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Bugün 

Hatay' yarın filen bizim....,. oluyor 
Mareşal Smigly Rydz beyanatında diyor ki : Baıvekllimiı dün 

Büyükada'ya gitti 

Dost Fransız askerleri yarfna 
kadar Hatay'ı tahliye ediyor Polonya Danzia i~in dövüsecek 

İatanbul, 21 (Teleronla) - Bir 
müddettenberi Yalova'da bulunmakta 
olan Baıvekil Refik Saydam bugün 
öğleden ıonra Büyükada'ya gelerek 
bir müddet kalmıı ve tekrar Yalova
ya dönmüıtür. 

YARINDAN İTİBAREN -
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

milletimiz iıin baskı yol yoktur Vali ve belediye reiıi B. Lutfi Kır· 
dar Baıvekili Büyükida'da kartılamıı 
ve ıehir itleri hakkında kendisine iza· 
hat vermittir. 

Hatay'da Türk 
idaresi hôkimdir 

Blöfün Polonya ·siyasetinde yeri 

Polonya, Baıkumandanının ağılyle son sözünü 

yoktur 

söylemiıtir 
Münakalit Yekilimiıln 

Upk'taki tetkikleri 
Upk, 21 a.a. - Turgutlu iıtasyo

nunu açmak üzere Turgutluya git -
mekte olan Münakalat Vekili Ali Çe
tinkaya bu sabah 8 de Utak'a gelmit 
ve istasyonda bir saatten fazla kal · 
mııtır. Vekil Utak'ta bulunmakta o
lan Kütahya valisi Hamit Oskay ve 
Kütahya mebuslarından Besim Ata -
lay, Alaettin Tiridoğlu, Sadri Ertem. 
Mustafa Bacak ile kaymakam vekili. 
askerlik ıubeıi reisi jandarma kuman 
danı, emniyet komiıeri, belediye re
iıi, parti ve Halkevi reiı ve heyetleri 
bilcümle daireler, müeıaeaat ve te -
şekküller mümessilleri ve kesif bir 
halk tabakası tarafından kartılanmıı 
ve uğurlanmıttır. 

Hatay bugünü heyecanla kutluyor 

Diğer taraftan Danzig'de askeri hazırhklar artıyor 
VUfOva, 21 La. - MaretaJ Smigly Rydz'in Amerika 

lbatbuatına verdili beyanat genit ıurette tefıir edil • 
nıekte ve mare,alın aözlerindeki kati yet ve verdiği ih • 
tarlardaki ehemiyet tebarüz ettirilmektedir. 

Bu beyanat radyo ile neıredilirken apğıdaki koman· 
ter de ilave olunmuıtur: 

Marepl Smigly Rydz, çok açık surette bildirmittir 
ki, Polonya, Danzig için dövUıecektir. Milletimiz için 
batka yol yoktur. Polonyayı Danzig'den manevralarla 
ve bir çarpıımaya mahal kalmadan çıkarabileceklerini 

ümit edenler, bu beyanatı okusunlar ve minaıını anla -
unlar. Şunu da nazarı dikkate alıınlar ki blöf'ün Polon
ya siyaıetinde yeri yoktur ve Polonya orduıunun batku
mandanının ağzı ile ıon aözünü söylemiıtir. 

Aalıeri laazırlıltlar artıyor 
Paris, 21 a.L - Blum, Danzig meseleai hakkında Ber· 

lin'den Journal gueteaine ıunlan yazıyor: 
Askert huırlıklann geçen eylüldekinden çok daha 

r---------------; fazla oldupnu bil
diren bir ok ha· 

oattmdaş 
le, tehir bazm 
danzigli fakat di -
ğerleri Almanya-

N. A. KÜÇÜ KA dan gelmit askerle 
Cümlıur"y t' "lk H 1. . doludur. Danzig-

ı e ın ı alay va ııı ıe· d 4 b. ~ 
refine mahallinde verilen bir ziya • .e ın resmı po-
f tt 1. "'h' b" uk lıs memuru var-e e aayın va ı mu ım ır nut d B H . 
irat eylemit ve nutkunda cümhuri-J ırh. , una eıb~-

h.. .. . . we r e mensup ın 

)'et ükumetıne daır birçok teYler • lerce kitinin ilAve-

Münakalat Vekilimiz iatasyonda 
yeni inıaatı ve tesisatı tetkik ederek 
izahat almıtlar, &ördükleri intizam ve 
vaziyetten memnun kalmııtardır. 

llünakalit Vekili aynı zamanda 
gayrimüaait olan postane binasının 

yeniden ve tevıian inpsını, ıimendi· 
((Sonu 4 anca sayl•d•) 

Yarın artılr tamamiyle anavatana lıavuıacalı olan Hatay'tlan 
bir manzara: lalrenılerun 

Hatay' daki franıız aakerleri buıün, nihayet yann ahaha ka • 
dar Hatay topr.klarmı terketmiı olacaıklardır. Bu 1Ui'etle, ''kırk 
asırlık türk ülkesi,, ile anan.tan arumcla ne hukuki, ne fib biç 
bir enıel kalmannı bul'unmaktadır. 

Erzurum ve Samsun' da seller 

mühim tahribat yaptı 

13 kişi boğuldu, 

yolu kes~ldi 
Erzurum • Gümüşane 

bazı köprüler yıkıldı den ltahaettikten aonra Hatay'dan ıi lizımdır. Bun
muhaceret edea •e etmek ni1etinde lar için kıtlalar 
bu~unan ermeai ailelerinin Y~i~~t· yapılmakta ve mek 
lenne t~ ederek bu nokta ~~- teplere el konmak- Mtıreıal SmiBly Rydz 
de ela~yetle durmuı, Ye yem Tur· tadır. Şehir uked itgal altında ad·' 
kiye'Dia ana prenaiplerini birkaç dedilebilir. 

Erzurum, 21 a.a. - Dün saat 16 da Kop dalında yatan ıiddet
li yafmurlardan mütevellit aeller Pınarkaban kl,ü civarmdaki 
üç köprüyü ıötürmüı, bu auretle Erzurum • Gümüpne arasında 
münakalat münkati olmuıtur. Pınarkaban köyünde on evi ve bir 
oteli ael ıötürmüıtür. Bu köprülerin ve harap olan yollann yeni-

'ftldtl,..- .,. 
lllllet llecllal tarafmdan 1 temmu• 
tarihinde tasdik edilmit olan "Türki· 
ye ile Suriye arasındaki arazi meaa
ilinin kati aurette hallini mutuam
mın anlatma" nın 13 temmuzda Pa • 
riste, fransız Hariciye Nazırı B. Bo • 
ne ile Türkiye Büyük Elçisi B. Suat 
Davu arasında teati edilmit olmuiy
le Hatay iilkeai hukuki bakımdan bi· 
zim olıquıtu. Ancak bası müteferrl 
hususlann tamamen halledilebilmit 
olmaaı için aynı anlatma ile 23 tem • 
muz tarihine kadar bir mehil tayin o
lunmuı ve Antakya ve İskenderunda· 
ki fransız aakerlerinin Hatay'ı tabii· 
ye etmeleri bu tarihe kadar uzatıl • 
mııtı. 23 temmuz gününe kadar, Ha· ~el ~e ile izah eyle~ıtir ... Bu Berlin'den Figaro ıazeteaine bil· 

•eeile ile bıa de senç deYletın :yük • diriliyor: 
~ P~pleri, ana fikir ve tema· Dün Berlin'de Führer'in Bercbtea
rillen ibwiDcle tekrar konUfJD&iı gaden'cle Danziı nazi tefi Forster ile 
ve b~a Jeai Yatandaılara izah et· yaptığı mülikat esnasında mühim ka
meiı faydalı sördük. Ay yıldızlı rarlar verdifi bildirilmiıtir. Bugün· 
kırmızı bayrafm sölseainde birle- lerde hiç bir kuvet hareketi mutasav
ten on aekiz milyoa, her türlü imti· ver olmadıfı anlatılıyor. 
yaz Ye aımf kayıtlanndan an hür (Sonu 4 Qncü sayfada) 
ve aerbeat insanlardan mütetekkil 
bir topluluktur. Bu topluluk içinde 
herkes kendi duyp •e Yicdanına 
tam bir surette sahip ve maliktir. 
Bizim kanunlarımıza göre on sekiz 
)'&fmı ikmal eden her vatandq iate
diji sibi dütünür ve inanır. Amme 
nizamım bozmamak prtiyle bu ina
Dlf Ye duyuılann iyin teklindeki te
zahürleri de 1erbeıttir. 

Türkiye kanunlan bütün vatan· 
datlara matlak aarette ve tamamiy
le müaavi tartlar altında müeeair· 
dir. O..let, otorit .. ini kanunların 
•ennit oldutu aalihiyetten çıkarır 
•e alır. Kanun aalihi,.eti dqmda 
dnlete batka hak Yerilmiı deiildir. 
Bazı memleketlerde dnlet hakkı 
ol111ak üzere kanunların üatünde ...... 

Fransız Heyetinin 

Dünkü temasları 
General Huntziger'in reisliğindeki 

franıız heyeti dün de öğleden evel te
maslarına devam etmittir. Misafirler 
öğle yemetini hususi surette Ankara 
Palasta yemiflerdir. Öğleden sonra 
Ankara Palista hususi tekilde çalıt -
mıılardır. 

rilen acte aoaveraement denilen sa· 
lihiyetleri cümhuriyet hükümeti al· --.~ 
llUUnıftır. Şu halele Türkiye Cümhu
riyeti hudutlan içinde yqıyan her 
fert kanunların himayesi altında ta
mamiyle hür •• aerbeattir. Türkiye 
teıkilatıeaaaiy .. i, kendisinin bahtet· 
lifi bütün hak ve nimetlerden isti· 
fade eden her Yatandaıı türk aay.-. 
Ba bayrak altında toplananlar yal • 
nıa türldükle iftihar ederler. Ve 
Yalnız türldükten bahaedebilirler. 
Ba itibarla yeni Türkiye Lozan'da 
defin ve tufi,.e edilen ounanlı im
Paratorlajmadan hayli derin fark
luta a,.nlır. Oawanb imparatorlutu 
.... tellf mekMt ft 1&1'9 JMliacle . 

İnhisarlar Vekili 
İzmir' e gidiyor den yapılmasına baılanlDJflır. 

Münakalit çok kıaa bir zamanda 
İstanbul, 21 (Telefonla) _ Güm- temin edilecektir. 

rük ve İnhiıarlar Vekili bugün de 
gümrüklerdeki tetkik~rine devam et Selıiz lıifi iif.tlü 
mit ve çalıımalarını bitirmittir. Bay Erzurum, 21 LL - On bet giinden
Vekil bu sabah gümrük muhafaza bat beri mütemadi ıekilde yağan tiddetli 
müdürlüğüne giderek büroları tetkik yağmur Ye dolular Erzurum ve mülha 
etmiı ve bilhaasa kaçakÇılıkla müca- kat~nda yer yer tahribat yapmııtır. 
dele teıkilitı üzerinde durarak mak· tıpır, Dımıı. Oltu ve Tortum mınta
yaj, kıyafet ve fotograf kısımlarım kalarında yağan yağmurlar ve dolu-
görmüıtür. lar insan ve hayvan uyiatını mucip 

Bay Raif Karadeniz saat 14,30 da (Sonu 4 üncü ıayf ada) 
yanında gümrük muhafaza batmiidU-
rü Bay Hasan Koper olduğu halde 
muhafaza umum kumandanlığının Ha
liçteki atölyelerine giderek kaçakçı 
takibinde kullanılan motörleri g6r· 
müıtür. 

(Sonu 4 anca say! •da) 

Akdeniz f llosu 
haıkumandanı 

Aıustosan ilk hlftuında 

İstanbul' a gellyer 
Londra, 21 LL - Reuterin diplo • 

matik muhabiri, Akdeniz filosu bq • 
kumandanı amiral Andrew Cunning
ham'ın ağuıtoıun ilk haftuında ami
ral ıemisiyle resmen İıtanbul'u ziya
ret edeujini teyit eylemektedir. 

Romınyı K1rıh llrol 
Yunu sul•ı•ı gezintide 
Bükreı, 21 La. - Dün akpm Bilk

ref'ten hareket eden kırat Karol, bu 
sabah Köstence'den Luceafaruİ yatı 
ile blr cutntiye çıkmııtır. Kırat Ka· 
rol. ptkt AkıılaUde Vlt acUmle Yu -

((Sona 4 anca sayfada) 
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İktisadi bahisler 
.. 
Universilede yeni Maarif Şurasının 

dünkü ~aliıniaları 

Yeni göçmen programı 

TAKAS İTİ LAFLARI 
Kliring usulü nedir? 

tesisat yapllacak 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti İstanbul üniversitesinin ye -
ni ders yılı faaliyeti hakkında tetkik
ler yaptırmaktadır. Bu arada üniver
sitenin bugünkü verimini arttırmak 

ve aynı zamanda dünya üniversitele -
rinden hiç bir farkı olmıyacak kadar 
mükemme1 bir teşkilatla faaliyete de
vam edebilmesini temin etmek için bir 
pliin hazırlamaktadır. Bu planda üni· 
versitede yeni yapılacak inşaat ve 
enstitüler mühim bir yer almaktadır. 

Maarif Şürası komisyonları dün de 
çalışmalarına devam etmişlerdir. Şii • 
ra bugün saat onda umumi heyet ha -
linde toplanarak komisyonlarda tet -
kiki bitirilen meseleler ve talimatna
meler üzerinde müzakerelerde bulu -
nacaktır. 

Romanya ve Bulgaristandan 

14690 göçmen gelecek 
"Takas" ve "Kliring" son zamanlarda iktisadi bahislerde pek sık geçen tabirlerden 

olmuştur. Bugün dunya iktisadi hareketleri ne ve devletler arasmda emtea mübadelele
rine hikim olan lı:lirinı ne demektir, nastl tatbik edilir, tatbikatta ne gibi netıcelr ver
-·:tir. lşte pek salahiyetlı bir kalemden ı;ı kmış olan bır sua makale ile Ulus okurla -
-, bu mevzu uzerinde tenvir etmeyi faydalı bulmuştur. Bu yaZtlarm dikkatle ve isti - 1 - Plan komisyonu: 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, yeni sene göçmen prog• "'
mını hazırlamıştır. Bu programa göre, 1939 senesi içi·nde Bul·• 
ristandan 11 .290 ve Romanya' dan 3400 olmak üzere ceman 1 ı' ,. ı 
göçmen anavatana getirilecektir. 

--.le ile okunacatmdan şuphe etmiyoruz. 

Takas itilafları ne demektir? Tabir/ mesi ise her iki taraf için de zaten 
daha ziyade kliring veya kliring ih - maksud bulunuyordu. Kliring usulü-
tılafları diye yadedilmektedir. 1929 
bı.iyük buhranını müteakip memleket
ler arasındaki düyun ve matlfıbatın 
mütekabilen t~sviyesi müşkillata uğ
raması üzerine devletlerin veya te -
davul bankalarının o düyun ve mat
lubatı takasa tabi tutmak suretiyle ô
deşmeği mümkün kılabilmek üzere 
aralarında bir takım mukaveleler ak
tedilmeğe başlanılmıştır ki işte bu 
mukavelelere takas itilafları namı ve
rilmiş ve verilmektedir. Sadede kolay 
lıkla girebilmek için az çok muhtelif 
§ekilleri bulunan takastan bir misal 
ile mekanizma hakkında bir fikir ve
relim ve bunun için Türkiye ile Ro -
manya arasındaki ticareti göz önüne 
alalım: Romanya' dan memleketimize 
mal sokan türk ithalatçıları Roman· 
ya'lı ihracatçılara borçlarını türk li
rası olarak Türkiye cumhuriyet Mer
kez Bankasına öderler. Romanya'ya 
memleketimizden mal gönderen türk 
ihracatçılar da Romanyalı ithalatçı -
lardan alacaklı bulundukları matlüp
larını Türkiye · Cümhuriyet Merkez 
Bankasında müterakim o türk lirası 
ithalat bedellerinden istifade ederler. 
Karşı tarafta da bu usul tatbik olu -
nur: Türkiye' den mal getirmiş olan 
Romanya'lı ithalatçılar, türk ihracat
çılarına olan borçlarını Ley olarak 
Romanya Milli Bankasına yatırırlar, 
Türkiye'ye mal göndermiş olan Ro -
manya'lı ihracatçılar da türk müşteri
lerinden olan matlUplarını Romanya 
Milli Bankasındaki ithalat bedelleri 
le ler üzerinden istifa eylerler. İzah 
eaden ıu tediye mekanizmasından 
sühuletle anlaşılacağı veçhile parala
rı biribirinden mütehalif olduğu hal
de iki memleket arasındaki mütekabil 
ithalit ve ihracatın bedelleri ata.kadar 
alacaklılara tesviye olunurken hiç bir 
döviz teatisi mevzuubaha olmuyor, 
türkler borçlarını türk lirası olarak 
tediyeye ve alacaklarını türk lirası o
larak istifaya imkan buluyor ve karşı 
tarafta da Romanya'lılar borçlarını 
ley olarak tediyeye ve alacaklarını 
ley olarak istifaya kezalik imkan bul
muş oluyorlar. Yine izaha lüzum yok 
tur ki gerek Türkiye'de Türkiye Cüm 
huriyet Merkez Bankasına gerek Ro
manya'da Romanya Milli Bankasına 
yatan paralan her iki müessese biri
birine zamanında haber verir ve nu
maraya tabi bu haber sırasına göre 
alakadar ihraçatçılara muktazi tedi -
yatın ifasını temin ederler. Mekaniz
manın esası budur. Fakat bu esas et
rafında muhtelif şekiller vardır. Ez
ctimle bazı anlaşmalarda kısmen veya 
tamamen döviz alınıp verildiği de o
lur. Netekim bu ciheti ilerde mevzu
ubahs edeceğiz. O bahse ve diğerleri
ne geçmezden mukaddem takas iti · 
lafları usulü nereden ve nasıl doğ -
muştur, şimdi bunu izah edelim. 

nün tekevvününde başlıca amiller, bu 
zaruretler olmuştur. Diğer taraftan 
sistem ticaret muvazenelerinin mü -
him açıklardan kurtulacağı ümitleri
ne kapı açtığı gibi bilhassa malımızı 
alanın malını alırız, gibi cazip bir 
düsturu da çok okşuyordu. Biz 1933 
senesinde asıl kliring sistemine gir
mezden mukaddem 1937 teşrinisani

sinde resm nimresmi bir takım deva-
ire ait mübayaat için harice döviz 
göndermek zaruretinden kurtulmak 
maksadiyle o zaman (takas) dediği -
miz usulü, yani bu mübayaat için dö
viz yerine kendi ihraç mallarımızdan 
mal vermek usulünü tecrübeye teves
sül ettik. (1873 numara ve 22 temmuı 
1931 tarihli kanuna müteferri 11940 
numara ve 12 teşrinisani 1931 tarihlı 

kararname). Bu takas yürümedi. 1933 
senesinde fransızlarla temmuz tarih
li ilk kliringi tatbike başladık. Bunu 
alınanlarla ve diğer memleketlerle 
yaptığımız kliringler takip etti. Biz 
de kiliringlerin akdinde en mühim 
amil, o sıralarda pek ziyade düşkün 
seviyeler gösteren harici ticaretimi
ze, ezcümle ihracatımıza bir kalkın -
ma hareketi temin etmek suretiyle 
döviz tasarruf arzusu olmuştur. 
"Memleket mahsulat ve mamuiatını 
ecnebi piyasalarda satmak, memleke
te lüzumu olan maddeleri mümkün 
olduğu kadar dahilde istihsal etmek, 
hariçten ancak tatmin edilmiyen ihti
yaçlara mukabil eşyayı getirmek", 
hulasa "iktısadi muvazeneyi koru
mak., hedefleri veya hedefi, hüküme· 
ti tek taraflı takas usulünden başlı
yarak bizi asıl kliring itilaflarına gö
türmüş olduğunu takas komisyonu 
teşkili hakkındaki 1933 numaralı ka
nunun esbabı mucibe layiha ve maz
batalarından anlıyoruz. Cemiyeti Ak
vam komitesi, kliringlere dair açtı
ğı tahkiakt üzerine aldığı cevapları 

icmal ve ldiringlerin menşeini izah e-

derken: Devletler: l - Esasen tes

lim edilmiş olan emtianın bedellerini 

kurtarmak, 2 - Mevzuubahs mem -

leketlere mümkün olduğu kadar ve 

hatta daha dun nispetlerde de olsa 

mal ihraç etmeğe devam edebilmek, 
3 - ve mali matlQplarının (yani em
tia mübadelesinden mütevellit matlu

bat haricinde kalan alacakların) kıs

men olsun istirdadını temin etmek i
çin kliring usulünü kabule mecbur 
olmuşlardır, der. İlk kliringler 1931 
senesinde İsviçre ile Avusturya ara
sında 12 ve İsviçre ile Macaristan a
rasında 14 teşrinisani 1931 tarihiyle 
aktedilmiştir. 

M. L. 

Kayseri' de at sergisi 
Kayseri, 21 a.a. - Şehrimizde her 

sene yapılmakta olan at sergisi önü
müzdeki pazar günü Pınarbaşı kaza 
merkezinde açılacaktır. Bu sergide 
yeti9tiricilere 5130 lira mükafat tev
zi edilecek, bu meyanda yeni teessüs 
eden 100 taylık büyük deponun da 
küşat resmi yapılacaktır. 

Üniversite idaresiyle yapılan te
maslar neticesinde bu sene üniversite 
bahçesinde mevcut enstitülere ilave 
olarak bir fizik ve bir de kimya ensti
tüsünün kurulması kararlaştırılmıştır. 
Enstitüler 1.000.000 °lira sarfiyle vücu
da getirilecektir. 

Afyon kazalarında 

e!ekf rik, su ve yol 
f aaliyeller i ilerliyor 
Afyon (Hususi) - Vilayetimizde, 

şehirden maada diğer bir çok kazala
rın da SU, yol, elektrik gibi amme işle
ri üzerinde hummalı bir faaliyet var
dır. Dinar kazasiyle Çay nahiyesi mer
kezleri elektrikle tenvir edilmiş bu • 
lunmaktadır. Sandıklı '<la da tesisatın 
ikmali için çalışılıyor. Bolvadin'in e -
lektrik tesisatı tamamiyle bitmiş bu -
lunmaktadır. Bugün yarın cereyan ve
rilecektir. 
Şuhut nahiyesinin de elektrikle ten

viri için bir eksiltme açılmıştır. Bu 
nahiyemizde elektrik santralı mazotla 
işliyecektir. 

Bundan başka kazalarda yol faaliye
ti eskisi gibi devam etmektedir. Halk, 
uzun zamandanberi Kocatepe'ye giden 
yolun bozukluğundan şikayet ediyor
du. Son günlerde Şuhut nahiyesi mü
dürünün bizzat nezaret ettiği geceli 
gündüzlü bir çalışma ile Kocatepe'ye 
de 22 kilometrelik güzel bir yol ya -
pılmıştır. 

Vezirköprüde halkevi 
çalıımaları 

Vezirköprü, (Hususi) - Vezirköp
rü halkevinin muhtelif kolları, geçen 
ay içinde de çalışmalarına hummalı 
bir şekilde devam etmiştir. Bu ay için
de yapılan seçimle vazife alan yeni ko
miteler çalışmağa başlamışlardır. Hal
kevinin teşebbüsiyle Vezirköprü'de 
şeker pancarı zeriyatma başlanarak 
gelecek yıl bunun daha verimli bir şe
kilde devam edebilmesini temin için 
pancar ekicileriyle bir konuşma yapıl
mıştır. 

Her türlü sebze ve meyve yetiştir -
meye elverişli olan Vezirköprü mın

takasında sebze meyveciliğinin fenni 
usullerle inkişaf ettirilmesi için de a
lakalılarla faydalı konuşmalar yapıl -
mıştır. 

Köy imam vazifeleriyle köy katip -
!eri için açılmış olan kurslar ve zehir
ligaz kursu bu ay içinde de e<alışmala
nna devam etmiştir. 

Muğla elektriği 
Muğla, 20 a~. - Belediye meclisi 

dün bir toplantı yaparak Muğla hid -
ro elektrik tesisatının Milas ile müş
terek yapılması meselesini tetkik et -
miştir. Belediye meclisi bu hususta 
Milas belediyesiyle muhabereye giri -
şilmesine karar.vermiştir. 

Türkiye'de tahsilin bugünkü duru
mu ve ana meseleleri hakkındaki tet
kiklerine devam etmiştir. 

2 - ilk Öğretim komisyonu : 
a) İlk okul programı üzerindeki ça 

lışmalarına devam etmiştir. 
b) Maarif müdürleri talimatname -

sinin tetkilerini bitirmiş ve raporunu 
Şüra reisliği!le vermiştir. 

J - Orta öğretim komisyonu : 

a) Liıeler, orta okullar inzibat ta -
limatnamesi hakkındaki tetkikatını 

bitirmiştir. 

b) Liseler, öğretmen okulları ve 
orta okullar sınav talimatnameleri ü
rinde müzakerelere devam etmiştir. 

c) Sukomi&yonlarda Matematik, Ta 
biiye."Türkçc,. Edebiyat, yabancı dil 
ler, Fizik, Kimya programları i c pan
siyon nizamnamesi, kasket talimatna -
mesi, yabancı diller talimatnamesi, 
Sanatoryum ve Prevantoryum talimat 
namesi üzerindeki tetkilerini tamam
lamıştır. 

4 - Teknik öğretim komisyonu : 
Sukomisyonun umumi heyete arze

deceği raporun hazırlanmasına devam 
etmiştir. 

S - Yüksek öğretim komisyonu : 
Ruznamesindeki meselelerin tetki • 

ki tamamlanmıştır. Şuraya arzedile -
cek raporun hazırlanmasına başlamış
tır. 

6 - Neşriyat komisyonu : 
Okul kitaplarının Maarif Vekilliği 

tarafından basılmasına ve yayılması • 
na dair talimatnamenin tetkiklerini 
tamamlamış ve umumi heyete arzedi
lecek raporunu hazırlamıştır. 

7 - Beden terbiyesi komisyonu : 
Lise ve orta okul müfredat program 

!arı üzerindeki çalışmalara devam et
miştir. 

8 - Dilekler komisyonu: 
Reislik makamından kendisine ha -

vale edilen dilekleri ve raporları tet
kik ederek ait oldukları komisyonla • 
ra tevdi etmiıtir. 

B. H. Raşit Ôyme ,. n 

radyoda konferansı 
Ankara radyosunda Maarif Veka· 

leti ilk öğretim şube müdürü ve Gazi 
Enstitüsü pedagoji öğretmeni B. Hıf
zürrahman Ragit Öymen maarif ıura· 
sı dolayı siyle enteresan bir konf crans 
vermiıtir. Konferansçı, Şuranın üze
rinde esaslı bir surette meşgul oldu -
ğu mevzulardan üç sınıflı köy okulla
rımızda, beş sınıflı tedrisat yapılma -
sını gerektiren sebepler ve bunların 
tatbikine ait şekiller üzerinde dur
muştur. 

Köy okullarımızın vaziyetlerini ra
kamlarla ve hadiselerle tahlil eden B. 
Öymen, başka memleketlerden de mi
saller getirmiş ve mevzuı·-•ıwı ~eniş 
bir izahını yapmıştır. 

\il AVA 

~~ 
Doğu Anadoluda dün 

de yağmur yağdı 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş, rüzgar şimalden saniyede yedi 
metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklık 30 derece olarak kayde
dilmiştir. Yurtta hava: doğu Anado
hınıın şimal kısımlarında çok bulut
lu ve mevzii yağışlı, Ege ve Akdeniz 
kıyılarında açık, diğer bölgelerde bu
lutlu geçmiştir. 24 satlik yağışların 

karemetreye bıraktıkları su miktarı 
Tosya'da l, Sarıkamışta 10, Karsta 3, 
Ardehan, Karaköse ve Muş'ta 1 kilo
gramdır. Riizgarlar, cenup doğusu böl
gesinde garptan, diğer bölgelerde şi
mal istikametinden saniyede en çok 7 
metre kadar hızla esmiştir. Yüksek 
sıcaklıklar, Akhisar, Nazilli ve Bod -
rumda 37, Antalya, Adanad.., • ., dere
cedir. 

Tenzilôtlı biletler 
Gazetecilere mahsus olan yüzde alt

mış tenzilatlı halk ticaret biletleri 
şimdiye kadar yalnız muayyen istas
yonlarda satılabiliyordu, devlet de -
miryolları idaresi gazetecilere ait o
lan bu biletlerin bundan böyle halk 
ticaret bileti satmağa mezun bütün 
istasyonlarda satılabileceğini alakalı
lara bildirmiştir. 

Hayvan nakli 
Yu .. dun herhangi blr yerinde çıkan 

hayvan hastalılcları dolayıı;ivle ee -
re iryet veteriner müdürlüklerin -
den ve gerek kaza kaymakamlıklariy
le nahiye müdürlüklerinden sağlık 

raporu alınmadan bir mıntakadan di
ğer bir mıntakaya hayvan nakledilme 
si yasak edilmiştir. 

Samsun C. H. P. müfettişi 

vaıif eye baılach 
Samsun, 20 a.a. - Parti müfettişi 

Erzurum mebusu B. Salim Altuğ şeh
rimize gelmiş ve vazifeye başlamış -
tır. Vilayet Parti idare heyeti intiha
bı yapılmış ve reisliğe azadan Musta -
fa Aldıkaçtı seçilmiştir. 

Aydın Parti müfettişi 
Aydın, 21 a.a. - Parti müfettişli -

Yakalanan kaçakçdar ğine tayin edilen doktor Ali Rıza Le
vent, dün Denizli'den şehrimize gel -

Geçen bir hafta içinde gümrük mu- miş ve kendisi hazır olduğu halde ya
hdaza teşkilatı, Suriye hududunda pı lan seçimde vilayet parti başkanlı-
34 kaçakçı, 424 kilo gümrük kaçağı i-

1 ğına ilyönkurul üyelerinden belediye 
le 89 kesim hayvani 17 kaçakçı hay- reisi Etem Menderes ittifakla seçil -
vanı, İran hududunda 2 kaçakçı ile miştir. Müfettiş iki güne kadar Muğ-
40 kilo inhisar kaçağı ele geçirmiştir. la'ya gidecektir. 

Kliringlerin men~ei. - Kliringle -
rin menşei büyük iktısadi buhran sı
rasında, daha doğrusu 1931 senesi ma· 
yııında merkezi Avrupa'da patlak ve
ren mali buhranın doğurduğu döviz 

takyidatı ve bu takyidatın günden 

güne tiddetlenmesidir. Dünya mem
leketlerinin k5ğı<t paralarını, temsıl 

ettikleri aJtına tahvil etmek usulü or
tadan kalkmış bulunuyordu. Mevzuu
bahs takyidat bir taraftan mali düyu
nun (düyunu umumiye mürettebatı, 

bankalar arasındaki düyun ve muma
silleri) tesviyesi için memleketlerde:ı 
çıkacak dövizlerin ihracına manialar 
ihdas ederken diğer taraftan harici 
mübadele münasebatında ticari düyu
nun, tabiri diğerle ithalat bedelleri
nin mukabil memleketlerdeki ihracat
çılara tesviyesine hailler teşkil edi
yordu. Beynelmilel mübadele saha 
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Mutbakda da teknik 
Bir dost şu hikayeyı anlattı: 

,. - Kızım lsmetp:ış;. Enstitüsü
ne gider, önümüzdeki sene mezun 
olacaktır. Pişirmesini her yeni öğ
rendiği yemeği evela evde tatbik 
eder. 

ber mesela o zaman ayrılmak iste
miyen birçok evliler mahkemeye 
müracaat etmektense her gün bir 
ağaç kesmeği tercih ederlerdi ..• 

Şimalli İnsanların kanunname· 
sinde daha garip bir madde var
dır : 
"- Beyaz ayı ilk görenindir. 

L nda tüccar, ecnebi memlekete gön lk" ne• ·ı fU eakimolular, hiç de beynelmilel Geçen gün ninesiyle bir yemeğirı _ ı .. ı : 
Hatta onu bir baıkası öldürse bi
le! .•. ,, c.:. diği malların bedelini istifa ede nizam ve kaidelere ayak uydur-

masrafı münakaşasını yöpıyorlardı. 
miyordu. Sebebi mukabil memleket· . Otobüsten inerken dikkat et- 111ak lüzumunu duymamıılardır. ihtiyar kadın zemane gençlerınin 
teki borçlunun, deynini ödememesi masraflarından §ikayer ediyordu: tim: 12 yolcudan yedisi, elinde- Bu ufacık boylu, tirin yüzlü 
değildi: borçlu borcunu alacaklısı ki bileti, hemen yanıbaıımızda milletin kendilerine göre bir ka-
emrine amade tutuyor ve mesela bu "- Her şey ölçü ile, ölçü ile... duran çöp kutuauna attı. Diğer nunnameıi vardır: ferdi için bile 
deynini kendi memleketinde alacaklı- Mutlağa"terazi girer mi hiç? Ye- beıinden üçü yere attı, ikisinin bu kanunnamede maddeler halin-

Kazara bu ilk görünce mülki
yet veren maddeyi tatbik ettiğini· 
zi düıününüz: ne garip ha tara ııel· 
mez iddialar olurdu ... 

Hayat pahalılığı 
nın lehint: bir bankaya yatırıyordu. mek el karariyle olur ..• ,. ne yaptığını göremedim. de tesbı"t edı'lm·ııtı'r. Onun 

1
• .. in a-
3' Bütün dünya hayat pahalılı· 

Fakat borçlunun mensup olduğu hü- Genç kız ölçülü yemeğin daha u- Yalnız gözümün önünden kaç- ralarında sık sık huzursuzluk ve ğından ıikayetçi. Bunun ıebeple· 
klımet, 0 paranın ihracatçıya tesviye cuz olduğunu iddia edıyordu. iş o mıyan ıudur: elindeki iti bitmiı o- anlaımazlık olmaz. ri etrafında ıu iddia da var: her 
edilmek üzere ecnebi memlekete nak- kadar hararetlendi kı bızim hanım lan bileti, hakiki yeri olan çöp ku· Fakat bu kanunnamede bize tarafta tam randımanla çalıtan 
line mümaneat ediyordu. Bu vaziyet müdahale etmeğe mecbur kaldı. Ha- tusuna atanların hemen hemen •arip aelecek hükümler vardır. · 
müvacehesinde döviz sıkıntısı içinde k ld b. a . . . Ü • • • harp endüstrisi iıçilerin ücreh 
bulunan memleket dışardan getirte - em o u, ır g n nınesı, ertesı g n hepsi gençtı. Mesela bir maddesi fÖy)e der: teklinde piyasaya bol para dökü-
ceği malların bedelini kendi malla- de torunu aynı yemeği yaptılar. Ne Yere atanlar iıe aksi... "Bir fok balıiı öldüren erkeğin yor, buna mukabil geçinmiye ya. 

yalan söyliyeyim, kızımın yemeğı Ne birincisini tebrik, ne ikinci- en az kansından bir gün ayrılma· nyan maddelerin istihsali azalı-
rının bedeliyle ödemek yoluna mey - daha nefis olmu§tU. işin garibıne 
letti~i gibi döviz sıkıntısı içinde ol- sini tenkit edelim: bunlar, nesil- ıı lazımdır!,, yor bu yüzden de bu maddeler 

• bakınız Jci, daha ucuza da çıktı. . ı · · · ı d 1 b b' 1 h ı 1 sun olmasın karşı memleket de kendi erın ıtıyat an ır. Mese a unu ız fÖY ece tat· pa a ı aııyor. 

ihracatçılarının ecnebi memlekette ve Tekniğin mutfağa bile girdiği Halk kanunu: bik etsek : Harp endüstrisi hayat pahalı-
ya memleketlerde takılıp kalmakta o- hakikati, bana yeni bir §ey öğretti "-Bir ağaç kesen erkeğin ka- lığına sebebiyet veriyor diye pek 
lan matluplarını her ne ıekilde olursa ama, o gündenberi kızımın ninesı Topraklan üzerinde iddialar namdan en az bir ıün ayrılması fazla üzülmeğe mahal yok, ya ma· 
olaun kurtarınafa iater istemez mey- ipiz kaldı: ara sıra içine girmesi ve talepler olmadıiındaa mı, 10k· 11mclırl" ...Jlih harbin kendiai olaaJ'cb, o 

Getirtilecek olan bu göçmenler · .1 

Bulgaristan'a ait olanları 937 ve y,.,8 
seneleri içinde mallarını tamamen tcıs 
fiyeetmiş, pasaportlarını almış ve 
Bulgaristan'da her türlü alakalarını 
kesmiş olanlardır. 

Romanya'dan getirilecek olan göç • 
menlerde, 938 senesi içinde terkiti. • 
biiyet muamelelerini ikmal etmiş ve 
hicrete hazır bir vaziyete gelmiş bu
lunanlardır. 

Bu suretle gerek mallarını tasfiye 
etmiş, pasaportlarını almış ve tabiiyet 
lerini terketmit olan bu 14690 nüfus
tan maada katiyen hiçbir fert, gerekse 
Bulgaristandan ve gerekse Romanya
dan göçmen olarak getirtilmiyecek ve 
vaki olacak müracaatlar da kabul e • 
dilmiyecektir. 

Yeniden neşrolunan 3657 sayılı ka
nun mucibince serbest olarak anayur
da gelmek istiyen türk soy ve kültü
ründen bulunan şahıslar pu konten • 
jan'ın haricinde olarak bu kanun hü
kümleri dairesinde kabul olunacak· 
tır. 

iskan kaydiyle ve hükümet mari. 
fetiyle getirtilecek olan göçmenlere 
2510 sayılı kanunun 17 inci maddesi 
dahilinde ve ancak bütçenin imkanı 
nispetinde yardımlar yapılacaktır. 

Bu ıuretle gelecek göçmenlere ev 
yaptırmak imkanı yoktur ve esasen 
ev arsası gösterilmek suretiyle ev yar 
dımı da kanunen tekemmül etmiş o
lacaktır. 

Bulgaristandan gelecek olanların 

sevklerine ağustos ayı içinde başla -
nacak ve her sene olduğu gibi hükü
metçe tutulacak vapurlarla Varnadan 
Tuzlaya getirtilecek, burada her tür
lü sıhi, tabiiyet ve diğer muamelelere 
tabi tutulduktan sonra mürettep yer
lerine sevkolunacaklardır. 

Romanya'dan sevkiyata ancak har
manların kalkmasından sonra yani 
eylül ayı içinde başlanılacak ve Kös
tenceye gönderilecek vapurlarla ana
yurda getirtileceklerdir. 

Emniyet Umum MOGDll 

bugün geliyor 
Birkaç gün evel vedi etmek Uzert 

Adana'ya gitmiş olan eski Adana va
lisi ve yeni emniyet umum müdürü -
müz Bay Ali Rıza Çevik bu sabahki 
Toros ekspresiyle şehrimize gelecek· 
tir. 

Safranbolu'nun 
imôr plônı 

Saframbolu, 21 a.a. - Yeni beledi
ye istimlak kanunu kasabanın imar 
planı tatbikatı iglerinı kolaylaştır -
mış olduğundan belediye meclisi fev
kalade bir toplantı yaparak imar mın
takasının istimlak ve tanzimi için büt
çesinden 10 bin lira ayırmış ve beledi 
yeler bankasından da 50 bin lira borç 
almağa karar vermiştir. 

Adliye Vekaleti Avrupa'ya 

beı hakim gönderiyor 
Adliye Vekaletimiz, görgü ve bil

gilerini arttırmak için beş hakimini 
Fransa'ya göndermeğe karar vermit • 
tir. Gidecek olanlar, vazifelerinde göa· 
terdikleri gayretle tanınmış adliyeci
lerimız arasından Vekaletçe seçilmit
lerdir. Haber aldığımıza göre Ankara 
sulh hakimlerinden Lutfi Doğutürk, 
başmüddei umumi muavinlerinden 
Mehmet Ali, zat işleri başmuavini 
Murat Çumralı, Balıkesir müddeiu
mumi muavini Necmettin Yeşil ve 
Ankara hakimlerinden Hamdinin i· 
simleri Vekaletçe tesbi t edil mittir. 
Genç adliyecilerimiz ay başında mem
leketimizden ayrılacaklardır. 

25 sene evelki ha•bire 
me unlarının toplanhsı 

17 temmuz 914 te son defa mülazl
misani çıkan Pangaltı ve Halıcıo~lu 
harbiye okulları talebelerinden An· 
karada bulunan 61 sınıf arkadaşı 30 
temmuz 929 da mektepten çıkışları · 
nın 25 inci yıldönümleı ini kutlamak 
için Ankara istasyon gazinosunda ai
leleriyle birlikte bir toplantı yapmıya 
karar vermişlerdir. 

Memleketin diğer kasabalarında 
bulunan sınıf arkadaşlarının da aynı 
günde kendi aralarında bir toplantı 
yawü ıınıf arkad lıiı 
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~ ( DUNKU ) 
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ı ....................................... 1 
i DIŞ POLİTİKA DÜNYA HA' BERLERİ .................................................... 
Şahlanan demokrasiler 

Birkaç ay evelisine kadar, alman 
"'~ italyan gazeteleri, demokrasile • 
!'ın artık tereddi ve inkıraz yolu ü
:ıerinde yürümekte olduklarına 
dünyayı İnandırmak için hayli mü • 
!'ekkep aarfetmekte idiler. Demok
rat memleketler, rahat hayata alıı
lnıı, Yağlanmıı ve gobeklenmit in
•anlara benzetiliyordu. inisiyatif 
•rtık feragatkar ve azimkar otori • 
ter lb l k l · 1 • · t" B eme et erın e lerıne geçnuf ı. 

1 unlal'lıl mirasını paylaımıya hazır-~nırkendir ki vaziyetin hiç de oto • 
tıter devletler tarafından gösteril • 
hlek istenildiği gibi olmadığı anla
tıldı. Filhakika, demokrat devletler 
ta.rafınd ·· ·· ·· 1 - h an tecavuzu on emege a-
~ırlık olarak geçen marttanberi, ya
Pılan hamleler otoriter memleket 
Politikacılannın akıllannı baılarına 
i~t~rıniı olacaktır. İtalya, bilindiği 
tıbı, 1927 seneııindenberi askeri ha
~ırJıkta bulunuyordu. Muaolini, 12 
k~lledir İtalyan milletini, "topye
A un,, bir harp için hazırlamaktadır. 
b lrnanya'nın hazırlığı daha sonra 
~tl~akla beraber, bet &enedenbe

~~ bu. devlet de bütün faaliyetini si
ahlanrnak noktası' üzerinde topla • 

Tokyo görüşmelerinde 
dün bir anlaşmıya var1ldı 

Tiençin hôdisesinin esasını teşkil eden 

meselelerin halli mevcut güçlükleri azalttl 

Japon Dtf Bakanı Arita 

Çemberleyn hafla 
tatiline gitti 

Londra, 21 a.a. - Başvekil B. Çem· 
berleyn, hafta tatilini geçirmek üzere 
bugün öğleden sonra Londra'dan Şe
kers'e hareket etmiştir. 

Belçika Slovakya 

istiklôlini tanıdı 
Bratislava, 21 a.a. - Hariciye neza -

reti, Belçikanm Slovakya istiklalini 
filen tanımış olduğunu bildirmekte -
dir. 

Yunan deniz ticareti 

filosu yenileştiriliyor 

lllıttır, Almanya bütün gelirini kara 
je hava silahlarına aarfederken, 
~R'İllere hava kuvctleri için senede 
~~a: bin İngiliz lirası aarfetmekte i · 

1
1
• iki sene evci, otoriter memleket

er havalara hakimdi. Ordulan de-
~o~~at devletlere na~aran. d~h,:' 

"Yuk ve daha iyi teçhız edılmıftı. 

Tokyo, 21 a.a. - Başvekil B. Hiranuma, B. Arita ile yaptığı 
görütmeden sonra, yarın sabah için nazırlar meclisini toplantıy:ı 
çağırmıftır. Bu toplantıda nazırlar, bu sabah B. Arita ile B. Craı
gie arasında varılan anla,ma teyit edilece~ ve toplantı sonunda 
bir tebliğ neşrolunacaktır. 

Atina, 21 a.a. - İngiltere'den dö
nen ticaretibahriye m:.isteşarı B. Tzi
fos, gazetecileri beyanatta bulunarak 
Londra'daki ikameti esnasında elde 
ettiği neticelerden çok memnun oldu
ğunu söylemiş ve ezcümle Elen tica
ret filosunun tedrici surette yenileş -
tirilmesini mümkün kılmak üzere E
len armatörlerine uzun vadeli krediler 
verilmesi esaslarını vazetmiş bulun -
duğunu kaydeylemiştir. 

O a:ıunan bir harp çıksaydı, demok- Salahiyettar japon mahfillerinden t 
öğrenildiğine göre, Tiençin hadisesi- j ,.. • 
nin e;a~ını teşkil e?en meseleler.~n u : ç.· nlıler ÜÇ 
mumı hır hal suretıne raptını mutea - taburu imha ettiler 

l'atlann eninde sonunda, zaferi ka
~"lllnaları ihtimali galip olmakla 
~raber, otoriter devletlerin ilk 
anılede muvaffakiyetler kazana

cakları ıüpheııizdi. 
kip, hususi meselelerin müzakeresi i
çin vaziyet hazırlanmış bulunmakta -
dır. Esas meselelerin ha]]i üzerine, 
Tokyo müzakerelerinin girmiş oldu -
ğu çıkmaz halen açılmıştır. Maamafih 
İngiliz büyük elçisi, bazı umumi mese
lelerin halli için hükümetinden tali -
mat istemiş bulunmaktadır. 

Japonlar bir çin limanına çıktı Bugün vaziyet tamamiyle değİf· 
tllittir. Otoriter devletlerin tahrika
:ı. tabir caizse, demokrasileri tah
andınnıttır. lngiltere'nin ve Fran-
la'nın yaptıkları hamlt.:ler kartısın
da Almanya'nın ve bilhassa ltalya
tlın aenelerce mesaiden sonra elde 
ettikleri netice pek aönük görünmek 
ledir. Demokrat de~letler tarafın· 
dan Yapılan;,. hamlelerin bilançosu 
fÖyle hülasa edilebilir : 

. 1~ - lngiltere birkaç sene evel, 
~· •hları için pek az masraf eder-
.eıı, bq aeneki milli müdafaa bütçe-

;!~ ( 730) milyon İngiliz lirasına ba • 
1~ olrnuıtur. lngiltere'nin deniz ha
~Y • 
Nk_.ı kara orduauna sahiptir. 

./İrı.di lasi)tere handa Almanya'
:Ya tefevvuk etmittir. Binaenaleyh 
deınokrasiler, denizde, havada ve 
karada otoriter devletler üzerine 
tefevvuk temin etmit bulunuyorlar. 

2 - İngiltere, "dostlarının si-
1" h " a lanma hazırlığı için parlamento-
l'.a., altrnıı milyon İngiliz liralık tAh
'•ıat kabul ettirmiıtir. Bu pnnaın 
ile tekilde tevzi edileceiini tayin et· 
~ek Üzere, İngiliz ve franıız askeri 

eyetleri, "dost,, memleketleri zi -
l'aret etmektedirler. 

1 
3 - lngiltere, ananesinden ayn -

karak aulh zamanında mecburi as · 
.erlik sistemini kabul etmiıtir. Bu 
kııtem altında ilk otuz bin asker bir 
f:. aç gün evel ailih altına alınmı§hr. 

1• elecek ay içinde lngiltere'nin, si
ah altmda bulundurduğu askerle • 

l'İn miktarı bir milyona baliğ olacak: 
lır. 

.. 4 - fngiliz deniz ihtiyatları a
tuıtoa ve eylul aylan zarfında hiz
ltıete çağrılmıtlardır. Beynelmilel 
ltıünaaebetlerin en çok gergin bir 
;•fhaya gireceği zannedilen bu ay
ar zarfında İngiliz deniz kuvetleri 
~ferber bir halde bulunacaktır. 

S - Bütün bunlar demokrasile
~~ ma.ddi sahadaki hazırlıklandır. 
b •nevı sahadaki hazırlıkları da 

Gene aynı menbalara göre bu sabah 
varılan anlaşmanın en esaslı sebebini, 
"her halde hükümetinden aldığı tali • 
mat" üzerine inğiliz büyük elçisinin 
takındığı uzlaşıcı hattı hareket teşkil 
eylemiştir. Öğrenildiğine göre, bu sa
bah B. Arita ile B. Craigie arasında 
müzakere edilen meselelerin en mü • 
himlerinden biri, Japonyanın Tiençin 
imtiyazlı mıntakası üzerinde muhasım 

Japonya İngiliz nüfuzunu 
tanıyor 

Tokyo, 21 a .a. - İngilterenin dış 
politikasına her hangi yabancı devlet 
tarafından tesir yapılmasına müsaade 
etmiyeceğine dair olarak Çemberleyn
in Avam Kamarasında yaptığı beya -
nattan bahseden hariciyenin selahiyet
tar mümessili, bugünkü gazeteciler 
toplantısında yaptığı beyanatta, Ja -

ponyanın hiç bir suretle İngiltereyi 
Çin hakkındaki siysetini değiştirmiye 
mecbur etmek niyetinde olmadığını ve 
!ngilterenin asırlardanberi Çindeki 
nüfuzunu tanımış ve teslim etmiş bu
lunduğunu bildirmekle beraber şunla
rı ilave eylemiştir : 

"- Uzak doğu meselesi son yıllar 

zarfında seri ve esaslı bir istihale ge
çirmiştir ve Japonya, İngilterenin ye
ni realiteyi arzusiyle tanıması ve dış 

politikasını da buna uydurması lüzu -
munda israr eylemektedir. 

Kanada'daki japonlar 

Midland - Antario, 21 a.a. - Anta
rio muhafazakarlarının ıefi Albay 
Drew, siyasi bir toplantıda §U beyanat
ta bulunmuştur : 

"- Kanadanın nazikane ve fakat son 
derecede kati olarak Japonyaya açık -
tan açığa İngiltere aleyhine mütevecih 
bir siyaset kabul etmesi takdirinde 
Kanadada yerleşmiş olan bütün japon
ların derhal ihraç edileceklerini söy -
!emesi iktiza eder.,, 

Siyamdaki ~inliler 3 milyon dolar gönderdi 
Chung. King, 21 a.a. -Çin krtaatı, Canton'un şimalinde Tsun

ghue ile Huahıien arasında dütmanın mevzileri~i muhasa~a. et -
mitler ve 3 japon taburunu imha ederek fazla mıktarda muhım • 
mat ele geçirmişlerdir. 

1 
Japonlar bir ıehri aldı 

M lb 1 d Tokyo, 21 a.a. - Çin'in cenubu şar-acar ma ua ın a kisinde çok mühim bir sevkulcen 

Bükreş, 21 a.a. - Rador ajansı bil· 
diriyor: 

Romonya gazeteleri, Romanya aley
hindeki macar kampanyaS\m şiddet -
le reddetmekte berdevamdırlar. 

Timpul gazetesi başmakalesinde 
şöyle diyor: 

noktası olan Kooping müstahkem 
tehri, pazartesi günü japon kıtaatı . . .. 

ııbozuk çinliler tarafından iıgal edil· 
mekte olan ve Chansi'nin cenubu şar
kisinde bulunan Tchow şehrini salı 

günü zaptetmizlerdir. 

Siyam'daki çinliler 3 milyon 
dolar gönderdi 

Chung - King, 21 a .a. - Siam'daki 
Çin ticaret odası reisi B. Yi - Kwang-

"Bu kampanyaya karşı yapılacak en Yen, tayyare ile Hong - Kong'dan 
iyi şeyi Romanya hükümeti yapmış - Chung - King'e gelmiştir. 
tır: hükümet, efkarıumumiyenin ve Mumaileyh. 3 milyon dolar getir -
bilhassa ekalliyetlerin macar mücade- mi§tir. Bu parayı Siam'daki çinliler, 
!esindeki kötü niyeti bizzat anlaması Çin davasına muzaharetlerinin bir nı
nı temin için macar uydurmalarını ro- tanesi olarak göndermişlerdir. 
men matbuatında olduğu gibi neşret -
tirmiştir. Bu mücadele, hem ekalliyet Japonlar bir Çin limanına çıktı 
lerle olan münasebetleri bozmak hem 
de batı efkarıumumiyesinde Macaris
tan'a karşı sempati uyandırmak gibi 
iki gayeyi istihdaf eylemektedir. Boş 
teşebbüs. Zira ekalliyetler müsait bir 
muameleye mazhardırlar ve batı ef -
karıumumiyesi de bu hakikati teslim 
eylemektedir." 

Gazete, Tuna havzasında ve balkan
larda bir çok vahim meseleler mevcut 
bulunduğu şu sırada bir milletin fena 
bir hava ihdası için çalışmasını tees -
ssür ve teessüfle karşılamaktadır. 

Curentuel gazetesi yazıyor: 

Londra, 21 a.a. - Reuter ajansının 
Şuting'den aldığı haberlere göre, şid
detli bir bombardımanı müte;ıkip, ja· 
pon kıtaları, Hongkong'un yüz kilo -
metre kadar şimali şarkisinde kain 
Suabzu Çin limanına çıkmışlardır. 

İsviçre gazeteleri 

Almanya'da toplatıldı 
Berlin, 21 a.a. - Yukarı Adige ve 

Tiroide oturan almanların dışarı çıka
rılmalarından bahseden yabancı ga • 
zeteler ve ezcümle almanca olarak çı • 
kan İsviçre gazeteleri bütün Alman • 
yada toplatılmıştır. 

l.ınlardan geri değildir. Birkaç ay 
;\'eliaine kadar lngiltere'de ve 
t ranaa'da Almanya'ya ve ltalya'ya 
. &raftar olanlar bile vardı. Bugün 
ıtllyan ve alman tecavüzünün mak· 
'-t ve hedefleri İngiliz ve franaız 
~lletleri tarafından iyice anlaııl· 
~tbr. Fransız hükümeti, alman 
t~0Paganda teşkilatının Fransa'da-

11 faaliyetini önlemek için tedbir 
~?'•tlır. Almanlardan külliyetli 
~.1ktarda para alan iki gazeteci tev
liıf edilerek aakeri mahkemeye ve -

8. Muşanof Londra'dan 

Paris'e gidiyor 

"Macarlara göre, 1918 den beri Av
rupa'da olup bitenler hep muvakkat 
mahiyettedir. Gerçekten memnun ol -

madıkları için hayal sahasına iltica e

diyorlar. Bununla beraber geçen 

martta ihtiyatların umumi fekilde da

vet edilmesi, göstermiıtir ki hakikat, 

Romanya milletinin ekalliyetlerin mü 
zaharetiyle hakkını daima müdafaa -

ya -'amade olduğu merkezindedir." 

Romania gazetesi de bu mücadeleyi 
reddetmekte ve Macarların Karpatlar 
Ukranyasında dört rumen mektebini 
kapadıklarını ve bu ıuretle romen ço
cuklarını tahsilden ve papaslarla mu
allimleri tahsisatlarından mahrum et
tiklerini ilave eylemektedir. 

Almanlar mahsulü 

kontrol alhna aldı 
Prag, 21 a.a. - Protektoranın her 

tarafında hasat baılamış olduğundan 
alman memurları, hususi mezuniyet 
almadan buğdayı harman etmemeleri 
için köylülerin ziraat makinelerini 
kurıunla mühürlemişlerdir. 

•111littir. Bunlardan birinin, Temps 
tıb·ı .b. t d"- . ili yarı reamı ır ga1:e eye, ıgen-

~ il de Figaro gazetesine mensup ol-
1\ •lan, alman propaganda tetkilah-
1.'ll derinliklere nüfu:r. ettiğine de-
11d· 

ır. 

~· liülaaa demokrat devletler, bu 
1\ ltkaç /J.Y içinde maddeten ve mi
~ ~il kuvetleımek ıçın yaptıklan 
t ~ttılelerle, otoriter devlet politika
~·· •rını filiyat ile tekzip etmişler· 
~~'t', Artık bundan sonra geçen her 
~'Trni dört saat demokrat cepheyi ;!'• ziyade kuvetleıtirecektir. Ve 

'- unutmamak gerektir ki de
at cephenin kuvetl.,....U, 1111-

Londra, 21 a.a. - Birkaç günden· 
beri Londrada bulunan bulgar mebu • 
san meclisi reisi B. Muşanof, bugün 
Londra'dan Paris'e hareket edecek 
ve Pari'te BB. Daladiye ve Heryo 
ile görüşmelerde bulunacaktır. B, Mu
şanof hafta tatilinde Pariı'te B. Her
yo'nun misafiri kalacaktır. 

B. Muşanof, Londra'da bulunduğu 
müddetçe, birçok resmi zevat ve par· 
lamento muhitine mensup kimıelerle 
görüşmelerde bulunmuş ve bu arada 
ezcümle Lort Halifaks ve ingiliz hli· 
kümelinin ekonomi müsaviri B. Le
ithrou'u görmüttür. 

MalGm oldufu Uzere tamamiyl~ 
bu. il mahiyette aeyahat eden B. Mu-

Bu tedbir, alman memurlarının bu 
seneki rekolte miktarını kontrol et -
melerine medar olacaktır. 

İspanya Naurlar 
Meclisinin toplanhsı 

Slovak gazetelerinin ne,riyatı 

Bratistıiva, 21 a.a. - Bir kaç gün • 
denberi Slovak gazeteleri, Macaris • 
tan'a karşı ve revizyon lehinde §id _ Madrit, 21 a.a. - Nazırlar meclisi, 
detli neıriyata giriımiılerdir. yarın saat 18 de Burgos'ta toplanacak

tır. 

Gazetel tear makamatının Vi - İyi haber alan mahfiller, bu top-
yana kon~ •t .: ından sonra iıgal edil- lantıya fevkalide bir ehemiyct atfet
miş olan ~ v .. k mıntakaları alelacele mektedir. Filhakika, bu toplantı, lhti
tahliye ettirmekte olduklarını "° bu lilin yıldönümilnün kutlanmasından -
lllllltUalana pek )'l!unda 1 beri 1~ ilk , Na 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

a.a. Matbuat Servisi 

retli mevkiinden emin olarak tam bir 
emniyet ve si.ık<ln içinde normal mesaısi
ne devam ediyor. 

Bir ölçü 
Nadir Nadi bu başmakalede, harp ih

timalleri ne zaman yaklaşırlarsa dünya 
matbuatındaki rejim ve ideoloji kavgala
rının derhal durduğunu, aralannda hiç 
münasebet görülmiycn rejimlerin bir 
harp tehlikesi ka~ısmda derhal birleş -
me temayülleri gösterdiklerini ve hatta 
birleştiklerini ııöyliyerek, bundan, harp 
korkusunun, siyasi teşekküller arasın -
daki münasebetleri kuran baılıca unsur 
olduğu mlnasını çıkarıyor, bugün Avru
pa matbuatınd8'böyle bir vaziyet mevcut 
olmasına rağmen, ortada sükunetin av -
det edeceğine dair emare bulunduğunu 
izahtan ıonra, dünya gazeteleri tekrar i -
deolojileri kavgalarına baılarsa, bu sene 
harp olmıyacağına inanabileceğimizi i · 
l.ive ediyor. 

Ticari itler gören devlet 
müesseseleri 

(Tetkikler ve denemeler) sütununda, 
Sefa ettin Karanakçı, devlet sermayesiyle 
kurulup ticari itlerle meşgul olan mües
seselerdeki sarfiyat usulerini tetkik ede -
rek bunlar arasında mevcut tehalıifleri 
tebarüz ettiriyor ve bu işin mazbut bir 
hale konulması mecburiyetini ileri süre
rek bu teşekküllerin murahhaslariyle 
ve divanı muhasebat ' reislerinden biri -
nin riyasetinde iktisat, maliye ve ti • 
caret vekaletleri mümessillerinden mü
rekkep bir komisyonun bu işle tavzifi 
fikrini veriyor. 

TAN 
Harbin manivelası Berlin'in 
elindedir 

Akagündüz, bu başmakalesinde, İtal • 
yanın, alman tazyiki altında Almanya gi
bi düşünmek mecburiyetinden mütevel -
lit ruhi istirabını tasvir ederclt İtalyada 
her şeye Almanyanın el ve kontrol koy
muş bulunduğunu izah ettikten sonra 
taYet bir gün silih İtalya tarafından pat: 
lıyacak olursa bu silah insan öldürmek 
d~ğil, g_rupun mamulatından oldufu gö
rulec.~ğı. ve onun tetiğini bir berlinli çe
Jcecegını, Almanya bu karan göze aldığı 
müddetçe İtalyanın, pek zayıf donanma
lı Almanyaya güvenerek bir Akdeniz ma
cerasına atılamıyacağını söyliyerek har
bin manivelası birinin elinde olduğunu, 
nosyona! - sosyalizmin, insanlık karşısın
da bir imtihan geçirdiğini ilave ediyor. 

Tal ebe konferansları 

(Serbest sütunda,) J. Tataroğlu imza. 
siyle çıkan bir yazıda, Avrupa ve Ameri
ka mekteplerinde tertip edilen talebe 
konferansları bahis mevzuu edilerek bu 
konferansların ne tarzda yapıldığı anlatı
lıyro ve eın" e i · • ~==.,: 
net ee er •eren u onferarulann bizde 
de tatbikini Maarif Vekilinden bekliyor. 

YENİ SABAH 
Sulh şartları 

. Hüseyi~. C~h}t Yalçın, 'bu başmakale
sınd~, bugun ıçınde bulunduğumuz beyaz 
h_~rbın artık ölü bir noktaya ıelerek bü -
tun merak verici vasfını kaybetmil5 ol _ 
duğunu, . totaliterlerle demokrasilerin 
kuvetl~rınde muvazene husul bulunduğu 
kanaa!.ıyle ergeç ~ulh münasebetleri kur
ma~ luzumunu hıssedebileceklerini söy
le~ıkte~ ıonra, ıulh şartlarının ağır ola
cag! ~uta.~eaaını. yüı:ütüyor ve sulh cep
~e~ının ~utecavız mıhver devletlerinden 
ııtıyeceğı garantiler etrafında tahmin -
lerde bulunuyor. 

VAKİT 
Yeni sistem bir bitaraflık 

Ası!11. ~s. bu baımakalede, alman dev
let reısı_nın •. bulgar baıvekiline, şimdiye 
kadar hıç bır memleketin devlet adamı 
hakkında yaı:ımadığı şekilde bir hüsnü ka
bul gostermı, olması meselesini ele ala
rak ~u?un saikini cihan hadiselerinin 
verdığı derste ve tecrübede aramanın 
daha doğru ~!~cağını söylüyor ve mih
yer devle~lennın Bulgaristanı kazanmak 
ısttmelerıne mukabil Bulgaristanın bita
ra. _~a}mak arı:usunu her vesile ile izhar 
etıgını ancak bunu, her iki taraftan da 
menfaat koparmak şartına bagladığını 
~latara.k, muvaffak olursa hakikaten da
hıranebır yeni bitaraflık sistemi keşfet
mış demek olacdını ilave ediyor. 

SON POSTA 
lngiltere bize 20 milyonluk 
yeni kredi mi açıyor? 

Daily Herald'den naklen yazdığı bir 
~()nd~a haberinde İnıiltere hükümetinin 
ur.kıJ;eye 20 milyon ıterlin tutarında 

yen! bır k~edi açtığını, bu kredi Türki -
renın teslıhatına ve yeni istihkamların 
ınıasına sarfedilecefini bildiriyor. 

Bulgaristandan geçerken 

Muhitt_in Bl~.een, Filibeden yazdıfı 
(Her zun) ıutunundaki makalesinde 
bulgar milletinin çalıokanlığını ve türk : 
b.1;1lrar kardeşliğini tebarüz ettirerek 
turklerle. bulguların elele vermeleri lü~ 
zumunu ıleri sürüyor. 

İdari ve siyasi teşkilatımızın liderle
riyle tcmaı etmek uzere gittiğim Anka
ra.dan ou kanaatle dondum : 

"-Türkiye dünyayı saran gayri tabii
liği sük<in ve emniyetle takip cdıy r. 
Vazifesini müdrik salahiyet sahibi e~ er 
memleket mukadderatına tam bir ihtıs.ıs
la sarılmışlardır. Bu metanet bütün va
him ve endişeleri eritmiye klfidir. Ve 
bunun içındir ki türk milleti beynelmi -
Jel hadiselerin seyrini tam bir likaydi ile 
takip ederek sadece hukiımetine daha faz. 
la müfid olabilmek için çalışıyor. Ve 
bunda haklıdır, çi.ınkıi Ankara endişe bu
lutlariyle sarılmış dünyanın bir köşesin
de metin bir sulh kalesi gibi ıselibet ve 
heybetle dikilmiş, ahvali emniyetle te • 
maşa ediyor.,. 

AK~AM 

Halkla temas eden memurların 
nezaketi 

Kadıköyünde oturan bir kadın okuyu
cusunun, umumi hizmet müesseselerin • 
den birinde gioe mcı uru tarafından ma
ruz kaldığı fena muameleden şikayet et
tiğini yazıyor ve bir çok tamimlere rag
men memurların halka fena muamelede 
devam ettiklerini, onlardan diploma gi
bi nezaket bilgisi de aranmasının icap 
ettiğini söylüyor. 

SON TELGRAF 
Londra ve balkanlar 

Ethem İzzet Benice, bu unvanlı basma
kalesinde Yugoslavya naibi hükumeti 
prens Polun Londrada İngiliz kıralının 
misafiri olarak bulunmakta olduğunu 
ve prensin bu ziyaret iesnasında İngiliz 
devlet ricaliyle de gbrüşmeler yapmait
ta ve bu görüşmeler esnasında her hal<'. e 
balkanların da bahis mevzuu olmakta bu
lunduğunu ve Yugoslavyanın balkan an
tantına sadakatini son hadiselerin isb1 t 
etmiş olduğunu yazdıktan ve bu sıra1.. a 
bulgar Sobranya valisi Gospodin Muşa
nof'un da Londrada bulunmakta ve ingi
liz ricaliyle siyasi ve mali mıizakere.er 
yapmakta olduğunu ilive eyledikten son
ra bütün bu temasların çok ümit ver!ci 
olduğunu ve Bulgaristanın arazi taleple
rini zamana ve dostluk rabıtalarına ter
kederek Londra müzakereleri neticesin
de Bulgaristan için çok faydalı olacak o
lan vaziyeti almasının muhakkak suret
te bulgar milletinin istikbali yolu üze -
rindeki en doğru, en karlı ve en emin 
adımını te15kil edeceği mütaleasını ser
dediyor. 

I Amerika ve 

bitaraflık 
Vaşington, 21 a.a. - Mümessiller 

meclisi hariciye encümeni reisi B. 
Bloom, bitaraflık meselesi hakkında 
Columbia üniversitesi reisi B. Mur -
ry • Butler'in geçenlerde kendisine 
göndermiş olduiu bir mektubu neşret 
miştir. 

Murry - Butler, diyor ki : 
"Eğer infirat siyaseti takibine ta • 

raftar olanların emelleri terviç edile
cek olursa mütecaviz devletlere yar -
dım etmek suretiyle harbe sürüklene
ceğiz.,, 

Mektup sahibi, yeni bir cihan har -
bine mani olabilecek yegane siyasetin 
B. Hull'ün siyaseti olduğunu ilave et 
mekte ve netice olarak bütün dünya -
nın bu nazik günlerde kongrenin hat
tı hareketini ehemiyetle gözönünde 
tutmakta olduğunu ve kongrenin va. 
ziyeti kavramamış gibi görünmesin -
den mütehayyır bulunduiunu söyle • 
mektedir. 

Cümhurrei•İ intihabı 

Pittsburgh, 21 a.a. - Teksas'ın de
mokrat partisinin reisine nazaran A . 
merika reisicümhur muavini B. Gar . 
ner'in 1940 senesinde yapılacak reisi
cümhur intihabatı münasebetiyle fır
kanın aktedeceği umumi içtimada 500 
demokrat murahhasını reylerini elde 
etmesi temin edilmi§tir. 

Demokrat fırkasının umumi toplan
tısında 1.000 murahhas bulunacağın • 
dan B. Garner'in reisicümhur na'l'l-·
di gösterilmesi için bir kaç fazla rey 
elde edilmesi pek o kadar meşkük bir 
ıey değildir. 

f_Kü(OK DIŞ HABERur] 



ULUS 

Modern ceza evlerimizden biri daha bitli 

Kızılcahamamdaki 

çocuk islahhanesi 

• ceza evı 
yapılıyor 

Kızılcahamam'J.aki modern ı•liihane 

lki sene evet Kızılcahamam'a git- garip oluyor ama, adeta kendi evini 
miştim. Çamları ve soğuk suları mü - yapıyormuş gibi, burası için titiz ~a
kemmeldi. Ancak o zaman benim na· lıştığını teslim etmek bir borçtur. 
zarıdikkatimi celbeden, Ankara'nın Bütün bu konforu gördükten son -
bu biraz uzak me:.ircsinin ne harikul- ra . 
ade tabii güzelliği, ne <le şifalı kaplı- - Çok güzel; fakat lüzumundan 
caları olmuştu. !azla konforlu değil mi? Bu konfor 

Tek ana caddesinin başında, bele - içinde yaşamak için suç işliyenler 

diye dairesinin hemen bitişiğinde al- artmaz mı dersin? diye sordum. 
çak tahta parmaklıklı bir bahçe var - Genç adliyeci : 
dı; bahçenin gene parmaklıklı kapı- - Öyle ama, dedi, burada bir de ek-
sı ekseriya kapalı dururdu ve bahçe sik var ki insanlar onclan hiç vazgeç
içindekilerle sokaktakileri yalnız l>u mek istemezler. Ve sonra bir kelime 
Ecmbolik kapı ayırırdı. Kapısı daima ile 1ıave etti : 
açık dursaydı ve bahçe biraz daha ih- - Burada "hüriyet" yok ! 
timamlı olsaydı, burayı küçük bir Doğru ... 
park sanmamak için sebep kalmıya- Kızılcahamam ceza evi, cümhuriye-
caktı. tin ideal bir eseridir. Modern bir c-

Bahçe daima kalabalık olurdu. 1 · serdir. Bu ince demir parmaklıklı ka
çeridekiler elleri arkasında, tesbih pıdan, çantası sırtında çıkarken bir 
~aklatarak bir boydan bir boya müte· vatandaşın ahlakını değiştirmiş ola
madiyen dolaşırlar, dolaşmaktan yo - cağına samimiyetle inanabiliriz. 
rulunca da çenelerini parmaklıklara Cümhuriyet hükümetini, bu ve bu
dayıyarak sokaktan gelip geçenleri na mümasil mükemmel eserler vücuda 
seyrederlerdi. getirmeğe sevkeden düşünce, her hal-

Tesadüf beni, acaip parkın hemen de hukukun en ileri nazariyesinden 
karşısında bir eve düşürdü. Ben bal - ilham almaktadır. 
kontla, berikiler bahçede biribirimizi Suç işlemek suretiyle cemiyet ni
ıseyredcr, dururduk. Bir gün tecessü- zamında yara açan, doğru yoldan sap
sümü yenemedim, bizım ev sahibine: mak tcmayUlü gösteren vatanda§ın 

- Bu karşısı ne allah aşkına? diye kolundan tutmak, onu döğerek değil, 
. . okşıyarak ve doğruya inandırarak ni-

aorınağa mecbur oldum. Ev sahıbı 
zam yoluna çekmek ... 

- Hapisane, dedi, dolaşanlar da İnsanlar, fıtreten iyiliğe mütcma-

mahkumlar... . . yildirler. Fakat hayatın çeşitli saik· 
Hapisanenin böyle lıberal hır na • leri onların yaratılışındaki bu ana 

zariyeye tabi olarak mahkumları ha- vasfı bazan zayıflatabiliyor ve bir gün 
yattan uzaklaştırmıyan dekoru, filha- bu iyi insan bir katil, bir hırsız, bir 
kika tenkit edilecek bir §CY değildi. dolandırıcı olarak görüyoruz. Cemi
MahkumJar, burunlarının dibinde sa- yet bu yoldan sapanı, yola getirmek 
lına salına gezinen insanları görünce vazifesini üstüne almıştır. Hem baş -
hüriyetsizliklerinin acısını daha iç- kalarını korumak, hem o vatandaşı 
ten duyacak, mahkumiyetin manevi kaybetmiş olmamak için ... Bu da, ide
azabını daha çok hissedeceklerdi; ve al ceza evleri yaparak, onları çalıştıra
çok umulur ki yaptıklarına daha ça - rak ve namuslu hayatın zevkini tattı
buk nadim olacaklardı. rarak mümkün oluyor. Eserleri mey-

Fakat Kızılca hapisanesinin o za- dandadır: işte Ankara ceza evi, işte 
manki hali, böyle bir nazariyeye uy - Edirne ıslahhanesi ve işte İmralı .. 
mak için değil, bina yokluğu yüzün - Bu yazıyı yazdıktan sonra bir ha -
dendi. ber aldık: Edirne'deki Çocuk lslaha-

Ben, o sene Kızılca'rl.2 kaldığım üç nesinin 120 mahkum çocuğu, yeni 
dört gün içinde, hapisanenin önünden Kızılca cezaevine getiriliyormuş. 
her geçişte ve her balkona çıkışta a - Buna çok sevindim. Yeni binanın 
zap duydum. Mahkumlara bakmak bir çocuklara nasip oluşu, bir t sadüf e
türlü, bakmamak bir türlü idi. Bana seri bile olsa, muhakkak ki hayirli 
eyle gelirdi ki yüzleri:ıe bakınca göz- bir tesadüftür. Henüz, pek küçük yaş 
terimden tezyif ve istihkar sezecek larında kanuna itaatsizlik temayülü -
ler, bakmayınca da bundan başka ma - ne kapılmış olanların tehzip ahlakı 

na çıkaracaklardı. için bundan daha mükemmel bir tesa-
Aradan iki sene ge~ti. Geçenlerde düf olamazdı. Hem çocuklar ıçıne 

gene Kızılcahamam'a gittim. İlk ara- girdikten sonra bu güzel binanın ka
dığım şey. tahta parmaklıklı hapisa - pısına artık "cezaevi,, levhası asılmı· 
ne olmuştu. Fakat yok •.. Orası şimd! yacak, oraya "Ialahane" denecektir. 
yarı adam boyu bir duvarla örülmüş Hükümet çocuğa azap ve elem çek -
belediye ardiye filan olara kkullanı - tirmeği değil, onu ıslah etmeği, na
yor. Müddeiumumi arkadaşımdı. O - muşlu ve çalışkan bir vatandaş ola -
na sordum: rak yetiştirmeği istiyor. 

- Gecen sene buradan kaldırdık. 
mahk\ı~ları başka bir binaya yerleş -
tirdik, dedi, fakat asıl yeni hapisane· 
miz bitince oraya nakledeceğiz. 

- Ne zaman bitiyor ? 
- İnşaat ikmal edı!miştfr. Tefer -

rüat üzerinde uğraşılıyor. Cam, çer· 
çeve, boya gibi... Bir naftaya kadar o 
da bitecek .... 

Yemyeşil ve geniş bir saha, geniş 
cepheli, gi.ızel bir bina ile daha şirin 
olmuştur. Cephe, bu giızel kasabanın 
haşmetli çamlıklarına kcnşı kurulmuş

tur. Uzaktan bu bina, Kızılca'ya gelen 
misafirler için yapılmış güzel, turis -
tik bir otel zannedilebilir. 

lçi de, dışı kadar guzeldir. Geniş 
salonlar, yit mi beşer kar yola alabile
cektir. Salonların pencerelerinden a -
labildiğine uzıyan, 'le alabildiğine 
yükselen çam tepeleri görülür. Beri -
yanda bir salon, atelye olarak kurul -
muştur. Mahkümlar burada çalışacak, 
para kazanacak, bir yandan da kendi 

*. 
Yugoslavya'nın 

siyaseti 
Belgrad, 21 a.a. - Yugoslavyanın 

umumi siyaseti hakkında mütalealar 
serdeden Samouprava gazetesi yazı -
yor: 

"Bizim dahili ve harici siyasetimi -
zin esas prensipi, dahili ve harici sulh
tur. Svetkoviç hükümeti, en va
him ihtilafların mevcut olduğu bir za
manda büyük bir siyasetle beynelmilel 
prestiji muhafazaya muvaffak olmuş -
tur. 

Yugoslavya, her türlü nifaktan a -
zadcdir. Yugoslav vatandaşlarının ken 
di nefislerine ve devletlerinin kuveti
ne itimatları vardır. Hiç bir maceradan 
pervarları yoktur ve sükün içinde gön 
delik işleriyle meşgul olabilirler.,, 

işlerini göreceklerdir. A telye, namus- • El . c· ' 
lu hayatın şartını, çalışma zevkini ve- lngili~ cisı ıano yu 
recektir. Beri yandaki mutfakta ye -
mekleri pişecektir. Öte yanda banyo 
dairesi vardır. 

ziyaret etti 

Mareıal Smigly Rydz 
beyanahnda diyor ki: 

(Başı 1 inci sayfada) 
Bu ayın sonunda Danzig'de 'bütün 

nazi şeflerinin bir konferans halinde 
toplanacakları öğrenilmiştir. Toplan
tı Hersalberg'de yapılacaktır. 

Danzig'den Exselsior gazetesine 
bildiriliyor: 

Serbest şehir hakkında ister barış 
müzakerelerinden ister silahlı bir ih
tilaftan bahsedilsin, Danziglilerin hal 
ve tavrında hiç bir değişiklik yoktur. 
Ekseriyet, bilhassa tüccar ve memur-
ların ve hatta nazi partisine mensup 
kıtaatın ekserisi, her şeyden evet dan-
zigli kalmak arzusundadır. HuJasa, 
anşlustan gittikçe daha ziyade kor -
kulmaktadır. Zira umumiyetle anşlus 
un tevlit edeceği ekonomik neticeler 
düşünülmektedir. Serbest şehrin Al
manyaya ilhakı halinde, Polonya ti -
caretini Gdynia'ya çevirerek Danzig'i 
bu ticaretten mahrum etmiyecek mi
dir, deniliyor. İşte birçok kimseleri 
düşündüren tehlike budur. 

lngiliz heyeti reisi döndü 

Varşova, 21 a.a. - İronside, bugün 
Polonyadaki ziyaretini itmam ederek 
tayyare ile İngiltereye hareket etmiş
tir. 

Hareketinden evet mavi üniforma 
giymiş olan bir Polonya müfrezesine 
Polonya lisaniyle bir hitabe irad et -
miştir. Bu müfreze efradı, vakiyle 
büyük harpde .kendisinin kumandası 
altında muharebe etmiş kimselerdir. 

Tecavüz hiıdi•eıi 

Varşova, 21 a.a. - Gerek Polonya 
makamatı, gerek Danzig makamatı 

Pestelau hadisesini ehemiyetsiz gös -
terı'nektedirler. · 

Salahiyettar mahafil, Polonya hü -
kümetinin anccik şimdiki tahkikattan 
sonra harekete geçeceğini ve icap eden 
tedbirleri ittihazda tereddüt etmiye -
ceğini beyan etmektedirler. 

Almanya demir topluyor 

Berlin, 21 a.a. - Hurda demir top -
laması için bütün Almanyada yeni bir 
faliyet başgöstermiştir. 

1938 senesinde muhtelif fabrikalar
da 255.000 ton hurda demir meydana 
çıkarılmı§tır. 

Bu seferki yapılacak iş de evelkiler 
gibi istimalden sakit olan demir mal -
zemenin, demir ve çelik parçalarının 
istimale gayri salih makinelerin, rayla 
rın, madeni kapıların, çivilerin, zin • 
cirlerin, çıkrıkların, kambloların ve u 
mumiyetle iyi işlemelerine mani ol • 
maksızın fabrikalarda alınabilecek bü
tün aletlerin alınmasını istihdaf et • 
mektedir. 

Alman propagandan 

Paris, 21 a.a. - Journal'in Berlinde 
ki hususi muhabiri, gazetesine gön -
dermiş olduğu bir haberde şöyle di -
yor: 

"Bugun dahi Berlin ile Varşova a
rasında müzakerelere girişilmek üze -
re bulunulduğuna dair bir şayia neş -
retmek suretiyle bizim tekayyuzumu -
zu uyuşturmıya çalışıyorlar. Bu, bir 
manevradan ibarettir ve alınanların tec 
rübe balonları, diğer memleketlerde 
kargaşalık çıkarmaktan başka bir şey 
istihdaf etm'!mektedir. 

Alman propagandasının ortaya at: 
mış olduğu §ayialardan hiç biri şimdı
ye kadar teeyyüt etmiş değildir. 

Almanya'da mektupların 
kontrolü 

Metz, 21 a.a. - Fransız ve ingiliz 
pullarını taşıyan bütün mektupl_arrn 
alman fransız hududu boyundakı al -
man şehirlerinde mevcut sansür büro
larına tevdi edilmekte olduğu haber 
verilmektedir. 

Sayfaları arasına mektup sıkı~~ırıl
mış olup olmadığı anlaşılmak uzere 
bütün gazeteler de açılmaktadır. • 

lngiliz • Polonya görü§melerı 

Londra, 21 a.a. - İngiltere - Polonya 
mali görüşmelerine yarın hazine dai-
resinde devam olunacaktır. Alakadar 
mahfiller, yarınki görüşmede, bugü~e 
kadar bir anlaşmaya varıl~ası~a rna. -
ni olan güçlüklerin halledılebıleceğı
ni ümid eylemektedir. 

lngiliz gazetelerinin sözleri 

Berlin, 21 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
İngiliz gazeteleri, alman menabiin

den aldıklarını söyliyerek Almanya -
nın Danzig için bir harp yapmak iste -
mediğini fakat daha ziyade bu mese -
leyi sulhperverane bir surette ~al~e! -
mek arzusunda bulunduğunu bıldırı -

yorlar . . .. 
Bu hususta Bertin mahfıllerı şu du-

üncededirler : 

Roma, 21 a.a. - İngiltere büyük el -
çisi B. Cianoyu ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaretin sırf bir nezaket ziyareti ol-

Dost 
kadar 

Fransız askerleri 
Hatay'ı tahliye 

yarına 

ediyo~ 

YARINDAN İTİBAREN 

Hata.y'da Türk 
idaresi hakimdir 

Hatay bugünü heyecanla kutluyor 
(Başı 1. inci sayfada) ı 

tay'daki fransız makamlarının eli?.de Cümhuriyette 
kalan selahiyetler de tamamen turk 
makamlarına devredilmiş olacaktır. J 
Anlaşmanın birinci maddesinin son VQfQnaQŞ 
fıkrasına göre 19 mayıs 1939 da çalış-
malarını bitirmiş olan hudut komis- (Başı 1 inci sayfada ) 

yonu, Türkiye ile Suriye arasınd~ki imparatorluğun süratlc zevaline se
hudut hattını arazi üzerinde tesb~tc bebiyet veren hadiselerden birisi de 
memur edilmiş bulunuyordu. Komıs- bu olmuştu. 
yonun tesbit ettiği hudutta ayrılmış ı ' k 

1 
d 

olan Hatay toprakları üzerinde yarın- O zam~~. aynı hayra a .tın a 
dan itibaren yalnız türk askerleri ka- yaşıyan butun unsurlar~n takıp et
lacaklardır. tikleri yollar, geniş mıkyaat~ .ec

Fransız askerlerinin ayrılma .. 
meraıımı 

Bugün ve nihayet yarın sabaha ka
dar, Antakya kışlasındaki fransız bay 
rağı indirilmiş olacaktır. Dost devle
tin bayrağı indirilirken fransız milli 
marşı olan Marseyyez, onun yerine 
şanlı türk bayrağı çekilirken de İs
tiklal marşımız çalınacaktır. Bu me
rasimden sonra fransız kıtaları An -
takyaya veda edeceklerdir. Kendileri
ni türk kıtaları uğurlıyacaktır. 

Büyük bayramda bulunacak 
heyetler 

Adana (Hususi) - Yarın, Hatayın 

en büyük bayramı olacaktır. Bu bay
ramda, Büyük Millet Meclisimiz ve 
C. H. Partisi namına bulunacak olan 
heyetlerle gazeteciler 20 temmuz sa
bahı Adanaya gelmiş ve Adana'da 
başta vali olmak üzere vilayet, parti 
erkanı tarafından hararetle kar§ılan -
mışlardır. Hatay bayramında bulun -
mak üzere Adana'ya yurdun birçok 
yerlerinden heyetler gelmiştir. 

Büyük Millet Meclisi ve C.H.P. 
heyetleriyle dığer heyetler bugun A -

dana'dan Hatay'a hareket edecek ve 
Hatay hududundan itibaren törenle 
kar§ılanacaklardır. 

Hatay'Ja heyecan 

Antakya, 21 (Hususi surette giden 

arkadaşımız bildiriyor) - Hatay, a-

nebi tesiriyle karışmış kanlı hadıse
lere sebebiyet vermiıti. Bununla be
raber saym valinin güzel bir suret
te izah ettiği gibi, bu hadiselerin se
bep ve menşelerini biz burada arı -
yacak değiliz. On sekiz milyon türk 
vatandaşı içinde oamanlı imparator
luğuna ait meselelerden dolayı tek 
bir mesul şahsiyet yoktur. Onlar im
paratorluk gibi tarihin sayfalarına 

karışmış gitmişlerdir. Cümhuriyet 
hükümeti yalnız kendi genç tarihi -
ne dair konuşabilir. Hatay bir vila
yet halinde bi:z:e intikal ederken o -
rada yaşıyan halka bir hıyar haklcı 
verilmiştir. Herkes bu hakkını kul • 
]anmakta tamamiyle serbesttir. 
Cümhuriyetin prensiplerine bizim 
laik ve inkılapçı vasıflanmızla mut
tasıf olmak istemiyen\ere yalnız ye
ni iltihak eden hataylılar için değil 
bu kabilden herkese memleket hu -
dutları açıktır. Diledikleri yere gi • 
debilirler. Ve istedikleri tabiiyeti 
kabul edebilirler. Fakat bu muhace
ret sırf emniyet bakımından ihtiyar 
ediliyoraa bu sebepsiz ve manasız • 
dır. Türkiye Cümhuriyeti vatanper
verlik e-•ları Üzerine kuruhnuıtur. 
Türk inkıl b11u ıahrık edcı.n n. ku-
vetJi amil vatanpervermmı. '1- ı._J 

de ufuklarında, ve topraklarının 
her köıesinde uyuyan binbir türlü 
aziz hatıraları ve birçok maddi 
menfaatleri bırakarak bir memleke
ti terk etmenin acısını herkesten zi
yade biz duyar ve takdir ederiz. İş
te bunun için memleket dışındaki 

navatanın kucağında kutluyacağı bil- türk aleyhtarı organların tahrik ve 
yük bayramını, tarifi mümkün olmı - teıvikiy)e yurtlarını bırakıp giden 
yan bir sabırsızlıkla beklemektedir. insanların haline içten gelen bir 
Kadın erkek, küçük büyük bütün Ha- duygu ile acımamak kabil değildir. 
taylılar, bayramlarını emsalsiz bir şe- Biz bu zavallı insanlara yirmi yıl 
kilde tesit etmek için günlerdenberi önce uful eden ihtiyar imparator
hazırlanıyorlardı . Hatay'ın bütün şe· lukla hiç bir münasebeti olmıyan 
bir ve kasabaları milli bayraklarımız- yeni Türkiye'yi biraz daha yakın
la ve parti bayraklariyle donatılmış, dan anlamalarını ve realite karşısm
caddelerde taklar kurulmuş, vecize- da iyice dii§Ünmelerini tavsiye ede -
ler asılmıştır. Şu dakikada Antakya, 
ifadesi güç bir heyecan içindedir. 

i l 

.,. Ankara Halkevinde 

Ankara Halkevi, yarın Hatay'ın 

anavatana ilhakı ve öbür gün Lozan
ın yıldönümü olmak dolayısiyle pa -
zar ve pazartesi günleri için iki tö -
ren hazırlamıştır. 

Bunlar için Halkevi meydanında 
toplantılar yapılacak ve nutuklar söy 
lenecek, filmler gösterilecektir. Tö · 
renler için zengin birer program ha
zırlanmıştır. 

Samsun liselileri 

kamptan ciondüler 
Samsun, (Hususi) - 20 günlük li

se kamp devresinin nihayete ermesi 
münasebetiyle liseliler muntazam bir 

kıta halinde Atatürk anıtına gelerek 
çelenk koymuş ve ant içmişlerdir. E· 
bedi Şefin gösterdiği yolda yürüye -
ceklerine ve Milli Şefin etrafında 
sarsılmaz bir bağlılıkla faydalı birer 
unsur olmağa çalışacaklarına dair 
gençlerin söylediği hitabeler sürekli 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Töreni müteakip liseliler tarafın· 
dan yapılan geçit resmı çok muntazam 
olmuş ve gençler çok alkışlanmıştır. 
Törende vali, komutan, sivil ve askeri 
erkan ve büyük bir halk kütlesi hazır 
bulunmuştur. 

lzmir kambiyo müdürü 
Hatay'a gidiyor 

İzmir, (Huusi) - Şehrimiz kam
biyo müdürü Şükrü Toksoy, aldığı 
bir emirle bugün Hatay'a giderek 
Hatay kambiyo işlerini tetkik edecek 

riz. 
N.A.KÜÇÜKA 

İngiliz - Sovyet 
görüşmeleri 

Londra, 21 a.a. - Press Assaciation 

yazıyor: İngiliz ve fransız hükümet • 
leri İngiliz • sovyet müzakerelerini 
takip edecek hattı hareketi tesbit için 
yeni bir istişarede bulunmuşlardır. 

Hafta bitmeden Seeds'e yeni talimat 
gönderilecektir. 

Sulh birliğinin teşebbüsü 

Londra, 21 a.a. - Sulh için evrensel 
birlik cemiyeti bu akşam İngiliz seçici 

lerine bir kitap neşrederek bunları 

mebusları nezdinde müdahalede bu -
lunmıya ve aşağıdaki iki noktanın ya· 
pılmasını talep etmiye davet eylemiş

tir : 
1 - İngiliz sovyet paktı imzalanma 

dan evel, parlamento dağılmamalıdır. 

2 - Moskova müzakerelerinin bu • 
günkü vaziyeti ile derhal bir anlaşmı • 
ya varılmamasındaki engeller, efkarı 
umumiyeye bildirilmelidir. 

Londra'nın yeni talimatı 

Londra, 21 a.a. - Hükümet B. Seeds 
e yeni talimat göndermiştir. B Seeds, 
B Molotof ile yakında bir görüşme ya 
pabilecektir. 

B. Galip Bahtiyar lstanbula gitti 

İzmir, (Hususi) - Parti müfettişi

miz Bay Galip Bahtiyar, hususi bazı 

işlerini görmek ve yirmi gün kadar 
Kızılcahamam'ın genç ve çalışkan 

müddeiumumisi Hayati Yeşilova te -
meli atıldığı gündenberi inşaata biz-

İngiliz gazetelerinin bu tezahürü 
burada büyük bir hayret uyandırmış -
tır. Almanya bir çok defa Danzig me
selesini harp yolu ile halletmeyi dü -
şünmediğini bildirmiştir. Ezcümle B. 
Hitler 28 nisanda sulhperver bir hal 
sureti teklif etmiştir. Son neşriyatla· 
riyle ingiliz gazetelerinin niyetleri 
her halde Almanya - Polon~a gerginli-

--~ .......... .._ ... -~ , ...... 

Münakalat Vekilimizin 

Uıakta'ki tetkikleri 
(Başı ı inci sayfada) 

fer atelyesinin daha ziyade geniş 
tilmesini ve yapılacak olan maha 
telefon santralının şehirler arası 
lefon hattına bağlanmasını, yekdİ 
rine her bakımdan bağlı olan Uşaı 
Afyon şehirleri arasında tren ka~ 
ları ihdasını, Uşak'ın hamam boğt 
kaplıcasına istasyon yapılmasını 
bu kaplıcanın çok müsait ve güzel 
lan yerini modern bir tenezzüh ' 
halli haline getirmek için çalışma 
olan Uşak belediyesine yardım ed 
mesini terviç etmişlerdir. 

Münakalat Vekili lz.mir'Je 

İzmir, 21 a.a. - Münakalat Ve!( 
Ali Çetinkaya, bu akşamki trenle · 
at 20,15 te şehrimize gelmiş ve ista!i 
yonda vali Etem Aykut, mevki ~ 
mandam general Rasim Aktuğ, bel 
diye reisi Dr. Behçet Uz, emniyet ııı' 
dürü, C. H. P. müfettişi ve başka 
ve idare müdürü ile gazeteciler tar' 
fından karşılanmıştır. Vekil trend 
inince karşılayıcıların ellerini sıktı: 
ve garda toplanan halkın sevgi tei 
hüratına mukabelede bulunmuştur. 

Ali Çetinkaya, buradan doğruca 
kametlerine tahsis edilen devlet d 
miryollarının Alsancak'taki husıı 

ikametgahına gitmiştir. 

İnhisarlar Vekili 

İzmir' e gidiyor 
(Başı ı ınci sayfada) 

Vekil bu pazar günü Ege vapu( 
ile İzmir'e giderek orada tetkikler& 
bulunduktan sonra Ankaraya dönt 
cektir. 

Bay Raif Karadeniz İstanbul'da~ 
tetkikleri hakkında bana şunları sö) 
ledi: 

- Bu pazar günü İzmir'e gidiyo 
rum. Orada da Vekaletimize bağlı da 
irelerde tetkikler yapacağım. Bu ar• 
da Çamaltı tuzlalarını da göreceğiıf. 
İstanbuldaki meşguliyetim esnasınd 
alcikalılara bazı direktifler verdi"1 
Bilhassa inhisarların teşkilat kanun 
dolayısiyle hazırlıkların ikmalini bi 
dirdim. Dönüşte bu vaziyete göre a 
iman tedbirlerin verdiği neticele! 
tetkik edeceğim. 

rzu u 
Samsun' da 

tahribat yaptı 

Yt: 

seller 

(Başı 1 inci sayfada) 

olmuştur. İspir'de sekiz insan boğul 
muş, 150 hayvan ölmÜ§tÜr. Yağmuf 

!ardan doğan seller aylarca çalıştll' 

suretiyle yapılan yolları ve köprüle! 
tahrip etmiştir. 

Samsun' daki zarar 

Samsun, 21 a.a. - Samsun'daki llO 
seylap hakkında alınan mütemmiı! 
malUmat aşağıdadır : 

Merkez kazasının on köyünde 30()! 
hektar arazide tütün ve mısırın bİ 
kısmı ile 60 bin kilo aı pa, buğday 

çavdar tamamen mahvolduğu gibi ile" 
ahşap su değirmenini de sular götür' 
müştür. 

Çarşamba kazasında on sekiz kö} 
arazisini su basmış ve mezruata zara 
verdiği tesbit olunmuştur. Bu mınta 
kada sular henüz çekilmediğinden ha 
sarat miktarının tetkikine devam o 
lunmaktadır. 

Bafran'ın Alaçam nahiye merkez~ 
nin Gicik köprüsü ile karşı mahallesı 
ne geçen köprüyü su ~ötürmüş ve ça 
yın etrafındaki harmanları sel hasmı 
tır. Gelek ve Yenice çayından gele 
seytap llebili köyü arazisini hasara 
hayvanatı ve arabaları sürüklemişti( 

Samsun merkez kazası ile Çarşa~ 
ba ve Bafra kazalarında seyiaptan & 
)enlerin yekunu beş nüfustur. Tabic 
tın bu acı darbesine uğrıyan mıntak6 
!arda icap eden tedbirler alınmıştı 
Çarşamba ve Bafra kaymakamla 
seylap mıntakalarında çalışmaktad~ 
Iar. Vali de çarşamba'ya gitmiştı( 
Köylüler hükümetin gösterdiği büyii 
alaka ve yardımdan dC1layı müteşelc 
kir ve müteselli olmaktadırlar. Bugii'ı 
ne kadar Samsun vilayeti çevresind 
bu kadar büyük bir seylap görülmed1 

ği söylenmektedir. 

İzmir limanının son 

haftadaki ihracatı 
İzmir, (Hususi) - Son hafta i~i!\ 

de limanımızdan dış memleketle! 
300 ton kuru üzüm, 103 ton zeytin)'' 
ğı, 570 ton palamut, 2i8 ton palall'l11 

hülasası, 280 ton arpa, 200 ton kepe 
132 ton dan, 60 ton miyankökü, 11 t 
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Erzurum demiryoluna kavuşuyor 

Demiryolu ayın 25 inci günü 

Aşkale'ye varmış olacaktır 

ilk trenin geldiği gün şehirde bir çok 

cümhuriyet eserleri törenle açılacak 
Erzurum 21 a.a. _ Erzurum'a varacak olan demiryolu ferşiyatı Aşkale 

kazasının P:rnakaban mıntakasında Kaptıran köyüne varmıştır. Bu ayın 
Yirmi be~inci günü Aşkale istasyonuna varmış bulunacaktır. Ferşiyatta ça· 
lışan amelenin hahişle milli şarkılar söyliyerek ray döşemeleri görülecek 
lllanzaralardan biridir. Trenin vardığı köyler kurbanlar kesmek suretiyle 

nıeserretlerini göstermektedirler. 
--ı Erzurum, trenin varması münasebe-
- .J _ 1 tiyle yapılacak merasim hazırlıkları • 

Avam kamarasında nı ikmal ile meşguldür. Vilayetin gi -
.... _ riştiği imar işleri trenin gelişinde ik-

1 mal edilmiş bulunacaktır. Bu arada 
büyük iki hastane, bin kişilik bir sine· I 
ma, bin kişilik halkevi, büyük bir 
tayyare şube binası, bütün oyun saha
larını ihtiva eden modern bir spor ye· 
ri ile Ilıca'da modern !ki banyo ve vi· 
layetin muhtelif yerlerinde 31 büyük 
mektep bulunmaktadır. Cümhuriyet 
caddesinin İstanbul kapısına imtidadı 
tesviye edilmiş ve yeni kestirilen par
kelerin döşenmesine başlanmıştır. Vi· 
!ayetin muhtelif kazalarında da aynı 
hummalı faaliyet mevcuttur. Her ka • 
zada yeni hükümet konakları ve mek· 
tepler yükselmekte ve köy yolları 

yağmur ve sellerin tahribatına rağ· 

men ıslah ve tanzim edilmektedir. 
Erzurumdaki elektrik tesisatının da 
ikmali yaklaşmıştır. Şehrin bu ay so
nunda nura kavuşacağı alakadarlarca 
temin edilmiştir. 

Muhalifler 
Filistin siyasetini 

tenkit ettiler 
Londra, 21 a.a. - Muhaliflerle mu· 

hafazakarlardan Duff Cooper, dün a
vam kamarasında müstemlekat nezare 
tinin tahsisatı hakkındaki müzakere · 
ler esnasında İngiltere'nin Filistin si
Yasetini ve beyaz kitabı şiddetle ten -
kit etmiştir. Bu müzakereler, a
lllele fırkası tarafından verilen ve tev 
bih makamında olmak üzere müstem
lekat nezareti tahsisatından 10 lira 
tenzilat yapılmasını teklif eden tak • 
ririn ıı 9 reye karşı 188 rey ile redde
dilmesi suretiyle neticelenmiştir. 

Amele fırkasından Williamis, man-

dalar daimi komisyonunun beyaz ki- Antalya idare Heyeti Reisliği 
tap siyasetini tasvip etmekten imtina 
etmiş olduğuna, İngiliz siyasetinin 
Filistin'deki muvaffakiyetsizlikleri · 
ne ve kanuni muhaceretin mülteciler 
meselesi tam had safhasına girmiş ol· 
duğu bir sırada tatil edilmiş olmasına 
işaret etmiştir. Mumaileyh, mandalar 
komisyonu raporunun neşrinde vuku
a getirilen teehhürden dolayı hayret 

Antalya, 21 a.a. - Burdurdan gelen 
parti müfettişi Osman Şahin, bugün 
riyasetinde toplanan idare heyeti yeni 
parti nizamnamesi mucibince vilayet 
idare heyeti seçimini yaparak başkan
lığa avukat İsmail Hakkıyı seçmiştir. 
Müfettiş yarın İspartaya gidecektir. 

izhar etmiştir. Hatip, İngiltere müf • 'I • 
rit arap elemanları lehine hareket e - fransa'nm yeni harp aemı en 
dcrck mutedil arap unsurlarını naza • Paris, 21 a.a. _ B. Campinchi, seki
rı itibare almamış olmakla muaheze zer bin tonluk iki kruvazör sipariş et· 

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

j Antalya'da yapılan küşat resimleri 
1 

Antalya'da aÇrlan büyük kanalın uzaktan görünüşü 

.... 

ı a 
,1er etmiştir. miştir. 

• .,, • .,.,. ~umaileyh, Araplarla yahudilerin Chatcau Renault ve Guichen isimle 
bir federasyon şekli altında mesai bir- rini taşıyacak olan bu kruvazörler, ha
li v • l'jDm3lannı 'Milletler Cem~i_ly!et~iJ_L!iü:buıa ... r.6.1' .;..ı~ ...... ••••••--.-...ı..ı,·~_.ı,,..__.....ı.,,,..__""f 

r 
;porunun ineilu parlame:tttoau tara ın- Aynı zamanda B. Campinchi, her bi
dan müzakere edilmesi anına kadar ri 800 ton hacminde 8 tahtelbahi sipa -
J:Jeyazkitab'ın tetkikini tehir etmesi • riş etmiştir. 
ni istemiştir. 

B. Duff Cooper, İngiltere'nin Fi • ğunu hatırlatmış ve Milletler Cemi • 
listin'deki siyasetini de tenkit etmiş yeti konseyinin İngiltere hükümeti 

Ziraat Vekilimiz kanalın ba§ında 
nutkunu söylüyor 

Antalya' dahi büyük kanalda 
büyük şut 

ve şöyle demiştir: nazarında Filistindeki mandasında ta .ııııı••••••••••••••-ıı.. 
"- İngiltere'nin Araplar ve yahu - dilat yapması zaruretini istilzam eder ' 

diler arasındaki prestijinin ve halk mahiyette telakki edilecek bir karar 
beynindeki şöhretinin her zamandan ittihaz etmesi takdirinde hükümetin 
daha ziyade düşkün olmasından kor - parlamentoya vaziyet hakkındaki mu
kuyorum. taleaıını izhar etmek ve kararını ver-

Hati p. gayri kanuni muhaceret se - mek fırsatını bahşedeceğini beyan et
bebiyle kanuni muhacerete nihayet ve miştir. 
rilmesinin muvaffakiyetsizliğin bir Müstemlekat nazırı, Filistin'in ya -
delili olduğunu söylemiştir. Yahudi • hudi mülteciler meselesini kendi başı· 
ler, Araplardan daha feci bir mevkide na halledemiyeceğini ilave etmi§tir. 
bulunmaktadırlar. Mumaileyh, gizli olarak gelen mu -

BUGÜN 

Yenişehir ULUS Sinemasında 
İki film birden 

1 - Dokuzuncu senfoni 

LİL DAGOVER - fransızca sözlü 

2 - Hudut polisi 

JEORJ OBRİEN Hatip, Filistin'de yahudilere kala - hacirlerin ekseriyetinin Almanya'dan 
cak ve muhtariyeti haiz bir devlet teş değil, Polonya ve Romanya'dan gel • 
kil edecek hakiki bir milli yahudi yur mekte olduğunu söylemi§ ve demiş -

Seans saatleri: du ihdas edilmesi Hizım olduğunu be· tir ki: 
yan ctmi§tir. Beyazkitap siyasetini muvaffakiyet 2,30 • 3,30 • 5,15 • 6,30 • gece 9 da 

Bu tenkitlere cevap veren B. Mak- sizliğe uğratmak için tertip edilmiş Dokuzuncu Senfoni ve Jurnal 
donald, parlamentonun Beyazkitab'ı bir hareket karşısında bulunduğu - ~--- Tel: 2193 
bir kaç hafta evci tasvip etmiş oldu - muz aşikardır. 

MAYi SU 
Yazan: Maior WREN 

bu ihtarı yaptığım takdirde Löjon be
ni cezalandırır mıydı? Hiç şüphesiz. 

Yerini aldığım nöbetçi avludan geç· 
ti, odaya girdi; bir Jahza sonra Düpre 
çavuş çıktı. 

Löjon: 
- Dikkat! dedi. Bu nöbetçi muha • 

fız neferleriyle konuşacak ve bunlar 
üzerimize atılabilirler. 

Kımıldayan olmadı. 

Dama gelen küçük zabit, zabit veki
lini selamladı. 

Löjon ona· 
- Diıpre çavuş, dedi, bana muhafız 

askerlerinin bütiın sil.ıhlarını getire • 
cek bir adam. bir tek adam gönderin. 
Tüfekleri getirecek olandan başka bi
ri odadan ayrılırsa kendini ölmüş bil
sin .... 

Ve parmağiyle bir köşeye konulmuş 
olan benim silahımı gösterdi. 

Kiıçük zabit sükunetle: 
- Pek güzel. dedi. 
Avluya ındiğini, ilk nöbetçinin, 

sonra diğer askerlerin sırasiyle silah
larını aldığını gördüm. 

Bir dakika aonra, endiıeden kurtul-
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_ Gözünü aç 1 Bir taarruza kalkışa
bilirler. O zaman, tereddüt etme. 

Silahları getiren, Grono isminde ta
mamiyle ahmak iri bir alsaslı merdi • 
venlerden çıkmaya başladı. Bununla 
beraber gözlerimi bir lambanın aydın
lattığı kapıdan ayırmıyordum. 

Arkamda bir demir gürültüsü işit • 
tim. Grono birdenbire bütün tüfekleri 
yere bırakmııtı. Löjon bir baskına mı 
uğramıştı? Hayır! Grono'ya gelince, 

0 ağzı açık, tamamen şaşkın bir halde 
o~ada duruyordu. Lejyonerin garip 
vaziyetinden hayrete düşen Löjon kı
zacak yerde, Grono'nun parmağiyle 
gösterdiği tarafa baktı. 

Vaha, taarruz etmek için süratle, 
sessizce ilerliyen düşmanlarla doluy
du! 

Evela solda, sonra sağda büyük 
miktarda develer görüldü. Şafağın so· 
luk ışıkları içinde, yüzlerce ve yüzler
ce tuareg kaleyi kuıatıyorlardı. 

Cesaret ve karar sürati, Löjon'un 
meziyetleri bunlardı. 

Gronoya haykırdı: 
- Kof, tüfekleri arkadaşlanna ver 

- Çabuk, koğuşa! Tehlike işareti 
ver. Bu anahtarı Sentandre'ye götür, 
musadere edilen si!Shları dağıtsın, bo
razancıyı çağır ... Koş ... 
Koştum. 

Merdivenlerden inerken Löjon'un 
tehditkar düşman kalabalıkları üzeri • 
ne ateş açtığını işittim. 

Koridora atıldım, ve geçerken, cepa· 
neliğin kapısında nöbet bekliyen Sen
tandre'ye anahtarı attım: 

- Tuaregler! diye haykırdım. Tü • 
fekleri, cepaneyi çıkar 1 

Tam Maykıl'ın Boldini'yi nişanla • 
dığı sırada koğuşa yetiştim; Maris de 
tüfeğini Şvartz'a çeviamişti. Kordiyc 
bütiin koğuşu tehdit ediyordu. 
Uyanmış adamlar homurdanıyorlar

dı. Maykıl'ın berrak ve neşeli sesi gü
rültüye hakim oldu. 

- Ölmek istiyen ayağını göstersin, 
kafidir. 

Hiç bir ayak görünmedi ve hiç bira
dam kımıldamadı. Boldini daha sakin 
duruyordu. Çünkü kulağından bir 
metre mesafede dolu bir tütc.k vardı. 

Bir bakışta sahneyi kavradım. Ne • 
fes almak için bir an durdum ve bütün 
kuvetimle haykırdım : 

- Silah başına ı Silah başına! Tua
regler 1 Tuareder ! 

Sonra Maykıf'a, Maris'e ve Kordi -
ye'ye haykırdım. 

- Çabuk, sizler yukarı! Kuşatıldık! 
Ve koşarak geri döndüm. O zaman 

adamlar yataklarından fırladılar. 

Zogo'ya refakal eden 1 J, ..................................... '-

Arnavutlar tevkif edildi 
Postumia, 21 a.a. - Kıral Zogo'nun 

Yunanistan hududuna kadar kaçışı es- • 
nasında refat eden 10 Arnavut beyi bu
rada tevkif edilmiştir. 

Musolini'nin reisliğinde 
mühim bir toplantı 

Türkiye teıkilatı 

esasiye hukuku 
Birinci cilt 

Ya.zan: Vasfi Ra§İt Sevig 

Te§kilatı esasiye hukukuna 
baılangrç, siyasi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki Ura 

Tevzi yeri: Akba Kitabevi
ANKARA 

Roma, 21 a.a. - Otarşi komitesi ya
rın Roma'da B. Musolıni'nin riyase -

tinde toplanacak ve söylendiğine gö
re çok münim kararlar alacaktır. 

.._.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

Neşeli, sevinçli adamlar elbiselerini areg orada, yakındaydı; vaha onların 
acele giyiyorlardı. elindeydi. 

Büyük bir silah yığını taşıyan Sen- İyi tanzim edilmiş ve her atışta bir 
tandre ile karşılaştım. Muhafızlarla mütearrızı yere devirecek kadar isa • 
birlikte Düpre merdiveDleri tırmanı- betli atcşimize rağmen, muhakkak su
yordu. Damda Löjon haykırıyordu: rette cesur olan düşmanlar, dıvarlara 

- Ateş açın 1 Serbest ateş 1.. Bütün doğru yaklaşmakta devam ediyorlar-
bu haydutları cehenneme gönderin. dı. Büyük bir miktarı bizim mazgal-

Damda kumandayı Düpre'ye hıra - larımıza ateş etmekte israr ederlerken, 
karak zemin kata koştu. İki dakika diğerleri de taşlar, baltalar, ateş ver
ıonra merdivenlerden askerler fırlı - mek istiyen yanan meşalelerle par -
yorlardı. Kimisi caketsiz, kimisi yalın maklığı zorlamıya çalışıyorlardı. 
ayak başı kabak, bazıları yalnız bir Löjon sarsılmaz bir soğuk kanlılık
pantalonla gitmişlerdi, fakat hepsinde 1 la kendini tehlikeye atıyor, müdafaayı 
iyice dolu bir fişeklik, bir tüfek ve idare ediyor, atışı tanzim ediyordu. 
bir süngü vardı. Bu ateşin maddi ve manevi tesirleri o 

_Löjon bir geyta!1 gibi gayret sarfet- kadar müthiş oldu ki hücumlar başla
mış olmalıydı, çünkü tehlike işareti - dığı kadar ani olarak kesiliverdi. Gü
nin verilişinden bir kaç dakika sonra neş doğduğu zaman Tuaregler kaybol
bütün garnizon damdaydı. Her ~az - muştu. 
gald.an tüfeklerimiz hücum edenlerin Fakat o zaman hücumun yerine mu-
üzerine ölüm saçıyordu. hasara başladı. Tepelerin ardında giz-

Az kalsın mahvoluyormuşuz ! !enen Tuaregler ateşe devam ettiler. 
Grono dışarda olan şeyler üzerine Taarruz sanırım ki on dakikadan 

dikkati çekmemiş olsaydı, şu dakikada fazla devam etmemişti. Bu on dakika 
garnizonda bir tek canlı adam kalma • bana saatler kadar uzun gelmişti 1 
mış olacaktı. En aşağı yirmi kadar adam öldür-

Sabah karanlığında vahşi bir hü- müştüm. Üstünden yağlar sızan tüfe
cumdan sonra düşman kaleye girince ğim ateş gibi olmuştu. Bir çok kurşun 
ne bulacaktı? Silahları alınmış bir önünde diz çökmüş olduğum mazga -
garnizon. lın dıvarlarına çarpmıştı. 
Ateşe fasıla vermeden, talihin mi Meydana, bir dakika eve) rumilerin 

bize yardım ettiğini, yoksa hadisenin kanına susamış vahşi adamlardan ziya
tamamen tesadüfi bir mahiyeti mi ol- de dağınık çamaşır yığınlarını andı -
duğunu kendi kendime soruyordum. ran beyaz ve mavi lekeler ıerpilmit -

Evet, muhakkak ki, mahvolmamısa ti. 
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RADYO ) 

TURKlYE 

Radyo Difuzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu -ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q . 
31.70 m. 9465 KcsJ 20 Kw. 'l'. A. P. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 22-7-1939 
13.30 Program 
12.35 TURK MUZ1G1 : 

ı - ------- Nihavent peşrevi i 
2- lsmail Hakkı - Nihavent semai - Fer

yat ile yadeyleriken 
3 - ------- Nihavent şarkı • Söyle nedir 

baisi zarın conul 
4- Rahmi bey • Nihavent prkı • Saçla

rına baglanalı 
5 - Artaki • Nihavent şarkı • Koklasam 

saçlarım 
6 • Arıf bey - Nihavent prkı - Şarap iç 

gulfeminde guller 
7 - -·---·- Saz semaisii 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 

14.10-15.30 MÜZİK (Kabare, müzikhol, 
dans· P.) 

18.30 Program 
18.35 M OZIK ("Offenbach" - Orfeus ce

hennemde operetındcn potpuri • Pl.) 
18.45 M 0Z1K (Kuçuk Orkestra ·Şef: NE

CİP AŞKIN) : 
ı - Delibes - Kopelye balesinden bebek 

dansı 
2 - Heinz Walther - Dans eden kuklalar 

(Fokstrot) 
3 - Heuberger • Şarkta 
4- Ziehrer - Eşkiya aperetindcn (pot ~ 

puri) 
19.15 TURK M0Z1Gt (İne~ saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete • 

oroloji haberleri 
20 10 Neşeli plaklar - R. 
21:15 TÜRK MÜZİCİ (Seçilmiş eski eser-

ler 
20.50 Konuıma ~ 
21.05 TEMSİL • . 
22.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebı dıller-

de) v· l 22.30 MÜZİK (Richıırd Strauss • ıyo oıı-
sel sonatı) 
Çalanlar: Mesut Cemil ve Cemal Re
şid 

23.00 Son ajans haberleri. ziraat, esham. tah 
vilat. kambiyo. nukut borusı (fiyat.) 

23.20 MÜZİK (Cazband • Pi.) 
23.55-24 Yarınki procram 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER: 14.25 Münib 
- 19 Bertin - 20 Paris T Eyfel ku -
lesi - 20.15 Frankfurt - 20.30 Pa • 
ris - P.T.T. - 21 Milino 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN -
FON1K KONSERLER: 18.45 Droyt 
vic; - 20.30 Bruksel - 21 .Lüksem -
burg 

ODA MUSİKİSİ: 18.10 Miınih 
SOLO KONSERLERİ: 17.45 Kolonya -

18.25 Sarbrük - 22.30 Doyçland 
Zender, Roma 

ODA MUSİKİSİ: 6.30 Breılav - 8.30 Ke· 
za- 11 Prae - 17 Keza-18 Frank
furt - 19 Laypzig - 19.20 Praı -
2'0.30 Stra:zburg 

HAFİF MOZtK: 19.15 Hımburg - 20.10 
Kolonya - 20.15 Berlin, Lıypzig -
20.30 Doyçlınd Zender - 21.15 
Fr.,ık/urt 

HALK MUS1K1St: 11.30 Ştutgart - 14.10 
Keza - 18.30 Hamburg - 19.10 Ko
lonya 

DANS M0Z1Ct: ıs.ıs Laypzig- 19 Ştiit
gart- 21 London - Recyonal-21.30 
Tuluz - 21.40 Sofya - 22 Varşova 
- 2.2.15 Stokholm - 22.40 Droytviç, 
Floransa - 22.45 Belgrad - 23 Bu
dape~te, Liikscmburg, Millno, Paris, 
Paris - P.T.T., Roma - 23.10 Lon -
don· Recyonal - 23.20 Varşova -
23.30 Droytviç, Lon.don • Recyonal 
- 24 Roma 

Çocuk dergiıi 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin-4.48 inci sayısı 
çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık, 

sosyal, kültürel durumlarının inkişa
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

Her mazgal başında bir asker kari
katüril duruyordu. Ekserisi çıplaktı 
ve ayakları ucunda yanmış boş fişek
ler yığılıydı, hazan da kan birikmişti. 
Sadece bir gömlek ve bir pantalon gi
yinmiş bir lejyoner, usulca yere kay
dı, düştü, bir iki saniye oturmuş vazi
yette kaldı, sonra yığıldı. Başı, tok bir 
sesle, yere çarptı. 

Bu, bahriyeli Blan"dı. 
Löjon tavanm ortasrnda dikildi. 
- Hey! diye haykırdı, burada ya -

tanlara yer yok. 
Gürbüz kollariyle adamın vücudu • 

nu yakalıyarak onu kaldırdı ve bir 
mazgalın üzerine yerleştirdi. 

Orada cesedi düzeltti (Çünkü Blan 
ölü görünüyordu). Eveli onu dirsek • 
leri seddin üzerine dayalı olarak karnı 
üzerine yatırdı, sonra ellerinden biri -
ne tüfeği verdi, öteki eli dipçiği tutu· 
yordu. 

- Madam ki artık bir şeye yaramı· 
yonun, dostum, bari yararmış gibi 
yap. Belki gözlerini açarsan Cezayir 
yolunu görürsün. 

Homurdamyordu. 
- Boldini onbaşı, adamların üçte 

birini toplayın, istirahat edip giyin
meleri için aşağıya indirin. Sonra, 
çabuk buraya gelin. Evela neferlerin 
ilk yarısiyle, sonra da ikinci yarısiyle 
meşgul olun. Bütün bunlar otuz daki -
kadan fazla sürmesin. Siz Sentandre, 
Mariı, fitekleri tevzi edin, adam başı
na ytiser tane. Xordiye parmaklıklar 
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Ankara'dan Düzce'ye bir yolculuk 

Tabiat güzeUiği yolculuğun 
yorgunluğunu unutturuyor 

Orman( su ve güzellik 

Düzce'den bir görünii11 

•-Ankara ile İstanbul arasında ya-
pılması düşünülen ikinci demiryolu 
hattının geçeceği yerler, Türkiye'nin 
küçültülmüş bir cihan kadar çeşitli o
lan iklim ve tabiatlerinin en zengin 
köşeleridir." 

İstanbul ile Ankara arasındaki müs
takbel kısa yolun bize tanıtacağı yurt 
parçası üzerinde seyahat yapmak fır • 
satını bulanlar, salahiyetli bir zatın 
resmen söylemiş olduğu yukarıdaki 

teşhisin doğruluiunu tasdik edecek • 
terdir. Buraları, hakikaten Turkiye' -
nin, bilhassa orta anadoluluların has
retini çektikleri zengin tabiat köşele
ridir. Yeşilden, sudan gözünüz doyu
yor ..• 

Bol ağaca, Kızılcahamam'a girerken 
rastladık .. Pek düzgün olmıyan ve fa
kat yapılmasına devam olunan bir yo
lun üstünde, hasta ömrünü tamamla -
mıya çahpn emekdar otobüsün rahat
sız ettiği vücutlarımızın teslimiyetini 
gözlerimizin önüne serilen harikullde 
nefis manzara ile tedaviye çalışıyo
ruz ... Fakat takdir hislerimizi israf 
etmemek lizım olduğunu Düzce'yi 
gördükten sonra anladım. 

Ankara'ya döndükten sonra, gezdi
ğim bölge üzerinde notları toplayıp, 

yazın bu sıcak günlerinde nerelere gi
deceklerini dtişiınen hemıerilerime 
orman, su ve zengin tabiat gibi üç ana 
temelin üzerine kurulan bu cennet 
mıntakanın hangisini tavsiye etmeği 
hesapladım. Nihayet karar kıldım. 

Düzce ••• 
Bu havalide eski eserlere rastlıyan 

gözler niçin binlerce sene evel insan
ların medeniyet kurmak için buralara 
bir çok hayat ve kan bahasına gelip 
yerleştiklerini anlamakta güçlük çek
miyor. Bu bir bilmece değildir. İnsan 
emeği, verimli toprak üzerinde meyve
lerini daha çok ve çabuk veriyor. Kuş 
bakışı görüp geçmek için gittiğimiz 
Üskübü'de beni saatlerce alıkoyan ku
vet bu tarih hakikatidir. Üskübü'nün 
meşhur tepesi üzerinde Düzce ve Düz
ce ovası göz .-Jabildiğine uzanıyor ve 
aanki yem yeşil bir halı üzerinde ser
vet ve refah fışkırıyor. 

• • • 
Anadolu kasabası deyince eskiden 

bizim hatırımıza kervansaray yolları, 
kendi içine çekilmiı basık ve çok za
man kerpiç dıvarh mahalleler, petrol 
ışığı ve güneşle beraber sönen bir ha
yat gelirdi. Rejimin büyük davası bu 
yurt köşelerine biıtün hareket ve kud
retiyle garplı hayatı getirmiştir. Her 
gôrdüğiımüz Anadolu kasabasında me
deniyet seviyesini bu miyara vurunuz 1 
Eğer petrol yerini elektriğe vermişse; 
gözler. batan güneşle beraber kapan -
m•yorsa ve biıtün hayat telakkisi bir 
odanın dört dıvarı arasında hapsedil
memişse o yer bugünkü manasiyle bi
zım demektir. Ve işte Düzce böyle bi
zim olmuştur. 

• • • 
Ankara'dan otobüsümüz bize söyle

nen saatten iki saat geç olarak kalktı. 
Otobüsle yolculuk edenler için bu o 
kadar tabii bir şey ki kimsenin kız · 
mak hatırından geçmiyor. Kafamız ve 
mantığımız bulunduğu yere intibak 
etmc:k için tabiat tarafından bir çamur 
kadar yumuşak yaratılmış. Halbuki 
mesela bir tren yolculuğunda ayni ge-
cikme bizi ne kadar sinirlendirirdi. 

Etimesut'a kadar uçar gibi gittiği
miz asfalt yoldan ayrılıp nafıacıların, 
adına, karayol dedikleri ve taşı. çuku· 
ru, tümseği ile beraber bir seri olan 
izlerden sekmiye başlayınca otobüs 

Nilüferle kaplı bulunan 
Düzce,deki Elteni gölü 

sediyor. F akat şoför bu dertleri uzun 
boylu dinlemeğe alışmış bir doktor gi
bi reçetesini bildiğine dolduruyor: 
boyuna gaza basarak ve bir kafatası 
patlatacak kadar büyük sarsıntı yap -
mamak için, kendinden önce buralar
dan geçmek kahramanlığını göstermiş 
olanların izinden ayrılmamaya çalışa
rak ilerliyor. 

Öğle aıcağı, otobüsün açık yanların
dan içeriye Sam yeli gibi dolarak yü
zümüzü yakıyor. Hepimiz nihayet be· 
şer dakika fasıla ile saatlerimize bakı· 
yoruz. Ankara'dan ayrılmadan sıkı 
sıkı öğrendik: Kızılcahamam Anka· 
ra'ya 105 kilometredir. 

Çorak bozkır gözümüzün önünden 
yavaş yavaş siliniyor. Evela kısa ve 
sonra gittikçe uzunlaşan, sıklaşan çam 
ormanlarının içine giriyoruz. Burası 
Kızılcaham'dır. Eskiden buraya Ya -
banabat derlermiş. Eğer yaban'ı vahşi 
manbında kullanıyorlarsa bunun ka -
dar büyiık hata olur mu? Ağaç mede
niyettir. Ve yeşil ruhdur. Buraya mu
hakkak "abad"lı bir isim vermek ıa -
zımsa cennet abat demeli idi. 

Saat 13. Ankara'nın en yeşil kazası 
olan Kızılcaham'ın içindeyiz. Şu 105 
kilometre asfalt olmasa bile hiç olmaz
sa bir otomobilin 60 kilometre stiratle 
gidebileceği bir yol olsaydı, Ankara
nın sıcağı bize o kadar yakıcı gelmez
di ve İstanbul'u hasretle anmazdık. 
Çünkü burada hem ağaç hem su var. 
Fakat Kızılcahamam'ın bir ankaralıyı 
ağırlıyabilmek için çok şeye ihtiyacı 
var. Evela yemek yiyecek bir lokanta, 
yatacak temiz bir otel ve rahatta kah
ve içilecek bir gazino tazım. Tabiatin 
verdiği bu büyük fırsattan faydalan -
mak için belediyenin biraz daha hare
ketli olmasını bir yolcu sıfatiyle te 
menni etmemek elden gelmiyor. Bul
duğumuzla karnımızı doyurduktan 
sonra Kızılcaham'dan ayrılıyoruz Gi
deceğimiz yerleri bilenler oraların gü
zelliğini bir masal gibi renkli ve ha
yalli olarak anlatıyor, anlatıyorlar ... 

Bir tayyare 

6 kiıi 

I. P. 

par~alandı 

öldü 
yo'culuğu bütün karakteriyle birden Berne, 21 a.a. - Viyana · Zürih 
açılan bir pencereden içeri dolan hu • hattında iıliyen bir tayyare Constan· 
s• si atmosferli hava gibi bizi başka ce yakınında yere düşerek parçalan · 
1 aleme götürdü. Ve otobüs içinde mıştır. Tayyare içinde bulunan altı 

nen bir dostluk havası kuruldu. kiti telef olmuıtur. Tayyarenin pilo. 
Herkes yanındakine bu sarsıntıdan ti· tu, İsviçre tayyarecilik aleminin en 
kiyet etmekle meıpl... Kimisi mide güzide tahsiyetlerden olan yüzbap 
bulan kimiai ~- .. v.ıter Ackeraauı idi. 

Ling'in ölümünün 

100 ncü yılı kutlandı 
Stokholm, 21 a.a. - 1sveç şairle

rinden ve İsveç jimnastiğinin mucidi 
Ling'in ölümünün yüz.üncü yıldönü • 
mü münasebetiyle mumaileyhin hatı
rasını tebcil etmek maksadiyle ve dün
yanın her tarafından gelmiş olan 
8.300 genç delikalı ve kız Stokholm 
stadyomunda kıral ve kıraliçenin ve 
30.000 seyircinin huzuriyle hep birden 
bir spor tezahürü yapmışlardır. 
Almanya'yı l.400 sporcu temsil et

mekte idi. Şehir, bir hafta bayraklar
la donanacaktır. 

İsvef le yol kaıall;mda 
112 kiJi ö'dü 

Stokholm, 21 a.a. - Bu yılın ilk üç 
ayında İsveç'te 10.300 yol kazası kay
dedilmiştir. Bu kazalar neticesinde 
l 12 kişi ölmüş, 1400 kişi yaralanmış
tır. 

Bolu valisi lstanbul'da 

Kira ilk : 
Kiralık - Atatürk bulvarında No. 

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

2442 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsil 
mahallesinde üç oda bir mutfak hava • 
gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
müracat Tel. 3991 2618 
Kıra/ık - Dr. muayenehanesine ve

ya aile için elverişli kalöriferli devren 
kiralıktır. Ankara posta Cad. Hanef 
Ap. No. 3 Tel: 3714 2635 

Ucuz kıra/ık küçük daireler - Mal 
tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
daire kiralıktır Maltepe Bakkal Ra · 
miz'e müracaat 2650 

Kirallk dükkan - Çocuk Saray 
caddesinde No. 31 Diker şapka salo · 
nu devren kiralıktır. Taliplerin adre-
se müracaatları. Tel: 3381 2653 

Küçük ilôn şa rtları 
Dort 11tırhk kilc;ük ilanlardan: 

Bu defa ıc;in 30 Kurut 
lki de(a ic;in 50 Kurut 
Üc; defa lc;in 70 Kuruı 
Dort defa ıc;in 80 Kurue 

Devamlı lı:uc;uk ilanlardan heı de· 
lası ıc;ın 10 kurut alınır. M eıeli 10 
defa neşredılecek bir ılan ıc;ın, 140 
kuru, alınacaktır Bu kolaylık ol· 
mak uzere heı satıı kelıme arala· 
rındakı bosluklaı mustcsna. 30 harf 
ıtıb;ır edilmıştır 811 kuculı ılan 
120 harften ıbaret olmalıdır 
Dort satırdan fazla heı satıı ıc;ın 
beher ıcferınc avrıca on lcuruı alı 
nır. 

KuçUk ılinların 120 narlı ceçme· 
meıı lazımdır Bu mıktarı geçen İ· 
linlar ayrıca pul tarıfesi:ıe tibıf'!ir 

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

Ucuz satılık arsalar - Yenişehirde 

iş verenler : 
Bir mücellit aranıyor - Talipleri• 

Haraççı kardeşler karşısında Fetbi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 
Tel: 2977 ye müracaatları. 2590 

Katip aranıyor - Bir fırında çalıt
tırılmak üzere bir katibe ihtiyaç var • 
dır. 1stikllil fırınına müracat edilmeal 
Tel: 1893 2679 
Aranıyor - Kırıkkalede otelde ça• 

lışabilecek bir işçiye lüzum vardır. 
Kırıkkale otel şark sahibi Rizaya mü• 
rac~at edilmesi. 2693 

Aranıyor : 

Kiralık daire aranıyor - Yenite • 
hirde Eylül veya teşrinievel için kalo 
riferli bir daire aranmaktadır. Müra· 
caat yeri Ulus matbaası S. S. 
Aranıyor - İşlek ttitüncü, bakkali

ye dükkanı devredeceklerin veya ser• 
mayeli ortak arıyanların Y. hal İzmir 
Bakkaliyesi Ahmet Çubukçuya mü -
racaati. 2715 

Nafia Vekaleti 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Bolu 

valiliğine tayin edilen eski matbuat 
umum mudürü B. Naci Kıcıman bu -
gün buraya gelmiştir. Bir iki gün kal
dıktan sonra Bolu'ya gidecektir. 

Kiralık apartman -: Yazı~ane. ~u- Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad 
ayenehane, kadın terzıhanesıne ve ıka desinde ucuz satılık arsalar Senayi 
metgaha fevkalade elverişli tam kon· caddesinde 82 No. Tel: 1953 2602 

Ya ;>1 ve imar iş leri 

Kalorifer ve elektrik 

Devlet Orman iş. 

Satılık çam tomruğu 
Duraunbey Alaçam Devlet Or

man lıletmeai Revir Amirliğinden: 
l - Dursunbey devlet orman işletmesi 

istasyon deposunda istifle mevcut 
"900'' adet muadili "'548" metre mikap 
(345) desimetre mikap çam tomruğu 

açık arttırma ile satılığa çıkarılmış -
tır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş o1up hacım kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir, orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabının 
muhammen bedeli "13'' lira "10" ku -
ruştur. 

forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu 
pasta salonu üstünde birinci balkon -
lu daire S oda hol ve müştemilatı. Ka· 
pıcıya müracaat Tel; 1162 2665 

Kiralık daıre - Dört oda, büyı.ik 

hol, kalorifer, banyo, tam konforlu 
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır so -
kak No. 8 zemin kata müracaat. 

2672 

Kiralık - Münferid aileye zemin 
'<atta ma müştemilat 2 odalı daire ve 
garaj. Nafıa Bakanlığı karşısında oto 
IJüs durağı Özen Ap. kapıcıya müra· 
caat. 2673 

Kiralık - 2 odalı konfdrlü 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 mtistakil daire. Ye 
nişehir, Demirtepe, Akbay sokak No. 
4. 2675 

Kiralık oda - Havuzbaşı abide kar 
şısı mobilyalı veya boş banyolu g{1zel 
odalar. Ulus ilan memurluğuna mü 
racaat. Tel: 1064 2676 

4 - isteklilerin o/c 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 24. 7. 939 pazartesi pnU Klralrlt daire - 4 CMla l hol aıc<1k 
saat 15 de Dursunbey revir amirliğine su banyo havagas• "· eu •. '•"'·~ r• 
müracaatları. (5284/ 3152) 13120 şa Akşehir sokak No. 23 ıçındekılere 

müracaat. 2677 

Sahhk köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletmeıi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Büyükdüz bölgesi katiyatından 

Karabükte istasyonda revir önünde 
istifte mevcut (465) adet muadili 
(409) metre mikap (970) desi metre 
mikap köknar tomruğu açık arttırma 

ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut kabuklan soyulmuş o
lup hacim orta kutur üzerinden hesap
lanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Safranbolu orman dairesinde ve Ka 
rabükte Devlet orman işletmesi revir 
amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede· 
li (13) liradır. 

S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 26. 7. 939 günü saat 
( 11) de Karabükte revir merkezine 
müracaatları. (505012986) 12950 

Zayi - (331 senesinde Erzincan 
Mı.ilki idadisinin beşinci ıınıfından 

mezun olduğuma dair vesikamı harbi 
umumide kaybettim. Yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hiikmü kalmadığı 
ilan olunur.~ T. C. Ziraat Bankası 
Merkez müdürltiğti ikrazat servisin-
de Ahmet Kamil Giirel. 2698 

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

Kiralık - Maltepe Ekim So. oto 
büs son duragına 2 dakikada, havaga 
zı, su elektrikli No. 14 evin 4 odalı da-
iresi. İçindekilere müracaat. 2686 

Kiralık - Yenişehir Ataç So. 31 
No. büyük 5 oda, 1 salon, geni§ veran
da ve balkon nezaretli havadar.Muşam 
bah, zil tertibatlı çok kullanışlı daire. 
Hemen verilcektir. Kirası 70 lira. Tel: 
2880 2687 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo -
bilyasız bir oda bir bay veya bayan i· 
çin kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler sokağı 
No. 71 2688 

Kiralık - Ma1tepede asfalt yolda 
otobüse yakın 4 oda, 1 hol, mutbak, 
banyo, su, elektrik, hava gazı 17 No. 
kat içindekilere müracaat. Ti: 3958 

2695 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer· 
li bir oda kiralıktır. Kızılay karşısı 

birinci Ragıp Soysal Ap. İkinci kata 
müracaat. Ti: 2315 2697 

Kiralık - İki oda, mutbak, banyo. 
kalorifer, sıcak sulu bir daire Ata· 
türk bulvarı Kalaç apartmanında te-
lefon: 1477 2705 

Sarılık arsa - İstasyon arkasında 
Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık tesisatı ilônı 
ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. Nafıa Vekaletinden : 
Tel: 1953 2603 1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka-

Ace/e satılık_ Az kullanılmış ço •· da _yaptırılmakta olan Atatürk lisesi 
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 tesısatıdır. 
halk gömlekçisine müracaat. 2613 Keşif bedeli: 154425 lira 11 kurut-

Sarılık - Yenişehirde havuzbaşın 

da halk partisinin yanındaki tahsil şu 
besinin oturduğu bina 840 M2 arsası 

ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 
No. Tel: 1953 2634 

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

A cel~ !iatılık otomobil - Azimet 
dolay1siyle 35 modeli (Buik) marka 
dört kişilik Tel: 1722 2654 

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

Satılık arsalar - Cebecide tren hat 
t:s yanlannda pazar yerine yapılacak 
stıı.da nazır m naarah ı-rc:a ufak 

parselli Tel : 2406 :Bayram c .. .ı;.ı_.: 

No. l 2660 

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

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

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt Ü· 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa için 
de Ankara tatı olduğu halde uygun 
fiyatla satılıktır. 2682 

tur. 
2 - Eksiltme 11. 8. 939 cuma günü 

saat 15 te nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri reisliği eksiltme komisyonu o • 
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla • 
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 7 lira 72 kuruş beael 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis• 
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i .. 
teklilerin 8.971 lira 26 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve• 
kaletinden bu işe girebileceklerine 
dair alınmış ehliyet vesikası ibraz et
meleri lazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacafl 

günden en az sekiz gün evel istida i· 
le isteklilerin Nafıa Vekaletine müra• 
caatla ve dilkeçelerine en az bir ka • 
lemde 40.000 liralık kalorifer ve elek• 
tdk tesisat ışi yaptıklarına dair iti 
yaptaran lclaralerAen alınmıı vesika 
•ftı"tGt-"'1Pll"t: İ mu];ı ... ,. . ,,,,.. 'Rıı ~ .., __ -
zarfında vesika talebinde cu unmı • 
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11. 8. 939 cuma günil 
saat 14 de kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3180) 13188 

Ankara Valiliği 

Hükumet konağı yaphrlla<ak 
Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo-

Ankara Valiliğindenı 
kuşunda 4 katlı konforlu yanında ar -
sah senevi 2500 lira iratlı bol güneş Keşif bedeli <21343) lira {33) kurut 

tan ibaret bulunan Polatlı kasabaaın-
manzaralı acele Tel 2406 Bayram C. d 1 k h""kü et k - · tı 

2683 a yapı aca u m onagı ıntu 

No. 1 
24. 7. 939 pazartesi günü saat 15 devi 

Satılık apartman - Şehirde Kınacı !ayet nafıa müdürlüğü odasında top 
han civarında 5 katlı senevi 2700 lira !anacak naha eksiltme komisyonunda 
iratlı 1 apartmanlık arsalı manzaralı 1 ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u 
tel 2406 Bayram caddesi No. l 2681

1

1 suliyle eksiltmeye konulmuştur . 

Ik Y . h" de Bu inşaatın (11343) lira (33) kuruı A ccle satı ı arsa - enışe ır 1 k . • .. . 
Ö 

. k ğ d "f d . ·· aı·t 1 u bır kısmı 939 malı yılı butçesın 
zenlı so a ın a çı t aıreye mus d • . . k 

452 r .. 1 en ve gerıye kalan 10 bın lıralık ıs -
blok başı metre arsa emsa ıne go- d 940 1 b"'t · d ··d 

C d mının a yı ı u çesın en o ene 
re çok ucuz Tel: 2406 Bayram a · ğ. kk · t l600 r 75 

1 2685 
ce ı : muva at temına ı ıra 

No. k 

Acele satılık apartıman-Maltepede 
asfalt üzerinde 4 daireli 200 lira irat
h kullanışlı bol güneş geniş bahçe 
her tarafa nazır konforlu Tel. 2406 

2701 

uruştur. 

935 senesinde Kiralık mobilyalı oda - Mobi1yalı. Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 2 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
teminat mektup veya makbuzu ile ti 
caret odası vesikası ve eksiltmenin ya 
pılacağı giınden en az 8 gün evci refe 
rans ve diğer vesikalarını raptetmek 
suretiyle Ankara vi1ayetine istida ile 
müracaat ederek bu işe ait alacakları 

ehliyet vesikalariyle birlikte yukarda 
adı geçen günde saat 14 de kadar ek -
siltme komisyonu reisliğine vermele
ri. 

kayın validemin 
yanında hizmetçi 
iken yanıma gelen 
Kırşehirli yüzbaşı 
oğullarından Ce 
mal oğlu yukarda 
fotoğrafı basılı 
340 doğumlu Ke
malin kaçtığı ve 
buldurulması hakkında Ankara Em· 
niyet müdürlüğüne müracaatım üze · 
rine 13-3-935 tarih ve ikinci şubenin 
3858 sayılı tamimiyle arandığı halde 
bulunamamıştır. Her kimin nezdinde 
ise aşağıdaki adresime ve yahutta po
lis dairesine haber veri1mesi ve aksi 
takdirde mes'ul tutulacağı keyfiyeti 
ilan olunur. 

Ankara Yenihayat ilk okul öğret -
menlerinden Turan Tunç. 2708 

Banyo, sıcak su havagazı ve ziyadar. katlı bir ev 530 M2 arsası i1e satılık 
Müdafaai Hukuk cad. Erek apartma- , sanayi caddesi 82 No ya müracaat. 
nı. Kapıcı Ahmede müracaat. 2706 Tel. 1953 2i00 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer
li bir oda kiralıktır. Y. şehir Adakale 
sokak No. 2 A Kemal Gürol Ap. 2707 .. 
Kiralık - Cebeci Baysal Caddesi 

Cebeci eczanesi üzeri. Beş oda bir 
hol. Su, gaz, elektrik. Cebeci eczane
sine müracaat. Tel : 3952 

2711 

Satıhk : 

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

Satılık dükkan - Nefis köfte ve 
kebapçı dükkanı yeni mobilyası ile 
azimet dolayısiyle acele satılıktır. 

Müdafaai Hukuk cad. No. 53 2704 

Acele satılık hisse: - Yapılmakta 

olan küçük evlerden D tipinde bir 
hisse devren satılıktır. Telefon: 1538 

2714 

Acele satılık ev eşyası - Mobilya 
No. 9 Çankaya Cad. Emniyet anıtı 
civarında. Her gtin görülür. 2713 

iş arayanlar : 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa Miıd görebilirler. 

(2725) 12684 

Benzin alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi kamyonları için kapa
lı zarfla alınacağı, gazete ile ilan olu
nan (6350) lira muhammen bedelli ve 
ilk teminatı (476) lira (25) kuruıtan 
ibaret olan (2.000) teneke benzine ta· 
lip çıkmamasına binaen 10. 8. 939 per• 
şembe günü saat 15 de ihalesi yapıl • 
mak üzere yeniden kapalı zarfla ek • 

Satılık - Maltepede gayet ucuz fi. 
yatla bir araa satılıktır. Arkası Yeşil 

Sekreter - Bir bayanın yanında siltmeye konulmuştur. 
yazı işlerinde çalışmak istiyor. Anka· İstekliJerin teminat mektup veva 

. . yol ön cephesi 20 m~re. Sanayi cad · 
Zayı -::-- Beyoğlu emvalınden 2147 desinde 82 No. Tel: 1953 2599 

ra posta kutusu No. 180. 2637 makbuzu ve Ticaret odası vesikasiy
le birlikte sözü geçen günde saat 14 

sayılı cuzdanla almakta olduğum dul 
maaşıma ait mühürümti kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eıkisinin 

hükmü yoktur. 
F. VMfiye A1pi 

Satılık apartman - Yenişehirde A · 
tatürk caddeıi üzerinde irat getirir 
aatılık apartmanlar Sanayi caddesin 
dt ta Ko. Telı 1953 2600 

lş arıyor - Genç ve sıhhatli iki de kadar teklif mektuplarını eneli -
aylık bir çocuğu bulunan bir aile ka- men riyasetine vermeleri. 
dını süt ninelik veya çocuk bakımı Buna ait şartnameyi her gün nafıa 
itleri aramaktadır. Ulus'a Ali Can ru· müdürlüiünde görebilirler. 
muau ile ve mcktupk 32Ş5 

~~~""'~ 
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1 
u rengarenk ormanların ~çinde 

rzan bambaşka bir adamdı. Cim 
rzan'a : " Vay ! Şuna bakın 1 
rada ben her istediğimi yapabili-
. Bana kimse mani olamaz, anla
dı mı çıplak adam ? ,, 

2 
Tarzan bu söze müthiş hiddetlen
Adamm suratına haykırdı : "Söy
emezsin 1 Bu koca ormanlarad 

5 
orkunç gözlü şişman adam yer
zorla kalktı. Hatta yere düşen 

ğferini ve silahını almadan, arka
mın arkasına takıldı. Tarzan 
ymuna bağırdı : " Gel Bohdu gel, 
ırada işimiz bitti. Sıra Kong-Kah'a 
di. Ben mi üstünüm, yoksa o mu, 

göstereyim .. dedi. Hemen bir 
ca tırmandı, Orangutan kabile -
in bulunduğu tarafa doğru iler -
eye başladı. 

Tarzan'i fikrinden cay -

mak için çok çalıştı. Ona "etme

. bu Kong-Kah'la başa çıkılmaz., 
rdu. Fakat Tarzan Bohdu'nun 

kaklığına kahkahalarla gulüyor

kuşlar, Tarzan'ın önünde korku 

de havalanıyorlardı. Tarzan or-
..... - --• ... ~--.S. 

[ 
1. 

r 
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l 

kanun da benim, herşey de .. Bu or -
manlarda yaşayan hayvanlar da be
nim emrim altındadır, insanlar da t 
Haydi bakayım defolun buradan 1 ,, 
Bunun üzerine şiddetle münakaşa 

başladı. Şişman adam alaylı alaylı 
gülüyordu. Arkadaşı da dişlerini sı
kıyordu. Gözlerinde kötü kötü bir 
parıltı vardı. 

3 
Tarzan farkına varmadan zayıf 

6 
İki adam korkularından ormanları 

soluk soluğa geçtiler. Fakat hava 
çok sıcak olduğu için yoruldular, 
ağırlaştılar. Cim'in evelce nasıl ya
şadığı ne gibi ilşler yaptığı belli 
değildi, şüpheli bir adamdı. Rufus 
da bir amerikan maliyecisi idi. Bun
lar haftalardanberi Afrika orman -
lramda dolaşıyorlardı. Yanlarında 

birçok adamlar ve eşyaları vardı. 
Bunlar Afrika'ya, altın madeni ara-

lanmıştı. Tarzan'ı görünce başlarını 
kaldırıp ona doğru ağır ağır ilerle -
diler. 

10 

Tarzan ağacın üstünden bir harb
ci gibi bağırdı : " Tarzan, ormanla
rın hakimi olduğunu göstermek için 
döğüşmeğe geldi. ,. Kong-Kah, av -
cıların öldürdüğü mavmunun ölii -

~· '.\\ "·. ,, : 
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adam tüfenğinin namlusunu kaldır
dı. Fakat daha namlunun ucunu 
Tarzan'a doğru çevirmeye kalmadı, 
Tarzan yıldırım gibi bir yumruk 
salladı. Bu sırada tüfenk ateş aldı. 
·Kurşun Tarzan'ın göğsünü yalaya -
rak geçti. Fakat ikinci kurşunu ata
madı. Tarzan'ın savurduğu ağır yum
ruğun baskısı altında yere çöktü. 

4 
Koca Bohdu ise bir ağacın üstün-

mağa gelmişlerdi. Ellerinde kıy -
metli bir harita vardı. Bu haritayı, 
meşhur bir alim yapmış, bunlara o 
vermişti. 

7 
Rufus, kan ter içinde kalmıştı. 

Yüzünü kurulayarak : " Bu yara -
maz vahşi, planlarımızı alt üst ede -
cek galiba .. Ne dersin Cim ? ,. dedi. 
Şişman Cim omuzlarını silkti " sen 
meraklanma Rufus .. Ben ona bir o
yun oynayayım da gör .. Hele bir ça-

11 

- -

--
-·-~ 

de Tarzan'ın, o kötü adamı yere na
sıl serdiğini keyifli keyifli seyre -
diyordu. Fakat şişman avcının Tar
zan'a doğru yürüdüğünü görünce 
Tarzan'a birşey olur diye korktu, 
ağacın üstünden yere kendini bıra -
kıverdi. Bir top gibi zıplayarak inen 
koca maymun hemen şişmanın üze
rine atıldı. Eğer Tarzan gelip te 
kurtarmamış olsaydı adamı gık de • 
dirtmeden boğacaktı. 

dönelim . ., diye cevap 
verdi. 

8 
Beri yanda avcılar Tarzan'dan in

tikam almak için konuşurlarken, ö
te yanda Tarzan'la Bohdu havalarda 
uçuyorlardı. Onlar dalların üzerin· 
de kuş gibi uçtukça, dallar da bükü
lü bükülüveriyordu. Tarzan sarma- ' 
şık dallarını tutarak ormanların i • 
çinde o kadar uçuyordu ki, Bohdu 
ona imkan yok yetişemiyordu. 

1' 
12 

Bütün maymunlar, kardeşlerinin .. ormanlarda yaşayan et yiyen kü-
ölümüne Tarzan sebep oldu .zanne • çuk hayvancıklar sık ağaçlıklara giz· 
diyorlardı. Bütün maymun tayfası lendi. Yalnız, göklerin üst katlarm-
yürümeğe başladı. Derileri kıllı, za- da kartallar uçuşuyor, " birisi ölse-
yıf pençeli, yuvarlak ve yaramaz de parçalasak ,, diye gözetliyorlar • 
gözleri küçülmüş bir halde ilerİedi-· dı. Orangotanlar, Tarzan'm üzerin. 
ler. Haykırış sesleri göklere yükse- ~e durduğu ağacın alt dallarını tut-
i:ııw:.du_ •• An kıısları hıı-&u.lerde.n tular, kendisine doğru çıkmağa baş· 
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Çocuk neslin temelidir 
çocuklar ne kadar gürbüz 
ve sıhatli olursa nesil de 
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Bir leylek görünce çocuk gibi ağlıyan bir yılan: Halka yılanı. 

Bir leylek görünce çocuk gibi 
ağlıyan bir yılan 

Yılanlar, korkunç ve soğuk mah--
1\iklardır. Yaz günlerinde, sabah 
güneşi onlarm arasından süzülüp te 
çöreklenmiş uyuşmuş yatan bir yı
lanın beline vurunca, otların ara
sında öyle bir kımıldanır ki insan 
çok korkar. 

Fakat yılanlar arasında zehirli o
lanlar çok olduğu gibi zehirsizleri 
de vardır. Fakat yılanın hangisi ze
hirli, hangisi zehirsiz bunları okul
da okuyacaksınız. 

dince ellerine koca koca sopaları a
lıp hazırlanırlar. İçlerinden hangisi 
yakıştırabiliyorsa yılan gibi ıslık 
çalar. Yılan bu sesi işidince koşar 
gelir. Fakat çocuklar ellerinde so -
palarla zaten bekledikleri için yıla
nın etrafını sararlar. Bu yılan bir -
denbire afallar ne yapacağını şaşı -
rır, başını otların altına sokar bek -
ler. Hintli çocukları onu bir güzel 
öldürürler. 

Yalnız, bütün dünyanın bildiği ve 
ötedenberi yüz binlerce insan öldü
ren zehirli bir yılan cinsi varsa, o da 
engerek yılanıdır. Bunun başı üç 
köşelidir. 

.Fakat yılanlar arasında bir Af -
rika yılanı çok tohaftır. Bu yılana 
halka yılanı derler. Üstü boğumlu 
boğumlu küçük bir yılandır. Zehiri 
de çok kuvvetli değildir. 

Serpil Altan'ın top oyunu 

Bakın bazı yılanlar düşmanını 

gördüğü zaman ne yapar : 
Engerek yılanı kımıldamaz. Ren

gi boz olduğu için pek belli olmaz. 
Ok yılanı çörek olur, bir zenberek 

gibi açılarak ok gibi fırlar. On met
re öteye atlar. 

Sığır yılanı benekli, kalın ve kor
kak bir yılandır. Bir tavuk yuvası
na dadandı mi, imkanı yok oradan 
ayrılmaz. Fakat yumurtanın içine 
dilini uzatıp da eme'rken insan sığır 
yılanının üstüne birdenbire varsa, 
dilini yumurtadan çıkarır, ne yapa -
cağını şaşırır, başını yere vurmağa 
başlar. Kaçmağa çalışır ama kımıl -
dayamaz ki, nereye kaçsın ? Bir 
sopa alup da beline bir indirdiniz 
mi, Histik boruya vurmuş gibi sopa 
geriye zıplar. 

Ormanlarda çam yılanı denen bir 
yılan daha vardır. Bu yılanın boyu 
çok uzundur. 

O kadar uzundur ki ~ğaçların a
rasına girince kuyruğundan yaka
ladınız mı, başını geriye çeviremez. 
Bu yılanın rengi sarıdır. Hindistan
da hintli çocuklar çam yılanlarını 
kuyruğundan ağaca bağlarlar. Elle
rine bir çomak alıp başına vura vu
ra öldürürler. Bu yılan bir insan gö
rünce kaçmağa ,çalışır ama belini bü
kemez ki, çok ağır gider. İnce bir 
ip gibidir. 

Hindistan ormanlarında bir cins 
yılan daha vardır. Bu yılandan iki 
tanesi ormanlara ava çıkar. Birisi 
ormanın bir kenarından ötekine ıs· 
lık çalar. Ötekisi bir av buldu ise 
ıslığı kalın öttürür. Birşey bulama· 
dı ise ince çalar. .. 

Hintli çocuklar bunların sesini 
tanıdığı için, ormanda bir ıslık işi -

Bu yılan bataklık yerlerde bulu -
nur. Bir leylek bataklığın üstünde 
dolaşmağa, uzun gagasını aşağıya 
doğru sallayarak yan gözle batak -
lığın içine bakmağa başladı mı, onu 
gören halka yılanı tıpkı bir çocuk 
gibi ağlamağa başlar. Leylek bu sesi 
işidir, sazların üstüne doğru alçalır, 
o alçaldıkça yılan da avazı kaldırır. 
Leylek onun belinden yakaladığı gi
bi havaya kaldırır. Afrika'da bu yı-
1ana " ağlarca ,. de derler. 

Radyolu köpekler 
Avustralya'da köpekler, polisin 

çok işine yarar: Son günlerde, polis 
köpeklerinin sırtına birer küçük 
radyo sarılarak bu köpekleri vazi -
feye göndermeğe başlamışlardır. Kö
pek, sahibi olan polisin sesini işi -
dince, onun istediği hareketi yapar. 
Avustralya polisleri, radyolu kö -
peklerden son derece faydalandık -
larını söylüyorlar. 

Kuyruğunu ağaca bağladıktan sonra hintli çocukların çevire çe
vire döğdükleri bir yılan: Çam yılanı. 

Jn~a.,ı görünce ·.afallıyan, üstüne .aopa vuruldukça sopayı gerisin
geriye .zıp!atan ,bir yılan. 

Büyük 
aynı 

baba ile 
mektepte 

torunu 
okuyor 

Geçenlerde Londra'da yeni ve bü
yük bir teknik mektebi açıldı. Bu -
rada, otomobil, tren, tramvay, vapur 
motosikletle her türlü ınakinaya ait 
birçok yenilikler gösteriliyordu. Ye
ni icat edilen aletlerin bu makinalar
da nasıl kullanılacağı, nerelerine 
takılacağı anlaşılıyordu. Fakat mek
tebe kaydolmak, devam etmek şarttı. 

Son günlerde mektep müdürüne 
bir günde iki tane ınüracaat olmuş, 
direktör bunları kaydederken bak -
mış, talebenin ikisi de ayni soy adı
nı taşıyor. Mektep direktörü kendi 
kendine : 

- Olur ya, iki kardeş birden rnü -
racaat ediyor, diye düşünmüş. Ve 
bunları mektebe kaydetmiş. Fakat 
>'aşlarına da bakay.ım, demiş. Bit de 
ne görsün, birisi 60 yaşında, birisi 
16 yaşında .. 

Direktör başını sallamış : " Bilgi 
yaşa bakar mı ? ,; 

Dünyanın altını 
Kristof Kolomp Amerika'yı 1492 

de keşfetti. O zamandanberi yerin 
altından çıkarılan altın bir araya 
getirilseydi, dört yanı on üç metre 
uzunluğunda bir küp meydana ge
lecekti. 
Dünyanın en meşhur bir jeologu

na göre, 1492 seneclenberi yerden 
çıkan altınlar tartılabilseydi, 35.000 
ton gelirdi. 

1492 denberi çıkarılan altının en 
çoğu son yüz sene içinde çıkarıl -
mıştır. 1492 ile 1800 arasında ne ka
dar altın çıkarıdı ise son yüz sene 
içinde bunun on kat fazlası elde e -
dilmiştir. 

tJtUS'un Çocuk ilavesi 

Boyamacamızdan hediye kazananlann 
listesini neırediyoruz 

Evclki hafta çıkan çocuk itavemizdeki tavpn ve cüce boyamacamızı 
güzel boyayanları seçtik, Ankara Yenişehir Tuna caddesi 4 numarada Se
vinç birinci geldi ve bir şampiyon futbol topu kazandı. Merzifon Karamus
tafapaşa ilk okulundan ikinci sınıfta 267 Nahide Akdağ ikinci geldi ve ,gü 
zel bir mürekkepli dolma kalem kazandı. 

Birer pergel kazananlar: 
Ankara Türk Maarif Kolejinden 243 Sc -

vim Akman, Zara Gazi ilk okulundan 385 
Meral Tanı:üncr, Eğirdir mnlmüdürü oğlu 
Turgut Tuı:cu. 

Tahta .kutula sulu boya 
kazananlar: 
Zonguldak Yeni meydan (ınnı sahibi 'Mus 

'tafa kardeşi Ömer Civelek, Van cezaevi 
jandarma karakol komutanı Erbaş Ali Er -
kan oğlu Mehmet Erkan, Mihaliçcik Ziraat 
Bankası memuru oğlu Hüseyin Akyol, An
kara Halde kasap Mustafa oğlu Mehmet, 
Burdur - Karamanlı ilk okulundan 373 İz
zet Atam. 

Ulus çocukları ,rozeti kazanan -
lar : 

Ankara belediye temizlik işleri müdürü 
kızı Şükran Arıer, Mihaliçcik ilk okulun -
dan 268 Hulusi Ergin, Ankara Etlik okulun
dan 297 Yüksel Çakın, Gerede Ahmet ·Gay
ret eliyle .Zeki Gayret, TJtrsus manifaturacı 
oğlu Rifat Okuyaz, Afyon şehir gazinosun -
da Talat Taşkend, Yozğat Gazi paşa okulu 
talebesinden berber Hilmi oğlu Mustafa 
Bacanlı, htanbul Cihangir Güneşli sokak 
lS/15 numarada İkbal Özaltay, Ankara Mi
mar Kemal ilk okulundan Nevin ve kardeşi 
Turan Uz, Çal-Dede köy ilk okulundan 
162 ·Hasan İmer, 

Çocuk hikayeleri kitabı 
kazananlar: 
İzmir - Emirilim nahiyesi ilk okulundan 

172 Muhittin Çırak, .Zonguldak Yeni çarşı -
da lokantacı Ahmet oğlu Mehmet Dak, Ak
çadağ eğitmen kursu kaynak grupundan 
41 Mustafa Tümer, Düzce - 1'skülü terzi 
Aliler mahallesinde 399 numarada Ahmet 
lnan, Mardin vali oğlu Necdet Önmüş, Bey 
şehir Hacı Arfman mahallesinde 11 numa -
rada Ncta Acarer, Niğde Şehitler meydanı 
10 numaralı evde Kemal Yerdelen, Sinop 
inhisarlar müdürii oğlu Coşkun Abanoz, 
Diyarbakır HaTake çarsısı 13 de kah\•eci 
Sıtkı Karabulut, Ankara İsmet İnönü oku • 
lundan 319 Baki Öngün, Ankara Atatürk 
kız okulundan 3SS Şevki 'Selen. Ankara A
nafartalar caddesi 47 de Ali Polebıyık. ls
tanbul Taksim Kazancı yokuşu 18 de İh -
san Eğell, Ank;:ıra Devrim okulundan 225 
Fatma Gürses, Diyarbkır di$ doktoru Mah. 
mut yanında Baran Çalım, Ankara Necati 
okulundan 149 Burhan Başar, Ankara U -
lus okulundan 814 Orhan Atayalvaç. Ela -
zığ avukat Hamid Ali oğlu Behzat Yöney, 
Ankara erkek lisesinden 1428 Bahri Özgenç 
Ankara Atati.irk kız okulundan Hazım San
tur, Çanakkale Yenice ilk ,okulundan 151 
Tallit Timıır. Ellizıf ikinci komiser Halid 
'oğlu Şeref Karııbulut. Kastamonu Hepke 
birler mahallesi Saylav sokağı 13 de Sali
me Öncel. Tavas Çayır caddesi İnce sokak 
22 de Ali Rıza Ener. Samsun Çarşamba hur
davatçı Mehmet eliyle Zeki Atay, İpsala 
kapıcı mahallesi ceşme ka~ısı 58 numara
da Ali Devrim. Diyarbakır birinci umumi 
müfettişlik emniyet müşaviri şefi oğlu Ca
vit Erdoğan. Ankara İsmet paşa kız ens -
titüsünden .80 Cahide Öğüt, Tokat sihat mU 
dıirlüğü kitibi Kadri Özen, Ankara itfaiye 
meydanı İhsan bey apartmanı 2 numaradıı 
Onaran. Yozğat hususi muhasebe müdürü 
oğlu Nevzat Dic;le. İzmit Edip Kaya çırağı 
Mehmet Gökten, Samsun Gnzi caddesi 69 
numarada Kemal Hamamı. İsparta Gazi o-
kulundan 172 Tarık Akman. Ankara İstik -
lil okulundan 209 Münevver Ertum, Trab -
zan Tiyatro sokak l numarada Kemal Ta -
lov. Divarbakır Sulutlu mahallesi Abacı 
sokak 1 numarada Rf'cep Dursun. Diyarba
kır Cendere cnd<lesi 36 numarada Vahiı O -
iuıs. Tokat hükü.'Det doktoru oldu Ziya Er
c;ağ, Ankara erkek lisesinden 153 Feyzi Ki
tapcıoğlu. Ankara AIUndağ mahallesi 390 
numarada $adan Barlas, Ankara Yüksel 
caddesi Ataç sokak Hikmet apartmanında 
Süzan Borav. Ankara birinci orta okulun
d11,. ·• A ı ~ .. .,; -· ·- ""lrAra ;ı.:" .. ; orta oku
lur. • :ı 2':; · _ ~ t. ':>tüzen, Niide Ziraat 

Bankası muhasebecisi oflu Yusuf Gün en. 
Ankara Atatürk kız okulundan 565 Ayhan 
Keçecioğlu, Çaycuma helvacı Aziz yanında 
Kenan Kırmızı, Urgüp İnkılap okulundan 
66 Nihal Güleç. Zonguldak Hamamönünde 
bakkal Mustafa Koç eliyilc Hilmi Koç, Zi
le Ziraat Bankası muhasibi Mehmet kızı 
Edibe Hazer, Eğirdir Ziraat Bankası mü -
dürü oilu Erdoğan Sorguç. 

Kolonya kazananlar: 
Çiçek.dağ orta okulundan 439 İhsan Er -

doğan, Ankara Ticaret lisesinden 32.2 Enis 
Barlas, Ankara Atatürk okulundan 641 Mih
riban Öktem, Ankara Yeni şehir Tuna cad
desi Elmadağ sokak 14 numarada Muvaf -
fak Çilesiz, Ankara Y cnişchir Tuna cadde
si Elmadağ sokak 4 numarada Nermin Uz, 
Niğde Şehitler mahallesi Yenice sokak 7 
n.umarac!a Baykal Hızırlı, Ankara İnönü o
kulundan 309 Hikmet .Babatin, Ankara İ -
nönü okulundan 1465 Muharrem Arduç,, 
Ankara devlet demiryollan Cer dairesinde 
Turhan Cemal oğlu Alpay Nazikioğlu, An
kara Necati okulundan 483 Seniye Akdo -
fan. 

Birer kokulu •aban kazananlar: 
Kastamonu Sakarya caddesi 14 numarada 

İrfan Goksal, Zonguldak seyyar tahakkuk 
memuru oğlu Cevdet Gönenç_. İpsala spor 
kulubü büfecisi oğlu Halim Ozgedik, An-
kara Dumlupınar ilk okulundan 120 Musta
fa Çakmak, Ellizığ Odun meydanında un 
fabrikası yanında 25 numarada Enver Çol· 
pan, Tokat inhisar sicil memuru kızı Se
vim Dağcı, Erbaa Taşova mektebinden 73 
Ahmet Özden, Ankara İtfaiye meydanı 
Bulgurlu İhsan apartmanı 2 numarada Ra-
ha Taylan, Ankara üçüncü orta okuldan 
1022 Sabri Sunar, Elizıg müteahhit Bayram 
oğlu Hızır Yalçın, Ankara erkek lisesin -
den 1416 Şevket Süreyya Alptekin, Ankara 
İstikıat okulundan 251 Ergün Benzigül, 
Ankara İsmet İnönü ilk okulundan 1465 
Muharrem Erduç, Ankara Yenişehir Ka -
ranfil sokak 30 İbrahim Sütay, İsparta or
ta okulundan 650 Özerdem, Erzurum Hasan 
kale orta okulundan 388 Sadi Dumlu, Fini
ke C.H.P. sekreter Feridun Sözen, Diyar-
bakır Urfa caddesi 26 numaralı dükkinda 
Ahmet Reşit A{:ul. Diyarbakır Urfa cad -
desi 28 numarada Klimil oğlu Zeki Şener, 
Zonguldak Beycuma ilk okulundan 61 De
mir Ülkü, Ankara Atatürk ilk okul 13_. 
Lemii Arman. Zonguldak Çatalagzı lstas • 
yonunda Zihni Taşkıran, Zerköy Dağlar • 
başı l numarada Mehmet Ali Yanmaz. An· 
kara Atıf bey mahallesi 213 numarada Ok
tay Sap, Çubuk kazası orta okul 505 Ömer 
Öker, Sivas Cümhuriyet caddesi berber 
Fahri Çemlıbcl yanında İsmail Buldur. An· 
kara ikinci orta okulundan 581 Muazzez 
Mert, Ankara inhisarlar rakı imalhanesi şe
fli lıızı Birsen Yurdatapan, Ankara kız li -
sesi 129 Neriman Mııltepe, Ankara Kocate-
pe ilk okulu 97 numara Elif ~rkan, Çaycu
ma ilk okul numara 7 Orhan Unsal, Anka -
ra Yenişehir Bayındır sokak 7 numarada 
Sükran Karataylı, Uşak vakıflar memuru 
kızı Süheyla Kural. Diyarbakır Siilükliye 
mahallesi Abacı sokak 3 numarada Hanna 
Özdemir, Niğde diş tabibi Mithat oğlu Rıf
kı Danışman, Ankara Çankaya okul 159 O -
nur Sevindik. Havza hususi muhasebe va -
ridat memuru oğlu Musa Çelebi, Amasya 
Ziraat Bankasında Nihat Guncör oğlu 1s -
met Günı:ör, Çorum lstikliil okulu 470 nu
mara İlhan Demirsoy, Ankara Mimar Ke • 
mal okulundan 120 Ayten Dafcı, E15.zıg 
tümen baştabibi kızı Mellhat Alkan, 

Kartpostal kazananlar: 
Diyarbakır sivil belediye zabıtası oğlu 

Mehmet Karabulut, Amasya orta okul numa 
ra 56 Nuri Konuk, Elhıg Tunceli lisesi 
zabı tkitibi Ramazan eliyle Mevlüd Ya -
maç, Soriun Y eşilyurd okulu 293 Hamit 
Altan, Elizığ Ziraat Bankasında Suulhiye -
tiyle Adviye Çimcntaş, Tavşanlı kazası Du
manç nahiye müdürü oğlu Sabahattin Ça • 
kır, Ankara Kocatepe okul 54 Hatice Altın 
Ankara Atatürk okulu 673 numara Kudret 
Bııl',.., /' ııl-A:-a Atatürk ilk okul 692 Bedret-

Bu hafla size bir yapııhr:maca ver:iyoru 
Çocuklar bu hafta size bir yapış -

tırmaca veriyoruz. Doğru yapanlar 
arasında kur'a çekeceğiz. Birinci 
gelene güzel bir kol saatı, ikinciye 
bir mürekkepli dolma kalem, üçün
cüye bir vapur dumanı gözlük, yedi 
okuyucumuza birer lastik top, beş 
okuyucumuza birer büyük albüm, 
yirmi okuyucumuza birer Ulus ço-

tin Güleşen, Ankara Maden Tetkikte Mu -
harrem oğlu Orhan Aykan, Niğde Kayabaşı 
15 numarada Emin Sungur, Ankarn deniz -
ciler caddesi 30 numarada Bülcnd Aykaç, 
Filyos Hisarönü okul 16 Cevdet Göktürk, 
Elazıg Tonili emniyet müdürü oğlu İsmet 1 
Tiizün, Zonguldak bakkal Mustafa Koç e
liyle Hamamönünde Salih Kurban, Zile 
Turhal caddesi kebapçı Emrullah Akpınar, ! 
Yozğat tüccar Salih Ataman oğlu Muam -
mer Ataman, Niğde .Ziraat Bankası muha -
sebecisi kızı Behiye Gönen, Bor Ziraat 
Bankası müdürü oğlu Fethi Budak, Yozğat 
Taşköprü mahallesinde Fethi oğlu Arslan 
Us, .Zile belediye caddesi bakkal Hacı 
Mehmet Çağatay, Beyşehir lise talebesi 
586 Mustafa Acarel, Ankara Atatürk ,erkek 
okulu 314 Müjgan Akala, Amasya KuşköP
rüsü caddesi 22 numarada İrfan Güven, Di
yarbakır berber Seyid yanında Nur.i Hor -
demir, Konya Çumra malmüdürü oğlu Ca· 
hit Doğan, Kartala bağlı köy Maltepe Ca
mi isokak numara 15 Raziye Akyıldız, Ma
latya orta mektep 360 Adil Kiray, Ankara 
erkek lisesi 1993 Suphi Ertem, Ankara l -
nönü okulundan 364 Mükerrem Heves, Zi
le lokantacı 31 numarada Osman Kuçükbaş, 
Ankara İsmetpaşa mahallesi Uzun Sorgun 
sokak numara 4 de Şükrü Solak. Kayseri 
Sivas hattı istasyon şefi oğlu lzzet Yücel, 
Çaycuma ilk okul 150 Avni Zeren, Niğde 
tüm muhasebecisi oğlu Turgut Kaşgal, 
Samsun Odun pazarında bakkan Hüseyin e-
liyle Mehmet Uzunel, Elazığ' müteahhit 
Doian kardeşi Zülfikar Aytuğ, Elazığ hal
kevinde Mücellid oğlu Şekin Otüney, De-
nizli Ziraat Bankası müdürü kızı Nermin 
Erdemir, Konya tahakkuk memuru oğlu 

Ziya Ertürkoglu, Diyarbakır Cemal Yılmaz 
mahallesi Saman sokak 3 numarada Zeki J 
Özet, Diyarbakır Cendere caddesi 18 nu -
marada Şükrü Görenler, Niğde Ziraat Ban-
kası muhasebecisi kızı Necdet Güncn, An -
kara Gündof;du mahallesi Gidiz sokak 19 
numarada Sevin Vezin, Sivas Kangal kaza
sı Cümhuriyet ilk okul 49 Necmettin Alp -
kiray, Diyarbakır 28 numaralı polis memu
ru kızı Naime Kurgut, Konya Müze cadde· 
si 62 Hasan Çolak. Elazığ Halkevinde Mü
cellit oğlu LGtfi Güney, Ankara Maltepe 
Akıncılar sokak numara 5 de Melek Tümer. 
Ankara Ulus meydanı üçüncü orta okul 930 
Şükufe Atamer, Diyarbakır Yoğurt par.arın
da nıkı bayii İbrahim Yakar, Diyarbakır 
berber O. Kalaycı, Ankara kız lisesi 1241 
Kimiran Tümer. Ankara İnönü okul numa • 
rn 87 Şerafettin Sanal, Ankara Necati bey 
okul No. 75 Ayhan Tavşanlı, Ankara birin
ci orta okul 1514 Şinasi Tanır, Emirdağ 
İnkılap okul 282 Hüseyin Erdoğan, Samsun 
Çarşamba posta memuru oğlu Galip Atay, 
Diyarbakır Bursa hanı yanında Ahmet 
Abacı, Niğde Kayabaşı 15 numarada Ley· 
ili Sungur, Ankara ismet lnönli ilk okul 
1243 Sıtkı Başaran, Diyarbakır Hasan paşa 
hanında tüccar Huıeyin kızı Pervin Ara -
lan, Elazığ 1cadiye mahallesi Kuyulu so -
kak numara 2 de Remzi Şen, Ankara la -
met İnönü ilk okulu 114 numara Nermin 
Yavuz, -Yerköy Dumlupınar ilk okul nu -
mara 93 Yapr Kuloğlu, Yozğat seferber -
lik müdürü oğlu Doğan Kemal Ararat, Bul· 
vadin Zafer caddesi kunduracı Halil kar -
desi Sabri Ulh. ~rıkara erkek lisesi 630 
numara Sabit Bil: • htanbul Osküdar ii -

cukları rozelti, yirmi okuyuc 
birer hatıra cep defteri, kırk b 
kuyucumuza birer kokulu 
yüz elli okuyucumuza da birer 
postal hediye edeceğiz. 

Dikkat : 
Adreslerini kopuna ve kopu 

maralarını zarfın üzerine yaz 
lar kur'amıza katılmamaktadır, 

Gürbüz yavrularımızı 

Maarif Vekaleti orta tecl: 
dairesinde memur Perih, 
oğlu iki yaıında ,Bilgin 

Soyalp 

ULUS çocukları yapıttı 
Kuponu No: 81 

Adı: 

Soyadı: 

Okul: 

Numarası: 

Şehir: 

"---------
c;üncü orta okulda türkçe öeretmenı "J 
ilhan Dilmaç, Gerede Ziyaıökalp olnal 
mara İıımail Özeğeci, Ankara Uluı it 
kulundan 629 Sahir Ersan, Zonpldak 
tıpçı Hıkkı yanında Sadık Uzuner 

(Sonu yarınki ULUS'ta) 
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Vilôyetler 

·elsiz istasyon binası 

yaptınlacak 
fıtanbul P T T M"d •. l"W-• • • u ur ugun-

ll : 

l.cşilköyde yeniden yapılacak tel -
ı ~tasyonu binası inşaatı kapalı zarf 
~hy~e eksiltmeye konulmuştur. 
-ksıltme 26. 7. 939 çarşamba saat 15 
~· Postane binası alt katta müfet -
lık odasında toplanacak müdürlük 
rn satıın komisyonunda yapılacak -

~eşif bedeli 65946 lira 93 kuruş mu
t kat teminat 4584 liradır. 
stcklilerin mukavele, eksiltme ba -

lldırlık işleri genel hususi ve fenni 
hnameleri proje keşif hülasasiyle 
~a müteferri diğer evrakı 330 ku -
t mukabilinde almak ve muvak -r teminatını yatırmak üzere çalışma 
nlcrinde mezkQr müdürliik idari ka
m levazım kısmına eksiltme gün ve 
~tind~n bir saat evetine kadar en az 
·000 lıralık, bu işe benzer iş yaptığı
• da· ·d it ır ı arelerindcn almış olduğu ve-

alara istinaden İstanbul vilayetin
tn eksiltme tarihinden 8 gün evci .:i

:ınıı ehliyet ve 939 senesine ait Ti -
. ret odası vesikası ve muvakkat te -
lınat makbuz veya banka teminatları -
1 havi kanunun tarifine göre hazır -
:~mış mektuplarını sözü geçen ko • 
ısyon başkanlığına No. lu makbuz 
•1.tkabi!inde tevdi eylemeleri. 

2991 / 2886) 12874 

Çanı ve köknar ağacı 

satışı 
.. Çankırı Orman Çevirge Müdür-
lı • • 
hnden : 

._ , 1 - Çerkeş kazası dahilinde vaki = ıt devlet ormanından bir sene zar -
I"' lnda kat ve ihraç edilmek üzere 3308 
;; l3 çam ve (123) M3 küknar ağacı ,.. l 
' · 8. 939 cuma günü saat 14 de kapalı 

') lrf usuliyle bir ay müddetle arttır -
11 Ya konulmuştur. 
2 - Beher gayri mamul metre mik· 

P çamın tarife bedeli (460) köknarın 
r ;ı (400) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (1178) lira 
16) kuruştur. 

.. 

4 - Şartname ve mukavelename pro 
~lcri ç k · ··d·· 
liğ '• . an ırı orman çevırge mu ur -
.. . ~ ıle Ankara orman umum müdür
u gunden istenilir. 

5 - Müzayedeye iştirak edecekler 
i'I\/\ ......... ı. 1 • 
nıı hükümlerıne g8re evra 
>t'li le ve teminat mektuplariyle be -
L y • 1 ğ •• ,.her ihalenın yapı aca ı gun ve sa • 
lttc Çankırı orman idaresinde hazır 
>ulunmaları lazımdır. 

5234/3126) 13097 

Stadyom inşaatı 
Kütahya Vilayet Beden Terbiye· 

•i Bölge Baıkanlığından : 
Kapalı zarf usuliyJe eksiltmeye 

konulan iş: 
l - Kütahya stadyomu iknici kı

•ırn inşaatı : keşif bedeli 41902 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu inşaatın 20193 liralık kısmı 
939 senesi tahsisatından ve mütebaki 
21709 lira 25 kuruşu 940 senesi tahsi· 
<1>a t1ndan tediye olunacaktır. 

3 - Bu ışe ait evrak: 
A - Eksiltme §artnamesi, 
:S - Mukavele projesı, 
C - Hususi fenni şartname. 
D - Nafıa işleri şeraiti umumiye· 

liii, yapı işleri umumi fenni şartname, 
kontrol talimatnamesi. 

E - Keşif 
4 - İsteklilerin bu evrakı Kütahya 

tıafıa müdürlüğünden (210) kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme 31 temmuz 939 pazar· 
tcsi günü saat 15 te vilayet makamın
da bölge başkanlığı ri} asetindeki ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır. Zarf
lcır aynı günde saat 14 e kadar komis 
Yon reisli ğine makbuz mukabilinde 
"erilmiş otacaktır. "Postadaki gecik 
tl'ıelcr kabul edilmez.,, 

6 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - İki bin üç yüz doksan iki lira 

tllj kuruşluk teminat, 
B - İhaleden 8 gün evel vilayet 

tıafıa müdürlüğünden bu işi yapmıya 
ChiJ olduklarına dair veaika, 
. C - Şimdiye kadar 30,000 liralık 
inşaatı muvaffakiyetle yaptıklarına 
dair aynı daireden vesika. 

D - 939 senesine ait ticaret odası 
Vesikası. (5187 / 3112) 13062 

Ekmek alınacak 
Konya Cümhuriyet Müddeiumu· 

btiliğinden : 
l - Konya ecza evinin bir yıllık ek 

tl'ıek ihtiyacı 30. 6. 939 gününden 25. 
7. 939 güniine kadar (25) gün müddet
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
tııılınu tur. 

2 - İh:ıle 25. 7. 939 tarihinde sah 
Riinu sat 14 de Konya cümhuriyet müd 
deıunıumi li ği d~iresinde icra kılına -
'~lttır. 

vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun • 
dan has olacak ve talipler bedeli mu -
bammenin % 7,5 yüzde yedi buçuğu 
olan (1655) lira bin altı yüz ell beş li· 
ra (64) kuruşluk teminatı muvakkate 
lerini teklifnameleriyle birlikte ko -
misyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - ( 4) cü maddede nevi gösterilen 
has ekmeğin kilosu şimdiki nark ile 
(9,5) dokuz buçuk kuruştur. 

6 - İlan ve saire bütün masraflar 
müteahhide aittir. 

7 - Fazla izahat ve şartnameyi gör
mek isteyenlerin Konya ecza evi di • 
rektörliiğüne müracaatları ilan olu . 
nur. (2833) 12803 

Ka!orif er ve su lesisah 
münakasası 

Erzincan ValiliğiJ'den 
ı - Erzincan halkevi binasının kalo 

rifcr ve su tesisatı halkevi inşaat ko . 
misyonu tarafından 8. 7. 939 tarihin 
den itiharen 20 gün müddetle v• kapa 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (21510) lira 38 ku-
ruştur . 

3 - İlk teminatı (1613) liradır. 
4 - Proje ve keşif evrakı nafıa mü 

dürlüğündcdir. 

5 - Talipler ihaleden 3 gün eve) 
müracaatla ve Iaakal 20 bin liralık bu 
gibi tesisat yaptıklarına dair ehliyet 
vesikalarının kQmisyon reisliğine gön 
dermeleri l azımdır. 

6 - Talipler eksiltme mektuplarını 
cuma giinii saat on heşe karlar knmİs· 
yon reisliğine makhuz mukal:ıilin<le 

tevdi edecekler veyahut posta ile gön-
dereceklerclir. 12969 

Yol inşaatı 

]eri ve ihale gününden en az 8 gün e
velki tarihle vilayet nafıa müdürlü -
ğüne müracaat etmek suretiyle bu işe 
mahsus müteahhitlik vesikalarını is -
tihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektupları ihale ıaatin
ten bir saat eveline kadar encümene 
getirilerek eksiltme komisyon reisli -
ğine verilmesi lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

(5259/ 3131) 13101 

Okul binası yaptlrılacak 
Yozgat Valiliğinden : 

1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat 
dahilinde yapılacak (17564) lira 63 
kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk o -
kul inşaatının ikinci kısmı kapalı zarf 
usuliyle ve bir ay müdetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Muvakkat mukavelename proje-

si 
c) Bayındırlık işleri genel şartna • 

mesi. 
d) Yapı işleri umumi ve fenni şart-

namesı 

f) Keşif hülasası ve tahlili fiyat. 
g) Proje. 
3 - İstekliler hu evrakları vilayet 

daimi encümeninde her gün görebi -
lirler ve müracaat ederek bedelsiz is -
tiyebilirler . 

4 - Eks iltme 10. 8. 939 perşembe 
günü saat 14 de vilayet daimi encü -
meninde yapılacaktır. . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin % 7,5 hesabiyle (1317) lira 
35 kuruş muvakkat teminatını verme
leri ve ihale gününden en az 8 gün e
velki tarihle vilayet nafıa müdürlü -
güne müracaat etmek suretiyle bu işe 
mahsus müteahhitlik vesikalarını is -

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: tihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tun - 6 _ Teklif mektupları ihale saatin-

celi vilayetinde yapılacak Seyithan • den bir saat eveline kadar encümene 
Pülmür - Mutu köprüsü yolu inşaatı- getirilerek eksiltme komisyon reisli -
dır. ğine verilmesi llizımdır. Postada olan 

Bu işin muhammen bedeli 600,000 gecikmeler kabul edilmez. 
liradır. (5258 / 3130) 13100 

2 - Bu işe ait şartname ve ev.rak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

Elektrik tesisatı 

mü na kasası 
namesi Erzincan Valiliğinden : 

D - H~ısusi şartname 1 - Erzincan halkevi binasının e-
E - ŞosC' ve köprüler fenni şart · lektrik tesisatı halkevi inşaat komis-

namesi. yonu tarafından 8. 7. 939 tarihinden 
F - Seridöpri itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 
G - İsteyenler bu işe ait evraktan zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

~se ve k?prüter fenni şartnamesiyle 2 - Keşif bedeli (7968) lira 75 ku-
bayındırlık işleri genel şartnamesin- ruştur. 

lirler. Şose ve köprüler fenni şartname dürlüğündedir. 
sini ve bayındırlık işleri genel şart - 5 - Talipler ihaleden 3 gün evel 
namesini görmek isteyenler Tunceli müracaatla ve Hiakal beş bin liralık 

nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö - bu gibi tesisat yaptıklarına dair ehli· 
rebilirler. yet vesikalarının komisyon reisliğine 

3 - Eksiltme 7. 8. 939 pazartesi gü göndermeleri Iazımdır. 
nü saat 15 de Tunceli nafıa müdürlü 6 - Talipler eksiltme mektuplarını 
ğü binasında kapalı zarf usuliyle ya- cuma günü saat on beşe kadar komis
pılacaktır. yon reisliğine makbuz mukabilinde 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- tevdi edecekler veyahut posta ile gön-
teklinin 27750 lira muvakkat teminat dereccklerdir. 129i0 
vermesi ve ayajıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

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

B 7 Ticaret ve sanayi odası sicil 
vesikası . (939 senesi). 

C - Bir defada devlete ait 150.000 
liralık yol. köprü ve sair işin muvaf
fakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair 
vesika. 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı 
1ı saatten bir saat evetine kadar Tun
celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ite gönderi
lecek mektupların nihayet 3 cü mad • 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve attırma eksiltme ve ihale kanunu -
na uygun olarak mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3101) 13066 

Okul binası yaptınlacak 
Yozgat Valiliğinden : 

ı - 939 bütçesine mevzu tahsisat 
dahilinde yapılacak (13739) lira 82 
kuruş keşif tutarlı Sorgun ilk ok~lu
nun ikinci kısmı kapalı zarf usulıyle 
ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl 

mıştır. 
2 _ Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır: • 
a) Eksiltme şartnames_ı . 
b) Mukavelename pro1esı 
c) Bayındırlık işleri genel şartna • 

mesi 
d) Yapı işleri umumi ve fenni şart· 

namesı 

f) Keşif hütasası ve tahlili fiyat. 

g) Proje . A 

3 _ İstekliler bu evrakları vılayet 
daimi encümeninde her glin görebilir 
ler ve müracaat ederek bedelsiz istiye 

bilirler. 
4 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 

günü saat 14 de vilayet daimi encü -
meninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is 
1039 • 

Hidro elekrik tesisah 
Muğla Belediye Reiıliğinden 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
yen konulan iş iki parçadan ibaret -
tir. 

A - Kanal, santral binası, trans -
for binaları 

B - 300 KV A Türboalternatör, 
cebri isale borusu on yedi buçuk kilo
metre 1 ik yüksek voltluk havai hat ve 
transformatör tesisatı şehir şebekesi 
hariçtir. 

2 - İşin muhammen bedeli tesisat 
47619,27 lira inşaat 17344,58 liradır. 

3 - İstekliler tesisata ait evrakı i
ki lira otuz sekiz kuruş mukabilinde 
belediyeden alabilirler. İnşaat işi be -
dclsiz verilir. 

4 - Eksiltme : inşaat kısmının 15 
Ağustos 939 salı, tesisat kısmının 29 
Agustos 939 salı günü saat 16 beledi
ye dairesinde belediye encümenince 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine göre inşaat için 
1300,84 lira tesisat için 3571,45 lira -
lık muvakkat teminat 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
!arla inşaat için mühendis veya fen 
memuru göstermesi lazımdır. Tesisat 
içinde 50.000 liralık elektrik işi yap -
tığına dair nafıa vekaletinden müte • 
ahhitlik vesikası göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. Pos -
ta ile gönderilecek mektupların teah
hürle gelmesi nazarı itibare alınmıya-
caktır. (3242) 13197 

Hükumet konağı inşası 
Siirt Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: K°urda
lan hükümet konağı bedeli keşfi 

23156 lira bu konak inşaatının tama · 
mı 939 - 940 mali yıllarında ikmal e · 
dilecek ve bedeli ödenecektir. 

2 - Bu ite ait prtname projeal 
..,. 8.1 

D - Yapı işleri umumi ve fenni 
şartnamesi. 

E - Vahidi fiyat listesi hususi şart 
name keşif hülasası cetveli 

F - Projeler 
İstekliler ihale gününe kadar Siirt 

defterdarlık ve nafıa müdürlük daire
lerinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat 17 de Siirt defterdarlığın -
da müteşekkil komisyonda yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin bedeli keşfin % 7,5 olan 
1736 lira 70 kuruşluk teminat mek -
tup ve zarf usulü veçhile zarflara kon 
ması lazımdır. Siirt vilayetinden bu 
iş için alınmış ehliyet vesikası 1939 
mali senesine ait ticaret odası vesi -
kası. 

6 - Ehliyet vesikası talebinde b\ı.lu 
nanlar ihale gününden en az sekiz 
gün evci istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu :zaman zarfında ve -
sika talebinde bulunmıyanlar o zama
na kadar yapmış oldukları işlere dair 
vesaiki lef edeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncu maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar komisyon riyasetine 
getirilerek makbuz mukabilinde veri
lecektir. Postada vukua gelecek gecik 
meler kabul edilmez. 

(3243) 13198 

Satıhk vapur 
Kocaeli Defterdarlığından : 

1 - Gölcük limanında bulunan 
178 - 00 X 29 - 4 X 13 - 2 ebadın
da ve 662 gayri safi ve 393 safi tonila
toda ve hamule tonosu 800 bulunan 
Trabzon adlı vapurun 13. 7. 939 tari -
hinde icra kılınan müzayedesinde ta
lip zuhur etmediğinden satış komis -
yonunun karariyle 21 gün müddetle 
temdit edilerek 3. 8. 939 tarihine tesa 
düf eden perşembe günü saat 10 da 
kapalı zarf usuliyle Kocaeli defter .. 
darlığında müteşekkil hususi komis -
yonda satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (11.000) on 
bir bin lira, muvakkat teminat akçe -
si (825) sekiz yüz yirmi beş liradır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def
terdarlıktan alınabilir. 

4 - Talip olanların teklif mektup
larını ihale zamanından bir saat eve -
line kadar defterdarlığa verilmesi i -
lan olunur. (5405/ 3237) 13195 

lzmir Belediye Reisliğinden 

Havagazı fabrikası için (3800) ton 
Zonguldak Zerodislave 0,10 maden 
kömürü satın alınması baş katiplikte
ki şartnamesi vcçhile kapalı zarfla ek 
sittmeye konulmuştur. Muham -
men bedeli (40.850) lira olup ihalesi 
4. 8. 939 cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encümen 
de riyasete verilir. Muvakkat temina
tı (3063) lira (7 5) kuruş olup öğle -
den sonra kapalı bulunmasına bianen 
öğleden evci iş bankasına yatırılır. 

(2565/ 3208) 13185 

G.· ve inhisarlar V. 

Memur ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
1 - Vekalet şubelerinde açık 20 li

ralık memuriyetler için lise mezunla
rı arasında müsabaka ile memur alına
caktır. Müsabaka 24.7. 939 pazartesi 
günü saat 14 de vekalet binasında ya
pılacaktır. 

a) Müsabakaya girebilmek için me
murin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı. şartları haiz bulunmak, 

b) Yaşı 30 dan yukarı olmamak, 
2 - İstekliler 24. 7. 939 öğleye ka -

dar veka.Iet zat i§leri müdürlüğüne 
başvurmalıdırlar. 

(3231) 13181 

Baş Vekôlet 

2 daktilo alanacaktır 
Batvekalet Beden T erbiyeai Ge -

nel Direktörlüğünden : 
1 - 2 daktilo alınacaktır. Bunların 

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

2 - Talipler arasında müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 31 Temmuz 1939 
pazartesi günü akşamına kadar An -
kara Yenişehir İzmir caddesinde 21 
numaralı binada zat işleri müdürlü -
ğüne evrakı mü•biteleriyle birlikte 
ir dilekçe il••' .. ea.~ı.n 

Bu yıl, leyli Tıp talebe yurduna ah nacak 
talebenin kabul şartlar1 şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
(Evrakı tam ve şartları haiz olanların kayıt muameleleri, dilekçelerin 

alındığı tarih sırasına göre, derhal yapılacağından, isteklilerin zamanında 
müracaatları lazımdır.) 

1 - a) P. C. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derecesin
de olduğu Maar.if Vekaletince tasdik edilmiş mekteplerden pekiyi ve iyi 
derecede m~un olmuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar i9in : Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı 
dil ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin, bütün evrakını tamamlanmış olduğu halde, 30 Eyllıl 
1939 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve 1stimai Muavenet Veka
letine müracaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak ile gelen dilekçeler mua· 
meleye konulmıyacaktır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüvi

yet cüzdanı aslı, 
B - Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri 

halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mektep mü. 
düdüğünün - aynı zamanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoğraflı 

ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir.) 
C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakaıı, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uy

gun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu 
Hastane baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mühj.irliyecek ve istekli tara -
fından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa. Konya, Adana. 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olun -
mak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muave
net Müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen. Noterlikçe tasdikli bir teahhüt senedi 
(bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı. örneğin
de görüldüğü veçhile kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılarak 
imzalanacaktır.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğrafı (cepheden alınmış ve ince ka
ğıda basılmış olacak). 

3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar. yurtta okumıya ve ilerde mecburi 
hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya anzası olanlar kab:.ıl 

edilmezler . 
4 - İsteklilerin gönderdiği ,dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındı~ı 

adreslerine bildirileceği gibi kabul edilip edilmedikleri de yine adresleı ı
ne ayrıca bildirilecektir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÖİ 
Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fakültesin

den tabip olarak çıktığında, 2000 sayılı kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti tcrkeylediğim takdir· 
de yurtta benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıp tahsili
ni tcrkcttiğim veya sıhhi sebepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıl
dığım yahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeyledi -
ğim takdirde benim için ıarfedilmiş olan parayı tamamen ödemeği ve bu 
taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar için ödemek mecburi
yetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2,000 sayılı 
......_._ •W•r _, •aldlmlerlnül de hakkımda tatbikını kabul ve taahhüt 
eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan . . • • . . . . . . • • ın bu taahhüt

name mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç 

yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 liraya ve iki 
katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı, 
faiziyle beraber, borçlu .•..•.•• ile birlikte müteselsil kefil ve müşte

rek müteseisil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. 
Kefilin adresi (3204) 13191 

Bir Elektrik mühendisi ve 
bir eczacı aranıyor 

Şarki Anadolunun tren güzergahtnda büyük ve mühim 
bir Sanayi Müessesesi için, ibate ile tenvir ve teshin Mües-
seseye ait olmak üzere, pratiği fazla bir elektrik Mühendi
si ile diplomalı bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin Dip
loma suretleriyle bonservis ve tercümei hallerinin ve isti
yecekleri asgari ücret miktarının üçer \.:Üsha fotoğraflariy
le birlikte İstanbul P. Kutusu 1008 e E. B. iıaretiyle gön-
dermeleri ilin olunur. 2710 

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 istasyonunda vagonda teslim olunacaktır. 

isteklilerin 1100 liralık teminat akçeleri veya Banka mektu
bile birlikte 24.7.1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (11) 
de Yenİ§ehirde Kızılay Umumi Merkezine müracaatları ilin olu-
nur. 2633 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. -- -
Elektrik mühendisi aranıyor - ------- ---

~Kayseri ve civan elektrik T. A. Şirketinden : ~ 
- -Şirketimizin Elektrik mühendisliği münhaldir talip olan- § ----= larrn Türk olması tarttır. Taliplerin fİmdiye kadar çalıı- =: 
=: tıkları yerlerden aldıkları bonservis; mektep §ehadetna- =: 

mesi veya mühendislik ruhsatnamelerinin fotoğraflı mu- =: 
ıaddak ıuretileriyle, Tercemei hal ve ücret taleplerini bil- =: 
dirir bir mektupla Kayseri ve Ci-van Elektrik T. A. Şirketi = 
Müdilrlüjüne müracaat etmeleri ilin olumu. 2664 
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.. 
levazım Amirliği 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ULUS 22 - 7 - .~ ___., 
ba ve cuma günleri öğleden sonra gö • M 'I 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o- tır. Muhammen bedeli 2700 lira olup lefon şebeke malzemesi açık e~ 
rülebilir. Obl ye Ye Siİre aflnacak larak M. M. V. satın alma komisyo • ilk teminat miktarı 202 lira 50 kuruş- ye çıkarılmıştır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Ankara Levazım Amirliği Satın nundan alınır. tur. 2 - Muhammen bedel (1 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· Alma Komisyonundan : 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 2 - Eksiltmesi 8. 8. 939 salı günü muvakkat teminat (84,96) liri 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • Hava müdafaası genel komutanlığı sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- saa 11 de vekalet satın alma komisyo- eksiltmesi, 8 Eylül 939 cuma gii6 
le birlikte ihale gün ve saatinden en için aşağıda cins ve miktarı yazılı delerinde gösterilen vesaikle ve temi- nunda yapılacaktır. at (16) da Ankarada P. T. T. 
geç bir saat eveline kadar teminat ve mobilya ve malzeme satın alınacak • natiyle birlikte ihale gün ve saatinden 3 - Şartnamesi her gün komisyon - müdürlük binasındaki satın alıd. 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa - tır. M. M. V. satın alma komisyonuna gel da görülebilir. misyonunda yapılacaktır. 

1 - Hozat birliltleri ihtiyacı için 
360000 kilo kuru ot kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. 

tın alma komisynnuna vermeleri. İsteklilerin 25. 7. 939 salı günü saat meleri. (2961) 12928 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 3 - İstekliler, muvakkat td 
(2970) 12935 10,30 da Ankara levazım amirliği sa • •• maddelerinde yazılı vesaikle birlikte makbuz veya banka mektubiyl~ 

re 

2 - Tahmin bedeli 25200 lira olup 
muvakkat teminatı 1890 liradır. 

S . 1 k tın alma komisyonuna gelmeleri, 1 nşaat i lô n 1 i~k teminat mektup veya . makbuzla - nuni vesikalarının hamilen mı 
lğlr eti 0 lnOCa Mobilyelerin resimlerini görmek . rıyle muayyen saatte komısyonda bu- gün ve saatte o komisyona mürt 

Ankara Levazım Amirliği Satın isteyenler her gün komisyona müra. M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- lunmaları. (3251) 13206 edeceklerdir. 

hi 
gi 
d. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 

günü saat 9 dadır. Şartnamesi Elazığ
daki askeri satın alma komisyonundan 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
öğleden sonra görülebilir. 

Alma Komisyonundan : caat edebilirler. misyonundan : 4 - Şartnameler, Ankarada 
1 - Amirliğin 239.350 kilo sığır eti- Adet 1 - İzmirde bir pavyon ve iki cep - T. levazım, İstanbul'da P. T .T. 1 

ne teklif edilen fiyat pahalı görüldü - hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konul zım ayniyat şubesi müdürlükle~ 
ğünden pazarlıkla eksiltmesi 26. Tem 1 Masa (üzerinde resim, harta ve muştur. Keşif bedeli 38.261 lira 22 ku- bedelsiz olarak verilecektir. 
muz 939 çarşamba günü saat H de plan işleri yapmak için) kapla- ruş olup ilk teminat miktarı 2870 lira- (3182) 13189 
Tophanede İstanbul levazım amirliği malı gürgenden, dır. . . 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 
mektuplarını Elazığ tümen satın alma 

satın alma komisyonunda yapılacak 5 Etejer dört raflı gürgen ağa _ 2 - Kapalı zarfla eksıltmesı 11. 8. 
tır. Tahmin bedeli beher kilosu 32 ku cından. 939 cuma günü saat 11 de vekalet sa • Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek-

Kapah zarfla eksiltme ilam 
ruş ilk teminatı 5079 lira 60 kuruş • 3 Portmantoluk (şapka, kaput as- tın alma komisyonun~a yapı:acaktır. törlüğünden : 
tur. mağa mahsus) 3 - Şartn~~e, proJe v: ~}anlar 195 1 - Kış mevsiminde kurumumuz 
Şartnamesi komisyonda görülür. İs 5 Elbise askısı kuruş mukabılınde alınabılır. binalarının ısıtma işinin ihale günü 

teklilerin kanuni vesikalariyle bera - 12 Arkalı ha:zaran sandal ya 4 - İs~eklilerin kanun~n 2 v~ ~ cü j tS. 7. 939 olarak ilan edilmişti. Görülen 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 2 Deri kaplı koltuk ~addel~rınde yazıl~ vesaıkle bırlıkt.e j lüzuma binaen şartnamede değişiklik 

(3249) 13201 11 Komutanlık kapılarına konula- ılk temı~at ve t~klıf mektu.plarını ı- yapılarak yeniden 165 gün müddetle 

ı,,..,...;syonuna vermeleri. 
(2972) 12937 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişehir garizonunda kara ve 

hava birlikleri ihtiyacı 25000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Amirliğin 273.580 kilo koyun 

etine teklif edilen fiyat pahalı görül-

2 - Tahmin bedeli 25000 lira 
düğünden pazarlıkla eksiltmesi 27. 7. 

muvakkat teminatı 1875 liradır. 
olup 939 perşembe günü saat 14 de Topha

nede İstanbul Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 42 kuruş ilk temi
natı 6995 lira 18 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesaikleriyle beraber belli saat -
te komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesi 25. 7. 1939 salı günü 
saat 16 dadır. Evsaf ve şeraitini gör· 
mek isteyenler Eskişehir, Ankara, İs· 
tanbul Lv. A. Sa. Ko. nında görebilir -
ler. 

cak levha (Kristal) hale saatınden bır saat cvelıne kadar ısıtma işi kapalı zarfla eksiltmeye ko-
3 Paravana komisyona vermeleri lazımdır. nulmuştur. 
3 Erat yemek masası (60X3) iki <3223) 13193 2 - Muhammen bedel (23340) lira 

gözlü muvakkat teminat % 7,5 dur. 
6 Oturmağa mahsus sıra Battan iye kı il f 1 3 - İhale 28. 7. 939 cuma günü saat 
8 Sumen 11 de Rektörlük binasında müteşek · 
7 Sürahi, bardak ve tabakları alınacak kil komisyon tarafından yapılacak · 

(her birinden yedişer). M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tır. 
10 Siğara tablası (büyüklerinden) 4 - Teklif mektupları ihaleden bir misyonundan : 
10 Metre beyaz masa muşambası · k saat evet komisyona teslim edilir. 1 - 4000 adet dikilmiş battanıye ı 

(3249) 13204 lıfı kapalı zarfla eksiltmeye konul - 5 - Daha fazla izahat ve parasız 

I• h ı · b ı ·""" • muştur. Muhammen b:deli 12.000 lira şartname almak isteyenlerin enstitü a e te 1g1 olup ilk teminat miktarı 900 liradır. daire müdürliiğiine müracaatları. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 8. (2938) 12943 

Alma Komisyonundan : 939 cuma günü saat 15 de vekalet sa · 

U. demiri alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüı

den: 
1) Telgraf ve telefon hatları ibtl 

cı için fabrikamızda imal edilece)J 
kazlara muktazi 38X45X7 m/ m il" 

talı (230) ton U. demiri kapalı :ı; 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (29.000), tJ 
vakkat teminat (2.175) lira olup 
siltmesi, 17 ağustos 939 perşembe 
nü saat (16) da Ankarada P. T. 'f 
mum müdürlük binasındaki satın 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teırıİ 
makbuz veya banka mektubu ile 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarf! 
nı o gün saat (15) e kadar mezkur 
misyona vereceklerdir. 

(3245) 13200 Ankara garnizonu hayvanatı için tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
27000 kilo yaş yonca vermeği taah - 3 - Nümune ve şartnamesi her gün 

4 - Şartnameler, Ankarada P. 'f. 
levazım, İstanbul'da Kınaciyan Jıl 
nında P. T. T. ayniyat şubesi müd 
lüklerinden (145) kuruş mukabili 

.. verilecektir. (2614) 126z1 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek · 
lif mektuplarını Eskişehir Lv. amirli
~i s.:1tın alma komisyonuna vermeleri. 

hüt eden Abdürrahman gösterdiği ad komisyonda görülebilir. .. 1 Al üminyom manşon 
Ankara Levazım Amirliği Satın reste bulunamadığından ihalesinin 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cu 1 

Kuru fasulye ahnacak 1 ktisat Vekôleti 

Alma Komisyonundan : kendisine tebliği yapılamamıştır. Teb ~addel~rinde yazılı vesaikle birli~te Bir ressam ve bir memur ah nacak alı nacak 
1 - Lüleburyaz tümen birlikleri - li~ makamına kaim olmak üzere ilan ılk temınat mektup veya makbuzlarıy-

1. lktısat Vekaletinden : P T T L M"'d"" l··~!:..ı nin senelik ihtiyacı için 10 taksitte a- olunur. (3250) 13205 le muayyen saatten bir saat eve ıne • • • evazrm u ur ugw (2843) 12823 

Et ahnacak lınmak ve tümen anbarında muayene- kadar komisyona müracaatları. Sanayi tetkik heyeti reisliği ıçın den : 
si yapıldıktan sonra birliklere nakli (3225) 13194 120 lira ücretli bir grafik ressamı ile 1 - Teahhüdün ademi ifasından 

Ankara Levazım Amirliği Satın müteahhide ait olmak üzere 137.400 istatistik işlerinden anlıyan 150 lira layı 20.000 tanesi 3 ve 80.000 tansi 
Alma Komisyonundan : kilo kuru fasulya K. z. eksiltmeye Deri eldiven alınacak ücretli bir memur alınacaktır. milimetre olmak üzere ceman 100 . 
. l - .B_ursa garnizo~unun senel!k i~ konmuştur. İsteyenlerin sanayi tetkik heyeti adet alüminyum manşon açık eksil 

tıyacı ıçın 10? ton sıgır veya keçı etı 2 _Tahmin bedeli 20.610 lira olup M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- reisliğine müracaatları. meye konmuştur. 
K. zarfla eksıltmeye konmuştur. muvakkat teminatı 1545 lira 75 kuruş- H İ zmet hayvanı misyonundan : (3244) 13199 2 - Muhammen bedel 8000 lira,~ 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- tur. 1 - Beher çiftine tahmin edilen fi- vakkat teminat 600 liradır. 
vakkat teminatı 2250 liradır. 3 _ Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi al ı nacak yatı (160) kuruş olan 7602 çift deri 3 - Eksiltme, 7. 8. 939 tarihine d 

3 Eksiltmesi 2 8 1939 çar,.amba eldiven kapalı zarf usuliyle münaka - sadif pazartesi günü saat 16 da An~ - · · "' günü saat 16 dadır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
günü saat ıı. dedir. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt misyonundan : saya konulmuştur. rada P. T. T. umumi müdürlüğü biJI' 

Şartnamesı ve evsafı Ankara ve ta • me günü 2490 sayılı kanunun 2 3 .. - 2 - İhalesi 8. Ağustos 939 salı gü- sındaki satın alma komisyonunda Y'ı 
1 L · l"kl · s Al K d • un Muhtelif ordu hizmetleri için pa- d d" tan bu v. amır ı erı a. · o.nın a cü maddelerinde istenilen belgeleriy- 1 kl h" nü saat 14 e ır. B. 1 k pılacaktır. 

ve Bursa tümen Sa. Al. Ko. her gün le birlikte ihale gün ve saatinden en ~:~;ır asa~~lmıkethhaa~nanıl sa tıln alın7a. 3 - İlk teminatı (912) lira 50 ku - lr memur a f naca 4 - Taliplerin, muvakkat temifl 
·· ··1 b"l" · 'YV.~ ı o an arın a- ~ 

parasız goru e ı ır. . . . geç bir saat eveline kadar teminat ve ğuatoa 939 pazartesinden itibaren her ruıtur. Adliye Vekaletinden : makbuzu veya banka mektubu ile " 
4 - Eksiltmeye gıreceklerın ek~ılt- teklif mektuplarını Lüleburgaz süva- gün iş saatlerinde hayvanları ile bir • 4 - Evsaf ve ~rtnarneaı her sun zat ıııı .... ı mT>um n.udurıuıtu lcate - nunt veıuü~i hamilen mezkur gün 

·· ·· 2490 ı k 2 3 un öğleden sonra M. M. V. satın alma ko mine yirmi lira maaşla lisan bilen bir saatte o kimfsyon:ı mur.a,._ ... 
me gunu sayı ı an unun ' • ri tümen satın alma komisyonuna ver- likte Ankara'da M. M. V. satın alma · d b d 1 · 1 k ı b · 

1 
ak 5 _Şartnameler, Ankarada P. T 1 

cü maddelerinde istenilen belgeleriy - meleri. KO. na müracaatları. (3172) 13159 mısyonun an e e sız o ara a ına ı- tetkik memuru a ınac tır. 
le birlikte ihale gün ve saatinden en (3248) 13203 lir. Bu vazifeye memurin kanununun levazım ve İstanbulda Kınacıyan ~ 
geç bir saat eveline kadar teminat ve M k it k • 1 k 5 - Eksiltmeye girec .. klerin 2490 4 üncü maddesinde gösterilen vasıf nında P. T. T. levazım ayniyat şubl asa, o u satre a ınaca sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad- ve şartları haiz olan ve lisan bilenler müdürlüklerinden parasız olarak ve teklif mektuplarını Bursa tümen satın p 1 k 
alma komisyonuna vermeleri. OtateS O ınaca M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- delerinde gösterilen vesaikle teminat arasında 25. 7. 939 salı günü öğleden lir. (2310) 123 

(2973) 12938 Ankara Levazım Amirliği Satın . d ve teklif mektuplarını ihale saatinden sonra müsabaka yapılacağından talip 
mısyonHun ~n : h . d.l f" behemhal bir saat eveline kadar M. olanların bu tarihe kadar zat işleri u-s d .., f k Alma Komisyonundan : 1 - epsıne ta mın e ı en ıyatı M V t 1 k . erme .. d .. 

1 
.. v.. .. t t 1 a e yagı a ı naca A k · b" 1.k ( ) 1. 1 ) d . . sa ın ama omısyonuna v mum mu ur ugune muracaa eme e -

.~ - n ~r~ .garnı~o?u ır ı .ve 2971 ıra o an (50 a et yazı masa - !eri. (3252) 13207 ri. (3256) 13211 
Ankara Levazım Amirliği Satm muesseselerı ıhtıyacı ıçın 4000 kılo sı 16 adet hezaran koltuk 150 adet be -

Alma Komisyonundan : patates pazarlıkla satın alınacaktır. zaran sandalye açık eksiltmeye konul-
1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için 2 - Taliplerin 25. 7. 939 salı günü muştur. 

18000 kilo sadeyağı K. zarfla eksiltme saat 14 de teminatlariyle birlikte An- 2 - İhalesi 29 Temmuz 939 cumar -
ye konmuştur. kara Lv. amirliği satın alma komis - tesi günü sat ıı dedir. 

2 - Tahmin bedeli 16740 lira olup yonuna gelmeleri. 3 - İlk teminatı (222) lira 85 ku -
muvakkat teminatı 1255 lira 50 kuruş- (3247) 13202 ruştur. 
tur. 

3 - Eksiltmesi 3. 8. 1939 perşembe 
günü saat 9 dadır. 
Şartnamesi Elazığdaki askeri satın

alma komisyonunda çarşamba ve cu -
ma günleri öğleden sonra görülebilir. 

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

(2969) 12934 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için 

480000 kilo un kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 60000 lira olup 
muvakkat teminatı 4500 liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. Şartnamesi Elazığ 
daki askeri satın alma komisyonundan 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
öğleden sonra görülebilir. 

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 Elazığ tümen sa · 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2971) 12936 

Sade yağı a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya birliği ihtiyacı için 

16800 kilo sadeyağı K. zarfla eksiltme 
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15960 lira olup 
muvakkat teminatı 1197 liradır. 

2 kalem Muhabere malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Konya seferberlik müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve 

miktarları yazılı iki kalem muhabere malzemesi kapalı zarf usuliyle ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri: Konya, Ankara, İstanbul levazım amirlikleri satın
alma komisyonlarındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - İşbu iki kalem muhabere malzemesinin eksiltme günü ile muham
men tutarları aşağı cinsleri hizasında gösterilmiştir. 

4 - İstekliler eksiltme günü ve saatinden Konyadaki kolordu binası 
içindeki satınalma komisyonuna saatlerinden evvel teminat mektuplarını 
verecekler veya göndereceklerdir. Bu saatten sonra gönderilen mektuplar 
alınmaz. (3159) 13121 

Muhm. Tu. İlk tem. Mektup verme Eksiltme 
Cinsi Miktarı Li. Ku. Li. Ku. gün saat günü saati 

Kablo tel 66 kilomet
relik 

Sahra telefonu 26 Ad. 

6600 00 

1950 00 

495 00 4-8.939 9 4-8-939 10 

146 25 4-8-939 11 

Granit taş ocakları icare verilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

No 

1 
8 

16 
66 
17 
26 

Mevkii 
İhraç edilecek 

Hektar Rüsumu nisbiyesi 

Torluk 70 
Aya Yorgi 20 
Kavaklıdere 90 
Mandıra 25 
Rize 6 
Aya narina 4 
Büyük maymun 11 

1875 
3000 

375 
1500 

150 
450 

9000 
1- Açık artırmaya konulan iş: 

Teminatı 

141 Lira 
225 ,, 

29 ,, 
113 

12 
34 

675 

.. 
,, 
,, 
,, 

Balıkesir vilayetinin Erdek kazası hududu dahilinde ve bulundukları 
mevkilerle hektarları ve ihraç mecburiyetleri yukarda yazılı yedi parça 
granit taş ocaklarının üç senelik icarlarıdır. 

2 - Artırma 31 Temmuz 1939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de vilayet makamında müteşekkil daimi encümen huzurunda yapılacağın
dan isteklilerin yukarda yazılı miktar üzerinden üç senelik rüsumu nisbi
yesi tutarının % 7,S miktarında muvakkat teminatlarını yatırdıklarına da
ir makbuz veya banka mektuplariyle encümeni daimiye ve şartnamesiyle 

Tire çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 -Beher çiftine tahmin edilen fiat 

(20) kuruş olan (40.000) çift tire ço -
rap kapalı zarf usuliye münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 Ağustos 939 çarşam -
ba günü saat 14 dedir. 

3 - İlk teminatı (600) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
misyonundan bedelsiz olarak alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evel M. M. V. sa • 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3253) 13208 

14500 adet yüz havlusu 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

P. T. ve T. Md. 

120.000 metre talik teli ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare için 120.000 metre talik 
teli kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl • 
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (9600) mu -
vakkat teminat (720) lira olup eksilt
mesi, 7. Eylül 939 perşembe günü sa
at (16) da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 

o gün saat (15) e kadar mezkur ko -
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. levazım, İstanbul'da P. T. T. leva
zım ayniyat şubesi müdürlüklerin -
den bedelsiz olarak verilecektir. 

(3175) 13187 

Beton künk olanacak 
1- Beher adedine tahmin edilen P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

fiyatı (30) kuruş olan (14.500) adet 1 _ İdare ihtiyacı için 9000 adet be 
yüz havlusu açık eksiltme suretiyle ton künk kapalı zarfla ek~:.ltmeye çı-
münakasaya konulmuştur. karılmıştır. 

2 - İhalesi 10. Ağustos 939 perşem 2 _ Muhammen bedeli (9450), mu-
be günü saat 14 dedir. vakkat teminat (708,75) lira olup ek-

3 - İlk teminatı (326) lira 50 ku • siltmesi, 10 Ağustos 939 perşembe gü-
ruştur. nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u-

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün mum müdürlük binasındaki satın al -
öğleden sonra M. M. V. satın alma ma komisyonunda yapılacaktır. 
komisyonundan bedelsi olarak alına - 3 _ İstekliler muvakkat teminat 
bilir. makbuz veya ba~ka mektubiyle kanu-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad- 0 gün saat (15) e kadar mezkur ko • 
delerinde gösterilen vesaikle ve te- misyona vereceklerdir. 
mintaiyle birlikte ihalesi gün ve sa - 4 _ Şartnameler, Ankarada P. T. 
atinde M. M. V. satın alma komisyo - T. levazım, İstanbul'da P. T. T. leva-
nuna gelmeleri; zım tyniyat şubesi müdürlüklerinden 

(3254) 13209 bedelsiz olarak verilecektir. 
(3183) 

Telefon şebeke 2 tezgôh alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

13190 

is onundan: 

Çinko ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün 

den: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Am 

ğame çinko kapalı zarfla eksiltme 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (10.000) li 
muvakkat teminat (750) lira olup 
siltmesi, 31. 8. 939 tarihine müsa 
perşembe günü saat (16) da Ank 
da P. T. T. umum müdürlüğü binas 
daki satın alma komisyonunda yapı 
caktır. 

3 - İstekliler, muvakkat temi 
makbuzu veya banka mektubu ile k 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarf! 
nı o gün saat 15 şe kadar mezkur k 
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan ha 
da P. T. T. ayniyat şube müdürlü 
lerinden parasız verilecektir. 

(2822) 12869 

Makinist ahnaca 
P. T. T. Umum Mü~ .. ~üğünd 
1 - Ankara Radyo Diffüzyon 

tasyon ve Stüdyosu için imtihanla 
ila 100 lira ücretle makinist ve 125 
150 lira ücretle başmakinst alınac 
tır. 

2 - Taliplerin liselerin fen kıs 
dan veya en az sanat mektepler· 
elektrik kısmından mezun olmalar 
başmakinistlik isteyenlerin ayrıca 
lektrik tesisatında bilfiil asgari 
sene çalışmış bulunmaları lazımdı 

3 - Şartnameler istida ile nih 
31 Temmuz 939 sonuna kadar İst 
bulda P. T. T. müdürlüğüne, Ank 
da P. T. T. umumi müdürlüğüne 
pılacaktır. 

İstidalarla birlikte aşağıda y 
vesikaların verilmesi lazımdır. 

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

çin, elektrik tesisatında bilfiil be 
ne çalışmış bulunduklarına dair v 
ka. 

4 - İmtihan, İstanbul ve Ank 
da üç ağustos 939 tarihinde yapıl 

ğ 

si 
c 
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Öğretmen Orhan Arsal hakkında 

dört oda bir salon üç idrarhk umumi 
hala inşası açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

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

verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (300) lira ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
Je komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kuruş 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. (3041) 

ır 

uıa 
Maarif Vekilliğinden : İlk teminat olarak kaldırımın (90) 

lira halanın (51) lira (16) kuruş olup 
şartnameyi öğrenmek istiyenlerin 
belediyeye müracaatları. 

rı. (3037) 13043 

Kı11kkale istasyonu yakmmda 
yollama binasi inıa ettirilecek 

13044 

1 O adet hassas küçük torna 
tezgahı ahnacak 

·' rİ 

Gazi terbiye enstitüsü fransızca öğ
retmeni Orhan Arsal 22.V.1939 tari
h~n~en itibaren okula devam etmediği 
gıbı kanuni şekilde mazeretini de bil
?irrnediğinden istifa etmiş sayılaca -
gından 3 gün zarfında müdafaanamc
sinin alınmasına inzibat komisyonun
c:ı karar verilmiş ise de adresi belli ol
~dığından karar tebliğ edilememiş -
tır. İlan tarihinden itijJaren 3 gün zar 
fında müdafaasının taahhütlü olarak 
göndermesi ilan olunur. (3179) 13146 

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

13041 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi!!yonundan : 
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 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

9 Elektrik tesisatı 
k 

Kütüpane memuru 
olmak isteyenlere 

Ladik Belediye Riyasetinden: 

Tahmin edilen bedeli (15.700) lira 
olan 10 adet hassas küçük torna tez -
gahı askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satın alma komisyonunca 
8.8.1939 sah günü saat 15,30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan ( 1177) li· 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiylc mezkur gLln 
ve saatte komisyona müracaatları. 

ıi' 

Maarif Vekilliğinden : 
l - Muhtelif şehirlerdeki umumi 

kütüphanelerimizde açılacak olan kü
tüphane memurluklarına en az orta 
okul tahsili görmüş dört memur alına 
C.tktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 1 
Agustos 1939 tarihinde Ankarada ve 
1 anbul'da bir müsabaka imtihanı ya
pı ıacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek isteyen -
!erin bulundukları yerler maarif mü
dürlüklerinden alacakları örneklere 
göre tanzim ettirecekleri fiş ve sağlık 
raporlarına tahsil ve askerlik'~rini 
:Yaptıklarına dair olan vesikafarı ile 
Çalıştıkları yerlerden alacakları iyi 
hizmet vesikalarını rabtcderek en çok 
31 Temmuz 1939 pazartesi günü akşa
rnına kadar; şahsen veya yazı ile ve -
killik kütüphaneler müdürlüğüne mü
racaat etmeleri Hizımdır. 

26. 6. 939 tarihinde ihale edilecek 
olan kaza elektrik inşaatına talip zu -
hur etmediğinden 26. 7. 939 günü sa
at 16 da pazarlıkla ihale edilmek üze
re temdit edildiği ilan olumu·. 

13069 

İskele tômir ve tevsii 
Karadeniz Ereğli Belediyesin· 

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ereğli 

belediye iskelesinin "5478" lira keşif 
bedelli tamir ve tevsii işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
C - Fenni şartname 
D - Kesif cetveli 
F - Plan 
İste~ilcn bu şartname evrakları E

reğli belediyesinden parasız olarak a
labilirler. 

3 - İhale 11. 8. 939 tarihine müsa
dif cuma günü saat 15 de Ereğli bele· 
diye binasında toplanacak daimi encü 
mende yapılacaktır. . 

komisyona müracaatları. 
(3119) 13095 

38 kalem muhtelif salmastra 
ve saire alınacak 

Askeri Fc.brikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Sntın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira o
lan 38 kalem muhtelif salmastra ve sa
ire Askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satın alma komisyonunca 
7. 8. 939 pazartesi günü saat 16 da pa 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(188) lira (25) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklan · 
na dair ticaret odası vesikasiylc mez. 
kfır gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (3087) 13055 

(3081) 13131 

12 adet makkap tezgahı ah nacak 
Aııkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan 12 adet makl:ap tezgahı askeri fab 
rikalar umum müdürli.iğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 10.8.1939 per -
şembe günü saat 14.30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız o • 
!arak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (487) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiklc komisyon· 
cu olmadıklar a ve bu i~le am~adar 

tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mczkfır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3178) 

13145 

4 - Müsabakaya iştirak edenler -
den ehliyetleri kafi görülen ve sağlık 
durumları bu meslekte çalışmıya elve
rişli olanlar 6 aylık namzetlik müd -
dctlcrini İstanbul kütüphanelerinde 
geçireceklerdir. Staj devresi sonunda 
bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılan
lar kura çekmek suretiyle boş bulu -
nan vazifelere tayin ve sevk edilecek-

4 - Muvakkat teminat miktarı 

"410" lira "85' kuruştur. 
5 - Kanunun tayin ettiği vesika -

lar. 
20 ton 19 No. h (inko ahnafak 5 ton 1 No. lı santralit alinacak 

lerdir. (3140) 13186 

Mahkemeler 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekte -
rin 939 senesi için nafıa vekalctind("n 
alınmış müteahhitlik ehliyetinin tek -
lif mektuplarına raptetmiş olmaları 

şarttır. 

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

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

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 6 ton 1 No. 1ı Santralit Askeri 

Ankara Aııliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

7 - Teklif mektupları üçüncü mad 
dede gösterilmiş ihale saatinden bir 
saat evci encümen reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. 

Fazla malUmat almak isteyenlerin 
Ereğli belediye riyasetine müracaat 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira o
lan 20 ton 19 No. hı Çinko Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-8-l 939 salı 

günü saat (14) te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (525) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele-

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 

liacıdoğan mahallesinde Çataldağ 
sokağında 12-10. sayılı evde Sapanca-
1, 'C' • ....._-,. 

eylemeleri. 

NarnıK vClcll An 
dan Hamit Şevket tarafından aleyhi-
rıe mahkememize açılan katınafaka 

arzuhali ve davetiyenin Ulus gazete
si ile ilanen tebliğine karar verilmiş· 
tir. 

Namıktan almakta olduğunuz nafa
kanın kesilmesine dair olan davanın 
muhakemesi 14-8-939 tarih ve saat 9. 
muallak bulunduğundan yevmi mez
kur ve muayyen saatte Ankarada nö
betçi mahkemesi bulunan asliye tica
ret mahkemesinde hazır bulunmanız 
veya bir vekil göndermeniz lüzumu 
davetiye yerini tutmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 2703 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Hakimliğinden : 

Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat iş· 
leri dairesi şube 2 de doktor yüzlıa~ı 
Adil tarafından nüfusa tescil edilmiş 
olan Doryan soy adının Önsan soy a· 
dı ile değiştirilmesine dair ikame et
tiği davanın icra kılınan muhakeme
sinde: 
Davacının gösterdiği sebepler de. 

ğiştirmek için kafi görüldüğünden 

tescil edilmiş olan - Doryan - soy a· 
dının - Önsan - soy adı ile değiştiril
mesine ve keyfiyetin de ilanına ka -
rar verildiği ilan olunur. 2712 

Ankcitö · Belediyesi 

Elbise yaptınlocak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri müstahdemini için yap 
tınlacak olan 84 kat elbise ile altı a 
det gömlek on beş müddetle açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1530) lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (114,75) li 
radır. 

4 - Şartname ve nümunesini gör . 
ınck isteyenlerin her gün encümen ka· 
lemine ve isteklilerin de 25. 7. 939 sa 
lı günü saat 10.30 da Belediye encüme 
nine müracaatları. (2905) 12880 

Askeri Fabrikalar 

205 kalem muhtelif elektrik 
malzemesi ahnacak 

olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3044) 13047 

60 kalem lama demiri ve sair 
muhtelif 

Dem!r m;ızemesi ahnacak 
Askeri Fabrikalaı- Umum Mü- Aııkeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
misyonundan : misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (39.000) lira Tahmin edilen bede!i (1_2~87) li~a 
olan 205 kalem muhtelif elektrik mal- olan.60 kalem lama demırı ve saır 
zemesi Askeri Fabrikalar umum mü - .muhtelif demir malzemesi Aıakeri 
dürlüğü merkez satın alma komisyo- Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
nunca 8. 8. 1939 sah günü saat 14,30 satın ~Im_~ ~omisyonunca 7. 8. 939 pa
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart - ~artcsı gunu saat 11,30 da pazarlıkla 
name (1) lira (95) kuruş mukabilin • ıhale edil~cektir. Şartn~ı_ııe par?sız ~
de komisyondan verilir. Taliplerin larak komısyo~dan verılır. Ta_Jıplerın 
muvakkat teminat olan (2925) lira ve muvakkat temınat olan (966) lıra (53) 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde- kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
!erindeki vesaiklc komisyoncu olma • 3. maddelerindeki vesaiklc komisyon
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • c.~ olmadıklarına ve bu işle alakadar 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve- tuccardan olduklarına dair ticaret o
sikasiyle mezkQr gün ve saatte ko • dası _vcsikasiylc mezkur gün ve saatte 
misyona müracaatları. komısyona müracaatları. (3043) 

(3086) 13030 13046 

100 ton hamızı azot 1 kalem bez ve kolan ahnacak 
alınacak 

Aııkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 
olan 100 ton hamızı azot askeri fahri· 
katar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 7. 8. 939 pazartesi 
günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname ( 1) lira (30) ku · 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkaf' teminat olan 
(1950) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a -
Jtikadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3085) 13031 

8 Ton ip alınacak 

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

Tahmin edilen bedel (9825) lira o
lan yedi kalem bez ve kolan askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7.8.939 pa
zartesi günü saat (15) te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak .komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (736) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o· 
dası vcsikasiylc mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (3042) 

130.f5 

50 adet reseptör 
20 adet tevhit fişi (20 kordon, her 
kordonun 2 tarafında birer fiş olmak 

üzere 40 fiş) 

- --ı.ıru .lro 
misyoncu olmadıklarına ve bu i§le 
alakadar tüccardab olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle fuezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3118) 13065 

S ton il Ho. h santralit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 5 ton il No. h Santralit Askeri 
Fabrikalar umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3-8-1939 
perşembe günü saat 15,30 da pazarlık · 
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (639) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatJarı. 

(3117) 13064 

70.000 metre izolaband alınacak 
Aııkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli {1400) lira o
lan 70.000 metre İzolaband Askeri Fab 
rikaJar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 31. 7. 1939 pa
~artesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ıhale edilecektir. Şartname parasız o· 
!arak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma . 
dıkJarına ve bu işle alakadar tüccar • 
dan olduklarına dair ticaret odası ve· 
sikasiyle mezklır gün ve saatte komis 
yona müracaatları. 

(3040) 13088 

10 kalem muhtelif boru alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

- ·Kaz~lar .· 
- .. - . 

İnşaat münakasası 

Askeri fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan: 

Aııkeri Fabrikalar Umum Mü
MÜ· dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
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 sah günü saat 
11 de açık ebiltme ile ihale edile-'k-

Tahmin edilen bedeli (3200) lira o
lan 10 kalem muhtelif Boru Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 8. 8. 1939 sa
lı günü saat 16 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (240) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaiklc komisyoncu olmadıkla
rına ve bu İ§lc alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -

Çay Belediyesinden : 
Keşif bedeli (1200) lira ve (1000) 

rnctre tuJündc Hatay yolunun kcna~-

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 8 ton ip Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis· 

31. 7. 1939 pazartcıi günü 
!ıkla ihale edilecektir na müracaatları. 
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Çorum leyli ve İstanbul nehari küçük 
sıhat memurları mekteplerine ahnm~ 

şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 

26 dan yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği 
kalmamış olacaktır), 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Llse sınıfla
rında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla 
kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de alınır.), 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, diJckçeJerini 
15 eylül 1939 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaletine, lııtanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve İ. M. müdürlüğü 
vasıtasiyle mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

(Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacaktır.) 
Gönderilecek evrak şunlardır: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şeha· 

detname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun 

ve iistünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hasta
ne baştabiplikleri zarfhyarak üstünü mühürliyccek ve istekli tarafından 

mühiırlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler Ankara, Sıvas. Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü

mune hastaneleri: İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüklerine bizzat 

müracaat edec~klerdir, 
D) Çıktıkları m ektepten veya mahaJli polisinden alınmış hüsnühal ka-

ğıdı, 

g) 4 . .'i 6 boyunda üç tane fotoğraf (cepheden alınmış ve ince kai?:ıda 
basılmış olacak) 

4 - Corumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği yazılı, noterlikten tasdikli taahhüt senedi verecek· 
lcrdir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÔİ 
Çorumd:ıki Leyli küçük Sıhhat memurları mektebine alınarak tahsil 

edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin e
deceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim veya 
kabul edip de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler dı
şında mel t e•)ten daimi olarak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmi! 
olan para ı ı t mamen ödemeği ve bu teahhüt senedi mucibince beden iste
nilecek para için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 
faiz yürütiilmcsini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adrrs ve hüviyeti yazılı olan . • • . . • . . . . . . ın bu taahhüt

name mucihince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki 
yüz lira olmak iizere h;itün tahsil müddeti için ceman 400 liraya kadar pa
ravı , faiziyle heraher borçlu . ......• ile birlikte müteselsil kefil ve 
müşterek miiteselsil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. (3205) 

Kefil adresi 13192 

60 Adet l Karat saplariyle beraber taş düzeltme elması. 
60 ,, 0,8 .. ,, ,, ,, .. .. 
50 

" 
0,6 .. .. .. ,, " 

Askeri Fabrikalar Umum Mü dürJüiü Merkez Satın Alma Ko-
.-ı.,,_nundan ı 

Tahmin edilen bedeli (2550) lira olan yukarda yazılı üç kalem taş dil. 
zeltme elması Askeri lı'abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma ko

misyonunca 8·8-1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o

lan (191) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde· 

ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduk

larına dair Ticaret odası vesikasiylc mezkur gün ve saatte komisoyna mü-
racaatları. (3088) 13056 

32 Metre 
32 
16 
40 

" 
" ,, 

Zencir 

" 
" ,, 

Bakla ebadı 

82,.5 X 22,5 X 15 mm. 
110 x 30 x 20 .. 

154 x 42 x 28 " 
Resme göre 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

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 komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (26) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle atakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikasiylc mczkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. (3083) 

13054 
2000 Adet üç katlı haki saraç ipliği 25 No. 

150 ,, ,, ,, Beyaz ,, ,, 25 No. 
1500 ,, ,, ,, Gri ,, ,, 25 No. 

2000 ,, ,, ,, Çirişli sarı saraç ipliği 18 No. 
500 Paket iki katlı keten saraç ipliği. 

200 " üç " " " " 
8000 Adet 40 No. Siyah veya haki makara (914 metrelik) 

700 Adet 40 No. Beyaz zincirli makara (914 metrelik) 

Askeri fabrikalar Umum Mü dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misvonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4700) lira olan cins ve miktarı yukarda yazılı 

sekiz kalem iplik ve makara Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7-8-1939 pazartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (352) füa (50) k~ruş ve 2490 numarah kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiylc mezkfir gün ve sa· 
attc komisyona müracaatları. (3089) 13057 

275 Metre mikabı çam tahtası 
250 .. 
250 
200 
25 

" .. .. 

.. 
" 
" 
" 

" 
,, 

,, .. 
" " 
" .. 

0,16 X 0,025 X 4 M. Ebadında 
0,18 x 0,025 x 4 .. .. 
0,20 x 0,025 x 4 .. .. 
0,22 x 0,025 x 4 " " 
0,22 x 0,030 x 4 .. .. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan Miktar ve eb'adı yukarda yazılı 
beş kalem çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
alma komisyonunca 3-8-939 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3750) lira vcı 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle ala • 
kadar tüccardan o14ukJanna dair Ticaret odu& ~ikaaiyle me.zkfir gün ve 
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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
§ire yetiştirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar 
olan müesseselerde çalıtmalarına 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 
§arttır. 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 

.ı 1111111111111 K ŞTÜYÜ 1111111111111 L - -- -- -- -- ------ Yastık, yarak ve yorganlarını mutlaka kullanımı ------ --: Yazın ıca.k havalarda yorgun bC!§ınızın serin ve : 
:E yumu§ak ku§tüyü yastık ile rahatını temin eder. : 
E Kuştüyü yorgan, ilte ve yastık fiatlarında mühim tenzi- § 
E lat yapıldı. (1) liraya alacağınız bir ku tüyü yastık bu : 
E ucuzluğu ispata kafidir. E -E ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak E 
E Kuştüyü Fabrikası ~ 
: SATIŞ YERLERİ: Ankara ve -Beyoğlunda Sümer Bank E 
: Yerli Mallar Pazarında satılır. 5013 : - = .,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

MÜJDE! 
Gazianteb bülbülü 

HASAN HÜSEYlN'in 
okuduğu ve AŞIK VEYSEL'in 

bestelediği 

ATATÜRK AGITI 

270304 No. tahtında DO 
PLAKLARINDA SATIŞA ÇIKTI 

Bu pJakı her halde dinleyin, beğeneceğiniz, seveceğiniz muhakkaktır 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuuuıııııııııııııııııııa. - SAÇ BAKIMI GOZELLİGlN EN BİRİNCİ ŞARTIDIR ~ ----
PETROL NİZAM ------

------- -- -

Bacikakis 
Kundura 

mağazasında 
Yazlık ayak· 
kaplarının en 
son yenilikleri
ni bulacaksınız. 
Yerli ve İsviçre 
BALLYO) 
İstanbul 8 
Beyoğlu ın 

Dr. Si 

ULUS 

1.1 . ı 
~.! v :: .. :,~.ı~~e ı ı 
11cm de evınıu tenvır t<ier 

SPARTON..; ... T,,. 
e tambah us dan 2000 m dal9ah 

Yılnı:ı e voltluk bir ıkOmCıtıtorte itler 

22. 7 - 1939 

1'00 Tip) 

3'1amtıaı, ıe dan ?000 m dalgalı 

e tatasııon ı~ın otomatik •11•• te'11batı vardıtı' 
t.20 ....Vtıı1" _., pO •• 2 wetth.ı• Mr etı.OmOllliOııW ftlet• • 

birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassn 

lstanbul Haydarp:ışa Hastanesi sabık 
goz miltehassısı ve Gülhanc Hastancsı 
sabık goz ba• muavini. Muayene: 18· 

bah: 9 dan 19 a kadar. Bclrdiye sırası 

Veresiye satls 
SAHİBİNİN SESİ 

Talas Ap kat: 1 1573 

Ti: 3592 ~ 

İskenderuna teşmil 
edilen tôrifeler 
O. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden: 

ANKARA 
Koç Ticaret Türk Anonim ~irketi Ulus meydanı 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka· 
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina intaatı mü
nakasaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız İnşaat Şubesin
den, Divriği' de Demir Ma
deni 1,Jetme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü.
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

1 - Halep ve Halebin cenubunda 
kain istasyonlarla İskenderun arasın· 
da yapılacak transit eşya nakiiyatına 
ait ve Meydanıekbez - Payas mesafe
sine münhasır olan D. D./141 numara
lı grupaj tarifesi 23. 7. 1939 tarihin • 
den itibaren lağvedilip bunun yerine 
aynı tarihten itibaren meri, yine Ha
lep ve Halebin cenubundaki istasyon
larla İskenderun arasında yapılacak 
doğru eşya nakliyatına mahsus ve 
Mcydanıekbcz - İskenderun mesafe -
sine şamil olmak Uzcrc D. D./141 nu-
maralı yeni bir tarife yapılmıştır. '•------------· 

2 - A - D. D./9 numaralı -zahire a ------------- ""--~ 

rifesinin (limanlara mürettep bazı ih- ı•••llliı•llliiııiliiııliıiiillİllilllİıiıııiı. 
racat maddelerine .tenzilat icrası hak-
kındaki be 'nci zeyli 

B - Mersin - Mamure ve Toprak -
kale - Payas kısımlarında meri D. 

Diplome Mütehassıs Kupör 

İSTANBU~ 
Oeyoğlu İstiklal caddesi No. 102 

_ Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri 
: mücerrep bir ilaçtır. 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer 

E D./ 73 numaralı tcnzilli yolcu tarifesi. 
E 23. 7. 1939 tarihinden itibaren İsken· 

deruna da teşmil edilmiştir. ---
O. ZEKİ 

Terzi oğlu Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 
ı:;, 111111 NIZAMETTİN DİLER TAKSİM Ec:ıanesi 501411111 11;:' 

. 

Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredatını yazmağa 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmiştir. Adedi 2,5 
kuru a matbaamız İdare kısmında satılmakta olduğu ala-
kadarlara ilan olunur. ULUS Müessesesi 

inşaat sahiplerinin nazarı dikkatine 
Yaptırdığınız binaların sağlam olmasını isterseniz çiftlik süt 

fabrikasının şimali dere boyunda bulunan birinci kum ooağından 
itina ile meydana getirilmiş kum veı çakılın tercih edilmesi menfa· 
atiniz iktizasındandır. Tl: 1271 2649 

Güzel 

olmak 
• • 
ıcın 
~ 

Her eyden evvel sıh
hatli ve parlak bir te
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü
zelleştirir, guddelerini 
be liyerek canlandırır. 

................................................................................................... 
i40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve i 00 
i yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlanması- ! ~ 
1~.::!:.~.i .. ?~~~~::. .. ?!.~~.~~.~~~.~~~.~.~.~ .. ~.~ .. ~:.~~!::~~ .. ~:!:!:.:· ..... I 

Ankara için teshilat yapılır. 3 - Bundan başka yine 23. 7. 1939 
tarihinden itibaren Mersin - Mamure 
ve İskenderun - Toprakkale kısımla- ••••••••••m••• 
rının her hangi bir istasyonundan 

Mamure - Fevzipaşa kısmındaki istas •••••••••••••• 
yonlara ve mlitekabilen seyahat ede-
cek, umumi ahkama nazaran tam bi -
lete müstahak yolculara, Mamure • 
Fevzipaşa kısmında cari tarife ücret· 
leri D. D./73 tarifedeki ücretlere ek
lenmek şartiyle, doğru biletler verile 
cektir. 

4 - D. D./73 numaralı tarife ve ze
yilleri mucibince bilet alacak yolcu -
lar 23. 8. 1939 tarihinden itibaren bu 
kısımda (503) ve (504) numaralı To -
ros sürat trenlerinden maada bilô -
mum trenlerle seyahat edebilirler. D. 
D./73 numaralı tarifeye göre alınacak 
biletler mezkur tarihten itibaren To • 
ros trenlerinde muteber olamıyaca • 
ğından Toros trenlerinde görülecek 
bu gibi yolcular biletsiz yolcu mua -
melesine tabi tutulacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü • 
racaat edilmesi. (3203) 13183 

Gencel Bayanlar Terzi evi 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in
şaatın 150,000.- lira kıy
metindeki işçiliği münaka
saya çıkarılmıttır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız inıaat ıubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda işletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarıamba güni: 
saat 15 fe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

Ankara'da ıatıf deposu: KAGITÇI M. NED1M lRENGUN 
Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilônı 
Zonguldak amele Birliği Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Zonguldakta Amele Birliği hasta· 
ne binasının cenubundaki Granit parke yol ve betonarme duvar 
ve piyade kaldırım inıasıdır. Keşif bedeli (7745) lira (70) ku -
ruştur. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A) Mukavele projesi 
B) Eksiltme tartnamesi. 
C) Fenni ıartname 
D) Vahit, fiat ve keşif hulasa cetvelleri. 
E) İki parçadan ibaret plan ve makta 
lstiyenler bu evrakı (2) lira mukabilinde Zonguldakta AmP.1e

birliğinden tedarik edebilirler. 
3 - Eksiltme: 2-8-939 çarşamba günü saat onbeşte Zonguldak· 

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

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

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

Çocuk Sarayı karıısı Abidin bey 
apartmanına nakletmiştir. 

Ucuz fiyatları ve son usul
leri ile 9 senedenberi sayın 
müşterilerini memnun et
mektedir. 

Muzaffer İbrahim 
Yalıncak 2709 YENi 

BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6454 

İmtiyaz sahibi 
lskcnder Artun 

Umumi ne riyau idare eden 
Yazı işleri MüdürU 

Mümtu F il< FENIK 

ULUS Baaımeyj ANKARA 

Bahriyeye selam 
Büyük Denizcilik filmi 

Gündüz iki film 

1 • Bahriyeye selôm 

2 - Beyazh k11lar mektebi 
Seanslar : 14.45 • 16.45 - 18.45 

Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz Halk matineleri 

BU GÜN BU GECE 

1ki büyük film 

1 - ÇiN GEÇİDİ 

2- Halk düşmanı kadın 

Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz Halk matineleri 

1 -Tarzan kuvet Kıralı 

2 - Baskın 
Seanslar: 

14 - 16 - 18 - Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz Halk matinelerin

de iki film 

1 - Günahkarlar rernefi 

2 - Rin Tin fin kurtarm 

Bu gece ~~~~el Palas yanındaki Açılı: Hava Sinemasında GAlP 
B1R KAVU 

LJ 


