktan ziyade ya -
pılan işin kanuna uygunluğunu te· 
min etmektir. 

Kanunun mühim noktalarından 
biri de ver1ri itiraz ve temyiz ko
misyonlarınca tetkik olunmadan 
Devlet Şurasına gidilemiyecek olan 
noktaları tayin etmesidir. 

Büyiik Millet Meclisi kürsüsün
de mali kaza .sistemimizde yeni 
bir topluluk yapan kanunun yurda 
çok faydalı olacağı ifade edilmiıtir. 
Biz yazılanmızla bu faydalı eaere 
bütün vatandaılann dikkatiDi 

VAl<İl 

Danzig için harp olur mu? 
Asım Us, bu başmakalesinde. İngilte

renin t amamen bir alman şehri olan Dan
zig iÇin harp edip et miyecegini araştır
makta ve şehrin nufus itibariyle alman 
olduguna hiç şuphe bulunmadıgını, bu -
nunla beraber, Almanyanın, İngiltere ta
rafından Lehıstana yapılacak yardımı ve 
Lepistanın Danzig'i kuvetle müdafaa e
decegi karannı bir blof telfikki ettiğini, 
bugünkü tahşidatının sebebi de bu oldu
ğunu. lngilt erenin de bu mulahaza kar -
şısında seferberlik ıhtiyacı duyduğunu 
izah ediyor ve İngilizlerin dediği veç -
hile, lngilt erenin L ehistan için değil, 
beynelmilel garanti t eahhütlerini yeri -
ne getirmek için harp cdeceğıni soy -
luyor, 

YENİ SABAH 

Dost tekmesi 

Huseyin Cahit Yalçın, bugünkü baş -
makalesinde, Almanyanın, Danzig kendi
ıine ilhak edildikten so.nra dünya sulhu
nun t ahakkuk etmlıı olacağına dair yap
tığı hararetli propaganda sırasında, İtal
yan gazetelerinden birınin, Danzigden 
sonra daha bir çok fedakarlıklara katlan· 
mak lazım geldiği yolunda ne$riyatta bu
lunmasını ancak bir sabotaj telakki edi
yor ve diyor ki : "Sankı İtalyanlar, Dan
:ı:ig Almanyaya verilıp de ortahgın sü -
kilnet bulacağından ve kendileri gene a
vuclarını yalamak vaziyetine düşecek - . 
!erinden korkarak boyl e bir uzlaşmaya 
meydan vermemiye çalışıyorlar ve ancak 
almanlann :ı:oru ve kuveti sayesinde ken
dileri de bir menfaate konmak ümidini 
besliyorlar denilebilir.,, 

Dahiliye Vekilimizin 
değerli bir meslekdaşınq 

yazdığı mektup 
Ankara, 17 a.a. - Bilecik valisi Ali 

Rıza Oskay'ın tahdidisinne t abi ola
rak tekaüde sevki dolayısiyle Dahili
ye Vekili F aik Öztrak kendisine a§a· 
ğıdaki mektubu göndermiştir: 

" Sayın B. Ali Rıza Oskay 

Bilecik Vali.r 

13 temmuıı 939 tarihinde .in hotl
din• 11uaulünüJ1 •ebebiyle konun i
cabının tatbikine zaruret hasıl ol
muştur. Sizin gibi yüksek seciyeli 
bir arkadaıın bu suretle mesleğin 
faal kad rosundan çıkması karşısın
da büyük bir teessür duymakta ol -
duğuma itimat buyurunuz;. Bu teeı• 
sürümü tadil eden yegane sebep, 411 
seneye baliğ olan hi:zmet müddeti
ni:zde vicdanınızı rahgtsız; edecek 
hiç bir hatıranın ıstırabını taşımıya
rak ve fakat fedakarlık ve feragat· 
le dolu uzun bir hizmet hatıraaının 
hazzı ve gururiyle devlet hizmetine 
vaklıhayat edenlere mukadder olan 
en büyük rütbeyi ihrcu etmif olma -
nızdır. 

Millet hizmetine girenlerin hepsi 
için aksayıemel olması lazım gelen 
bu mazhariyetten dolayı sizi tebrik 
ve geçmİf mühim hi:zmetlerinizi ha
tırlıyarak gerek Vekalet ve gerek 
ıahsım namına size teşekkür eder 
ve sarsılmaz saygılarımı ıunarım, 

çok kıymetli ve faziletli meslekta
fım ve arkadaşım. 

Dahiliye Vekili 
FAiK ôZTRAK 

Mania rekoru k1rıldı 
Roma, 17 a.a. - Matmazel Testonl, 

11 5/ 10 saniyede kadınlara mahsus 80 
metrelik mania müsabakası rekorunu 
kırmıştır. Bundan evelki rekor alman 
Eberhard da ait idi ve müddet i 11 6/ 10 
saniye idi. 

Yeni rekor italyan alman kadın at
latisme maçı esnasında tesis edilmiş -
tir. 

Teşekkür 
Rahatsızlığım esnasında sıhatım 

hakkında Cebeci hastanesi saygıde -
ğer meslektaşlarımın gösterdiği de -
rin alakaya ve müteaddit defa hatırı· 
mı istifsar buyurmak hususunda ar -
kadaşlarımın bizzat hastaneye ka -
dar gelmek suret iyle ibraz buyur -
dukları muasır nezaket ve mürüvete 
ve istasyona kadar ihtiyarı zah -
met buyurup te§yiime gelen kıymetli 
arkadaşlarıma bizzat teşekkür fırsa -
tını bulamadığımdan dolayı kusuru -
mun affını diler heyeti sıhiyenin ka
rariyle İstanbul'da Gülhane seririya
tına naklime lüzum görüldüğünden 
aamimt hürmetlerimi sunar arzı veda 
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Politika 

ve Alman 

ekonomisi 
s u son günlerde bul • 
~ gar başvekili Berlin

de ziyafetlerde vakit geçi • 
rirken, alman iktisat nazırı 
Himer Funk, La Haye'i ve 
kıraliçe Wilhelmine'nin tüc 
carlarını ziyaret ediyordu. 

"Çelik pakt" tan evel ol -
duğu gibi sonra da, faşist 
diplomasisi Almanya'nın 
gayretlerini şimal - cenup 
mihveri üzerinde durdur -
mıya muvaffak olamıyor. 
Mizacının hakiki meyli ile 
Almanya, Avrupa trans -
versalelerinden hiç ayrıla -
mıyor. Dikkatini Süveyşe 
veya Çad gölı.ine çekmek is
tedikleri zaman, bu dikkat 
Kopenhag'da, La Heye de 
İtalyan ticaret ve itibarı -
na rekabet etmekle, Bratis -
lavada veya Danzigde eski 
italyan - macar - leh kom -
binezonunu parçalamayı ta 
mamlamakla meşguldür. 

Üçüncü Reich'in impara
torluk zihniyeti bir trans -
versal inkişaf üzerinde 
muhakeme yürütmekte • 
dir : Şimal denizi - Tuna • 
Karadeniz veya Ege deni -
zi. Ukranyadan, balkanlar • 
dan ve Karpatlardan Rot -
terdama ve Osloya 1<2dar 
olan hatlar ham madde, za
hire ve döviz getirmekte -
dir. Şimal - cenup mihveri 
Almanyaya bir şey vermez. 
Hatta üç yarım adadan, İs
panya yarım adası, İtalya 
yarım adası ve balkan ya -
rım adasından alman otar -
§İsine en az gelir temin e • 
den İtalyadır. 

La Haye'de, alman ikti -
sat nazırı ve Reich bankası 
reisi Her Funk bütün hatta 
ve bunun iki ucuna da ala -
ka göstermek istedigini a • 
çıkça beyan etmiştır. ''Ho
landayı ziyaret etmek mak
satlarından biri de, demiş
tir, Almanyanın iktisadi 
mimasebetlerini yalnız ce -
nubi Avrupaya genişlet -
mek istemediğini, aynı za
manda garp ~emleketleriy
le de iyi münasebetler te -
menni etiğimizi dünyaya 
göstermektir.,. 

Alman - Holanda müba -
deleri ve transiti çok 
azalmıştır: Azalış iki sene 
içinde yarıya yakın olmuş -
tur. Bunwı bir çok sebeple
ri vardır, başlıcası alman o
tarşı metorllarının Fele -
menk ticaretinin zihniyet, 
prensip ve ananelerine uy -
gun olmayışıdır. Hülasa, 
Almanya cihetinden kazan
cı azaldığı nisbette Holan -
danın İngiltere ile müba -
d• 1cleri daha büyuk bir ih -
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londra'nın havası 
Londra'nın havasında bir "sükünet" kokusu var. 

Danzig meselesi o kaoor hiddet vermiyor. Bir çok mah
filler işin tatlılıkla düzeltilebileceğini derpiş ediyor -
larFakat Londradaki bu sükunet ae neviden bir sükü -
net, ve nereden geliyor ? 

Bazıları: - Hitler demokrat devletlerin kuvetleri ö
nünde, bir cihan harbinden rucu etti., diyor. 

Bazıları da: "Hayır, mesu/ hükümetleri, bir harp tah 
rikçisi olarak telakki etmekten çekindiren şey, Mos -
kova gorüşmclerinin uzayıp gitmesidir., diyor . 

Danzig yarası az ve mahalli cerahat topladı ise, bu 
yara diifer yollardan azabilir. 

Almanya, Slovakyada zalim bir vaziyet alıyor. Slo -
vak/ara, kendilerinden memnun olunmadığı anlatıldı, 
kendi nazik vaziyetlerine işaret edilerek. "tarihle -
rinin dönüm noktasında bulundukları., hatırlatıldı. 

"Müstakil,. bir devlete hitap edilen bu sözler, garip
tir ki, Prag darbesinden evelki zamanları hatırlatıyor. 
Slovakya bir gün alman himayesinin altından uyanıp 
kalkacak mı ? Paris - Soir 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
tiyaç haline gelmektedir. 

Her Funk buna çare bul
mak niyetindedir, tabii bu 
karar holandalıları sevin -
1irmektedir, elverir ki mü -
.>adeleler bakiyesi tatmine
dici olsun. 

H er Funk nazi burok 
rasisinin git gide rağ 

betini kazanır görünen bir 
mezhebin salikidir. Bu mez 
hep altundan sakınmaktan 
ibarettir. Mübadele ölçü -
sünde altun mefhumunun 
yerini insan emeği mefhu -
muna terketmesini ister. 

Bu usul, esasında, sadece 
dışardan ham maddeler ve 
zahireler satın almak, sonra 
bunları emek mahsulleri ile 
yani ödeyicinin kendi fi -
nansiyle teslim edeceği em
tia ve mamul maddelerle 
ödemektir. Daha basiti, a -
lacakh diğer paraların no -
minal raycile bir nevi dU • 

şük para alır ki bu para o • 
nu Almanyada mevcut em -
tia ile iktifa etmiye veya 
alacağını almaktan vazgeç
meye mecbur eder • 

Sistem mübadelede bü -
yuk bir intizam temin eder, 
malınızı alan ve size ma -
mül maddeler satan aJaıı 

müşteridir. Bununla bera -
ber, yalnız bir kişiyle alış 
verill ettiğiniz için ergeç o
na tabi olmıya mahkumsu -
nuz. Bu sulü tecrübe eden
lerin hepsi çok geçmeden 
para ile tediyede bulunan 
daha başka müşteriler de 
bulmak ı.izere münasebet -
!erini tehalüf ettirmek ihti
yacını duyarlar. 

Mevzuubahis usulün da
hiyane b~r tarafı yoktur. 
Bu usul zayıf ve ziraatçı 
memleketlere karşı muvaf
fak olmuştur. İki sene müd
detle altun istokundan he
men tamamiyle mahrum o • 
lan Almanyaya muazzam 

silahlanmasının icap ettir -
diği ham madde ihtiyacını 
temin etmiştir. 

Bununla beraber Her 
Funk'un, paralarının nü -
ansına dikkat eden hol -
londalılara, kalay ve bif -
tek'e mukabil tencere mü -
badele etmekten daha ınce 
bir şey teklif etmesi muh -
temeldir. 

Ham madde ve zahire sa
tışiyle tranzit muamelele -
rinin bedelini kısmen ma -
mu! maddelerle, kısmen de 
dövizle ödemek teklifi ha -
tıra gelebilir. 
Şu vakıa, umumi manza

rasiyle, dikkati çekmeli -
dir: Teşebbüsleri, faaliyeti 
ve politikası bilhassa orta 
ve balkan Avrupasına te -
mayül eden Almanya, en u
zakları gibi en yakın nokta
larda da İngiltere ile reka
bet etmek için garbe dön -
miye çaltJıyol'. 

E velce almanların gü -

nün birinde Holan • 
dayı istila etmek niyetinde 
oldukları iddia edildi. U -
mumi harpte Holandayı ne
den istila etmemiş oldukla
rı düşünüldü mü ? 

Müdafaa vasıtaları ve 
diğer sebepler bir yana, 
çünkü itinalı bir bitaraflık 
Holandanın teneffüs almak 
ve ihtiyaçlarını ikmal et -
nek için Almanyaya kapı -
yı aralık bırakmasına mani 
olmuyordu. Alman Holan -
dayı işgal etmiş olsaydı 
müttefiklerin ablukası ka -
pıyı daha tam olarak kapı -
yacaktı. 

Almanya bir ablukadan 
korktuğu müdetçe Holan • 
da ile dost geçinmek ister. 
Ablukaya meydan okuyabi
lecegini sandığı gün vazi • 
yet tamamiyle değişmiş o -
lacaktır. 

Lucien Romier 
Le Figaro 

& 

HULASA 

(Bliy!ik harp.en eıonra ilk paskalye getesl, bet genç, Antu· 
van. kardeşı Jii!>er, arkadatı Domınik Herıyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler ısmınde ıkı genç kızla beraber &ıkıntılı bir 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde geçırıyorlar Antuvan, Mariyan'la. Dominık de So · 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber yalnızdır. Nihayet sa · 
bah oluyor ve hepsi Parıse dönmek mecburiyetinde olduk
larını hissediyorlar. Aradan hayli zaman geçmiştir. Marl -
yan, Antuvan'ı sevmiye başlamı!Jtır. Genç kıza biraz bi -
ıane gorunen Antuvan bır milli bayram gününün erte • 
sınde onunla buluşmuş ve beraberce dort ay evel ilk defa 
paskalye gecesıni geçırdıkleri otele gelmıtlerdir.) B o y 

KontCiano 

İspanya'ya giderken 
Kont Ciano İspanya'ya 

gitti. Fakat bu seyahat giz
li tutuldu. Hayret edilecek 
şey l 

Evelce, sesinin perdesi -
ne bizi bir türlü alıştıramı
yan Gayda, bu sefer yumu
şak bir lisanla : 

- Londra ile Paris, di -
yor, İspanya ile aramızda 
siyasi ve askeri bir ittifak 
olduğundan bahsediyor de
ğil mi? Hayır ! 

Gayda ne Romada ,ne de 
Berlinde, 

"İspanyol siyasetinin 
normal tekamülünü çal)u!.:
laştırmak .. arzusu olmadı -
ğını, ve İspanya, nekahet 
devresinde iken "onu me -
selelere karıştırmaksızın 

serbest ve rahat,, bıra~mak 
icap ettiğini ilave ediyor. 

İtiraf edelim ki, ispanyol 
istiklaline gösterilen bu a -
ni hürmet şaşılacak bir ı_:ey
dır l 

Paris-Soir 

Yeni vaziyet 

Bu haberi nasıl izah etme 
li? İspanya, eski hamileri -
ne biraz surat asacak mı ? 

Şurada burada söylendiği • 
ne göre Frankonun Roma -
ya ve Berlin'e gönderdiği 

memurlar İspanyaya pek he 
yecanlı dönmüyorlarmış .... 

İtalyanın aldığı yeni va -
ziyet neşesizliğinden mi 
ileri geliyor? Yoksa bu va
ziyet, İspanyollara karşı de
ğil de, İspanyada kendileri
ne has bir faaliyette bulu -
nan almanlal'a Qraı mı ? 

Ne olursa o un b r ne 1-
celeri kaydedelim. Şunu da 
kaydedelim ki,Tuleytulada 
fransız mareşalı Peten 'i 
kabul eden kardinal Goma, 
kadehini fransız İspanyol 
münasebetlerinin samimi -
yetine kaldırmıştır. 

Paris-Soir 

ihtiyat 
Köse İvanof Berlinden 

ayrıldı, ve klasik bir resmi 
tebliğ neşredildi. Fakat bu 
tebliğ, bulgar başvekili Al-
manyaya gelmezden önce 
beslenen ümitlerin aksine 
çıktı. 

o 

Anlaşılan ümitler iyi bes 
lenmemiş; zira büyümedi, 
sadece ümit olarak kaldı. 
Köse İvanof-, tıpkı Gafen
ko, prens Pol gibi kendisi -
ni çok ihtiyatlı gösterdi. 
Galiba, öyle görünüyor. 

Paris-Soir 

K A ş 
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Evelki gün İstanbul zengin bir spor günü 
yaıamıf, Kuleli'nin deniz bayramı ve atletizm 
müsabakaları yapılmıştır. Aşağıda bu bayram 
ve müsabakalardan çeşitli intibaları görüyor -

Bir kulelili tam techizatla denize atlıyor 

, - ... muvplfo ':iyetle yüzüyor 

l•tanbul komutanı Kulelileri teltiı ediyor. 

K R o M A N 1 

18. 7 - 193 

(_R_A _o_ v_o~) 
TOR Ki YE 

Radyo Dıfüzyon Poıtalan 
TÜRKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 1~1115 KcsJ 20 Kw. 

7'. A. Q. 
31.10 m. 9•ı;s Kes./ 20 Kw. 

'J', A. P. 

AN'<ARA 

21.45 MÜZİK (Radyo Oı 
trası - Şef: Praetorius) 
1 - M endelssohn - Baı 

dy: Hebridler uve 
2 - G. Bızet - Senfoni 

major 
2Z.30 M U~iK (Sshubert'i 

edlerinden - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, 

raat, esham, tahvilat, k 
biyo - nukut borsası (fi 

23.20 MÜZİK (Cazband -
23.55·24 Yarınkı prograt"' 

AVRUPA 

SALI - 18·7-1939 OPERA VE OPERETL 
12.30 Program 20.15 Frankfurt - 21 Bı 
12.35 TURK MtiztGt ~ sel, Luksemburg, Mili 

Roma, Varşova. 
l - ~i····-··· Neveser peşre • ORKESTRA KONSERLi 
2- Sadettin Kaynak • Ne • VE SENFONİK KONSI 

veser şarkı • Hicranla LER: 19 Berlın -20.15 
harap oldu . yana - 20.30 Doyçland 

3 -. Selahattın Pınar_ Nıha- der, Paris - Eyfel kulesi 
vent şarkı _ Hali yaşı _ 21 Prag - 21.10 BratısU 
yor. Beromunster -23 Prag 

4 - ·····-··· Santur taksımi SOLO KONSERLERİ: 16 
5---······-- Nıhavent şar _ nıh - 17.10 Prag - li 

kı - Korfezdeki dalgın Mıl5.no - 18.30 Frankf 
suya bır bak. - 18.45 Kolonya, Droyi 

- 20 Lil - 21.15 Munih 
6 - N eşetkar - Mahur şarkı - 22.20 Doyçland Zender 

Gücendım ben sana 
13.00 Memleket saat ayarı, a - 22.30 Konigsberı - ~ 

Sarbruk Jan sve meteoroloji haberle-
rı. NEFESLİ SAZLAR (Mar 

13.15-14 MÜZİK: Richard St. s.): 11Brno-12 Bresla 
rauss'un eserlerinden _ Pl. 18.40 Viyana - 20.15 Bre 

19.00 Program lav - 20.30 Strazburı 
19.05 M UZIK (Lucıenne Bo - ORG KONSERLERİ VE 

yer'nin_ plfi.klarından) ROLAR: 15.25 Hamburg 
19.15 TURK MUZ1Cit (Fasıl 17.30 Kolonya 

heyeti) HAFİF MÜZİK: 18 Ha 
20.00 Memleket saat ayarı, a - burg _ 20.15 Sarbrilk 

jan sve meteoroloji haberle- 21.15 Ştiıtgart _ 22.35 Şti 
ri. gart 

20.15 Konuima 
20.30 TÜRK MÜ Z!Ci t (Kla - HALK MUSİKİSİ: 23 B 

sik program) peşte (Sigan Orkestrası) 
(Ankara Radyosu Kume ses DANS MÜZİCİ: 20.15 Beı 
ve saz heyeti) !in - 21.40 Bukreş. Sof ya 

21.10 Konuşma 23.30 Sofya - 22.40 Droı 
21.25 Neşeli plaklar - R. viç - 22.42 Paris - P.T.T. 

1
21.30 Orkestra programının tak 23 Konigsberg, Floran 

dimi - Mendelssohn ve Bizet Roma - 23.10 London - R 

1 
hakkında Halil Bedi Yonet - yona!, Post Parizyen - 23. 
ken tarafından. London -· Recyonal • , • j 

-------------------------'-

Türkiye maraton koıuwndan bir görünü§ 

!S 

Gece yansı kalktılar, kollarını pençereye daya -
dılar ve nenüz baılıyan baloyu seyre daldılar. 
Ağaçlar donanmııtı. Arada sırada kağıt bir fener 
ateı alıyor, bir alev fıtkınyor, bir sani)ede üç renk
li kağıdı kemiriyor ve sonra sönüyordu. Taraçada
ki masalar kaldırılmıı dansedenlere geniı bir saha 
açılmııtı. Daha aıağıda Sen sahillerinde bile halk 
dansedeceğim diye biribirlerinin ayakları Üstünde 
yürüyorlardı. Mızıkacılar bakır borularında ne· 
feslerini tüketiyorlar, tamburlar çalıyor ve herkes 
bir ağızdan ıarkı söylüyordu: 

Yazan: irine Nemirovıki -14- Çeviren: Mümtaz Faik FE.NIK 

van kendisine kati olmıyan, fÖyle böyle projelerden 
bahsetmitti. Onun bu kararaızhğını, cilveye atfedi· 
yordu. (Kadınlarınkinden daha tehlikeli, daha dur
gun olan erkek cilvesini öğrenmiye baılamıfh.) Ge. 
lecekl Gelmiye mecburi Onu ne kadar da içten bek• 
liyor! ••• Fakat iıte ayrıldıktan sonra tekrar ona gel· 
meğe hiç de niyeti yok. Nikol, Torkay'a gitti. O, o• 
nu takip etti. Ancak lnıiltere'ye geldiği zaman 
Mariyan'a yazdı.Dağda atlı bir gezinti yapmağa çık 
mak üzere iken mektubunu almıftı. Ay yükseliyor• 
du. Hepai evin önündeki meydanda toplanmıtlardı. 
Şehre giden Rejin'in mektupları getirmesini bekli • 
yorlardı. Vadide küçük arabanın fenerlerini fark 
ettiler. O idi. Göl kenarındaki yold"1n geliyordu. 
Hepsi bir ümitle onun yolunu bekliyorlardı: Segre• 
lerin davet ettiği gençlerden her birisi bu akıam bir 
mektup bekliyordu. Rejin'e kur yapan Lord Sen
dam iımindeki genç İngiliz, genç kızla evlenip evle· 
nemiyeceği hakmda annesine bir mektup yazmıth: 
cevabınm bugün gelmesi muhtemeldi.Bazıları para, 
bazıları da Paris'te kalan bir metresten haber bek • 
liyorlardı. Yalnız Mariyan'ın annesinin beklediği 
bir teY yoktu. O, kapının eıiği Üzerinde ayakta du
ruyordu. Üzerinde kalçalarını ve göğsünü daha ge
niı gösteren beyaz bir elbise vardı. Ayakları çıplak, 
yüzü hararetli, renkli fakat boyasızdı. Siyah aaçla· 
rınm üzerine san ipekten bir fular bağlamııtı; ra. 
hat rahat sigarasını içiyor ve fettan, ıııklı büyük 
gözleriyle, gençleri li.kayt bir ıefkat, açık bir istih
za fakat derin bir dirayetle süzüyordu. Yalnız o hiç 
bir 19yden çekinmiyor, hiç bir ıey istemiyordu. Ku-

Maclelon bize içecek ver 

Su katma içine •akın 

Biz Jolr, Foı ve Klemanso·nun 
Zalerini kutluyoruz. 

Mehtaplar nehri aydınlatıyordu. Dana biraz a
ralandığı zaman uzaktan bir baıka musikinin rüz • 
garla kendilerine kadar geldiğini duydular. Fakat 
birdenbire soğuk bir hava esti. Ağır ve ini bir so
ğuk. Yağmur yağmıya baıladı. Biraz daha dans 
edildi. Fakat hem orkestra, hem de dana edenler 
kaçmıya mecbur kaldılar. Küçük otel battan ataiı 

kordeleleri bayrakları ıalabyordu. Ses her tarafı 
kaplamııtı. Sarı yapraklar daha timdiden toprağa 
düıtüler. Gençler ayrıldılar. 

Paris'te bardaktan boıanırcaaına yağmur yaiı • 
yordu. Sokaklar bomboıtu. 

Vlll 

Ağustosta Mariyan ailesiyle beraber Savua'ya 
gitmiı ve tabiatiyle ıenç sevgililer biribirlerinden 
ayrılmııtı. 

Segre'lerin köıkü bir dağın yüksek bir yerinde 
yusyuvarlak sakin ve soğuk bir gölün kenarında idi. 
Etrafında yığınla kayalar, taılar vardı. Köık bun
lar arasında küçücük bir ay gibi kalıyordu. Mari· 
yan'ın annesiyle babası izdivaçlarmm ilk senelerin· 
de bu evde yaıamıılardı. lıte bu meteliksiz resaam 
Didiye Segre, Vally'lerin zengin varisini kandırdık 
tan sonra en sakin yer olarak burasını aeçmiıti. Re 
jin burada doğmuıtu. 

Marİyan burada geçirdikleri uzun kıt mevsimı 
zarfında, annesinin babumın bu sükunet ve alnıs 

rinden o kadar ayn idiler ki bunu, ne çocukların· 
dan, ne de elalemden saklamıya lüzum bile görmü
yorlardı. Babası ikinci bir ev, annesi yığınla macera 
besliyordu: biz babalarımızın ihtiraslariyle ancak 
öldükleri zaman alakadar oluruz ve bu ihtiraslar 
da onlarla beraber ölürler. O zaman bu ihtiraslar 
bizi tahrik eden bir earar kıymetini taşırlar; halbu
ki bunu taııyan kalpler attığı müddetçe yanların
dan lakaydi ile geçeriz. 

Mariyan bu evin ıenliği idi. Segrelerin hayatını 
aaraan yakıcı, ainik ve hatta biraz çılgın hava bura
da her yerdekinden daha fazla hissediliyordu. Her 
odada genç ve neıeli misafirler vardı. Bazıları da 
civardaki çayırda kamp k"rmuılardı. Bahçe deni
len bir ıey yoktu: yalnız otlarla ve yabani çiçekler· 
ı .. dolu bir aaha dağla karıııyordu. Ay ıjığında Pik
Nikler, at gezintileri yapıyorlardı. Küçük gölün sa
hilinde dana ediliyordu. Segrelerin eski adeti muci
bince kız kardetlerden her birine bir tane daha oda 
tahaiı edilm • ti. Onla 
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POLİS ENSTİTÜSÜNDEKİ TÖREN Tü rkkuşu tayyareleri 

lngiltere'ye gitmiyecek 
General Hulzinger 

geldi 
Uykudan nasıl uyanırsınız ? 

G.A. 

Marika Rök (fransızca sözlü) 

2. -:-YENi .JUDNA1.:;;:::::;:;;~~ 

Yalnız 2.30 da 2 film birden 

Fakir talebe ve adalet 
uğrunda 

Seans saatleri: 2.30 - 3.30 - 5 -
6.30 - 9. 

MAYi SU 
Yazan: Ma;or WREN 

Maykıl bana endişeli bir nazar at -
fetti. Bolidar'ın vicdan ve minnetdar
lıfı umurumuzda değildi. Fakat içinde 
bulunduğu müthiş zihni teşevvüş ona 
her halde doğru sözler söyletecekti. 

- Hakkımda o kadar fena şeyler 
düşünülen, bana o kadar fena muame
le ediJen geceden sonra, sizi soymak 
istenmiş olmamdan şüphe edilmesine 
rağmen beni kurtarmıya çalıştınız ... 
Ne manasız bir ithamdı ol 

Ve asabi bir gühişle gülmeye başla· 
dı. 

Portekizlinin korkusu, takallusi tit· 
remeleri, kavuşmuş eJleri, şaşkın göz· 
!eri acındıracak bir manzaraydı. 
Maykıl mırıldandı: 

- Manasızdı, tabii, fakat bize ne 
söylemek istiyorsunuz ? 

Bolidar Maykıl'ın bileğini tutarak 
ve gözlerinin içine bakarak: 

- Elmasın, elmasın, diye söylendi. 
Maykıl tatlılıkla: 
- Ya 1 Elmasım 1 Peki sonra? dedi. 
- Löjon onu almak istiyor. Beni 

öldürecek, beni öldürecek! O öldür -
mene §varız veya Boldini öldüre -

-43-

Maykıl acınacak çılgının omuzunu 
okşadı: . 

_ Hadi l Hadı 1 Korkma, ahbap, 
kimse seni öldürmez. 

Bir çocuk gibi onu teskine çalışı -
yordu. 

_ Bana bütün bildiklerini söyle, se-
nin için ne yapabileceğimizi düşünü
rüz. Bizim grupta seni rahat bırakır
lar. 

- Sizin grup mu? Sizin grup da ne
dir? 

- Garnizonun en kuvetli adamları 
birleştiler. Şvartz projesinde israr e
derse Löjon'a haber vermiye gidecek
ler. 

Bolidar ağzını ve gözlerini açarak: 
- Ona haber vermiye mi gideceksi

niz? diye sordu. 
Maykıl tekrarladı: 
- Evet, Löjon'a hazırlanan isyanı 

haber vereceğiz. 
Bolidar neşesiz bir gülü§le, adeta 

mekanik bir gülüşle sarsıldı. 
- Fakat o biJiyor, biliyor, biliyor. 

Her şeyi biliyor. Kimlerin grupa da
hil olduklarını, kimlerin aleyhinde ol

.. o k 

lltihara değer neticeler 

B. Sebati Ataman, enstitünün iki 
senelik faaliyeti hakkında şu iftiha· 

ra değer neticeleri anlatmıştır. 

Bu b'iiyuk fedakarlıkların boşa git
mediğini, iki sene zarfında elde edi
len netice göstermiştir. Şimdiye ka -
dar enstitünün muhtelif kısımlarında 
tahsil görüp mezun olan polis amir 
ve memurlarının sayısı 429 dur. Bun
lardan 51 i ilk kısımda polis memuru 
olmak, 184 ü orta kısımda komiserlik 
sınıfına geçmek ve 49 u da yüksek 
kısımda emniyet amirliği mertebesi-

Kardeşim ve ben yıldırımla vurul -
muşa dönmüştük. 
Maykıl sordu: 
- Ona haber veren kim? 
Bu adi mahlUkun mağrur cevabı: 
- Ben, oldu. Ve ağlıyarak ilave et

ti: elmasını eline geçirdikten sonra 
beni öldürecek. 
Şaşkına dönmüştüm. Löjon her şeyi 

biliyorduysa Şvartz'ı tehdit etmek 
neye yarardı? Biz kendimizi nasıl bir 
vaziyete koyuyorduk. 

-Neden Löjon harekete geçmiyor? 
- Geceleyin harekete geçecek. Hat-

ta Şvartz'la budala arkadaşları işe gi
rişmeden harekete geçecek. · 
İkimiz birlikte sorduk: 
- Fakat bunun için ne bekliyor? 
- Sizin ne yapacağınızı görmek is 

tiyor. Şvartz'la birlik olursanız, onun
la beraber öldürüleceksiniz ve elması 
ben alacağım; aksi halde siz Şvartz'a 
taarnız edilirken öldürüleceksiniz. 
Kardeşim sordu: 
- Kim öldürecek? 
- Ben. Şvartz'ın tarafını tuttuğu -

nuz takdirde ben koğuıa Löjon'la bir
likte gireceğim, asilerin alnına silahı 
dayıyacağız, fakat ben senin üzerine 
ateş edeceğim. Siz Şvartz'ın tarafına 

iltihak etmezseniz, ben asilerin ara -
sında kalacağım, ve ıen Löjon'Ja bir
likte koğuşa girdiğin zaman, seni öt -
düreceğim. Böylece her iki şekilde de 
öleceksin. Ve eminim ki ardından ben 
de ölecefim. Ey İsal Ey mukaddes ba

Şurasını da yüksek huzurunuzda 
arzetmekle bahtiyarım· Enstitüde tah 
sil görmüş olan memurlarımızın mu -
vaffakiyet nispeti yüzde yüzdür ve 
bu muvaffakiyet çetin ve yorucu bir 
faaliyetin haklı neticesi olmuştur. 

Arkalarında uzun ve meşakkatli hiz
met yıllarının ağır yjikünü taşıyan 

bu arkadaşlar cidden şayanı hayret ve 
takdir bir azimle geceli gündüzlü, ça
lışarak kendilerine karşı göster~le~ 
dikkat ve itinaya her noktadan layık 
olduklarını ispat etmişlerdir. 

Bu feyizli bilgi yuvasında tahsille
rini bitirenler yurdun dört bucağına 
dağılacaklar ve oralara yalnız ilmin 
ve tekniğin nurlu ışığını değil aynı 
zamanda yeni bir iman da götürecek
lerdir. Bunlar memlekette · ileri ve 
medeni polis ananesinin ilk havarile
ri olacaklardır. Enstitümüz en büyük 
amirimiz sayın Dahiliye Vekilinin 
bize karşı daima gösterdiği yakın ve 
lutüfkar alaka ve teveccühten kuvet 
alarak şerefli hizmetinde muvaff aki
yetle devam edecektir. Muvaffakiye • 
timizin en büyük teminatı büyük 
Atatürk'ün aziz maneviyetine olan i. 
manımız ve Milli Şefimiz İnönü'ne 
sarsılmaz bağlılığımızdır.,, 

Dahiliye Vekilimizin nutku 
En nihayet törene şeref vermiş o -

lan Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz
trak, irticalen aşağıdaki veciz nutuk
la bu güzel töreni kapamışlardır: 

• ......,_ıe6riJ. 

Bu,ün bu feyizli müe .. e•ecl•n 

diplomalarını alan arkadaılar; aiz

leri tebrik ederim. Şimdi aalahiyet-

li. bir arkadaşımızın ağzından işit

tik: hepiniz bilaistisna muvaffak 
oldunuz. Demek ki. tahsil esnaıında 
siz.den bahsettiğimiz. gayreti göster
miı oluyorıunuz. 

Ben mesut mevkie geldiğim an -
dan itibaren bu yuvaya 11erek biz
zat ve gerek bilvasıta yaptığım :zi
yaretlerde siz.in muvaffakiyetini:ze 
bi:zzat fahit oldum. Hocalarınızdan 
da bunu dinledim ve iftihar duy
dum. Si:zleri tahail hayatında gaye• 
lerine erİfmİf muvaffak arkadaflar 
•ıfatiyle tekrar tebrik ederim ve bu 
tebrikten büyük :zevk duyarım. 

Mensup olduğunuz mesleiin •on 
mesuliyet mevkiinde bulunmak aı
fatiyle sizlere ıunu söylemek iate
rim ki: aizin muvaffakiyetiniz, be -
nim muvaffakiyetimdir. 

Arkadaılar; 
Va:zif elerini:z lıanunla ve onları 

kalırsam? 

- O zaman ben Şvartz'ın tarafdar
larını bitaraflığın yüzünden seni öl -
dürmeye teşvik edeceğim. Seni öldür
meye ben talıp olacağım, elmasını ala
cağım ve Löjon'a vereceğim. Ve soluk 
soluğa ilave etti: elması getirmezsem 
bu sefer Löjon beni öldürecek. 

Bolidar ümitsizce çırpınıyordu. 
Maykıl sordu: 
- Boldini bu komploya dahil mi

dir? Löjon'Ja birlikte mi çalışıyorlar? 
- Boldini, Löjon'un her §eyi bildi

ğini bilir. Her ikisi debileri gece tev
kif etmek için Düpre ile Sentandre, 
Kordiye Maris ve siz ikinizden istifa
de etmek istiyorlar. Çünkü Şvartz'ın 
tekliflerini reddedeceğinize emindir -
ler. Fakat Boldini ile Löjon'un da bi
ribirlerine itimadı yoktur. 

"Boldini elması tek başına elde et
mek istiyor, Löjon da bunu biliyor. 
Hiç değilse Gantayo bu iddiadadır; 
gerçi Gantayo emin bir adam değil
dir. 

- Sahi mi? 
- Hayır, onun pek namuslu oJdu -

ğunu sanmam. 
- Ah! Beni hayrete düşürüyorsun .. 
- Bana bazı tekliflerde bulundu, 

istihfafla reddettim. 
- Tehlikeli teklifler mi? 
- Manasız şeyler! Hem hissemi ve-

receğinden emin değildim. Löjon'a i
timat edememek kifi gelmemi§ gibi 
bir de Gantayo gibi bir mendeburla 

Deyli Telegraf gazetesinden naklen 
bir kısım İstanbul gazetelerinde çıkan 
ve başöğretmen Sabiha Gökçen'in ida
resinde olarak bayan pilotlardan mü • 
rekkep bir tlirkkuşu filosunun lngil -
tereyi ziyaret edeceğine dair olan ha -
beri tekzibe Anadolu Ajansı mezun -
dur. (a.a.) 

Prens pol ve prenses Olga 
Calais, 17 a.a. - Prens Pol ve Pren

ses Olga, Semplon ekspresiyle saat 
ı 1.30 da buraya gelmiş ve "Cote d'a -
zur., vapuru ile Dovres'e hareket et -
mişlerdir. 

Londra, 17 a.a. - Yugoslavya naibi 
prens Pol ve prenses Olga saat 13.40 da 
Dowes'e varmı§lar ve kendilerine Lon 
draya kadar refakat edecek olan yu -
goslav orta elçisi tarafından karşılan
mışlardır. 

izah eden nizamnamelerle llÖsteril
mi§tir. Hocalarınuı: bunları si.ze izah 
etti. Ben 11ize hülasa olarak ıunları 
söylemek iaterim: bu mesleğin size 
tevdi ettiği vazife, yurt içinde niza
mı temin etmek, onu ltorumak ve 
bo.zulunca tekrar teaİ• etmektir. 

Hiç ıüphe etmem ki hayatınızda 
daima bu düsturlara dikkat edecek 
ve muvaffak olacakıını.z. Biz •İzin 
muvaffakiyetinizden daima zevk 
duyarız. 

Her zahmete J eğen zevk 

"-Arkadatlar, 
Mesleğiniz zahmetli hatta teh

likelidir. Günün hangi saatinde 
hangi ağır vazifenin sizi bekle
diğini bilmezsiniz. Uyanık ve 
basiretkar olacaksınız. Bu itibar· 
ladır ki mütkül bir vazife der
uhte ediyorsunuz. Fakat yurdda 
emniyetin temini vazifesini ifa 
edebilmiı olmanın vereceği zevk 
de çok büyüktür. Bu zevk o fe
dakarlığa kat kat değer. Sizi da
ima bu f edaki.r zümre araamda 
görmek bizim en büyük emeli • 
miz ve medarı iftiharımızdrr. 
Arkadaşlar, 

Bu güzel müesseseyi idare eden ar
kadaşımızdan şimdi dinlediğimiz gi
bi hakikaten bu memlekette her mes
leği ilimden istifade ettirmek nime
ti ancak cümhuriyete naaip olabil -
mfftfr. 

AT ATORK ve INôNO'nü yad 

Bu münasebetle aziz cümhuri -
yetimizin Büyük Kurucusunu, o· -
nun her eseri karşısında olduğu gi
bi burada da hürmetle, tazimle an -
mak borcumuzdur. 

O'nun kıymetli eserini bugün 
büyiik bir dirayet ve selahiyetle mu
hafaza ve ila etmekte olan Milli 
Şefimiz lnönü'nün isimlerini huzu
runuzda hürmetle anmak isterim. 

Hepinize hayatta ve millet hiz -
metinde daima muvaffakiyetler te
menni ederim.,. 

Bundan sonra Dahiliye vekilimiz 
yeni yetişen polislerimize diplomata -
rını bizzat vermiş ve hepsinin elini te
ker teker sıkarak tebrik etmiştir. Bu -
nu müteakip törende bulunan misafir
ler büfede ağırlanmışlardır. Emniyet 
teşkilatımızda Jüzumlu vazifeler de -
ruhte eden genç emniyet memurları -
mıza muvaffakiyetler temenni eder, 
kendilerini tebrik ederiz. 

cede istihfafla reddettiğin tekliflerde 
bulunmadı mı? 

- Evet 1 Fakat ona Löjon'un zabit 
vekili olduğunu, halbuki kendisinin 
sadece bir onbaşıdan ibaret olduğunu 
söyledim. 

- Sana ne cevap verdi ? 
-:- Canlı bir onbaşının ölmüf bir za-

bit vekiline mürecceh olduğunu söyle
di. 

İngilizce olarak dedim ki: 
- Feci cevap 1 Ah! Ne yaman bir 

muhit 1 İnsan ne yapacağını şaıırıyor. 
Vaziyeti açıkça hülisa edeJim. 
Doğrudan doğruya Bolidar'a hitap 

ederek, Maykıl ona bir bir itiraflarını 
tekrar ettirdi. 

Bir an sonra, Bolidar acınacak bir 
uyuşukluğa düttü, ve suallerimize an
cak tasvipkar baş işaretleriyle cevap 
verdi. 

- Her halde, dedim, Boldini hede
fi bir zabit vekilinin ölümü ve bir el
masa malikiyet olan bir plan hazırla • 
mıştır. Her halde Boldini, elması ele 
geçirinceye kadar Löjon'la birlikte 
hareket edecektir. Ondan sonra Lö -
jon'u haklıyacak ve elması alacaktır. 

Bolidar uyuıuklufundan kurtula -
rak: 

(Başı 1 inci sayfada) 
Çakmak'ı, ikinci başkan orgeneral A_ -. 
ıım Gündüzü, Milli Müdafaa vekılı 
General Naci Tınaz'ı ve Hariciye Ve
kaleti umumi katibi B. Numan Mene
mencioğlu'nu ziyaret etmiş. Ankara 
Vali ve belediye reisi B. Nevzat Tan
doğan'a kart bırakmıştır. Misafir ge
neralin bu ziyaretleri bizzat veya kart 
bırakmak suretiyle iade edilmiştir. 

Misafir general ve maiyeti öğle ye
meğini Fransız elçiliğinde hususi ıu
ette yemişlerdir. 

Öğleden ıonra 

Öğleden sonra misafir heyet saat 
tam 15 te Atatürk'ün muvakkat ka -
birlerine gelerek bir çelenk koymuş 
ve Atatürk'ün manevi huzurunda hür 
metle eğilmişlerdir. Bu merasime 
Fransız büyük elçisi B. Massigli baş
ta olmak üzere sefaret erkanı ve misa
fir heyet iştirak etmiştir. 

Bundan sonra heyet Genel Kurmaya 
giderek orada temaslara başlamııtır. 

General Hutzinger akşam yemeği • 
ni, büyük elçi B . Massigli'nin davet • 
lisi olarak hususi surette Barajda ye
miştir Heyetin diğer azası da aktam 
yemeğini hususi surette yemişlerdir. 

Türk ve Fransız heyetleri arasın • 
daki temaslara bugün de devam olu • 
nacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

~alıımalan 
Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
16 hazirandan 15 temmuz 939 günü

ne kadar çocuk esirgeme kurumunun 
Ankaradaki genel merkezine müracaat 
eden 1005 çocuk muayene ve tedavi e
dilmiş ve iki çocuğa para yardımı, çok 
çocuklu bir aileye erzak, beş çocuk da 
giydirilmiş ve çocuk sarayındaki süt 
damlasından 3794 çocuğa 2215 kilo ço
cuk stitü, kurumun sıcak banyoların • 
da 2306 çocuk ve anası banyo ah:.,•• • 
tır. 

Yaz mevsiminin gelmesi dolayısiy • 
le çocuk bahçesindeki yüzme havuzu 
açılarak bir öğretmen eli altında 2655 
çocuk soğuk banyo ve duş alarak yüz
me öğrenmekte bulunmaktadırlar. Bu 
suretle muhtelif yardım gören çocuk 
sayısı bir ay .zarf ı.nda 9768 i bulmuı -
tur. 

Türkku~u kamplarında 

yapılan uşuşlar 
Aldığımız malumata göre, Türkkuıu 

kamplarında son temmuzdanberi, tam 
mevcutlarla çalışmalara başlanmıştır. 

Etimesğuttaki motörlü tayyare kam 
pında bugüne kadar liseli amatör tay
yareci talebeler 3262 uçuş, İnönünde • 
ki liseli amatörler ise 6365 talim uçu -
ıu yapmışlardır. 

Yapılan 9627 uçuşta hiç bir arıza YU· 

ku bulmadığını Anadolu Ajansı mem
nuniyetle kaydeder. 

Motosiklet mükôfatı 
Brüksel, 17 a .a. - Senior motosik -

büyük mükafatını dün saatte 90 - 95 
mil süratle Meier adındaki alman ta
rafından kazanılmıştır. 

Hafif motosikletler sınıfında ingi -
liz Mellors saatte 86 mil katederek bi
rinci olmuştur. 

- Bu cazip projeyi neden kabul et
medin? 

- Bir Boldini'nin veya bir Gantayo
nun sözüne güvenilmez de ondan. On· 
lar namuslu insanlar değildir. Boldini 
elması ele geçirince, onun kadar elmaa 
üzerinde hakkı olan birini neden orta
dan kaldırmakta tereddüt etsin? Ha
yır, bu kadar pervasız insanlarla çalı
şılmaz. 

Ve Bolidar'ın sesi faziletperverlifi· 
nin galeyanından tıkandığı için kesil
di. 

- Gantayo sana tekliflerde bulun -
du mu? 

- Tabii. Beni yarı budala biri sanı
yor. Sizi soyduktan sonra sonunu bek
lemeden kaçmamı teklif etmeye kadar 
vardı fakat ... Fakat ... Tek başlarına iki 
adam çölde iki bin kilometreyi aşa -
mazlar, bahusus ki yolda talihsizlikle 
Tuaregler tarafından öldürülmek de 
var. Hem o Gantayo Fas'a varır var
maz beni öldürmeye muktedir bir a
damdır! 

Ve Boldiar İtalyanların ahliksızlı • 
ğından şikayete başladı. 
Maykıl sözünü kesti: 
- İşte konuşalım. Bize bütün bun

ları neden anlatıyorsun? Bizden ne 
istiyorsun? 

- Namuslu adamlara dert dökmek 
ihtiyacını duyuyordum. Elması alır • 
sam beni öldürecekler, almazsam öldü
recekler. Ölümüm muhakkaktır. 

)fire ! En ~c ~~ 1 

- Bu Bolidar'ın dilşüncesidir, de -
di. Gantayo, benim Boldini, Kolona ve 
onunla birlikte hareket etmemi isti • 
yordu. Azgınları hapse tıktıktan son
ra Löjon'u hakhyacak, elması alacak 
ve kaleyi ateıledikten sonra P'u'a ait

e 
.Maykıl ceuret verici bir tonla ~ 

' 
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Maarif ..... (lrası dtin törenle açıldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

bu tl1rlü toplanmalara şeref vererek 
irfan yolcularını ayni izde yürü
meye bilfiil teşvik etmişlerdir. Geç
miş yıllarda Milli Şef'ini Vekillik 
makamında asil olarak görmüş bulu
nan cümhuriyet maarifi, zaman zaman 
topladığı ilmi heyetler ve kongreler
de meslekdaşlarımızın kültür mesele
lerinin etrafındaki fikirlerini söyle
meye bu ruhla imkanlar hazırlamış

tır. 

Maarifimizin prensipleri 

Girmiş olduğumuz yepyeni medeni
yet hayatının zaruri ihtiyaç larına gö
re yeniden kurulan ve bütün öğretim 
derecelerinde tahakkukunu esas vazi -
fe bellediğimiz Kemalizm prensiple
rinden hız alan maarifimizin, bu he
yetlerden elde ettiği faydaları göz ö
nünde tutan Büyük Millet Meclisi, 
kültür meselelerini Maarif Şurası a
diyle toplanacak salahiyetli bir heye
te tetkik ettirmeyi kanuni bir müey
yede ile icra makamlarının mesuliye
tine bir ödev olarak tevdi etmistir. 
Bugün ilk celsenin açılışında bulun
makla müftehir olduğum Maarif Şu

rası, işte bu 10/ haziran/ 1933 tarih, 
2287 numaralı kanun hükümlerine gö
re toplanmış bulunuyor. Kanunun 
neşri tarihindenberi epey zaman geçti. 
Yeni teşkilatlar, yeni icatlar, Maarif 
Şurasında daha çok kurumların, daha 
çok makamların temsil edilmesini za
ruri kılmaktadır. Bunu temin etmek 
için kanunda yeni değişiklikler yapıl
masını düşünüyoruz. Fakat bugün 
meri olan kanuna göre Maarif Şürası 
dışında kalmış olan değerli şahsiyet· 

lerden ancak bazılarını davete imkan 
bularak bu boşluğu kısmen olsun dol
durmağa çalıştı. Gelemiyen meslek
daşlarımızın evelce sorup aldığımız 

cevaplarında yüksek heyetinizden ne
ler bekledikleri bu dileklerin dosyala
rı olduğu gibi sizlere sunulacağı için 
meçhulünüz kalmıyacaktır. İşleri da
ima işlerin sahiplerinden dinlemek ve 
öğrenmekte ameli faydalar olduğuna 
inanıyoruz. Onların buradaki yokluk
larını bu suretle telafi edeceğimizi sa
nıyoruz. 

Maarif teşkilatında ahenk 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir mühim noktaya dikkatinizi çek

mek isterim. Kanaatımca bütün Maa
rif teşkilatı tam ve mükemmel bir ün
siyet olabilmek için her uzvunun biri
biriyle alakalı, biribir iy le münasebet
li bir şekilde işlemesi lazımdır. Ben, 
maarifimizde ahenk meselesini ana 
davalarımızdan biri belliyorum. Ge
rek Maarif Şurası dolayısiyle aldığı -
mız raporlar, gerek şahsi görüş ve du
yuşlarım ve nihayet tesadüf ettiğimiz 
vakıalar bunun aksini ihsas edecek 
mahiyettedir. İlk öğretim mensupla -
rımız, kendilerine gelen çocukların ai
le muhitlerinden şikayet ediyorlar. 
Ve muvaffakiyetlerindeki eksiği okul 
dışına ve öncesine atfediyorlar. Orta 
okul öğretmenleri ilk okullardan ge
len çocukların zayıf olduklarını söy -
lüyorlar. Lise muallimleri ayni şika
yeti, orta okula yükletiyorlar. Üniver
site ve yüksek mektepler ise liseden 
gelen çocuklarımızın şu ve bu nokta -
lardaki kuvetsizliğinde israr ediyor
lar. İlk okula giren çocuğun içinde ya
şadığı dar muhitte başlıyan bu şika
yet gailesi, burada kapanmış gibi gö
rünür. Fakat aldanmamalıdır. Çünkü 
üniversitenin ve yüksek mektebin ver
diği mezundan da bizzat hayat şikayet 
ediyor. Ve devlet, bu şikayetin ancak 
umumi hayat ve geniş muhite dayan
masiyle kapanıyor. Bu devre. batıl bir 
devir midir? Değil midir? Onu burada 
münakaşa etmiyeceğim. Yalnız böyle 
bir şikayet halkasının mevcudiyetini 
ve onun manasını belirteceğim. Bence 
bu şikayetlerin sebebi her tahsil kade
mesinin münferit ve mücerret bir hal
de bulunuşu. Kendinden önceki ve 
sonraki kademlerle olan münasebetin 
teessüs etmeyişidir. Yeni aydan beri 
İstanbul'da ve Ankara'da üniversite 
öğretim heyetinden istifade ederek 
bazı arkadaşları liselerde teftiş ve mü
rakabeye memur etmekliğim, bu mü • 
nasebetlerin teessüsüne ne kadar ihti
yaç olduğunu ve bundan ne büyük 
faydalar umulduğunu ortaya koymuş
tur. Bu tecrübeyi tamim etmekte biı 
sonraki kademe mensuplarının, bir 
önceki kademeden gelecek elemanları 
seçmelerinde isabet olacağını tahmin 
ediyorum. Bu mesele hem maarif teş
kilatını hem imtihan sistemimizi ala
kadar etmektedir. Mevcut öğretim 
bünyesini nasıl kurmalıyız ki her par
çası biribirinden haberli olarak işle -
ye bilsin? Yüksek Şuranın bu mevzu -
da düşüncelerini öğrenmek, Vekilli -
ğimiz için pek mühimdir. 

Vekaletin düşündükleri 

Arkadaşlar; 
Şuraya hazırlık olmak üzere neşre

dilen ve muhterem azaya sunulan kü
çük broşürler içinde Vekillikçe hazır
lanmı§ olan bir tanesi var ki -~ütale~-

nik) memleketteki bugünkü durumu
nu ve yarın alması düşünülen şekille
rini ihtiva ediyor. Bu, bu öğretim me
selesinde adı söylenip bir türlü yazı
ya geçilemiyen cümhuriyet maarif 
planının iptidai olmakla beraber, top
] u bir taslağı sayılabilir. Plan haline 
gelebilmesi için çok emek ve düşünce 
sarfı lazım geldiğini bilmez değilim. 
Heyetinizin bir kısım mesaisini bu 
noktaya tevcih etmesinin yerinde ola
cağına inanacağınızı kabul etmekle 
yanılmamış olduğumu sanıyorum. 

Okuma yazma bilmiyen tek 
adam bırakmamak .. 

Sayın meslekdaşlarım; 

Cümhuriyet maarifinin biribirin -
den mühim ve biribirinden çetin me -
seleleri var. Bunların büyük bir kısmı 
bu içtima devresinde yi.ıksek tetkiki -
nize arzedilmiş bulunmaktadır. Güzel 
sanatlar okullarımızda ve bedeni ve 
bedii terbiye ve iş terbiyesi gibi hep 
ehemiyetli meselelerde tam hazır ol -
madıgınız için, bu mevzuları bundar 
sonraki toplanmamıza terketmek mec 
buriyetinde kaldık. 

Takdim ettiğimiz meselelerin 
başmda memleketimizde okuma 
yazma öğrenmemi, tek adam bı
rakmamak için alınması lazım 
gelen acil tedbirler vardır. 

ilk öğretim .. 

Parti programının milli talim ve 
terbiye düsturlarının birincisinde pek 
doğru olarak "Maarif siyasetimizin 
temel taşı" diye vasıflandırılan bu me
seleyi, Maarif davamızı ilk defa ola
rak tetkike ve programlaştırmaya da
vet edilen yüksek heyetinizin layik ol 
duğu ehemiyetle dikkate alacağından 
şüphe yoktur. Memleketimizde ilk 
öğretimin bugünkü durumu hakkında 
Vekilliğimizce tanzim ve neşroluna -
rak takdim edilmiş olan rapor, on beş 
senelik cümhuriyet idaresinin şehir -
!erde ilk öğretim meselesinin mühim 
bir kısmını gereği gibi halletmiş ol • 
duğunu sizlere gösterecektir. Şimdi -
ye kadar geçirdiğimiz tecrübelere gö
re, şehirlerde ilk öğretim meselesinin 
bütün bütün halli, gene az çok normal 
usullerle mümkün olacaktır. Köyde 
ilk öğretim işine gelince; mesele bu
rada büsbütün başka bir vaziyet arzet
mektedir. Memleketimizde mevcut 
kırk bin köyden otuz iki bininde (bu 
rakam, merbut okulları muhtarlıklara 

bakıp idari yönden değil sırf morfolo
jik durumlarına göre söylüyorum.) 
nüfusunun dört yüzden aşağı olması 
ve köylerin bir çoğunun biribirlerin -
den uzak mesafede bulunması, köyde 
hayat şartlarının şehirdekilerle kıyas 
edilemiyecek bir manzara göstermesi; 
köylerde ilk öğretim meselesinin kla
sik usullerle halledilmesine imkan 
vermiyecek amillerdir. Bu meselenin 
her türlü tasavvurun üsünde olan ha
yati ebemiyetini, Milli Şef İsmet İn
önü, değişmez Genel Başkan bulun
dukları Cümhuriyet Halk Partisi'nin 
Beşinci Büyük Kurultayını açarken i
rat ettikleri nutuklarındaki şu söz
leriyle ortaya koymuşlardır: 

''Hükümetin icraat proğra-" 
"mının telerruatiyle Büyük'' 
"Kurultayı yormak istemem." 
''Fakat bir iki noktayı btı§lı-" 
"ca mesele olarak Büyük Ku-" 
"rultayın huzuruna arzetmek" 
"isterim.'' 
"Önümüzdeki senelerde nü-" 
"/usumuzun çoğunu teşkil e-" 
''den köylümüzün gerek tah-" 
''sil, gerek geçim humsunda" 
''seviyesini yükseltmeyi baş-'' 
"lıca hedef tutacağız. Bu hu-" 
"susta elde edeceğimiz neti-" 
"celere, çok ehemiyet ve kıy-" 
"met veriyoruz. Kati olarak" 
"inanıyoruz ki köylümüzün" 
''tahsilini ve maişetini daha" 
"yüksek bir dereceye vardırdı,, 
"ğımız gün milletimizin her" 
"sahada kudreti, bugün güç" 
"tasavvur olunacak kadar" 
''yüksek ve heybetli olacak-" 
"tır." 
Hakikatın en beliğ ve en veciz ifa

desi olan bu yüksek 'direktifi maarif 
sahasında tahakkuk ettirmek; sizin, 
bizim, hepimizin milli borcu ve milli 
şerefimizdir. 

Realiteyi olduğu gibi görmek 
lazımdır 

Arkadaşlar; 

İlk öğretimin köylere girmesi yo • 
!unda ilk yapılacak iş, realiteyi oldu
ğu gibi görmek, onu apaçık gösterdi • 
ği vaziyetten ümitsizliğe düşmeksizin 
icap eden tedbirleri almak ve tatbik 
etmektir. Köy hayatının kendine mah
sus şartlarını göz önünde bulundur -
madan köyde eğitim işini şehir haya
tına kıyas ederek tanzim etmenin sa
katlığını tecrübe bize fiili surette 
göstermiştir. 

dan duymuş gençler arasından seçip 
köy hayat şartlarının canlı olarak ya
şadığı öğretmen okullarında yetiştir -
meyi prensip olarak ele almış bulunu
yoruz. Bu prensipe göre iki seneden
beri muhterem selefim Saffet Arıkan
ın himmetiyle kurmuş olduğumuz köy 
öğretmen okulları; köy öğretmenliği 
davasını en iyi surette halletme yolun
da epeyce mesafe katetmiş bulunmak
tadır. Bu öğretmen okullarında yeti -
şecek öğretmenlerimiz, köy bünyesi -
nin asırlardanberi bize ibram ettiği 
halde ancak Cümhuriyet devrinde za · 
ruretini duyurduğu kalkınma hareke
tinin yorulmaz ve idealist yapıcıları 

olacaklardır. 

Açılmış ve açılacak köy okullarını 
beş sınıf üzerine kurmak esasını takip 
ediyorum. Ve bu hususta Parti prog
ramının emrini yerine getirmeyi Maa
rif Vekilliğinin başlıca vazifelerin -
den sayıyorum. 

Ne kadar iyi şartlar altında kurul· 
muş olursa olsun bir köy okulunun, 
sadece üç sınıf halinde kaldıkça rolü
nü kati ifa edemiyeceğine kanaatimiz 
vardır. Onun için bugün mevcut üç 
sınıflı köy okullarını partimiz maarif 
programının da tesbit ettiği esaslara 
uygun olarak, beş sınıfa çıkarmak dü
:ı-:.incesindeyiz. 

Bundan sonra kuracağımız köy o
kullarını da beş sınıflı olarak açaca
ğız. Bunu temin için köy öğretmenini 
başka memleketlerde olduğu gibi, beş 
sınıfı birden muvaffakiyetle idare e -
debilecek surette yetiştirmek ve onun 
vazifesini başarı ile yapacak tekniği 

nazari ve ameli bir surette vermek za
ruretindeyiz. Bu mesele ruznamenin 
en mühim maddelerinden birini teşkil 
~tmektedir. 

Şimdiye kadar ancak 4638 ine öğret
men gönderebildiğimiz 40.000 köyün 
hepsine öğretmen okulundan çıkmış 

öğretmen göndermenin, ne kadar par
ltık olursa olsun bugün bulunduğumuz 
şartlar içerisinde ancak bir hayal ol
duğunu takdir edersiniz. Onun için 
nüfuslarının azlığı dolayısiyle, öğret
men okulundan çıkmış bir öğretmen 
göndermeye bugün için imkan bula -
madığımız köyleri, eğitmenle okutma
nın zaruri olduğunu yüksek heyetiniz 
de teslim buyurur. 

Üç senedenberi memleketin muhte
lif yerlerinde açmış olduğumuz kurs
lardan yetiştirdiğimiz eğitmenlerden 
köylerimizden •ldığımız randıman. 
hepimizi memn un edecek bir kıymet-

tedir. Köyden yetişm i ş, köy kalkınma
sının hayati ehemiyetini içinden duy
muş, çalışkan ve müteşebbis gençleri, 
köy çocuklarını ve köy halkını yetiş
tirmek için lazım olan bilgiler, maha
retler, teknik vasıtalar ve bilhassa i -
deallerle techiz ediyoruz. Bunları, ya
yından fırlamış bir ok gibi bütün hızı 
ve bütün enerjisiyle vazifesi başına 
koşar ve memleketin kendilerinden is
tediği ödevi canla başarır gördükçe bu 
milli işin az zamanda muvaffakiyetle 
neticeleneceğine inanımız artıyor. 

Köylü, kalkınmada baş rolü 
almı§hr 

Binlerce senelik parlak tarihinin 
yüksek karakterine verdiği kudret
le bugün Cümhuriyet Türkiyesinin 
dayandığı en sağlam temel olan 
türk köylüsü, kendi elemaniyle köy 
kalkınmasında ba§ rolü almı§ bulu
nuyor. Şimdiye kadar en ücra köy
lere dağıttığımız eğitmenlerin bu
lundukları köylerin çocuklarına ve 
ergin halkına okuma, yazma, he· 
sap, tabiat, sağlık bilgileri gibi u
mumi malumattan batka vatanda§· 
lık terbiyesini ve türk inkılap esas
larını tetkik etmek, yeni ziraat u
sullerini ameli olarak öğretmek, zi
raat ve sağlık sahalarında yapılma· 
sı lazlm gelen işleri köylüye yap· 
tırmak, az masrafla köy okul bina -
larını vücuda getirmek gibi hizmet
lerle köye canlı bir terakki ruhu gö
türdüklerini ve getirdiklerini mem
nuniyetle görüyoruz. 

Sayın meslekdaşlar; 

İlk öğretimin icabettiği masrafların 
temini, bugün hepimizin üzerinde zi
hin yormamız lazım gelen esaslı mese· 
lelerimizdendir. Bugün eğitim masra
fı müstesna, ilk öğretimin bütün mas
rafları yalnız vilayetlerin hususi büt 
çelerine tahmil edilmiş bulunuyor. Bu 
usulün en ınühim mahzuru, vilayet 
mahalli gelirleri tutarının vilayetten 
vilayete büyük farklar göstermesi yü
zünden yurt vatandaşlarının zengin 
vilayetlerde olduğu kadar fakir vila
yetlerde maarifin nimeletlerinden 
mµstefit olmağa imkan bulamaması -
dır. İlk öğretim masraflarının sadece 
vilayetlerin hususi bütçelerinden ve
rilmesi, asırlarca ihmal edilmiş bir 
memlekette duyulan acil ve zaruri ih
tiyaçlar karşısında vilayetlerin aynı 
zamanda ihtiyarına mecbur oldukları 
mütenevvi ve biribirinden mübrem bir 
çok masraflar yanında maarife, ihti -
yaç nispetinde tahsisat ayırmağa im -
kan bulamamalarını da icabettirmekte 
dir. Ba ka me tl · 

münlerin ve mahalli idarelerin tahsis 
ettikleri gelirlerle idare olunan ilk 
öğretim müesseselerinin, devletlerin 
umumi bütçelerinden yardım görme -
dikçe inkişaf edemediklerini göster -
miştir. Halkçılı~prensipi garp mem -
leketlerinde idareye hakim oldukça u
mumi bütçelerin ilk öğretim işlerine 
yaptıkları yardımın da genişlediğini 
görüyoruz. Bugün ilk okullarını yal
nız hususi idareler bütçesinden idare 
eden memleket, hemen kalmamış gibi
dir. Komşumuz Yunanistan gibi ilk 
öğretim masrafını tamamen umumi 
devlet bütçesine almış memleketler de 
vardır. 

Eğitmenler ve ilk öğretim 
masrafları 

Eği~men teşkilatının kuru!du~~n 
dar:l·eri bizde de eğitmen kursl;ırı ve 
eğıtmc.n ücretleri umumi bütç:::n ~n 
yarclım ~örmektedir. Diğer taraftan C · 

gitmenler, ziraat işleri için hükün:e -
tin kenrlilerine ayırdığı toprakla::~la ·1. 
zıraat vekaletinin kendilerır.e temin 
etti ğ i :t ir al vasıtalardan istifade et 
mekle beraber eğitmenli okuliarın 
faydalarını yakından gören köylümü
zün okul binası yaptırmak, okul vası
talarını hazırlamak gibi seve, seve, is
teye isteye maddi yardımları da dev
let yardımlarına munzam olmaktadır. 

Bir kaç senedenberi gerek Büyük 
Millet Meclisi parti grubunda. gerek 
vekilliğimizde esaslı bir tetkik mev -
zuu olan ilk öğretimin mas.-afları me
selesi son aylarda yeniden ele alınmış
tır. Sayın Başvekilimizin yüksek tas • 
vipleriyle Başvekalet müsteşarının re 
isliği altında Ve ki llimizle beraber 
muhtelif vekaletlerin müessilllerin -
den mürekkep bir heyet, yeniden bu 
meseleyi tetkike memur edilmiştir. Bu 
meselenin yüksek heyetinizce de ay
rıca tetkik edilmeğe değeri olduğun
dan şüphe etmiyorum. 
Arkadaşlar; 
Orta öğretim müesseselerine 

ait meselelerimizin en ehemiyet
lisi bu müesseselerin sayısı ıle 
talebesi miktarının muhtelif ba
kımlardan memleket ihtiyacı ile 
mütenasip bir şekilde ayarlan
masıdır. 

Bugün orta öğretim müesselerimizi 
başlıca orta okullarla liseler teşkil et
mektedir. 

Blade or~• o\ç,:ıl, mo.-unla.rs.•n. blr ta-

rafta umumi hayata hazırlamakla be
raber diğer taraf tan liselere ve meste l 
okullarına vermektedir. İlk okuldan 
veya orta okuldan çıktıktan sonra ha
yata atılmıyarak tahsilini ilerletmek 
istiyenlerin orta okul veya lise gibi u
mumi kültür müesseselerini kendile -
rine açık bulmaları ne kadar lazım ise 
diğer cihetten istidat ve kabiliyetleri
ne en uygun olan mütenevvi meslek 
okullarından birine girmek imkanına 
malik olmaları da o kadar zaruridir. 
Halbuki memleketimizde ilk okulu bi
tirenler için de, orta okullardan mezun 
olanlar için de istidat ve kabiliyetleri
ni meslek okulJarında inkişaf ettirmek 
imkanı küçük bir nispette mevcuttur. 
İlk okuldan çıkaplar, kend~ kabiliy et
lerine ve muhitlerinin icaplarına göre 
intisap edecekleri meslek için hazırla
nabilecekleri sanat, ticaret, ziraat ve 
daha sair meslek okullarından birine. 
girme imkanını bulamayınca tahsille
rini biraz daha yükseltmeyi temin e· 
den, fazla olarak kendileri için me -
muriyet hayatına da yol açan orta o
kula zaruri olarak baş vurmaktadır -
lar. Bir orta okulun bir mesleki oku
la nazaran kıyas kabul etmiyecek de
recede az masrafla açılması ve daha 
az masrafla idaresi de bir yerde ilk o
kulun üstünde okul açmak istiyenle
ri meslek okulu yerine orta okul aç· 
mıya sevkettirmektedir. 

Meslek okullarının inkiıafı 

Diğer taraftan orta okuldan çıkan

lar, tahsillerini ilerletmek için kar -
şılarında çok defa liseden başka bir 
müessese bulamıyorlar. Bu suretle 
meslek okullarında kabiliyetlerini 
inkişaf ettirmeye imkan buldukları 
takdirde memlekete çok faydalı ola
rak yetişmeleri muhakkak olan bir
çok gençler, aradıkları mesleki mües
seseleri bulamamaları yüzünden ister 
istemez liseye baş vurmakta, tema -
yüllerine ve menfaatlerine aykırı bir 
tahsil yolunu takip etmeğe mecbur 
olmaktadır. Bu, hem kendilerine za
rar veriyor, hem de liseleri iyi yetiş
tirme kudretimiz dışında talebe teha
cümü karşısında bırakıyor. Memle
ketin her sahada muhtaç olduğu un
surları mütevazin bir nispette yetiş
tirmek, içtimai ve iktısadi bir zaru -
rettir. Orta okul ve bilhassa lise tale
besinin, memleketin iş bölümü icapla
rına uygun ve içtimai muvazene;·i 
düzgün tutarak artması lazımdı r. 

Böyle olmazsa bu okullarımızın ida
re ve disiplin meseleleri güçleşir ve 
bu umumi müesseselerin gayelerine 

müesseselerinin sayısına ve buraya 
kadar devamedecek talebenin mikta
rına imkan nispetinde ayarlamak, bir 
yandan da dersaneleri haddinden 
fazla dolu olan okullarda randımanı 
kıymetten düşürmemek için yüksek 
heyetinizin düşüneceği tedbirleri al
mak, en acil ve zaruri bir ihtiyaca ce
vap olacaktır. 

Mektep isteği ekmek ııe su 
isteği halini almıştır 

Arkadaşlar; 
Şükranla ifade etmeliyim ki 

artık memleketimizde kültür 
ihtiyacı ve bunun neticesi ola
rak mektep isteği, ekmek ve 
su gibi bir insiyak kuvetiyle 
kendini hissettirmektedir. Or
ta okulu bulunmıyan hemen 
hiç bir kazamız yoktur ki bu 
mektebe kavuşturulmaları i -
çin maarif Vekilliğini vazife
ye davet etmesin ihtiyaç tam, 
dilek yerindedir. 

Fakat eleman ve yer, bu ihtiyaca ce
vap vermekten ve bu haklı dilekleri 
yerine getirmekten bizi alıkoyuyor. 

Gerek Parti kurultayında, gerek Bü
yük Millet Meclisinde aza ve mebus 
arkadaşlarımın bu husustaki sualleri
ne verdiğim cevaplarda sö· l '!d : ğim 

gibi bunların bir listesini yapmak, e
hemiyetlerine göre sıraya koymak ve 
imkan buldukça bu sıraya bakarak o
kulları açmak bizim bulabildiğimiz 
tek çaredir- Vekillikçe yapılan tet -
kikleri, valiliklere gönderdim. Onlar 
da kendi bölgeleri ve komşu valilik 
mıntakalarını göz önünde tutarak 
tetkiklerini yaptılar. Bütün bu işin 
dosyasını yüksek heyetinize sunuyo
rum. Tetkik etmenizi ve tam bir lis
te yapıp vekilliğe vermenizi bilhassa 
rica ederim. Bundan sonra o listeyi 
esas alarak yeni orta okullar açmak 
kararındayız. İstiyorum ki kararını
za iktiran edecek bu liste, ilerisi için 
yeni mektep açmaktan maarif Vekil
Iiğ.ine değişmez bir rehber olsun. 

Liselerimiz 

Lise meselesine gelince; müspet i

lim zihniyetinin milli kültürün ve 
milli kültür tekevvünü içinde ürna
nizm ruhunun hal ve istikbalini bu 
müeaaeae tayin edecektir. Bu dü,. n
ce iledir ki birinci kabineınnln Millet 

Meclisinde okuduğu program nut
kunda sayın Başvekil Dr. Refik Say
dam, liselerimizi keyfiyetçe yükselt
mek mecburiyetinde ve dileğinde ol
duğumuzu bilhassa tebarüz ettirmiş
lerdir. Bu itibarla yüksek tahsile te
mel olacak umumi kültürü vermek ve 
münevver sınıfı yetiştirmekle mü -
kellef olan bu müesseselerimizde 
randımanı kıymetlendirmek, israrla 
takip edeceğimiz bir gayedir. Bu ran
dımanın istediğimiz kıymeti alması, 

hem bu müesseselerden hayata atıla
cakların hem de daha yüksek müesse
selere gireceklerin hayatta ve mes -
lekte muvaffakiyetleri için en büyük 
teminat olacaktır. 

Orta öğretim müesseselerimizin 
verimini kıymetçe yükseltecek ted
birleri düşünmekte, yüksek heyeti -
nizin alakalı olmasını bilhassa rica 
ederim. 

Dersanelerde talebe miktarının ma
klıl bir hadde tutulması ilmi ve mes
leki kabiliyeti yüksek öğretmenlerle 
öğretim heyetimizin kuvvetlendiril -

Böyle olduğu halde bizim ders tıaat
lerimiz fazladır. 

Bunun neticesi şu oluyor: öğret • 
men ders saatini takrirle, talebe de 
kafasını kitapta veya notundaki yazı-· 

!arla dolduruyor. Ekseriyetle öğret· 
men konferansct ve talebe de ezber • 
cidir. Talebe sabahtan akşama kadar 
ders olarak kendisine anlatılan şey • 
leri dinliyor. Bunlar üzerinde zihin 
yoracak, çalışacak vakit bulamıyor; 
dersler hazmedilmeden dimağında

dır. Çalışkansa vazifelerini, tamam 
yapabilmek için sıhatinden kaybedi
yor. Öğretmeni konferanstan, tale • 
beyi ezberden kurtarmak için öğre • 
tim usullerimizi isJah etmek şartiyle 
bütün dersleri öğleden evele almak 
nihayet birde tedrisatı bitirmek, öğ· 
leden sonraları derslerini hazırlamak 
için müsait mekteplerde etüt saatle
ri koymak muvafık bir tedbir ola • 
rak hatıra gelmektedir. 

Bununla şu faydaları elde edeceği· 
mizi zannediyorum. 

Birincisi; mektep binası müsait ol· 
mıyan talebesi çok olan yerlerde 
yaptığımız çift öğretimi ayni vahidi 
kıyasiye icra etmiş olmak, 

İkincisi: gene muallimlerinin ne • 
zareti altında çocuklarımıza dersle • 
rine çalışma, vazifelerini yapma, ve 
okutulan maddeleri hazmetmek imka
nını vermek, 

Bir yıl içindeki devam günlerimiz 
de göze çarpacak kadar azdır demiş
tim. Filhakika bu böyledir. Belçika'
da 230, Almanya'da 280, İtalya'da 216 
gündür. 

Teşrinievelde açılan orta okul ve 
liselerimizde tedrisat, bayram hazırlı
ğı ve ikmal imtihanları sarsıntısı do
layısiyle tam randımanla ancak ve fi. 
li olarak teşrinisanide başlıyabiliyor. 
Bu başlangıcı eylüle çekmek bence 
bir azrurettir. Bu sayede hiç değilse 
bir buçuk ay kazanmış olacağız ki al
tı yılda bunun tutarı 9 ay eder. Lise
lerimize bir sınıf ilavesi teklifinde 
bulunacaklarımızı da bu suretle kar
şılamış, ne öğretmen kadrosunda, ne 
de diğer hususlarda bir değişiklik 
yapmaksızın liselerimizi bu suretle 
ilk ve orta ile beraber 12 seneye çı
karmış olacağız. Bu mevzuda yüksek 
heyetinizin fikrini ve kararını bekli-
yorum. 

Hususi türk liseleri 
Yükaek ögretllne geçmecıen Onte 

orta tahsil davamız içinde bulunan 
hususi türk liselerinden de bahset • 
mek isterim. İstanbul üniversitesinin 
verdiği raporda bu cihet ileri sürül
düğü gibi Parti kurultayında da ay• 
ni mesele hakkında istizahlarda bu
lunulmuştu. Tetkiklerimize göre hu
susi mektepler başka ileri memleket· 
lerde sırf sıhat, rejim ve ahlak ba -
kımından hükümetin kontrolü altın-
dadır. Buna mukabil yetiştirdikleri 

talebelerin seçimi için resmi mek
teplerden ayrı bir usule t:ıı-; .utul
mazlar. Onların t,,ı.z,eıeriyle beraber 
avn i juJt1han elemelerinden geçirilir
ler. Öyle sanıyorum lti meseleyi kö
künden halletmek için biz de bu u -
sulü tatbik edeceğiz. İlk, orta ve lise 
için devlet imtihanı tarzını koymak; 
talebe ister resmi, ister hususi mek -
tepten gelsin isterse mektebe gitmek
sizin hususi tahsil görmüş olsun tek 
imtihan süzgecinden geçirilmek ica • 
betmektedir. Bu ciheti de imtihan me 
selesi içinde tetkik buyurmanızı ehe
miyetle rica edeceğim. 

mesi mevcut öğretmenlerin ilmi ve Yüksek müesseselerimizi birer 
mesleki kudretlerinin arttırılması, canlı kaynak haline getireceğiz. 
programların maksada ve ihtiyaca 
uygun surette tertibi, okul kitapları
nın talebenin istifadesine en yarıya
cak bir şekle getirilmesi, okulda gös
terilen ders gruplarının ve bilhassa 
her derste muvaffakiyetin en birinci 
amili olan ana dilimizin, talebenin 
hakkiyle istifadesini temin edecek 
yolda tedrisi, ve müessesenin muvaf
fakiyetle işlemesinin ve hayatta ba -
şarının ilk şartı olan disiplin ruhu -
nun bütün okullarımızda hakim ol -
ması, okullarımızın verimini arttıra -
cak başlıca amillerdir. 

Yüksek tasdikinize arzolunan pro· 
gramlarla talimatnamelerin bu mak
satları temin edecek noktaları üzeri
ne dikkatinizi celbetmeyi bir vazife 
bilirim. 

Ders saatlerinin çoğluğu, 
okuma günlerinin azlığı 

Arkadaşlarım; 

Bu vesile ile kendimce önemli bq,1-
duğum bir meseleden bahsedeceğim. 
Diğer ileri memleketlerle mukayese 
edildiği zaman bizim bir hafta içinde 
orta ve lise talebesine verdiğimiz 

ders saatlerinin çokluğu, buna muka
bil bir sene içindeki okuma günleri -
nin azlığı derhal dikkate çarpıyor. 

Biz haftada 29 saat ders okutuyoruz. 
Pek çok memleketlerde bu rakamı 

pek güç bulabiliriz. Onlar fazla ola-

Arkadaşlar; 
Yük•ek müesseselerimizden 

her birinin Türkiye'nin her sa
hada muhtaç olduğu ihtisas a
damlarını yetiştirmekle beraber 
milli kültürü kurmak ve yay
mak, ilmi araştırmalar yapmak 
için birer canlı kaynak, ilmi me
todu öğretmek ve ilmi zihniyeti 
CJ§ılamak için birer çalışma oca· 
ğı, milli davalarımızın hakimi· 
yetini her şeyin üstünde tutacak 
birer kültür kurumu haline ge. 
tirmek için mevcut imkanlardan 
azami derecede istifade etmek 
yolunda ve kararındayız. Cüm· 
huriyet hükümeti, bir kaç sene
d enberi bütün fakültelerimizin 
maddi ve manevi ihtiyaçlarını 
tamamlamak için her f edakarlı
ğı ihtiyar etmekten çekinmemiı
tir. Ve çekinmiyecektir. 

Fakültelerimizde yüksek ilim a
damlarımız gibi yabancı otoriterlerin 
de ihtisasından azami derecede fayda
lanıyoruz. Yüksek kurumlarımızda 

gençlerimize feyiz veren yabancı mü
tehassısların türk gençlerinin istid1t 
ve kabiliyetlerini yüksek derecelere 
çıkarmak için ellerinden gelen emeği 
sarfetmekte olduklarına inanıyoruz. 
Bu. 
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veciz bir nutkiyle dün açıldı 

Başı 6 rncı sayfada) 
ilim adamlarımızın mesleğe bağlı kal
maları ve liyakatleri ile kıdemleri nis
petinde refaha kavuşmaları en büyük 
emelimizdir. Buna ne kadar yakından 
alakalı olduğumuz Ankara ve İstanbul 
Üniversitelerine ait son çıkan iki ka • 
nunJa da görülmüştür. 

Garp dilleri meaeleai 

kadar memleketimizde yapılan ve bü
tün dünyada hayret ve takdir uyandı
ran hafriyata devam ediyoruz. Türk 
topraklarının altından tarihin her dev 
resinde medeniyete rehberlik etmiş ol

. duğumuzun yeni delillerini türk ilim 
adamlarının eliyle meydana çıkarmak, 
her gün tahakkuk ettirmiye çalıştığı -
mız bir amaçtır. 

Mealeki ve teknik tedriaat 

Bu teşebbüsümüzü size ve vasıta -
nızla bütün meslektaşlarıma söyler -
ken onları memnun olacakları bir ça -
lışmamızdan haberdar ettiğime kani 
bulunuyorum. İşlerimiz geliştikçe, 
yeni tedbirler düşünüp tatbik olun -
dukça bunların tahakkuku için mes -
lekdaşlarıma yeni hizmetler ve vazi -
feler terettüp ettiğini ve edeceğini 
bilmekteyim. Hükümet bu türlü biz -
metlerin iyi yapılmasını temin dü -

Maarif Şurası komisyonları 
dün çalışmalarına başladı 

Milli ~ef' e Şuranın saygllar1 .bildirildi 

Ebedi Sef Atatürk'ün kabrine 
-> 

Şura pdına bir çelenk kondu 
Teknik öğretim komisyonu: 

-7-

&. Muıanof Londradt 

görüımeler yapacah 
Londra, 17 a.a. - Bulgar meclis rı 

isi Muşanof dün akşam Londraya gi 
miştir. Bir hafta kadar burada kal~ 
rak bazı parlamento azası ve nazır 
larla görüşecektir. 

Bulgar mahfilleri, bu görüşmeleri 
bilhassa iktısari sahada ingiliz - bu: 
gar münasebetleri meselesini tetki~ 
imkan vereceği kanaatini gösterme\ 
tedirler. 

Yüksek müesseselerimize devam e -
den gençlerimizin garp dillerinden bi
rini, o dilde tetkik ve tetebbua imkan 
verecek surette elde etmelerini mu -
vaffakiyetin esaslı şartlarından biri 
olarak görürüz. 

Fakat bundan da ileride, türk dili
nin en yüksek ilmi mefhumları en gü
zel ve en doğru olarak ifade etmesine 
imkan verecek mütekamil bir inkişafa 
mazhar olması bizce ana meselelerden 
biridir. Bu hususta yüksek müessese 
}erimize düşen milli vazifenin ehemi
yetini bütiın meslekdaşlarımın bütün 
şümulü ile kavradıklarına imanım var
dır.Burada bilhassa ilmi terimler üze -
rinde duracağım. Orta okullar ve lise
lerde türk kökünden yapılan veya en
ternasyonal şekilleriyle alınan terim
lerle tedrisat yapıldığına göre yüksek 
ilim ve ögretim müesseselerimizin bu
na intibakı bu gün artık bir zaruret ol
muştur. Son kurultayda kabul olunan 
Parti programının bununla alakalı 
maddesinde tespit edildiği üzere bü
tün ilim ocaklarımızda aynı terimler 
okutturulacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, şüncesiyledir ki hiç bir vekalet men
Umumi kültür veren müesseselere subuna diğerinden ayrı bir hak ver • 

muvazi olarak mesleki ve teknik me - memek düsturuna dayanarak son ba
leke ve terbiye veren müesseselerin rem kanununu Büyük Millet Meclisi
çoğaltılmasındaki ehemiyeti memle - ne sevketti ve Büyük Meclis, aynı dü 
ketin kültür m~vaze~esi. ~akımından j şünce ile bu kanun~ tasdik etti. Mes
daha evel tebaruz ettırmıştım. lekdaşlarımın maddı refahını temin, 

Yurdumuzun az zaman icinde hükümet arkadaşlarımla beraber be -
endüstrileşme yoluna girmesi, ~ma - nim de en büyük vazifemdir. Fakat 
kinenin memleketin umumi' haya • şurasını derhal huzurunuza arzede -
tmda esaslı bir yer almıya başlama _ yim ki türk çoc.uğu.n~~- v~. türk genci
sı, hasılı iktisadi bünyemizin yenı nin terbiye va~ıfesı~ı .u~tune alm~ş o
bir şekil alması memlekette me le _ lan bizler, vazıfelerımızın tam ıfa . 
k" t k 'k t b' ·· .. s siyle bu maddi mevzuu asla yekpare 

(Başı 1 inci sayfada) 
nin mümessili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın Reisi Abdül
halik Renda'ya Maarif Şurasının de -
rin saygılarının arzedilmesini teklif 
ederiz.,, 

Dördüncü takrir: 

"Türkiye cümhuriyet hüküme -
tinin yüksek reis ve türk kültür 
ailesinin pek değerli uzvu sayın Baş -
vekil Dr. Refik Saydam'a Maarif Şu
rasının en derin saygı ve minnetleri. 
nin arzedilmesini teklif ederiz.,, 

Orta Ticaret mektepleriyle Ticaret 
Liselerinin mezuniyet imtihanlarında 
hariçten girmek istiyenler hakkında -
ki talimatname tetkik edilerek bazı 

maddelerinin tadili yapılmış Akşam 

Kız San'at Okulları ve Enstitüleri 
müfredat programının tetkikine baş
lanmış; İzmir Bölge San'at Okulu • 
nun sepetçilik ve örme mobilyecilik 
kısımlarının müfredat programları in 
celenerek bazı maddeleri tadil edil
miştir. 

Mallımdur ki, bu hususta iki ay kı 
dar önce Sofyada bulgar nazıriyle si 
Frederick'in başkanlığında Bükreş 
gönderilen heyet azasından biri ara 
sında görüşmeler cereyan etmiştir. 

Cenevre hükumeti 
talebelerimi'ze 

bir suvare verdi 
Beşinci takrir: Neşriyat komisyonu: 1 

ve e 1!1d er ıye .go~uş unsur- bilmeyiz ve bilmiyoruz. Biz, üstümü-
lart a~_mı erecede ıhtıyaç göster - ze aldığımız talim terbiye mesuliye -
me te ır. . tini para ile sırtlarımızda taşıdığı -

Bu, muhtelıf mıntakalarda müte - b" "k deg-ı'l vatanseverlig-ım' ı' _ . 'h . 1 mız ır yu , 
nevvı ı tıyaç ara cevap verecek muh • · 1 k t millet askının gön • r f d . zın, mem e e ve , 
t~ ı erece ve nevıde~ :nesleki ve tek- lümüze ve kafamıza tevdi ettiği mu-
n~k o~ullar aç~ıya .bızı zorlıyan mü - kaddes bir emel belliyoruz. Bütün 
hım bır sebeptır. Bılhassa hükümet k t k d t' ı'z servetimizde de-

k · · d . . . . uve ve u re ım , 
mer ezımız e bır polıteknık ı - - · 1 b · h . t' · d dı·r Bir ı'bad t 

"Türk cümhuriyetinin kahraman 
ve şanlı ordusunun Yüksek Genel 
Kurmay Başkanı ve türk irfan ale -
minin mümtaz rüknü sayın Mareşal 

Fevzi Çakmak'a Maarif Şurasının 
saygılarının arzedilmesini teklif ede· 
riz.,, 

Okullarda çıkarılan mecmualara ait 
talimatname ile okul kitaplarının Ma
arif Vekilliği tarafından bastrılması
na dair kanun ve talimatnameyi tet • 
kike başlamıştır. 

Beden terbiyeai komi•yonu: 

ı b. . gı u zı nıye ımız e . e 
e ır teknıkum açılmasını ar - ·b· · .. d'" d ayırmadan 

Bu takrirler okunmuş ve ittifakla 
alkışlarla kabul edilmiştir. tık tehirine · k" 1 b' gı ı, geceyı gun uz en ça-

~~ .. an o mıyan • ır lışmamız, bu yüksek idealimizin ö - Bundan sonra kabul edilen ilk tak
rir mucibince Ebedi Şefimizin mane
vi huzurlarında beş dakika ayakta sü
kut edilmiştir. 

Orta ve lise kitaplarını basıp yetiş
tirmek hususunda vaktin darlığına 
rağmen bütün muallimlerden ve üni -
versiteden anketler yapılmıştır. Gene 
de mes'ele tetkik safhasından çıkmış 
sayılamaz. Bu işte daima bir uyanık -
lıkla bütün ilim adamlarımızın çalış -
malarına mevzu olacak cihetler var -
dır. Bununla beraber yapılacak tetkik
ler ileride birer tashih vesilesi olsa da 
bugün için kabul edilen terimler her 
tahsil kurumunda aynı suretle kulla
nılacaktır. Parti programının emri dı
şında her hangi bir harekete müsaade 
edenıcm. 

zaruret olarak goruyoruz. Meslekı ve .. d 
1
. K" ı r ma·b ti . .. • zun en ge ıyor. aşane e , e er teknık muesseselerle sıkı alakası olan h' 

1 
.b. . 

1 
da bina 1 

vekaletler mümessillerinin iştirakiy _ ve şe ır er gı ı ınsan ar 0 ur-
lar. Bu günün nesillerini yarınki ne -le tanzim edilerek yüksek tetkikinize 

arzedilen mesleki öğretim programı _ sillere ulaştıracak yolun yapıcıları 
bizleriz. Biz, türk hocaları, türk mil -

nın tesbi t edilen müddetler içinde Jetinin istikbalini tertemiz ellerimizle 
tatbiki memlekette endüstri ve eko -

B. Cemil Bilsel'in aözleri 

nomi sahasına yeni bir hamle ve yeni 
bir hız vermekte amil olacaktır. Şu -
rasını da bilhassa memnuniyetle kay
dedeyim ki evelce leyli olan sanat ve 
meslek okullarına bile kafi talebe bu -

yuğurur ve kurarken, gözlerimiz, bah 
tiyar yarınların seher yıldızlarına di-
kilir. ~ 

T arihl ve çok şerelli bir vazile 

Komisyonların reis ve raportörleri
ni, öğleden önce toplanarak seçmele
ri hakkındaki karardan sonra İstan -
bul üniversitesi Rektörü B. Cemil 
Bilsel söz alarak şunları söyledi: 

lunmazken bugün bu müesseselere• 
"- Muhterem meslekdaşlarım, 

Aziz arkadaşlarım Değerli reisimiz vekilimizin büyük 
Tetkik ve mütaleanıza arzedilen ilgi ile dinlediğimiz çok istifadeli 

kültür meselelerinin bir kaçını geniş nutuklarından sonra söz almanın güç
hatlariyle yüksek heyetinize arzet - lüğünü müdrik olarak buraya geliyo
tim. Bu meseleler, Milli' Şefimiz İs - rum. Edebiyat fakültemizin bir guru
met İnönü'nün işaret buyurdukları ru olan sayın Vekilimizin bizi teshir 
gibi "ne kadar zorlu ve çetin olursa eden bir şümul ile, bir açıklıkla ve e
olsun hiç bir milli meselenin halli, Jine aldığı davayı tam kavramış ol -
milli şuurun ihatası haricine çıka - manın verdiği kuvet ve selabiyetle 
cak kadar muğlak ve milletin tırma- maarif meselelerini bize izah buyurdu
mp tepesine erişemiyeceği kadar sarp Jar. Zannediyorum her birinizin duy-

ilmin dili 

nehari olarak devam eden talebenin sa
yısı gün geçtikçe her türlü tahminin 
fevkinde artmaktadır. Hayata ve ser
best iş sahasına mevzularında hünerli 
ve bilgili vatandaş yetiştiren kız ens-

Arkadatlarım; titüleri, ticaret mekteplerimiz tam bir 
Nerede ilim varsa orada mutla - inkişaf halindedirler. Hele kadın, er

ka ilmin dili de vardır. Dilsiz ilim o- kek, binlerce vatandaşa meslek ve aile 
l~az ve olmamı§hr. Biz bir türk hayatlarında yeni başarılar temin eden 
kültürü kurmak, milli vasfı olan ve akşam sanat ve meslek kursları, açıl
bütün medeniyet alemi içinde varlı- dıkları yerlerde büyük bir ~ağbete 
iı duyulan bir ilim hayata 'riic:Jdl ~~}ııft'n 'mlff:uni memu -
-~.Yel.-• 1 - ...... -·· . • d k . d delerin uyandırdığı mefhumlarla rıyet hayatın a arama tan zıya e sa -
kurulmut bir sistem olduğuna ve nat ve meslek sahalarında serbest in -
mefhumlar ise kelimelerle şekiJlen- kişaf yolunda ilerlemelerine ehemi -
diğine göre türk i1mi türkçe bir İ· yet verdiğini göstermesi itibariyle 
lim diliyle beraber 'var olacaktır. sevindirici bir vakıadır. Teknik zih · 
lleri memleketlerde ilmin her şu- ni!eti ve makine dostluğunu köyleri
besinde yetişmek istiyenlerin yazı _ mıze sokmıya mecburuz. Her mesele • 
larma ve sözlerine bu bakımdan ne yi düşünürken, o meselenin köylümü
kadar ehemiyet verildiğini hepiniz zü i~gilendiren ci~e~lerini ihmal ede-
b d · · b'l' · · A d'l' kül' meyız ve etmemelıyız. en en ıyı ı ırsınız. na ı ı, -
t .. r d" b ı k ·-·d· O Bu mevzuda ne söylesek ve ne yap -u avamızın e emıgı ır. nu d 
k ti . d" .. k . ki sak az ır. uve ı ve uzgun tutma ve ın • 

§af ettirmek hususunda sarfedile
cek bütün emeklerin ne kadar ye
rinde olduğunu arzetmeme ihtiyaç 
bile yoktur kanaatindeyim. 

Okullarımızcla diaiplin meselesi 

Arkadaşlar; : 

değildir .• , dJılcl~m.ar. terceı;ı;uuı Qlar.ak kendileri-
·.·,...._,,~ ~,.,-,"f:ılcu t r L ......... -....llrliUrlertftl 
ıeft'f'~e~ . nf. m lm Uft r m~se - arzedebilirim. Maarif Şurasından 
lelerımızın halh davasında azamı mu yükselen ilk ses bu suretle kendile
vaffakiyetle kullanacak mevkidesi - •rine bir şükran sesi olsun. (Siddetli 
niz. Her birinizin ve burada bıılunmı- alkışlar). -
yan arkadaşlarımın mesleke, memle - Ô"'l d 
kete ve milli davalara bağlılıklarınız, g e en sonra 
kültür meselelerimizin yurt ihtiyaç - Öğleden sonra ihtisas komisyonları 
larına en uygun bir şekilde halledile - toplanmış ve kendilerine ayrılmış o. 
ceğinin en büyük teminatıdır. lan salonlarda çalışmıya başlamışlar -

Tarihi ve çok şerefli bir vazi- dır. Çalışmalar neticelendikçe rapor-
lar hazırlanacak ve Şuranın tasdikine 

fenin ifasına davet edilmit bu- arzolunacaktır ... 
lunuyorsunuz. Bütün memleke-

tin alaka ile dolu nazarları size Atatürk'ün manevi huzurunda 
ve yapacağınız büyük işe tevec
cüh etmiştir. 

.Şuraya temenniler 

Jimnastik şenlikleri talimatnamesi
nin heyeti umumiyesi üzerinde mü -
zakerelere başlamıştır. 

ilk öğretim komiayonu: 

Maarif Müdürleri talimatnamesi, 
·İlkokul programı üzerinde tetkiklere 
başlamış; bir öğretmen tarafından i
dare olunan üç sınıflı köy okullarının 
beşe çıkarılması meselesini prensip 
olarak kabul etmiş ve teknik bakım
lardan işin tetkiki üzerinde çalışmış
tır. 

Orta öğretim komisyonu: 

a) Komisyon umumi meseleler 
için öğleden önceleri umumi toplan
tılar yapacak, öğleden sonraları şu 
komisyonlar hL!inde çlışacaktır. 

b) İlk öğretmen okulları ve G~la
tasaray lisesi müfredat programları 
için hususi komisyonlar ayrılmıştır. 

c) Önce müfredat programlarının 
sonra talimatnamelerin tetkiki karar
laştırılmıştır. 

d) Aza arasında muhtelif der• ve 
•• ~- _..,. •• baillina yapıJ
mıştır. 

e) Yabancı dil tedrisatı için ayrı -
lan komisyonca mütehassıs lisan öğ
retmenlerinin davetine lüzum görül
müştür. 

Dilekler komisyonu: 

Şurada görüşülmek üzere Maarif 
ve okul müdürlüklerinden gelen mü
talealar sıraya konarak bunların İs -
tanbul ve İzmir'e ait olanlarından hu
susi komisyonlara verilmeğe değer 
görülenler ayrılmıştır. Bu arada ko -
misyon azasından bazıları tarafından 
yapılan tedrisata ait tekliflerin de ait 
oldukları komisyonlara gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır . 

Plan komisyonu: 

Cenevre, 17 a.a. - Anadolu ajans 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

İstanbul üniversitesi Jeoloji ho 
ve talebeleri buradan hareketlerin 
den önce şereflerine Cenevre bükü 
ti tarafından gayet parlak bir suvar 
verilmiştir. B1:1 ilmi toplantıda Cene 
re üniversitesinin bir çok profesör 
Ieri, Cenevre hükümeti erkanı ve tür 
dostu bazı zevat hazır bulunuyorlar 
dı. 

Cenevre hükümeti namına söz ala 
M. Jules Peney, pek dostça ve sam 
mi beyanatta bulunmuştur. Bu ço 
samimi sözlere baş konsolosumuz 
Nizamettin Ayaşlı ve Jeoloji profe 
sörü B. Hamit Nafiz Pamir verdik! 
ri cevaplarda iki memleket arasınd 

mevcut ilmi rabıtaların kuvetini b 
münasebetle bir defa daha tekrarla 
mışlar ve türk talebesine gösterile 
candan alaka ve misafirperverliğe te 
şekkürlerini bildirmişlerdir. 

Bunu müteaikp profesör Malş sö 
alarak memleketimizin maarif teşkiU 
tını mufassal surette anlatmış ve me 
leketimiz hakkındaki hayranlıklarını 
tekrarladıktan sonra türk talebesin 
dönerek demiştir ki: 
- "Tarihin nadir kaydettiği büyü 

Şefinizi, Atatürk'ü kaybettiniz. Siz 
ler gibi bizler de bu ziyadan mütees 
sir olduk. Elemlerinize candan işti 
.-r eCU,,ona.s Çok ylllr.ek .zeld ve de 
rin g6rgüJeri ile türk gençliğinin ve 
memleketinin mukadderatını muhte .. 
rem ellerine alan büyük diplomat !s 
met İnönü gibi bir şefe naili yetiniz 
den dolayı sizleri tebrik ederim.,, 

Bu candan sözlerden sonra, erke 
ve kadınlardan mürekkep ve milli el 
biselerini giyinmiş İsviçreli bir gru 
milli şarkılar söylediler ve milli danı 
lar yaptılar. 

Kabul resmi gerek profesörlerimiz 
ve gerekse talebelerimizi çok mem • 
nun etmiştir. 

İ ngiltere'nin Roma sefiri 

İtalya Hariciyesinde Atatürk'ün büyük armağanı 

Atatürk'ün türk milletine ver
diği medeniyet armağanlarır.
dan biri olan türk harfleriyle 
türk kültürünü en geniş aahada 
yayacak eaerleri vücuda getir
mek ve bu eserlerin geni§ bir öl
çüde yayılmaaına imkan vermek 
Vekilliğimizin üzerinde iararla 
durduğu en mühim iıtir. 

Geçenlerde topladığımız neşriyat 
kongresi kararlarını mevcut imkanlar 
nisbetinde ve azami bir dikkatle tat -
bik etmeyi milli bir borç biliyoruz. 
Bilhassa üniversite basınlarla irfan 
mahsullerimizin artacağı muhakkak -
tır. Önümüzdeki yıl, bana verilen ma
lümata göre üniversitemizin manüel • 
]eri tamamlanmış olacaktır. Bundan 
sonra treteler, etüdler neşri için geniş 
iml:anlar hasıl olacaktır. Bu arada ü
niversiteler vasfı haiz ansiklopedik 
neşriyatın ehemiyetini de belirtmeli -

Okullarımızda disiplin meselesi -
ni vekilliğimiz itinalı bir takip ve ih
timamla ele almış bulunuyor. Tas -
dikinize arzedilen inzı'.Jat talimatna
mesi okullarda disiplini muhafaza 
için idare ve talim heyetlerine ku -
vetli surette müzaharet edecek bir 
amil olacaktır. Talimatname, okul
da işlenen suçların mahiyetine, su -
çu işliyen talebenin psikolojik va • 
ziyetine. karakterine ve okuldaki 
umumi durumuna göre en uygun 
cezayı tatbik için okul yasav kurum· 
larma geniş salahiyetler vermiştir. 
Talimatnamenin dikkate değer hu -
susiyetlerinden biri, ceza alan tale • 
benin halini islah ettiğini isbat et -
tikçe almış olduğu cezadan dolayı 
kırılmış olan notlarını düzelttirmek 
icin kendisine imkan vermesidir. 
Aynı zamanda ders ve vazife ile ah
laki durumun yakından alakası, bu 
talimatnamede bariz bir surette gös
terilmiştir. 

Şimdiye kadar vekilliğimizin her 
fırsatta ve geniş ölçüde faydalandığı 
vukuf ve ihtisasınızın, bu toplantıda 
da isabetli karar ve tedbirler almağa 
bizi sevkedeceğinden şüphe etmiyo -
rum. Selahiyet ve isabetle ileri süre -
ceğiniz mütaleaları hürmetle telakki 
etmeyi vekilliğimiz kendisine en mü
him bir vazife bilir. Müzakerelerimiz
de hiç bir mütaleanızın, irfan ve vic
danınızdan başka hiç bir kayıt ile tah 
dide tabi olmadığını bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim. Düşününüz, söyle -
yiniz, yapalım. Bu imkanın zamanın
daki yüksek vazife ve mesuliyeti he

Dün, Maarif Vekilimiz B. Hasan • 

Ali Yücel'in reisliğinde, Şftra komis
yonları reis ve raporto'rlerinden mü
rekkep bir heyet, Ebedi Şef Atatürk
ün kabirlerine giderek bir çelenk koy 
muşlar ve manevi huzurlarında eğile
rek Şuranın minnet ve tazimlerini 
sunmuşlardır. 

Komiayonların reiıi ve 
raportörleri 

Komisyonlar reis ve raportörlükle
:e aŞağıdaki zatları seçmişlerdir: 

Plan komisyonu: 

Reis: Mehmet Emin Erişirgil. Ra
portör: Halit Ziya Kankancı. 

Kendisine tevdi edilen Türkiye'de 
tahsilin bugünkü durumu ve ana me
seleleri raporunu tetkike başlamıştır. 

Yük•ek öğretim ko.mi•yonu: 
Vekillik raporunun Yüksek Öğre. 

time ait kısmı okundu. Komisyonca 
tetkik edilecek meseleler iki kısma 
ayrıldı. Bunların bir kısmı komisyon 
umumi heyetinde, bir kısmı da Tali 
komisyonlarda müzakere edilecektir. 
15 Tali komisyon seçilerek 8 inin ya
rın toplanıp tesbit edilen işlerini ko
nuşması kararlaştı. Komisyon umumi 
heyetiyle konuşulacak "Yüksek Öğ
retim'in hedefleri" meselesinin mü -
zakeresine başlandı. Bu meselenin 
görüşülmesine yarın devam edilecek
tir. 

Roma, 17 a.a. - İngiliz büyük el • 
çisi bugün öğleden sonra Şigi Sara • 
yına giderek hariciye müsteşarı ile 
görüşı:nüştür. Bu mülakatın hedefi 
yukarı Adiçteki on iki ingiliz tebea -
sının çıkarılması kararı üzerine orta
ya çıkan tazminat ve dövizlerin nakli 
gibi meselelerin hallidir. İngiliz tek· 
liflerinin müsteşar tarafından müsa -
it bir surette karşılandığı bildirilmek 
tedir. 

yim. 
Her İf bir organizme dayanır 

piniz takdir buyuyursunuz. ilk öğretim komiayonu: 

Reis: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
Raportör: Cemal Ongun, 

Orta öğretim komisyonu: 

Reis: Tevfik Ararat, 
Halit Vedat Fıratlı. 

Raportör: 

Maarif Şurası, sadece bir forma -
!itenin ifası için toplanmış değildir. 
Sizden, her mesele hakkında veka -
letçe alınmış kararların, olduğu gi -
bi tasdikini değil her meseleyi yeni -
den tetkik ve mütalea ederek bizi 
aydınlatmanızı rica ediyorum. 

Bu hususta bütün teşkilat emri - Reis: Avni Refik Bekman, Rapor-
nize, bütün dosya ve vesikalar tet- tör: Nihat Sayar. 

Teknik öğretim komiayonu: Kızılayın kinin satışi 

hakkında bir izahı Yazı eaerlerimiz kikinize hazırdır. 
Atalarımızın yadigarı olarak kütü. Aziz arkadaşlarım; H · · Yüksek öğretim komiayonu: Türkiye Kızılay Cemiyetinden : 

Her iş, her şeyden evel bir orga - epınıze verimli çalışmalar ve 
panelerimizde mevcut yazma kıymetli . bunda muvaffakı'yetler dı"lerı·m.,, Reis: Cemil Bilsel, Raportör: Akil Kızılay .cemiyetinin inhisarında bu-l · ·r · k f ı b'b nizme dayanır. Maarıf davalarımızın 
eser en tasnı ettırere mu assa ı - Muhtar Özden. lunan kinin satışlarının inhisarlar i -· k halli de bir te§kilat meselesini kendi-lıyoğraf yalarını neşretme yolundaki daresine devredildiği ve devr ve tes -
çalışmamıza devam ediyoruz. Bu işi, liğinden ortaya atmaktadır. İşlerimi· Negriyat komiayonu: Hm muamelesine başlanılmış olduğu 
etraflı tetebbularda bulunacak olanla- zin yüzde yüz başarılması için mer • Parti Müfefti<İ Hasan R · H k yolunda bazı İstanbul gazetelerind~ 

·1" d b 1 ı f cıs: a kı Baha Pars, Raportör: -rımız için memnun olacakları bir me - kez teşkı atın an aş ıyarak köy ere Faik Reşit Unat. verilen haberler doğru değildir. 
1 l k k d t k . t kt kadar normaı bir şekilde işliyen yeni Rec'ıt Tankut Adana'da 

se e o ara ya ın an a ıp e me e - f 2767 numaralı kanunla sıtma ve fren-

-
İngilfere'nin yeni Paris sefiri 
Londra, 17 a.a. - Belgraddaki in -

giliz sefiri B. Roland - Hugh Camp
bell, Paris büyük elçiliğine tayin e -
dilmiştir. Mumaileyh son baharda te
kaütlüğünü ihtiyar edecek olan sir 
Phips'e halef olacaktır. 

Japon - Alman ticaret 

muahedesi imıalamyor 
Bertin, 17 a.a. - Japonya ile Al -

manya arasında bir ticaret muahede
sinin imzası pek yakındır. Vesikalar 
pek yakında Berlin'de parafe edile. 
cektir. Bir seneden fazla zamandır 
devam eden müzakereler ekseriya pek 
çetin olmuştur. Japonyanın Almanya
ya ihracatının mahsüs surette arttı
rıldığı bildirilmektedir. yim. bir teşkilata lüzum ve ihtiyaç vardır. Beden terbiyeai komiayonu: gi ilaçlarının memleketimize hariçten T .. k "l' ı · · sk' d ~ Daha şimdiden maarife taallük eden Adana 17 a p · "f · · H 

ur a ım erının e ı yazma eger- • .a. - artı mu ettışı a - R · A ithal ve dahilde imal ve satışı cemiye -b .. .. k lan bir ara t ı t o R · T eıs: Vildan şir, Raportör: Adil li eserlerini bize ve dünya ilim filemi - utun an un ya op a ıy - san eşıt an kut bugün şehrimize gel- Kortun. timizin inhisarı altındadır. ,. • ı t 'd b · d 
ne tanıtmak için onları neşretmek hu- rum. Diğer taraftan başka memleket - miştir. Müfettiş, bugün partide yapı - Ancak Sihat ve İçtimai Muavenet ng 1 re e 1 r gar :1 
s •sunda aldığımız kararı tatbik saha - lerin bu mevzudaki kanunlarını tetkik lan içtimaa riyaset etmiştir. Bu içti • Dilekler komiayonu: Vekaleti tarafından toz halinde ce - b b 
s .a koymıya başladık, bu yolda de - ettiriyorum. Bu hususta kendi ibti - mada, parti idare heyeti reisliğine a - miyetimizden alınarak komprime yap- Om a pa tf ad 1 
v:ım edeceğiz. yaçlarımızı inceden inceye tesbite ça- vukat Fahri Uğurlu ve Adana halke - Reis: Salih Zeki Buluğ, Raportör: tırtılmakta ve ziraat bankası vasıta - Londra, 17 a.a. - Bu sabah Wol. 

Milli müzelerimizin sayısını arttır - lışıyoruz. Bütün bu araştırmalar bi - vi reisliğine parti idare heyeti azasın- Sami Akyol. siyle sattırılmakta olan devlet kinin- verhampton garında bir yangın bom-
mak, mevcutlarını zenginleştirmek, tince maarif teşkilatını bugünkü ve dan Nevzat Güven seçilmişlerdir. Dünkü ,aJ..,maların hultha•ı terinin son defa çıkan 3631 numaralı bası patlamış ve binalar kısmen ha-

_~~b~ulam~Oz·e~l~e~r;d;e;n·i~liim~akd~am;:J~lartuı~m&ı~z~ın~v~eİ..Lya~rbın~k"i ıııiıa:hu:ti~yaa.jçt&IarmaıacıJıe:..v.zıa~p~v.Le~re~c~e~k.ı.ıs•uıı1ı-dı~B ... :i.ıH-:ıailıan-... R..:.e::.'.ı:;i:_t _;T:..:an::k:u:t:•:..M=e:rs::i:n::e,:.ıı::·:.:t.L.....ıııı:.... ...... .-------------L=k=a::n=u::n=la=-=Z::.i!.:ra::::a::!t:..!ba~n!!k~a~ı!!.ı~ vıe'.!.rA'in~e~in~h~i~i·"-'"'"·-=-ı rap olmuıtur. Yaralı ,,,..1r+.... ı::ı.·-··-.. •• ·--- .__. .~ v• •• • • •• • • • • ,.. • ...,., .. • • -~• • ..... • -.:-t- • ··~- •• ,_ • -• -•· 
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Divanı Muhasebat 

Kömür alrnacak 
Divanımuhasebat Reisliğinden: 
Divanı muhasebat için kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuş olan 
1 iO ton yerli kok kömürüne talip zu · 
hur etmemiş olmasından dolayı olbap
taki prtnamesine tevfikan 22. Tem • 
muz 939 cumartesi günü saat 11 de Di
vanı Muhasebat idare ve hesap itleri 
müdürlüğü odasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda pazarlıkla ihale· 
ıi' icra kılınacağından talip olanların 

32S liralık muvakkat teminatlariyle 
birlikte yevmi mezkurda adı geçen ko 
misyona müracaat etmeleri ve ıeraiti 

öğrenmek isteyenlerin idare ve hesap 
itleri müdilrlügünden parasız verile • 
cek olan şartnameyi istemeleri lüzumu 
ilin olunur. {3034) 12998 

Orman Umum Md. 

Muhtelif alil ve edevat ahna<ak 
Orman Umum Müdürlüğünden: 

Orman Amenajman itlerinde kulla-
nılmak üzere; 

200 adet pergel takımı 
200 ,, Dublü desimetre 
200 ,, Mail mesafeyi ufka tahvil 

200 " 
200 " 
200 .. 

cetveli 
Mikyası hendesi 
Çelik ıerit 
45 derecelik gönye 

200 H 60 ,. u 

200 ,. Minkale 
200 .. 

1000 " 
200 .. 
100 .. 

50 .. 
50 .. 

Mira 
Ormancı kompası 

Tecessümat burgusu 
İrtifa barometresi 
Pilinimetre 
Dürbünlü plançete 
satın alınacaktır. 

Bu allt ve edevatı vermek istiyen
lerin son tadilatı gösteren katalog • 
lar ile cins ve nevi, fiat, teslim ede -
bilecekleri tarihi gösterir teklif mek
tuplarını ı-8-939 tarihine kadar or
man umum müdürlüğünde teıekkül 

eden komisyona getirmeleri veya te -
ahhütlü olarak göndermeleri, 

7 Ağustos 1939 saat 10 da teklif ey· 
}edikleri alit ve edevattan birer nl1 -
mune ile bunlar hakkında her husuı
ta izahat verebilecek bir mümessil bu
lundurmaları lazımdır. (2937) 13035 

Ankara Defterdarlığı 

Tômirat yapt1rılacak 
Ankara 

İşin nevi 

Tamirat 

Defterdarhimdan ı 

Keşif bedeli 
Lira K. 
270 

Muvakkat teminat 
Lira K. 
20 25 

1 - Akköprüde depolar memnu 
bölgesi dahilinde hazineye ait bir a
det kargir evin çatı, çam ve çinko ta· 
miratı pazarlıkla kesilmiye konulmut
tur. 

2 - 1hale 24-7-939 tarihinde saat ıs 
te Ankara Defterdarlığında toplana • 
cak eksiltme komiıyonunda yapıla -
caktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen günde 
yukarda ya.zıh muvakkat teminat mak 
buzu ile komisyona gelmeleri ve bun -
dan evel şartnameyi görmek ve izahat 
almak iıtiyenlerin Defterdarlık Milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. (2899) 12864 • 

P. T. ve T. Md. 

2 No. lu fintan ahna<ak 
P. T. T. Levazım Miadürlüiün• 

dt!n : 
ı) - Taahhüdün ademi ifasından 

dolayı (50.000) adet 2 No.lu fincan açık 
eksiltmeye çıkarılmıttır. 

Z) - Muhammen bedel (12500), mu· 
vakkat teminat (937.5) lira olup eksilt· 
mesı 31 temmuz 939 pazartesi günü sa
at (11) de Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko • 
misyonunda yapılcktır. 

3) - İstekliler, muvkkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
vesaikle beraber o gün ve saatte mez • 
kur komisvona müracaat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T . levazım, İstanbul Kınaciyar. hanın
da P. T. T. ayniyat ıube müdürlükle • 
rinden parasız verilecektir. (2ı26) 

12162 

den mezun ve fili askerlik hizmetleri· 
ni ifa etmit olanlardan milfettitlik va
zi feıini ifa edebilecek tecrübe ve ma -
lumata sahip sicil ve sıhi vaziydleri 
miısait talipler alınacaktır. 

Taliplerin dilekçeleriyle fotoğraf • 
lan ilitik mu!c:Rsal ter~ümei tı-:1 lerini 
Temmuz 939 nihayetin .. kadar P. T. 
T. umu1111 n.\.( ürlüğü 'l~ ılondermcle 
ri ve haklarh.-la yapılac.ı • tetkikata e
sas olmak üzt :e halen~ Jltşmakta ol • 
dukları. va;if ;•.e aldık;;o • maaş mikta
riyle sicil numaralarını dilekçelerine 
zikretmeleri lhımdır. (2723) 

12773 

Makinist alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Radyo Diffüzyon iı • 
ta&yon ve Stüdyosu için imtihanla 80 
ili 100 lira ücretle makinist ve 125 ili 
150 lira ücretle baımakinst alınacak • 
tır. 

2 - Taliplerin liselerin fen kıımın
dan veya en az sanat mekteplerinin 
elektrik kısmından mezun olmaları ve 
başmakinistlik isteyenlerin ayrıca e· 
lektrik tesisatında bilfiil asgari beJ 
sene çalışmış bulunmaları lazımdır. 

3 - Şartnameler istida ile nihayet 
31 Temmuz 939 sonuna kadar 1stan -
bulda P. T. T. müdürlüğüne, Ankara
da P. T. T. umumi müdürlüğüne ya -
pılacaktır. 

1stidalarla birlikte aıağıda yazılı 
vesikaların verilmesi lazımdır. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı 
B) Diploma 
C) Sıhat raporu 
D) İyi hal kağıdı 
E) Bonservis 
F) - Baımakinistlik isteyenler i

çin, elektrik teıiıatında bilfiil bet ıe
ne çalıtmıJ bulunduklarına dair vesi • 
ka. 

4 - İmtihan, İstanbul ve Ankara -
da üç ağustoı 939 tarihinde yapılacak 
ve kazananlara • İstanbulda iseler • An 
karaya kadar azimet harcirahları veri-
lecektir. (2980) 12974 

D. Demiryolları 

Alôkadarlara 
D. D. Yolları Umum Müdürlüiün 

dea t 

"Arpacık" veya "Kıska" tabir edi -
len aotan tohumu 1. 8. 1939 tarihin -

uı.:us 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
~ Et fiatleri -------------------------------------

Belediye Reisliğinden : 
Et fiyatlarında yapılan yeni değişiklikler &!ağıda göıte

rilmittir. Sayın halka ilan olunur. 

Kuzu Eti 
Koyun Eti 
Dana Eti 
Sığır Eti (Kemiksiz) 
Sığır Eti (Kemikli) 

Yeni Fi. Krş. 

35 
36 
37 
34 
29 = 13109 

----------------------------------------------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

inşaat sahiplerinin nazarı dikkatine 
Yaptırdığınız bina1arın sağlam olmasını isterseniz çiftlik süt 

fabrikasının şimali dere boyunda bulunan birinci kum ocağından 

itina ile meydana getirilmiş kum ve çakılın tercih edilmesi menfa-
atiniz iktizasındandır. Tl: 1271 2649 

Kapah zarf usullyle eksiltme ilônı 
Zonguldak amele Birliği Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan İf: Zonguldakta Amele Birliği hasta
ne binaıının cenubundaki Granit parke yol ve betonarme duvar 
ve piyade kaldırım inıasıdır. Keıif bedeli (7745) lira (70) ku -
ruttur. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A) Mukavele projesi 
B) Eksiltme şartnamesi. 
C) Fenni tartname 
D) Vahit, fiat ve keıif hulasa cetvelleri. 
E) iki parçadan ibaret plan ve makta 
lstiyenler bu evrakı (2) lira mukabilinde Zonguldakta Amele

birliğinden tedarik edebilirler. 
3- Eksiltme: 2-8-939 çar,amba günü saat onbette Zonguldak

ta Amelebirliği faal heyeti huzurunda yapılacaktır. 
4 - Ekıiltmeye girebilmek için taliplerin (581) liralık muvak

kat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteaHhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı ıa
ata kadar Amelebirliği Başkanlığına makbuz mukabilinde ver -
meleri icabeder . . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2663 

den itibaren D. D. 9 numaralı tarife - lhuı ile buna mUteferri diğer evrak 
nin kuru sebze nakliyatına malwu• altı Ura mukablllnc!e Naallll beledi -
(2) inci zeyline ithal edilmiştir. yesinden alına ilir. s e ı e~n . 

Elflktrik tesisatı 
Fazla tafsilat için istasyonlara mü- lif mektupları ve en az 30 hın Jıralık 

racaat edilmesi. bu ite benzer it yaptığına dair nafıa 
(3097) 1092 idarelerinden almıt olduğu vesikalara 

istinaden ihale tarihinden 8 gün evel 

Kazalar 
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. (S1S4/ 3072) 

Bir hekim ve bir baytar arınıyor ı3001 

Salihli Belediyesinden ı 

Belediyemizin ayda (90) lira üc • 
retli belediye hekimliii ile ayda (50) 
lira ücretli ve ayrıca da on lira ve
saiti nakliye ücreti tediye edilmek 
şartiyle mezbaha baytarlığı açıktır. 

İsteklilerin ellerinde diplomalariy
le birlikte belediyeye müracaatları i-
lin olunur. 12849 

İnşaat münakasası 
Çay Belediyesinden : 

Keıif bedeli (1200) lira ve (1000) 
metre tulünde Hatay yolunun kenar
ları adi arnav•Jt kaldırımı ve keşif 
bedeli (682) lira (17) kuruş kirgir 
dört oda bir salon üç idrarlık umumi 
hala inpsı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Gördes Belediyesinden : 

Musaddak projeli 41 beygir kuve -
tinde dizel motöriyle müteharrik 
Gördes kasabasının elektrik tesisatı -
nın yaptırılması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 
Keşifname ı4ı97 lira ise de bina 

inşaat tadil bedeliyle ağaç direkler 
belediye tarafından temin edileceğin
den bunların keşif bedeli tenzil edil -
dikten ıonra 12597 ketifli kısmı ek -
siltmeye konmuştur. 

Şartnameler parasız Gördes beledi
yesince verilecektir. Eksiltme 11 ağus 
tos 939 saat 11 de Gördes belediye da
iresinde ihale edilecektir. Muvakkat 
teminat 630, kati teminat 1260 liradır. 

Teklif mektuplan 10 Ağustos 939 
saat 14 de kadar Gördes belediyesince 
kabul edilecektir. 

(312S) 13096 

Elektrik tesisatı 
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Kira Irk : 
Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 

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

2333 
Kiralık - Atatürk bulvarında Fo

to apartmanında 2 ve 4 odalı daire ki
ralıktır. Kaloriferli ve konforludur. 
Altındaki İzmir bakkaliyesine veya 
kapıcıya müracaat. Telefon 1235 

2442 

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 kiraliktır. 2521 

Küçük ilôn şartlar1 
Dort satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
Jki defa için 50 Kuruı 
Uc defa ic;in 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredılecek bir illn için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Ktic;ük llinlann 120 harfi geçme
mesi lizımdır. Bu miktarı geçen i
li.olar ayrıca pul tarifesine tabidir, 

Devren kiralık - Tam konforlu S \ 
büyük oda ve müştemilatlı daire,, Sı- Acele satılık buz dolabı - Az kul
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka- nılmış altı ayaklı bir buz dolabı çok 
gı Eğriboz apartmanı. Telefon: 1301 ucuz fiyatla satılıktır. Çıkrıkçılar yo· 

2530 kuşu Ece sokak No. 4. e müracaat. 
Devren kiralık daire - Kalorifer 2648 

sair her türlü konforlu. Yenişehir Acele satılık otomobil - Azimet 
Demirtepe Emek Ap. Tl: 2532 · 3295 dolayısiyle 35 modeli (Buik) marka 

2SS8 dört kişilik Tel: l 722 2654 
Kiralık oda - Sıhat vekaleti karşı· 

sında Çakatay sokaktan Arman soka . 
iı A, 1 Mümtaz bey apartmanı birinci 
kat. 2589 

Kiralık - Yenişehir Adakale sokak 
No : 19 kalorifer ve bilcümle tesisatı 
havi bir ve iki oda ve müştemilatlı da-
ireler. Kapıcıya müracaat. 2614 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde üç oda bir mutfak hava • 
gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
müracat Tel: 3991 26ı8 

Kiralık daire - Beş oda bir hol bir 
küçük oda. Yenişehir 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 

Satılık arsa - Yapılmış bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M2 i
mar parselli inşaata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. No. ı 2659 

Satılık arsalar - Cebecide tren hat 
tı yanlarında pazar yerine yapılacak 
stada nazır manzaralı imarca ufak 
parselli Tel : 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 2660 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul
varı, Yeni şehir; Demirtepe, Maltepe, 
Cebecide iratlı konforlu Tel: 2406 
Bayram C. No. l 2661 

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: ı953 2599 

Kiralık ucuz oda: Banyolu konfor
lu eşyalı ve eşyasız Kooperatif arka · 
·ııında apartman dairesinde müracaat 
sabah akşam Anafartalai cad No. 111 
Halil Naci müessesesinde Adnan 
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k ~k tatUrk caddesi üzerinde irat getir~r 

ıra ı - o a, o • e e trı , su, 1 k 1 S · dd · 
ı.,.-..... kiraaı 23 lira. Sıhiye Vekl- satı ı apartman ar anayı ca esın • 
leti kar~ıaında ttlı:lz aokak Burçak a- dfıı U No. Tela 1Qiıa-
partımanı zemin kat. 2626 Satılık arsalar - Rus ve alınan se • 

fareti arkasında satılık arsaları olan 
Kiralık - Mobilyalı mobilyasız kon senet veyahut caplariyle Sanayi cadde 

forlu havadar oda : Çıkrıkçılar yoku- si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 
şunda temiz bir ailede. Balıkpazar Ye 
niçağ Sok. 3 Birlik Rakı deposunda Ucuz satılık arsalar - Yenişehirde 
Musa. 2629 Nafıa vekSleti kar§ısında Atatürk cad 

. . . . • desinde ucuz satılık arsalar Senayi 
Kıralık daıre - Yenışe~ır. Demı~- caddesinde 82 No. Tel: 19S3 2602 

tepe, Akbay sokak No. 9. ıkı oda, hır 
hizmetçi odası banyo mutfak elek· Satılık arsa - İstasyon arkasında 
trik, havagazı. ' ' ~63o Muhafız alayı old~ğu yerlerde satılık 

ucuz arsalar Sanayı caddesi 82 No. 
Kiralık - Dr. muayenehanesine ve- Tel: 1953 2603 

ya aile için elverişli kalöriferli devren Satılık - 928 model Chevrolet 4 si 
kiralıktır. Ankara posta Cad. Hanef lindirli kapalı otomobil motor, boya, 
Ap. No. 3 Tel: 3714 263S döşeme iyi vaziyette acele satılıktır. 

Kiralık daire - Yenişehir Düzenli Zeki Bayraktara telef.on ıo90 2609 
sokak No. 15 Güvenç apartımanı A 1 1 1 
50 - 55 liralik ferah ve manzaralı dai· ce e satı ık - Az kullanı mış ço -

cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 
reler. Ti: 3063 2636 halk gömlekçisine müracaat. 26ı3 

Kiralık - B. Vekalet ve Maliye ve
kiletine 1 dakika mesafede vilayet ar
kası inkilap mahallesi Fırat sokağı 
No. 9 asma ağaçlı hanenin birinci ka-

Satılık - Yenişehirde havuzbaşın
da halk partisinin yanındaki tahsil fU 
besinin oturduğu bina 840 M2 arsası 
ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 

Bir motosiklet 
ah nacak 

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. 

Şuhut Belediyesinden : tı 2 oda 1 mutabak ı8 liraya. 264S No. Tel: ı953 2634 

Satılık - Modern ve Avrupa ma -
mulatı salon yemek yatak ve çocuk 
odaları gramofonlu radyo acele satı -
lıktır. Kızılay karşısı Sosyal apartma 
nı kapı 3 daire 4 2638 

Elbistap Kaymakamlıjmdan: 
Kazamız köylerinin sağlık işlerinde 

kullanılmak üzere Zündap veyahut 
lndiana marka bir sepetli motoıiklet 
ahnmaıı eksiltmeye konulmuıtur. 

İsteklilerin en geç 20. 7. 939 perıem 
be günü saat 10 na kadar Elbiıtan kay 
makamlıiına bat vurmaları ilan olu -
nur.. 12977 

Elbise ahnacak 

2490 numaralı kanunun 2, 3 madde
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş

lerle iştigal ettiklerine dair vesika
larını ihaleden üç gün evel beheme
hal encümene bildirmeleri lazımdır. 

13041 

Hükumet konağı yaphrlla<ak 
Elbistan Kaymakllmhiından : Malkara Malmüdürlüğünden: 

Kazamız köylerinin sağlık korucu • Yapılacak iş: Yirmi bin altı lira 
ları için yerli elbise satın alınacaktır. 67 kuruş Malkara hükümet konağının 
Beherinin muhammen bedeli El • ikinci kısım ingaatıdır. Bu işe ait şart 
bistanda teslim ıartiyle on bir liradan name ve merbutatı her gün mesai sa -
olmak üzere 11 adet elblıe ekıiltmeye atleri içinde mal müdürlüğüne müra
konmuştur. caatla görülebilir. 13. Temmuz 939 ta-

İsteklilerin en son 20. 7. 939 perıem rihinden itibaren ıs gün müddetle ve 
be günü aaat ona kadar Elbistan kay- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
makamlığına bat vurmaları duyuru - nulmuştur. 

lur. 12978 28 Temmuz 939 cuma günü saat ıs 

Elektrik tesisatı 
de kaymakamlık makamında teklifler 
haddı layik görüldüğünde komisyon-

N 
•
11

• B 
1 

d" • d ca ihale yapılacaktır. 
azı ı e e ıyuın en : 

. . . Muvakkat teminat miktarı (ı500) 
31. 7. 939 pazartesı günü saat 16 da lira so kuruttur. 

Na.zilli belediye ihale encümeninde 

ı - Kapalı zarfla pazarlık usutiyle Kiralık - Büyük bir oda hol bal • 
evelce münakasaya konulup talip zu- kon tam konforlu möbleli bir buçuk 
bur etmediğinden dolayı bu defa ıart- ay için ehven fiyat Yenişehir Selanik 
namesinde deiişiklik yapılarak yeni Cad. Selanik A,p. No. 7 hemen içinde-
den münakasaya konulan ı7723 lira kilere müracaat. 2646 
49 kuruı bedeli keıifli Şuhut kasaba - Ucuz kiralık küçük daireler - Mal 
sı elektrik ve makine tesisatı ı8. 7. tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
939 gününden başlıyarak on altı gün daire kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra • 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. miz'e müracaat 2650 

2 - İhale Şuhut belediyesinde top· 
lanan encümen tarafından 2. 8. 939 
çarşamba günü saat ıs de yapılacak -
tır. 

3 - Muvakkat teminat 1329 lira 23 
kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan proje ve hülaaa 
keşif malzeme montaj şartnameleri 
hisabat ve münakasa şartnamesi mu -
kaleve projesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınır. 

5 - İstekti olanlar nafıa vekaletin· 
den alınnuı enstelatörlük vesikası ve 
ona mümasil tesisat yaptığına dair a
lınmış bonservisleri ihaleden bir sa • 
at evetine kadar belediye encümenine 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
veya posta ile göndermeleri ilin olu -
nur. (S2S0/ 3128) 13099 

Kiralık daire - Bankalar cadde -
sinde dört oda bir hol ve müştemi -
litlı resmi ve hususi daireye ve mu • 
ayenehaneye elveri§lidir. Tel: ı317 

2652 

Kiralık dükkan - Çocuk ·saray 
caddesinde No. 31 Diker şapka salo -
nu devren kiralıktır. Taliplerin adre-
se müracaatları. Tel: 3381 26S3 

Kiralık apartman - Yazıhane, mu
ayenehane, kadın terzihanesine ve ika 
metgaha fevkalade elverişli tam kon
forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu 
pasta salonu üstünde birinci balkon -
lu daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
pıcıya müracaat Tel: 1162 266S 

Sat.hk : 

Aranıyor : 

Kiralık daire aranıyor - Yenişe -
birde 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 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 
Aranıyor - Cebecide ev veya apart

man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin ı953 numaraya müracaat et-
meleri rica olunur. 2525 

Aranıyor - İşlek tütüncü ve bak 
kaliye magazası olup da devren sata • 
cakların ve sermayeli ortak arayan • 
ların yeni hal İzmir bakkaliyesi Ah • 
met Çubukçuya mektupla müracaat • 
lan. 2655 

iş verenler · 

eksiltme komiıyonu odaıında 42318 1i w .. İstekliler Tekirdağ. nafıa mü?ürlü • 
Münhal müfettişlikler ra 84 kuruı bedeli keıim nafıa veka- ı~nden aıcakları ehtıyetnameyı ha -

letince muaaddak Nuilli kasabası e- mıl bulunacaklardır. 

Şiıirme dhaıı we saire ıhnacak 
Nevtehir Belediyesinden : 

lstanbul'da satılık yeni villa -
Ankarada bir köşk veya apartman ile 
mübadele dahi yapılır. İzahat için M. 
M. v. Tercüme ıubesi müdürüne mü-

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı kardeşler karşısında Fethi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 

P. T. T. Umum Müdürlüiünden: lektrik ıebeke ve tranıformatör ve te- Teklif mektuplarının 28 Tem. 939 
İdaremiz teftiş beyti kadroıunda siaatı 2490 sayılı kanunun hillriiınleri- cuma günü saat 14 buçuğa kadar kay

münhal bulunan 80 • 70 - 55 - 45 ve 40 ne göre kapalı zarf uıuliyle eksiltme- makamlık makamında toplanmıı olan 
lira maqlı bapnilfettiıtik ve mü.fettit ye konrnuıtur. komisyona verilmiı olması luımdır. 
tiklere haleıı devlet hbmetinde mlla • llllftkkat teminat miktarı 3173 lira Taliplerin muayyen günde milraca-
tabclem 11Wki1e. n tı ............ 

Belediyemizin yeni yaptırmıı oldu
ğu mezbahada kullanılmak üzere hay
vanlar için elektrikle ıişirme cihuiy
le hayvanların adlarını gösteren niza
mına uypn damp.lara ihtiyacımu ol-

racaat. 2519 
Satılık ev - Mamakta Maske fab . 

rikuı caddesi üzerind.: 3 oda 1 mut 
bülbm lhel 

Tel: 2977 ye müracaatları. 2590 

iş arayanlar: 



18 - 7. 1939 

r:::::::·:::::~~~~:~~:~:::::~~:~~~~~!::~~:~~:::::::::::::::ı 
Naciye'nin eflatun renkli 

İç çamaşırları nereden çıktı 

Emine inkôrô yeltendi ama ... 

EE;~~:l~~~~:~~~~i.~~~~ ::~~~ 
nı bıraz uzun alıştırmışsa kımsenın 

TAYYARE SAATLERl 

U[US -9-

Ankara Borsası 

17 Temmuz 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Millino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brtiksel 
Ati na 
Sof ya 

5.93 
126.6575 

3.355 
6.66 

28.5525 
67.45 
S0.825 
21.515 

1.0825 
1.56 
4.3325 

14.035 
23.845 
24.8425 

5.93 
126.6575 

3.355 
6.66 

28.5525 
67.45 
50.825 
21.515 

1.()825 
1.56 
4.3325 

14.035 
23.845 
24.8425 

Vilôyetler 
Kapah zarf usuliyle ilin Afyon Lisesi meıun1arana 
Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: Afyon Lisesi Direktörlüğünden . 
ı- Eksiltmeye konulan iı: Of bü. 1933 senesinden itibaren lisemizden 

HükOmet konağı yaptırıl~cak kümet konağı (46419) lira {88) kuruı· mezun olup da direktörlüğe pu1 ve 
luk 2 inci kısım inşaatı. diplôma kabı parası veren ve d~plo • 

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 2 - Bu işe ait şartnameler ve ev - malarını kapsız alan ve halen dıplo. -
rak şunlardır: malarını alamı yan mezunlarımızın hır 

25. 7. 939 salı günü saat 15 de lstan- A _ Eksiltme şartnamesi, an evci direktörlüğümüze bat vurma-
bul'da nafıa müdürlüğünde eksiltme B - Mukavele projesi, ları ilan olunur. 
komisyonu odasında (37248.13) lira c _ Bayındırlık işleri genel tart- (5153/3073) 13008 
keşif bedelli Silivri hükümet konağı namesi, 

ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek D _ Yapı işleri umumi ve fenni Çam ve köknar ağaCI 
siltmeye konulmuştur. şartnamesi, 

satışı 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş - E _Vahidi fiat listesi hususi prt· 

leri genel, hususi ve fenni şartname - name keşif hulasa cetveli, 
leri, proje keşif hülasasiyle buna mü - F - Projeler, Çankırı Orman Çevirge Müdür-
teferri diğer evrak {187) kuruş muka- İstekliler bu işe ait keşif evrakını lüğiınden : 

bilinde dairemiz?en verilece~tir. (233) kuruş bedelle Trabzon nafıa mü 1 - Çerkeş kazası dahilinde vaki 
Muvakkat temınat (2794) lıradır. dürlüg-ünden alabilirler. 

f k Çit devlet ormanından bir sene zar • İsteklilerin tekli me tupları ve en 3 _ Eksiltme 24.7.939 pazartesi gü-
P.•rasına puluna dokunmaz. Çoktanbe
rı. hastahanede çalışmaktadır: fakat 
hıç kimse Emine'nin el uzunluğundan 
tikayet etmemiştir. Ancak, Emine'nin 
bu Çamaıır iptilası da günün birinde 
P•tlalı: vermiı ve zavallı kızcağızı hır
tız Yaftasiyle ikinci sulh cezaya ka -
dar ıürüklemittir. 

Saat Dakika 

Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Rükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.55125 
23.90125 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.55125 
23.90125 

fında kat ve ihraç edilmek üzere 3308 az (35000) liralık bu işe benzer iş yap- nü saat (15) de Trabzon Nafıa müdür- M
3 

çam ve (
123

) M
3 

küknar ağacı 
tığına dair idarelerinden almış olduğu lüğü odasında yapılacaktır. 11. 8. 939 cuma günü saat 14 de kapalı lzmirden - Ankaraya 

Adanadan - Ankaraya 
htanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - 1zmire 
Ankaradan - Adanaya 
Ankaradan - lstanbula 

9 
9 
9 

15 
14 
16 

10 
30 
30 
05 
4~ 

00 

NOBETÇl ECZANELER 
Emine, hastahanenin - ve bu arada 

•rlı:adaşlarının - çamaşırlarını yıkar
ken anlaşılan Naciye'nin ötesi berisi 1-7-939 glinünden 31·7-939 akşamına kadar 
lıoıuna gitmiJ. Başlamıı fırsat kolla _ eczaneler gece nobet cetveli 
!!lağa. •• Derken bir gün - banyo günü 
- bu fırsata kavuşmuş ve arkadaşı 
Naciye'nin banyoya koyduğu iç çama
l•rlannı kimse görmeden benimse
ll'liı. Feliket timdi başlıyor: ya görür
lerse? Emine'nin sandığı sepeti var, 
fakat Naciye'nin çamaşırlarını oraya 
koydu mu içi rahat etmiyecelç, ya a
rar bulurlarsa? Dıprıya çıkarmak da 
o kadar kolay değil.. Koltuğundaki 
paketin ne olduğunu pek ilci sorabi
lirler. 

Emine'yi bir düşüncedir almış .. B· 
Cüzel iç çamaıırlarını nereye saklasam 
ki rörülmesin, ve dışarıya ne tertiple 
Çıkarsam ki kapıcının nazar dikkatini 
Celbetmesin? 

Çare aramağa koyulmuş. Mahimdur 
lti arayan çaresini bulmakta gecik
lbez. Öyle olmuş. 

Emine kendi kendine şöyle düşün
l!lÜf: 

- Bunları kendi iç çamaşırlarımın 
altına giyerim. Kalkıp beni soydurup 
da arıyacak değiller ya artık ... Öyle 
}'apmıı. Naciye'nin eflatuni iç çama -
fırlarım kendisininkilerin altına gü -
zelce giymiş; fakat tam hastahaneden 
Sıkacağı zamanda içeriden Naciye'nin 
Samaıırlarını arıyacağı tutmuş. Ye
tinde göremeyince yaygarayı basmıı: 

- Çamaıırlanm da çamatırlarım ... 

- Kimden §Üpheleniyorsun, diye 

ı - Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2- Ankara ve Venışehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczanelerı 

4 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

5 - Yenı ve Halk 
Eczaneleri 

6 - Sakarya Eczanesi 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 
6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nobet alan eczaneler pazar 
günü de nobetçi olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Dığer eczanelerin pazar 
gunleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ka -
bul edilmiş ve kendilerine teblig edilmiş -
tir. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bır kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele ımdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALAR! 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara· 
aı: (234ı . 2342). - Elektrık ve Hava -
gazı arıza memurlugu: ( 1846). - M esa
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSl TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civarı: (2645-1050·1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yeniıehir, Havuzbası Bizim Taksi 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291 ). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Dcmiryolları Gar istihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Iıık Taksi Inonü Caddesi (3394). 

Otobüalerin ilk Ye aon 
e en has .na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

7.15 23.20 
7.25 23.00 
7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmenden Ulus M. na 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören"e 
Keçiôren'den Ulus M. na 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeciden Ulus M. na 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

Cebeciden A. Fabrikatara 7.00 
Aa. fabrikalardan Cebeciye -.-

-.-
17.00 

Yenitchirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehire 7.10 23.00 
S. pazanndan Akkopriıye 6.15 7.00 
Akkoprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulua M. dan Bahçelı evlere -.- 20.00 

~ Ulus meydaniyle istasyon arasında her 
beş dıkikade bir ser er olup tren za -
manian seferler daha ııktır, 

1 Ulus meydaniyle Yeniıehlr, Bakanlrk -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki -
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beı, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

!i Akıamları Ulus Meydanından eaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danını dôntişleri sinemaların dağılış sa
atine tlbidirler. 

Posta saatleri 
Teahhüthi saat ( 18) e kadardır . 
Poıta uat ( 19) a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaıa Hattı : 

Her gün: 

Her gün; 

8.30 (Pazarte•!· Perşembe ve 
Cumarteıı Toros S. treni 

17.00 • 19.25 Anadolu S. treni; 
. 20.20: 

Kayaeri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hatu : 
Her giın 9.25: 

Kayseri, Ulukışla Adana, Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma gunleri; 21.23 Toros 
S. treni~ 

Kayseri, Utukısla. Adanı Hattı : 
Her cün: 12.45: 

Zonguldal, Çankırı Hattı : 
Her cün: 17.20: 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarnu kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sara:rı yanında Sarraf 

ESHAM VE T AHV1LAT 

Yüzde beş 1938 
İkramiyeli 19.- 19.-

vesikalara istinaden İstanbul vilaye · 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle f 
1
• 

1 
b. ..dd tl tt 

·h· d (8) ·· zar usu ıy e ır ay mu e e ar ır • tinden eksiltme tarı ın en gun e- pılacaktır. ı 
1• 939 l ·t . . . . mıya konu muttur. vel alınmış eh ıyet ve yı ına aı 5 _ Eksiltmeye girebılmek ıçın ıs - . . 

Ticaret odası vesikalarım havi kapalı teklilerin (3481) lira (49) kuruş mu - • 2 - Beher. gayrı m~mul met.~e mık-
zar arını . · va at temınat me u u v -Sivas - Erzurum 

Hattı İs. Ill. 19.92 19.92 
fl 25 7 939 Sa lı günü saat 14 kk . kt b eya makbu ap çamın tarıfe bedelı (460) koknarın 

.!) de kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne zu ve bundan başka aşağıdaki vesika- da (400) kuruştur. . 
~:============= vermeleri. (4636/2644) 12689 larım kapalı zarflarına usulü veçhile 3 - Muvakkat temınat (1178) lira 

D. Hava Yollan 

Kok kömürü ahnacak 
Devlet Hava yolları Umum Mü. 

dürlüğünden : 

1 - İdaremizin kışlık ihtiyacı olan 
100 ton kok kömürü açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli meydan tes
lim (2475) lira olup muvakkat temi 
natı 185 lira 63 kuruştur. 

3 - Eksiltme 26. 7. 939 çarşamba gü 
nü saat 11 de Ankara' da Devlet hava 
yolları u lUm müdürlüğü binasında 

yapılacan:tır. 

4 - Bu hususta mukavele ve şart -
nameler Devlet Hava yolları umum 
müdürliiğünden parasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme pün ve sa
atinde tayyare meydanındaki Devlet 
Hava yolları umum müdürlüğüne gel
meleri ilan olunur. (2859) 12829 

Ankara Valiliği 

Köprü korkuluğu yaptırllacak 

Keşif bedeli (915) lira (75) kurut
tan ibaret bulunan Ankara İstanbul 
yolunun (52) inci kilometresinde köp 
rünün korkuluk işi 3. 8. 939 perşembe 
günü saat on beşte vilayet daimi en -
cümeninde pazarlıkla ihalesi yapıl • 
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (71) lira (38) 
kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasiyle na
fıa müdürlüğünden alcakları ehliyet 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saattte daimi encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa dairesinde görebilirler. 

(3132) 13102 

Demir işleri 
Ankara Valiliiinden : 

Keşif bedeli (5338) lira (75) kuruş 
tan ibaret bulunan Hipodromda mev
cut demir tribünlerin irtifaları azaltı
larak arzının çoğaltılması işi 3. 8. 939 
perşembe günü saat ıs de vilayet da -
imi encümeninde ihalesi yapılmak Ü· 

zere açık eksiltmeğe konulmuıtur. 

kovması lcizımdır. (16) kuruştur. 
Okul binası yaptınlacak Trabzon vilayetind~n bu iş için alın- 4 - Şartname ve mukavelename pro 

Kırıehir Vilayetinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 

Kırşehir Yenice mahallesinde yapı -
lacak on yedi bin beş yüz yetmiş dört 
lira doksan altı kuruş keşif bedelli beş 
dersaneli ilk okul binası ikmal inşaa
tı işidir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
rak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele 
C - Bayındırlık işleri genel 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif ve keşif hulasası, 
F - Projeler, 
3 - Eksiltme 3.7.939 gününden 

27.7.939 perşembe gününe kadar kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltme 20.7.939 perşembe gü
nü saat on beşte vilayet daimi encü -
meninde toplanan komisyon tarafın -
dan yapılacaktır. 

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı na
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (1318) lira (12) kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve aşağı • 
daki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la 
zımdır. 

mış ehliyet vesikası. jeleri Çankırı orman çevirge müdür • 
1939 mali senesine ait ticaret odası lüğü ile Ankara orman umum müdür· 

vesikası. tüğünden istenilir. 
6 - Ehliyet vesikaları talebinde 5 _ Müzayedeye iştirak edecekler 

bulunanlar 24. 7.939 tarihinden en az l490 sayılı arttırma ve eksiltme kanu
(8) gün evci istida ile vilayete müra - nu hükümlerine göre evrakı müsbite
caat edeceklerdir. Bu zaman zarfında !eriyle ve teminat mektuplariyle be -
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt- raber ihalenin yapılacağı gün ve sa • 
meye giremiyeceklerdir. atte Çankırı orman idaresinde hazır 

7 - Teklif mektupları yukarda ü- bulunmaları lazımdır. 
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 5234 3126) 
eveline kadar komisyon riyasetine ge-

13097 

tirilerek makbuz mukabilinde verile- Okul binası yaptırılacak 
cektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecik -
meler kabul edilmez. (4954-2885) 

12857 

Telsiz istasyon binası 

yaptır1localt 

Yozgat Valiliğinden : 

ı - 930 bütçesine mevzu tahsisat 
dahilinde yapılacak (17564) lira 63 
kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk o -
kul inşaatının ikinci kısmı kapalı zarf 
usuliyle ve bir ay müdetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme prtnamesi 
b) Muvakkat mukavelename proje· 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğün- si 
den : 

c) Bayındırlık itleri genel prtna • 
Yeşilköyde yeniden yapılacak tel - mesi. 

siz istasyonu binası inpatı kapalı zarf d) Yapı itleri umumt ve fennt prt• 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. namesi 

nda arıth oldu - Ekailtmc 26.1. g~g cartamba ... t 1$ f) Kepi hWblıia ve tahlili fiyat. 
........ ........, ............ ....,_. - el Proje. 

- Bu itler için v !Ayetten bir tİJllk odasında toplanacak mOdOrJülı: 3 _ İstekliler bu evrakları vilayet 
hafta evci al.ınmış ehliyet vesika~ı. alım satım komisyonunda yapılacak • daimi encümeninde her gün görebi • 

7 - Teklıf mektuplarının eksıltme tır. r ler e müracaat ederek bedelsiz ia -
tarihi olan 20-7-?39 perşe~be günü Keşif bedeli 65946 lira 93 kuruş mu· t~~ebi~rler. 
saat on beşten hır saat evelıne kadar vakkat teminat 4584 liradır. Ek 'l 

10 8 
939 be 

· 1 • d · 4 
•• • kb 4 - sı tme . . pertem vı ayet aımı encumenıne ma uz mu- İsteklilerin mukavele, eksiltme ha - •· ·· 14 d "}" t d · i c"" 

kabilinde vermeleri lazımdır. gun~ sdaat 
1 

e vkltayc aım en u • 
yındırhk işleri genel hususi ve fenni menın e yapı aca ır. 

Bundan sonraki teklifler ve posta - 1 • · k ·f hüı- • ı 
şartname en proJe eşı asasıy e 5 _ Eksiltmeye girebilmek için is· daki gecikmeler kabul edilmiyecektir. b ·· f • d'· k 330 k 

una mute errı ıger evra ı u - teklilerin "'o 7,S hesabiyle (1317) lira (4972-2882) 12855 k b'l• d } k k /G 
ruş mu a ı ın e a ma ve muva - 35 kuruş muvakkat teminatını verme-

Kıpah ıırf usuliyle ilin kat teminatını yatumak üzere çalıtma teri ve ihale gününden en az 8 gün e
günlerinde mezkur müdürlük idari ka- velki tarihle vilayet nafıa müdürlü • 
lem levazım kısmına eksiltme gün ve güne müracaat etmek suretiyle bu ite 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: saatinden bir saat evetine kadar en az mahsuı müteahhitlik vesikalarını is _ 
50.000 liralık, bu işe benzer it yaptığı- tihsal ve ibraz etmeleri meıruttur. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Akçaa -

bat hükümet konağı (43.169) liralık i· 
kinci kısım inşaatı. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
rak ıunlardır: 

na dair idarelerinden almış olduğu ve· 
sikalara istinaden İstanbul vilayetin- 6 - Teklif mektupları ihale saatin-

den bir saat'eveline kadar encümene den eksiltme tarihinden 8 gün evel a-
getirilerek eksiltme komisyon reisli -lınmış ehliyet ve 939 senesine ait Ti -

caret odası vesikası ve muvakkat te _ ğine verilmesi lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. A - Eksiltme şartnamesi, minat makbuz veya banka teipinatları- / 

B - Mukavele projesi, nı havi kanunun tarifine göre hazır - <5258 3130) 13100 

c - Bayındırlık işleri genel şart- Janmıt mektuplarını sözü geçen ko. Okul binası yaptırılacak 
namesi, misyon başkanlığına No. lu makbuz 

D - Yapı işleri umumi ve fenni mukabilinde tevdi eylemeleri. 
şartnamesi, 2991/2886) 12874 Yozgat Valiliğinden : 

E - Vahidi fiat listesi hususi şart- 1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat 
name keşif hulasa cetveli, Gö(men evleri yapflrdacak dahilinde yapılacak (13739) lira 82 

F - Projeler, kuruş keşif tutarlı Sorgun ilk okulu-
lstekliler bu ite ait keıif dosyasını Kırklareli laki.n Müdürlüiiln· nun ikinci kısmı kapalı zarf usuliyle 

(216) kuruş bedel mukabilinde Trab- den : ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl 
Muvakkat teminatı (400) lira (41) .r:on Nafıa müdürlüğünden alabilirler. ı - Kırklareline 19 kilometre uzak mıştır. 

kuruştur. 3 - Eksiltme 24.7.939 pazartesi gü- ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 2 - Bu ite ait prtname ve •vrak 
İstekliler muvakkat teminat mektu- nü saat 14 de Trabzon Nafıa müdür- kilometrede Tekkeşehler'de 50 ve 22 şunlardır: 

bu veya makbuzu, Ticaret odası vesi- lüğü odasında yapılacaktır. kilometrelaıfde Kızılcamüsellim kö - a) Eksiltme prtnamesi 
kası ile bu iş için nafıa müdürlüğün· 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yünde 50 ki ceman 200 göcmen evi in- b) Mukavelename projesi 
den alacakları ehliyet vesikasiyle bir- pılacaktır. şaatı yalnız kerestesi hükümet tara - c) Bayındırlık işleri genel şartna _ 
tikte sözü geçen gün ve saatte daimt 5 - Eksiltmeye girebilmek için is - fından verilmek üzere toptan veya gü mesi 
encümene gelmeleri. teklilerin (3238) liralık muvakkat te- rup halinde eksiltmeye konulmuıtur. 

• t k d) Yapı itleri umumi ve fennt prt-Bu işe ait keşif ve şartnameyi her mına me }Ub ~eya m~kbuz ve bundan 2 - Umum keşif tutarı 64452 lira namesi 
gün vilayet nafıa müdürlüğünde gö • batkı aşagıdak.~ ves~kalarını kapalı 96 kuruıtu~. 
rebilecekleri. (3133) 13103 zarflarına usulu veçhıye koyması la- 3 _ Eksıltme 28 Temmuz 939 cuma f) Keıif hUliaası ve tahlili fiyat. 

zımdır. günü saat 16 da Kırklareli iskan mil - g) Proje 
Trabzon viliyetinden bu iş için alın- dürlüfünde müteşekkil komisyonu ta 3 - İstekliler bu evrakları vilayet 

mıt ehliyet vesikası. rafından yapılacaktır. daimt encümeninde her gün görebilir 
1939 mali senesine ait ticaret odası 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle- ter ve müracaat ederek bedelsiz istiye 

vesikası. dir. bilirler. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde 5 - Münakasa prtnamesi, plan ve- 4 _ Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 

Ankara Belediyesi 

Elbise yaptırılacak bulunanlar 24. 7.939 tarihinden en az sair evrak 322 kurut bedel mukabilin - günü saat 14 de vilayet daimi encü. 
(8) gün evci istida ile vilayete müra - de Kırklareli iskan müdürlüğünden a- meninde yapılacaktır. 

Ankara Belediyesinden • caat edeceklerdir. Bu zaman zarfında lınabilir. Ek ·ıt . b.l k i . . 
• ·k t ı b. d · • . 5 - sı meye gıre ı me çın ıı : . .. . . . . veıı a a e ın e bulunmıyanlar eksılt- 6- Muvakkat temınat akıçeıı : • . . . 

1 - Su ışlerı mustahdemını ıçın yap meye giremiyeceklerdir. Arizbaba için .. 2565,, lira 46 kuruı, tekhlerın % 7,S hesabıy~e {1039) lıra 
tınlacak olan 84 kat elbise ile altı a. 7 - Teklif mektupları yukarda Ü· Tekkeşehler için "1129" lira 15 kuruı, 451 .kur~t mu~~~~t temınatını v~~e· 
det go··mıek on be• mu··ddetle a~ık ek - ·· •• dd d · .. . • . . 1ı: lerı ve ıhale gununden en az 8 gun e-s :ı çuncu ma e e yazılı saatten hır saat Kızılcamusellım ıçın "1137" lıra 11 u 
siltmeye konulmu•tur 1. k d k • · • . "f velki tarihle vilayet nafıa müdürlü -

s • eve ıne a ar omısyon rıyasetıne ge- ruş, olup 200 eve bırden teklı vere - .. .. . . 
2 - Muhammen bedeli (1530) lira - tirilerek makbuz mukabilinde verile- cekler için de "4472" lira 65 kuruıtur. ı:e mur~caat e~m.ek su~etıyle bu. ışe 

dır. cektir. 7 _ Teklif mektupları eksiltme sa- n_1 sus ~uteahhıtlık ~esıkalannı ıs -
3 - Muvakkat teminat (114,75) li • Posta ile gönderilecek mektupların atinden bir saat evetine kadar lı:omis - tıhsal ve ıbraz etmelerı meşruttur. 

radır. nihayet üçüncü maddede yazılı saate yon batkanlıiına tevdi edilmit bulu - 6 - Teklif mektupları ihale saatin-
4 - Şartname ve nümunesini cör • kadar gelmit olmaları ve dıt zarfların caktır. ten bir Mat eveline kadar encümene 

mek isteyenlerin her rün encümen ka- mühür mumu ile iyice kapatılmıt ol- 8 - Eblltmeye tali otaJıma ela • cetirilerek ebiltme komiayon reisli • 

" 
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Baş Vekôlet 

Matbaacılara 
Baıvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko
mi.yonundan: 

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

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

hammen bedeli 36.000 lira olup ilk te
minat miktarı 2700 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi ı 7. 8. 
939 perıembe günü saat ıs de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Şartnamesi 180 kuruı mukabi • 
linde her gün komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
larını en geç ihale saatinden bir saat 
evetine kadar komisyona makbuz mu
kabili vermeleri lazımdır. 

(2S97) 12570 

Planya tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Bir adet pılanya tezgahı kapalı 

ULUS 18. 7 - 1939 

Kalay işleri 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aıağıda yazılı bakır kapların 

kalaylanması açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 3960 lira 60 
kuruı olup ilk teminatı 297 lira ıs ku 
ruıtur. 

3 - Eksiltm•i 24-7-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek. 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
cü maddelerinde istenilen belgeleri 
ile birlikte Ankara Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 
Adet 

lSO 
700 

Kapaklı küçük tencere 
Bakır tas 

14 Küçük yemek tabağı 
Su maırabası 
Kapaklı karavana 
Çay güğümü 

84 
300 
20 
ı2 

ıs 

80 
20 

Saplı kevgir 
Kuşhane muhtelif 
Börek tepsisi 
Büyük yemek tevzi kepçesi 

ı2839 

Et ahnacak 

ra görülebilecektir. kara Lv. amirlikleri satın alma konıil 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- yonları ve Bursa tümen satın alına k:O' 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - misyonunda her gün parasız görüle 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle bilir. 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç S - İsteklilerin belli saatten bir al' 
bir saat eveline kadar teminat ve tek - at evetine kadar kanunt tekildeki me' 
lif mektuplarını Elazığ askeri satın tuplarını komisyona vermit olmalatl 
alma komisyonuna vermeleri. İstekli· prttır. (2877) 12846 

ler görülmesine lüzum hasıl olan ve - S 1 k k' f f' ' 
saiki resmiyelerini muvakkat temina- atı 1 es 1 O IR Ye Sllrl 
tının konulduğu zarf içerisine konul -
muş olacaktır. (2873) ı2842 Ankara Levazım Amirliii Satdl 

Alma Komisyonundan : 

S .,,., t• 1 nacak Ankara piyade tümen anbarında 
Ankara Levazım Amirliği Satm IQ 1 r e 1 a 1 mevcut ı47 çift eski fotin 5 adet eski 

ASl~a Komisyonundan : . Ankara Levazım Amirliği Satın kazan bir adet eski baskül açık arttı~ 
ıırtteki birliklerin ihtiyacı içın . • ma ile satılacaktır. İsteklilerin 20. 7. 

95000 kilo sığır eti ve keçi eti veya ko Alma Komıı~o1:'und9:n. • . 939 per§embe günü saat ıo da Sarıkıf' 
yun eti 27. Temmuz 939 per§embe gü- 1 -: Ho~at ıhtıyacı ıçı? ı2o.ooo kı - lada satın alma komisyonuna müracr 
nü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye lo sıgır etı K. zarfla eksıltmeye kon • atları. (3106) ı3060 
konulmuştur. Alınacak sığır veya keçi muştur. . . . 
veya koyun etlerinin hangisine teklif 2 - Tahmın. bedelı 24~ lıra olup Yatakhk ot ahnacak 
edilen fiyat en aşağı olursa ihale ka • muvakkat ~emın~tı 1800 lıradır. .. 
nununa göre ona yapılacaktır. ..3 - Eksıltmesı 28. 7. 1939 c~ma gu- Ankara Levazım Amirliği Satın 

Sığır etinin muhammen bedeli 20900 nu saat l~,30 dadır. Şartnamesı Ela • Alma Komisyonundan : 
keçi etinin 22800 koyun etinin 28500 z~ğ asken satın alma K~. da .~~arte - Sarıkıtla alayı ihtiyacı için ıo toll 
liradır. İlk teminatı sığır etinin 1567 sı, çarş~?'~a v~ cuma gunlerı ogleden yataklık ot acele pazarlıkla alınacak • 
lira 50 kuruş. Keçinin ı 7ıO lira koyu- sonra goru~ebılecek.. . . tır. İsteklilerin 20. 7. 939 perıembe 
nun 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi 4 -: ~ksıltmeye gıreceklerın ek~ılt· günü saat 10 da alay satın alma komi• 
görmek isteyenler iş saatlerinde her ~~ gunu 24~0 say~lı k~nunun 2, 3 ~n • yonuna müracaatları ilin olunur. 

3 - ı ı aylık mecmuanın forma ye
kunu 343 tahmin olmuıtur. 16 sahife
lik beher forması için tahmin olunan 
tabı bedeli 27 liradır. Tutarı olan 9261 
lira üzerinden% 7.S muvakkat temi -
nat olarak 69S liralık banka mektubu 
veya makbuz verilmesi lazımdır. 

zarf usuliyle satın alınacaktır. Muham 402 Büyük kazan 
Orta kazan 
Küçük kazan 
Karavana 
Saplı süzgeç 
Leğen 

Süzgeç 

gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sa • c~ ~add~lerınd~ ıstenıle~ belgelerıyle (310S) 13067 
yılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde- bırlıkte ıhale gun ve saatınden en geç , , , L 

4 - Eksiltme temmuzun 20. inci 
perıembe günü saat 16 da Umum mü
dürlük binasında toplanacak olan ko • 
misyonda açılacaktır. Bir saat evel 
zarfların komisyon reisliğine veril • 
mesi lazımdır. Bu baptaki prtname 
komisyon katipliğinden istenebilir. 
Nümune dairede görülecektir. (2740) 

men bedeli 30.000 lira olup ilk temi - 10 
ki beıgeleriyıe birlikte saat ıo a ka . ~ir saat eveline kadar ~eminat ~e tek - Vııne ye Kaysı re~ell ahnacıa nat miktarı 2250 liradır. 108 
dar teklif mektuplarını Siirt tüm. sa • lıf mektu~larını Elazıg ask~rı satı~ 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi ıs. 8. 4090 
tın alma komisyonuna vermeleri. alma komısyonuna vermelerı. İstekh- Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
939 pazartesi günü saat ı 1 de vekalet S6 

(2872) 12841 ler görülmesine lüzum hasıl olan ve -
satın alma komisyonunda yapılacak - 29 

S 
..., . k saiki resmiyesini muvakkat teminatı - ı - Ankara garnizon birlik ve mü• 

esseseleri ihtiyacı için SOO kilo vitne 
ve 500 kilo kaysı reçeli pazarlıkla aa• 
tın alınacaktır. 

ı2719 

Memur ahnacak 

tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan ı50 kurut mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ilti ve U • 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup 
larını ihale saatinden bir saat eveline 

Baıvekalet istatistik Umum Mü- kadar komisyona makbuz mukabili ver 
dürlüiünden : meleri lazımdır. (2S98) ı2S71 

Dairemizde münhal bulunan ıs ve 
ve 20 lira asli maaşlı memuriyetler i
çin müsabaka ile memur alınacaktır. 
Memurin ve barem kanundaki praiti 
haiz olan taliplerin icabeden vesika • 
tarla bir hafta zarfında umum müdür
lüğe müracaatları ilin olunur. 

Müsabaka imtihanı Ankarada u • 
mum müdürlükte yapılacaktır. 

(2964) ı2931 

Milli Müdafaa V. 

Makkap tezgôhı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 3 adet mak 
kap tezahı satın alınacaktır. Muham -
men bedeli 6000 lira olup ilk teminat 
miktarı 450 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi ı6. 8. 
939 çarpmba günü saat ı ı de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

M 1ır. .ı •t .......... il 1 1ır 3 - Şartnamesi her gün komiayon-
111• •• fi _, 1 1 ..... da görillebilir. 

4 - 1steklllerin kanunun iki ve U
M. M. Vekaleti Satm Abna Ko- çünctı maddelerinde yanh veuilde 

misyonundan : birlikte ilk teminat ve teklif mektup-
1 - Müteahhit nam ve hesabına tarını ihale saatinden bir saat evetine 

(69) kalme muzıka alat ve malzemesi kadar komisyona makbuz mukabili 
açık eksiltme suretiyle münakasaya vermeleri. (2599) 12572 
konulnıuıtur. 

2 - İhalsei 20 temmuz 939 perıem· 
be günü saat 11 dedir. 

3 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(2685) liradır. 

4 - İlk teminatı (201) lira 38 ku • 

Makkap tezgôhı 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

ruttut • misyonundan : 
5 - Evsaf ve ıartnamesi bedelsiz o 1 - İki adet makkap tezglhı açık 

larak M. M. V. satın alma komisyonun . . k 
d 1 

eksıltme ıuretıyle satın alınaca tır. 
an a ınır. bed 1° 3400 ı· 1 ·ık "'Ek ·1 · ki · 2490 Muhammen e ı ıra o up ı 
6 - sı tm~y~ ~rece erı~ d teminat miktarı 2SS liradır. 

sayılı kanunun ıkıncı ve üciincü ma • A k k .1 · ıs 8 939 1 
delerinde gösterilen veaaikle ve temi- 2 - çı e sı tmesı · · sa ı 

· ı b. ı·kt beli. ·· .... tind günü saat ıs te vekilet satın alma ko-natiy e ır ı e ı gun ve - e . 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel- mısyonunda yapı~acaktı~: . 
melert (2123) 12099 3 -: ~art~esı her gun komısyon 

da gorulebıhr. 

k 4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy
Ka na t ıeridi ahnaca ıe birlikte ilk teminat mektup veya 

makbuzlariyle muayyen saatte komi•· 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- yona gelmeleri. (2600) ı2S73 

misyonundan : 
1 - ıoo.ıoo metre kanat ıeridi kapa 

b zarfla eksiltmeye konulnıuıtur. Mu
hammen bedeli 6000 lira olup ilk te • 
minat miktarı 450 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 8. 
939 pazartesi günü saat ıs de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartname ve nümuneler her 
&ün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve tl • 
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar • 
la birlikte ilk teminat ve teklif mek • 
tuplarını muayyen saatten bir saat e
vetine kadar komisyona makbuz mu· 
kabili vermeleri. (2414) 12379 

Portatif c•llr ıh111<1k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 
ı - 1000 adet portatif çadır kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 7000 lira olup ilk 
teminat miktarı S2S liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 8. 
939 tarihinde saat ıs te vekilet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her glln komisyon

da görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larının muayyen saatten bir saat eve
tine kadar komisyona vermeleri lizım 
dır. (2415) ı2380 

Tı~ımı teıgihı 1h111<1k 
M. M. Vekaleti Saba Alma Ko

IDİQoaaaclaa ı 

5000 adet yüz haYIUSU ah111<1k 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - 5000 adet yüz havlusu açık ek

siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 22SO lira olup ilk t«t -
minat miktarı 168 lira 7S kuruttur. 

2 - Açık eksiltmesi 2S. 7. 939 salı 
günü saat 1 ı de vekil et satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve ıartnameai her gün 
komisyonda görUlebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikle bir 
likte ilk teminat mektup veya makbuz
lariyle muayyen saatte komisyona gel 
mel eri. (2867) 12836 

Levazım Amirliği 

Pathcan alınacak 
Ankara Levazım Amirliti Satın 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Garnizon birlik ve mileaseaele -
ri ihtiyacı için 6SOOO kilo patlıcan K 

• zarfla ekaıltmeye konmu9tur. 
2 - Tahmin bedeli S200 lira olup 

muvakkat teminatı 390 liradır. 
3 - Eksiltmesi 24. 7. 1939 pazarte • 

si günü saat ıs dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale ıün ve saatinden en geç 
bir ... ı eveli~ kadar teminat ve tek • 
Uf mektu Janm :v. amir • 

52 
470 

9080 
Şapkalı bakraç 
Yemek tabağı 

ıg 1 r etı ah naca nın konulduğu zarf içerisine konul • 
muş olacaktır. (2874) ı2843 

84 Kevgir 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
50 

400 
132 

Saplı 

Çorba tası 
Helvahane 

ı - Elazığ merkezi ihtiyacı için 
200.000 kilo sığır eti K. zarfla eksilt · 
meye konmuştur. 

10 
150 

Lenger 
Tepsi 

2 - Tahmin bedeli 36000 lira olup 
muvakkat teminatı 2700 liradır. 

28 
ı32 

600 

Küçük tepsi 
Yağ tavası 
Bakır tükürük 

S4 Saplı tas 
hokkası 

3 - Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü
nü •t 10 dadır. Şartnamesi Elazığda
ki askeri Sa. Al. Ko. da pazartesi, çar
şamba ve cuma günleri öğleden son -

Muhtelif yiyecek ahnacek 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan : 

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

2 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3. 
üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. (2868) 

Cinsi Miktarı Tah. Bedeli İlk tem. İhalesi Saati Şekli .. 

Bulgur 
Tomates 
Kura fuulya 

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

UM? 

Sade yağı ve yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm Alma Komisyonundan ı 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı İhale gün saati tekli 
Cinsi Kilo Lira kuruı Lira kuruı 

Sade yağı ı4400 14400 00 ı080 00 28-7-939 ıs cuma K. zarf 
Yulaf 460000 ı8400 00 ı380 00 28-7-939 ı6 cuma ,, ,, 

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

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

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

4 - Fazla bilgi edinmek iatiyen istekliler askert s'atınalma komisyo • 
nunda mevcut olan ıartnameleri her zaman görebilirler. (287ı) ı2840 

2 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan 

İlk 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Tutarı teminatı 

Lr. Kr. Lira kuru§ Gün 
İhalenin 
tarihi saat Şekli 

Sadeyaf 10,300 11815 00 886 33 Pazartesi 3ı-7-939 9 K. zarf 
Yulaf 700,000 24780 00 ı8S8 S7 ,, 3ı-7-939 ıo .. 

1 - Adana'daki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
lariyle tutarları ve ilk teminatları yazılı iki kalem iaıe ve yem maddeleri 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. İhale gün ve saatleri hizalarındadır. 

2 - Eksiltmesi Adana'da Tüm karargahında satınalma komisyonuna 
yapılacaktır. Teklif mektupları eksiltme için belli edilen saatten bir saat 
evvel komisyon riyuetine verilmit bulunacaktır. Şartnamesini görmek is
tiyenler İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. ları ve Adana Sa. At. 
Ko. her gün görülür. (30ı9) ı2988 

Kuru ~ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan ı 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için apğıda miktarı, fiyatı, tutarı, ilk 
inancaaı yazılı 897 ton kuru ot K. zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup muvakkat teminatı lirardır. 

3 - Eksiltmesi 3-8-1939 pertembe günü saat ıs tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün

cü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Jzmitte Tümen 
satınlama komisyonuna vermeleri. Şartname her gün Ankara latanbul ve 
Eskitehir ve İzmitte tümen aatınalma komisyonunda görülebilir. 

Miktarı Fiyatı Tutan İlk inancası 
Cinai Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lira Kurut 

İzmit G. kuru ot. 9ıOOO 03 2730 00 204 7S 
Ada pazar .. .. 78000 03 2340 00 ı7S so 
Bolu .. .. 78000 04 3120 00 235 00 
Tuzla .. .. 403000 03 50 14205 00 ıos8 00 
Gebze " .. 247000 03 75 9262 ~ 874 69 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliti Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i

çin 18000 kilo sadeyağı K. zarfla ek · 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 1S300 lira olup 
muvakkat teminatı 1147 lira SO kuruı
tur. 

3 - Eksiltmesi 26. 7. ı939 pertcm -
be günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek. 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2875) ı2844 

Koyun eti ahnacak 

2 - Taliplerin ı9 Tem. ı939 çarf&JD 
ha günü saat 11 de teminatlariyle bir· 
likte Ankara Lv. amirliği satınalma 

komisyonuna gelmeleri. (3144) 13ı04 

Kuru ot ahnocak 
Ankara Levazım Amirliği Saba 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 82 ton kuru ot 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 19. Tem. 1939 çar
şamba günü saat 10 da teminatlariy· 
le birlikte Ankara Lv. amirliği aatın
alma komisyonuna gelmeleri. (3ı45) 

Kilo 

70000 Harp okulu 
12000 M. M. Ve. 

82000 uıos 

Ankara Levazım Amirliti Satın Sıg.,,., ır etı• alınacak 
Alma Komisyonundan ı 

~,ı~c=nu::.:n:.ik: • • • .SAtDL 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Alma ~ ~n : 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- 1 - Bandır~a bı:lıkle~inln lbtiya-
vakkat teminatı 1688 liradır. cı olan 80000 kılo sıgır etı K. zarf ek· 

3 - Eksiltmesi 29. 7, 1939 cumarte- siltmeye konmu§tur. . 
si günü saat 11 dedir. 2 - Tahmin. bedeli ao.~ lıra olup 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· muvakkat t~mına~ı ısoo Iıradır. . 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. 3 - Eks~ltmesı 8-8-939 sah günU 
cü maddelerinde istenilen belıeleriyle saat ı 7 de~ır. . . • 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 4 -:: ~~sıltmeye gıreceklerın ek•ı.ıt
bir saat eveline kadar teminat ve tek • me gunu 2490 sayılı kanunun 2,3 Un
lif mektuplarını Bursada tümen satın cü ~ddelerinde istenilen be.lceleriy· 
alma komisyonuna vermeleri. Evsaf le bır~ikte ihale g~n ve saatınde~ en 
ve şeraiti İstanbul ve Ankara Lv. amir geç bı~ saat evvelıne kadar t~ınat 
tikleri satın komisyonunda ve Bursa ve teklıf mekt~plarını Balıkesır ~or. 
tümen satın alma komisyonunda her Satınalma komısyonuna vermelen. 
gün parasız görülebilir. Evsaf ve tartlar her gün (İatanbul-

(2876) 12845 da ve Ankarada M. M. V. levazım i· 

Reçel ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

ı - Ankara garnizonundaki birlik· 
lerin ihtiyacı olan apğıda cins ve 
miktarı yazılı reçeller kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltmesi 3ı-7-939 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Şartnamesi her 
gün öğleden sonra komisyonda görü-
lebilir. , 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 

İlk Muhammen 
teminat bedeli Miktarı Nevi 
Lira. Kr. Lira Kr. Kilo Gr. 
-----
ıs7 so 2100 00 6000 
270 00 3600 00 9500 
320 S8 427S 00 9SOO 

748 08 997S 00 2SOOO 

Ayva reçeli 
Viflle ,, 
Kayısı ,. 

(30004) 12966 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

mirliği aatınalma komisyonunda) gö-
rülebilir. (3146) ı3ı06 

Harita U. Md, 

Sığ1r eti ahnacak 
Harta Genel Direktörlüiünden: 

1 - Harta kıtası eratının Afuatoa 
939 iptidasından Temmuz 940 sonuna 
kadar bir senelik ihtiyacı olan 10,000 
kilo sığır eti açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 19. 7. 939 çarpmba 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla • 
caktır. 

3 - Eksiltmeye konulan 10,000 kilo 
sığır etinin azami muhammen fiyatı 
tutarı 3300 lira olup, muvakkat temi • 
natı 247 lira 50 kuruıtur. Muvakkat 
teminat olarak yalnız maliye makbuzu 
veya banka mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele· 
rinde yazılı vesaikle beraber yazılı 
gün ve saatte: teraitini öğrenmek iar 
teyenlerin de her gün komisyona mü· 
racaatları (2611) 12584 

Vakıflar U. Md. 
l - Bursa garnizonu için 460.000 

kilo ve Mudanya garnizonu için Hurda e,ya aat11 ilim 
54.000 kilo ceman 514.000 kilo kuru ot 
Bursa tümen satın alına komisyonun- Vakıflar Umum Müdürlüfünden: 
da 3ı. 7. 939 pazartesi saat 11 de kapa- Levazım anbarında bulunan perde, 
lı zarf usuliyle satın alınacak. abajorlu bet ampullü lüküs asma elek 

2 - Garnizonlar ayrı ayn ve top • trik llmbalan, telefonlar ve elektrik 
tan ihale edilir. malzemesinin pazarlıkla satııına de • 

3 - Buna pmizonu için ilk temi • vam olunacağından isteklilerin 21. 7 • 
natı 1208 lira ve Mudan 
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Askeri Fabrikalar 
lan 55 ton Mükelles Soda Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 çar -
şamba günü saat 14,30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyonda verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (742) lira (50) 
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 saatte 

9 kalem boya malzemesi 2 Ton Grafitin pazarhkla 

ihale edileceği hakkında 
60 kalem lama demiri ve sair 70.000 metre iz of aband ah nacak 

ah nacak 
100 Kg. Japon Lak 
400 Kg. Flatin vernik • 

muhtelif 

Demir malzemesi ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 18 kalem muhtelif kaynak 

teli ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

C:lürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
nıiayonundan : 

300 
100 

30 
30 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

Sikatif vernik 
Asfalt Lak 
Kırmızı vernik 
Mavi vernik 

Askeri Fabrikalar Umuın Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Müteahhit nam ve hesabına müaba -
yaa olunacak 2 ton Grafit, 2. 8. 1939 
çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
lan 70.000 metre İzolaband Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 31. 7. 1939 pa· 
zartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
s"kasiyle mezkfır gün ve saatte komis 
yona müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (4960) lira o
lan 18 kalem muhtelif kaynak teli as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satınalma komisyonunca 2.8.939 
çarşanba günü saat 15 te pazarlıkla iha 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
kornisyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan (372) lira ve 2490 nu
nıaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret odası vesikasiyle mez 
kur gün ve saatte komisyona müracaat 
lar. (2948) 12915 

20 kal em demir per~in ~ivisi 

ah nacak 
~skeri Fabrikalar Umum Mü

Clürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

30 Kg. Siyah vernik 
komisyona müracaatları. 200 Kg. Kırmızı lak. 

(2950) 12917 500 Kg. Gomellik, 

Kırıkkale' de bir gasilhane 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2380) lira o
lan cins ve miktarı yukarıda yazılı doAskeri Fabrikalar Umum Mü-

inıa ettirilecek binası 

Açık eksiltme ile ihale edileceği 

hakkında 12 temmuz 1939 tarihli gaze 
tede yanlış çıkan ilanın hükümsüz ol-
duğu ilan olunur. (3026) 12995 

205 kalem muhtelif elektrik 
malzemesi alınacak kuz kalem boya malzemesi Askeri fab

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
misyonundan : tın alma komisyonunca 4. 8. 1939 cuma Askeri Fabrikalar Umum Mü-

K ·f b deli (1662) lira (15) k ş du··rıu··g·u" Merkez Satın Alma Ko-eşı e uru günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi · 
olan yukarıdaki yazılı inşaat Askeri lecektir. Şartname parasız olarak ko misyonundan : 

Fabrikalar umum müdürlüğü merkez misyondan verilir. Taliplerin muvak- Tahmin edilen bedeli (39.000) lira 
satın alma komisyonunca 

4
· 8. 

1939 cu kat teminat olan (179) lira (25) kuruş olan 205 kalem muhtelif elektrik mal
ma günü saat l4,

3
0 da açık eksiltme ve 2490 numaralı kanunun 2, 3. madde zemesi Askeri Fabrikalar umum mü -

ile ihale cd_i~ecektir. ~artname (9) .k~- !erindeki vesaikle komisyoncu olma - dürlüğü merkez satın alma komisyo
ruş .muk~bılınde komısyon~an verılır. dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - nunca 8. 8. 1939 salı günü saat 14,30 
Talıple.rın muvakkat temınat olan dan oldukların dair Ticaret odası ve - da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
(124) lıra <67

) kuruş ve 
249? nu~ara- sikasiyle mezkur gün ve saatte komis- name (1) lira (95) kuruş mukabilin -

h kanunun 2 ve 3. maddelerındekı ve- .. tl (2953) ·ı· T ı· ı · 
. .. . yona muracaa arı. de komisyondan verı ır. a ıp enn saıkle muayyen gun ve saatte komıs - 12920 muvakkat teminat olan (2925) lira ve 

yona müracaatları. (2951) 12918 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde-

300 ton toleol ahnacak !erindeki vesaikle komisyoncu olma -60 ton döküm koku 

allnacak Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü 'Merkez Satın Alma Ko-

A k • F b 'k 1 U Mu··. misyonundan : s erı a rı a ar mum 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- "'rahmin edilen bedeli {90.000) lira o 
misyonundan : lan 300 ton Toleol Askeri Fabrikalar 

dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası ve
sikasiyle mezkOr gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

100 

(3086) 13030 

ton hamızı azot 

alınacak 

Tahmin edilen bedeli (12887) lira 
olan 60 kalem lama demiri ve sair 
muhtelif demir malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7. 8. 939 pa
zartesi günü saat 11,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (966) lira (53) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu İ§le alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3043) 

13046 

20 ton 19 No. h çinko ahnarak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (iOOO) lira o
lan 20 ton 19 No. lu Çinko Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-8-1939 salı 

günü saat ( 14) te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (525) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3044) 13047 

Tahmin edilen bedeli (1912) lira o • 
lan 20 kalem demir perçin çivisi Aske
rt Fabrikalar umum müdürlüğü mer -
kez satın alma komisyonunca 2. 8. 1939 
çarşamba günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (143) lira 
(40) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka -
dar tliccardan olduklarına dair Tica • 
ret odası vesikasiyle mezkur kün ve sa 
atte komisyonuna müracatları. 

Tahmin edilen bedeli (3000) lıra o- umum müdürlüğü merkez satın alma 
lan 60 ton Döküm koku Askeri Fahri- komisyonunca 21. 7. 1939 cuma günü 
kalar umum müdürlüğü merkez satın saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
alma komisyonunca 4. 8. 1939 cuma Şartname (4) lira (50) kuruş mukabi
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edile- Jinde komisyondan verilir. Taliplerin 
cektir. Şartname parasız olarak komis- muvakkat teminat olan (5750) lira ve 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te 2490 numaralı kanunun 2, ve 3. mad -
minat olan (225) lira ve 2490 numara- delerindeki vcsaikle komisyoncu ol -
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve- madıklarına ve bu işle aliikadar Tüc -
saikle komisyonucu olmadıklarına ve cardan olduklarına dair Ticaret odası 
bu i~le alakadar tüccardan oldukları vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 20 fon 19 No. lı rı·nko ahnacak 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· ~ 

(2949) 12916 

55 fon mükelf es soda alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miıyonundan : 

na dair Ticaret odası vesikasiyle mez- misyona müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (9900) lira o • 
kur gün ve saatte komisyona müraca - (2996) 12958 

32 Metre 
32 
16 
40 

.. .. .. 

.7.encir 

.. .. .. 

atlan. (2952) 12919 

Bakla ebadı 

82,5 X 22,5 X 15 mm. 
110 x 30 x 20 .. 
I 54 X 42 X 28 ,, 
Resme göre 

:Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sattn Alma Ko
~syonundan: 

llslda ya~lı slnclr Askeri Fab· Tahmin edilen bedeli (S50) lira ·- ::r'D • 
rlkalar umum Mildurlilğü Merkez Satın alma komısyonunca 7-8-1939 pa • 
zarteai günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 

rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (26) lira (25) 

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ~e 3. maddelerindeki vesaikle komisyon

cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 

odası vıuöikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3083) 
13054 

60 Adet 1 Karat saplariyle beraber taş düzeltme elması. 
60 .. 
50 ,, 

0,8 
0,6 

.. .. .. 
,, .. .. .. .. 

,, .. ,, 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü dürlüğü Merkez Satm Alma Ko

ıniıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2550) lira olan yukarda yazılı üç kalem taş dü • 
ı:eltme elması Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma ko
misyonunca 8-8-1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (191) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret odası vesikasiyle ınezkfır gün ve saatte komisoyna mü-
raeaatlan. (3088) 13056 

Muhtelif Tıbbi 
ecza ahnacak 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığından : 

Askeri fabrikalar tekaüt ve muave -

net sandıfı eczanesi için pazarlık su -
_,,. •• - ...... __,.* -~ ""1>
biye alınacaktır. Taliplerin şartname-
yi almak üzere her gün öğleden son -
ra sandık müdürlüğüne müracaat etme 
leri. Pazarlık 24 Temmuz 939 pazarte
si günü saat 3 de yapılacaktır. Pazar
lığa girebilmek için taliplerin bu işle 
iştigal ettiğine dair titaret odası vcsi
yasını beraber getirmeleri lazımdır. 

12975 

1650 adet nakliye arabası 
tekerlek baJf ığiyfe 

2400 adet tekerlek is piti 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar 
dürlüğü Merkez Satın 
misyonundan : 

Umum Mü
Alma Ko-

misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli {26.000) lira 
olan 100 ton hamızı azot askeri fabri
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 kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a -
Hikadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona mürac:aatları. 

(3085) 13031 

iB "T'on ip afınocak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 8 ton ip Askeri fabrikalar umum 

1 
müdürlüğü merkez satın alma komis-
yonunca 31. 7. 1939 pazartesi günü 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (300) lira ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
lc komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3037) 13043 

50 adet reseptör 
20 adet tevhit fişi (20 kordon, her 
kordonun 2 tarafında birer fiş olmak 

üzere 40 fiş) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (iOOO) lira o
lan 20 ton 19 No. lu Çinko Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-8-1939 salı 

.günü saat (14) te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (525) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık· 
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3044) 13048 

38 karem muhtelif salmastra 

ve saire ahnacak 
Askeri Fc.brikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira o
lan 38 kalem muhtelif salmastra ve sa
ire Askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satın alma komisyonunca 
7. 8. 939 pazartesi günü saat 16 da pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(188) lira (25) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyor.a müraca· 
atları. (3087) 13055 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- s fon il No. h sanlralil ahnaca• 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

Adet üç katlı haki saraç ipliği 25 No. 
,, ,, ,, Beyaz ,, ,, 25 No. 
,, ,, ., Gri ,, ,, 25 No. 

misyonundan: Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

(3040) 13088 

70.000 metre izolaband 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
lan 70.000 metre lzolaband Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 31. 7. 1939 
pazartesi günü saat 14,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (105) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindcki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle aHikadar tile -
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. 

3040) 13089 

1 O kalem muhtelif boru ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3200) lira o
lan 10 kalem muhtelif Boru Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 8. 8. 1939 sa
lı günü saat 16 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (240) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo • 
na müracaatları. 

(3082) 13090 

Krrılrlrafe istasyonu yakınında 

yollama binasi inıa ettirilecek 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 
Keşif bedeli (5337) lira (70) kuruş 

olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3. 8. 1939 
perşembe günü saat 16 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname 
(27) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (400) lira (33) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3119) 13095 

Hava Kurumu 

Alôkadarlara 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 

2000 
150 

1500 
2000 
500 
200 

8000 

700 

,, .. ,, Çirişli sarı saraç ipliği 18 No. 
Paket iki katlı keten saraç ipllği. 

:u üç :u " " " 

Adet 40 No. Siyah veya haki makara (914 metrelik) 
Adet 40 No. Beyaz zincirli makara (914 metrelik) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü ·dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4250) lira o
lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek 
başlığiyle 2400 adet tekerlek ispiti. 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 25. 
7. 1939 salı günü sat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o • 
!arak komisyondan veğlir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (318) lira (75) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alcikadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (580) lira o
lan yukarıda cins ve mıktan yazılı iki 
kalem malzeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 1.8.939 sah günü saat 
11 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Talipkrin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle allikadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (3041) 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 5 ton II No. 1ı Santralit Askeri 
Fabrikalar umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3-8-1939 
perşembe günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (639) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

18. 7. 939 salı günü (bugün) ihale • 
si takarrür eden İnönü kasabasiyle 
Türkkuşu kampı arasındaki şose yo
lunun inşaatı, görülen lüzum üzeri -
ne ihalesi bir hafta sonraya yani (26. 
7. 939 tarihine tesadiif eden çarşam -
ha) gününe tehir ediİdiği ilan olunur. 

Tahmin edilen bedeli (4700) lira olan cins ve miktarı yukarda yazılı 
sekiz kalem iplik ve makara Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7-8-1939 pazartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (352) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları . (3089) 13057 

275 Metre mikabı çam tahtası 0,16 x 0,025 X 4 M. Ebadında 
250 .. 0,18 x 0,025 x 4 .. .. 
250 

" 0,20 x 0,025 x 4 .. .. .. 
200 .. 0,22 x 0,025 x 4 .. .. 

25 .. .. 0,22 x 0,030 x 4 .. .. 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 

nundan : 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan Miktar ve eb'adı yukarda yazılı 
beş kalem çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
alma komisyonunca 3-8-939 perşembe giınü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3750) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veıaik:le komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ala· 

dar 1 Tic:arct odalı veıikaıiyle meak:Qr .. ve 

(3023) 12992 

Müteahhit nam ve 
hesabına 2 ton Grafit 13044 

(3117) 13064 

1 kalem bez ve kolan alınacak S ton 1 No. h santralit allnacak alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· Askeri Fabrikalar Umum Mü-
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
misyonundan : misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
lan 2 ton Grafit müteahhit nam ve he
sabına askeri fabrikalar umum müdür 
lüğü merkez satın alma komisyonun -
ca 2. 8. 1939 çarşamba günü saat 16 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakat teminat olan (97} 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkQr gün 
ft IMttc komi Q& miira~tluı. 

Tahmin edilen bedel (9825) lira o
lan yedi kalem bez ve kolan askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7.8.939 pa
zartesi günü saat (15) te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (736) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikaaiyle mezkQr gün ve saat-
te lr.omitlODA 304 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 6 ton I No. lı Santralit Askeri 
Fabrikalar umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3-8-1939 
perşembe günü saat 15 de pazarlık • 
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (639) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası veıikuiyle mulı:iir &ün 

komı. 

Polis 
Keten kumaş alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğün
den: 

ı - Zabıta memurlarına yaptuıla
cak yazlık elbiseler için satın alınama 
sına lüzum hasıl olan 9000 metre krem 
renkte keten kumaş kapalı zarf usu -
Iiyle 4. 8. 939 cuma giinü saat 15 te 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine 100 kuruş fi
yat biçilen kumaşa ait nümuneyi gör
mek ve şartnameyi almak isteyenlerin 
umum müdürlük satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle • 
rin 675 liralık teminat makbuz veya 
banka mektubunu muhtevi teklif mek 
tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 cü 
maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme P,nU saat 14 de kadar ko -
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HER CİNSTEN VE HER NEVİ MAİYAT İÇİN 

RITZ 
TULUMBALARI 

TEMİZ SU İÇİN 

Alçak tazyikli 

Yüksek tazyikli 

Santrifüj ve pistonftJ 

DERİN KUYULAR İÇİN 

Hususi dalma 

KAZAN TAôDfYE 

Ve diğer sıcak su 

ÇAMURLU su İÇİN 

Tulum baları 

Tulumbaları 

Tulum baları 

Madencilik ve insaat İ§leri 

Tulum baları 

ŞEKER, SABUN, BİRA, YAG 

'Ve buna mumasil maiyat 

Tulumbaları 

ZİRAATA MAHSUS 

Kabili nakil sulama 

Tulumbaları 

BDURLA BİRADERLER 
İSTANBUL ANKARA iz MİR 

/ uı.:u s 

İcra ve İflôs 
Ankara 2. ci lcra Memurluğun· 

dan: 

Ankara Bankalar caddesi No. 22 A. 
da Vebolid Şirketi umum müfettişi 

Ankara şube direktörü iken elyevm 
ikametgahı bulunamıyan Vehbi Er
ses tarafına. 

Terzi Riza Salime bir kıt'a 5-2-938 
tarihli adi senetle borçlu bulunduğu
nuz otuz liranın tahsili hakkında da
iremizde açılan 14·6-938 tarihli takip 
talebine binaen namınıza yazılan öde
me emrinin ikametgahınızın buluna -
madığı meşruhatiyle mübaşir tarafın

dan tebliğ edilmeksizin iade edilmesi 
üzerine H.U.M. kanununun 142 inci 
maddesine tevfikan Ulus gazetesinde 
bir defaya mahsus olarak ilanen teb· 
liğine ve ilan müddetinin bir ay ad 
olmasına karar verilmiş olmakla işbu 
ilanın Ulus gazetesiyle neşrinin er -
tesi gününden itibaren bir ay içinde 
öd'!meniz veya borcun bir kısmına ve
ya alacaklının takibat icrası hakkın. 
da bir itirazınız varsa yine bir ay i -
çinde istida ile veya şifahen icra da
iresine bildirmeniz, bildirmediğiniz 
takdirde bu müddet içinde 74 üncı.i 
madde mucibince mal beyanında bu -
lunmanız lazımdır. Beyanda bulun
mazsanız 76 ve 337 inci maddelere 
tevfikan hapis ile tazyik edileceğiniz 
ve hakikate muhalif beyanda bulu
nursanız hapis ile cr-za1aR'dırılacağı -
nız gibi borcu müddetinde ödemezse
niz hakkınızda cehri ıcraya cievam e
ciil~ceği tehliğ mal amın.l :..aim olmak 
ı.:a.1 e ilan ::>ıt. nur. ıv ı 

Mahkemeler 
Ankara Asliye ikinci Hukuk Ha

kimliğinden : 

Hariciye Vekaleti memurlarından 

Ekrem Recep tarafından açılıp mah
kememizin 939/ 1766 sayısına geçiri · 
len Ongu soyadının Kaplan soyadı 

ile değiştirilmesine mütedair olan da
vanın yapılan duruşması sonunda: 
Ongu soyadının Kaplan soyadı ile 
değiştirilmesine ve ol surette nüfusa 
tescil ve ilanına 15·7-939 tarihinde ka-
rar verildiği ilan olunur. 2658 .• 

Zoyiler 

18. 7 - 1 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELi 
Tatil zamanlarını hoı ve neş'eli geçirmek istiyen aileler içiı 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktı~ 
HER GÜN MÜZiK VE DANS 

Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 
5003 

1 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Satılık kereste --
---
~ Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden : -~ Cemiyetimizin malı olup Yer köy istasyonunda bulunan; = Metre Mikabı Cinsi ---= 1836 563 -= 213 441 -------= 2050 004 = 135 609 = 20 560 = 75 139 --= 2281 312 

Fabrika inalı mamul hatıl, mertek, kalas 
,, ,, ,, muhtelif boyda 1-2 
kalınlığında kereste. 

Baltalık yontma hatıl 
Çam yuvarlak mertek 
5 - 6 kutrunda çam çeyrek 

= Tahmin edilen bedel 60422,98 lira ve yukarda ecnaaı ya= zılı bulunan cem'an 2281,312 metre mikabı kereste 10.8.93 -= perşembe günü öğleden sonra saat on dörtte cemiyetin 
=: Yeni şehirde kain umu'lli merke7 binasında açık artırma 
= ile satılacaktır. -=: Belediye müzayede ve Orman resimleri alana aiddir. 
=: Taliplerin (4531,72) liralık muvakkat teminatla mez• = kur gün ve saatte umumi merkeze müracaatları ilan olu-= nur. 2559 -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kömür alınacak 
Kızılay C. Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz ihtiyacı için 610 ton yerli sömikok kömürü aç1 

eksiltme suretiyle salın alınacaktır. 
Bu miktarın 570 tonu Ankara istasyonunda ve 40 tonu E 

mesgut istasyonunda vagonda teslim olunacaktır. 
İsteklilerin 1100 liralık teminat akçeleri veya Banka melet 

bile birlikte 24.7.1S39 tarihine müsadif pazartesi günü saat (11 
de Y eniıehirde Kızılay Umumi Merkezine müracaatları ilan oh 
nu~ 2633 

....................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!:. K 
1
. Ç 

~ İ ncaatÇI la rl n naza rt dikkati ne E Bursa senayi mektebinden 1329 sene-
- ~ : sinde almış olduğum tasdiknameyi 

Zayi Co.sdikname - 1326 - 132!:1 sene 

Ierindeki tahsi l müddetime ait olarak ı ahnacak ya 

-- Yazın: Güneıten • Sıcaktan ---- kııın, rüzgar ve soğuktan ---- Korumak için ---- lnıaatlarınızı ---- Meıhur KLETT Markalı ---- Ahıap Jaluzi - istorlarile --- techiz ediniz. ---- KLETT Markalı --- Sağlam ve zarif ----- JALUZi • ISTORLARINI --- Daima tercih ediniz. ---- Umumi Acentası --- NlKOLA DAVRANOF --

: Kütahya namiyle maruf en yüsek zayi ettim. Yenisini almak üzere mü -
: randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec· ra~aatta bu~un.d~ğumdan eskisinin hük 
: nebiycden ari (Mehmet çavuş mal - mu ol?1adıgı ıla.n olun~r. .. .. .. 
: lan) toptan ve perakende Sanayi cad- ._Malıye veklet.ı ka~bıyo mudurlu -
: desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak ğunde masa şefJ Nazıf Aron 
: Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha · z · t b k d k. 31678 n : f . ayı - ş an asın a ı u -
_ san Baldudak Tele on 1423 tıcaret - 1 k .. "k · h b d k ıı 
: 1 · d b 1 R ki ·ı~ 1 mara ı uçu carı esa ım a u an -
_ hane erın e u unur. e am ı "n a • d ~ ··h ·· .. k b tt. y · · · - . .. ıgım mu rumu ay e ım. enısını 
- rına aldanmıyarak bır defa tecrube e· t - d k. · · h··km·· 1 = d. . 2309 yap ıracagım an es ısının u u o -
- ınız. d - .1A 1 : ma ıgı ı an o unru. 
: 264 7 Fatma Sabancı --------------

GL İ SERİNL İ 

Zayi - 334 senesinde İzmir İttihad 
ve Terakki mektebinden almış oldu -
ğum şehadetnameyi zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Marmara Ouübahri K. Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu 

Sade yağ 20-000 

Tahmin fiyatı 
Kuruş 

92 

Tutarı 

Lira 

18400 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından o 
lup yukarda miktarı yazılı sade yağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1 Ağustos 939 salı günü saat 16 da İzmitte tersane kapı 
sındaki komisyon binasında yapılacaktır· 

3 - Bu işe ait şartname komisyonda görülebilir. Ve bedelsiz olarak alt. 
na bilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanununun iste 
diği ticaret vesikalarını ve -1'380- liradan ibaret ilk teminatlariyle birlik• 
te teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadaıı lllT -= -: Kontrıplake Parke Jaluzi Ticarethanesi : 

Saim Seymener 2657 
komisyon başkanlığına vermeleri ilan olunur. (5237-3127) 13098 

E Mahmut paıa Büyük Yıldız Han No. 11/ 14 Telefon: 22870 ~ 
E Telgraf : Davrana. lstanbul 5008 : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 
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Tuvalet sabunu cilt. Ye ten i 

güzelleştirir. En i"i tuvalet 
sabunudu~ · 1107 

Tashih - 17 cari tarihli nüshamız
da çıkan Maarif vekaletine ait 30 li -
ra asli maaşlı münhal derleme memur
luğu hakkındaki ilanda memurluğu 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

------------- kelimesi sehven müdürlü~ü şeklinde 
§ Elektrik mühendisi aranıyor ~ - -

DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjdf 

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

Bir defa deneyiniz 

yazılmıştır. Tashih olunur. - -- -§Kayseri ve civarı elektrik T. A. Şirketinden::= 
~ l 1111111111111111111111111111111 il lll h. = = - = § Şirketimizin Elektrik mühendisliği münhaldir talip olan- § 
~Dr. A. RİZA TARLAN~ := larrn Türk olması şarttır. Taliplerin timdiye kadar çalıı- := 
- C b H : : tıkları yerlerden aldıkları bonservis; mektep ıehadetna- := 
: e eci astanesi = mesi veya mühendislik ruhsatnamelerinin fotoğraflı mu- := 
E Sabık ~:;: ;~t!~::::s~astalık- ~ := saddak suretileriyle, Tercemei hal ve ücret taleplerini bil- := 
§ Adliye yanı Genç Apt. No: 7 § E: dirir bir mektupla Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketi := 

•••••••-•••-••• : Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : =: Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 2664 := 
= 2416 ~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ilk ve Orta okul talebeleri 

Yeni ve kolay bir metodla, zayıf 

oldukları her dersten azami 2 ayda 
mükemmelen yetiştirilir. Şerait eh -
vendir. Ulus'ta ZD. rumuzuna mek • 
tupla müracaat edilmesi. 2619 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6450 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MüdürO 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baınnevi ANKARA 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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YENi 
BU GECE 

LİN( KANUNU 
GÜNDÜZ 

İki film birden 

1 - Kadın katili 

2 - Linç konunu 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

BU GÜN BU GECE 

iki film birden 

1 - T arzanın intikamı 

2 - Dinamit kaçakçılan 

Seanslar: 14.30 - 16·30 ~ 18.30 
gece 21 de 

Günahkôrlar cenneti 
Baş Rolde: J ohn Bol es 

Gündüz iki film 

1 - Patronum kocam 

2 - Kadın Hırsızı 

Seanslar : 14.45 - 16.45 - 18.45 12.15 de Halk matinesi Seanslar: 12 - 14 - 16 - 18 

Gece 21 de ROÇlLT Gece 20.30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SINEMASINDA BRODVA Y GECELERi 


