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ADIMIZ · ANOIMIZC>IR. 

Bugün 
Yedinci sayfamızda Hatay'ın 
yeni valisini karşılayışına ait re • 
simlerle, Türkkuşu lnönü kampı -
nın açılışına ait resimlerimiz 7 .inci 
sayfamızdadır. 

Milli Şef'imiz dün Orgeneral 
Huntzigeri kabul buyurdular 

l İngiliz harp gemilerinin nezaket ziyaretleri 

Ağustos basında lnailiz Akdeniz 
Reiaicümhur lımet lnönü, dün saat 16.30 Milli Mjidalaa Vekilimizin ziyafeti 

da Çankaya' da, beraberinde Franıız Büyük M'll. 11.1 .. d f \f k'l" N · T b ·· G l 
El • · B M · ı· · t' ld .. h ld O ı 11, u a aa e ı ı acı ınaz ugun enera 

çıaı • assıg ı ve maıye ı o ugu a e r· H . · · f" M k" k"" d 
al H · ,. k b l b l d untzıger ve maıyetı şere ıne annara oş un e gener untzıger ı a u uyurmu§ ar ır. b' ..... 1 . f . · ti' 

K b l d H . . V k ~ı . U • ı ır og e zıya etı vermış r. filosu Baskumandanı amirallik a u esnasın a arıcıye e a etı mumı 
Katibi Numan Menemencioğlu da hazır bu- Misafirlerimiz akşam yemeğini. Fransız Bü -
lunmu§tur. yük Elçiliğinde yemişlerdir. 

Maarif 
Şurası 

F. R. :ATAY 

Kemalizm'in kurtarıcı eserle
rinin b §mda layik terbiye ve 
hür tefekküre müstenit maarif 
gelir. Bu maarif bizim devrimiz
de teessüs etmiştir ve on beş se
nedenberi, mütemadiyen onu 
ınükemmelle§tirmek ve tamam
lamakla meşgulüz. Muhterem 
Vekil Hasan - Ali Yücel'in nut
kunda pekeyi izah edildiği üze • 
re, yeni Maarif Şurası dahi bize, 
gene bu maksat için, başlıca se
lahiyet sahiplerinin tecrübe ve 
tetkiklerinden istifade etmek im
kanını vermek üz~re toplanmış
tır. 

Bütün kurtuluı davasının özü, 
mayası ve ruhu yüzde yüz garp
lı türk münevveridir. Bu münev
ver, resmi ve serbest hayat kad
rolannı alaylı veya şarklı unsur
lardan tasfiye ederek, ahlak ve 
zihniyet tekamülünü temin etti • 
ii kadar, gelecek zamanlara em· 
niyetle bakabiliriz. Türk milleti
nin devam mücadelesi 'içindeyiz. 
Bize bütün on dokıuıu._.__.ncn 
dörtte birini kaybettiren kültür, 
terbiye ve medeniyet te!ettütü 
Kemalizm'in radikal inkılapları 
il~ nihayet bulmuştur. Yoksa, 
~urtuluı zaferi dahi, Tuna ötele
rındenberi türklüğü sürüp gelen 
ve onu, emsalsiz faziletlerine 
rağmen, tedricen mahvedip biti
ren büyük faciayı ancak muvak
kat bir zaman için durdurmuı 
olacaktı. 

Herhangi ricat ve tavize karşı, 
istiklal davamızın tamamı tehli
keye girmiş kadar, uyanık ve 
hassas bulunuşumuzun sebebi 
bundandır. 

Terbiye ve ilim müesseseleri
ze aid meselelerimiz çoktur ve 
~ar~ aleminin en yüksek seviye
h mıUetlerinin derecesini bul
duktan sonra da bugün onlarda 
olduğu kadar, ç~k olacaktır. Ya
§ıyacak olan Lir milletin inkiıa
f ı durmaz: ve bu inkişaf müte
madiyen, t rbiye ve ilim müesse
selerinin faaliyetleri ile sıkı ve 
daimi alakasını muhafaza eder. 
Kazancımız, istikamet kavgasın
dan kurtulmuş olmaktır: munta
zam bir ilerleme halindeyiz. Mü
nakaşalarımız, bu halini daha in
sicamlı, daha tam ve daha iyi 
kılmak münakaşalarmda·n iba
rettir. 

Maarif Vekilimizin biri lisele
re, diğeri yüksek müesseselere 
i.id iki fıkrası üstünde bilhassa 
duralım: " ... Lise meselesine ge
lince, müspet ilim zihniyetinin 
milli kültürün ve milli kültür te
kevvünü içinde ümanizm ruhu
nun hal ve istikbalini bu müesse
se tayin edecektir. Bu düşünce 
iledir ki birinci kabinesinin Mil
let Meclisinde okuduğu program 
nutkunda sayın Başvekilim dok
tor Refik Saydam, liselerimizi 
keyfiyetçe yükseltmek mecburi
yetinde olduğumuzu bilhassa te
barüz ettirmişlerdir. Bu itibarla 
yüksek tahsile temel olacak u
mumi kültürü vermek ve münev
ver sınıfı yetiştirmekle mükellef 
olan bu müesseselerimizde ran. 
dımanı kıymetlendirmek, ısrarla 
takip edeceğimiz bir gayedir.,, 

Ziraat Vekilimiz Antalya'da gemisiyle lstanbul' a geliyor 
1 j .... .. • ~ ı . ~ .... ,... • ·~ . ~~. • ;9: ..•• • ı Cümhuriyetin göğüs kabartıcı 

dört büyük eserini törenle açtı 
Diğer 

bir 

bir saf f ı harp gemisi de bu 

nezaket ve dostluk ziyaretinde 

esnada İzmir' e 

bulunacaktır 

Muazzam bir kanal, yepyeni bir çarşı 
ve beynelmilel ölçüde nebat istasyonları 

Londra, 19 a.a. - Bugün avam ka· 
marasında işçi partisi mebuslarından 
Seymour Cocks, ingiliz hükümetinin 
Ati na, İstanbul, Varna, Köstence ve 
Odesa limanlarına nezaket ziyaretle
rinde bulunmak üzere harp gemileri 
yollamayı düşünüp düşünmediği hak
kında hükümetten bir sual sormuştur. 

Antalya, 19 (Ziraat Vekilinin reis· 
liğindeki heyetle giden yazı işleı i 
müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bil· 
diriyor) - Antalya en tahammiıl e· 
dilmez sıcaklarını bizim şehre vardı· 
ğımız gün yaşadı. Hararet gölgede 40 
derece idi. Gece uyumak nasip olmadı 
ğı için sabahleyin 7 buçukta vakıflar 
umum müdürlüğünün Kırkgöz men · 
balarında açtırdığı 28 kilometrelik ka 
nalın açılış töreninde bulunmak üze· 
re Antalya'dan otomobillerle hareket
te zorluk çekmedik. Bu eser cidden 
Antalya'nın büyük bir ihtiyacını kar
şılamakta ve köylünün yüzünü gül • 
dürmektedir. 

Büyük kanal açılıyor 
Açılış törenini başvekilimiz adına 

Ziraat Vekilimiz Muhlis Erkmen yap

Amirallık dairesi parlamento müs
teşarı B. Shakespeare, bu suale aşağı· 
daki cevabı vermiştir; 

"- Bu ay başında Atina ziyaret e • 
dilmiştir. Yakında diğer Elen liman • 
lan da ziayret edilecektir. 

Akdeniz filosu başkumandanı, a· 
ğustos bidayetinde, amiral gemisi ile 
İstanbula' gidecek ve diğer bir saffı
harp gemisi de, bu esnada bir nezaket 
ve dostluk ziyaretinde bulunmak üze
re İzmir'e uğrıyacaktır. 

Romanya, Sovyet ve Bulgar liman
larının ziyareti için verilmiş bir karar 
yoktur. Bu ziyaretler, yeni program -
lara ithal olunacaktır.,. 

tı ve Ba§vekilimiz Dr. Refik Sayda-.-------· 
m'ın Antalya h.aUgna ar~~ =cc===ıii==:ooıı ır..;--G'=="'--o::,-':!K~---~~~~=-"~~-
tnağa kendisini memur ettiğini, bun- ngı iZ ene urmay Backanı 

(Sonu 6 ıncı sayfada) ! 

Adliye Vekilimizin 
beyanall 

~ark sahillerini lefliı edecek 
• 

lngiliz harp tayyareleri 
Fransa üzerinde uçtu İstanbul, 19 (Telefonla) - Burada 

bulunmakta olan Adliye vekili B. Fet 
hi Okyar bugün öğleden sonra İstan
bul Adliye dairesine giderek bir müd
det meşgul olmuştur. Muhtelif işler 
hakkında müddeiumumiden izahat a
lan Adliye Vekilimiz bazı direktifler 
vermiştir. Bu arada muhakemelerin 
süratleştirilmesi üzerinde de görüşül-

Göring garp istihkamlarını teftiş etti lngiliz harp gemilerinden birkaçı 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Londra, 19 ,.a. - İmparatorluk genel kurmay başkanı gene
ral Vikont Gort ile harbiye nezareti parlamento müşteıarı Kont 
Munster bu sabah tayyare ile İngiltere şark sahilleri mıntakasına 
hareket etmişlerdir. Vikont Gort ve Kont Munster bu sahildeki 

• 

Türkkuşu İnönü kampı dün acıldı . 

Hatay ilk Valisini sevine 
----------~----------~----~~milis depolarını ~~it eyliyecek· 

\ lerdir .• 
lngiliz tayyarelerinin Fransa 

üzerinde UÇU§U 

,lnönü kampında bu yıl 
...> 

tezahürleriyle karşıladı 
Londra, 19 a.a. - Zannolunduğuna 

göre İngiliz tayyareleri bir iki gün 
sonra Fransa üzerinde ikinci bir ce
velan yapacaklardır. Hafif bombardı
man tayyareleri Fransa'nın merkezi
ne ağır tayyareler ise Marsilyaya ka
dar gideceklerdir. Askeri pilotları, 
takip edilecek yolu son dakikada tes· 
bit edilmek mutat olan harp zamanın
da olduğu gibi, uçuşlar yapmağa mec 

590 genç yetiştiriliyor 

Vali, Beylan şehitler abidesi 
önünde bir nutuk söyledi 

İnönü Türkkuşu kampı dün sabah Türk Hava Kurumu Başka
nı Erz~rum mebusu Şükrü Koçak tarafından açılmış, bu münase
betle torenle uçuşlar yapılmışbr. Arkadaşımızın bu husustaki in
tibalarını aşağıya koyuyoruz: 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Bir otomobili selahiyetle kullana -ı
bilecek kadar bilgiye sahip olma müd 1 
deti ne kadardır, bilir misiniz? 1 B 

Samanpazarı yangını 

Günde beş saat çalışmak şartiyle 
b

. • 
ır ay ... Ali (efinkaya 

Dün geceki 

yangında 

21 dükanyandı 

Tabii vasati ve umumi olarak kabul 
edilmiş zamandan bahsediyoruz. Yok
sa, bu işi üç günde öğrenen olduğu 
gibi üç ayda da öğrenemiyen vardır. 

Acaba bir tayyareyi kuHanmayı ne 
kadar zamanda öğrenebiliriz? 

Mikyaslar tamamiyle de~işiyor: o
tomobil yeryüzü, tayyare gökyüzü 
vasıtasıdır. Otomobil işlemediği za. 
man bir sokak başında durur. Niha
yet onu bir köşeye çekecek kadar e

Dün gece saat dokuz buçukta Sa_ mek sarf edersiniz. Fakat hareket ha
manpazarında bir yangın çıkmış 21 linde olan bir tayyare durduğu za
dükkan yandıkdan sonra gece saat on man öyle mi? Ya paraşütle atlıyacak
ikiye doğru söndürülmüştür. l:iınız, yahut onu sağ salim düz bir 

Bu hususta aldığımız tafsilatı aşa· meydan bulup indireceksiniz. 
Hataylılar yeni valilerini karıılıyorlar ğıya koyuyoruz: Değişen yalnız bu maddi mikyaslar 

Antakya, 19 a.a. [Hususi Muhabirimiz bildiriyor] _ Hatay'ın Yangının nerede ve ne şekilde çık- değildir: havada telakkiler ve görüş. 
1 1 Ş k S k . tığı henüz kati şekilde malilm değil . ler de değişmektedir: yanında ufa. 

i k va isi Ü rü .. Ö ~ensüer dün buraya gelmit ve halkın ıçten dir. Tahminlere göre yangın Saman- cık kaldığınız sizden çok uzun bir a-
ve coşkun tezahuratıyle.~arşıla~mışt~r. Daha e~el hazırlanan kar- pazarında hırdavatçı Kalef Albuker- dam kuşbakışı baktığınız zaman he
tı.l~ma pro.gramına gore, eskı vekıller, eskı konsoloslarımız, k'in dükkanından çıkmıştır. Diğer bir nüz emekliyen bir yavru kadar küçül 
vılayet partı ha§kanı, Antakya belediye ve Halkevi reisleri ile rivayete göre yangın bir çömlekçil müştür. 
daha birçok zevat Payas istasyonunda valiyi karıılamıtlar bura- 1 dükkanındaki elektrik kontağiyle baş İnsana bu kadar üstünlük temin e-

trenle lıkenderun'a hareket edilmi f ·.1 w: ~"'' 7 ci S. da (Sonu 6 ıacı sayfada) (Sonu 1 inci u.yfada) 

yeni Afyon garını 

törenle a~h 
Afyon, 19 a.a. - Münaklıit Vekili 

B. Ali Çetinkaya, bu sabah şehrimize 
gelmiştir. Şehir namına bir heyet Du
gerde kendisini karşılamış, istasyonda 
da kalabalık bir halk kütlesi ile ku· 
mandan ve subaylar, memurlar ve bir 
askeri kıta tarafından istikbal edil -
miştir. 

Öğleden sonra yeni garın, makine 
deposunun ve istasyon tesisatının a • 
çılma töreni yapılmıştu. 

Muhtelif demiryoHarın iltisakı, 
yeni hatlar inşası ve münakatatın ço
ğalması dolay1siyle ihtiyacı karşılıya
maz bir hale gelmiş olan eski istasyon 
binası yanında yapılmış bulunan yeni 
gar, Cümhuriyetin Anadolu ortala-
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iktisadi bahisler 

İngiltere ,ihracat 
k·e, • 

~erını 
• 

arttırıyor 
H. A. KUYUCAK 

İngiltere parlamentosuna sevkedil· nayii inkişaf edecek ve bunun neticesi 
r. :1 olan yeni bir Hiyiha kanun oldu - olarak da ingiliz amelesi iş bulacak • 
ğu zaman, bu memleketin rakiplerine 
l·arşı almakta olduğu iktısadi ve mali tır. Fakat, siyasi bakımdan, belki daha 
tedbirler arasında mühim bir mevki mühim olarak, sulh cephesinde lngil -
işgal eyliyecektir. tere ile işbirliği yapmağa hazırlanan 

Malu.m oldu ğu üzere İngiltere hü- devletlerin milli müdafaa vasıtaları 
kümeti harp sonu buhranlarında ibra- kuvetlenmiş olacaktır. 
cattaki azalmaların mühim bir rol oy· Geren gü b • 1 h kk d ·· 

d ğ 

1 

x n u ış er a ın a muta -na ı ını anlamış ve harpten evci in • .. .. . . , 

Hususi idarelerdeki 
teminat ak~eleri 

Dahiliye Vekaleti, mülhak ve husu 
si bütçeli idarelerle belediyelerin a -
lım ve satım işlerine iştirak edenler 
tarafından verilecek olan teminatla -
tm malsandıklarına değil bu idarele
rin kendi veznelerine yatırılması lü • 
zumunu alakalılara bildirmiştir •. 

Ulucanlarda ,ıkan 

yangın söndürüldü 

Köy katipleri 
hakkında mühim bir 

tamim yaplldı 
Dahiliye Vekaleti köy işlerini gö

recek köy kitipleri hakkında teşkili· 
tına mühim bir tamim yapmıştır. Bu 
tamimi yazıyoruz: 

Köylerde hesap işlerini yürütebile
cekler bulundukça hariçten herhangi 
bir sebep ve bahane ile katip istihda
mına imkan bırakılmaması ve köy 
kanununun 39. uncu maddesine uya
rak öğretmenlerle eğitmenler ve im. 

giliz mallarına mahreç teşkil eyli yen l~a yuruten bı~ ıngiliz gazetecisi şöyle 
memleketlerin peşin para ile mal alma ı dıyordu: "İngıltere dostu ve müttefi
kabiliyetleri olmadığını da göz önün- ki olan devletlere bu paraları borç de
d, tutarak devlet garantisiyle ecnebi- ğil hatta hediye olarak vermelidir. 
Jere veresiy~ ~al satmak imkanlarını Çünkü bir kaç haftalık bir harp bile 

Dün öğle üzeri Ulucanlar caddesin
de bir yangın olmuş, İtfaiyemizin der 
hal yeti§mesi ve lüzumlu tedbirleri 
çabuk alması sayesinde sirayetine 
meydan bırakmaksızın söndürillmüş • 
tür. Yangın, yalnız manav Ahmedin 
Kerpiç evine ait matbahın ve yanı • 
başındaki diğer bir evin çatısının yan 
masını müteakip söndürülmüştür. 

kan olan yerlerde imamlarla, katiplik 
umurunun yütürülmesi bildirildiği 

halde köylerde yine ağır ücretlerle 
ve hariçten vaki talepler tercih olun
mak suretiyle katip istihdam ettiril
diği ve bu şekilde tayin edilen katip
lerin beklenen hizmetleri yapmadık· 
ları ve bilakis köylüleri izrar ettikle
ri, bazı vilayetlerde de bu işler etra
fında yapılmış umumi tebliğlerin köy 
idarelerine gönderilmediği vaki şikS
yetlerden anlaşılmaktadır. 

Y alovadan bir görüni 

hazırlamak ıçın 1926 da Export Cre • ~ 
dits Guarantee Department'i kurmuş- bunların yekunundan çok fazla mas -
tu. rafı mucip olabilir." 

Bu Departmanın vazifesi mali vazi- Arttırılacak kredi limitinden hangi 
~ etlerini tetkik ettiği ve sağlam bul - meleketlerin ve ne için istifade edece
duğu ecnebi firmalara veresiye mal ğini şimdiden tahmin doğru değildir 
s :ıtacak İngiliz ihracatçılarının alacak- Fakat harici ticaretimizin arttırılma~ 
larını, muayyen bir prim mukabilinde sında ve milli müdafaamızın kuvetlen
gara.nti etmekti. Fakat ~ütün bu ga - mesinde mühim roller oynıyacağı şüp 
rantıle~ ~arp malz:me~ı sayılmı~.an hesiz bulunan limanlarımızın inşası i
mallar ıçın olacak, tıcnrı esaslara gore çin yeniden teşebbüsler ve etütler ya
Y~P~.lacak ve he~ muamel~ i~i~, banker pılmakta olduğu bu sırada İngiltere' _ 
ve t.u~car~~n mürekkep bır ıstışare he- nin bu gibi maksatlar için kullanılabi-

Yapılan tahkikatta, yarığının Ulu • 
canlar fırınından sönmüş olarak alı • 
nan ve sepetle eve getirilen gömürle • 
rin rüzgarın tesiriyle alevlenmesin • 
den çıktığı anlaşılmıştır. 

Yalova kaphcalarmı yeni 
idare işletmiye başlıyor 

Köy idarelerini kanuna ay!:·rı su -
rette sandıklardan para vererek def
terleriyle, dosyalariyle arzuhalcı dük 
kanlarında gezmekten kurtarmak ve 
rnesuliyetten korumak makıadiyle za
man zaman yapılan bu gibi tebligatın 
mahallin icap ve zaruretlerine göre 
tatbik edilmediği görülmektedir. Hal 
buki, ekser köylerdeçoğalan okur ya
zar köylü gençlerin ameli kurslarda 
bu vazife için yetiştirilmesi mümkün 
olduğu gibi bu idarelere ait köy u
mur ve hususatını; kendi bünyele -
rinden yetişen elemanlarla tedvir su
retiyle idare kabiliyetlerinin de art
tırılması her zaman için kabildir. 

Devir için bir komiyon kuruldu 

yetının mutaleası alınacaktı. Jecek kredilerin yektlnunu a tt 
H • • · · r ırması 

• . arı~ı tıcaretı arttırmak hususunda dikkatle üzerinde durulacak bir nok _ 
ıyı netıceler veren bu plan sonradan tadır. 
çok inkişaf ettirildi ve lngiltere'den 
oldukça uzun vadeli mübayaalar yap
mak imkanları hasıl oldu. 

Futbol hakem kursu 
imfih~nlan 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğünden: 

Mesela Karabük demir ve çelik fab
rikası Brassert şirketine verdiğimiz 
bonoları bu Departmanın garanti et -
mcsi suretiyle finanse edilmektedir. 
1938 mayısında bizimle yapılan yeni 
kredi anlaşmasında ise Departman ye
ni bir finansman usulü kabul eylemiş· 
tir ki bu pJana göre bonolar tarafımız· 
dan imza edildikten ve Deparatmanca 
garanti olunduktan sonra piyasada sa
tılacak ve hasılları ayrı bir hesaba ko
nularak mübayaada bulunduğumuz 
firmalara bu hesaptan peşin tcdiyelcr 

B. İhsan Sungu 
Maarif müsteşarlığına 

tayin edildi 

1 - Ankara bölgesinde açılan ve 
tedrisatı hitam bulan futbol hakem 

kursu imtihanları 3. 8. 939 tarihinde 

perşembe günü saat 18,30 da kurs bi

nasında, yüksek futbol hakem komi· 

Esasen gelirleri az olan köylerin en 
küçüklerine varıncıya kadar her bi -
rinde müstakil katip istihdam mecbu
ri olmadığı gibi buralardan talip bu
lundukça hariçten kAtip tayini de ca. 
iz değildir. Hükümetin, köy ihtiyar 
heyetlerinden iıtediği gey aldıklarını 
ve verdiklerini mevzuata uygun ve 

mazbut bir şekilde muntazaman def

terlerine geçmeleri, her an hesap ve

rebilecek halde "tutmaları ve devlet 

kanunlariyle kendilerinden iıl:enen 

vukuat ilmühaberleri, rapor ve cet -
vcllcri de gUnU gUnUne ilgUi daire
lere tcallm c~melcri<lir. llu uo.kdh-dc 

yapı Jacaktır. 

Bidayette ihracat kredileri garanti 
Departmanının her hangi bir zaman
da garanti edebileceği ihracat yckOnu 
25 milyon sterlindi. Bu limit sonradan 
50 milyona çıkarıldı. Fakat iki sene
denberi ingiHz • alman ticaret rekabe
ti neticesi bu senenin başında neşro
lunan bir kanunla ihracatı gar.anti pli
nında iki milhim yenilik meydana gel
di Evcli ticari limit 75 milyona çıka
rıldı. Saniyen ticari bakımdan mUna • 
aip görülmese bile garanti verilmesi 
milli menfaat icabından olan hallerde 
dahi departmanın muayyen ihracat i
çin 10 milyon sterline kadar garanti 
verebileceği tasrih olundu. Bu suret· 
le departmanın istişare komitesine 
sormadan harp malzemesi için bile ga
ranti vermesi mümkün oldu. Halbuki 
geçen sene mayısında bu kayıt mev -
cut bulunmadığından harp levazımı 
mübayaamız için icap eden 6 milyon 
sterlini İngiltere hükümeti bize doğ
rudan doğrrya ikrazı kabul eylemiş
ti 
Şimdi müzakere edilmekte bulunan 

kanun layihası her şeyden evci gayrı 
ticari mahiyetteki garantiler miktarı
nı 10 milyondan 60 milyon sterline çı
karmak suretiyle İngiltere hükümeti· 
ne yeni siyasi icaplara göre dost dev
letlere mali yardımda bulunma imkan
larını vermektedir. Bundan başka la
yihada çok mühim olan iki yenilik da
ha vardır: şimdi, mesela bizimle yapı
lan anlaşmada olduğu gibi, departman 
mal alanlar tarafından verilen bono
ları garanti ettikten sonra piyasada 
satmaktadır. 

Maarif VekUeti müsteşarlığını bir 
kaç aydanberi vekaletle yapmakta bu
lunan Maarif Vekaleti kültür kurulu 
başkanı B. lhaan Sungu bu vazifeye 
asaleten tayin edilmigtir. Eski ve kıy
metli maarifçimize yeni vazifesinde 
de baırılar dileriz. 

tesi ve Ankara bölgesi hakem komite· 

ai azasının huzurıyle icra olunacak • 
tır. 

2 - Bu imtihan gerek son kursa de· 

vam etmiş gerekse eskiden lisans al -

mış bölge hakemleri için açıktır. 

3 - Lisanslı lisanssız eski hakem • 
lerin yüksek futbol hakem komitesi 
talimatnamesinin bu baptaki hüküm
lerini dikkatle okumalarını ve vad • 
yetlerini ona göre tayin etmeleri ~c-

miyetle tebliğ olunur. 
4 - Yüksek futbol hakem komitesi 

talimatnamesini almak isteyenler An-

bu vazi fenin muamelat v e h esa ha ta 

aşina muhtar veya Azaların biri tara· 

fından ifasında da rnanii kanuni yok-

Dün memleketimizin ıark 

taraflarına yağmur yağdı 

kara futbol ajanlığına müracaat etme· tur. Ancak bu gibilerin köylünün her 
lidirler. vakit yapabilecekleri müracaatları 

derhal karşılıyacak surette çalışmala-

Dün §ehrimizde hava bulutlu geç
miş, rüzgar şimali şarkidan saniyede 
5 metre hızla esmiştir. Günün en yük 
sek sıcaklığı 32 derece olarak kayde
dilmiştir. Yurdda hava; Kocaeli ile 
Ege bölgesi ve Karadeniz kıyıların • 
d!- açık, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. Yirmi dört saatlik 
yağışların metre murabbaına bıraktık 
ları su miktarları Erzincan, Ardahan· 
da 14, Karsta 8, Karaköııede 7, Kiliste 
4, Sarıkamış'ta 2 kilogramdır. Rüz
garlar, Trakya, Akdeniz kıyılarının 
§ark kısmı ve cenup doğusu bölge. 
sinde cenuptan, diğer bölgelerde ıAnu 
miyetle şimal istikametinden saniye
de en çok 7 metre kadar hızla esmiş
tir. En yüksek sıcaklıklar Bursa, Ça
nakkale ve Diyarbakır'da 35, Adana'
da 36, Edirne ve İtmir'de 37, Bod
rum'da 38, Nazilli ve Antalya'da 39, 
Manisa ve Akhiaarda 40 derecedir. 

Galatasaray - D. Spor 
ma~ı hakemliği 

Anadolu ajansının haber aldığına 
göre, Galatasaray • Demirspor maçla· 
rını idare etmesine heyetçe karar ve
rilmiş olan İzmir hakemlerinden Mua 
tafa Balöz hususi i§lerinin icabettir • 
diği zaruretler altında lzmir'dcn ay
rılmasına imkan olmadıiını bölge ka· 
naliyle bildirmesi üzerine, iki kulü • 
bün murahhasları davet edilerek her 
iki maçın idaresi için İstanbul'dan ve· 
ya diğer bölgelerden bir hakem üze -
rinde müştereken uyuşmaları ve 
bu mümkün olmadığı takdirde icabı 
di.iıilnUlmek üzere keyfiyetin bildiril
mesi beden terbiyesi genel direktör -
lilğilnün alAkadar dairesi tarafından 
İstanbul bölge başkanlığına tebliğ e-
dilmittir. (a.a.) 

rı; köy kanununun 33. üncü madde • 
ıinin 3. üncü fıkrasına ıöre muhtar· 

lık veya azalık ııfatını muhafaza e• 

debilmek üzere de bu iş için ayrıca 

Ucret almamaları llizımdır. 

Köylti arasında talip bulunmıyan 

yerlerde bildirildiği gibi birkaç kö· 

yün igtirakiyle ıeraiti kanuniyeyi ha· 
iz ve ücretleri azami haddi aşmıya. 

cak surette diğer talipler araaından 

klltip iatihdamı ve tebligat veçhile 

Htiplerden münhuıran köylerde va

ıif e görecek her ne suret ve ıebeple 

olursa olsun nahiye ve kazalarda dev· 
Jet dairelerinde çalıttırılmamaları ; 

hilUında hareketi görülenler hak • 

kında kanun icaplarının derhal tat -
biki ve köylerle ilgili tamimlerin gü

nü gününe ve mümkün olan yerlerde 

vilayet matbaalarında teksir suretiy. 

le bu idarelere tebliği tamimen rica 
olunur.,, 

Yalova kaplıcaları ve müttemilatının Sıhat ve İçtimai Muave
~~t. ':' ek~Ietine bağlı yeni idareye devrine batlanmııtır. Bu devir 
ıtı ıçın hır komisyon teşkil edilmiştir. Yalova kaplıca11 dahilinde 
olup icra Vekilleri Heyetince muaaddak haritaıında gösterilen 
sınır içindeki devlete ait sıcak ve aoğuk au kaynaklariyle kaphca-

farın ve bunlara ait binaların 
' kaplıcalar tesisatının ve arazisi-

nin iatiamar, intifa ve idaresi bü
tün hukuk ve vecibeleriyle hük
mi şahsiyeti haiz olan bu yeni 
idareye devredilmiştir. İcabında 
harita dışında kalan ve devlete 
ait bulunan araziden lüzum gö. 
rülecek kısımlar dahi icra Vekil
leri heyeti karariyle buna ilave 
edilebilecektir. 

Bu saha içinde Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletince tayin edilecek 
mıntakalarda hususi mesken, otel, 
pansiyon, kapalı eğlence yerleri, ga
zioo, lokanta ve dükkan inşa ve tesis 
etmek isti yenlere parasız olarak ha. 
zineye ait araziden aşağıdaki kayıt 
ve şartlara göre lilzumu kadar arsa 
ferağ ve temlik edilecektir. Temlik 
edilen bu yerler Uzerindc Yalova kap 
lu;;.alaı' l le'l.me lc.larealntn ln,_l..1& ha.le 

kı aakı t olacaktır. Kaplıcslar mınta -
kasının umumi plfinı ile bu mıntaka· 
da yapılacak binaların motif ve inşa 
şekilleri ve ayrılacak arsaların mev
kileriyle miktarları ve krokileri Sı • 
hat ve içtimai Muavenet Vekaletince 
teıbit edilerek ilan edilecektir. 

Bundan sonra yapılacak binalar mu 
hakkak kargir ve beton olacaktır. 

Bu hükümlere uygun olmıyarak 

yaptırılacak olan binalar 10-6-939 ta
rih ve 2290 sayılı belediye yapı ve 
yollar kanuni hilkümleri dairesinde 
yıktırılacaktır. Bu maddenin beledi
ye encümenlerine verdiği vazifeyi 
Yalova kaplıcaları idaresinin uzuvla
rı ve idare heyetine verdiği vazifeyi 
de İstanbul vilayetinin idare heyeti 
iÖrecektir. 

Paraıız arıa: 

Her bina için parasız verilecek arsa 
miktarı 2000 karemetreyi geçemiye. 
cektir. Yapılacak binanın şekil ve is
timAI tarzı bu miktardan fazla anaya 
ihtiyaç gCSsterdiği takdirde bu gibi 
arsalarla yabancılara verilecek arsa
ların tefvizleri V ckillcr heyeti kara
riyle olacaktır. 

Kaplıca mıntakasına bitişik arazi
de ve sınırdan 500 metre mesafede, 
Yalova iskelesinden kaplıcaya giden 

ana yol kenarlarında yapılacak bina 
ve dükkanlar ' fstanbul vil§yetince ö:ı
ceden tesbit veya alakalılar tarafın ... 
dan yaptırılıp gene lstanbul vilaye. 
tince tasdik edilecek pllinlara göre 
yapılacaktır. Bu planların tesbit ve 
tasdikinde mıntakanın ahengine ve 
ıahiplerinin mali kuvetlerine uygun 
olmaları göz önünde bulundurulacak
tır. 

Bu muameleler bitirildikten sonra 
Yalova kaplıcaları işletme idaresi Sı
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletin • 
den alacağı emir üzerine müracaat sı
rası gözetilmek suretiyle kime ne 
miktar arazi tefviz edileceğini kro· 
kisiyle beraber Yalova kaymakamlı -
ğına bildirecektir. Kaymakamlıkça bu 
krokiler esas tutularak gösterilen 
arsaların istekliler adına tapu kanu
nunda yazılı şartlar dairesinde derhal 
tescil muameleleri yapılacaktır. 

Tapuda t-c:Ui tarihinden i.ki. ıl 
sonuna kadar ikinci madde hUk .. 
göre: 111J--~ ;,- _ • • rnune 
larına tescil cdilmış olan r ... alarm 
kayitleri hiç bir muameleye hacet 
kalmaksızın Yalova kaymakamlığın

ca hazine namına değigtirilec"ktir. 
Bu muamele harç ve reıme tibi olmı
yacaktır. 

Ancak bu müddet zarfında bina

nın en u keşif bedelinin dörtte biri 
kadar inşaat yapmıı olanlara arsa ve 
inıaatı baıkalarına devretmek veya 

inşaatı bizzat bitirmek müsaadesi ve

rilecektir. Bu suretle devir veya in

şaatı bitirmek milııaadesini alan kim

se evelki iki senelik müddetin bitti
f i tarihten itibaren bir yıl içinde in
§aatı bitirmeğe mecburdur. 

Kaplıcalar idaresi ticari usullere 
göre idare olunacak ve bunların sar
fiyatı muhasebei umumiye, artırma 
ve eksiltme ve ihale kanunu hüküm
lerinden ve Divanı Muha&ebat vizs. 
sinden müstesna bulunacaktır. 

Halbuki, yeni layiha garantile
rin 15 sene gibi uzun müddetlik ga -
rantiler verilmesine müsaade eyledi • 
ğinden ve piyasada 15 senelik bonola
r<> fazla müşteri bulunmıyacağı düşü
nUJdüğünden ticaret nezaretine ecne • 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

İşletme idaresinin her mali yıla ait 
bilanço ve kar zarar hesapları her ma
li yılın hitamından itibaren dört ay 
içinde tanzim ve kayıtlarla milspet 
evraka mutabakati tetkik edilmek Ü· 
zere Divanı Muhasebatın bu hususta
ki raporu, bilinço ve kir zarar hesap
lariyle birlikte mali yılın hitamında:ı 
itibaren 9 ay içinde Bilyilk Millet 
Mecliıine ar.ıolunacaktır. 

Bor'un pazarı 
- Bor, 18 temmuz 19J9 -

bi devletler tarafından verilecek bono- Bugün salı ... Kimi yerde eski ka-
lan bizzat iskonto etmek saUihiyeti ve- falı/ar, batıla inananlar bugünü u-
rildiği gibi icap eden parayı bulmak ğursuz sayar, kimi yerde salı günü 
üzere ayrıca devlet tahvilatı çıkarabil- yapılacak bir işin sallayıp uzayaca
mesi için de maliye nezaretine salahi- ğıns inanırlar. Fakat "salı"' nın bu-
"et verilmiştir. Tadaki ehemiyeti, bütün bunlardan tutmuştur. Bor'da A nadolu'nun ha-

l bs.:kadır. Çünkü salı günleri Bor'da lı dokuyan kasabaları arasında yer HüHisa ngiltere hükümeti bu yeni ... l ı d 
atalar sözüne kadar gerı'p herkesin a an ardan ır. Onun için Bor'un kanunla 1919 harp ikrazatı kanuniyle x h 

ı .. h. malCJmu olnıu-<: olan me<:hur pazar me§ ur pazarı Bor'un meşhur pa-aldığı salahiyetlere benzer sa a ıyct- :ır :ır d 
kurulur. Eanaf ve bilhassa ko"'y/u-, zarın an mahrum kalmıyor. Pazar-Jer almış olacak ve münasip gördüğü d 

ı l<il/erini "salı,, ya go"re he .. aplarlsr,· s meydanın orta yerindeki Ata• memleketlere ngiltere'den harp leva- ... .. .. 
· · · · k d hulasa salı kasaba v• cı·varındllkı" turk büstünlin tam karşısını halıcı-zımatı temını ıçın 15 seneye a ar " ı 

"' dd ı · k d" b"l k . köyler için bı'r hareket noktası o- ara vermek de gene halıya buraca mu et ı re ı vere ı ece tır. · -
Y · .. 'h /ur. O kadar kı' yer/ı"ler haftanın göıterilen itibarı .ilade etse gerek. enı layı a parlamentodan süratle 

· ·1 günlerini bu salı gu··nu·· pa"ar ku- Halıcılık Bor'un hayatına gir-geçırı ecek ve derhal tatbik mevkiine ~ 
• k · T!' b" k • i i ruldug~una göre 1·sı"ml•ndı"rı'yorlar. miştir. Birçok genç crkekl11r ve ka-gırece tır . ..r.sasen ır ço ıng l z ga - " 

zeteleri bundan "dost devletlere kredi Mesela birçok köylülere ve yerli- dın/ar, günd•likle halı dokumaya 
layihası'' diye bahsediyor ve hatUi ba- !ere göre haftadaki yedi günün i· giderler ve bu sanata burada ayrı 

1 d • • simlerı' <:Öyledir.· bir isim verilerek ıstarcılık denilir. zı arı aha ıleri gıdcrek istifade ede - :ır 
k 1 k 1 · p ı T" k" Pazar • Şar pazarı, Pazartesı· _ Pazarın öte taraflarında kısım ce mem e et erın o onya, ür ıye, 

Romanya ve Yunanistan olduğunu ve diri, salı - pazar, çarşamba _ pazar- kısım bakırcılar, kuru yemişçiler, e-
bunlardan her birine ne kadar verile _ tesi, perşembe • per§embe, cuma _ kinciler, sebzeciler, taze meyvscı-
ceğinln bile tayin edilmiş bulunduğu· cuma, cumartesi - cumartesi. lar görüyorsunuz. Harıl harıl bir 
nu yazıyorlar. lite bugün de o pazarlardan biri- alımdır, bir satımdır gidiyor. 

İngiltere, dostlarına karşı kredi im- si kur\ılmuştur. Pazar hlJkümet ko- Bor'un meihur pazarı iJğleye ka-

zllnde olduğu gibi ınlıtmık Jlzım 
gelirse Bor'un pızırı 6ğleden son
ra geçiyor. 

Salı günleri 6ğleden sonrı ya ma
lını satmak, yahut dı ucuza mı/ al· 
msk maksadiyle burayı Kt:lt1nlere: 

- Geçti Bor'un pazarı/ 
diyebllJrsiniz. 
Fakat: 
- S()r eıeği Nlğdeyel 
diyemezsinı'z. 

Niğde uzak olduğu için değil. 
Bor ile Niğde'nln arası on dl;rt, on 
beş kilometredir. 

Hatta, böyle aceleye de lüzum ol
masa g11rok. ÇDnkü Nı'ğde'nin pa
zarı ti cuma günil açılacaktır •• T. t. 

Ôl~ü 

Bir Anadolu arkadaıımızda 
fÖyle bir haber okuduk ı 

" .... kazamızın malmüdürlü· 
iüne tayin edilen Bay ..... üç gün· 
den beri yeni vazif eıine batlamıt· 
tar. Memleketin çok tanınnııt bir 
maliyeciıi olan bu çok değerli 
yurt çocuiu üç aün içinde kua• 
mızın maliye itlerini ıılah edecek 
kadar f aaliyet ... 11 

Oteaini yazmıyoruz ı küçilk 

büyük bütün devlet memurlarının 
muvaff akiyetleri hepimize zevk 
verir. Fakat Üç gün içinde bir ka

zanın maliye iılerinde "ıslah,, 

kelimesini kullandıı·acak kadar 

Halk ticaret biletiyle 
nakledilecek gazeteler 

Gazete ve mecmuaların da halk ti • 
caret bileti hamilleri tarafından nü • 
munelik ticari c;ya gibi neklcdilebil· 
melerine devlet demiryollarınca karar 
verilmiştir. Bilet sahipleri yalnız ga
zete olursa 25 kilograma kadar, kitap 
ve gazete bir arada kartık olursa 50 
kiloya kadar bağajda meccanen nak • 
!edebileceklerdir. 

Mah~:emelerin ya= ta· "Jj 

BUtUn yurtta olduğu gibi şehrıınız 
mahkemeleri de yarından itibaren 5 
ey!Ule kadar yaz tatiline başhyacak -

Fakat bu kaza merkezlerinden vi- muvaffak olmıya bilmeyiz insan Jardır. Bu müddet içinde nöbetçi mah 
/Ayet merkezine gitmek i~in artık ıücü yeter mi? Sonra bu kazada, keme olarak ağırceza mahkemesi, Ti-
e~eğe semer vurmağa lüzum kalma- t hk · k l k T" ~ bu zat eelinciye kadar maliye care ma emesı a aca tır. ıcaret 
mı§tır da ondan. Eğer Bor'un pa- mahk a· a ı· H k k hk 

itleri "11laha muhtaç" bir halde eme ı ı ıye ve u u ma e • 
zarı geçti ise: . et•? meleri iılerine de bakacaktır. Sulh 

- Bin ttınel mı7 1 hukuk işlerine bakmak üzere bir ha--r ----~- """-~· .. !!? ~f~~.,.. .... ~,. ... ~r'~ ,.,. .. - ~ oranevn .. ,,_._ m r-7 
- ~imse çıkmıyor mu? Pek ill. bilmemelidir. 

kinlarını arttırmakla iki makaat güt- nağı ile belediy• ve Sokullupap dar devam •d•t. Ondan sonra esnaf 
azıteyı • •·.... ,-. ~~ ı'"'i;;";r:ridi:ı riıilJıvr~-"")ım1fJJ1f"1 hlssMmlybt mUsU1JUz! ..... m .. _ 

~\) ~ ~ 'ç. .. " ' "' • f ... ..., 4nı lf' r t -,,. ·~ ~ ~f _..,._... .• ,.,.._..., ,·-: 1 a 
• 1 yordu. hala kapalıydı, o kadar kapalıydı ki nm. . 
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Bulgaristan ve 

Yugoslavya 
Yuıoılavya naibi Prenı Pol'den 

•olll'a bulıar baıvekili B. Köaeiva
"_0f .~a Berlin'i ziyaret etmiı ve ge-
11 donerken Yuıoılavya'ya da uğrı· 
Yarak bu memleketi idare eden dev
·~~ .~danalariyle ıöriaımüıtür. Bu 
l 0 l'\lflnenin neticeıi hakkında veri • 
~n haberler, Köaeivanof'un, tıpk~ 
~ena Pol gibi, Berlin'de herhangı 

hır taahhüt altma giriımekten ka· 
ÇUadıinu bildirmektedir. Filhakika 
hu . 1 . 'I :\' :tıyaretten aonra Bu garıstan a 
' uıoılavya araaındaki mukarene· :ia •ailamlaıtıiı görüliıyor. Anlatı· :or ki iki ıalav memleketi gerek 

alkanlar içinde ve ıerek Balkanlar 
dıtllldaki politikalanna bir ahenk 
•traaektedirler. Bu, demektir ki 
Ba.lıariatan, iddialanndan vazgeç· 
'-e111ekle beraber, Balkan meaelele
l'İlıde Yqoılavya'nın görüıüne doğ-
1"& temayül etmektedir. Balkan dı
lllldaki politikada da Yugoılavya 
ribi, bir bitaraflık aiyaıeti takip e
d9Cektir. 

köıeivanof'un Berlin aeyahati 
eaaaamda Bulıariatan'• mihverin bir 
lleti vaziyetine düıürmek yolunda
ki alınan meaaiai anlatılıyor ki ıuya 
diitınüttür. Bulıariıtan'ın zayıf ta
l'aflan malUındur: Dobruca'yı ve 
becteaiaç'ı iatiyor. Alman gazetele
ri köaeivanof'un Almanya seyahati 
llıainaaebetiyle yazdıklan yazılarda 
lluııariıtan'm "haklı,, davalan ü
'erinde ıararla durdular. Resmi al
._.. makamlannın da Bulgaristan'• 
ı,.. ıayelerini elde etmek için yar
d111ı vadettikleri tahmin edilebilir. 
F'aicat Almanya, bir taraftan Bulga· 
l'İıtan'ı kazanmak iaterken, diier 
taraftan Romanya'yı gücendirmek 
de iatemiyor. Bu neıriyahn Roman· 
)a'da uyandırdığı reaksiyonu ıören 
•1-an politikacılan, Bulgariatan le
l.iae yapılan neıriyatın Romanya'· 
)a k&l'fı bir düpnanlık manaımı ta· 
•&11unun etmediiini izah etmek 
llıaecbariyetinde kalmıtlardır. Gerek 
Bulıariıtan'm da•••• lehine yapı
lan neıriyat ve ıerek Romanya ef
klnna tatmin etmek için neıredilen 
laah, alman diplomaaiıinin becerik
aizlifiae yeni bir delildir. Almanlar, 
Bulrariatan'ı memnun etmek için 
lrir ıh Dolwuca' auıaariataa'• 

lsia ..... akelai iddia etmekte hiç 
l.ir mahsur sönnüyorlar. Fakat her 
ilci tarafm da yalnız kendi lehine o
lan neıriyata kulak asmasını iıtiye
cek kadar da ıafderunluk gösteri -
yorlar. 

Almanya ve ltalya, böyle kaba 
entrikalarla Balkanlarda nüfuz ka
aanabilecelderini zanneclerlerae, al· 
duuyorlar. Balkan milletleri, doıt· 
lanm •e dÜflDanlanm iyi tanırlar. 
Balkan hudatlan .... ı .. i )'almz 
•• aüahaııran balkanlılan alaka
dar eden bir meseledir. Bu meaele • 
Ye kanımak iıtiyen Balkan harici 
bir de•let, bütün Balkan milletleri· 
aia dGtaaamdır. Hele bunu Alman • 
)'a ıibi, Balkanlarda entrika mev
zuu yapmak. mutlaka 0 devlet le • 
hine olmıyan reakıiy;n uyandıra
caktır. Bulıariıtaa da dahil olduğu 
halde bütün balkanlı dnletler bu 
noktada müttefiktirler. 

Balkan dıtındaki politikaların• 
ıelince; bu noktada muhtelif Bal
kan devletlerinin takip ettikleri yol
lar biribirinden ayrılıyor. Biz, Bal
kanlara ve Akdeniz ıulhuna de
lllokrat devletlerin ittifakına cir
lllelcle hizmet edeceğimize kani o • 
larak üzerimize ağır meauliyet al
dık. Yuıoalavya ve Bulgariıtan bi • 
taraf bir aiyaaet takip ediyorlar. Ro
lllanya ve Yunaniatan da lngiltere
den ve Franıa'dan garanti almıılar
drr. Her devlet bu politikayı, coğraf· 
Ya vaziyetinin ve diter amillerin 
dikte ettiti zaruret altmda takip et· 
lllekteclir. Fakat bütün Balkan dev
letleri, hariçten gelebilecek tehlike
Ji önlemekte müttefiktirler. Eğer 
lllÜtlerek düıman Balkan yarımada
•ını tehdit edecek oluraa, bütün Bal
kan milletleri bu tehlikeyi defet
llıaekte birleteeeklerdir. 

A. Ş. ESMER 

Tirhan vapuru 

dün lstanbul'a geldi 
İstanbul, 19 a.a. - Almanyada inp 

ediJmit olan Tirhan vapuru bugün 
llat l& da limanımıza ge1miıtir. Va -
Pur, Etrüık tipindedir. 

ULUS -3-

DÜNYA HABERLERİ 
c D U N K U ) 

ISTANBUl Gazeteleri 
Danzig müstahkem bir 
ordugôh haline geldi 

Polonya azimkôr, yeni 
bir Münih olmıyacak 

Hitler'in Danzig Devlet Reisliği haberi 

salôhiyetli mehafilde ciddi telôkki edilmiyor 
Varşova, 19 a.a. - Bir Polonya men

baından bildirildiğine göre, hakiki bir 
müstahkem ordugah haline gelmiş o -
tan Danzig'deki askeri hazırlıklar 
sistematik surette devam etmektedir. 
Danzig'in bütün mektepleri alman kı
taatı tarafından işğal edilmiştir. Dün 
serbest şehir yakınında topçu talimle
ri yapılmıştır. Danzigin umumi İlina -
lariyle şehir civarındaki tepelere tay· 
yare dafii topları yerleştirilmiştir. O -
valara ağır toplar tabye edilmiştir. 

Bu askeri tedbirlerin hedefi, müsel
Jah bir ihtilaf halinde şehrin Polonya 
tarafından yapılacak bir hücuma mu -
kavemet etmesini temin ve şarki Prus
yadaki alman kuvetlerinin gelmelerini 
teshil etmektir. 

Danzig'Je fel)killer 

Berlin, 19 a.a. - Danzigden bildiril
diğine göre, Danzigde vaktiyle sol ce
nah teıekküllerine mensup bulunan 20 
kadar kiti. vatana hiyanet suçu ile tev
kif edilmiştir. Bunlar, dinamit ile 
suykastler tertibi ile maznundur. 
Diğer taraftan salahiyettar Danzig 

mahfillerinin Danzig polisinin takvi -
yesi hakkında verdikleri malfımata gö
re polise yalnız danzigliler alınmış • 
tır. Son haftalar zarfında polise ah -
nan mütemmim kuvetler, Danziger 
Vorposten'e göre üç ili dört bin ka • 
dardır. 

Hitler'in Danzig Jel)let reisliği 
ıayian l)e Polonya 

Varıova. 19 a.a, - Bir çok İngiliz 
gazeteleri, dünkü nüshalarında B. 
Hitlerin kendisıni Danzig devlet reisi 

aşagı aki tebliği neşretmiştir : 

bulunan gazeteler, bunu mihver tara -
fından takip edilen ıinir harbinin ye
ni bir manevresi olarak tellkki et -
mektedirler. 

Jour-Echo de Pariı gazetesinde Pi -
etri şu satırları yazıyor : 

"Derhal ve en büyük enerji ile mu
kabele etmekliğimiz lizımdır. Esasen 
polonyalılar dedikodulara nihayet 
vermişlerdir. Polonya, buhranın ilk 
günündeki kadar sakin olarak, yeni -
den vaziyetini tasrih etmektedir, bir 
adım geri atmamıştır. Bu husus, yüz 
kere, bin kere kaydedilmiye layik -
tir ... 

Journal gazetesinde Saint-Brice 
yazıyor : 

" Dünkü hadise çok uzun olan zin
cire katılacak bir halkadan başka bir 
şey değildir. Neville Çemberleyn bu 
entrikaların tehlikesini ortaya koy • 
masındaki hikmet anlaşılır bir şeydir. 

Petit Journal'de Boussard yazı -
yor: 
"Şayialardan her zamankinden faz· 

la korkmalıdır. Gerginlik bakidir. Me
sele asla halledilmiş değildir. İ~te bir 
taraftan en küçük şayialardan sin:rıe
nen telaşhlara, diğer taraftan da bü -
tün zorlukları ortadan kalkmıı zan -
neden uyuşuklara anlatılması la -
zım gelen şey budur.,. 

Epok gazeteıinde Donnadieu yazı • 
yor: 

"Bu manevralardan heyecana ka -
pılmıyahm. Ortada nikbinliği istilzam 
edecek hiç bir t~Y yo~tur. 

8. Ruzl)elt 

Amerika ayanı 

bitarafhk meselesini 

müzakereye muhalif 

B. Ruzvet süratle 
tôdil tarafdarı 

Vaşington, 19 a.a. - Bugun Riya -
seticümhur sarayında bitaraflık me -
selesi hakkında fevkalade bir konfe -
rans aktolunacaktır. 

Bu konferansa B. Ruzvelt, Hull a
yandan Barkely ve :.-itman ve keza 
cümhuriyetçi ayandan üç zat iştirak 

edeceklerdir. 
Vaşington, 19 a.a. - Beyaz sarayda 

üç aaatten fazla süren bir konferans -
tan sonra matbuata verilen tebliğde, 

senatonun bitaraflık meselesini mü -
zakereye muhalefet etmesi dolayısiy
le bu hususta kongrede derhal müza -
kere açılmasının f ., dasız oldu~u :zah 
edilmektedir. 

deceği hakkındaki noktai 
muhafaza etmektedirler. 

CUMHURİYET 

Maarif Şurası 
Nadir Nadı, bu başmakalesinde. maa

rif şurasının iki &undenberi çahşmıya 
başlamış olması munasebetiyle, bunun 
memleket namına sevındırıci bir hi.dııe 
oldu&unu aoyluyqr ve maarif işlerını 
bir turlu yoluna koyamadıgımızdan sık 
sık şıkiyct edildiğıni hatırlatarak, bu şi
kayetler haklı olmakla beraber yalnız bı
ze mahsuıı olmadığını, içtımai bunyeleri 
buyuk değişikliklere ugrıyan milletlerde 
maarif ve terbıye sistemleri bir muddet 
devam eden bır ıstikrarıızlıga mahkum 
bulundugunu izah ettıkten ı;onra inki • 
laplarımızın, ıçtimai bunyedeki deglşik -
likler bakımından butun dunya inkilap -
lannın ustimde oldugunu tebaruz ettiri
yor, buna rağmen maarlfımizin hiç bir 
zaman anarşı içine diışmemiş olduğunu 
kaydederek, şQranın toplanması mıinaıe· 
betiyle Hasan - Ali Yucel'e ve arkadaşla· 
rına muvaffakiyetler dilıyor. 

Hava seferlerimiz 

(Nalına Mıhına) muharriri, Ankara ha
va ıstasyonuna yaptıgı bir ziyaret muna
~ebetiyJe tayyare postalarımızın ıı::ordu -
ıı::u buyuk muvaffakıyet! tebarüz ettiri -
yor "'.e hav:ı nakliyatının lnki,afı, mem
leketın celık aglarla oldugu ıı::ibi çelik 
kartallarla da dort koşesini biribirine 
baıı:;lıyacağını memnuniyetle yazıyor ve 
Ali Çetinkaya'yı bu muvaffakiyetinden 
dolayı tebrik etmeyi bir vazife bildigini 
ilave ediyor. 

TAN 
Maarifimiz programlafıyor ve 
planlatıyor 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin
de maarıf şurasının maarif hayatı için bir 
donıim noktası teşkıl edecefını ve maa • 
rifin şuraya sarfedeceğı meıelelerin kati 
tekilde raptı maarifimizın programlaı -
masını ve planlaşmasına hizmet edece -
ğini söyledıkten sonra, buıun maarif sis
temimizin en bü)'Uk dertlerinden biri 
muhtelif tahsil derecelen arasındaki a -
henksizlik ve aile ile mektep arasında • 
ki rabıtasızlık olduğunu izah ediyor. 

Almanların anlayıfı 

(GilnUn meselesi) sütunu muharriri, 
turk - inıiliz anlaşmasını Tiırkiyenin iı
tiklilini kaybederek lngilterenin emri al-
tına girdigi şeklinde tcfıir eden alman ve 
İtalyan matbuatının, turklerin istiklil -
terine ne kadar ehemiyet verdiklerini bir 

a.a. Matbuat Servisi 

türlü anhyamadııı:;ını fakat bu ıddia, to • 
taliter devletlerin ıttıfaka verdıkleri mi.
nayı goıtermek ıtibariyle ehemiyeti ha
iz olduıunu, muttefıklı&i tabılik ve bir 
nevi ilhak sayan Almanya'nın, Turlqyeyi 
aulh cephesine iltihak ettigi için tenkıd 
ederken, ittıfak mefhumu Jıakkındaki ken
dı telakkisini &oz onune ıetırırae haki -
katı daha kolay anlıyacaiını yazıyor. 

YENİ SABAH 

lngiliz - rus konutmalan 
Huseyin Cahit Yalçın, buıunkü başma

kalesinde, İngiliz - rus müzakerelerinin 
uzaması her tabıi muzakere gıbi, bunun 
da bıtmesi icap eden bır ış oldugunu unut
turduğunu ı;oylıyerek muzakerelerin u
zaması sebebini, harıçten bile kimse bu -
lunmadıgını, arada karşılıklı itımadın 
eksik oldugunu ızah edıyor. 

Hakiki ucuzluğa doğru 
(Her sabah) sutunu muharriri, Refik 

Saydam hukumetinin ıessız ıedasız bı -
şardıgı işler arasında hayatı mumkun ol
dugu kaadr ucuzlatmak davasında da e • 
lindcn gelen gayretı esırgemedığini, fa • 
kat bu gibi milli divalarda halkın da hü
kumete muzahir olması icap etti&ini, an
cak böyle hareket etmek sayesınde hayat 
pahalıhgını aramızdan çabuk defetmiı 
olacağımızı ıoyluyor. 

İKDAM 

Mekteplerde yabancı dil 

(İnkılabın meşalcsı) sutunu muhırri • 
ri, maarif vekilinın şurada yabancı dil 
meselesini bahıı mevzuu etmeıı munaso
betiyle yazdıgı bu fıkrada, dilımizin hiç 
bir sanat ve ilim ıubesınde derınleşmiye 
-imkan vermıyecek kadar kütupanemizın 
mahdut olduğunu ıoyluyor ve Hasan· Ali 
Yucelin, yukıek muesseıelerdekı ıençli· 
ğe, garp dıllerinden birini, tetkık ve te • 
tebbu ımkanını verecek derecede oıret • 
meyi temin edecek esasların temelini a • 
tarsa maarifimize büyuk bir hızmet ifa 
etmiş olacdını kaydedıyor. 

VAKİT 
.+ 

Maarif planı 
Asım Us, bu başmakalesinde, maarif 

şurasının hedefim izah edıyor ve onu -
muzdeki ders senesinden itıbaren kultur 
hayatımızın ııürı tarafındın kati $ekil •e
rilecek yeni plin daıresınde yeni bir fa • 
aliyet sahasına ıntikal edeceıını aoylii-
~~ . 

MELERİ 
.. "Führer'in Danzig devlet reisi in -

tihap edilmeyi kabul etmesine Varşo -
vadaki salahiyettar mahfilde alelade 
uydurma bir gazete havadisi nazariy -
le bakılmaktadır. Aynı mahafil, şek -
linden kati nazar, Danzigin Almanya
ya ilhak etmesine hali hazırda meri o
lan hukuki ve siyast vaziyetin ihlali 
nazariyle bakılacağını ve bu halin Po
lonyanın bir mukabelesini davet ede -
cciini beyan etmektedirler.,. 

edece'k hiç bir ıey yoktur. Son vaziyet 
bizi tetik üzerine koymuştur. Polon -
yalılar ilk taarruza mukabele etmiye 
amadedirler. Fransa ite İngiltere de 
derhal kendisine müzaharet ederekler
dir. Bu vaziyet Berlini düşündürecek
tir . ., 

B. Löbrön Liyej 
su s'ergisinde 

Henüz müsbel bir netice ahnmadı 

Ordr gazetesinde Claude Vivieres Liyej, 19 a.a. - Bu sabah Paristen 
f akal anlaıma ümitleri de kesilmedi 

Çemberleyn'in •özleri 
Londra. 19 a.a. - Avam Kamara -

sında bir suale cevap veren B. Çem -
berleyn, demittir ki : 
"- Hükilmetin elinde bulunan malQ 

mat, Danzige Alman ağır toplarının 
gönderildiği şayiasını teyit eylemek
tedir.,. 

lngiliz gazetelerinin ıözleri 

yazıyor : Tokyo, 19 a.a. - Domei Ajanıının 
hareket eden B. Löbrön, saat 11.15 de .. Fransız - İngiliz barajiyle karııla - selahiyettar japon mahfillerinden a • 
buraya gelmiş ve su sergisini gezmiş- la k · · pn Almanya bir kere daha bu barajın ra neşrettığı malumata göre, Sir Ro 
tir. B. Löbrön, evela fransız pavyonu- be c · · b unıurlarını birbirinden ayırmıya ça - rt raıgıe, u sabahki görüşmede 

lıtıyor. Halisane olm.yan bu hileka - nu ziyaret eylemiştir. çok sarih surette İngiliz noktai naza-
rane plan muvaffak olmıyacaktır. İn- Belçika kıralı Leopold, Liyej vila- rını bildirmekle beraber uzlaşıcı bir 
giltere ve Fransa 15 marttanberi ha - yeti konağında B. Löbrön ıerefine bir hattı hareket göstermiıtir. Selahiyet -
kikati öğrenmişlerdir. SUdetler nasıl öğle ziyafeti vermiştir. tar japon mahfillerinin fikri, İngiliz 
çekoslovak devletini ortadan kaldır • büyük elçisinin bu uzlaşıcı hattı hare-

m.ak için bir bahane olmuşsa, Danzig Franko ı·ıalya'yı keti sebebiyle, konferansın neticesi 
de ancak Polonya devletini ortadan hakkında bedbin bulunulmaması ica -
kaldırmak için bahanedir... bedecegi mer.kezindedir. 

Danzig, 19 a.a. - "Danziger Vor • • f d k Reami tebliğ 
posten" gazetesi, B. Hitlerin Danzig zıyare e ece Tokyo, 19 a.a. - Saat 13.10 da neş -

Londra, 19 a.a. - Bu sabahki ingiliz devleti reisliğine ıeçileceği hakkın • redilen bir tebliğde bildirildiğine gö-
gazeteleri, Almanyanın Danzige mü • da yabancı gazetelerde çıkan hab:rle. Madrit, 19 a.a. - Franko'nun evel • re, bugün hariciye nazırının reami i -
teallik olan hattı hareketinde bir de - ri "efsane" telakki etmekte ve Al _ ce bahsedilmit olan İtalyayı ziyareti- kametgihında B. Arita ile Sir Robert 
ğişikliğin vukua gelmiş olduğunda manyanın Danzig hakkında hiç bir uı nin yakın bir tarihte yapılacağı teyit Craigie arasında ikinci bir görüıme 
ve İtalyanın tavassutu il• Almanya ve laımayı kabul etmiyeceğini illve eyle- edilmektedir. olmuı ve bu göriışme saat 9 dan saat 
Polonya arasında müzakereler yapıl - mt-ktedir. 12.15 e kadar sürmı.iştür. Sir Robert, 
ması muhtemel bulunduğuna dair olan • Tiençin meselesinin esasını teşkil e. 
dünkü haberleri son derece itimatıız - Sams Bafra den umumi meseleler üzerinde hükü _ 
lıkl.ı karşııamaktadırlar. Hamid iye Hatay' a un · metinin fikrini bildirmiş. diğer taraf-

Bu sebepten dolayı, Polonyanın sar tan B. Arita da japon hükümetinin fi -

ıoloalara tebligat yaparak cuma veya 
cumartesi gününden itibaren Fukien 
vilayeti içinde ;eu'nun şimalinde 
bulunan Santuo, Loyuan ve Şaçenı 
limanlarının kapatmak niketinde ol .. 
duklarını bildirmitlerdir. 

İngiliz makamlarının bu limanlar .. 
dan gemilerini çekmeği ve tebaalarını 
boşaltmağı ret edecekleri bildirilmek 
tedir. 

Amerika lıonleranı toplanmasım 
İ•tiyecek 

Vaşington, 19 a.a. - Cümhurıyet. 
çi senatör Vanderberg, 6 ay evel ma. 
lumat vermek suretiyle, Japonya ile 
Amerika arasındaki 1911 tarili mua -
bedenin feshini ve Japonya'nın çin • 
deki icraatını dokuz devlet muahede
sini bozup bozmadığını tayin etmek 
üzere 1937 deki Brüksel konferansına 
benzer bir konferansın içtimaa çai -
rılmasını istiyen bir karar ıureti ver· 
miştir. 

sılmaz azmini yeniden teyit eden Var- hareket ettı• yolu lb t kirlerini sarih surette anlatmıştır. 
şovanın tebliği gazeteler tarafından i- nu se as 1 Bu görüşmeye, bugün saat 16 da de - M .. L • 

yi karşılanmıştır. . İstanbul, 19 (Telefonla) _ Hami. vam edilecektir. 0•0YI GÖfÜSmeferl 
Taymis gazetesinin diplomasi mu • dıye mektep gemimiz, Hatay'ın ana Konlerana nihayetlendi 

habiri yazıyor : vatana iltihakı şenliklerinde bulun- 20 metrelı'k bı•r Tokyo, 19 a.a. - B. Arita ve B. Cra- Çemberleyn 
"Şurası muhakkaktır ki B. Çember- mak u""ze b ·· İ k re ugun s enderun'a hare· · · T" · 1 · f d 

ıeyn'ı'n geçen hafta Polonyanın istik- k . ıgıe, ıençın mese esı etra ın a bu •• • d. 
et etmıştir. Mektep gemimizde bu b h ba 1 d kl ·· k umıtvarım ıyor lilinı· muhafaza hususunda Danzig'in sa a Ş a ı arı muza erelere saat 

ıene deniz harp okulunu bitiren yeni ko"" • k ld 16 50 d d 1 · 1 d" B k Lo 19 İ · · F haiz oldug·u ehemiyeti açıkça kabul d . prU JI 1 1 · e evam ey emış er ır. u on- n.ıra, a.a. - ngıuz - ran • 
enız subaylarımız bulunmaktadır. fer.ans sa t 18 10 d "h · S t · · 1 · h kk d ve teslim etmek suretinde yapmıı ol • • a . a nı ayete ermış - sız - ovye goruşme en a ın a a-

t Hamidiye Hatay'da birka,. min '--1- tı"r B A "t B C · · 21 k d 1 b" 1 
dug·u beyanatındanberi ngilterenin :s a- - 3 

1 
· · rı a ve . raıgıe, tem - vam amarasın a soru an ır sua e, 

dıktan ıonra, Akdenizde bazı dost Q• • u" 
0 VQ f d .d b 1 ki d ba k" b siyasetinde birgUna tebeddül vukua muz a yenı en u uşaca ar ır. şve ıl B. Çemberleyn şu ceva ı ver 

memleket limanlarını ziyaret edecek, Tokyo, 19 a.a. - Domei ajansının miştir: 
gelmemiıtir . ., ve Egede ıahil -hirlerimize u~rıya- S l~h· b 1 d Polon)a ile Almanya arasında mil. :s- • aınsun, 19 La. - 16-7.939 akf&Dlı se a ıyettar men a ar an öğrendiği - " - Pazertesi günü B. Molotof ile 
tekaddim müzakereler yapılmakta ol- caktır. Bu arada gedikli deniz erbat batlıyan yağmurlardan Kurtun, Mert ne göre, öğleden sonraki Arita - Crai- yaptıkları görüşmeden sonra İngilte
duğuna dair olan ıayialar hakkında ~:::~~~okuluna talebe de kaydedi- Yeıilırmak, Kızılırmak ve Aptalır- gie görüşmeleri, sabah görüşmeleri ne re ve Fransa•nın Moskova büyük elçi-
mütalealar yürüterek Mancheıter Gu- maldan taımıı ıular etrafa yayılmış- ticesinde hasıl olan havayı değiştir - terinin yolladıkları rapor, halen Paris 
ardian gazetesi diyor ki : tır. Seller Samsun - Bafra yolunun memittir. B. Craigie, uzlaşıcı hattı ha- hükümeti ile istişare halinde olarak, 

"Bu kabil müzakerelerin yapılmıı dördüncü kilometresindeki 20 metre reketini muhafaza eylemiş, fakat in - İngiliz hükümeti tarafından tetkik e-
olduğu katiyetle iddia edilebilir. Bu JlfİJI ZIRlll•lnfllft uzunluğunda kirgir köprüyü yıkmış- giliz talepleri bahsinde gaY.et sıkı kal- dllmektedir." 
husustaki şayialar, alman ıaıenbaların- tır. Aptalırmağının yükselmesi yil - mıtLır. Bunu müteakip, işçi partisinden bir 
dan çıkmaktadır. Ne Fransa hüküme· b' • ~-ha zilnden Dikbıyık köyünü su baımış, Selahiyettar mahfiller, fazla nikbin- mebuı, alman hükümetinin Sovyet hü-
ti, ne de İngiltere hükümeti, Almanya iri ua serbeSf btrıklldı yardım için mahalline vesait ve me- liği mucip hiç bir şey olmadığını fa- kilmetine 25 milyon liralık bir borç 
ile anlaıması için Polonya üzerinde murlar gönderilmiştir. Kızılırmak 3 kat müzakerelerin muvaffakiyeti hak- vermek istediği hakkında başvekilin 
tesir icra etınit değillerdir. İstanbul, 19 (Telefonla) - Fındık- metre yükselmittir. Toskoyunda yedi kında ümid kalmadığını söylemenin bir haberi olup olmadıgını sormuş. 

Polonya vaziyeti azimk&rane mu - lı'da Satiye binuının Denizbank ta - ev kısmen Jıarap olmuı ekin yığınla- de zamansız bulunduğunu ileri sür. başvekil buna "hayır,, diye mukabele 
hafaza etmekte olup garp devletleri de rafından satın alınmasındaki yolsw:- rının bir kısmını ıular götürmüştür. mektedir. etmiştir. 

Ma.llJ ....... .a.-. giftl "Yeni bir Miınih" derpif etmemekte. luk dolayııiyle tevkif edilenlerden 200 hektarlık bir sahada tütün tarla- Domei, resmi mahfillerin çok ihti • Nihayet, Moskova müzakereleri • 

,._ ______ 1'19'1 ________ ~JV;._ı __ ı _u __ un __ .;._ ____ __.__d_ir_. __________________________ ......ıuR~e·a~s~üur~a•n11üııı~eusk.a..ı.iMik~i~n·c~i~m~iıM"d•üw·r~u-·L:Mal .... ~ik....ı.~lan~·....ı.z_a~r-a_r~g~?~·r_m_u~·'-t~ü-r_._ş~i~~-d_i_y_e_ka.._d_a_r_w~~a~~~!~!~r~:~u~lu~?u:~u~k-l_a_r_ın_ı_da __ a_yr __ ı_ca ___ n_ı_v_eı~':~~~~nto ta~~!n_d_e_n __ e_v_el~_avam~ 
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Naziler hayale 
kapılmasınlar 

Yazan: Vinıton Çurçil 

20. 7 - 1939 

(_R_A_o_ v_o_....) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TURKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

22.00 MÜZİK (Kuçuk OrkeS 
tra - Sef: NECİP AŞKINJ-
1 - J. Strauss • Cenup çi · 

çekleri 
2- Hans Stilp - Mar§ B u temmuz aylarında 

Avrupa'nın derin 
düşünceye dalmış olması 

bize sıkıntılı manzarayı en 
karanlık noktaları ve en ay
dınlık kısımlariyle tetkik 
etmek fırsatını veriyor. 

ve çok daha sağlam temel
ler üzerinde emniyette du
racağına olan güvenidir. 8 ugün henüz vakit 

vardır. Fakat yeni 
bir hakaret, daha ziyade 
tehditkar bir karar bizim 
neslimize bu imkanları ka
pıyarak onları duman ve 
aleve kalbedccektir. O za
man artık gerçekten iş if • 
ten geçmiş olacaktır. 

Danzig'deki alman turistleri : 
DALGA UZUNLUCU 

3 - Rimsky-Korsakow - Sad 
ko operasından dıiğU 
şarkısı 

~ - N iemann ÇarlistO: Harp olacak mı? Bu ta
mamiylc B. Hitler'e ve et
rafındaki nazi partisi li -
derlcriyle parti politika
cılarına bağlıdır. O emir 
vermezse hiç bir top pat
lamıyacak ve kan dökül -
:niyeccktir. Herhangi bir 
anda, yüzünü aydınlıktan 

yana çevirmiyc karar ve -
rir, komşularına eziyet ve 
işkence etmekten vaz ge -
çer, senbolü ve ifadesi ha
line geldiği zalim müsa
mahasızlıktan vaz geçerse, 
alman milletine, her mille
tin ücretlileri ve işçileriy
le birlikte, parlak bir is -
tikbal vermek için herhal
de birkaç ay veya bir kaç 
sene kafi gelecektir. 

f 
J 

-

cap eden mahrumiyetlerdc 
en ağır yükün kendi hisse
sine düşeceği kanaatinde -
dir. İkmal işlerinin bugün
kü vaziyetinde, bir deniz 

1648 m. 1112 Kcs./120 
19.74 m. 151 _,5 Kcs.ı 20 

7'. A. Q. 
!l.70 m.. ,.,~5 KcsJ 20 

1'. A. P. 

ANKARA 

Kw. 
K,. 

K.w. 

( dans ) 
i- Maurıcc - Dudaklarım 

.. _. operetinden (Potpll 
rı) 

ablokasına uzun zaman mu- PERŞEMBE - 20-7-1939 
kavemet etmek davası onun 12.30 Program 

6 - Eduard Kunnckc • Ma 
elbiseli hemşireler opt' 
rctındcn marş - ar. Fi • 
nal 

7 - Tschaikowsky - Konzo • 
nctta (Keman için kon 
scrto) için içinden çıkılmaz bir 12.35 TÜRK MÜZİCİ : 

8 - Paul Llnckc • DnılınJ 
(Fantezi) hal alır. 1 - •········· Kemençe tak -

simi 
Esasen İtalya karadan 

infirat ve deniz ablokası 

ihtimaline karşı seneler -
denberi hal çareleri ara -
makla meşguldür. 

Bugünkü iktisadın en pa
radokslu tecrübesi olan o -
tarşi hususundaki gayret -
!eri hariçten tatmin edile -
cek ihtiyaçlarını azaltmı -
ya matuftur. Almanlar, e
sasen miktarları kifayetsiz 
olan vagonlarının ne kada
rını İtalya'ya sevkedebilir
ler. 

2- Neyzen Burhan - Suzi -
nak şarkı . Hayli dem -
dır. 

3 - Ahmet Rasim • Suzinak 
şarkı - Gel seninle 

4 - Arif bey - Suzinak uar -
kı - A~kınla yanmakta -
dır. 

5 - -···-····· Suzinak şarkı -
Bir nigihınla kapıldım. 

9- Offcnbach - Muıctte 
( 17 inci asır dans hava • 
sı) 

10- Paul Lincke - Mizahi 
maru 

23.00 Son ajans haberleri, zi • 
raat, esham, tahvilat, kam • 
biyo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband. Pl.) 
23.55-24 Yarınki program .• 

6 - ·······-· Suzinak saz sc - AVRUPA 
maisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, a • OPERA VE OPERETLER : 
jans ve meteoroloji haberle. 20 Kopenhaı - 21 Roma. 
ri. Ştutgart 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro· ORKESTRA KONSERLERİ 
gram - Pi.) VE SENFONİK KONSER· 

19.00 Program LER: 15.15 Droytviç-19.30 
19.05 MÜZİK (Millöcker - Fa- London - Rccyonal - 19.4Z 

İngiliz ve fransız demok
rasilerini "sinir harbı" adı 
verilen şeyle ve kaba kü -
fürlerle bitap düşürmek 
hususundaki nazi teşebbü -
sü iflasa mahkumdur. Bri
tanya imparatorluğu ve 
fransız müttefiklerini son 
&eneler zarfında o kadar ü
mit ve inkisar tenavübüne 
maruz kalmışlardır ki ka
rarları bu neviden manev • 
ralarla bozulamaz. Vakitle
rini girişmiş oldukları te -
dafüi hazhlık vazifesinden 
bir dakika için ayrırlarsa, 

bunu, vazifelerini başka 

türlü telakki etmiye sevke
decek her hangi bir şeyi 
göreceklerini umdukları i -
çin yapıyor değillerdir. 

Hariçte ne olacağını ve en 
kötü ihtimalin hangi anda 
tahakkuk edeceğini kimse 
bilmez. Bizim bütün bildi
ğimiz, hadiseler icap ettir -
diği zaman yapacağımız 

şeydir. 

Kılıçla kendine bir "ha. 
yat sahası,, açmıya çalış

mak beyhudedir. Fethedil
miş bir araziye malikiyet 
halk kütlelerini eskisin
den ziyade fakirleştirecek 
tir. Halbuki, "bütün mem
leketlerdeki bütün insan
ların,, işbirliği yapmaları 

ve fen yirminci asrın a
damlarına hudutsuz bir 
"hayat sahası,, açar. Bu· 
gün, Nevyork'ta, otuz kat· 
lı binalarda, eskiden aynı 
saha üzerinde yaşıyanlar· 

dan çok daha iyi şartlar i
çinde yaşıyan daha kala -
balık insanlar vardır. Ge
çen harbin sonunda ıssız 
bir kumsallıktan ibaret o
lan Tel-Aviv'dc bugün 
yüksek medeniyet seviye· 
sinde yaşı yan 80.000 ya -
hudi vardır. Maddi sahada 
insanların birlikte, sulh i
çinde ve hür olarak çalış
tıkları takdirde başaramı. 
yacakları hiç bir §ey yok
tur. 

Alman ordularının 1914 
de Paris önünde muvaffa • 
kiyctsizliğc uğramasın -
dan sonra, Kayser hüküme 
tinin birleşik devletler ve 
diğer bitaraf devletler ve
satetiylc sulh müzakerele • 
rinc girişmek üzere yarı 
resmi tekliflerde bulun • 
muş olduğunu hatırlarım. 

Fakat istilaya ve tecavüze 
uğramış olan devletler ar -
tık sulhun adını bile işit • 
mek istemiyorlardı. Yal • 
nız zaferi düşünüyorlardı. 

Evet zaferi ve intikamı! 
Fakat bu harbi - Allah ko
rusun - patlak verirse, deh 
şet saçan hava silahları yü
zünden, kıyas cdilcmiye • 
cck derecede daha vahşi 
ve durdurması daha müş -
kül olacaktır. 

- Şehri gezmek ister misiniz? Faşistlerin yıldırım har
bı doktrinleri şudur: ablo -
kaya karşı kendi kendine 
telkin. 

kir talebe operetinden pot - Bcromıinstcr - 20 Sottcns 
puri - Pi.) - 20.15 Doyç!and Zcndcr -

- Elbette, görüyorsun ki turistim! ... 19.15 TÜRK MÜZİCİ (Fasıl 20.45 Strazburg - 21 Sarb" 

Sulh zamanında Britan -
ya adalarında bu derece 
tam bir vahdet hiç bir za
man görülmemiştir. Bütün 
içtimai sınıflara, bütün 
dinlere mensup erkekler 
ve kadınlar nazizme karşı 
bir harbe refakat edecek 
olan yuvalarının gündelik 
hayatının kökten değişme
sine manen ve maddeten 
hazırlanmışlardır. 

Bütün biıyük Britanya 
üzerinde Amerikalı ziya
retçilerin ve diğer ecnebi 
turistlerin hayranlığını cel 
beden bir sükun hüküm 
sürmektedir. İstikbalden 
endişe eden yegane fert -
lcr, harp zamanı için he • 
nüz hazırlanmamış olan
larla, kendini idare eden· 
lcrin henüz müphem olan 
bir buhranda karar vermek 
tc tereddüt etmesinden 
korkan halk kütlesidir. 

8 u muzlim ve soğuk 

kanlı durum iki de -
rin hisse istinat eder. Bi· 
rincisi, Britanya halkının 
emniyet ve saadeti için 
mutlak surette zaruri ol· 
madıkça kıraliyct hükümc 
ti tarafından harp ctmiyc 
davet edilmiyeceğinc olan 
kanaatidir. İkincisi, mü
cadele ne kadar çetin olur
sa olsun ve ne kadar uzun 
zaman devam ederse etsin, 
nazilcrin kuvcti ingiliz 
imparatorluğiyle fransız 

cümhuriyetini yıkmıya mu 
vaffak olamıyacağı kanaa. 
tidir; ve eninde sonunda 
ferdi hüriyct davasiyle en
ternasyonal hüsnüniyet da 
vasının bütün Avrupa'da 
ve hatta bütün dünyada 
daha geni~ daha yilksek 

K uvet sayesinde bir hal· 

kı diğerine hakim kıl 
mak, ve ma 1Upları imha 
etmek, yahut da köleliğe 
mahkum etmek vahşi me
todu tesirsiz ve kühnc bir 
mçtoddur. İlim adamları· 
na fırsat veriniz! İtimat, 
teşebbüs ve hüsnüniyet 
şartlarını tesis ediniz l Bu 

şartlar olmadıkça, servet 
ve refah onları yakalamı -
ya çalışanların ellerinden 

daima kaçacaktır. Bu şart
lar bir kere tesis edildimi, 

bütün beşeriyet için kafi 
derecede saha ve mebzul 

mahsuller bulunduğu gö -
rülccektir. 

Mağlubiyetten kendini 
topladıktan sonra yolu gös 
tcrmiş olsaydı Almanya i
çin bu ne büyük bir şeref 

teşkil edecekti 1 B. Hitlcr' 
in bu sükun fırsatından is
tifade ederek bu basit fa -
kat mühim hakikatlar üze
rinde düşüneceğini uma -
lım. 

Nazi partisiyle onun ha
şin şefleri, mesela, Polon • 
ya, Baltık devletleri, Uk • 
ranya, Macaristan ve Ro -
manya'nın istila edilebile -
ceği ve bunun neticesi ola
rak mütearrızların büyük 
devletlere o zaman sulh 
teklif edebilecekleri ham 
hayaline kapılmasınlar. 

Napolyon kılıç elinde o
larak, bütün avrupa mer -
kezlcrindc muzaffer bir 

sulh aradı. Berlin'dc, Vi -
yana'da, Madrit'tc, Roma -

da ve nihayet Moskova'da 
bunu aradı. Bütün buldu -
ğu Saint - Helene oldu, 
Halbuki bu milcadclc ca -
nasında İngiltcre'nin tek 
başına kaldığı ve bütün 
dünyayı kar§ısında buldu • 
ğu oldu. Bugün mevcut o -

lan şartlar bambaşkadır. 

Bugün bir harp İngiliz im
paratorluğunu dünyanın 

dörtte üçiyle müttefik ve • 
ya şerik bulacaktır. 

Paris - Soir 

Her nevi turiat malze· 
mesi satılır. 

- 35 lih bir topunuz 
yok mu? Dan:zig' e git
mek İstiyorum da ... 

Brennerde 

alınan 

tedbirler 
y alnız almanca konuş· 

tukları için bir kısım 
köylüleri Brenncr'deki top 
raklarını terke mecbur e -
den "faşistvari" tedbirleı 
hayret uyandırdı. Bu biça · 
re insanlar, büyük Reich al· 
manian tarafından kardeş 
olarak kabul edilmelerine 
rağmen, topraklarını ital -
yan hudutları çerçevesi i
çinde muhafaza etmek ni • 
metinden istifade edemi -
yorlar. 

İkinci bir hayreti mucip 
olan nokta da, italyan Ti
rol'ündc ikamet eden ecnc -
bilerlc turistlerin dışarı çı
karılmalarıdır. Bu adam· 
lar, hiç şüphesiz oraya 
evelce italyan turizm bil • 
~olarının yaptıkları mü -
kemmel reklamlar yüzün • 
den gitmişlerdi. Burada 
yerleşmiş olan ecnebilere 

gelince, belki, içlerinden 
bazıları, faşist hükümcti -
nin, kendi teminatı altın

da yaşamaya gelecek zen • 
gin ecnebilere, hatta harp 
!amanında bile sükunu tc -
min etmek hususundaki va
itlcrinc kapılmışlardır. 

Roma hükümctinin resmi 
bir tebliği bu tedbirleri 
haklı göstermek için "aske
ri ve siyasi karakterli se -
bcpler"lc emniyet polisi -
nin "garp milletlerine men· 
sup bazı unsurların faali • 
yetlcri hakkında vermiş ol
dukları raporları" ileri sü • 
rüyordu. Hakikatte, garp 
milletleri arasında en zi • 

yade zarara uğrıy:ın isviç · 
relilerdir. Çünkü ekserisi 
otel işleten iki iir yüz is . 
viçreli, İtalyan Tirol'ünde 
yerleşmiş bulunuyordu. 

B u acelenin ilk sebebi 
şimali İtalya'da ya -

kında başlıyacak olan bil -
yük manevraları ve tahşi

datı gizlemek olduğu sanı· 
la bilir. 

Bu manevraların neşre -
dilmiş olan bir tem iızerin
dc yapıldığı malumdur: Po 
vadisi methallerinin müda
faası ve Venedik'ten kal • 
kan bir yardım ordusunun 
nakli. 

Mihverin şimdiki iddia -
ları karşısında, Po vadisi 
müdafaa edilmek istendiği 
takdirde alman kuvetlcri -
nin mebzul nlrnnn mah:c -

mesiylc birlikte bu işe işti
rak edeceği pek tabii görü

lür. Hal böyle olunca, Bren 

ner geçidinin randımanı, 

buradaki teçhizatın ve cm • 

niyetin organizasyonu al -
man - İtalyan stratejisi için 
hayati ehemiyeti haiz hu -
suslar olacaktır. 

Bu donelerin ve bunların 

~izli kalmasının arzcttiği 

ehcmiyet iki müttefikin na 
zarında, faşist hükümeti -

nin, fırsattan istifade ede -
rek Brenner ve yukarı A -

digc tirollularının nakline 
Almanya'nın müsamahası

nı temin etmesine imkan 

verecek kadar ehemiyet ar
zedcr. 

• 
ı talya, bir harp patla-

dığı ve bilhassa u -

zun zaman devam ettiği 

takdirde gerek mücadele -
de gerekse katlanılması i -

İspanya'da müdahale: şu 
veya bu şekilde, Cibraltar 
boğazını açık tutmak ümi
di. 

Almanları bir Afrika 
fethine sürüklemek husu -
sundaki israrları: 

Afrika'ya varmadan evci 
alınanlar İtalya'yı himaye 
etmiyc ve ihtiyaçlarını ik -
male mecbur kalacaklardır. 

Arnavutluk'un askerileş
tirilmesi ve.on iki adaların 
tahkimi, Selanik ve Vardar 
vadisi üzerindeki emeller: 
Almanya' dan geçmeden 
B;llkanlardan ve aşağı Tu· 
nı'dan mal getirmek vası -
tası. 

heyeti) riık - 21.10 Bmo - 21.ıs 
20.00 Memleket saat ayarı, a - Lükscmburg - 23 Prac 

jans ve meteoroloji haberle- ODA MUSİKİSİ: 20.15 Viya· 
ri. na - 21.30 Droy•viç, Ham • 

20.15 Konuşma (Ziraat saati) burg- 23 Münih 
20.30 TÜRK MÜZİCİ : SOLO KONSERLERİ : 15.2.S 

1 - •••·····• Rast peşrevi Hamburı - 18.15 Laypziı-
2 - Abdi efendi· Rast şarkı- 18.40 Droytviç _ 19.10 Kö .. 

Senin aşkınla çak ol - nigsberg _ 19.15 Berlin -
dum. 21.10 Bratislava - 21.20 Mü· 

3- Faik bey - Rast şarkı - nlh - 22.40 Kolonya -22.45 
Bir damc duşurdü beni. Doyçland Zendcr 

5 - ---····· Kanun taksimi NEFESLİ SA%LAR (Marı v. 
5 - Lütfi bey - Hicazkar şar s.): S Königsberg - 12.45 

kı Sana noldu gonul Prag 
6-Arif bey - Hıcazkaı' fiar- ORG KONSERLERİ VE KO-

kı - Açıl ey concci sad • ROLAR : 19.30 Ştutgart -
berk 20.15 Brcslav - 21.20 Bcro-

7 - ······-··· Accmkıirdi çar- munstcr 
kı ·Bir vefasız yare duş· HAFİF MÜZİK: 18 Ham • 
tüm. b 

8 - Şemsettin Ziya . Hicaz urg - 19 Miinih - 20.15 
şarkı - Kim görse seni Sarbriık - 20.35 Konigs • 

9- Selahattin Pınar_ Hicaz bcrg - 21.15 Breslav 
şarkı· Sızlıyan kalbimi HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştiit-
sev • gart - 22.30 Ştutgart - 23 

10 - --······· Halk türküsü - Budapeşte (Sigan Orkestra. 
Akşam olur kervan iner. sı) 

21.10 Konuşma (Markoninin Ö· DANS MÜZİÔİ: 20.45 Tulu.1 
B . . l liımünün senci devriyesi mü - 21.15 Bükrcc: _ 21.25 s· ot-

ır ıta yan • macar • ro- nasebetiyle) (Fuat Munir v 

ı h k b. k tcns - 21.40 Sof ya - 22 men - e om ınczonu ur- tarafından) Monte Cencri _ 22.ıo Bc-
onak """•ebhUali • Tuna ve 2ı.25 N eseli pllklar • R. .. 
ark a bir muııuıkn nnı.... ••rano"":._~zdtK c<••n ..,,., an.. romunster - 22.20 Droytvi~ 
• .. . .,.a an andnr tarafın • .,,. .. ._..'"-e :g 

dı saha vucuda gctırmck <1.n) ~a;-22.42 Pariı. P.T 1'"':.:: 
fikri. 

1

21.45 MÜZİK (Opera aryaları mr.arib-;·"".Pri~t • ı-: ~---
• Pl.) 23.10 London - Rccyonal 

Sovyetlcrle zahiren mü-------------------------' 
tehevvir, hakikatte pek 
pratik surette idare edilen ' ~ 
münasebetler: ayni düşün-
cc. 

M ihvcrin mütehassıs • 

ları, mümkün fara -
ziyelcr arasında, Alm~nya

nın diğer Avrupa devletle· 
riylc harbctmesi halinde, 1-
talya'nın bir silahlı bitaraf

lık vaziyeti alarak kararını 

talik etmesi ihtimalini de 

hiç şüphesiz tetkik etmiş • 
}erdir. Bazı şartlar altında 
İtalya da, Almanya da bun

da fayda bulacaklardır. Bu 

devlet, en müsait zamanda 
ansızın İtalya'dan taze bir 
yardım görecektir. 

Bununla beraber, Alman

ya, muhtemel bir harp ha -

ıfnde, ltalya'nın daha baş-

G.cç~!'l s~?'ılarımı~dan birind.c ordumu~un Hatay'a girişi yıWo
numu m_unascbetıylc koydugumuz rcsımlerden birinin yazısı 
t~rt~p hıı:tası olarak ya!11ış çıkmıştır. Hatay jandarma kuvctle· 
rımıze aıt olan o resmı tekrar yukarıya koyuyoruz. 

langıçta harbe girmesini 
tercih edecektir. Bu takdir
de, tabii Almanya'nın, İtal-

ya'yı devamlı surette hima
ye etmesi ve ihtiyaçlarını 
temin etmesi icap eder. 

Hal böyle olunca Bren-

ner'den irtibat, " Çelik 
pakt" ın gözettiği askeri 
komisyonlar için büyük bir 
tetkik mevzuu olmak la • 
zımdır. 

Lucien Romier 
LEFİGARO 

·~~~~~~~~~'!!!!!!!~~~~~~~~--...... ----. ...... ~~~----~~~~~ ...... ~,~~~~~~~~~~ 

HULASA 
(Büyuk harpten sonra ilk paskalye gecesi, be$ ccnç: Antu· 
van, kardeşı Jilbcr, arkadaşı Domınik Heriyo. Marıyan v.e 
Solanj Scnkler ısmındc ıki genç kızla beraber sıkıntılı b~r 
suareden kaçıyorlar ve geccyı kırlar ıçınde kaybolmuş bır 
otelde gcçırıyorlar Antuvan. Mariyan'la, Dominik de So · 
lanj"la beraber eğleniyorlar. jilbcr yalnızdır. Nihayet &a • 
bah oluyor ve hcpsı Parisc donmek mecburiyetinde oldu.k· 
!arını hissediyorlar. Aradan hayli zaman gcçmi,t~r. Mar~ • 
yan, Antuvan'ı scvmiyc başlamıştır. Cicnç kıza bıraz hı • 
glinc gorüncn Antuvan bir milli bayram giınunun erte • 
sındc onunla buluıımuş ve beraberce dort ay evci ilk defa 
paskal ye gecesini geçirdikleri otele gelmişlerdir. Yaz 
tatili Maryan ile Antuvan'ı ayırmıştı. Mariyan anası, baba
sı ve dostlariyl c yazlığa gitmişti. Kardeşlerinin hepsinin 
birer sevgilisi vardı. Mariyan ayrılığın istirabı içinde idi.) 

IX 
Son baharda Antuvan geri dönünce, Mariyan'la 

bazı bazı bulu~uyorlardı. Bu randevülerin bir ço· 
ğunda Nikol bir üçüncü §ahıstı, ve Mariyan eaki, 
ailinmcz bir hicap duyuyordu. Buluşmaları sırf An· 
tuvan'ın keyfine, zevkine, İçindeki alevin kısa bir 
müddet için tekrar parlayıvermesine tabidi. Mari
yan boyuna bekliyordu. Bir telefon bekliyor. bir 
mektup bekliyor, bir çağırma bekliyor ve bir defa 

da geldi mi, onun: 
- Sizi bir daha nerede göreceğim? demesini 

bekliyordu. 
Bunu o daima son dakikada söylP.rdi; o yuzunu 

pudralamı~, dudaklarını boyamı§, aynanın karıı· 

ıunda §apkasını düzeltmitti. Kalbi çarpmaktan du· 
racak gibi idi. Tırnaklarını buz gibi avucuna batırı· 
)ordu. (Ve o. hiç şüphesiz onu kendi evinde telak· 
ki ediyordu ••• ) Bazan Mariyan henüz ışığın Üzerin· 
de iken o "Allaha ısmarladık!,. diyordu. Elini ÖpÜ· 
yor ve bırakıyordu gitsin! Mariyan gidiyordu. Me· 

B o y Ü K A ş K R o M A N 
Yazan: lrene Nemirovıki -16- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

- Ne zaman, nerede? Yarın mı? demedense 
ölmeği tercih ediyordu. Bin defa canını verirdi. Teli 
onun nazarında düımeain, gururundan kaybetme• 
ain, soğuk durmakta ve mantıki olmakta ondan a· 
ıağı kalmaaın l Aralarındaki rabıta, biribirlerine 
müsavi kuvet göstermek istiyen iki düşman arasın• 
daki dilaiz mücadeleye benziyordu. Fakat Mariyan 
daima zayıftı. Hala kendi kendine ıöyle düıünü 

yordu: 
"- Ona hiç bir ıey söylemiyeceğim, eğer ara• 

mızda her ıey bitti ise ne yapalım. Bit&in ! Bir baı• 
kasını bulurum! 0 

Fakat daha §İmdiden ona doğru yaklaşıyor ve 
soğuk dudakları korkarak, utanarak soruyordu: 

- Y arm mı? Değil mi? Öyle iae ne ır:aman? 
lıte o zaman Antuvan•a kar§ı kin besliyordu. 

Kafir, kendisinden ne kadar da emin görünüyor· 
du. Mariyan, ikhsadı sevecek kadar kadın olama· 
mııtı. Erkek yirmi yaıındaki bir genç kız için ne 
anlaıılmaz bir muamma idi. Ne keyfini, ne zevkle· 

içine nüfuz edilmez §eylerdi ki, artık kendi kendi . 
sine sualler M>rmaktan ve şikayet etmekten vazgeç
miıti. Her ıeyden evel teslim olmamak lazımdı: hiç 
olmazsa böylece zahiri kurtarırdı. Eğer o, endi§eli, 
düıünceli gorunurse kendisine katiyen "neniz 
var? Niçin kederlisiniz?,. diye sormıyacaktı. "Aa
lal., bu, onun yapacağı it değildi. Biliyordu ki o, 
kendisine açıkça bir şey söylemiyecek fakat; kah 

• sesini değiıtirerek, hazan gülerek. ve yahut canı sı· 
krlmıı bir hareket yaparak : 

- Bir ıey değil sevgilim, bir ıeyinı yok! Hiç bir 
ıey de düıünmüyorum! demek istiyecekti. 

Antuvan onunla bulunduğu zaman düıüncele • 
rinden her birini kıskançcasına müdafaa ederdi. O, 
onun dostu bile değildi. Hayatının, hislerin ve vü
cutlann sahasına girmiyen büyiik bir parçası ona 
tamamiyle kapalı idi. Onu kucaklıyor, aevgi saatle· 
rini gayet iyi geçiriyordu. Fakat ne dü§Ünüyordu? 
Onu bıraktığı zaman nereye gidiyordu? Nikol'le 
bir dostla konu ur ibi konu u ordu. 

yahut okıuyordu. O kadar. 
Antuvan ıöyle düşünüyordu: 
"- Susmasını biliyor. İnsanın rahatını bozmu• 

yor.,, 
Onun nazarında bir kadının en iyi vasfı bu idi. 

Onun için Nikol'ü bu inkıyada, nadir jestlere, ve 
Mariyan'm adeta kıskandığı bu tatlı konuımıya a· 
hıtırmıştı. Fakat Mariyan bunu bilmiyordu. Ona 
öyle geliyordu ki Mariyan, bu adamı tanımak için 
aşağı yukan bir ağma gibi gidiyordu. Antuvan'ın 

kaprisleri arasında onun havaimeırepliğinİ9 çapkın• 
lığını, naaıl anlamalı idi? Bunlar gelip geçici ıeyler, 
harici alemle ufak bir temas, bir anı:ı fantezisi. bir 
rüya idi, ve bu kimdi? 

Fakat hiç bir §ey sormıyacak, yalvannıyacaktıl 
Dişlerini sıkarak. "veyl mağluplara" dedi. Bu 

suretle içinden taıan bu hükümleri, ıiddctli bir fır· 
tına halinde bağırmaktan kendisini tutuyordu. 

- Beni seviyor musun? Benimle beraber yaıı· 
yacak mısın? Benimle evlenecek misin? Beni Nikol 
veya bir baıkasına tercih ediyor musun? Benim mi· 
sin? Bana acıyor muaun? Niçin gülüyorsun? Niçin 
gözlerini çeviriyoraun? Niçin? Ne düıünüyorsun? 
Şimdi aen nerdesin? Benim nerem ho§una gitmiyor? 
Niçin? Niçin? Niçin? 

Hayır veyi mağluplara! Bir genç kız, fizik feda
karlıklara ayırmadığı ıeref hissini, manevi fedakar
lıklara ayırır. 

" Randevüye gelmedi! Telefon etmedi! Ben de 
onu aramıyacağım. Ben de ona telefon etmiyece· 
ğim. Onu ilk defa ben Öpmiyeceğim. O konuıtuğu 
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Leylekten ilham ... 
Leylek, galiba insanlarla çabuk min eden bursah methur Asklepiyat 

ahbap olduğu için, yahut eti hazme- hekim olmuıtur. Bu hekimin zama· 
diıemiyecek kadar kntı olduğun- nına kadar pekliğe kartı tırıngadan 
dan, her yerde ve her zamanda in- ziyade linet ilaçları kullanıldığı 
•anlardan daima hürmet gÖrmÜ§· halde, Asklepiyat tırıngayı yalnız 
tür. Bir yere geldiği vakit en yük- pekliğe karıı deiil,ateıli yahut müz
aek aiaçların yahut binaların üze· min hastalıkların hepsine kartı en 
rinde yuva kurması da kendisine tesirli ilaç olarak tanıtmı§h. Leyle
bir paye verdiğinden t::.ki mısn'lılar ğin icadı olan bu tenkiye usulü bu 
leyleği _ zaten sayılamıyacak ka· bursalı hekimden sonra bütün dün
dar çok - ilahlardan biri olarak yaya yayılmı,hr. 
tanımıtlar ve bir leylek telef eden Bizim büyük türk hekimi lbni Si
insanın hemen yok edilmesini ka· na da bu usulü kabul etmekle bera
bunlarına koymuılardı. ber, zevk sahibi bir adam olduğun-

Eski İsrail oğulları Mısır'dan ka- dan, tuluml~ ka~ıtı. beğene~emiı 
çarken orada öğrendikleri birçok ve onun ~erıne, tı~~.• kullandıgımız 
adetleri birlikte götürerek yaydık • içerisi pıatonlu kuçuk tırıngaların 
tarından leylek de onların dolayı- eski ve ilk modeli olan, kocaman ıı· 
ai le h~r yerde ya sofu, yahut -1 rıngayı icat etmiıtir ... Ondan sonra 
bfzde olduğu gibi - hacı diye tanın- avrupalılar lbni Sina'nın yaptırdığı 
nuıtır. şırıngayı görememiılerse de kitap-

Bir taraftan da leyleğin diıisine larında okudukları tarife göre tı
kartı kıskançlıkla karışık sevgisi, rınga yapmışlardır. 
yavrularına karşı babalık muhabbe· Pekliğe kartı tenkiye usulünün, 
ti Aristot gibi en büyük tabiat alim· daha sonra her tarafta gördüğü 
lerine ilham vermiş ve leyleğin se • rağbeti tafsilatiyle anlatmıya bu· 
nası Üzerine sayfalar yazılmasına 
sebep olmuıtur .... Bizde de rahmet· nun gibi birkaç yazı bile yetişmez. 
li tarihçi Ahmet Refik hocanın da Bu yirminci aarın batında bile, 
Kartal'daki leylekten ilham alarak peklikten kurtulmak ve kanı daima 
Çallıname'sinde birkaç mıara yazdı· temiz tutmak için, her gün tenkiye 
ğını tabii bilirsiniz... yapmayı herkese tavaiye eden he-

Fakat leylekten gelen.!lha_m en kimler bulunurdu. Bereket versin 
ziyade peklik çekenler uzerıne te· . .. .. . 
ıir etmiş ve bu tesir asırlarca sür- kı, boyle her gun tenkıye ya.p~~~ı~ 
müttür. Şimdi de devam etmediğini 1 pekliği daha ziyade yerleştırdıgını, 
hiç kimse temin edemez. barsaklara büsbütün tenbellik ver-

Bu kadar büyük. ~e kuvetli le~ir diğini, barsakları tahriş ederek ka-
y apan ilham, peklıge kar§ı tat bık . 1 - d - ·1 mı'kropların .. .. . nı temız emege egı , 
edilen tenkiye usulunun ıcadına ııe· • • 1 

l 1 . d'k' 1• t'kl' kana kanımasına daha ıyı yo aça· bep o muıtur. nsan şım ı ı as ı ı .. . . 
ıırınıalan gördüğü vakit bu icadın cağını artık herkes oğrenm_ııtır. 
ancak insan fikrinden çıkmıt oldu· Tenkiye yapmak gene lazım ola· 
ğunu zanneder. Halbuki tenkiye u· bilir ve yerine göre büyük fayda ve
ııulünü insanlar leylekten öğrenmİ§· rir. Şu kadar ki onun lüzumunu an
lerdir. Bu haberi veren hekim olmı· cak hekim gösterebilir; faydası da 
yan biri olsaydı belki inanmamak ancak o vakit görülür. 
mümkün olurdu. Fakat insanlann 
tenkiye yapmayı leylekten öğren· 

diklerini söyliyen, en büyük hekim· 
lerden bergamalı Calinos olduğu 
için bu habere inanmamak kabil 
değildir. 

Calinos'un yazdığına göre pek· 
likten rahatıız.lık duyan bir adam 
bir leyleğin gagasiylc üst Üste de· 
llizden ııu alarak orasına götürdüğü-

ı.... •• , 
u;o(Jll.Aİ·~~~~' 

pimaeııine hamlederek leyleğin te • 
clavi usulünü kendisinin Üzerinde 
tatbik etmek ister. Şu kadar ki in • 
aanın fekli o kadar marifet göster -
mesine müsait olmadığından, pek • 
lik çeken adam bir tulum bulur, tu· 
lumun deliğine sıkı sıkı bir kamı§ı 
bağlar. Tulumun içerisini su ile dol· 
durur ••• Sonra ne yaptığını tabii tah· 
min ederainiz. 

Şırınıa yapmak uaulü de böyle • 
ce icat edilmiı olur. Zaten ıırınga
nın eski yunancada adı olan ~rinlı•, 
düdük yapmıya yarıyan bir kamıt 
demektir. 

Kendi kendine tenkiye yapmak, 
kendi kendine linet ilaçları kullan· 
mak kadar zararlı olur. 

C.A. 

Mesut bir evlenme 
Kazanç temyiz komisyonu azasın· 

hemşiresi Melahat Kayaalp'la Ankara 
Hutson acentası Ali Özgen'in nikah· 
ları samimi aile dostları arasında kı
yılmıştır. Tar:f ey ne saadetler dileriz. 

BUGON 

Yenlıehlr ULUS Sinemasında 
İki film birden 

1 - Dokuzuncu ıenf oni 

LİL DAGOVER - fransızca sözlU 

2 - Hudut polisi 

JEORJ OBRlEN 

Seanı aaatleri: 

Peklik çeken bir adamın, leyleğe 
hakarak, icat ettiii 9ırınıa uııulünü 
eııki zaman hekimleri pek beğen
diklerinden tulumla ve kamışla ya
pılan o nazik tedavi cihazını, hasta 

1 
görmlye siderken koltuklannm al-
tında tatımıya başlarlar. lpokrat 2,30 • 3,30 • 5,15 - 6,30 - &ece 9 da 
hekim bile bu cihazı arada sırada Dokuzuncu Senfoni ve Jurnal 

kullanır... ı---- Tel: 2193 
Fakat, ona en büyük töhreti te • "" 

MAYi SU 
Yazan: Major WREN -45-

ULUS -5 

j_e_i_B __ L_ıv_o_G_R_A __ F_v_A_ı r···········A·~·k·~·;~ .. ··;·il'k~·;·k·····t~·h·~i·ı·····~·~·~·~·ı·io·i········· 
,.:;;.;.~:~~.~~~=~~Ji~~,,,B·5~ ! askerlik kampmdan görünüşler 
kuruştur. 

Ziraat muharrirlerinden, profesör 
Lutfi Arif Kenber bu kıymetli eıeri 

ni herkesin kolaylıkla tatbik edebile
ceği pratik bir usulde hazırlamıştır. 

Hiç kimsenin yardımına muhtaç ol -
madan bahçevan aramak zorluğuna 
uğramdan istenildiği gibi bahçe ve 
park yapmanın usullerini, çiçek fidan 
yetiştirmek ve bakmak yollarını an -
cak bu eserden öğrenebilirsiniz. Resim 
li ve on bir formalık olan bu eıeri o
kuyucularımıza tavsiye ederiz .. 

Modern devlette memur 
Başvekillet hususi kalem mildUrü ve 

kıymetli mütefekkirlerimizden Ha -
san Şükrü Adal tarafından telif edi
len ciddi bir emek ve tetkik mahsulü 
bir eserdir. İdarenin tarihi inkişafı, 
bürokrasi ve memur hakkında kısa bir 
izahtan sonra muhtelif memleketler -
de memurların yeti§tirilmesi mesele -
sini gözden geçiren müellif, .kitabının 
ikinci kısmında Fransa, İngıltere, 1 · 
talya, Amerika, Belçika, A~many.a'da 
memur rejimlerini etraflı bır ıekılde, 
bütün eaaaları ve kaideleriyle tahlil 
etmektedir. Memur ve bilrokrasi, mil
letleri eskiden beri işgal edegelmiş, 
hiç bir zaman tam memnuniyet ~~r~ci 
bir hal ıekline bağlanamam~§ muhım 
bir dava olduğu için, muhtclıf memle
ketlerin bu hususta yaptıkları tecrübe
leri ve aldıkları neticeleri gösteren bu 
eserin büyük bir ilmi ve pratik değeri 
vardır. Bilhaı;sa tavsiye ederiz. lsta • 
tistik umum müdürlüğü neşriyatı ser
visinin 134 üncü sayısını teşil eden 
260 sayfalık bir eserdir. 

Konjonktürün tahlil usulleri 

İstatistik umum müdürlüiü neşri • 
yatının 120 ci sayısını teşkil eden bu 
eser Leon H. Dupriez'den Zeki Zey
bekoğlu tarafından dilimize çevril
miştir. Büyük kıtada on formadan 
mürekkep olan bu eıerde iktiııadi kon 
jonktUrün tahlili ve rakamlardan neti
celer çıkarmak usulleri bütiln riyui 
eaaıları ve grafikleriyle etraflı bir au
rette anlatılmaktadır. İktısadi tetkik
le iştigal edenleri bilhassa alakadar e
den bu eser iatatiıtik umum müdürlil
ğünün çok faydalı neıriyat serisini 
zenginleştirmektedir. 

Şevket Kaya tarafından telif edilen 
"Ücret ve iş müddeti istatistiği usul
leri" istatistik umum müdürlüğü neş
riyatı serisinin 128 inci sayısı olarak 
intişar etmiştir. İşçilerin tediye şekil 
ve şartlaryle iş müddetleri hakkında
ki istatistiklerin tesisi ve mukayesesi 
hakkındaki pratik izahat veren ve ki
taba ekli cetvellerle bu izahatı daha 
pratikleJtiren bu eııeri allkalılara tav
siye ederiz. 

Oımanh imparatorluğunu 

ticaret muvazenesi (1878 - 1913) 
İstatistik umum müdürü Ceıat Ay

bar tarafından vücuda getirilmiş olan 
bu eser iktısadi tetkikler yapanların 
hissettikleri büyük bir mehez botluğu 
nu giderdiği için bilhassa büyük bir e 
hemi yet arıetmektedir. 1878 den itiba
ren 1913 senesine kadar osmanh devle
tinin idhallt ve ihracat istatistikleri -
ni metodik bir tasnifle sırahyan ve kı
yaslıyan bu eser çok kıymetli bir kay· 
nak vazifesini görecektir. İstatistik 
umum müdürlüğü neşriyatının 132 in-

• 
Ankara Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Okulu ve Yükaek Ziraat Enatitüsü talebeleri Balıat 

tahııil aençliiinin de aenelik kamplarını yapmaktadırlar. Yukandaki reııimlerde, Ankara yükııek 
hayatından muhtelif pozları ve kamp talim heyetiN ıörüyonunuz. 

Dışardan gelen İpekliler 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Ticaret 
V ekileti milli sanayii mii§külata uğ -
ratan bau ecnebi maddelerin rekabe
tine mani olmak için tetkikler y~p • 

Hatay Vilôyetinin 

Nafıa ve Tapu tayinleri 
Nafıa Vekaleti ile tapu ve kadastro 

Payas • İskende 
hatlı 
--

Tesellüm muamele 

bugün başlanıyo 

maddelerle beraber, bilhassa memle. tetkiUltlarına ait olan tayinleri yap • 
ketimize yabancı memleketlerden i· mışlardır. Hatay vilayeti nafıa teıki
pekli kumaş ithalinin miktarını ve la~~ mü~end~sliğine Gaziantep ~afıası 
halkın bunlara gösterdiği rağbetin muhendıslerı~den Kemal :aengu, baş
dcrecesini sormuştur. fen memurluguna Kaysen nafıa baş 

Bu münasebetle yapılan tetkikler fen memurlarından Murat Üst, fen Payaa - İııkenderun demiry 
sonunda memleketimin gerek ropluk memurluğuna da. Afyon nafı.a fen .me tının cenup demiryolları idare 
ve gerek döşemelik yabancı ipekli m~rları?dan Avnı Soylu tayın edıl - te~ell~mü. için de~l~t demiry~l 
kumat girmediği, yalnız kıravatlık ve mışlerdır. ~aı.resı r~ı• .. muavını ~· .~ev~ın 
garnitUrlerde kullanılan bir takım ku- Antakya tapu sicil mUdUrlUfil ve - lıfındekı .turk heyetı dunku 1 

matlar geldiği, fakat bunların da pi· kaletine Seyhan grupu tapu müdürü d.ana trenıyle P.ayaaa ha_reket. 
yasada bir rol oynamadıgı antaıılmış· Fevzi Öğün, memeyizliğine Adana tır. Ce~up dem.ıryollar ıdaresı, 
tır. t sicil muhafız muavini Sadık Bı- yastakı merkezınden hattı De 

y~~.u Antakya tapu sicil muhafızlığı • mi~yollarına teslim ~t~.csi . h 
na Çankırı tapu sicil muhafızı Lutfi emır al.mış ve. bu emır uzer~ne 
Arığ, İskenderun ,tapu sicil muhafız· yollar ıdar~mıze ~a!tı teslıme 
lığına Bursa tapu ıicll muhafız mua - oldufunu bıldirmıştır. Hattın 
vini Mehmet Torun, Kırıkhan tapu ~~ buıünden başlıyacak ve b 
sicil muhafızlığına Konya tapu sicil gunde tamamlanmış olacaktır. 

ci sayısını teşkil eden bu kitabın so • 
nuna ayrıca mukayeseli grafikler ek • 
lenmiştir. 

Soıyal ve Biyolojik bakımdan 
nüfus itlerimiz 

Bursa saylavı Dr. Sadi Konuk'un 
bir konferansının metnini teşkil eden 
ve memleketimizin nilfus meselesini 
ilmi bir görüşle ele alan bu broşUr is
tatistik umum müdürlügil neşriyatı • 
nın 133 üncü sayısını teşkil etmek ü
zere netredilmiştir. 

muhafız muavini Oıman Zeki Arıç, 

Reyhaniye tapu sicil muhafızlığına B F h tt• K • h · · ·ı h f . . • a re ın erım te rı Malatya tapu sıcı mu a ız muavını 

Sadık Aksoy, Yayladaf tapu •icil mu- hviçrede toplanan beyn 
hafızlıtına Yozgat tapu sicil muhafız Hıhıssıha kongreaine &iden 
muavini Nevzat Yıldır tayin edilmiş - sör Dr. Fahrettin Kerim Gök 
lerdir. şehrimize gelmiıtir. 

Maykıl'ın yatağına kadar usulca i- Odasına girdi ve kapıyı kilidledi. lamadı. Boğuluyordu. Bir sara nöbeti- Belki bir duacık etmek istersi 
lerledim. - Bana her şeyin sebebi olan şu el- ne tutulacağını sandım ve umdum. Bunu söylerken burnumun 

Diger uyuyanları uyandıracak bir masa ver. Hakikaten, yüzü tuğla kırmızısından tabancasının namluıunu uzatıy 
haykırışla yerinden zıplamasın diye, Maykıl'ı dikkatle süzüyordu. ala döndü ve dudakları dikilmiş bıyık- Zavallı delinin parmağı tet 
usulca kulağına mırıldandım: - Pis haydutlar, garnizonu ba§tan ları altında zalim diılerini &österecek rinde titriyordu. Kendimi p 

- Güzel, ağabey 1 Ben Con ! Gürül- çıkardınız, inzibata halel getirdiniz. şekilde açıldı. hi11ediyordum. 
tü etme ... Güzel, ben Con ! .. Sus!.. Ben inzibatı temin etmesini bilirim. Bizi tabancasiyle tehdit etti. Silahı· Küfürler savurdu. bütün bildi 

Gözlerini açtı ve derhal kendini Hadi, zindan kuşu, çıkar elmasını, hem mı doğrultacaktım; şu uruma sahip o- fürleri köpükler saçarak üst 
toplıyarak sordu: de derhal, şu haydutlara kendini bo- luşum beni kurtardı. Derhal anladım boşalttı. 

Bütün maceralarınızla inzibatın ihlft • Bizim vazifemiz itaat etmekti. - Ne var? ğazlatmak istiyorsan ona diyeceğim ki üzerimize çevrilmiş silahiyle ben Soğuk kanlılığımız, mutlak s 
line sebebiyet verıyorsunuz. Sizi yir- Fakat ya Maykıl? Üstünde bir el - - Caketini pantolonunu, ayakkabı- yok. Evet, evet her şeyi biliyorum, al- daha silahımı onıuzlamadan tetiği iki timiz karıısında Löjon tabanca 
mi bet sene hapse atmalıydılar. Anlı • mas oldu~unu inkar ettiği takdirde larını, silahını al ve çık. Löjon bize lah belan: versin. · defa çekecek kadar vakti vardı. ne koydu. Hiddetinden saçların 
yor muıun? Cevap ver. Maykıl'ın akıbeti ne olacaktı? İsyan güveniyor. Süngünü de al. Tehevvür içinde yumruklarını gös· Maykıl kımıldamadı. Ben de tam yordu. 

- Anlıyorum, efendim. bastırıldıktan sonra Löjon'a karşı va- Löjon'u kapının çerçevesi içinde gö- teriyordu. bir hareketsizlik ve ~tt! hUrmetk!r Birden garip bir emniyet his 
- Peki. Size ne yapmanız icap etti- ziyeti ne olacaktı? Löjon kardeşimi de rUnce Maykıl kalktı. Maykıl hayret oyunu oynuyor, göz- bir tavır muhafaza etmiye kendimi dum. Löjon isyan bastırılınca 

ği söylenecek, cephane verilecektir. l- öteki dünyadaki asilerin yanına gön- - Löjon sizi istiyor, orada bekli· lerini açıyordu. zorladım, çUnkU en küçUk hareket is - dar bize dokunmıyacaktı, çiln 
çinizden ikiniz - ben müstesna - her dere bilirdi. yor. - Hangi elması, efendim. yan, ölUm demek olacaktı!... ritesini yeniden tesis edebilme 
kim yakhltırsa oldUrmek emriyle cep· Löjon homurdandı: - İyi, harekete geçmesinin tam ıa• Löjon'un meymenetsiz yUzüne kan Löjon bizzat kendisi ölilm tehlike&i bize ihtiyacı vardı; biz beşimiz 
hane depoıunun ônünde nobct bekli • - Bir gürültü, bir yanlış hareket manıydı. hücum etti, yanan götleri hadekala· karşısında bulunmaaaydı bir an bile re karşı onun yegine lstihkimın 
yeceksiniz. yaparsan, kendini Y0,k bil.' dik~at ! Maris de ayni tekilde ıetsizce uyan• randan fırladı. tereddüt etmezdi. Halbuki bize, hem nız kumandasının değil, fakat § 

''Kardeşinle konuşmak istiyordum, Dar koridorda benı takıp edıyordu. dı ve derhal kendisinden ne istenildi· Maaa üzerinden tabancaaını alarak: de canlı olarak ihtiyacı vardı. Anbean, nin, mesleglnin ve hayatının 
fakat ıen uyumuyordun, ve bu sırt - Ense kökümde soğuk bir temas his ğini anladı. - Benimle alay etmeye kalkışma, Sentandre, ve Kordlye tarafından atı· hlmilerini teşkil ediyorduk. Kıt 
lan yuvasına girmek arzu unda degil- eder gibi oldum. Ben Kordiye'yi uyandırırken, May- yokıa beynini patlatırım, diye haykır- lan silah seslerini işitebilirdik ve asi· beşte ikisini, kendilerine en ı:iya 
dlm. Gıt söylediklerimi kardeşine tek Beynime kan hücum etti. Arkama kıl'ın ııilihı elinde olarak çıktığını dı. Bana elması ver, sefil haydut, ha- Jer içinde bulunduğumuz odayı iıtila tiyacı olduğu bir sırada sadık 
rdrla. Elmas boll\ğUn kasasında emni- döndüm. gCSrdüm. Löjon ona kurıun verdi. kiki aahibini buluncaya kadar onu mu- edebilirlerdi. olan askerlerinin bette ikisini 
yete girer girmez, size sefil hayatınızı Bir saniye daha, çenesine bir direkt Ben de çıktım. Ve Löjon bana da hafaza edeceğim. Çahnmıt maliyle Löjon, karde§im, ben, Sentandre ve mezdi. Bu pek manbıı: bir har 
kıırtarmak imk nını vereceğim. Beni yiyecekti. kurıun verdi. birlikte burada saklan.an bir ıefil hay- Kordiye'nin dürüst askerler olduğu • lurdu. 
iyi dinle. Koğuşa usulca gir. Kardeşi- Fakat bana bu saniyeyi vermedi. - Çabuk dııarı 1 Arkadaflardan dut yüzünden kalede inzibattan eser muzu farzediyor, fakat bundan tama - O ıaman eğer §Uurla yapmıt 
ni, Sentandre'yi, Maris ve Kordiye'yi Esasen, Löjon'dan kurtulunca kar- kaçmak iatiyen olursa, ateı et. kalmamasına tahammül edecek miyim miyle emin bulunmuyordu. dım belki hayatımın en ceıurca 
uyandır. Onlara giyinmelerini ve gii· deşimle ben daha iyi bir vaziyette mi Uyandırmıı olduğum arkadaşlar bi· &anıyorsun? Çıkar elmasını, yoksa ae· Löjon cesurdu; onun içindir ki teh- keti olacak bir harekette bulu 
riıltüsuzce silahlarıyle bırlikte dışarı bulunacaktık? Boldini ve çetesi elma· ze iltihak edince, Löjon dedi ki: ni hakiki vatanına gönderirim. Hadi, likeli vaziyetinden tellşa dütmeden, Löjon'a meydan okudum, ken 
çıkmalarını Ben la....,.ı..:....ı. ........ ~a...., ..... ....,...,. ............ .<J • .-.Bi..li.i.uno..k..ia..1-~_..s:~.t:a.ıı:ulı-"''Lı-.ı.i:.-~·~ . .ı....--.a-J-....L--ı ... ı-.e-~~~~--==---~~~~___.;,-'-~~~_:!~--~~~..::...~_.::.~--~ı.--'--~~~....._~~~~--~--
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Ziraat Vekilimiz Antalya'da Hatay ilk Valisini sevinç 

tezahürleriyle karşıladı Cümhuriyetin göğüs kabartıcı 
dört büyük eserini törenle açtı (Başı 1. inci sayfada) Sayın ve kahraman hataylılar, bu 

(Başı 1 inci sayfada) 
dan şeref duyduğunu soyledi. Sonra 
oı .ıda hazırlanan bir düğmeye bastı. 
Ka.ıalın çok ilerisinde bir dinamit 
pat adı. Bu patlayış sulara yol verdi. 
~ ... ular 96 şuttan ibaret olan kanalda 
a .• maga, sonra muntazam cetveller ha
lı :ıde Antalya vadisine inmege başla
dı 

Bunu evkaf umum müdürü B. 
Fanrı Kiper'in nutkı.ı takip etti. B. 
Fahri Kiper nutkunda vakıflar idare
sinin bu havalinin iktisadiyatında oy
nadığı rolü tebarüz ettirdi ve bunun 
vakıflar idaresinin mali inkişafına 

bir delil olduğunu söyledi. 
Sonra Antalya mebusu B. Rasih 

Kaplan söz aldı. Bu kanalın köyliıyu 
toprağa, toprağı köylüye bağladığını, 
Antalya'nın içme suyu davasının da 
halledildiğini bunun için bir istikraz 

. . . . İskenderun garında orta elçi Cevat güzel esere ve ha'taylılara cümhuriye-
tasyon Antalya d~ haylı ılerleı:nış o: Açı kalın, albay Şukrü Kanatlı, Tekir- tin ilk valisi olarak seçilmiş olmak bah 
~an .portakal ve lımon bahçelerındekı dag mebusu Rahmi Apak, Antep meb tiyarlık hisleriyle aziz Milli Şef'e ve 
ınkışafı ve. muhtemel ~astalıkları ya- usu Melek, lskenderun kaymakamı, sayın Refik Saydam hükümetine şük
kın~an takıp ~~m~ktedır. . 1 parti ve halkevi başkanı, askeri ve ran hislerimi huzurunuzda arzetmek· 

Zıraat Vekılımız B. Muhlıs Erk· mulki erkan ecnebi konsoloslar ve bir le vazifeme ve cümhuriyet kanunları-
men, istasyon müdürünün nutkuna k · · d ' 1 H 'd b"k b ı a )an arma tarafından karşı an - nı atay a tat ı a aşlıyorum. Fer-
verdiği cevapta, ziraatte daima ilmi d" · mıştır. Bahçeyi dolduran binlerce ı, aılevi ve zümrevi hiç bir imtiyaz 
rehber edinmek icabettiğini, bunun i- h lk a heyecanlı tezahürat yapmıştır. tanımıyan teşkilatı esasiye kanunu-
çin de istasyonların tatbikatinden Buradan Antakyaya dogru hareket e- muzun tek safta topladığı bütün va· 
faydalanılacagvını söyledi. Bu usulün 

den vali Beylan'da durmuş, buraki tandaşlar.ın can ve mal emniyetleri 
bugv day işinde orta Anadolu'ya temin . 

şehitler abıdesine bir çelenk koymuş cumhuriyet kanunlarının zımanı al
ettigi faydaya işaretle Narenciye is- ve bir nutuk söylemiştir. Valinin ha • tındadır. Her şeyden evci size türk 
tasyonun da Türkiyeye çok faydalı 

t raretle alkışlanan nutkundan sonra cümhuriyetinin adaletini ve türk in-
olacagv ını anlattı. stasyon kapısında-

1skenderun Parti ve halkevi başkanı kılabının esas kaynağı olan C. H. 
ki kurdeleyi kestikten sonra labora - Hamdi Selçuk bir nutuk söylemiş, Partisinin altı umdesini getiriyorum. 
tuvarlar, ralışma odaları gezildi. A- t 

:r MLiteakiben sabık mebuslardan sa Bütün vatandaşlar her türlü endişe 
razi üzerinde portakal, limon, Man -

Kazancıyan bir kaç cümle ile duy - ve düşmanca propagandalardan azade 
dalin çeşitleri görüldü ve izahat ahn-

gularını ifade etmiştir. Buradan hal • olarak müsterih ve cumhuriyet hava
dı. Ziraat Vekilimiz verilen izahatJı 

kın sürekli alkışları arasında hareket sını emerek işlerine güclerine devam 
yakın bir alaka göstererek, müdlire 
sualler aordu ve direktifler verdi. edilmiş, valı yollarda yer yer topla - edeceklerdir. Vatandaşların bugüne 

aktine muvaffakiyet hasıl oldu•·unu S k "ki" / b l .. ıca ı ım er ne at arı 
müjdeledi. İ•ta•yonu 

nan halk ve köyhiler tarafından se - kadar geçirmekte oldukları hayattan 
lamlanmıştır. Antakya şe~ir metha - daha müreffeh, dahan mesut bir sevi
linde vali kaza kaymakamı, Parti, halk yeye isali cümhuriyetin feyiz verici 
evi, belediye, ticaret odası azaları, bir umdelerindendir. Hataylı vatandaşla
kı ta jandarma ve kesif bir halk kütle rın bilaistisna ve herhangi bir şekilde 
si tarafından karşılanmıştır. olursa olsun fikren, bedenen ıstıraba 

Bundan sonra Ziraat Vekilimiz B. 
Muhlis Erkmen büyük şutu gezdi, Buradaki tetkiklerini bitiren Zira· 
alakadarlardan izahat aldı ve kendile- at Vekilimiz, Antalya'ya 30 kilomet
rine köylünün işlerini nasıl kolaylaş- re mesafede bulunan sıcak iklimler 
tırabilecekleri hakkında esaslı direk - nebatları istasyonunun açılış toreni -
tifler verdi. ni yaptı. Burası bin dekar sathında -

Bunu vakıflr idaresinin zeytin- dır, bir misli daha genişletilecektir. 
liklerinde verilen bir kahvaltı takip Aksu çayından sulama için istifade 
etti ve davetliler şehre döndüler. edilecektir. Sıcak iklimler istasyonu 

I müdürü bir nutuk söyliyerek, bu mü-
Y eni çarıı açı ıyor essesenin sade bu civar halkına değil, 

Burıl'da gene vakıflar idaresinin ye bütün memleket ziraatine yapacagı 
ni yaptırdığı Demirci çarşısı törenle büyük faydaları anlattı. Pamuk, si -
açıldı. Ziraat Vekilimiz çarşıdaki bü· sam, jüt ve diğer sıcak iklimler ne -
tun esnafı ziyaret ederek sanatları hatlarının geniş mikyasta tec.rübeleri
hakkında kendilerinden geniş malU- nin yapıldığını, japon soya fasulye
mat aldı. Öğleyin halkevinde vakıflar lerinin tecrubelerinin yapılmasına ça 
idaresi tarafından bir yemek verildi. lışıldığını izah etti. İstasyonun ya -

Maarif 
Şurası 

(Başı 1 inci sayfada ) 

" ... Yüksek müesseselerimizden 
her birinin Türkiye'nin her saha
da muhtaç olduğu ihtisas adam
larını yeti9tirmekle beraber milli 
kültürü kurmak ve yaymak, ilmi 
ara9tırmalar yapmak için birer 
canlı kaynak, ilmi metodu öğret
mek ve ilmi zihniyeti a9ılamak 
için birer çalı9ma ocağı, milli da
valarımızın hakimiyetini her şe
yin üstünde tutacak birer kültür 
kurumu haline getirmek ıçın 
mevcut imkanlardan azami dere
cede istifade etmek yolunda ve 
kararındayız.,, 

Bütün eksiklerimizin, şikayet
lerimizin, mütkülatımızın, hepsi
nin ana sebepleri, nihayet, işte 
bu iki müeasesenin ziflarına ir
ca olunabilir. Adeta milli ku~ur
Iarımız sırasına giren bazı aykı· 
rılıklarımız, böyle bir lise ve üni
versite münevverliği zihniyeti
nin umumi hayatta henüz hakim 
ve nazım 0Jmay19mdandır. 

Yeni Maarif Şurasına, cümhu
riyet hükümetinin kendisinden 
beklediği işlerde muvaff akiyet 
teme-nni ederiz. 

F. R. ATAY 

B. Ali (efinkayil 
yeni Afyon garu;ı 

törenle a~fl 
Narenciye i•taayonu kın köylere şimdiden faydaları do -

Yeme&i müteakip, Zıraat Vekili- kunduğunu söyledi. 

Şükrü Sökmensüer burada otomabi- duşmelerine asli meydan verilmiye
linden inmiş, karşılayıcılarla bir müd- cektir. İleri bir saadet ve refaha nam
_det göruşmüş ve halk arasında yaya zet hataylı vatandaşları hangi sahada 
yüruyerek vilayet konagına gelmiştir. olursa olsun ıstıraba sevketmek isti -
Bir müddet sonra yaya olarak_ ikame- yenlerin akıbeti hüsrandır. Bütün ha
tine tahsis edilen Turizm oteline git- taylı vatandaşlar bilmelidirler ki, 
miştir .. İlk valilerini kendi araların - cümhuriyet kanunlarının icaplarına 
da yaya yürüdügünü gören halk "ya- uymak demek hür ve mesut bir Ha
şasın cumhuriyet, yaşasın Mifli Şef, tay'a kavuşmak demektir. Sizlere cüm
yaşasın valimiz., diye bağırmışlar vel huriyetin bu hür ve mesut havasını 
şiddetle alkışlamışlardır. Caddeyi dol teneffüs ettirmek ana vazifemizdir, 
duran kalabalık on binlerden fazla i- bu vazifenin pürüzsüz ve inkıtasız gö
di. Akşam dokuzda belediye tarafın - rüleceğinden emin olabilirsiniz. Her 
dan vali şerefine bir ziyafet verilmiş- kuvetin ve her zaferin yegane kayna
tir. Caddeler bayraklarımızla süslen - ğı olan Türkiye B. M. Meclisi ve o-
miş. gece tenvirat yapılmıştır. Hatay nun kanunları vatandaşların hakları, (Başı 1 inci sayfada) 
mutlu günlerinden birini daha yaşa - mal ve can masuniyetleri için en sağ - rında yükselen sayısız eserlerınden 

miz ve refakatlerinde bulunanlar saat Ziraat Vekilimiz verdiği cevapta, 
10 da vakıflara ait muz, portakal, 1i • müesseselerimiz arasına böy~e bir is
mon bahçesini ziyaret ettiler. Bunu tasyonun katılmasındaki ehemiyeti 
Ziraat Vekaleti Antalya narenciye is- izah etti. Antalya mebusu Rasih Kap
tasyonunun açılma töreni takip etti. lan'dan kurdelenin kesilmesini iste -

Narenciye istasyonu müdürü bir di. Raaih Kaplan. bir nutuk aöyliye -
nutuk sciyliyerek, 1934 yılı sonlarında rek, Antalya muhitinin bu cümhuri -
hususi muhasebenin 35 bin dekar ara- yet eserinden duydutu minnet ve tük 
zi ile burada böcekhane olarak kullan- ranı izah etti. 
dığı bir binayı Vekalete hediye etti - Bunu müteakip Ziraat Vekilimiz 
ğini, 1936 da arazinin 150 dekara o civar köylerinin dertlerini dinledi, 
çıkanldığını 1938 cümhuriyet bayra- onların arzu ve istekleriyle çok ya -
mında üç istasyon binasının temeli- kından alakadar oldu, notlar aldı. Bu 
nin atıldığını söyledi. nunla da kalmıyarak köylünün dilek-

Nutukta verilen tafsilata göre An- lerini yerinde, mahalli §artları içinde 
talya Narenciye istasyonu dünya Na- görmek ve anlamak için köylerine ka
renciye istasyonlarının onuncusudur. dar gitti. Köylüler Ziraat Vekilimize 
Fennt tesisat bakımından bunlardan ayran ikram ettiler, karpuz kestiler. 
geri değil ileridir· İstasyon portakal, İşte bugün, cümhuriyetin bir vila
limon, mandalin gibi Narenciye fasi- yetinde dört mühim cümhuriyet ese
leainden nebatların dünyada mevcut rinin açılma töreninin yapıldığını 
bütün çeıitlerini toplamış, bunların 

1 

gören, isteklerinin yerine geldiğini 
hangisinin iklimine en uygun vasfı bilen mesut köylüler bir bayram se
alduğunu araştırmağa başlamıştır. İs- vinci içindedirler· 

İngiliz Genel Kurmay Baıkanı 

ıark sahillerini teftiı edecek 

lngiliz harp tayyareleri 
Fransa üzerinde uçtu 

(Ba~ı ı inci s~yfada) 

bur etmek için tayyarelerin hangi !o~ 
lu takip edecekleri son derece gızlı 
tutulmaktadır. 

İngiliz efkarıumumiyesi, bu uçuş -
lara kartı büyük bir alaka göstermek
te ve fransız tayyarelerinin İngiltere 
uzerinde yapacakları cevelanları bek
lemektedir. 

Tayyareler Pari• üıtüncle 

Paris, 19 a.a. - Müteaddit İngiliz 
bombardıman tayyaresi, bu sabah 
fransız arazisi üzerinde bir uçu~ yap· 
mış ve öğleye doğru Paris üzerinden 
de geçmi§tir. 

Marsilya, 19 a.a. - Otuz kadar İn
giliz tayyaresi, bugün öğleden sonra 
Marsilya civarında uçmuşlardır. 

Göring'in teltifleri 

Berlin, 19 a.a. - Garbi Almanya 
nehirleri ve kanalları üzerinde bir 
gezinti yapmakta olan mareşal Gö · 
ring, Wiesbaden mıntakasına varmış 
ve buradan garp hududu istihkamları 
nı teftişe gitmiştir. Bu teftiş esna
sında mareşal Göring, bilhassa hava 
hücumlarına karşı müdafaa tertibatı 
ile alakadar olmuştur. Mareşal, bila
hare Mannheim'e hareket etmiştir. 

lngiliz kabineıi 

Londra, 19 a.a. - Kabine bu sabah 
saat 10,30 da B. Çemberleyn'in riya· 
setinde haftalık toplantısını yapmıı
tır. 

selesinin halli için Tokyoda yapıl
makta olan müzakereler ile Moakova 
göru§meleri bahis mevzuu olmuş ve 
nazırlar, bilahare İrlanda cümhuriyet 
ordusu mensuplarına karşı alınacak 
tedbirlerde polisin selahiyetini tak -
viye edecek ve teferruatı birkaç gÜ· 
ne kadar neşredilecek bulunan bir ka 
nun projesinin metni üzerinde muta
bık kalmışlardır. 

lron•icle'in temuları 

Varşova, 19 a·a. - General lronside 
dün sabah leh meçhul asketinin me
zarına bir çelenk koymu~ -:'e mütea
kiben erkanıharbiye reısı general 
Stackeviz ile mhdafaa ve hariciye na
zırlarını ziyaret eylemiştir. 

İronside, öğle yemeğini erkanıhar
biye reisiyle yemi§ öğleden sonra er
kanıharbiye ile görüımelerde bulun· 
muştur. 

Akşam mareşal Smigly Rydz tara· 
fından §Crefine bir ziyafet .verilmiş· 
tir. 

lngüiz generalini Polonya 
Cümhurrei•i kabul etti 

Varşova, 19 a.a. - General İronai
de Polonya Cümhurreisi tarafından 
kabul edilmiştir. 

Yerli mallar aergiıi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - On bi· 
rinci yerli mallar sergisinin bu cu
martesi &ünü açılması mukarrerdi. 
Fakat birçok pavyonlar ikmal edile 
medili için küpt resminin birkaç pn 

mıştır. lam ve güvenilecek başlıca teminattır. guzel, modern ve biıyük bir yenı or· 

Valinin nutku Hataylı vatandaşları cümhuriyet ka- nektir. 

Beylan, 19 a.a. - (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Hatay Va:lisi Şük
rü Sökmensüer, Beylan şüheda abide. 
sinde ıu nutku söylemiştir: 

"Cihan aavaıı esnasında bu güzel 
topraklar anavatandan haksız olarak 
koparılmıştı. Bu ayrılııı biz anavata 
~ocukları hiç bir zaman kati ve daim~ 
addetmedik. Bu güzel yurt parçaıı ~ 
nın zahiri iftirakının muvakkat oldu' 
vuna, bir gün Hatay'ın ekrar ana 
bünyeye bağlanacağına kani bulu 
nuyorduk. Esasen 1921 itilafı bu ka -
naati yalnız bizde değil dostumuz ve 
müttefikimiz Fransa'da da daha o za-
man uyandırmış bulunuyordu. Bu iti
Iafname anavatanın Hatay üzerindeki 

nunlarının bütün icaplarına kendileri- Açılma töreninde d~vlet demiryol
ni uydurmağa davet eder ve sözüme ları yedinci işletme mı.idürü Galip 
nihayet verirken Hatay vilayetinin Güra?'ı_n, cü~h~riye~in ~emiryol sı
kurtulduğunu ve Hatay valisi olarak yasetının feyızlı netıcelerınden ve bu 
işe başladığımı ve mesaimi vatandaş· "inkişafın Afyonkarahisar üzerindeki 
ların refah ve saadetin~ hasredeceği • tesirlerinden bahseden ve büyiıkleri -
mi beyan ile kahraman Hatay halkını mize türk şimendifercilerinin şukran
hürmetle selamlarım. Hatay zaferi he· !arını ifade eden nutkuna, Ali Çetin -
pinin ku\lu olaun. kaya cevap vererek, yaptığı işlerin bir 

Vekile fatlJ"le )\teel te t\l ed n 
va:ı: eler u run a alı mak\ n ibaret 

Saman pazarı yangını bulunduğunu ve her şeyin millet ve 
devletin eseri oldugunu söylemiş, ve 
eıki küçük, basit bina ile yeni garın 
muhteşem yapısını göstererek demi§· 
tir ki: Dün geceki 

yangında 

dükanyandı 

ebedi ve sarsılmaz alakasının ve bu a·ı 
l·kanın Fransa taraf~ndan da tasdik 
edilmiş olduğuna daha 20 sene evel 
vücut bulmuş en canlı bir delildir. 2 } 
Sayın Hataylılar, Hatay'ın büyük 

"-Bunlardan biri osmanlı saltanatı 
nın verdiği imtiyazlardan vücuda ge -
len bir binadır. Yenisi de müstakil, 
hür bir devletin ve davasını fedakar
lıklarla halletmiş bir milletin eseridir. 
Milli devletin kendi azmi ile ne yapa
bildiğinin misalidir. Bu eseri çalış· 
manın ne gibi mesut hadiseler hazır
lıyabileceğinin bir delili olmak üzere 
açabiliriz.,, 

türk vatanından ayrıldığı günler bu 
iftiraka rıza göstermiyerek hayatları
nı feda eden aziz Hataylı şehitleri -
mizin manevi huzurlarında hürmetle 
eğilirim. Bu ulu şehitleri ve siz ana 
baba ve kardeşlerini anvatan çocukla
rı hiç bir zaman hatırlarından çıkar
mamışlardır ve bir gün tek bir vücut
ta birleşeceğimiz hakkındaki ümit 
kuvetinden hiç bir şey kaybetmemi§ -
tik. 40 asırlık türk yurdunun anava -
tandan ayrı kalmıyacağı hakkındaki 

gür sesin akislerini ve siz Hatay ço -
cuklarının da kahramanca iştirak et
tiğiniz milli mücadele safhalarını bir 
dakika hep beraber hatırlar ve övüne
biliriz. O gur sesin sahibi ve vatanın 

kurtarıcısı Ebedi Şef Atatlirk 1 ikin-

citeşrin 936 da aynı kuvetle, aynı gür
lükle Hatayın anvatanın ayrılmaz bir 
parçası olduğunu milli ve haklı bir 
dava olarak medeniyet alemine bildir· 
mişti. O anda türk vatanının bükü -
met mesuliyetini şeref ve muvaffaki -
yetle omuzlarında taşıyan Milli Şe -

fimiz büyuk İnönü davayı müsbet ve 
türk milletinin arzusuna ve türk -
fransız do&tluguna uygun bir netice 
ye yanı anavatana ilhak sonucuna u -
laştırmak azmiyle harekete geçmiş ve 
bugünkü parlak zafer o hareketten 
dogmuştur. Şehit Mehmetçikler ve 
onların ana baba ve kardeşleri sizler 
İ§itiniz, işte anavatan sizi kucakladı 
ve bagrına bastı. 

Sayın hataylılar. geçmiı ıstıraplı 
günleri artık unutunuz. Kahraman 
türk ordusu sizi de içine alan büyük 
vatanın ebedi koruyucusu ve bir daha 
geçmiş felaketlere meydan vermiye
cek teminatıdır. İşte bu teminat bil· 
tün bu ıstırapların bir anda silinmesi 
için yegane kuvettir. Hatay zaferinin 
ilk müjdecisi Ebedi Şef Atatürk'ün 
manevi huzurunda hürmetle ve tazim-

(Başı 1 inci sayfada) 

lamıştır. Bu civardaki dükkanların 
çogu ahşap ve sık olduğundan yangın 
kısa bir zamanda genişlemiş ve etrafı 
tehdide başlamıştır. 

Ankara itfaiyesi derhal yangın ye -
rine yetişerek bütün ekipiyle ve feda
karlıkla çalı§arak çok genişlemek ve 
büyük bir tehlike olmak istidadında 
bulunan yangını en zor şartlara rağ
men söndürmüştür. Yangın haberi kı· 
sa bir zamanda Ankarada şayi olmuş 
ve büyük bir kalabalık yangın yerini 
doldurmuştur. 

Yangının başlamasından kısa bir za 
man sonra vali ve beledıye reisimiz, 
cümhuriyet müddeiumumisi Baha A • 
rıkan emniyet müdürü Şinasi tol
gay yangın mahalline gelmişlerdir. 

Başta valimiz olduğu halde yangı
nın tevessüüne meydan verilmemesi 
için direktifler vermişlerdir. 
Yangın saat 12 ye doğru söndürül

müş fakat mevzii ateşler sabaha kar
şı saat 4 e kadar devam etmiştir. Sa
manpazarı merkezinde sabaha karşı 
tahkikat devam etmekte idi. Tahkika 
tı müddeiumumi muavini Kemal Bo
ralı idare ediyordu. 

Yangında irili ufaklı 21 dükkan 
yanmıştır. Kati şekilde tahkikine sa
baha karşı imkan bulunamadığından 
hakiki zarar miktarı henüz maliim de
ğildir. Öğrendiğimize göre yanan 
dükkanlar arasında, 10 bin liraya sigor 
talı bir kantariye tirketi, evkafa ait 
gene sigortalı iki lokanta ve bir kah
ve, bir tatlıcı, bir çorapçı olmak üze
re bet dükkan, bir hırdavatçı, bir züc
caciye, bir yağcı, bir tuhafiye dükka
nı, sebzeci Ömerin dükkinı Yuda ve 
Kalcf boya ticarethanesi, Faik Saraç
oğlu mağazası vardır. 

le eğilirken bu zaferin büyük ba;ıbuğ Zayi - İstanbul İthalat Gümrü
ve kahraman Milli Şef İnönü ve zafe- günün 31.8.932 tarih ve 539734 numara 
ri hazırlı yan siyasi muvaffakiyetin a- keza 10.11.931 tarih ve 399910 numara
mili sayın Başvekil Refik Saydamı lı iki kıt'a makbuzu kazaen zayi edil
ve hükümetine ve bütün muvaffaki- mit olduğundan yenilerini alacafım
yetlerin ana kaynağı kahraman ve a- dan eskilerinin hWmıil olmadıiı illn 
ıil türk milletine ve ordusuna sonıuı olanur. 

Münakalat Vekili, son söz olarak 
Atatürkürı aziz hatırasını andıktan, 
Milli Şef İnönü'yü hürmetle yidede -
rek sadakat ve merbutiyet hislerini 
beyan ettikten sonra kordeleyi halkın 
alkışları içinde kesmiştir. 

Münakale V elıilimiz 
Evelki ak§am intihap dairesi olan 

Afyon'a gitmiş olan Münakalat Ve -
kilimiz B. Ali Çetinkcıya, Afyon'da 
birkaç gün kaldıktan sonra İzmir'e gi
decek ve İzmir'de Vekalete bağlı da
ire ve müesseseleri teftiş ettikten 
sonra lstanbul'a gidecektir. 

D. Demiryollar1 

Kirahk boyau salonu 
Devlet Demiryolları ikinci l,let· 

me Komisyonundan : 
Ankara istasyonunda umumi hela -

nın üstündeki boyacı salonu üç sene 
müddetle kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Senelik muhammen kira bedeli alt
mış liradır. 4. 8. 1939 tarihine raslıyan 
cuma günü saat 16. da Ankara istas • 
yonunda ikinci işletme binasında top 
!anacak komisyonda ihalesi yapılaca· 
ğından isteklilerin, muvakkat teminat 
olan 13.50 lirayı Ankara merkez vez
nesine yatırarak makbuzları veya ban 
ka teminat mektuplariyle: kanunun ta 
yin ettiği vesaiki hamilen muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulun 
malan lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme kalemine görülebilir. 
(3069) 13052 

Zayi - İstanbul İthalat Gümrüğün
den 1637 No. Beyanname ile muame
lesi yapılan eşya için alınan 16.6.938 
tarih ve 348099 No. lu Gümrük mak

Yenisi alınaca-

Ankara Borsası 

19 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ılı5 F. Kapanıı F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bukreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.9275 
126.585 

3.355 
6.6575 

28.55 
67.71 
50.765 
21.505 

1.08 
1.56 
4.3375 

14.03 
23.8325 
24.575 
0.905 
2.89 

34.605 
30.5375 
23.89 

5.9275 
126.585 

3.355 
6.6575 

28.55 
67.71 
50.765 
21.505 

1.08 
1.56 
4.3375 

14.03 
23.8325 
24.575 
0.905 
2.89 

34.605 
30.5375 
23.89 

ESHAM YE TAHVİLAT 
1933 Turk 
Borcu III. 

Sivas - Erzurum 

19.20 19.20 
(Peşin) 

Hattı İs. il. 19.93 19.93 
Anadolu Demiryolu 
I. ve II. 37.50 37.50 

Turk Umumi 
Tiyatro 

( Peiiİn) 

30.75 30.75 

Uzakşarkta 
ş;ddetli bir harp 
l ongkong, 19 a.a. - Suaçeu nu 

50 kilometre şiır.alinde kain Çaoçeu• 
da şiddetli muharebeler vukua gel 
mektedir. 

Şehrin Çinliler tarafından geri a • 
lındığını dun bi'dirmiş olan Çin a· 
jansına gore, japonlar şehrin cenubı.ı 
garbisindeki tepelere çekilmişlerdir, 
Bu tepelerde şiddetle mukavemet ey• 
!emektedir. 

Japon Domei ajansı ise, Çaoçeu'y 
çok ciddi bir Çin mukabil taarruzu 
yapıldıg•nı kııbul eylemekte, fakat 
bu ün Cin hiicumlarının püskürtül
düğı.inu de ilave etmektedir. 

Bene_ş Londra'da 
Londra, 19 a.a. - B. Beneş, dün r 

fikası ile birlikte buraya gelmiştir. 
Kendisine sorulan suallere cevaben 
B. Beneş gazetecilere sonbahara ka -
dar İngiltere'de kalmak niyetinde bu 

·Maarif .. Vekaleti 

Öğretmen Orhan Arsal hakkmda 
Maarif Vekilliğinden : 

Gazi terbiye enstitüsü fransızca öğ
retmeni Orhan Arsal 22.V.1939 tari
hinden itibaren okula devam etmediği 
gibi kanuni şekilde mazeretini de bil
dirmediğinden istifa etmiş sayılaca • 
ğından 3 gün zarfında müdafaaname· 
sinin alınmasına inzibat komisyonun· 
ca karar verilmiş ise de adresi belli ol
madığından karar tebliğ edilememiş • 
tir. İliin tarihinden itibaren 3 gün zar 
fında müdafaasının taahhütlü olarak 
göndermesi ilan olunur. (3179) 13146 

Ankara Valiliği 

Kömür ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

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

Muhammen bedeli nakliyesi dahil 
2160 liradır. 

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

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

(2906) 12881 

Baş Vekalet 

2 daktilo alanacakttr 
Ba,vekalet Beden Terbiyeai Ge • 

nel Direktörlüğünden : 
1 - 2 daktilo alınacaktır. Bunların 

memurin kanununun 4. üncü madde
sindeki şartları haiz olmaları lazım • 
dır. 

2 - Talipler arasında müsabaka İm· 
tihanı yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 31 Temmuz 1939 
pazartesi günü akşamına kadar An -
kara Yenişehir İzmir caddesinde 21 
numaralı binada zat işleri müdürlü • 
ğüne evrakı müıbite1-riy birlikte 
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İnönü kampında bu yıl 
590 genç yetiştiriliyor 

Maarif Sorasında 
~ahımalar 
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1 Yeni Hatay Valisinin Hatay'daki I 
istikbalinden çeşitli görünüşler 1 

(Başı ı inci sayfada) alıyoruz. Bu tayyareler, en müteka-
mil tipte ve modern mektep tayyare

den tayyareye hakim olacak ve onu 1 ridir. 

Plan komisyonu: Tür ki yede tahsi • 
lin ana meseleleri üzerindeki görüş • 
melerine devam etmiştir. 

idare edecek. kadar bi~g.iy,e ne kadar e Buradan uçuşların yapıldığı yerle. 
zam~nda s~ıp olunabılır ·. . 1 re sonra da Türk kuşu fabrikasına gi-
. Turkkuşu nun bu senekı talebelerı- deceğiz, Bütün bu hareket ve tesisle

nın tek başlarına uçuşa başladıkla - ri bir anda görmek cidden bir zevk 
rı haberini aldığım zaman bu suali israfıdır· • KUTA y 

1Jk öğretim komisyonuz Maarif mü
dürleri ve ilk tedrisat müfettişleri ta • 
limatnamesi ile ilk okul programı ü
zerindeki tetlCiklerine devam etmiş, 
ilk öğretimin masrafları ve gelir kay
nakları meselesi üzerinde çalışmıştır. 

kendi kendime sordum ve bir ayda o-
tomobil kullanmıya müsait olan nor
mal insan kabiliyetinin 13 gün için
de bu neticeyi nasıl alabileceğini dü
§Ündüm ... 

Sabah saat yedi.. Ankara'dan bele -
diye hudutları dışına bir vazife için 
vatandaş taşıyan otobüsler muhak
kak ki ilk olarak Türkkuşu gençleri
ni meydanlara taşıyorlar. Biz, çoktan 
başlamış olan uçuşları seyretmiye 
gidiyoruz. Uçmakta olanlar bu yollar 
dan saat beşe varmadan geçmişlerdir. 
Hal, yaz ve kış böyledir. 

Yolda Türk Hava Kurumunun neş
riyat müdürü arkadaşıma, verilen ra
kamda bir hata olup olmadığını sor
dum: 
"- Hayır, dedi. Bu sene, Etimes

ğut motörlü mektebinde yeni talebe
ler tayyare uçuşlarına temmuzun ü -
çünde başladılar ve 13 günlük bir dev 
reden sonra ayın 16 sında tek başla
rına uçtular. 

Bu neticeyi izah edecek tek bir se
bep yoktur. Sebepler vardır· Bunlar 
arasında milij enerjiyi, milli kabili -
yeti ve iyi, mükemmel, eksiksiz bir 
sistem ve yetiştirme tarzlarını saya
biliriz. 

Tayyareci ki her şeyden önce bir 
kahramandır. O, üzerinde durduğu -
muz birçok kıymetleri hiçe saymış
tır. Bilmediğimiz bir sokağa girerken 
bile ya yanımıza oraları bilen birisi
ni alırız, yahut sorar öğreniriz. Fa -
kat tayyareci bambaşka bir alem olan 
gök yüzüne, çok zaman tek başına çı
karken evinin bahçesinde gezer gibi 
emindir. İstikbali bu kadar sağlam 
gören ve idare ettiği makinenin kud
ret ve gücüne hayatını bağlıyan şu 
on sekizlik genç bir kahraman değil 
midir? 

On sekizlik genç! ... Etimesğut mo
törlü mektebinin uçuş meydanını dol 
dururken gençlik yığını arasında bir 
yaş olgunu aramayınız: bu çocukların 
hepsi liselidir. Bir kere münevverlik 
seviyesi bakımından memleketin gü
zidcsidjrljL.. l,9nra bir biı.Mg .Al•~ 

Bu çocuklar bizim hava devrimizi 
yaratıyorlar. Türkkuşunun centilmen 
ve kıymetli müdürü Osman Nuri 
Baykale bu senenin randımanını, gö
zümün gördüğü ve mantığımın tas -
dik ettiği şu hakikati, selahiyetli bir 
ağızdan rakamla teyit ettirmek için 
bu seneki randımanı sordum. 
Türkkuşu genel direktörlüğünün 

verdiği cevabı, hava kudretinin, mü
dafaa şartlarının başında sayıldığı bu 
günlerde zevk ve gururh. dinliyebili
riz: 
"- Size evela İnönünden bahsede

yim : bu sene İnönünde 100 gedikli 
genç yetiştiriyoruz. Ayrıca 350 lise 
ve muadili talebe, A. B. C. bröveleri 
almak için çalışıyorlar. 100 gence yük 
sek planör uçuşu yaptırıyoruz. 20 öğ
retmen namzedi genç tekamül uçuşu 
yapmaktadırlar. Ayrıca 20 öğretmen 
akrobasi uçuşlariyle meşguldürler. 

Yekun 590 dır. İnönünde kurulan 
havacılık tesislerini biliyorsunuz. Va. 
sı talar ve maddi imkanlar fırsat ver
dikçe bu sayıyı, memleketin ihtiyacı 
olan nispete çıkaracağız. 

"Biraz da buradaki mesaiden bah
sedeyim: bu devrede 53 gence turizm 
brövesi vereceğiz. Bunlar hava yedek 
subayı olacaklardır. 

40 öğretmen tekamül uçuşu yap -
maktadırlar. 18 planörcü öğretmen 
motörlü tayyareci olacaklardır. 80 
gence turizm brövesi tekamül uçuşu 
yaptıracağız ve öğretmen namzedi o
larak kadromuza alacağız. 

200 genç planörler üzerinde A ve 
B '.Jröveleri alacaklardır. 
Paraşütçülük kısmında 3500 atla . 

yış yaptıracağız. Bu kısımdaki faali
yeti bu sene iki misline çıkarıyoruz. 
Modelcilik kurslarında el işleri mu
allimlerini mütehassıs olarak yetişti
receğiz. 

Bütün bu mesainin dayandığı va
sıtaları kendi imkanlarımızla teda -
rik etmiye çok ehemiyet veriyoruz. 
Planör atölyemizde bu sene 100 pla -
nör yapılacak, ayrıca 100 ptanör ta 
mir edilecektir. 

Motörlü tayyarede çalışanlar ve 
yetişenler arttıkça tayyare ihtiyacı -
nı çoğaltmaktadır. Bu sene atölyele
rimizde 120 motör 50 tayyare tamir 
edeceğiz. 

Temellerini atılmış gördüğünüz şu 
inşaat. yeni atölye ve fabrikamı~dır. 
Bunda her tipte planörler yapacağız 
ve tayyarelerimizi tamir edeceğiz. 

Faaliyetimiz genişledikçe bu işler e
hemiyet almaktadır .. , 

Adliye Vekilimizin 
beyanall 

(Başı 1 inci sayfada) 

müştür. 
B. Fethi Okyar gazetecilerin sor -

duğu muhtelif suallere cevaplar vere
rek demiştir kiı 

"Mücrim çocukların hallerini islah 
ederek, memlekete birer uzuv olma -
tarını temine gayret etmekteyiz. E • 
dirnedeki islahhanede iyi neticeler a
lındığını görüyoruz. Bu islahhaneyi 
Ankara civarında daha dürüst bir şe
kilde olarak naklen tesis etmeyi düşü
nüyoruz. 

Sadece suç işliyen çocukların de -
ğil büyük küçük bütün suçluların a -
lakonuldukları yerlerde iyiliğe tema • 
yül besliyerek faydalı insan olmala -
rını temin gayesini göz önünde tut -
maktayız. Bu huşusta İmralı adası tec 
rübesinden elde edilen neticeler de 
bilhassa kayda değer.,, 

B. Fethi Okyar bundan sonra, mah
kemelerd,,. de jüri usulü ve İstanbul 
adliye sarayı inşaatı hakkında da şun
ları söylemiştir: 

- Jüri usulü esas itibariyle iyi bir 
usuldür ve Avrupada istifadeyi mucip 
neticeler ortaya koymuştur. Memle
ketimizde tatbiki işi ayrıca bir tetkik 
mevzuu olabilir. lstanbul'da adliye 
sarayı inşası işiyle meşgulüz. Bir an 
evel yapılması arzuya şayandır. Bu 
maksada müteveccih faaliyet ilerle
mektedir. Bir buçuk seneye kadar İs
tanbul adliye teşkilatının Sultanah
met'teki yeni binasına yerleşmiş ola -
bileceği tahmin ediliyor. 

İstanbul polis mektebi 
mezurrıarı 

İstanbul, 19 a.a. - Polis mektebinin 
bu seneki mezunları bugün Taksim 
meydanına giderek saat 13.15 de cüm
huriyet abidesine bir çelenk koymuş -
lardır. Çelenk konulduktan sonra po
lis bandosu İstiklal Marşını çalmış ve 
müteakiben İzmir mürettebatından 
Samii Özsü tarafından bir nutuk söy
lenmiştir. 

Polis §ehilleri anıtı 

İstanbul, 19 a.a. - Polis şehitleri 
için İstanbul polis okulunda dikilmiş 
olan abidenin küşat resmi bugün saat 
16 da yapılmıştır. Bu münasebetle 
emniyet direktörü Sadri Aka, bir nu
tuk söylemiştir. 

C. H. P. İstanbul 

İdare Heyeti ôzallğı 
İstanbul, 19 a.a. - Vfililerin parti 

başkanlıklarından istifaları dolayısi y
le İstanbulda inhilal eden parti idare 
heyeti azalığına dün akşamki idare he 
yeti toplantısında nizamname muci -
bince çekilen kura neticesinde yedek 
azalardan Faruk Dereli geçmiştir. 

Çeşme'deki orman 

yangını söndürüldü 
İzmir, 19 a.a. - Çeşmenin Uzunku

yu nahiyesinde Yumru dağındaki or
manlarda çıkan yangın bir kilometre
lik bir sahayı tamamen kapladıktan 

sonra sekiz köyden ayrılan 300 kişi -
nin 11 saat süren gayretlerinden son
ra gece yarısı söndürülmüştür. Yan -
gın 12 yaşında bir çocuğun dikkatsiz
liği yüzünden çıkmıştır. 

Orta öğretim komisyonu: Yardım • 
cı öğretmenler talimatnamesi incele • 
nerek Üzerlerinde yapılan bazı tadila
tın umumi heyete arzı kararlaştırılmış 
orta okul ve liseler inzibat talimatna • 
mesinin müzakeresine başlanmıştır. 

Bu komisyonlar müfredat program
ları" üzerinde ~alışmalarına devam et
miş, başka başka yabancı diller oku • 
nan iki okulun birinciden öteki~e 
nakledecek talebenin yabancı dil <!er
si yoklaması talimatnamesini,; gözden 
geçirmiştir. 

Teknik Ô ğretim komisyonu: Tica
ret okullarının matematik ve mal bil • 
gisi müfredat programlarının incelen
mesine devam olunmuş, resim dersle • 
ri müfredat programında tadilat ya • 
pılması kar.arlaşmıştır. 

Sanat okullarını ve akşam kız sanat 
okullarını alakadar eden meseleler 
hakkında müzakerelerde bulunulmuş
tur. 

Yüksek Öğretim komisyonu: Öğle
den sonraki toplantısını Maarif veki • 
linin huzuriyle yapmış ve ana dili ile 
terimler meselesi üzerindeki tetkikle
rine devam etmiştir. Komisyon, mev
cut neşriyatın inkişafı hususunda alı
nacak tedbirlere dair kararlar almış, 

talebe kesafeti ve yabancı dil mese -
lelerini görüşmüştür. 
Neşriyat komisyonu: Öğleden evel

ki toplantısını Maarif vekilinin hu • 
zuriyle yapmış ve okul kitaplarının 

Maarif vekilliği tarafından basılması 
ve yayılması hakkındaki talimatname 
üzerindeki müzakerelerine devam e -
derek bu hususta mevcut prensipleri 
olduğu gibi kabul etmiş, müsabaka ile 
okul kitapları hazırlatma ve bunları 

tetkik ettirme işleri ıhakkındaki bazı 
ameli tedbirler teklifine karar vermiş
tir. 

Beden terbiyesi komisyonu: Okul -
lardaki spor yurtları talimatnamesini 
tetkik etmiş ve ihtiyaca uygun göre -
rek aynen kabul etmiştir. Okullarda 
kullanılacak milli bayrak ve flama ta
limatnamesi üzerinde tetkiklere baş-

' e er komısyonu: Bazı maarif 
müdürlüklerinden, lise idarelerinden 
ve komisyonlardan gelen raporlar ü
zerinde tetkiklerde bulunmuş, bu ra • 
porları alakadarlara göndermiştir. 

İstanbu l Belediye 
varidatında fazlalık 
İstanbul, 19 (Telefonla) - İstan

bul belediyesinin son beş ay zarfın
daki varidatı hiç bir vergiye zam ya
pılmadan 793.882 lira bir fazlalık ar
zetmiştir. Belediye bu para ile İstan
bul'da güzel bir belediye sarayı yap
tırmayı düşünmektedir. 

Kınik elektrik santralı 

törenle açıldı 
İzmir, 19 a.a. - Tesisatı ikmal edi

len Kinik nahiyesi elektrik santralı -
nın açılış töreni dün vali Aykutun baş 
kanlığında Bergama kaymakamı, be -
lediye reisi ve kesif halk huzuriyle 
yapılmıştır. Büyük bir sevinç içinde 
bulunan nahiye halkı hararetle teza • 
~ürat y~pmışlardır. Belediye reisi va-
1~ şerefıne bir öğle ziyafeti vermiş -
tır. . 

Tuğlacıların toplantısı 

yollar yapılacak 
İstanbul, 19 (Telefonla) - İstan

bul belediyesi fen heyeti 1.050.000 li
ralık asfalt yol inşaatına ait yeni bir 
proje ve şartname hazırlıyarak daimt 
encümene vermiştir. Bu para ile İs
tanbul'un mühim bir kısım yollarının 
inşası için bugünlerde bir münakasa 
açılacaktır. 

İzmir elektrik santralı 
genişliyor 

İzmir, 19 a.a. - Fuarın elektrik ih
tiyacını karşılıyabilmek için elektrik 
santralında yapılması şirketçe zaruri 
görülen genişletme ameliyesine baş -
lanmıştır. Nafıa vekaletinin müsaade
si ile Belçikadan getirilen yeni mal -
zemenin montajları yapılmaktadır. 

Bir f alu kadm mahkum oldu 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Salibe 

adında bir kadın bugün Bakırköyü. 
ne gitmiş, ve fala bakarak istikbali 
keşfettiğini işittiği Madam Peruz'u 
aramıştır. Bu arada birçok komşula
ra sormuş, nihayet adresini öğrene -
rek Madam Peruz'un evine gitmiştir. 
Fakat vakadan haberdar olan zabıta 
da biraz sonra eve giderek Peruz'u 
Saliheye fal bakarken suç üstü yaka
lamıştır. Peruz İstanbul asliye dör -
d~ncü ceza mahkemesine verilmiş ve 
hır ay hapse ve on altı lira 60 kuruş 
para cezasına mahkum olmuştur. 

İtalya' daki İngiliz askeri 
mezarhğma konan plaka 

Bir film kumpanyası İstanbul' da 
İstanbul, 19 (Telefonla) - France-

Orient adındaki fransız film kum-
panyası İstanbul'da "Gül cami,, isim
li tarihi bir film çevirmeğe karar ver
miştir. Meşhur fransız sinema artisti 
Viktor Fransen bu filmde Üçüncü 
Selim rolünü oynıyacaktır. Şirket ay
nı zamanda tabii manzaralarını çok 
güzel bulduğu İstanbul'da iki milyon 
lira sarfiyle büyük bir stüdyo inşası 
için tetkikler yapmaktadır. Bu stüd. 

İ~tan.bul, 19 (Telefonla) - !ktısat 
Y ekaletı günden güne inkişaf eden 
ımar faaliyetini göz önünde tutarak 
°?.uayyen tipte bir tuğla imalini dü -
şunmekte olduğunu ticaret odalarına 
bildirmiştir. Bu münasebetle 1stan
b.ulda tuğla amillerinin de iştirakiyle 
tıcaret odasında bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıda hükümetle temas et
mek üzere Ankara'ya bir heyet gön
derilmesine karar verilmiştir. Heyet 
bu pazar günü Ankara'ya gidecektir. 

B ir zanlı mahkum oldu 
İstanbul, 19 (Teleionla) _ İstan -

bul ağır ceza mahkemesi bundan yedi 
sene evel amcası Fehmiyi öldüren ve 
az bir ceza ile kurtulan kendi köyün
den Lutfiyi bir gün tarlada çalışır
ken, evela silahla, sonra da bıçaklıya
rak öldürmekten suçlu çatalcalı Mu
rat hakkındaki muhakemeyi netice
lendirmiştir. 

Londra, 19 a.a. - Büyük harp ölü
lerine ait mezarların bakımına memur 
i~.g~~iz: İtalyan komitesi, 1ta1ya'daki 
butun ıngi1iz askeri mezarlıklarının 
methaline bir plaka koymağa karar 
~ermiştir. Bu plakanın üzerine aşa. 
gıdaki cümle yazılacaktır: 
"~:itanya imparatorluğu, aynı da

va ıçın can vermiş olan kendi evlat
lariyle İtalya evlatlarının hatıraları -
nı muhafaza eder.,, 

Mahkeme sonunda Murat, 20 sene 
4 ay, 5 gün ha se ve öldürdü~ü ada -

Aynı cümleyi muhtevi olan bir pla
ka da Asiago'daki italyan maktülleri
ne ait büyük abideye de konacaktır. 

Asia o'da kanlı muh 

ilf~, ~ $. 

'\, 

Türkkuıu kampının a~ıh~ından intibalar 
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Levazım Amirliği 

Sığır eti ve kuru ot 

alınacak 
'.Ankara Levazım - Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Denizlideki kıtaatı -

nın senelik ihtiyacı olan 84 sığır eti -
nin kapalı zarfla eksiltmesi 27. 7. 939 
perşembe günü ıaat 15 de 391 ton ku
ru otun eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü· 
nü saat 11,30 da İsparta tümen satıl -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Sığır etinin muvakkat teminatı 1260 
lira, kuru otun muvakkat teminatı 
1173 liradır. 

(2926) 12899 

Sade yağı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla Marmaris garnizonları 

için 20000 kilo Milas Küllük ve Bod
rum garnizonları için 19000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhaleleri 31 Temmuz 939 pa -
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olanın 
tutarı 22000 lira ve muvakkat temi -
natı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
ait olanın tutarı 20900 lira ve muvak
kat teminatı 1568 lira olup toptan ve
rilebilir. Teklif mektupları ihale sa -
atinden bir saat evel komisyona ve ~ 
ri1melidir. Şartnameler komisyonda -
dır. Kanuni vesaiki haiz olanların ko 
mutanhk satın alma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

(3093) 13012 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Sığır eti ahnacak 700 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satm Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 

Sığır eti ahnacak 

1 - 3. kor merkez birlikleri ihtiya- 1 - Bursa garnizonun~n senelik ı _ Çanakkale müstahkem mevki 
cı için 150,000 kilo sığır eti K. zarfla ihtiyacı için 700 ton yulaf K. zarfla Ezine garnizonu ihtiyacı için kapalı 
eksiltmeye konmuştur. eksiltmeye konmuştur. zarfla eksiltmeye konulan 64500 kilo 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- 2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- sığır etine ihale tarihi olan 7. 7. 939 
vakkat teminatı 3037 lira 50 kuruş - vakkat teminatı 2340 liradır. ~uma günü saat 16 da talip çıkmadı _ 
tur. 3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba ğından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

3 - Eksiltmesi 31. 7. 1939 perşem - günü saat 11 dedir. maddesine göre 7. 7. 939 tarihinden i-
be günü saat 11 dedir. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- tibaren 7. 8. 939 tarihine kadar bir ay 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - müddetle uzatılarak pazarlığa hıra _ 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- cü maddelerinde istenilen belgeleriy - kılmıştır. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - le birlikte ihale gün ve saatinden en 2 _Mezkur etin beher kilosu 30 ku 
le birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evetine kadar teminat ve ruştan 19350 lira kıymet takdir edil • 
geç bir saat evetine kadar teminat ve teklif mektuplarını Bursa tümen sa - miştir. Muvakkat teminatı da 1451 Ii
teklif me~tuplarını Çorluda kor sat - tın alma komisyonuna vermeleri. Ev • ra 25 kuruştur. 
tın alma komisyonuna vermeleri. saf ve şeraiti İstanbul ve Ankara Lv. 3 _ Taliplerin ticaret vesikaları te-
Şartname ve evsafını görmek iste - amirlikleri satın alma komisyonların • minatlariyle birlikte her gün için ko

yenler her gün komisyona müracaatla da ve Bursa tümen satın alma komis • misyona müracaat edebilirler. 
görebilirler. (3092) 13011 yonunda her gün parasız görebilirler. 4 _ Son pazarlık günü 7. 8. 939 pa-

Sığ ı r eti alınacak <2116) 127s3 zartesi saat 17 ye kadardır. 
Sade Yag.., ı alın -ac-ak (3o5ı) 1301s 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın •Nohut ah nacak 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Alma Komisyonundan : 
birlikleri ihtiyacı için 100.000 kilo 1 - Sivas garnizonu senelik ihtiya- Ankara Levazım • Amirliği Satm 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye kon- cı olan 15500 kilo sadeyağı K. zarfla Alma Komisyonundan : 
muştur. eksiltmeye konmuştur. 1 - Senelik ihtiyaç için 11 taksitte 

Tahmin bedeli 28500 lira olup mu - 2 - Tahmin bedeli 15500 lira olup alınmak ve tümen anbarında muayene
vakkat teminatı 2137 lira 50 kuruş - muvakkat teminatı 1162 lira 50 kuruş- si yapıldıktan sonra birlikler garni • 
tur. tur. Şartnamesi her gün komisyonda zonlarına kadar sevki müteahhide ait 

3 - Eksiltmesi 1. 8. 1939 salı günü görülebilir. olmak üzere 89800 kilo nohut K. zarf-
saat 11 dedir. Postada vaki gecikme - 3 - Eksiltmesi 25. 7. 1939 salı gü - la eksiltmeye konmuştur. 
ler Ko. ca kabul ediı,hez. nü saat 15 dedir. 2 - Tahmin bedeli 10776 lira olup 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- muvakkat teminatı 808 lira 20 kuruş -
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - tur. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - cü maddelerinde istenilen belgeleriy - 3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba 
le birlikte ihale gün ve saatinden en le birlikte ihale gün ve saatinden en günü saat l1 dedir. 
geç bir saat evetine kadar teminat ve geç bir saat evetine kadar teminat ve 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
teklif mektuplarım Çanakkale müs . teklif mektuplarını Sivas tümen satın me günü 2490 sayılı kanunun 2, ve ün-
tahkem mevki satın alma komisyonu - alma komisyonuna vermeleri. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
na vermeleri. (3091) 13010 (2772) 12749 birlikte ihale gün ve saatinden en geç 

A 1 f 1 . k Et alınacak ~ir saat eveline ka~~r teminat ve te~-rpa Ve YU a a tnaCa lıf mektuplarını Luleburgaz Sv. tu-
Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 - Tümen birliklerinin senelik ih- Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 
men satın alma komisyonuna verme -
leri. (2927) 12900 

tiyacı için 530 ton yulaf kapalı zarf - ı _ Muğla, Marmaris. Milas, Kül _ 1 - Manisada bulunan merkez kı -
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7. lük ve Bodrum garnizonları senelik taatın ihtiyacı olan 90000 kilo sığır ve
Ağustos 939 pazartesi günü saat 10 ihtiyacı olan 350.000 kilo arpa ile ya keçi" eti K. zarfla eksiltmeye kon -

Odun ahnacak 
da yapılacaktır. Umum tahmin tuta - 350.000 kilo yulafa talip çıkmadığın - muştur. . Ankara Levazım - Amirliği Satın 

25970 1. l "lk t · 1948 ı· d k 2 - Hepsinin tahmı"n bedelı" 20700 AJma Komisyonundan : rı ıra o up ı emınatı ı- an te rar kapalı zarf usuliyle eksilt-
radır. meye konulmuştur. füa olup muvakkat teminatı 1552 lira Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 

2 - Şartnamesi her gün komisyon- 2 - İhaleleri 2 ağustos 939 tarihine 50 kuruştur. 1,722000 kilo odun kapalı zarfla eksilt-
d ·· ··ı b'l' 3 - Eksiltmesi 24. 7. 1939 pazarte • meye konmuştur. a goru e ı ır. tesadüf eden çarşamba saat 15 te ya- ' 

3 - İstekliler ticaret odasına ka _ pılacaktır. si günü saat 11 dedir. Şartnamesi pa - 2 - Tahmin bedeli 17220 lira olup 
yıtlı olduklarına dair vesika göster - 3 _ Arpanın tutarı 19250 lira ve rasız olarak komisyondan verilir. muvakkat teminatı 1291 lira 50 kuruş-
mek mecburiyetindedirler. muvakkat teminatı 1444 liraya yulafın 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- tur. 

4 - Eksiltmesine iştirak edecekler tutarı 20125 lira ve muvakkat temina- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - 3 - Eksiltmesi 31. 7. 1939 pazartesi 
2490 sayılı kanunun tkinci üçüncü tı 1509 liradır. cü ~a~del~rinde ist~nilen belgeleriy _ g ünü saat 11 dedir. Şartnameyi gör -
maddelerinde yazılı vesikaları ve te- 4 - Teklif mektupları ihale saatin- le bır~ıkte ıhale gün ve saatinden en mek isteyenlerin her gün ve. 
minatı muvakkatalariyle tek!if mek • den bir saat eve! verilmelidir. Şartna- geç ~ır saat evetine kadar teminat ve 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

l k · d d teklıf mektuplarını Manisada tümen rne günü 2490 sayılı kanunun 2. ve ün-
tuplarım ihale g ünü ihaleden bir sa - me er omısyon a ır. . il d~' 1 · d - t ·ı bel 1 . 1 

A • • • • satın alma komısyonuna vermeleri. c ma ue erın e ıs enı en gc crıy o 
at evetine kadar İzmir'de Burnova'da . 5-:-- Kanunı vesaıkı haız olan ı st~k- (2778) 12755 birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
askeri satın alma komisyonuna mak - lılerın komutanlık satın alma komıs · • bir saat eveline kadar teminat ve tek-
buz karşıhğı vermeleri ilan olunur. yonuna müracaatları ilan olunur. iki hangar yaplmlacak lif mektuplarını Siirt tümen satın al -

(3192) 13149 (3094) 13013 ma komisyonuna vermeleri. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Sade yağı at.nacak Sıg\.J ır eti alınacak Alma Komisyonundan : (
2

9
2
8) 12901 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Erzurumda yeniden yaptınla - B • .., J k 
cak olan iki adet hangar kapalı zarfla enzın ve yag a ınaca 

Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın 
eksiltmeye konmuştur. 

ı Edremit ve Bergama garnizonları Alma Komisyonundan ! 2 _ Tahmin bedeli 62220 lira 86 ku-
ihtiyacı olan 21,5 ton sadeyağa veri - 1 - Çanakkale müstahkem mevki ruş olup muvakkat teminatı 4361 lira 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

len fiyat pahalı görüldüğünden bir Kilitbahir garnizonu için kaplı zarfla 04 kuruştur. 
ay müdetle pazarlığa konulmuştur. eksiltmeğe konulan 80 ton sığır etine 3 _ Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü-

1 - Çanakkale Mst. Mvk. ihtiyacı 
için aşağıda cins ve miktarları yazılı 

benzin ve yağlar K. zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

Buhammen bedeli 22575 liradır. 6.7.939 perşembe günü saat 11 de de ya nü saat 15 dedir. 
2 - Şartnameyi görmek isteyenler p. ılan eksiltmesinde zuhur eden bir ta· 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
her gün iş saatinde komisyona müra- lip mezkur ete 30 kuruş fiyat teklif me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
caat etsinler. ettiğinden ve bedeli muhammenesine cü maddelerinde istenilen belgeleriy -

2 - Tahmin bedelleri 59750 lira o
lup muvakkat teminatı 4237 lira 50 
kuruştur. 3 - Pazarlık 10. 8. 939 perşembe müsavi olduğundan komutanlıkça ga- le birlikte ihale gün ve saatinden en 

günü saat 16 da Edremit satın alma 1i görülmüştür. geç bir saat eveline kadar teminat ve 
komisyonu binasındcı yapılacak Edre- 2 - İhale kanununun 40 ıncı mad· teklif mektuplarını Erzurum askeri 
mit ve Bergama garnizonları için ay- desine göre bir ay müddetle uzatıla- satın alma komisyonuna vermeleri. 
rı ayrı pazarlık yapılacaktır. rak pazarlığa çıkarılmıştır. 6. 7. 939 Şartname ve planları her gün komis _ 

4 - Muvakkat teminatı 1693 lira tarihinden itibaren istekliler her gün yonda görülebilir. (290!) 12876 

3 - Eksiltmesi 31. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. MezkCır benzin ve 
yağlara ait fenni evsaflar Ankara, İs 
tanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. ve 
Mst. Mv. Sa. Al. Ko. parasız görü -
Jür. 13 kuruştur. (3193) 13150 için komisyona müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -

Ankara _Levazım Amirliği Satm le birlikte ihale gün ve saatinden en 

3 - Sığır etinin beher kilosu 30 ku-
Pi rİ nÇ alınacak ruştan 24.ooo lira kıymet takdir edil- Arpa ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 
irin 96.000 kilo pirinç K. zarfla eksilt 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 19200 lira olup 
muvakkat teminatı 1440 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 
giinü saat 10 da D. Bakır Lv. A. Sa. 
Al. Ko. nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını D. Bakır Lv. A. 
Sa. Al. komisyeınuna vermeleri, şart -
n"'mesi her gün iş zamanında komis
yor 1

"? görülebili . 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

;_ima Komisyonundan : 
1 - Tekirdağ tüm~n satınalma ko

m.Jyonu tarafından topçu alayının 

senelik ihtiyacı olan (Ci35) ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye kon
muştur. 

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

miştir. Muvakkat teminatı da 1800 1i -
radır. 

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

13027 

Bir mimar alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

ı\lma Komisyonundan : 
1 - 3 Kor. inşaat şubesinde çalış -

mak üzere 250 tira ücret şehriyeli yük 
sek diplomalı bir mimar alınacaktır. 
Taliplerin 27. 7. 939 gününe kadar 
Çorluda kolordu inşaat şubesine isti
da ile müracaatları. 

2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal 
kağt<lı, tercümei hal ve askerlik vesi
kası suretleri ile yaptığı işlere dair 
vesikalarını istidalarına raptetmeleri 
lazımdır. (3047) 13022 

Sığır eti alınacak 

Alma Komısyonundan : geç bir saat eveline kadar teminat ve 
1 -. M_alaty~d~ bulunan 62: piyade teklif mektuplarını Çanakkale Mst 

alayı ıhtıyacı ıçı~ 400.000 kılo arpa Mv. satın alma komisyonuna verme _ 
kapalı zarfla. eksılt~eye kon:nuştur. leri. Postada vaki gecikmeler komis-

2 - Tahmın bedeh 22000 lıra olup ca kabul edilmez. Mallar mukavele -
muvakkat t.emina~ı 1650 liradır. nin imzasından 25 gün içinde teslim 

3 - Eksıltmesı 26. 7. 1939 çarşamba edilecektir. '3049) 
günü saat 10 dadır. Cinsi \Miktarı kilo 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- · ·------
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - Benzin 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - Valvalin 
le birlikte ihale gün ve saatinden en Vakum 
geç bir saat eveline kadar teminat ve Mazot 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa -

200.000 
5.000 

20.000 
50.000 
13024 

tın alma komisyonuna vermeleri. 
(2775) 12752 Kuru ot alınacak 

Sade yağı alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Malatyada bulunan 62. alayın 
Alma Komisyonundan : hayvanatı ihtiyacı için 360000 kilo ku 
1-Bursa garnizonu senelik ihtiyacı ru ot kapalı zarfla eksiltmeye kon -

için 26000 kilo sadeyağı K. zarfla ek- muştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın siltmeye konmuştur. 2 - Tahmin bedeli 19800 lira olup 
Alma Komiıyonundan : 2 - Tahmin bedeli 26,000 lira olup muvakkat teminatı 1395 lira 90 kuruş-

1 - Malatya'da 62. piyade alayı ib- muvakkat teminatı 1950 liradır. tur. 
tiyacı için 150,000 kilo sığıreti K. zarf 3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 3 - Eksiltmesi 4. 8. 1939 cuma gü-
le eksiltmeye konmuştur. günü saat 11 dedir. nü saat 9 dadır. 

2 - Tahmin bedeli 27000 lira olup 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Şartnamesi Elazığdaki askeri Sa. 

s·ığ1r eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda dns ve 
miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Her kıtaatın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ça
nakkale Mi.is. Mvk. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 

iincü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde.ı 
en geç bir saat eveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Çanakkale 
müstahkem mevki sa. al. koıpisyonuna vermeleri. 
Garnizonu Kilo Cinsi Muham.Bedel Muvakkat T. İhalesi Saat 

kuruş Lira Kuruş Tut. 
Geyikli 67200 sı ğır et i 25 J260 00 16800 22.7.939 10 .. 95500 

119000 
63000 

.. " 27 1933 87 25785 22.7.939 12 
Erenköy 
Ecabat 

,, 
" 25 2231 25 29750 24.7.939 11 

,, 
" 25 1181 25 15750 24.7.939 17 

(2819) 12792 

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

arpa ile sadeyağı aşağıda cetvelde gösterilmiştir. 

2 - Tahmin bedeli, muvakkat teminat muhammen tutarı ve miktarla -
riyle ihalenin cins gün ve saati aşağıdadır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 

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

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

Cinsi 

Muhm. Muhm. 
Muvak. Tem. tuta. 

saati günü tarihi Lr. K. Lr. Kr. 
---

Fiat Miktarı 

Kr. S. Kilo 
Cinsi 

Kapalı zarf 15 salt 25.7.39 2202 19 29362 50 3,75 783000 (yulaf vr 

Kapalı zarf 16 sa,lı 25.7.39 I 
arpa) 

1228 50 16380 00 97,50 16800 Sadeyağı 
(2777) 12754 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Teslim mahalli Miktarı Tutarı İlk tem. İhale T. Saati 

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

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

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

Açık eksiltme usuliyle alınacak miktara iştirak etmek istiyenlerin ay-
nı günde komisyonda bulunmaları. . 

3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerinde 
mcz.k!\r komisyona mUracaatları ilan olunur. (3046) 13026 

Yulaf alınacak: 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

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

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

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

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

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

mektuplarının komisyona vermeleri ilan olunur. (3045) l3025 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Müstahkem mevki Kilitbahir ve Ezine garnizonları ihtiyacı için 
kapalı zarfla eksiltmeye konulan sığır etlerine talip çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Sığır etlerinin ihaleleri, miktarları, muhammen ve muvakkat temi
natları aşağıda hizalarında yazılıdır. Her on günde bir şartname komisyon. 
da görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü maddesindeki vesaikle 
939 senesi ticaret vesikası aşağıda yazılı muvakkat teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. 

Müracaat tarihleri: 
Muhammen B. 

Kıtası Cinsi Kilo Kr. S. 

Kilitbahir Sığır eti 80000 30 
30 Ezine 

" 64500 
Müracaat tarihleri 

27. 7. 939 Perşembe akşamına kadar 

Tuta. _M. Tem. 
Lr. Kr. Lr. Kr. İhalesi 

24000 1800 6. 7. 939 s. 11 
19350 1451 7. 7. 939 S. 16 

07. 8. 939 Pazartesi saat 11 ve 17 e kadar (3197) 13153 

Kömür ve tuz alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve miktarları tah
min edilen bedelleri ile muvakkat teminatları gösterilen göl tuzu ve kok 
kömürü ihtiyacı on beş gün müddetle hizalarında gö11terilen usul ile ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıf-zıssıhha Müessesesi katipliğinde 
tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 24-7-939 pazartesi saat 11 de satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

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

muvakkat teminatı 2025 liradır. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Al. Ko. pazartesi, çarşamba ve cuma 
3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba cü maddelerinde istenilen belgeleriy- günleri öğleden sonra görülebilecek-

günü saat 9 dadır le birlikte ihale gün ve saatinden en tir. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 na kadar komisyona ve
rilmiş olmalı mektup mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

5 - İstekliler belli gün ve saatte 
kanunun istediği vesikalarla birlikte 
komisyona müracaat etmeleri ve zarf
lann muayyen saatten bir saat eveli -

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- geç bir saat eveline kadar teminat ve 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - teklif mektuplarını Bursa tümen sa - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - tın alma komisyonuna vermeleri. cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. a- le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve mirlikleri satınalma komisyonlarında geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa - ve Bursa tümen satın alma komisyo - teklif mektuplarım Elazığ tilın~n sa-

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vekaleti Merkez muhasebesine yatırılması için taliplerin bir gün 
evet komisyon katipliğine müracaatla birer irsaliye almaları lcizımdır. 

Cinsi Miktarı Tahmin edilen İlk teminat Şekli 

Kok kömürü 'S~O Ton 17 680 



~o -7. 1939 

Askeri Fabrikalar 

Muhtelif Tıbbi 
ecza ahnacak 

Aıkeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığından : 

Askeri fabrikalar tekaüt ve muave -
net. sandığı eczanesi için pazarlık su -
~~tıyle 334 kalem muhtelif eczayı tıb-
~ye alınacaktır. Taliplerin şartname

yı almak üzere her gün öğleden son -
~a ~ndık müdürlüğüne müracaat etme 

1~rı ... P~zarlık 24 Temmuz 939 pazarte
l gu~u ~at 3 de yapılacaktır. Pazar
• ıf~ gırebılmek için taliplerin bu işle 
1ttıgal ettiğine dair ticaret odası vesi
Yaııını beraber getirmeleri lazımdır. 

12975 

300 fon foleol alınacak 
a .. Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
~rlüğü Merkez Satın Alma Ko

lnıayonundan : 

1 
Tahmin edilen bedeli (90.000) lira o 

an 300 ton Toleol Askeri Fabrikalar 
~mu~ müdürlüğü merkez satın alma 
0mısyonunca 21. 7. 1939 cuma günü 

aaş at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
.artnamc (4) lira (SO) kuruş mukabi-
lınde k • · · T 1" l · omısyondan verıhr. a ıp erın 

2nıuvakkat teminat olan (5750) lira ve 
490 n d d umarah kanunun 2, ve 3. ma -
elerindeki vesaikle komisyoncu ol -

tnadıklarına ve bu işle alakadar Tüc -
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
"~sikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
rnıııyona :müracaatları. 

(2996) 12958 

Müteahhit nam ve 
hesabına 2 ton Grafit 

alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
rniıyonundan : 

1 
Tahmin edilen bedeli (1300) lira o

an 2 ton Grafit müteahhit nam ve he
:~~ı~a askeri fabrikalar umum müclür 
ugu merkez satın alma komisyonun -

c:a 2. 8. 1939 çarşamba gUnU saat 16 da 
Pltarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
~ar~aız olarak komisyondan verilir. 
r •hplerin muvakat teminat olan (97) 
ıra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu 

nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
.J konıtıyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkfir Kiin 
~ ...... .._ '\!d25) 2994 

1650 adet nakliye arabaSI 
tekerlek baıhğiyle 

2400 adet tekerlek ispiti 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
llıisyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (4250) lira o
lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek 
baıiığiyle 2400 adet tekerlek ispiti. 
Aıkeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 25. 
?· 1939 ~alı günü sat 14 te pazarlıkla 
ıhale edıle:ektir. Şartname parasız o -
larak komısyondan verilir. Taliplerin 
rnuvakkat teminat olan (3l8) lira (75) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon· 
c:u olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret 0 • 

dası vesikasiyle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3023) 12992 

100 ton hamızı azot 

uı:us -9-

de komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (2925) 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
sikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

(3086) 13030 

2 Ton Grafitin pazarhkla 

ihale edileceği hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

Açık eksiltme ile ihale edileceği 
hakkında 12 temmuz 1939 tarihli gaze 
tede yanlış çıkan iHinın hükümsüz ol-
duğu ilan olunur. (3026) 12995 

60 kalem lama demiri ve· sair 
muhtelif 

Demir malzemesi ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

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 işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezklır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3043) 

13046 

ıo fon ! 9 No .. 11 (inko alınaca~ 70.000 metre izolaband ah nacak 
Askerı fabrıkalar Umum Miı- , 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Aıkeri Fabrikalar Umum Mü-
misyonundan: dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

Tahmin edilen bedeli (7000) lira o- misyonundan : 
lan 20 ton 19 No. lu Çinko Askeri Fab Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
rikalar umum müdürlüğil merkez ı;a - lan ?O.OOO metre lzolaband Askeri Fab 
tın alma komisyonunca 8-8-1939 salı rikalar umum mtidürlüğü merkez sa
günü saat {14) te pazarlık ile ihale tın alma komisyonunca 31. 7. 1939 pa
edilecektir. Şartname parasız olarak zartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 
komisyondan verilir. Taliplerin mu - ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
vakkat teminat olan (525) lira ve 2490 !arak komisyondan verilir. Taliplerin 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele- muvakkat teminat olan (105) lira ve 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
larına ve bu işle alakadar tüccardan terindeki vesaikle komisyoncu olma -
olduklarına dair Ticaret odası vesi · dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis- dan olduklarına dair ticaret odası ve
yona müracaatları. (3044) 13047 sikasiyle mezkur gün ve saatte ktfmis 

yona müracaatları. 
8 Ton ip alınacak (3o4o) 13088 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

5 fon 1 No. lı sanlralit alinacak 
Askeri fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın AJma 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 vesaikle ko-

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 8 ton ip Askeri fabrikalar umum 
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
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3037) 13043 misyoncu olmadıklarına ve bu işle 

ve saatte komisyona müracaatları. 
(3118) 13065 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 5 fon il No. h sanlralif ahnaca~ 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (580) lira o
lan yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem malzeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 1.8.939 salı gUnü saat 
11 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kuru§ ve 
2490 numaralı kanunun ~ ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu i§le alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gUn ve saatte ko
misyona müracaatları. (3041) 

13044 

Kuıkkale istasyonu yakımnda 
yollama binasi inıa ettirilecek 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
miıyonundan : 
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 

12 adel makkap tezgahı ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
ldn 12 adet makkap tezgahı askeri fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 10.8.1939 per -
şembe günü saat 14.30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (487) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklar• ·a ve bu işle alll~adar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mczkfır gün ve saatte 
komisyona miiracaatları. (3178) 

13145 

Fakülteler . .~ 

Mobilye yapt1rılacak 

Peşin paraveaçıkarttlrmcı 
ile satılık emlôk 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Mukadder K. Depozito 

No. Mevkii ve Nev'i 

560 Tabaklar M. Beypınar sokağında 55 M2. 
arsa üzerinde kadastronun 108 ada 9 

T. L. T . L. 

parselinde ahşap 28 taj numaralı ev. 503.- 100,60 
577 Misakı Milli M. İbadullah sokağında 34 taj 

numaralı ahşap evin 128 hissede 7 hissesi 
tamamı 63 M2. arsa üzerindedir. Kadastronun 
166 ada 8 parselinde kayıtlı. 237.- 47.40 

578 Kızılelma M. Şamlıoğlu çıkmazında 32 taj 
No. lu ahşap ev. 81 M2. arsa üzerinde. H2.- 82,40 

588 Şükriye M. Ayıt sokağında 16 taj No. Ju 
ahşap evin 32 hissede 7 hissesi, tamamı 
132 M2. arsa üzerinde 397 ada 12 parselde. 51.- 10,20 

680 istiklal M. (eski: Acıca, Yeni: İrtiş) soka
ğında Kadastronun 201 ada 9 parselinde ka
yıtlı ahşap evin 216 hissede 120 hissesi 
tamamı 161 M2. arsa. 889.- 177,80 

706 İnönü M. eski Karacabey Yeni Atilla Cad. 
Hamamönü Halk Eczahanesi yanında Kadas-
tronun 273 ada 24 parselinde, 50 M2. arsa. 300.- 60.-

696 Yenişehir, Karanfil sokak, Kadastronun 
1086 ada 9 parselinde kayıtlı lmarca 
şüyulandırılan ve tamamı 868 M2 arsa olan 

• 9 parselin 547 M2. arsa. 1094.- 218,80 
1. - Yukarda mevkii ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık ar

tırma ile satılıktır. 
2. - Arttırmaya iştirak edecekleı içinde mühür kullananların mühür

lerini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel, mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesin

de tezyit eylemeleri lazımdır. 
3. - İhale 31-7-939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komısyo • 

nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. 12955 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya lar alacakları makbuzla Fakülte hesap 
Fakültesi Direktörlüğünden : memurluğuna müracaat edeceklerdir. 

A - Fakültenin yeni binası için yap Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede -
tırılacak muhtelif cinste mobilya ka - li 3750 lira 33 kuruştur. 
palı zarf usuliyle mUnakasaya konul - - İhale 27. 7. 1939 perşembe günü 
muştur. saat 15 te Ankara mektepler muhase -

B - Muhammen bedel 50.017 lira beciliğinde yaptırılacaktır. Teklif 
76 kuru!;itur. mektuplarının ihaleden bir saat eve -

C - İstekliler fenni şartname ve Jine kadar mezkur muhasebecilik vez· 
resimleri almak için Ankara Mektep - nesine teslim edilmiş bulunması la -
ler muhasebeciliğine 25 lira yatıracak zımdır. (2852) 12888 

32 Metre Zencir 
32 ,, ,, 

.. 

Bakla ebadı 

82,5 X 22,5 X 15 mm. 

110 x 30 x 20 " 

X-28 -

Askeri Fabrikalar Umum Mü dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
miıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (350) lira olan yukarda yazılı zincir Askeri Fab· 

rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonunca 7-8-1939 pa. 

zartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola. 

rak ~omisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (26) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3083) 

13054 

60 Adet 1 Karat saplariyle beraber taş düzeltme elması. 

60 " 
50 " 

0,8 
0,6 

,, .. ,, 

" " 
" " " 
" " " 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2550) lira olan yukarda yazılı üç kalem taş dü. 
zeltme elması Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma ko· 
misyonunca 8·8-1939 sah 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 mezkur gün ve saatte komisoyna mü-
racaatları. (3088) 13056 

2000 Adet üç katlı haki saraç ipliği 25 No. 
150 

1500 
2000 

500 
200 

8000 
700 

" ,, ,, Beyaz ,, ,, 25 No. 
,, ,, ,, Gri ,, ., 25 No. 

,, Çirişli sarı saraç ipliği 18 No. 
Paket iki katlı keten saraç ipliği. 

H üç U U IJ U 

Adet 40 No. Siyah veya haki makara (914 metrelik) 
Adet 40 No. Beyaz zincirli makara (914 metrelik) 

. Askeri Fabrikalar Umum Mü dürlüğii Merkez Satın Alma Ko· 
mııyonundan: 

:ahmin edilen bedeli (4700) lira olan cins ve miktarı yukarda yazılı 
sekız kalem iplik ve .makara Askeri fabrikalar Umum Mildürlüğü merkez 
~atın al~a komisyonunca 7-8·1939 pazartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ıhale edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (352) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 .• ~ddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka. 
dar tucc~rdan olduklarına dair ticaret odas vesikasiyle mezkur gün ve sa-
atte komısyona müracaatları. (3089) 13057 

275 
250 
250 
200 
25 

Metre mikabı çam tahtası 

" ,, .. " 
" .. " " 
" " " " .. " " " 

0,16 X 0,025 X 4 M. Ebadında 
o.ıs x o.02s x 4 

" " 0,20 x 0,025 x 4 
" " 0,22 x 0,025 x 4 .. " 0,22 x 0,030 x 4 
" " 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisy0 • 

nundan : 

Hava Kurumu· 

Açık eksiltme ilônı 
Türkku§U Genel Direktörlüğün

den : 
ı - Türkkuşu atölyesi için 3.000 

Kg. renksiz germe lakı (Spannla\r' 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2.400 lira 
ve muvakkat teminatı 180 liradır. 

3 - İhale 11. 8. 939 cuma günü saat 
15 de Türkkuşu genel direktörlüğün
de açık eksiltme suretiyle yapılacak • 
tır. 

4 - Fennt ve idari ıartnameler 
Tilrkku§u genel direktörlUğU ı satın 

alma bürosundan parasız olarak veri • 
lir. 

5 - İsteklilerin sözü geçen gün ve 
saatte T. H. K. genel merkez binasın
da Türkku~u genel direktörlüğünün 
satın alma komisyonunda bulunmalaft 
rı rica olunur. 2690 

Maliye Vekôleti . 

Kömür alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet kaloriferleri için kapalı 

zarfla alınacağı gazetelerle ilan olu · 
nan 12375 lira muhammen bedelli ve 
ilk teminatı 928 lira 12 kuruş olan 
450 -550 ton sömikok kömürüne ihale 
günü talip çıkmamasına binaen pazar
lıkla alınacaktır. Talip olanların 21. 
7. 939 cuma günü saat ıs de Maliye 
vekaleti levazım müdürlüğünde müte 
şekkil eksiltme komisyonuna müraca-
atları. (3202) 13155 

· Enstitüler · · . : . 

Talebe ah nacak 
Gazi Ter biye Enstitüsü Direk· 

törlüğünden : 
1939 • 1940 ders yılı için Enstitünün 

Türkçe - Edebiyat, Pedagoji, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye, Resim • 
İş, Beden Terbiyesi ve Müzik şubele
rinin birinci sınıflarına talebe alına -
caktır. Alakadarlar kayıt şartlan ile 
müsabaka imtihanı şekil ve günlerini 
Kültür direktörlüğünden öğrenebilir-
ler. (2858) 12871 

Soğuk hava dolabı ahnacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör· 

lüğünden : 
Gazi terbiye enstitüsü için (l.SO X 

1.35 X 0.60 dahili ebadı) bir adet so -
ğuk hava dolabı satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1150 lira, muvakkat te
minatı 86.25 liradır. İhalesi 7.8.1939 
pazartesi günü saat 15 te Ankara mek
tepler muhasebeciliğinde satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin 

enstitü idaresine müracaat etmeleri. 
(3155) 13135 



-10-

Kömür alınacak 
Kızılay C. Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz ihtiyacı için 610 ton yerli sömikok kömürü açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Bu miktarın 570 tonu Ankara istasyonunda ve 40 tonu Eti
mesgut İstasyonunda vagonda teslim olunacaktır. 

İsteklilerin 1100 liralık teminat akçeleri veya Banka mektu
bile birlikte 24. 7.1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat ( 11) 
de Y enitehirde Kızılay Umumi Merkezine müracaatları ilan olu· 
nur. 

Kirahk : 
Kiralık - Atatürk bulvarında No. 

49/1 Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

Devren kiralık daire - Kalorifer 
sair her türlü konforlu. Yenişehir 
Demirtepe Emek Ap. Ti: 2532 • 3295 

2558 

Kiralık - Yliksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde üç oda bir mutfak hava • 
gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
müracat Tel: 3991 2618 

2633 

Küçük iJôn şartları 
Dört satırlık küc;Uk ilinlardanı 

Bir defa ic;in 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kurut 
Üç defa ic;in 70 Kuruı 
Dört defa ıc;in 80 Kuruı 

Devarnlı küc;ük ilanlardan her de
fası için 10 kuruıı alınır. Meı;ell 10 
defa neşredilecek bir ilan ıc;ın. 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala· 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küc;ük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıcferine ayrıca on kurut alı-
nır. 

Kuc;ük llanlarm 120 harfi cec;me· 
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. Kiralık - Atatürk bulvarı ve Ce· 

heci asfaltına nazır Sıhiye sokağı ba
şında No. (3), ikinci katta dört odalı 
bir da.ire. Alt kata müracaat. 262l balı, zil tertibatlı çok kullanışlı daire. 

. Hemen vcrilcektir. Kirası 70 lira. Tel: , 
Kıra/ık - 2 oda, hol, elektrik, su. 2880 2687 

havagazı, kirası 23 lira. Sıhiye Veka- . . 1 
leti karşısında İlkiz sokak Burçak a- Kıra/ık oda - Mobılyalı veya mo • 
partımanı zemin kat. 2626 bilyasız bir oda bir bay veya bayan i-

çin kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
Kiralık - Mobilyalı mobilyasız kon caddesi Lozan alanı Emciler sokağı 

forlu hav~dar oda: Çıkrıkçılar yoku- No. 71 2688 
ıunda temiz bir ailede. Balıkpazar Ye 
niçağ Sok. 3 Birlik Rakı deposunda Sa ti l ık : 
l'dusa. 2629 

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

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

trik, havagazı. 2630 
. . Satılık - Maltepede gayet ucuz fi. 

Kıra/ık - Dr. muayenchancaıne ve· yatla bir arsa t. ı kt A k y ·ı 
·1 . . 1 . ı· k 1·· "f 1· d sa ı ı ır. r ası cşı ya aı e ıçın e verış ı a on er ı evren yol o'"n ce..,.cs'ı 20 t S • 

• l'.. me re. anayı cad • 
kıralıktır. Ankara posta Cad. Hanef desinde 82 No. Tel: 1953 2599 
Ap. No. 3 Tel: 3714 2635 

. . . • .. . Satılık apartman - Yenişehirde A • 
Kıra/ık daıre - ;enışehF Duzenlı tatürk caddesi üzerinde irat getirir 

sokak No. 15 Guvenç apartımanı satılık apartmanlar Sanayi caddesin • 
50 • 55 liralık ferah ve manzaralı dai- de 82 No. Tel: 1953 2600 
reler. Tl: 3063 2636 

Ucuz kiralık küçük daireler - Mal 
tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra -
miz'c müracaat 2650 

Kiralık daire - Bankalar cadde -
ı;inde dört oda bir hol ve müştemi -
latlı resmi ve hususi daireye ve mu • 
ayenehaneye elverişlidir. Tel: 1317 

2652 

Satılık arsalar - Rus ve alman se • 
farcti arkasında satılık arsaları olan 
senet veyahut caplariyle Sanayi cadde 
si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 

Ucuz satılık araalar - Yenişchirde 
Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad 
desinde ucuz satılık arsalar Senayi 
caddesinac 82 No. Tel: 1953 2602 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık 

Kiralık dükkan - Çocuk Saray ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. 
caddesinde No. 31 Diker şapka salo • Tel: 1953 2603 
nu devren kiralıktır. Taliplerin adre-
se müracaatları. Tel: 3381 2653 

Acele satılık - Az kullanılmış ço • 
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 

Kiralık apartman _ Yazıhane, mu- halk gömlekçisine müracaat. 2613 

ayenchane, kadın terzihanesine ve ika Satılık - Yenişchirde havuzbaşın 

metgaha fevkalade elverişli tam kon- da halk partisinin yanındaki tahsil şu 
forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu besinin oturduğu bina 840 M2 arsası 
pasta salonu üstünde birinci balkon - ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 
lu daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka- No. Tel: 1953 2634 
pıcıya müracaat Tel: ı 162 2665 

Kiralık daire - Dört oda, büyük 
hol, kalorifer, banyo, tam konforlu 
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır so • 
kak No. 8 zemin kata müracaat. 

2672 

Kiralık - Münfcrid aileye zemin 
katta ma müştemilat 2 odalı daire ve 
garaj. Nafıa Bakanlığı karşısında oto 
büs durağı Özen Ap. kapıcıya müra-
caat. 2673 

Kiralık - 2 odalı konfôrlı.i. birinci 
katta müstakil daire Sıhat Veka. ar
kası İstanbul Kurtuluş S. 10 No. Ap. 
(Pazara karşı) 2674 

Kiralık - 4 oda 1 hol, su, elektrik 
ve havagazını havi müstakil daire. Ye 
nişehir, Demirtcpe, Akbay sokak No. 
4. 2675 

Kiralık oda - Havuzbaşı abide kar 
şısı mobilyalı veya boş banyolu güzel 
odalar. Ulus ilan memurluğuna mü 
racaat. Tel: 1064 2676 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol sıcdk 

su banyo havagazı 4. CÜ kat İsmet ra
şa Akşehir sokak No. 23 içindekilere 
müracaat. 2677 

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 

Acele satılık buz dolabı - Az kul
nılmış altı ayaklı bir buz dolabı çok 
ucuz fiyatla satılıktır. Çıkrıkçılar yo
kuşu Ece sokak No. 4. e müracaat. 

2648 

Acele satılık otomobil - Azimet 
dolayısiyle 35 modeli (Buik) marka 
dört kişilik Tel: 1722 2654 

Satılık arsa - Yapılmış bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M2 i
mar parselli inşaata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. N o. 1 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, Yenişehir; Demirtepc, Maltepe, 
Cebecide iratlı konforlu Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 2661 

Satılık ev - Bahçeli evlerde D. 4 
tipi 24 No. ev satılıktır. Tel: 3173 

Kiralık oda - Bir bay için. Yeni • 2681 
şehir Demirtepe Urunç sokak No. 
7 ( A ). Birinci kat. 2680 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 metre murabbaı arsa için 

Kiralık - Maltepe Ekim So. oto • de Ankara taşı olduğu halde uygun 
büs son duragına 2 dakikada, havaga- fiyatla satılıktır. 2682 

ULUS 20. 7. 1939 

Satılık apartman - Şehirde Kınacı 
han civarında 5 katlı ıcncvi 2700 lira 
iratlı 1 apartmanlık arsalı manzaralı 
tel 2406 Bayram caddesi No. 1 2684 

Acele satılık arsa ~ Ycnişehirde 
Özenli sokağında çift daireye müsait 
blok başı 452 metre arsa emsaline gö
re çok ucuz Tel: 2406 Bayram Cad. 
No. 1 2685 

Aranıyor : 

Kiralık daire aranıyor - Yenişc • 
birde Eylül veya tcşrinievcl için kalo 
riferli bir daire aranmaktadır. Müra· 
caat yeri Ulus matbaası S. S. 

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

İş arayanlar: 

/ Kazalar 

Su saatleri alınacak 
Bergama Belediyesinden : 

1 - Bergama içme suyu tesisatı için 
açık eksiltmeye konan (250) adet 13/ 
15 mm; lik ve (10) adet 20 mm. lik su 
saatlerinin eksiltmesi on gün temdit 
edilmiştir. 

2 - Muhammen bedel 3720 lira mu
vakkat teminat (279) liradır. 

3 - Şartnameler belediye fen daire
sinden bedelsiz alınır. 

4 - İhale 24 temmuz 939 pazartesi 
günü saat 15 de belediye dairesinde 
yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı 

kanunun 2. 3. üncü maddesinde yazılı 
vesikaları hamilen mezkur gün ve sa
atte belediye encümenine müracaatla-
rı ilan olunur. (5257/ 3129) 13132 

Kirahk • 
sınema 

kasabalar hali hazır hartalar•nın alın
masına dair şartnamesi dahilinde yap· 
tırılması 6 Temmuz 939 tarihinden iti 
haren 20 gün müddetle kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin teminat mektuplariyle 
birlikte 26. 7. 939 saat 14 de kadar Mal 
kaıa belediyesine müracaatları. 

(5057/ 2935) 12902 

1-la rta yaptı nloca k 
Vezirköprü Belediye Riyasetin • 

den : 
(80) hektar meskun (30) hektar gay 

ri meskun vüsatindc tahmin edilen 
V czİrköprü kazasının hali hazır har
tası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli (2300) lira 
dır. Muvakkat teminat akçesi {172) 1i 
ra {50) kuruştur. 
Katı ihalesi 29 temmuz 1939 cumar

tesi günü saat 10 da Vezirköprü bele
diye daimi encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

Vilôyetler . 

Bir kimyager aranıyo 
Buraa Belediye Riyasetinden: 

Bursa belediyesinin 55 lira Jt1I 
aslili veyahut 165 lira ücreti şehri 
li ve en ziyade gıdai tahlilat ile rd
gul olacak bir mütehassıs kimyage 
liği münhaldir. 

Gıdai tahlilatta mütehassıs kitıl 
ger vesikasını ve sair evsafı kanuı: 
ycyi haiz olup da bu kimyagcrliğe 
lip olanların tanzim edecekleri ter' 
meihali varakasiylc evrakı mıisbitf 
!erinin tasdikli birer suretini bir i! 
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 - 6 e 
dında fotoğraflariylc birlikte ıs. 
939 tarihine kadar belediye riyase' 
ne müracaatları ilan olunur. 

(3116) 13063 

Kapah zarf usuliyle eksiltır 

Akhisar Türk Hava Kurumu Şu
Sekreter - Bir bayanın yanında besinden : 

yazı işlerinde çalışmak istiyor. Anka-

Bu işe ait şartnameler Vezirköprü 
belediyesinden parasız olarak alına • 
bilir. 

İhtisası musaddak taliplerin teklif 

ilam 
Elazığ Nafıa Miidürlüğündens 

ra posta kutusu No. 180. 2637 

iş verenler : 

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

Katip aranıyor - Bir fırında çalış
tırılmak üzere bir katibe ihtiyaç var • 
dır. İstiklal fırınına müracat edilmesi 
Tel: 1893 2679 

Ankara Belediyesi 

Süt ve yoğurt ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesi için bir se
ne zarfında alınacak olan 2000 - 2500 
kilo süt ile 1200 - 1500 kilo yogurt on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

2 - Muhammen bedeli (700) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (52,50) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen • 
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 1. 8. 939 salı günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü 
racaatları. (3059) 13050 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hizmet otomobili için 
alınacak 600 teneke benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1905) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (143) lira • 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle· 
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 8.8.939 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra • 
caatları. (3156) 13136 

461 (ifl postal ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve su işleri müstahde
mini için alınacak 461 çift postal on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. · 

2 - Muhammen kıymeti 2328.05 li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 174.60 lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycnle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 8.8.939 salı günü belediye 
encümenine müracaatları. (3157) 

13137 

1 - Yazlık ve kışlık kısımları ve si mektupları tayin edilen günde saat 
gara salonlarını muhtevi ve sinema· 9 a kadar Vezirköprü belediye rcisli
cılı'ğın son tekemmülatına uygun şc • iinc verilmelidir. Veyahut posta ile 
kilde techiz edilmiş olan (Akhisar gönderildiğinde bu saatte belediyeye 

1 - Elazığda yeniden yapılacl 
174.991 lira 11 kuruşluk keşif bede 
orta okul binası inşaatının bu se' 
altmış bin liralık betonarme kısmı 1" 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konıı 
muştur. 

tayyare sineması) (3) sene (8) ay müd vasıl olmuş bulunmalıdır. 
dctlc kiraya verilmek üzere açık art • 13087 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Teklif edilecek bedel haddi la
yik görüldüğü takdirde 31 7. 939 tari
hinde saat 11 de Akhisarda Türk Ha
va kurumu şubesinde kati ihalesi yapı 
lacaktır .. 

3 - Senelik muhammen kira bedeli 
(1800) liradır. Muvakkat teminat pa
rası (495) liradır. 

4 - Şartnameyi görmek ve tafsilat 
almak isteyenler Ankarada Türk Ha· 
va kurumu genel merkezine, İstan · 
bul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Balıkc . 
sir, Manisa, ve Akhisarda kurumun 
şşubelerine müracaat etmelidir. 

(3113/ 2482) 13082 

Elektrik tesisatı 

H idro elektrik 

tesisatı münakasası 
Düzçe Belediye Riyasetinden 

Nafıa vekaletinden musaddak pro -
jesi mucibince kasabamıza 9 kilomct -
re mesafede kain Şakoç şellalesinde ya 
pılacak olan Hidro • Elektrik santral 
tesisatına ait techizat ve bunların 
montajı işleri 25 haziran 1939 tarihin
den 8 ağustos tarihine kadar 45 gün 
müddetle ve aşaiıda gösterileceği gi • 
bi ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

1 - 7150 liralık keşifli türbün ve 
cebri boru ve tcferrüatı. 

2 - Bu işe ait şartname ve evt• 
şunlardır: 

Bayındırlık işleri genel liartnaınt! 
Fenni şartname 
Hususi şartname, 
Hulasai keşif 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavelename 
İstekliler bu şartname ve evrakı ./ 

!ayet nafıa müdürlüğünde görebili 
ler. 

3 - Eksiltme 10-7-939 tarihinde 
3-8-939 tarihine tesadüf eden pcrşetıı 
be günü saat 15 te Elazığ Nafıa Mıı 
dürlüğü odasında Müteşekkil artır 
ma eksiltme komisyonunda yapılaca~ 
tır. 

2 - 10427 lira bedeli keşifli altcr . 
natör, tablo, santral, muhavvilesi, se -

Şuhut Belediyesinden : bir muhavvilesi şehir yeraltı kabl~su 
ve teferrüatı. l - Kapalı zarfla pazarlık usuliyle 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~İ· 

istekliler 4250 lira muvakkat temina 
v;rmesi ve bundan başka aşağıdal< 

vesikaları getirmesi lazımdır. 
A • 35 bin lira kıymetinde bina i~ 

yaptığına dair vesika cvelcc münakasaya konulup talip zu- 3 - 27554.64 lira bedeli keşifli yük· 
hur etmediğinden dolayı bu defa şart- sek tcvettürlü havai hatla alçak tcvct· 
namesinde değişiklik yapılarak yeni türlü şehir şebekesi. 
den münakasaya konulan 17723 lira Talipler bu işlerin cümlesi için tek-
49 kuruş bedeli keşifli Şuhut kasaba _ lif verebilecekleri gibi ayrı ayrı da 
sı elektrik ve makine tesisatı 18. 7. teklif verebilirler. 

B - İhaleden en az 8 gün evcl vilS 
yete müracaatla eksiltmeye gircbil 
mek için alınmış ehliyet vesikası; 

939 günUndcn baı;lıyarak on altı gün Eksiltme şartnamesi proje kcşifna 
müddetle ekai\O:neyc kon.uı~u11•ur. me ve fenni !lllrtname ve evrakı milte• 

C • 939 yılına ait ticaret odası ve 
sikası: 

D • İnşaat müddetince i§ -başındl 
diploınalı bir mühendis veya bir fefı 
~~muru bulunduraca~ına'ftaır tcah• 
hutname; 

2 - !hale Şuhut beleciiyesıiiôe ....... t'o"'"p·-.--' fcrlaın be lira mukl1billndc vu .. ., .. be· 

lanan encümen tarafından 2. S. 939 1ediyesinden ve İstanbul'da Galatada 
çarşamba günü saat 15 de yapılacak • Assikürasyonu cenerali hanında elek

trik mühendisi Hasan Halet Işıkpınar 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 1329 lira 23 dan alınabilir. 
kuruştur. ,, Taliplerin kanuni vesaiki haiz ola. 

5 - Teklif mektupları yukarda tı· 
çüncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar komisyon reisliği 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

4 _ Bu işe ait olan proje ve hülasa rak ihale günü olan 8 ağustos 1939 ta· 
keşif malzeme ontaj şartnameleri rihli perşembe günü saat 16 da bele • 

h . b t ·· k t · diye encümeninde hazır bulunmaları 
ısa a ve muna asa şar namesı mu -

Posta ile gönderilecek mektuplarıf. 
nihayet üçüncü maddede yazılı saatt 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mil· 
hür mumu ile iyice kapatılması ~art' 
tır. 

kaleve projesi bir lira mukabilinde ilan olunur. (4670/2661) 12665 

Şuhut belediyesinden alınır. Satılık çam tomrug""u 
5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin

den alınmış cnstelatörlük vesikası ve 
ona mümasil tesisat yaptığına dair a· 
lınmış bonservisleri ihaleden bir sa -
at eveline kadar belediye encümenine 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
veya posta ile göndermeleri ilan olu -

Postada olacak gecikmeler kabul 

nur. (5250/3128) 13099 

Su tesisatı yaptınlacak 
Kartal Belediye Riyasetinden : 

Kapalı zarf ı.ısuliyle artırma ve ek
siltme ilanı. 

Eksiltmeye konulan iş: 

Duraunbey Alaçam Devlet Or- edilmez. 13001 
man ltletmesi Revir Amirliğinden: 

1 • Dursunbey devlet orman işletmesi Göçmen nakfiyah 
istasyon deposunda istifle mevcut l t b 1 ı k" M"'d". 1 ..... d .. .. . . ., ,, . ı an u s an u ur ugun en 
900 adde~ muadılı_k~48 metre mık~p Köstence ve Varnadan deniz yolil< 

(345) csımct~e mı ap~ çam tomrugu yurdumuza getirilecek olan göçmen 
açık arttırma ılc satılıga çıkarılmış • terin nakliyesi pazarlık suretiyle ek 

tıt. siltmeye konulmuştur. İhalesi 24. Tcrı' 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme muz 939 tarı·h· ·· d"f 

ıne musa ı pazartcs 
payları mevcut ve kabukları soyul • günü saat 15 de yapılacaktır. 
muş olup hacım kabukıuz orta kutur Muvakk t t · 6250 1. d 
·· · d h ı a emınat ıra ır. 
uzcrın en csap anmıştır. B b t k' f • ·d • 

T k 
. u ap a ı ennı ve ı arı şartname 

3 - omru lara aıt satış şartname· 1 1 
k .

1
. 

. İ . er parasız o ara verı ır. 
sı stanbul, Ankara, Balıkesır, orman . 

· .. d .. l""kl · d D Artırma ve eksıltme kanununun i • 
çcvırge mu ur u crın e ve ursun- k" . .. .. .. . . 
b ·r · 1--· d ·· .. 1 b.1• ıncı ve uçuncu maddclerındekı evsa ey revı amır ıgın c goru e ı ır. . • . • 
Tomrukla b h t 

"k'b fı bazı bulunup pazarlıga ıştırak ede 
rın e er me re mı a ının . . • 

muhammc b d 1 ... 13 .. ı· "lO'' k • cck olan talıplcrın mezkur gün ve sa 
n e c ı ıra u s· k 'd M' h h b' • ruştur. atte ır ecı e ıt at paşa anı ırın 

4 _ İst kl'l · N 7 5 kk t ci katında İskan müdürlüğünde müte 
e ı erın 10 • muva a kk"l k . •. ·1e 

Pey akç · ı 24 7 939 t · .. .. şc ı omısyona muracaatları ı dn O' 
esıy e . . pazar esı gunu 

1 - Kartal kasabasının (6) kilo
metre mesafedeki Yakacık köyünün 1,5 
kilometre garbinde ve köyün Hıdıroğ 
lu mer'ası denilen mahalden eskiden 
kısmen toprak künk ve kısmen de· 
mir borularla isale edilmiş bulunan 
içme suyunun madeni boru dahiline 

Satı ilk yol fazlası alınarak sıhhi ve fenni şeraite göre 
isale ve bu işe ait tesisat inşaatı oh:,
Nafıa Vekaletince musaddak proje· 
leri mucibince bedeli keşfi {38646) li
ra (71) kuruştur. 

Saat 15 d D b · · 1. ~· olunur. (4854/2808) 12782 e ursun ey rcvır amır ıgıne 

müracaatları. (5284/3152) 13120 ~ehir tatbikat plam yaptmlacak 
Elektrik tesisatı Ankara Belediyesinden : 

1 - Çankırı caddesinde imarın 716 
adasının 40 parselinde bulunan 26, 41 
parselinde bulunan 12 metre murab • 
baı ki ceman 38 metre murabbaı yol 
fazlasına talip çıkmamasına binaen 
arttırma on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (950) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (71,25) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlcrin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 25.7.939 salı günü 
saat 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (3158) 13138 

2 - Muvakkat teminat (2898) lira 
(50) kuruştur. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalariy· 
le beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evci encümen riya· 
setine vermiş bulunmaları. 

4 - İhale 25 temmuz 939 salı gü
nü saat 15 de Kartal Belediyesi dai -
mi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
bu işe ehil 9lduklarına dair Taksim • 
de, İstanbul Belediyesi sular idaresi 
umum müdüriyetinden ehliyet vesi. 

Bir mühendis alınacak kası almaları. 
6 - 939 yılına ait ticaret odası ve-

Ankara Belediyesinden : sikası. 
ı - Belediye fen şubesine yüksek 7 - İstekliler şartname, proje ve 

mühendis mektebi mezunu ve aynı za: merbutatını Kartal Belediyesinde her 
manda makineden anlıyan bir mühcn gün görebilirler-
dis alınacaktır. 8 - İşbu inşaatın ihale bitiminden 

2 - Mühendisliğin kadro ücreti dört ay sonra ikmali şarttır. 12908 

{300) liradır. Bu kadroya tayin olu • 
nacaklara, 300 lirayı geçmemek üzere Harita yaptırılacak 

Şuhut Belediye Reisliğinden: 
1 - K pah zarf ve pazarlık usul • 

!eriyle evclcc münakasaya konulup ta· 
lip zuhur etmemesinden dolayı bu de· 
fa şartnamesinde değişiklik yapılarak 
kapalı zarf usuliyle yeniden münaka · 
saya konulan 17723 lira 49 kuruş be
deli keşifli Şuhut kasabasının elek · 
trik ve makine tesisatı 10. 7. 939 gü • 
nünden başlıyarak 17 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Şuhut belediyesinde top
lanan encümen tarafından 20. 7. 939 
gününe müsadif perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 
kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan proje hülasai 
keşif malzeme montaj şartnameleri he 

Sıvas Belediyesinden : 
Sivas şehri tatbikat planının yaptı" 

rılması işi 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

1 Bu işin muhammen bedeli 4500 li 
ra ve muvakkat teminatı 337,5 lira• 
dır. 

2 Bu işe talip olanlar bu işteki ih • 
tisaslarını resmi vesaik ile tevsik vt 
arttırma ve eksiltme kanunu mucibin• 
cc iktiza eden vesaiki ibraza mecbur· 
durlar. 

3 - Bu işin yapılmasına ait şartna· 
me parasız olarak belediye fen isleri 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İhale 31 temmuz 1939 tarihin' 
müsadif pazartesi günü saat 14 de Si• 
vas belediye encümeni huzurunda ya• 
pılacaktır. 

(5311/3188) 13148 
~--------~~------~~----_.,. sabat ve münakasa şartnamesi muka -

vele projesi 1 lira mukabilinde Şuhut •••••••••••••-~ 
belediyesinden alınır. 

Üçüncü Noterlik 
zı, su elektrikli No. 14 evin 4 odalı da-
iresi. İçindekilere müracaat. 2686 Malkara Belediyesinden : 

Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo- ve barem kanunu dahilinde müstahak 
kuşunda 4 katlı konforlu yanında ar - oldukları ücret verilecektir. 
salı senevi 2500 lira iratlı bol güneş 3 - İsteklilerin tazım gelen vesaik- 200 hektar tahmin olunan ve hektarı 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin. 
den alınmış enstilatörlük vesikası ve 
buna mümasil tesisat yaptığına dair a· 
lınmıı bonservislerini ihaleden 1 saat 
eveline kadar Belediye encümenine 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 

ULUS Meydanı Koçak Hanında 
pek yakında 

Kiralık - Yenişehir Ataç So. 31 
No. 1'üyük 5 oda, 1 salon, geniş ~~ran- manzaralı acele Tel 2406 Ba ram C. 1 b raber 
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20 - 7. 1939 uı.:us -11-

Şişe ah nacak İnşaat münakasası 2 - Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü • 
nü saat 11 dedir. Milli Müdafaa V. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 3 - tık teminatı 5128 lira 20 kuruş 

4 - Şartna~esi her gün öğleden 
ıonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan (158) kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

iktisat Vekôleti 
misyonundan : misyonundan : olup şartnamesi 388 kuruş mukabilin -
1 _Hepsine tahmin edilen fiyatı 4200 ı - Kütahyada iki pavyon ile iki de komisyondan alınır. 

- . -··~-

5 - .Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve ·3 üncü maddele -
rinde yazılı belgelerle ilk teminatla -
rını ve teklif mektuplarını behemehal 
ihale saatından bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-

Süvari binek beygiri ahnacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko

hlisyonundan : 

lira olan on iki bin adet cam kapaklı cepanelik kapalı zarfla eksiltmeğe 4 -Eksiltmeye gireceklerin kanu
ilaç şişesi 14. Ağustos 939 pazartesi konulmuştur. Keşif bedeli 60.035 lira ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 38 kuruş olup ilk teminat miktarı maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi-
satın alma Ko. da satın alınacaktır. 4252 liradır. bi işlerle iştigal ettiklerine dair tica-

lktıaat Vekaletinden : 
Ankara vilayetinin Haymana kaza -

ama tabi Selametli köyünde şimalen 
ve şarkan Kırıklı çiftliği mezarlığı 

üstündeki beton sütündan başlayıp 

Kırıkhçeşme üstündeki Çakmaklı -
bel noktasından geçerek Kuştepe -
sine hattı münkesir, cenuben ve 
garben Kuştepeden başlayıp Çit -
oğlu kuyusundan geçerek hudut baş • 
langıcı olan Kırıklı çiftliği mezarlığı 
üstündeki beton sütuna hattı münke -
sir ile mahdut 333 hektar arazide Nu-

1 - Beher başına tahmin edilen fi
~:t~ 350 üç yüz elli lira olan yüz elli 
ıl~ .ıki yüz baş ağır süvari binek bey -
gırı memleket haricinden kapalı zarf 
U!:uliyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 325 lira olup şartna 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4.8.939 ret odasından alacakları vesikalarla 
mesi her gün öğleden sonra Ko. da gö cuma günü saat 11 de Vekalet satın birlikte zarflarını ihale saatinden be - meleri. (3171) 13144 

rülür. ~ima komisyonunda yapılacaktır. hemhnl bir saat eveline kadar M. M. 
3 - Eksiltmeye girecekler kanunni 3 - Plan, proje ve şartnamesi 320 V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

2 - Eksiltme 27 Temmuz 939 per -
§"mbe günü saat IS de Ankarada M. 
M V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

teminat ve bu gibi işlerle meşğul tile - kuruş mukabilinde her gün komis· (2963) 12930 
1 

Orman koruma 
cardan olduklarına dair vesikaları ile yondan alınabilir. y f · ı 1 k 
birlikte eksiltme gün ve saainde M. 4 - Eksiltmiye girebilmek için iha- Ün anı a a ınaca 

3 - İlk teminat 4750 lira olup şart
~~ınesi 350 kuruş karşılığında her gün 
ogleden sonra M. M . V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

M. V. satın alma Ko. da bulunmalarL le gününden en az bir hafta evet hava- M. M. Vekaleti Satan Alma Ko· Nazarı dikkate 
(2595) 12568 inşaat şubesinden vesika almak lazım misyonundan : ri Kaflı, Sait Mermer, Rami Topuz 

Orman Koruma Genel Komutan· ta.aflarından 3. 11. 934 tarihli ve 1/22 

Muhtelif makine yağı ahnacak 
dır. 1 - Beherine tahmin edilen fiyat 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
~.e~inat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
uçuncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu gibi işlerle meşğul tüccardan olduk 
larına dair vesikaları ile birlikte tek -
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar An -
karad'a M. M. V. satın alma Ko.na ver 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

S - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün- (200) kuruş olan (10620) adet yün fa
cü maddelerinde yazılı kanuni vesika- nil kapalı zarf usuliyle münakasaya 
lariyle birlikte ilk teminat ve teklif konulmuştur. 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 2 - İhalesi 10 ağustos 939 perşembe 

lığından: numaralı ruhsatnameye müsteniden a-
l _ Orman koruma kıtalarının le - ramakla meydana çıkarınlan linyit 

vazım ve hesap işlerinde istihdam e- madeni 99 yıl müddetle adı geçenlere 
dilmek üzere levazım sınıfına mensup ühtesine ihale kılınacağından Maadin 
yüzbaşıya kadar (Ön yüzbaşı dahil) niz.amna~~sinin 36 ve. ~7 inci madde -ı - Beher kilosuna tahmin edilen 

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

evetine kadar makbuz mukabilinde günü saat on birdedir. 
komisyona vermeleri lazımdır. (3057) 3- İlk teminatı (1593) liradır. 

13021 4 - Şartnamesi her gün öğleden kr eya müstafi 5ubaylarla, he - lerı mucıbınce buna ıtırazı olanların 
eme ı v 6 · h · d · · 

2 - İlk teminatı (84) lira 38 kuruş- Çizme alınacak 
ll'ıeleri. (2191) 12192 tur. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

3 - !halesi 27. Temmuz 939 perşem misyonundan : 

feff af <efyel Vesaire aflnacak be günü saat 10 dadır. 1 - Beher çiftine tahmin edilen 
r/ 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o- fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- larak M. M. V. satın alma komisyo olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka
. nundan alınır. palı zarf usuliyle münakasaka konul

rnısyonundnn : 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 muştur. 

l - Müteahhit nam ve hesabına 100 
d sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 2 _ İhalesi 3. Ağustos 939 perşem-a et şeffa t cetvel. 100 adet şeffaf pi • 

lan müşiri ve 100 adet şeffaf minkale lerinde gösterilen vesaikle ve temina- be günü saat on birdedir. 
tiyle birlikte ihalesi gün ve saatinde 3 _ İlk teminatı (8680) sekiz bin 

ve hedef muralıbaları levhası açık ek-
siltmeye konmuştur. M. M. V. satın alma komisyonuna gel altı yüz seksen liradır. 

mmeleri. (2903) 12878 4 _ .Evsaf şartnamesi (743) yedi 
2 - (Bir cetvel; bir pilan müşiriı 

b. yüz kırk üç kuruş mukabilinde M. ır minkale ve hedef murabbaları lev- I . 
hası) bir takım hesabiyle beher ta- SterhzaSyOn faklml ahnacak M . V. satın alma komisyonundan alı -

kımına 20 lira fiyat tahmin edilmiş · M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· nır. 
t• . 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ır. mısyonundan : · · · ·· .. ·· d 3 E 7 939 ba . . . . sayılı kanunun ıkıncı ve uçuncu ma -

- ksiltmesi 26. . çarşam 1- T. ahının edıle~ fıyatı 7500 !ıra delerinde gösterilen vesaikle teminat 
günü saat 11 dedir. ı b k t ı t k k o an ır ta ı~ ster ızasyon a ımı a ve teklif mektuplarını ihale saatin -

4 - İlk teminatı 150 lira olup şart- palı zarf usulıyle satın alınacaktır. d b' t 1 M M v sa 
name ve nümunelcr komisyonda görü- 2 - Eksiltme 15 Ağustos 939 salı en en az ır saa eve . . . -
J.. tın alma komisyonuna vermeleri. 
ur. günü saat 11 de Ankara' da M. M. V. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te satın alma Ko. da yapılacaktır. (3052) 13016 
tninat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ı 3 - İlk teminat 562 lira 50 kuruş ,. t • • k 
CÜ maddelerinde yazılı belgeler ve bu olup şartnamesi bedelsiz olarak her nşaa m Una asası 
gibi işlerle i~tigal ettiklerine dair Ti· gün öğleden sonra M. M. V. satın al -
c~ret odasından alacakları vesikalarla ma Ko. dan görülür. 
bırlikte muayyen gün ve vakitte M. M. 4 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
V. satın alma komisyonunda bulunma- teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ları. (2224) 12203 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

rniayonundan : 
hn -1 ,.._ Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (25) kuruş 50 santim olan 27000 
kilo benzin kapalı zarf usuliyle müna 
~:JMı.w;w 21 ~eınmı perşem
be günü saat 11 dedir. 

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

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

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

(2904) 12879 

Elektro Kardiyograf ciha11 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan : 
Ko· 

· 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
8000 lira olan altı adet elektro kardi • 
yograf cihazı kapalı zarf usuliyle sa -
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14 Ağustos 939 pazar 
tesi günü saat 11 de Ankara M. M. v. 
satın alma Ko da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 600 lira olup şartna 
me her gün öğleden sonra M . M. V. 
satın alma Ko. da görüliır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayıl kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla 
rına dair vcsikları ile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be · 
hemhal bir saat eveline kadar Ankanı 
da M. M . . satın alma Ko. reisliğine 
vermeleri. (2594) 12567 

Mekanotrapi aleti almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla
·.trına dair vesaikle birlikte teklif mek 
tuplarını eksiltme saatinden behem -
hal bir saat eveline kadar Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko.na vermeleri. 

(2593) 12566 

Sıhi e arka 
a ınaca 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı otuz lira olan iki bin adet sı

hıye arka çantası 2 Ağustos 939 çar -
şamba günü saat 11 de kapalı zarf U· 

suliyle satın alınacaktır. 
2 - İlk teminat 4250 lira olup şart 

namesi 300 kuru§ karşılığında M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol-
duklarına dair vesikaları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin -
den behemhal bir saat evetine kadar 
Ankarada M. M. V. satın Ko.na ver -
mel eri. (3055) 13019 

İnşaat mü na kasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Keşif bedeli 57747 elli yedi bin 

yedi yüz kırk yedi lira 97 kuruş olan 
Muhafız alayı kışlası ikmali inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü -
nü saat ıı.30 on bir buçuktadır. 

3 _ tik teminatı 4137 lira 40 kuruş 
olup şartnamesi 290 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalar -
la birlikte ihale saatinden behemhal 
bir saat eveline kadar zarflarını M. M. 
v. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2962) 12929 

ınisyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı Bahçe tesviye ettirilecek 

13000 on üç bin lira olan 32 otuz iki 
kalem Mekanotrapi aletleri kapalı M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
zarf usuliyle satın alınacaktır. misyonundan : 

2 - Eksiltme 26 Temmuz 939 çar . ı _ Keşif bedeli 2782 lira olan Ce -
şamba gliniı saat 11 de An karada M. beci hastanesi bahçesinin tesviyesi işi 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. pazarlıkla ek!ıiltmeye konmuştur. . 

3 - İlk teminat 975 lira olup şart . 2 - Pazarlığı 29. 7. 939 cumartesı 
namesi her gün öğleden sonra M. M. günü saat 11 dedir. 
V. satın alma Ko. da görülür ve iste . 3 - İlk teminatı 208 lira 65 kuruş 
yenlerce ~pyası alınır. olup şartnamesi 14 kuruş mukabilin • 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni de komisyondan alınır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundım : 

1 - Keşif bedeli 133576 yüz otuz üç 
bin beş yüz yetmiş altı lira 85 kuruş 
olan Mamakta gaz taburu kışlası ik -
malı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 31. 7. 939 pazartesi 
günü saat 11,30 on bir buçuktadır. 

3 - tık teminatı 7928 lira 85 kuruş 
olup şartnamesi 668 kuruş mukabilin-

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be • 
hemhal bir saat eveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2983) 12976 

200.000 kundura 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi 
yatı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(200.000) iki yüz bin çlft kundura ka 
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

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

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

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

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

(3053) 13017 . 
inşaat münakasası 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Çorluda karakol binası ile S a
det cepanetiğin eksiltme~ine muay
yen günde talip zuhur etmediğinden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeğe ko
nulmuştur. Keşif bedeli 24.906 lira 17 
kuruş olup ilk teminat miktarı 1868 
liradır. 

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

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

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

İnşaat münakasası 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 4 - Pazarlığa gireceklerin ilk te • 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. m.a~ M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
gihi işlerle meşğul ticcardan oldukta· dclerinde yazılı ~elge.ler ve . bu. gıbı misyonundan : 
rı na dair vesikaları ile birlikte teklif işlerle iştiğal ettıklerıne daır tı~ar~t . 1 - K«;~if bedeli .77~63 yetmiş yedi 
mektuplarını eksiltme saatinden be • odasından alacakları vesikalarla bırlık bın be§ yuz altmış uç lıra 33 kuruş o -
hemhal bir uat eveline kadar Ankara te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3166) 13139 

Frenk gömleği almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Beherine tahmin edilen fiyat 

(210) kuruş olan (14.500) adet frenk 
gömleği kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - İlk teminatı (2284) li radı r 
3 - Şartnamesi her gun öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan (155) kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

4 - İhalesi 9 ağustos 939 çarşamba 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin
de yazılı belgeler ile ilk teminatlarını 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3167) 13140 

Kısa don ahnacak 

sap memurlarından 8 : S sınıfa kadar 5 .... 939. t~rıd ın enk ıtıtbar~n iki A ay 
vaziyetleri müsait olanlardan rütbe mu~det. ıçın e An ara ktısat vekale-

fl maaşına tekabül eden vekaletı makamına veya Ankara vali -
ve sını arının . . b" · ·d ·ı ·· 
·· ti b nlardan henüz yedek hğıne ır ıstı a ı e muracaat eyleme-ucre e veya u -.· . 

1 
. •ıA 

1 sınıfından af edilmemiş olanlar genel erı ı an ° unur. 2016 

komutanlığın takdirine göre 1076 sa· lktısat Vekaletinden : 
yılı kan nun 29 maddesinin son fık · Ankara vilayetinin Haynama ve Ba-
rasına göre üniforma ile alınacaklar - la kazalarına tabi Mahametli ve Bahçe 
dır. köylerine şimalen Kırıklıçeşme üstun 
~ - İstekliler müracaat esnasında- deki Çakmaklıbel noktasından Bahçe 

ki vaziyetini gösterir kısa bir hal ter- köyü camiine hatı müstakim, şarkan 
climesiyle iki kıta fotograf, mufassal I Bahçe köyü camiinden Selametli kö -
hüviyetini ve adresini gösterir dilek- , yünden Mahametli köyüne giden yol 
çesini Ankarada orman koruma genel civarındaki beton sütun noktasına hat 
komutanlığına göndermelidirler. tı miistakim, cenuben mezkfir beton 

(3006) 13084 sütun noktasından Karakuş yuvasına 

. Nafia · Vekaleti 

Muhtelif malzeme 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 

hattı müstakim, garben Karakuş yu -
vasından hudut başlangıcı olan Kırık
lıçeşme üstündeki Çakmaklıbel nokta 
sına hattı müstakim ile hudut 244 hek
tar arazide Nuri Kaflıı Sait Mermer 
Ahmet Rami Topuz, Adil Ethem Ö -
zer taraflarından 3. ,11. 934 tarih ve 
1/ 21 numaralı ruhsatnameye müsteni
den aramakla meydana çıkarılan lin • 
yit madeni 99 yıl müddetle adı geçen
ler uhtesine ihale kılınacağından Ma-

28.8.939 salı gün saat ı 1 de An karada adin nizamnamesinin 36 ve 37 inci 
nafıa vekaleti binası içinde malzeme maddeleri mucibince buna itirazı olan 
müdürlüğü odasında toplanan malze - ların 5. 6. 939 tarihinden itibaren iki 
me eksiltme komisyonunda ceman ay müdet içinde Ankarada İktisat ve
(12300) lira muhammen bedelli Hay - kateti makamına veya Ankara valiliği
darpaşa (C. 1. F.) teslim şartiyle te - ne bir istida ile müracaat eylemeleri i 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· ferrüatiyle beraber üç takım Çukur _ıa_n_o_lu_n_u_r_. ________ 2_0_4_7_ 
misyonundan : İksa ve keza teferrüatiyle beraber üç 

1 - Beherine tahmin edilen fiyat takım Çukur lksa ve kör grupları mal 
(45) kuruş olan (13350) adet kısa don zemesinin kapalı zarf usulü ile eksilt
kapalı.zarf usuliyle münakasaya ko - mesi yapılacaktır. 

P. T. ve T. Md. 

nulmuştur. .. Eksiltme şartnamesi v~~= Demir tel alınacak 
• den alınabılir. 

3 - İlk teminatı (451) liradır. P T T Le M'"d ·· l••v·· M kk t t . t 922 50 1. d • • • vazım u ur ugul"· 4 - Şartnamesi her gün öğleden uva a emına • ıra ır. den : 

sonra M. M. V. satın alma komisyo _ İstckliler~n teklif mektupl~rını mu- ı) Telgraf ve telefon hatları ihtiya-
nundan bedelsiz olarak alınabilir. vakka.t temınat .v~ şartnamesınde yazı cı için (150) ton 4 m/ m. (50) ton 5 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 1ı vesıkalarla bırlıkte aynı .. gün saat m/ m. teman (200) ton demir tel, kapa 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 10 a kadar makbuz mukabıhnde ko - h zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat misyona vermeleri lazımdır. 2) Muhammen bedeli (40.000), mu-
ve teklif mektuplarını ihale saatından (2936) 12972 vakkat teminat (3000) lira olup eksilt-
behemehal bir saat evetine kadar M. mesi 25 Ağustos 939 cuma günü saat 
M. V. satın alma komisyonuna verme- Yapı İJleri tesisat ilam 16 da Ankara'da P. T. T. umum mü -
leri. (3168) 13141 dürlük binasındaki satın alma komis-

Nafıa Vekaletinden : yonunda yapılacaktır. Tire fanila ahnacök 1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka.., 3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· ra Yüksek Ziraat hıfzıssıhha enstitü- buz veya banka mektubiyle kanuni ve-

misyonundan : sü antıraks laboratuvarı soğuk hava saiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
1 - Beherine tahmin edilen fiyat tesisatıdır. saat 15 e kadar mezkur komisyona ve-

(60) kuruş olan ( 16000) adet tire fa- Ke;iif bedeli 4237 liradır. receklerdir. 
nila kapalı zarfla eksiltmeye konul - 2 _ Eksiltme 9. 8. 1939 çarşamba 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
muştur. günü sat 11 de Nafıa Vekaleti yapı ve levazım, !stanbul'da Kınacıyan hanın-

2 - İhalesi 8 ağustos 939 salı günü imar işleri eksiltme komisyonu oda· da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük-
saat on birde yapılacaktır. sında pazarlık suretiyle yapılacaktır. !erinden (200) kuruş mukabilinde ve -

3 - İlk teminatı (720) liradır. rilecektir. (2724) 12817 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. ll. satın alma komisyo _ müteferri evrak 22 kuruş bedel muka· 
nundan bedelsiz olarak alınabilir. bilinde yapı ve imar işleri reisliğin. 

den alınacaktır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
delerinde yazılı belgelerle ve ilk temi- teklilerin 317 lira 78 kuruşluk muvak
natiyle teklif mektuplarını ihale saa- kat teminat vermeleri ve Nafıa Veka
tından beheme)lal bir saat eveline ka· Jetinden bu işe girebileceklerine dair 
dar M. M. V. satın alma komisyonuna alınmıt ehl!Yet vesikası ibraz etmeleri 
vermeleri. (3169) 13142 lazımdır. Bu vesika için eksiltmenin 

y~pılacağı günden en az sekiz gün e
ve! isteklilerin bir istida ile Nafıa 
Vekaletine müracaatlaı ı ve dilekçele
rine lıu işe benzer bir iş yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış 

vesika raptetmeleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye giremiyecek· 

Karyola ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beherinin fiyatı (19) on dokuz 

lira 50 kuruş olan (2230) adet karyo
la (altlı üstlii) kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 ağustos 939 pazartesi 
günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (3262) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan (220) kuruş bedel mukabilin -
de alınabilir. • 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de gösterilen belgeler ve ilk teminat
ları ile teklif mektuplarını ihale sa -
atinden behemehal bir saat evet M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele -
ri. (3170) 13143 

Pijama alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyat (175) kuruş olan (17950) takım 
pijama kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 12 ağustos cumartesi gü
nü aaat on bi,rde ya ıac;;ıasıı 

lerdir. (2922) 13034 

Alakadarlara 
Nafıa Vekaletinden : 

3611 numaralı kanunun muvakkat I. 
inci maddesi .mucibince mülga "nafıa 
fen mektebi" mezunu olup halen bilu
mum devlet devairi belediyeler veya 
bunlara bağlı müesseselerde maaş ve
ya ücretle müstahdem bulunanlarla 
serbest çalışanlara dahi 12.12.936 tari
hinde "40" yaşını ikmal etmemiş ol • 
mak ve mühendislik tahsiline kabili -
yetli görülmek şartiyle teknik oku -
lunda açılmış olan mühendislik kurs
larına devam hakkı bahş olduğuna na
zaran alakadarların bu tiaktan istifade 
edebilmeleri için gene mezkur madde
nin sarahati veçhiyle 31.12.939 tarihi
ne kadar nafıa vekaletine yazı ile mü
racaat etmeleri aksi takdirde kuru de· 

....... .....,nını.n ı:aij ilin olu-

Polis 
Ala koda rla ra 

Ankara Emniyet Müdürlüğün· 
den : 

Ankara emniyet müdürlüiüne polis 
stajyeri kayıt ve kabulü için müraca
at edenler arasında İstanbul pol' 
mektebinin 53 cü tahsil devresine gön 
derilmek üzere 24 Temmuz 939 pazar
tesi günü saat 14 de Ankara emniyet 
müdürlüğü salonunda imtihan yapıla
caktır İsteklilerin yevmi mezkfırda ha 
zır bulunmaları ilan olunur. 13129 

Divanı Muhasebat 

Kömür alınacak 
Divanımuhasebat Reisliğinden: 

Divanı muhasebat için kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş olan 
170 ton yerli kok kömürüne talip zu -
bur etmemiş olmasından dolayı olbap
taki şartnamesine tevfikan 22. Tem -
muz 939 cumartesi günü saat 11 de Di
vanı Muhasebat idare ve hesap işleri 
müdürlüğü odasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda pazarlıkla ihale
si icra kılınacağından talip olanların 
325 liralık muvakkat teminatlariyle 
birlikte yevmi mezkGrda adı geçen ko 
misyona müracaat etmeleri ve şeraiti 
öğrenmek isteyenlerin idare ve hesap 
itleri mildilrlillfinden paraaız verile -

istemeleri lüaumu 
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KIZILAY 
Hastabakıcı hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve para

sızdır. Okul, gene bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hem

şire yetiştirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar 

olan müesseselerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müd

deti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi doktor 

profesörler ve muallimler tarafından verilir. İsteklilerin 
iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tahsili bitirmiş olmaları 
şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazı ile veya 

bizzat İstanbul' da Aksarayda Haseki caddesinde okul di

rektörlüğüne müracaat edilmesi. 

15 eylul 1939 dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 
5010 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -c: = 
~ ULUS,, Gazetesinin ~ -= . 
§ lstanbul ilônat acenteliği = - --: Müessesemiz, 1Temmuz1939 tarihinden itibaren lstan- =: 
: bul'da bir ilanat acenteliği açmış ve acenteliği 1. Ziya § 
E: Bersis'e tevdi etmiştir. = = ADRESi: -= İstanbul, Ankara Caddesi 99/ 1 Adalet Hanı 3 • 4 Numa- =: 
:= ralı dairedir. Telefon. 20607 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredatı~ı yazmağa 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmiştir. Adedi 2,5 
kuru§a matbaamız İdare kısmında satılmakta olduğu ala-
kadarlara ilan olunur. ULUS Müessesesi 

.-ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -: SAÇ BAKIMI GÜZELLICIN EN BlRINCl ŞARTIDIR : - -
E PETROL NİZAM ~ - -- -E Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesir, : 
E mücerrep bir ilaçtır. : ' - -: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer : 

~1 111111 NİZAMETTlN DİLER TAKSIM Eczanesi 50141111111~ 

gıı11111111111 K U ş T ü ü 1111111111111; 

- -- -§ Yastık, yatak ve yorganlar1n1 mutlaka kullammz § - -- -- -E Yazın •ıcak havalarda yorgun bQ§ınızın •erin ve : 
: yumutak ku§tüyü ya•tık ile rahatını temin eder. : 
E Ku§tüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarında mühim tenzi- : 
E lat yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuıtüyü yastık bu : 
:E ucuzluğu ispata kafidir. : 

E ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandal yacılar sokak : - -: Kuş tüyü Fabrikası : 

E SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank : 
E Yerli Mallar Pazarında satılır. 5013 : 

-; ı 1111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111 ı;: 

ln~aat sahiplerinin naxarı dikkatine 
Yaptırdığınız binaların sağlam olmasını isterseniz çiftlik süt 

fabrikasının şimali dere boyunda bulunan birinci kum ocağından 

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

::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - --------- Elektrik mühendisi aranıyor -----~Kayseri ve civan elektrik T. A. Şirketinden : ~ - -§ Şirketimizin Elektrik mühendisliği münhaldir talip olan- §'§ 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Arıtivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 

· 700,000 lira kıymetindeki in
şaatın 150,000.- lira kıy
metindeki işçiliği münaka
saya çıkarılmıştır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız inşaat şubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda işletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarşamba günü 
saat 15 şe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin evrakı Ankara'da 
Bankamız İnşaat Şubesin
den, ·Divriği' de Demir Ma
deni İşletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

Jlk 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 

DİKKAT -Sadeyağı meraklılarına müjde 

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

Bir dela deneyiniz 

Bacikakis 
~undura 

mağazasında 
Yazlık ayak· 
kaplarının en 
son yenilikleri
ni bulacaksınız. 

Yerli ve İsviçre 
BALLY 
İstanbul 
Beyoğlu 

r Satıhk 
Döşeme parkesi 

IO 
Ol 
N 
N 

Ankarada on senedir kurumuı 

Karaağaç ve dişbudaktan ma · 
mfıl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

«================~ 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6452 

lmti yaz tahibi 
lakender Artun 

: larrn Türk olması §arttır. Taliplerin §İmdiye kadar çalış- =: 
:= tıkları yerlerden aldıkları bonservis; mektep şehadetna. =: 
:= mesi veya mühendislik ruhsatnamelerinin fotoğraflı mu· == =: aaddak suretileriyle, T ercemei hal ve ücret taleplerini bil. = Umumi neşrıyatı ıdarc eden 
=: dirir bir mektupla Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketi =: Vazı işleri Müdürü 

Mümtnz Faik FENiK := Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 2664 = 
~1111111111111111~~1} !IJ!U'~llllltlJlm!lVılY,YJJlllJJ1V~YMl!AW11 _!,.Ulıfi:.:-r ...,J...I ..ı.:.--u-Lu_s Basnnevi ANKARA 

Bu resmi 
"KODAK" ıa siz de. çekebilirsiniz 

bakınız! 

Yarın 

Kıymet 

biçlllrml? 

-seyya hatların ızaz 

-Eğlentilerinizde 

-Ge~in\ilerinizde 

~Tatil 

zamanlarınızda 

Sadık arkadasımz 
' 

KtlD.A 

Anastigmat objektif, otomatik 

Yeni Krome Modeller 

5 50 
liradan başlar 

KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz ; 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 6 X !il sm 

.: . Ziraat Vekaleti 

Baskül ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı i
çin açık eksiltme usuliyle beşer yüz 
kilo tartar on üç adet baskül aatın a
lınacaktır. 

ı - Ba külün beherin• i.kl Uz lira, 

on üçüne iki bin altı yüz lira kıymet 

tahmin edilmiştir. 
2 - İhale 8. ağustos. 939 tarihine 

müsadif salı günü saat onda vekalet 
binasında müteşekkil satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi zirai kombinalar 
kurumu müdürlüğünden parasız ola -
rak verilir. 

4 - Muvakkat teminatı 195 (yüz 
doksan beş) liradır. 

5 - İsteklilerin bu baptaki vesika -
lariyle birlikte eksiltme günü ve saa • 
tında komisyonda bulunmaları. 

(3142) 13133 

Motorin ve valvalin almacak 

Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu makinele
ri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
yüz ton mazot ve iki ton makineyağı 
satın alınacaktır. 

l - Mazotun litresine on üç ve ma
kineyağının litresine kırk kuruş kıy
met tahmin edilmiştir. 

2 - İhale 8. ağustos 1939. tarihine 
müsadif sah günü saat on beşte veka
let binasında müteşekkil satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1.035 (bin 
otuz beş) liradır. ı 

4 - Şartnamesi zirai kombinalar 
kurumu müdürlüğünden parasız ola -
rak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını sa
at on dörde (14) kadar komisyona ver
meleri ve saat on beşte (15) komisyon
da hazır bulunmaları. (3143) 13134 

İnsaat müna asası 
..> 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin nevi Keşif bedeli %7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Gerze bakımevi inşaatı 78.815,49 5190 77 Pazarlık 15 
Gümüşhacıköy bakımevi 
inşaatı 81.157,83 5307 89 

" U5 
1 - 27/VX 939 t.arihlndcı teklif olunan bedeller l"yık h dd •• • ·ı d" 

- · d k d l h "k" . n o goru me ı· gın en yu arı a yazı ı er ı ı ınşaat yeniden artnamc ve ke ifnamel . 
mucibince pazarlık u ::ıuliyle eksiltmeye konmuştur. erı 

II - Keşif bedelJeri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hiazlarında 
gösterilmiştir. 

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

IV - Keşif şartname ve planlar her gün levazım şubesi veznesinden VIJ 

İzmir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerinden (394) ve (405) kuruş muka • 
bilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları 

t<\kdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi ola
rak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı 
ile tevsik etmeleri ve "70.000" liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle yapını§ 
olduklarına dair vesika vermeleri Hizımdır. 

Pazarlığa gireceklerin yukarıda yazılı vesaiki 1stanbul'da inhisarlar u -
mum müdürlüğü inşaat şubesine ve diğer vilayet merkezl~rinde mahalli 
nafıa müdürlüklerine ibraz etmeleri ve ayrıca pazarlığa iştirak vesikası al
maları tazımdır. 

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve · % 7,5 güvenme para
lariyle birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde mezkur komiı. 
yona gelmeleri ilan olunur. (4782/ 2753) 12775 

Kömür alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Beher ton için 
tahmin edilen fiat 

Cinsi Miktarı ton Lira kuruş 
Teminat 
Lira kuruş İhale günü 

---- --- -- -- -- --------· 
Sömikok kömürü 100 24 50 184 00 26-7-939 çarşamba günU 

saat 15 de 
Yukarda Cins ve miktarı yazılı kömür eksiltmeye konulmuştur. İstek· 

lilerin gösterilen gün ve saatte Emtıiyet Müdürlüğünde toplanacak olan 
komisyona gelmeleri. 

Şartnamesinin müdüriyetimiz hesap muameliit memurluğundan istenil· 
mesi. (2907) 12882 

«=========================:=;=========================================· 

SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Bahriyeye selam 
Büyük Denizcilik filmi 

Gündüz iki film 

1 • Linç kanunu 

2 • Kadın Katili 
Seanslar : 14.45 - 16.45 - 18.45 

Gece 21 de 

H 'A"' ''K ~ IJ BU GÜN BU GECE 

BU GÜN BU GECE 
İki büyük film 

1 - ÇİN GEÇİDİ 

2 - Halk düşmanı kadın 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
5ERSEMLER KIRALI Türkçe 

İki film birden 

1 Günahkarlar cenneti 

Baş Rolde : John Boles 

2 - Rin Tin Tin kurfarrcı 

Seanslar : 12 - 14 - 16 - 18 

Gece 20.30 da 


