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Lozan gününü heyecanla kutladık 
. 

Ankara Halkevi meydanında yapılan büyük törene iıtirak eden kalabalık 

Lozan'ın 16 ncı yıldönümünde 
yurdun her tarafında törenler yapıldı 

1 Londra'da 

• 

Loıan Kahramanı lnönü 

ur erı yapı mıt ve bu büyük gün 
ll:rik olduğu ehemiyetle anılarak Lozan'ın kahramanı Milli 
Şef lnönü tazim ve minnetle yadedilmittir. Bu münasebetle dün 
Radyoda bir Lozan günü tertip olunmuttur. Bugünü Profesör 
Vasfi Raıit Sevig çok kıymetli ve güzel bir konuıma ile açmıttır. 

Bir fetih 
hamlesi 

F. R. ATAY 

J 

Dün İstanbul üniversitesinde de 
çok güzel bir tören yapılmış, Rektör 
Cemil Bilscl ve doçent Yavuz Abadan 
kıymetli konferanslar vermişlerdir. 

Milli Şef'in 
teşekkürleri 

Ankara, 24 a.a. - Riycueti· 
cümhur Umumi Katipliğinden: 

Güzel Hatay'ın ana yurda il
tihakı ve Lozart'ın yıldönümü 

münaaebetiyle yurdun her tara
lından reami ve huauai zevat ve 
kurumlardan aldıkları tebrik· 
lerden çok mütehaaaia olan Re • 
İ•İc:ümhur lamet lnönü, teıek
kürl•rİnin ve mukabil tebrikle -
rinin iblağına Anadolu Ajanaını 

Milli Müdafaa için 

Mühim 
bir 

toplantı 

bahriye ve hava nazırları BB. Hor~ 
Bliııha, Stanhope ve Kingsley W ood, 
imparatorluk genel kurmay başkanı 
general Gort ve hava mareşalı Curil 
Newal, bu sabah başvekalet dairesinde 
toplanmışlardır. Bu toplantı bir saat -
ten fazla sürmüştür. 

Londra, 24 a.a. - Hükümetin bahri
ye zabit mütckaitleri, ihtiyat zabitle -
rinin bir kısmını ağustos ve eylül ay
larında yapılacak müşterek deniz ve 
hava manevralarına iştirak etmek üze
re davet etmesi kararı üzerine bu dev
re esnasında hizmette bulunacak olan 
zabitlerle, bahriye efradının ve bahri
ye silah endazlarının yekunu, tahmin 
edildifine göre, 145,000 kişiye baliğ 
olacaktır. 

Bütün yurtta olduğu gibi 

Hatay'da sevinç ve 
neşe devam ediyor . 

Hatay valimiz Şükrü Sökmenıüer bir toplantıda 

• 

İskenderun, 24 a.a. -Anadolu Ajansının" hususi muhabiri bildiriyor: 
Hataylılar bugün bayramlarının ikinci gününü yaşamaktadır. Bütün 
halk büyük bir nC§e içinde toplantılara iştirak ediyor. Bu bayram teza -
hüratı içinde en ziyade dikkati çeken manzara halkın dün ~hah fransız 
kıtaatı tarafından tahliye edilmi§ bulunan kışlaya girmek için gösterdiği 
tehalüktür. 

28 kilometre uzunluğundaki 
Antalya kanalı 19 temmuzda 
Baıbakanımız namına Ziraat 
Vekilimiz tarafından açılmıtlır. 
Bu kanal, 60 bin dönümlük bir 
ıahayı sulayacak, evkaf bu top -
raklarda büyük zirai tesiıat vü
cuda getirecektir. 

Bunu birçok hitabeler takip etmiştir. 
Üniversitedeki törene ait tafsilat da 
ikinci aayfamızdadır. Gece de mülki
ye mektebi müdürü Profesör Emin a
laka ile dinlenen mühim bir hitabede 
bulunmuıtur. Diğer taraftan halke
vinde de dün akıam bir tören yapıl
mıştır. Bu törene binlerce ankaralı 
iştirak etmiştir. Ankara halkevi mey
danı cidden bir bayram manzarası al
mıştır. Bu münasebetle Hıfzı Oğuz 
Bekata bir hitabe irat etmit ve sonra 
Halkcvleri müfettiti Naıit Uluğ kür
süye gelerek bu büyük günün ehemi
yetini çok heyecanlı hır lisanla teba -
rüz ettirmiştir. 

memur etmi1lerdir. ----------------------------

I 
Filhakika diin sabahtanberi bütün 

ha~yhlar •. kadın, erkek, çocuk hep~i, 
kafıle kafıle, kışlaya gitmekte ve yır
mi yıldanberi kapısından bir tek ha • 

Eski istila devirlerinde yayla 
üstünden sahillere dolru hücum 
edenler, evela ıu kanallarını 
tahrip etmitlerdi. Buralarda me· 
deniyetin inkiraz bulmasına bat
lıca sebeplerden biri, sivrisinek 
olmuıtur. O çağ insanları ııtm~
nın rüzgarla geldiği itikadrnda !
diler. Tıkanan kanallar, devrı
mize kadar bu zengin ve mün· ' . 
bit topraklarda nüf uı üremesıne 
mani olmuttur. 

Bir kaç ıene evel Kırkgöz' den 
Antalya' ya . inerken bu ka11al ü
zerinde çalıtıldığını görmüttüm. 
Karadan Alanya'ya kadar uza
yan seyahatim, beni bir haylı 
dütündürmüttür. Selçuklardan 
beri devlet eli dokunmıyan yer
lerden geçiyorduk. Bir kaç dö
nümü yaylanın bir çiftliği veri
minde olan topraklar alabildiği· 
ne bottu. Gariptir ki bu alabildi
ğine bot topraklara yerletmek 
istiyen Kıbrıs muhacirleri, bot 
tarla olmadığı iddia edilerek ge
ri çevrilmitti. Tapu hırsızlıkları 
dağları ve ovaları Ağa ve Bey'· 
lere mal etmitlerdi. Sahipaiz a • 
razide ise bataktan sıtmadan 
barınmağa imkan yoktu. Şimdi 
portakal bahçelerinin bir ıel a
kar gibi iıtila ettiği ıahillerde, 
bir avuç toprağı olmıyan köylü
lerin. Mııır' a göndermek üzere, 

I adt 

Karilerimiz B. Vasfi Raşit Sevig'in 
dün radyoda verdiği konferansın 

metnini ikinci sayfamızda, Ankara 
halkevindc yapılan törenin tafsilatını 
da altıncı sayfamızda bulacaklardır. 

Memleketin birçok yerlerinden al
dığımız telgraflar halkevlerindc Lo · 
zan gününün güzel törenlerle kutlan
dığını bildirmektedir. Isparta halke -
vinde yapılan toplantıda da Isparta 
mebusu Kemal Ünal alaka ile dinle
nen bir konferans vermiıtir. 

~o nı:aıttıP o o 

Nafıa Vekilimiz 
Samsunda 

Samsun, 24 a.a. - Nafıa vekilimiz 
General Ali Fuat Cebetoy, bugün sa -
at onda Güneysu vepuru ile ıehrimi.ıe 
gelmiş ve vali, komutan, askeri ve si
vil erkan tarafından karşılanmıştır. 
İskelede askeri bir miitreze selam ca
mini ifa eylemekte idi. 
Nafıa vekilimiz halk tarafından ha· 

raretle alkışlanmış ve şereflerine bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Sayın vekil öğleden sonra aynı va • 
purla yolarına devam eylemitlerdir. 

İspanya' da yeni kar11ıkhklar var 

Sevilde ciddi hadiseler oluyor 

general Y ag tevkif edildi 

en yakın silah 
uzaklaştırıldı 

Frankonun 
arkadaşı işten 

Londra, 24 a.a. - Times gazetesinin Hendaye huıusi muhabi
rinin bildirdiğine göre, İspanya' da general Yag tevkif olunmu§ • 
tur. Sevil' de ciddi karıııldrklar baılamııtır. 

Beden Terbiyesi Direktörlüğünün cok yerinde kararı 

:YumrukÇu Necdet 

Hiç bir kulüpte hiç bir 
müsabakaya giremiyecek 

Demirspor - G. Saray maçı ikinci 
bir tebliğe kadar tehir edildi 

Pazar günü İstanbul' da F enerbahçe stadında Demirapor ve Ga
latasary takımları arasında yapılan futbol maçında kaleci Nec -
detin önce bir oyuncuyu, daha sonra hakemi tokatladığını ve o
n~ k~n içinde yaraladığını dünkü sayımızda yazmıttık. Spor ter
bıy~ıı, ve. sporcu karakteriyle telifi kabil olır.ıyan bu çirkin hare
ketı on bınlerce İstanbullu, takbih etmit ve poliı bu mütecaviz 
hakkında zabıt varakası tutarak kendisi·ni meıhut suçlar kanunu
na tevfikan mahkemeye göndermitti. 
Hadisenin §ehrimizde ve değil yal· 

nız sporcular ve sporseverler arasın
~a, belki bütün halkta uyandırdığı 
ıkrah ve tiksinti devam etmektedir. 
İstanbul'da maçta vazifeten bulu -

nan federasyonlar dairesi başkanı Zi
ya Ateş raporunu ve maçın tarzı ce
reyanını dün telefonla Genel Direk -
törlüğe bildirmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürü 
general Cemil Taner, bu müessif ha· 
dise ile derhal ve çok ciddi bir suret· 
te alakadar olmuı ve kendisinden bek 
lenen haklı kararını vermi§tir. Anka
ra ve lıtanbul bölgelerine tebliğ olu· 

(Soaıı 4 iiacii uy/ ada) 
Beden T erbiyui Genel Direktörü 

C.,.eral Cemil T .,..,. 

taylının girmediği yeri gezmekte • 
dir. 

Y aylaJibi kauuıntla. 
Atatürk bü•tÜ 

Millet meclisi ve parti mümessilleri 
ile vilayetlerden gelen heyetler, bu -
gün öğleden önce, başlarında Şem • 
settln Günalt.ay olduğu halde, vili 
Şükrü Sökmenıüer, jandarma alay ko
mutanı, kutlama komitesi reisi, errı
niyet direktörü, matbuat mümeıısille -
ri ve diğer zevat ile birlikte, Yayladi
bi kazasına gitmiştir. Heyet kazada, 
civar nahiye ve köylerden gelen halk 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

İnhisarlrıı Vekilinin 
İımir'deki tetkikleri 

İzmir, 24 (Telefonla) - İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz, bugün §ehri
mize geldi, İnhisarlaı;: müesseselerini 
gezdi. Vekil Egedeki tütün mübayaa
sını tetkik ett1 ve fuara giderek ha -
zırlıkları, pavyondaki dekorasyon iş
lerini yakından gördü, sigara, şarap, 
müskirat fabrikalarını, gümrükleri 
gezdi. Vekil yarın Çamaltı Tuzlası
na giderek çarşamba günü 1stanbula 
hareket edecektir. 

B. Hüsnü tak1r İstanbul'da 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İktisat 

Vekilimiz B. Hüsnü Çakır bugün An
karadan İstanbula gelmit ve Haydar -
PfŞ&da bir çok zevat tarafından istik -
bal edilmiıtir. 
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insan ve küllür : . 
Maarif ~orasının 

Olgunluk dünkü ~ahımaları 

. 
lstanbul Üniversitesinde 

?.5 - 7 - 1939 

Ankara Radyoevinde 
Lozan vıldönümü 

• 
Dünyanın tefekkür ve tahassüs 

mekanizmasına hakkiyle vakıf bir 
mahlük, ona, onun dı§ında bulunan 
bir noktadan bakıyor idi ise, mutla
ka gönnüıtür ki, dünyamız, olgun
dur. 

na vatana dönecek; fakat harbı mu
cip olmıyacak bir hal tarzı peıinde
yız. 

Maarif Şurası dün saat ıo da Maa
rif Vekili Bay Hasan • Ali Yücel'in 
reisliğinde umumi heyet halinde top
lanmış ve birinci celsesinde, geçen u
mumi toplantı zaptı okunarak bazı 
tadillerle kabul edildikten sonra (An
kara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi esaa pansiyon t alimatnameleri) 
ve (Yüksek Öğretmen Okulu Direk
törlüğünün müessese hakkındaki ra
poru) ile (Gazi Terbiye Enstitüsü 
pedagoji şubesinin teşkilatı hakkın. 
daki rapor) üzerinde müzakerelerde 
bulunmuş ve kararlar almıştır. 

Lozangünü 

güzel törenle 
kutlandı 

Profesör Vasfi Raşit Sevig dün 

radyoda güzel bir konuşma yaptı 'Ne garip bir münakaıa! 
Dün "hayat sahaaı" talep eden bir 

memleketin bugün Danzig'e göz di-
Dünyamızın tahammül kabı belki 

bir miktar daha ıstırap alabilir. ls
panya'nın yaraları, cılk bir halde -
dir ve henüz tavmamııtır. Çin'de, bi
ri birini öldürme iıi, bugüne kadar 
hızını almamııtır. Bilakis, eskiden 
lierf ihmal ettiği yayla kısmına çe
kı•.,,y• ve timdi orada kuvet topla -
n akta olan Çin milletinin, kendi 
yurdu hakkında söyliyeceği son aö -
ze. daha sıra gelmemi§tir. 

kip, bir harp olacağı ihtarına rağ • 
men bunu ilhakın yollarını araması, 
bir prestij hastalığından baıka ne
dir? Bir hayat sahaaını düıünün, bir 
de, haddizatında alman olan, iki se
nedenberi iatediği kadar ve istediği 
ıekilde naayonal sosyalizm yapan 
Danzig önı.indeki bu sinirli duruıu 
düşünün.Acaba,hayataahaaıdenen 
ıey ~i p:ınzig kadar küçük, yoksa 
Danzıg ı ılhak, hayat sahaaını temin 
edecek kadar mı büyük? Sonra dü
ne kadar, Çekoslovakya'nın hodbe -
hod ilhakı bile kabil olurken, bugün 
neden acaba, Oanzig önünde, böyle 
sıkıntılı vakfelere şahit oluyoruz? 
Neden bu tahavvül? Ne oldu ve ne 
değiıti ki, dünyaya meydan okuyan
lar, Danzig önünde karıı tarafın bir 
son uyaallığını bekliyorlar? 

Avrupa'da ise, kıtayı belki de 
baıtan., aıağı harap bırakacak olan 
haı'Jh haberi verilmiı fakat kendisi 
1 enuz teırif buyunnamıı korkunç 
bir misafir gibi, her gün beklenmek
tedir .. Gireceği kapının ıimdilik Dan. 
:-:hı olnıaaı muhtemeldir. Fakat lıelki 
de kendine bir baıka kapı seçecek
tu. 

.r"akat sade bu değil; bir diğer 
ınütaleaya göre, mihverin ekonomik 
aıkmtuı ile sosyal tahammurlan, 
kenaısini içeriden sarsabilecektir. 
Gene bir ayrı mütaleaya göre, sa • 
dece devam eden silahlanma, mih
ve,.i ve diğerlerini bir iflasa götüre
cek kadar kuvetJidir. Bir üçüncü gö
ruşe göre, harp ile ihtilal, el ele ve
rerek bir önünde durulmaz set teı
kil edecekler ve medeniyeti bütün 
mamureleriyle birlikte sürükliyerek 
denize dökeceklerdir. Bir dördüncü 

•ve nikbin görüıc göre iae, her ıey 
yatrıacak, gerginlikler gevıiyecek, 
rejimler biribirine yaklaıacak, ka -
rargahlar anlaıacak ve dünya, ae -
vinç ve fevk ile kendini inp. etmeğe 
devam eyliyecektir. 

Bu kehanetleri i§itmek için meş
hur falcılara koımaga lüzum yok· • tur. Duçar olduğu yüksek nöbet yü-
zünden hezeyan halinde olan dün • 
ya.mızın, i.deta başka dedikodusu 
kalmamıı; her alaka, gelip gelip bu 
mevzulara kendini bağlamııtır. 

Ve bu esnada, gözler Danzig ka
pısındadır. Polonyalılar, diyorlar ki, 
dokunmayınız, harp ederiz. Alman
lar, cevap veriyorlar, dokunacağız, 
fakat harp olmıyacak bir tekilde. 
Polonyalılar, tekrar ediyorlar, do -
kunmanrz harbı çözmeğe kafidir. 
Ve bu sefer, gene öteki taraf izahat 
veriyor: - Dokunacağız, Danzig a-

NAVA 

~7)l 
Akhisarda hararet 40 

dereceyi buldu 
Şehrimizde hava açık geçmiş, rüz -

gar şimali garbiden saniyede 1 metre 
hızla esmiştir. En yiıksek sıcaklık 32 
derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava, doğu ve cenup doğusu 
bölgeleriyle Karadenizin şark kısım -
larında bulutlu, diğer bölgelerde açık 
geçmiştir. 24 Saatte yağış miktarı. To
katta 15, Turhalda ıo. Amasyada 4, 
Karsta 5, Muşta 3, Termede 16, Çar -
şambada 13, Samsun ve Orduda 5, di
ğer yrğışlı yerlerde 1-2 kilogram ara
sındadır. 

Dcğiıen ıey, karıı tarafın, harp 
ederim, demeaidir. 

Çünkü düne kadar, mihver, harp 
ederim, diyordu. Ve mihver aleyh • 
darlarının bütün iddialarına rağ
men, karıı taraf, mihverin bu tehdi· 
dinin hakikat mi blöf mü olduğunu 
tahkik etmek mesuliyetini üzerine 
alamadı. Çünkü böyle bir ıeyi tah
kik demek, dünyayı ateşe vermekti. 
Mihver propagandası ne derse desin 
demokrasiler, bu vicdan murakabe: 
sini dünyanın gözleri önünde yaptı
lar. 

Şiındi ise, daha ilerisi yok ve key
finizin İstediğini yapamazsınız de
niliyor. Acaba bu da ,hakikat mıdır 
blöf mü? Bunu da tahkik etmek 
ıimdi mihverin sivri akıllılarına düş: 
mektedir. Acaba yapacaklar mı? 
Yoksa mihverin daha salim düşünen 
devlet adamlarının mı görüşü hakim 
olacak. Ve bu scf-:r, mihver mi lüt
fen bir ufak rical kabul buyuracak? 

Bunu yakında göreceğiz. Fakat 
dünya, mizaçları bozuk ve ne oldum 
delisi preatij düıkünlerinden mutlak 
olarak bıkmııtır. O kadar ki, belki 
de bunlann, talihlerini bir kere daha 
denemelerini, içinden arzu etmek • 
tedir. Bir harbın ne gibi facialar 
meydana getireceğini bilmediği iç.in 
değil; bugünkü sulh'un, fersudeleıe 
fersudele§e kullanılmaz bir hale 
getirildiğini bildiği için. 

Burhan BELGE 

Kayseri'de hayvan 
sergisi törenle aııldı 
Kayseri, 24 a.a. - Uzunyayla Non

yos koşum ve cer atları yetiştirme i -
çin cümhuriyet senelerinde tesis edil

miş olan aşım duraklarının semereli 

faaliyetini gösteren hayvan sergisi 

törenle açıldı. Hayvan yetiştirenleri 

takdir ve teşvik için Ziraat vekaletin

den tahsis edilen beş bin liralık müka
fat gönderilen mütehassıs heyetin a

yırdığı beş derece üzerine sergiye iş
tirak eden 300 kısrak ve taydan 64 tay 
ve 55 kısrağa, valinin eli ile dağıtıl -
dı. 

Uzunyaylada inşaatı ikmal edilen 
tay deposunun açılması hükümet ta -
rafından muhtelif haralar namına beş 
bin liralık mübayaat yapılması bura -

da çok iyi karşılanmıştır. 

Saat 11.30 da Maarif Vekilliği Müs
teşarı Bay İhsan Sungu'nun başkan
lığında açılan ikinci celsede ( cimnas
tik şenlikleri talimatnamesi) ile (O
kul spor yurtları talimatnamesi) ve 
(Milli bayrak ve okul flaması talimat
namesi) hakkındaki raporlar ve tek
lifler üzerinde görüşülmüş; talim ve 
terbiye dairesi reis vekilinin teklifi 
üzerine (Cimnastik şenlikleri tali -
matnamesi) nin Talim ve Terbiye da
iresince tetkik edilmek üzere bu dai -
reye tevdiine ve diğer iki talimatna -
mc.nin kabulüne karar verilmiştir. 
Öğleden sonra saat 16 da Vekilin 

riyasetinde toplanan üçüncü celsede 
(Okul kitaplarının Maarif Vekilli -
ğince bastırılması hakkındaki tali • 
matnameye ait rapor) un bazı madde
leri görüşülmüş ve karara bağlanmış
tır. 

Şura bugün saat 10 da müzakerele· 
re devam etmek üzere 19.5 da içtima
ına nihayet vermiştir. 

Bir ihtiyar kadın 

6 ayhk torununu 
sürürle zehirledi 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Dün 
Bcyoglunda bir cinayet olmuş, ihtiyar 
bi r kadın altı aylık gayrimeşru to -
rununu sürür içirmek suretiyle zehir
lemiş ve öldiirmüştür. 

Efodrobiyu adında genç bir kadın 
bundan bir müddet evci Şahap ismin -
de bir gençle tanışarak beraber yaşa -
mıya başlamıılardır Kad b .. . ının umu -
nasebctleki gayrimeşru bir çocut.u ol-

muştur. Efodrobiya'nın anne i Ornor
siya bu gayrinıe ru çocuğa kin lıagla -
mış ve kızına, bunu Darülacezeye ver
mesini söylemiştir. Fakat kadın yav -
rusunu bir türlü bırakamamıştır. Bu 
suretle aradan 6 ay geçmiş, ve nihayet 
dün Omorsiya altı aylık toruniyle ev
de yalnız kalınca çocuğa sürür vermiş 
ve zehirlemiştir. 
Akşam üzeri kızı eve geldiği zaman 

çocuğunu kusar bir vaziyette ve ihti -
laç içinde 1>ulmuş, derhal doktora 
koşmuştur. Doktor çocuğun sürür ile 
zehirlenmiş olduğunu tesbit etmiş, bü
tün ihtimamına rağmen çocuğu kur -
taramamıştır. Çocuk gece saat 3 de öl
müştür. 

Katil, Omorsiya bugün polis tara -
fından tevkif edilerek adliyeye veril
miştir. 

Omorsiya sorgu hakimliğine, çocu
ğun evde bulduğu sürürü, dolapta bu
larak içtiğini söylemiştir. 

Maliye Vekaleti Zat İşleri 
Müdürü 

Maliye Vekaleti zat işleri müdürü 
B. Şefik Güran vekalet tarafından 

şark vilayetlerimizde bir tetkik seya
hatine çıkarılmıştır. B. Güranın bu se
yahati bir aydan fazla sürecektir. 

İstanbul, 24 a.a. - 24 temmuz Lo -
zan günü, bugün üniversite konferans 
salonunda büyük merasimle kutlan • 
mıştır. 

Merasimde vali Lutfi Kırdar, say -
lav bayan Nakiye, dekan ve profesör
lerle kalabalık bir gençlik kütlesi ha
zır bulunmuştur. 

Dün Lozan gününün 16 mcı yıldönümü dolayısiyle Ankara Rad. 
yoevi'nde hususi bir program tertip edilmiştir. Saat 19 da Radyo 
spikeri bu büyük günün ehemiyetini tebarüz ettiren uf ak bir mu· 
kaddime yapmı§ bundan sonra sözü profesör Vasfi Raıit Sevig' e 
hırakmıttır. 

Bundan sonra profesör Vasfi Ratit Sevig çok güzel bir konut-
ma yapmıştır. Bu konuşmayı aynen &fağıya koyuyoruz: 

Merasime saat 16 da şehir bandosu
nun çaldığı istiklal marşiylc başlan -
mıştır. Merasimi müteakip, kürsüye 
gelen rektör Cemil Bilsel Lozan gü -
nünün bizim sulh ve zafer günümüz 
olduğunu söyledikten sonra, Milli 
Şef !nönü'nün 24 temmuzda Lozan 
üniversitesi salonunda Lozan sulh mu 
ahcdesini imzaladığı altın kalemi bü • 
yük bir hürmetle göstererek, Milli 
Şefin Lozandan avdetinde bu tarihi 
günün kıymetli hatırası olan 2ltın ka
lemi üniversiteye hediye ettiğini ve bu 
kıymetli hediyenin büyük bir itina i· 
le saklandığını ve ilelebet de aynı dik 
kat ve itina ile saklanacağını söyle -
miştir. 

Bugün Lozan muahcdcnamesinin 
imzalandığı gündür. Bugünü Atatürk 
şöyle anlatır: "Millet ve memleketin 
lsmct Paşaya tevdi eylemiş olduğu va
zifeyi müşarünileyhin muvaffakiyct
le başarmış oldugu., gündür. Bugünü 
gene Atatürk İnönü'nün "Memlekete 
bir silsile müfit hizmetlerden ibaret 
olan ömrünü bir defa daha tarihı bir 
muvaffakiyetlc tctviç eylemiş oldu· 
gu,, gündur diye anlatmıştı. 

Her şeyi iyi goren Atatürk bugü
nün mana ve ehemiyetini de iyi gor -
mUş ve iyi anlatmıştı. Biz de bu bü -
yük giınün manasını Atatür~n arz 
eylediğim iki cümlesinden anlamıya 
çalışalım : 

Türk milletinin ve türk memleke -
tinin, evlatları tarafından başarılma
sını asırlarca ve asırlarca beklediği 

büyük vazifeyi muvaffakiyetlc başar
mağı tarih İsmet Paşa'ya nasip etmiş· 
tir. "Aziz ömrü memleket için bir sil
sile müfit hizmetlerden" ibaret olan 
İsmet Paşa'nın Lozan'daki muvaffa
kiyeti kadar hiç bir şey türk mukad -
dcratına müessir olamamıştır. 

Bundan sonra sulhçu ve sulh keli -
mcsini tahlil eden rektör, Lozan gü -
nünün Ebedi Şef Atatürk'süz kutlan
makta olduğunu söyliycrek dinleyici
leri büyük ve Ebedi Şefin manevi hu
zurunda beş dakika süküta davet et • 
miştir. 

Bunu müteakip Lozan muahedesi ü
zerinde duran rektör mufassal ve kıy
metli izahat vererek nutkunu bitir -
miştir. 

Rektörden sonra kürsüye çıkan hu 
kuk fakültesi doçenti Dr. Yavuz, üni
versite hukukçularının Lozan yıldö -
nümünü kutlamalarının zevkli ve gü
zel bir anane olacağını söyledikten 
sonra Boğazlar ve Montreux muka -
velclerini tahlil etmiş ve Milli Şefe 

ait çok kıymetli hatıralar nakletmiş -
tir. 

Bundan sonra Lozan hakkında bazı 
ecnebi müelliflerin mülahazalarından 

bahseden konferansçı " dünkü Lozan 

cephesi, bugün aulh cephesidir,. diye-

tesindcn Siret Sükuti, Tıptan Orhan 

Kutbay ve Hukuktan Bedri Saltun da 

Lozan günü dolayısiyle gençliğin duy 
duğu ihtisasları anlatarak hitabelerde 
bulunmuşlardır. 

Beynelmilel Şimendiferler 

konferansı ha11rhğı 

Devlet demiryolları umum müdür -

lüğü eylül ayı içinde lstanbulda topla· 

nacak olan beynelmilel şimendiferler 
konferansı hazırlıklarına başlamıştır. 

Konferans için Yıldız sarayının Şale 

köşkü tahais edilmiştir. 26 eylülden 
7 tcgrinicvele kadar devam edecek o -
lan konferansa hükümet yabancı dev
let delegelerinin döviz ihtiyaçları i -
çin Yıldız sarayında bir sanj gişesi a
çılması da kararlaşmıştır. 

B. Naıit Uluğ Ankara'ya döndü 

C.H.P. Halkcvleri Müfettişlerinden 
B. Naşit Hakkı Uluğ, Aydın, Manisa, 
ve Denizli vilayetlerindeki Halkcvlc
rini teftiş ettikten sonra dün şehrimi
ze dönmüştür. 

Milli Şefimizin Lozan'daki muvaf
fakiyetlcri, asırlarca bir hal tarzına 

varamamış bir davaya zaruri ve şeref
li hal tarzını vermiş olmasındadır. Bu 
büyük ve müfit hizmetlerinden dola
yı İnönü'nc değil yalnız türk tarihi 
insanlık tarihi de müteşekkir ve min
nettardır. 

Aziz dinleyicilerim! Milli Şefe 
beslediği scv~i ve saygı ile süslenen 
kalbinizin bu büyük türk evladı için 
minn_et ve şükran atışlarını kendi kal
bimin minnet ve şükran ile atışların
da duyuyor ve işitiyorum. 

Milli Şefin Lozan'da hallcylemiş 
olduğu dava §ark meselesi diye anı . 
lan d&vadır. 

Şark meselesi osmanlı arın "Bu a" 
kaJcsını ve ın .. ..,... · --- • , 
rakmaları ile başlamış bir meseledir. 
O gündenberi türk memleketi ve türk 
milleti: hülasa türk tarihi türk kılıç
larına ve türk devlet adamlarına bu 
çapraşık ve çapraşık olduğu nisbct
te de korkunç meseleyi muvaffakiyet
lc başarmak vazifesini vermişti. Bu 
vazifeyi muvaffakiyetle başarmak bu 
anda türk devletinin ve türk tarihinin 
başında şerefle duran büyük şefe na· 
sip olacaktı. 

Şark meselesi ne idi ? Bu arap saçı 
gibi karışık meseleyi iyi anlamak için 
evcili onu eski ve yeni şekil şark mese
lesi olmak üzere ikiye ayırmak lazım
dır. Eski şekil şark meselesi Rus ve A
vusturya noktainazarından Balkanla
rın, Belgrat'tan Selanik'e doğru sarkı
tılacak bir şakule göre Rusya ile A -
vusturya arasında yani islavlık ile cer 
menlik arasında taksiminden ibaret -
tir. Adriyatik'in kilidi olan Arnavut
luk ile Akdenizin kilidi olan Boğaz
lar ve Selanik bu meselenin harpler 
doğuran unsurları idi. İngiliz ve 
fransız noktainazarından ise Osman · 
1ı devletinin tamamiyctimülkiyesi da
vası idi. 

Demek ki eski şekil şark meselesi 
büyük devletler adı ile anılan devlet-

lcr arasında bir rekabet ve bir muva
zene meselesi idi. Yani Türkiye'yi 
lehlerine olara]ş: parçalamak iatiyen 
rus ve avusturyalılar ile Türkiyc'yi 
kendilerine nüfuz mıntakası ve iktı -
sadi saha olarak bırakmak ve kapitü -
Iasyonları idame ettirmek istiyen in
giliz ve fransızlar arasında bir reka -
bet meselesi idi. Bu karııık it avus
turyalılar ile rusların ellerinde birer 
kukla rolü oynıyan Balkan milletleri-
nin dava ve ihtiraslariyle büsbütün 
karışıyordu . 

Almanya'nın Balkan harbinden 
sonra ortaya çıkartmış olduğu tarz ye
ni şekil gark meselesini teıkil eder. 
Yeni tekil şark meselesi hem Anado .. 
tunun Rusya, Fransa, İngiltere ve Al
manya arasında taksimi, hem de Tür
kiye üzerinde alman himayesinin te -
sisi gibi iki manzara arzeyler. 

İstanbul 'da, siyasi ve askeri nüfu
zunu tesis eden Almanya Türkiye ü -
zerinde Bağdat hattı vasıtasiylc de 
iktısadi hakimiyetini kurmuştu. Böy
lece şark meselesi Türkiyc'nin tama
miyetimülkiyesi iddiası şeklinden 

Almanya'nın himayesi iddiası şekline 
çevrilmişti. 

Cihan harbinin sonunda Çarlık 

Rusyası ve Avusturya imparatorluğu 
sahneden çekilmiş bulunuyorlardı. 
Milliyetler davası halledilmişti. Al
manya mağl\ıp olmuştu. Fakat şark 
meselesi bir türlü halledilemiyordu. 
Çünkü Su iyc'ye yerleşmiş olan Fran
sa cermenliğe karşı müttefiki bulunan 
iılavlık ile Anadolu'dan geçecek bir 
yol ile birleşmek hevesini güdüyor
du. On iki adalara hakimiyet suretiy
le şarki Akdeniz muvazenesini lehine 
olarak bozmuı olan İtalya Anadolu'
nun bu adalara mücavir kısımlarından 
&•nla b&T per9a;:ın. eli .... .,,~ lıe 

vesine düşüyordu. R u3 taleplcrin ..... d~·~=·~-
• -1 , .& t .&. . "\r 

ğazları kendisine ayırmıya ugraşıyor, 
du. 

İşte Milli Şef Lozan'da bu kör· 
düğümü, insanlığın icap ettirdiği 

tarzda çözmiyc ve türklüğün verdiği 
vazifeyi başarmıya muvaffak olmuJ 
dahidir. 

İnönü harpleri ve Lozan muzaffc
riyetiyle yüksek şahsiyetini türk dev· 
!etinin, türk tarihinin mütemmim bir 
cüzü kılmış olan bu Büyük Şefe türk 
tarihi medyun ve müteşekkirdir. 

İnönü'nün "memlekete bir ıilıilc 
müfit hizmetlerden ibaret olan ömrü,, 
iki büyük fasla ayrılır: Erkanıharbiye 
Yüzbaşısı İsmet Beyden lzmir'i istir
dat eden kıtaların kumandanı ve Mu
danya müzakerelerini idare eden garp 
orduları kumandanı İsmet Paşaya ka
dar varan safha bu aziz ömrün birinci 
safhasıdır. Erkanıharp yüzbaşısı 
İsmet Bey kabiliyetinin verdiği cm -
niyetle türk memleketinin ümidini 
şahsında temerküz cttirmiı bir atcı
pareihamiyct idi. Garp orduları ku
mandanı İsmet Paşa türk memleketi-
nin ümitlerini gerçekleştirmiş ve türk 
tarihini bir sevinç ürpermesiyle tit• 
retmiş bir nadireihilkat idi. Lozan 
konferansının açılışından Hatay'ın Rüzgarlar, Trakyada cenuptan, di -

ğcr bölgelerde şimalden saniyede en 
çok 5 metre hızla esmiştir. Yüksek sı -
cakhklar Balıkesir, İzmir ve Nazillide 
38, Bodrumda 39, Akhisarda 40 dere -
cedir. 
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türk vilayc,ti haline gelmesine kavuı
tuğumuz bugüne kadar hakiki bir sul-
hu yaratmıya ve milletler arasında ıa
mimi bir anlaşmayı temine uğraşan ve 
uğraşmalarını muvaffakiyetle tetvic; 

r.onsolusluk muameleleri 

teftiş edilecek 
Avrupada bulunan elçilik ve kon -

solosluklarımızdaki konsolosluk mu -
amelelerini teftiş etmek üzere Harici
ye Vekaleti başmüfettişi B. Saffet 
Mürci önümüzdeki günlerde Avrupa· 
ya hareket edecektir. 

İ.iparta Parti Baıkanhğma 
B. Remzi Ünlü se~ildi 

Iııparta, 24 (Hususi) - Parti mü
fettişimiz B. Osman Şahinbaş Ispar
ta'ya gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 
Huzurunda yapılan seçimde vilayet 
parti ba§kanlığına bir müddettenberi 
baıJkanlık vekaletini yapmakta olan 
E Remzi Onlu seçilmiştir. 

Parti müfettişimiz akşam halkcvinde 
halkla hasbıhalde bulunmuıtur. Bu 
onl 

Mektup harbi 

Gaz harbi, kimya harbi, hava 
harbi gibi korkunç ihtımallerle bü
tün dünyayı korkutuyorlardı. Çok 
şükür bu leci tasavvurlar henüz ta
hakkuk etmiş değildir. Onun yeri
ne şimdilik harbin, her halde adam 
öldurmedigi için çok daha ehveni
şer olan, harbin daha başka çeşitle
ri içinde yüzüyoruz: eskiden iktı· 
sat harbinden bahsedildiğini i§itir
dik. Şimdı beyaz harp ve sinir harbi 
aldı yürüdü. Fakat son zamanlarda 
başlıyan yeni bir harp bütün bildı"k
lerımize tsı çıkarttı: mektup har
bi. Bu defa mütearrız mihver cep
hesinde değil, demokrasi cephesin
dedir. King - Hall isimlı bir ingiliz 
gazetecisinin alman vatandaşlarına 
yağdırdığı mektuplar nazi devlet 
adamlarını çileden çıkarttı. Onlar 
da şimdi aynı §eki/de lngiltere'yi 
mektup bombardımanına tutmıya 

hazırlanıyorlarmıı. ihtiyaç U3VU ya
ratır derler, tabii bu mektup harbi
ne karıı da müdafaa vasıtaları bu
lunacaktır. Nitekim alman makam-

ber veriliyor. Tabii buna mukabil 
de karıı taraf yazıların bu ıııkla o
kunulmaması lçin mukabil tedbir
ler almakta gecikmiyecektir. 

Harp endişesiyle sinirleri geril
miş milletlerin bu nisbeten ma
sum oyunlarla oyalanmaları fena 
değil. lşin bir baıka faydalı tarafı 
da posta idarelerine dehşetli bir va
ridat menbaı olmasıdır. 

Hadi hayırlısı/ ••• 
T akıilerin boyası 

Şehrimizde taksilerin boyası 
muntazam olmasına çok itina edi
lir. Hakikaten göze sokaklarda 
çirkin görünen eaki manzaralı oto-

• mobillere rastlamak imkansızdır. 
Hepsi pırıl pırıl yanar. Fakat bu 
boyalarm bir de foyası var. Ve bu 

dan tasarruf için, arabaların üst
lerini boyatmıyorlar. Çıplak bir 
kafataaını andıran otomobillerin 
yukarıdan görünütü hoı olmuyor. 

Ama bunu naaıl kontrol etmeli 
diyeceksiniz? Evet, bunun için o
tomobilleri bir kulenin tepesinden 
kontrol etmek icap edecek. 

Beniuraü 

Beniisrail ev.latlariyle dolu 
dört gemi aylardanberi, hamule
lerini çıkaracak iıuaf ve merha
met sahibi bir liman anyarak, 
Akdenizde dolaııyor. Fakat baı
ları eaaaen kafi derecede dertte 
olan milletlerin, bu yurtlarından 
koğulmuı kimselerin akıbetine a
cıyacak halleri yok. 

Beniisrailin talihi koiulmalda 

nerelerden koğulmadılar ki! İs
panya' dan, Rusya'dan, ıimdi Al
manya'dan, Lehistan'dan, ltalya
dan. O kadar ümit bağlamı§ ol
dukları arzımevudun kapıları da 
nihayet kendilerine kapandı. Ya
rın oradan da tersine bir muhace
retin ba,lamaması ~imdilik yega
ne ümit edecekleri ıeydir. 

Fakat merak ediyoruz, bu dört 
geminin betbaht yolcuları, ne za
mana kadar uğurauz yolculukla
rında devam edecekler ve bu müd· 
det zarfında neyle beslenecekler
dir? Acaba Sina çöllerinde oldu
ğu gibi bu defa da kudret helvası 
gemilerine yağar mı dersiniz? 

Tıbbi yemek 

Gazetelerde tıbhi yazıları o
kuya okuya yiyeceği yemekler 
hususunda pek ziyade evhamlı 
olmuştu. Misafirlikte kendisine Ü· 
çüncü yemek olarak börek ikram 
eden ev sahibesine : 

-Teıekkür ederi:n, dedi, kafi 
kalori aldım. 

Sonra köıede duran meyva ta-

eden devlet adamlığı safhası bu aziz 
varlıgın devlet reisliği ve Milli Şef -
Iikle kemaline varan ikinci safhasıdır. 

Aziz dinleyicilerim, sizleri hayatı 
insanlığa ve tarihe müfit hizmetlerle 
dolu bu aziz çehreyi bir şeref halesi 
gibi süsliyen sevgilcrinizi maddilcş -
tirecek j esti yapmıya davet ederek, 
yani gönlüniıziı olduğu kadar bulun· 
duğunuz yeri de süsliycn resmine 
sevgi, saygı ve minnetle dolu gözle
rinizi çevirip bakmıya davet ederek 
müsaadenizi rica eyliyorum. 

Staja giden ustalar 
Yeni yapılan fabrikalarımızda ça -

hştırılmak üzere askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü 22 ustayı Almanya -
ya staja göndermiye karar Vl"rmistir. 

İran da İzmir fuarına 
iştirak ediyor 

İzmir, 24 (Telefonla) - İran, fua-
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[~:~:~::::::~~:~:~:~ .DÜNYA HABERLERİ 
lngiliz - Japon 

anlaşması 
. Tiençin itilafını halleden 
İngiliz - Japon anlaşması 

'D . . ünya vazıyetı 
Uzak ıarktan gelen haberlere 

IÖre, Tiençin ihtilafı etrafmda 
İıariltere ile Japonya arasında ya
Pdlllakta olan ıörüımeler, iki 
de.let arasında bütün meseleler 
ilaeriııde bir anlaıma ile neticelen
~tir. Görülüyor ki Tiençin bi.diae
~ı, lnıiltere'yi müzakereye çekerek 
J&Pon görüıünü kabul ettirmek için 
JaPonya tarafından bililtizam ihdaa 
edilnıiı bir mesele idi. İngiltere yal
llıa Tiençin meaeleainin müzakere 
._.ıuu teıkil etmesini istemiııe de 
JaPony.a bunu kabul etmemiı, bü • 
tiia uzak ıark vaziyetinin görüıülüp 
halledilmesinde ıarar elmiı ve niha
Yet lnıiltere japon noktainazarını 
lıabuı etmek mecburiyetinde kal
lllıttır. 

lnailiz - Japon ihtilaf mı doğuran 
,.&aiyet malUnıdur: Japonya iki se
lledenberi Çin'in istilasiyle uğrat• -
hr. Bu memleketin büyük tehirle • 
tiai •e aahillerini itıali altına aldı
iı halde bir türlü askeri harekatı 
llİbayetlendirememittir. Bilakis son 
ı2&11lanlarda Çankaytek'in kuman
d-.a altmda bulunan Çin kıtaları, 
japoa ukerleri için pek yıpratıcı o
laa bir ıörilla muharebesine batla • 
lllıtlardır. lnıiltere'nin bu mücade • 
le1e kaJ'fı takip ettiği siyaset, ja'
Pon askerleri tarafından yapılan 
enırivakii kabul etmemek. Onu ya· 
Pdınamıt saymak. Ve hatta Çan-
1'ayıek' e maddi ve manevi yardım • 
da bulunmaktı. Japonlar, Çankay • 
tek'i kolayca mağlüp edebilecekle
rine inandıkça, lngiltere'nin bu ai
Yaaetine kartı lakayt kaldılar. Fa • 
ltat iki sene geçip de Çankanek 
llıağlup olmayınca, Japonya, Çan
lıanek'e yaptığı yardımı kesmek ve 
Çin'de aakerleri tarafından ibdaı 
edilen emrivakii kabul etmek için 
lngiltere'yi tazyik etmeğe başladı. 
llu tazyik aylardanberi devam et
bıektedir. Japon gazetelerine bakı • 
lacak olursa, aanki Japonya'nm 
ltartılaıtığı düşman Çankayşek de
iil de lnsiltere'dir. Nihayet Japon
ya Avrupa'daki vaziyetten de isti -
fade ed..._ Tiençin hadisesini çı
karnuı •e lngiltere uzak ıark"'1ki 
"yeni nizaını,, kabul etmedikçe Ti • 
ençin ablukaamın devam edeceğini, 
>tatta belki de iasiH• 

:8. Çemberleyn anlaşma metni 
hakkında suallere cevap verdi 

Tokyo, 24 a.a. - Tiençin hadisesini müazker~ ~decek olan İn
giliz . japon konferansı, bu sabah saat 9 da, harıcıye nazır ... mua
vininin resmi ikametgahında açılmıttır. Bu konferans, malum ol
~uğu üezre, BB. Arita ve Craigie arumdaki ilk görütmelerde el
de edilen prensip anlqması üzerine batlamıt bulunmaktadır. 

Filistinde müsademelerde 
bir İngiliz askeri öldü 

Bir arap idama 
mahkum oldu 

Kudüs 24 a.a. - Evelki gece Heb -
ron mın;akasında bir ingiliz müfreze
siyle müscllih bir arap çetesi ~ras~n -
da vukua gelen müsademede, bır ın -
giliz askeri ölmüş, 4 ingiliz askeri ya -
ralanmıı ve 1 arap ölmüıtür. •. . 

4 

Bundan başka bir bombanın ınfıla
kı neticesinde bir arabın telef olmuş 
olduğu Negucb hududu~da M.ag~ab ya 
hudi kolonisine karşı şıddetlı bır ta • 
arruz icra edilmiştir. 

Bir arap idama mahkôm 
Kudüs, 24 a .a. _ Yafa divanıharbı, 

silah taşıdığından dolayı 8 tc~uzda 
tevkif edilmiş olan bir arabı ıdama 
mahkum etmittir 

27 yahudi, gece sokaklarda dol.aşma
yı meneden kararnameye muhalıf o~a
rak Ncgueb hududunda müsaade edıl -
memiş bir koloninin ihdasını gece 
vakti tesit edilişine ittirak ettiklerin -
den dolayı birer lira para cezasına 

mahkfun edilmişlerdir. 

İngiliz • Leh 

Konferans, saat 11.25 tc bitmittir. 
Bu sabah toplantısını müteakip, a

şağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
"Bugün saat dokuzdan 11,25. e ka

dar japon ve İngiliz dclegclcrı ara -
sında vukua gelen toplantıda, sab~k 
nazırlardan B. Katoh, japon noktaı • 
nazarını anlatan umumi beyanatta bu
lunmu§, Sir Robert Craigie de buna 
umumi mahiyette kısa bir cevap ver-

miştir. ,, . . . • . .. 
Domci ajansının bıldırdıgıne gore, 

sclahiycttar japon mahfilleri: bu s~
bahki görüşmelerin büyük bır samı
mi yct havası içinde geçtiğini söyle
mektedir. Her iki taraf da, karşı tara
fın fikirlerine kartı en büyük anla -
yış zihniyeti göatermiıtir. . . , 

Müzakerelerin, bilhassa, Tıençın • 
de sulhun ve nizamın idamesi mese
lesi üzerinde temerküz eylemiştir. 

Domei ajansı, selahiycttar mahfil· 
lere atfen, görüşmelerin şayanı m~~
nuniyct bir tarzda cereyan eylcdıgı
ni bildirmektedir. 

Ja~nya'nın talepleri 
Tokyo, 24 a.a. - Domei'nin gazete

lerden naklen bildirdiğine göre, ja • 
ponlar, Ticnçin işini müzakere ede -
cek olan bu sabahki konferansta aşa • 
ğıdaki talepleri ileri süreceklerdir: 

ı. - Dört katilin geri verilmesi, 
2. - İngiliz imtiyazlı mıntakasın

da nizamın idamcsi ve arzu edilmiyen 
eşhasın tayini, 

3. - İmtiyazlı mıntakada japon a
leyhtarı unsurların aranması, 

4. - J aponyaya aleyhtar Çinli me
murların azli, 

S. - İmtiyazlı mıntakadaki Çin 
bankalarındaki aranın teslimi, 

e n-

~'Tt;! el• Japonya ile anlaşmayı Londra, 24 a.a. - Polonya silahlan
meaı-tleri için faydalı görmüıtür. ma i şini teshil maksadiyle kredi ve-
Bu aalatınıya göre, İngiltere uzak rilmesi etrafında hazine delegeleri i-

ı ı n no arın s r 
gilterenin yardımı. 

7. - Japonların imtiyazlı mıntaka

daki Çin bankaları ve sarrafları üze
rindeki murakabe hakkının tanınma-

kt k . f"I" • • k le Polonya degeleri arasındaki müza-1ıııtar a ı ı ı vazıyeh tanıma ta- sı 
°'d J d • ·ı kerelere, bu sabah yeniden başlanmış- · 

ır. aponya a ıngı İz menfaatleri- /ngütere Çin politika•ını 
!lİ koruyacaktır. Bundan anhyaca • tır. değiıtirmiyor 
iımız mana, İngiltere, bundan böy· 
le, çinlilere yardımda bulunmıya- D • 'd f • Tokyo, 24 a.a. - Tokyo'daki ingi -
c:ak ve uzak farkta japon nüfuzu- anzıg e ecJ liz mahfilleri, Arita • Craigie anlat-
llun hakim oldutunu kabul edecek- masının İngiltere'nin mareıal Çan-
tir. Japonya'nm bu •nlatma ile te- b• h d• kayıek'e karıı olan siyasetini hiç bir 
illin ettiği kazanç meydandadır. u - ır a ıse suretle deği1tirmediğini teyit etmek -
2ak tarktaki hakimiyetini kurmak tcdir. 
için üç cephe ile mücadele etmek Bcrlin, 24 a.a. - Polonya - Danzig Tokyo'daki İngiliz mahfilleri, İn -
lrıecburiyetinde idi: Çin, aovyetler hududunda yeni bir hadise olmuıtur. giltcre'nin Japonya önünde bir teali· 
-.. kapitaliıt devletler ... Çin'le harp D. N. B. ajansına göre, bugün saat miyetinden ve yahut bir ricatinden 
halindedir. Kapitalist devletlerden 1430 da, Renncberg civarında bir Po • bahseden tefsir ve haberleri, battan 
en ehemiyetlisine nokşainazannı lonya müfrezesi, hududu geçerek baıa propaganda diye tavsif eylemek
lıabul ettirmittir. Çin'in mukaveme- Danzig arazisi dahiline bir kilometre tedir. 

ve Belçika 

Belçika Kmrah dün bir 
nutuk söyledi 

Belçika kıralı Leopolcl 
Liyej, 24 a.a. - Kıral Lcopold, Li -

yej yakınındaki Ougrce'dc bir nutuk 
söyliyerek belçikalıların kendi hakla
rına dokunmıyan bütün ihtilafların ha 
ricindc kalmıya azmetmİ§ olduklarını 
fakat aynı zamanda tam istiklallerini 
muhafazaya karar vermiş bulundukla
rını söylemiştir. 

Kıra! demiştir ki : 
"- Hiç şüphesiz beynelmilel siyasi 

ufukta bizim temenni ettiğimiz küşa -
yiı tamamiylc mevcut değildir. Fakat 
soğukkanlılığımızı muhafaza ve hu -
kukumuza dokunmıyan ihtitafların 
kaffesinin haricinde kalmayı azmede -
lim. 

Devrimizin te_şkilatı karşısında her 
zamandan ziyade bütün belçikalıla -
nn istikbale itimat ile bakmanın ve 
madı ile istihkak kesbedcceği iyi gün
lere kavuımanın ancak bütün gayret -
}erin birleşmesi, işbirliği arzusu ve 
kardeşlik hissi ile kabil olabileceğini 
anlamaları icap eder. 

Holanda kabinesi 
teıekkür etti 

Amsterdam, 24 a.a. - Yeni Hollan
da kabinesi Collijin riyasetinde te -
ıekkül etmiştir. 

Yeni kabine, ilk toplantısını, bu
gün öğleden sonra yapacak ve yarın 
sabah · nazırlar, kıraliçe huzurunda 
tahlif edilecektir. 

Parlamento, hükümetin beyanna
mesini dinlemek üzere yann öğleden 
sonra toplantıya davet olunmuıtur. 

tini kırdıktan aonra sovyetlerle de kadar girmittir. Polonya müfrezesi, Hakikat tudur: son anlatma ile, 
heıaplaıabileceğine kanidir. Bina- bir Danzig müfrezesi ile karııiaımıt İngiltere, filiyatta Çin meselesinin 
enaleyh İngiltere ile anlatması, Ja. ve atcı açmıştır. Hadisede yaralanan- bidayetindenberi takınmıt olduğu bi- nın metnini okumuıtur. 
Ponya'yı, gayeıine ulathrmamakla lar olup olmadığı henüz malGm değil - taraflık hattıhareketini hukukan da Bunu müteakip muhalefet liderle-
1.eraber, yaklaıtırmaktadır. dir. Polonya müfrezesi, bilahare Po • teyit etmittir. rinden B. Henderson, ba1vekilden a -

Ionya arazisine dönmüştür. ıaiıdaki iki suali sormuştur: 
lngiltere'ye gelince; bu devletin Anlcqmanın metni 1 - Bu anlaşmadaki tavizler, haki-

aaran zannedildiii kadar büyük katle halen japon kuvctlcrinin kon-
d 1 k k b .. K 1 Z il • Londra, 24 a.a. - Tiençin meaelesi-eğildir. nıilizler, uza ıar ın u- iri oaonun ma iri trolü altında bulunan Çin mıntakala· 
Yük bir inkılap seçirmekte olduğu- nin esasını teıkil eden vuiyet Tokyo- rında Japonya'nın hikimiyctini filen 
ııu görüyorlar. 1841 afyon muhare- müsadere ediliyor da BB. Arita ve Craigie aruında ak- tanımak değil midir? 
beaiyle açılan bir iatiımar devri ar- tedilcn anlapnanın metni ıudur : 2 - Bu deklarasyon, lngiltcre'nin 
tık kapanmak üzeredir. Çin'de bat· Tiran, 24 a.a. - Kıraliyet karabi • " İngili zhükümeti, geniı mikyuta Çin'deki siyasetinde bir değiıiklik 
lıyan yangından ne koparırsa, in- d muhaaamata sahne olan Çin'deki ftH ifade etmez mi? niere'leri başkuman anının riyasetin -
&iltere için kardır. Çünkü Japonya vaziyeti tamamiyle kabul eder. lnıi - Baıvekil Çemberleyn, bu iki suale 
'- · · deki komisyon, Kıra! Zogoya ve ya -
•azanaa da, Çin millıyetperverlıiı . li.z hükümeti, bu vuiyetin devamı de "hayır,, cevabını vcrmi!ltir. 

kın müı:::ıvirlcrinc aıt bütün malların :r 
talip selecek olaa da uzak tarkta ea- r- müddetince, Çin'deki japon kuvetle -
._ müsaderesine karar vermiştir. Jng'lt al h' ·· · •i vaziyet iade edilemez. Bilakis rinin, bizzat kendi emniyetlerini mu- 1 ere ey ıne numayıf 
Çankaytek ini bir zafer kazanıp hafaza etmek ve kontrolları altında Tiençin, 24 a.a. _ Geçen gece bir • 
da imtiyazlı tehirler tekrar eline ka'nm da bu cepheye iltihakiyle bulunan mıntakada umumi nizamı i • çok İngiliz mümessillerinin bulundu. 
&eçse, belki de yapacağı ilk iı, im - mümkün olurdu. Halbuki Amerika dame eylemek bahsinde hususi men· ğu Hai nehri mansabında kain Tang
tiyazları kaldırmak ve kapitalist bir takım dahili politika entrikala- faatleri bulunduğunu milf*hede ey- ku'da ingilizler aleyhine muazzam nü
devletlerin alakalarını taafiye etmek nnın teıiri altında, Avrupa ve hatta ler. İngiltere hükümeti, aynı zamanda mayiıler yapılmıştır. 
olacaktır. Bu tartlar altında Ja- uzak tark itlerine karıımaktan yan japon kıtalarının, kendilerine engel 600 nümayişçi, üç ecnebi müesacse
l>onya tarafından bu menfaatlere çizmektedir. Bu vaziyette Avrupa'· teşkil edecek ve yahut karıı tarafa a- si binuına hilcfim ederek camları kır
dokunulmıyacaiı hakkında verilen da yapılacak herhangi bir tecavüz vantaj temin eyliyecek mahiyette gös- mıtlar ve telefon tellerini kesmiıler
teminat mukabilinde - bu temina · hareketiyle meısul olabilmek için teren her türlü harekltı ortadan kal- dir. 
tın muvakkat bir zaman için oldu- İngiltere uzak ıark ihtilafını tasfiye dırmak ve yahut bertaraf etmek hak-
iunu bildikleri halde - İngilizlerin, etmeği lüzumlu gördü. !arını da müphede eyler. Bahriye nazırının beyanatı 
japon nüfuzunu tanımaları realist lnsiliz • Japon anlaımaaı, Avru- İngiltere hükümeti, japon kıtaları- Tokyo, 24 a.a. _ Domci ajansı bil-
bir politikanm icabı addedilmek la- pa'daki siyasi vaziyet üzerine tüp· nın yukarıda zikredilen iayelerinin diriyor : 
tımdır. hesiz müeaair olacaktır. Almanya teminine engel olabilecek herhangi Matbuat mümessillerini kabul eden 

Diier taraftan bu anlatmanın ln- ve ltalya, tarki Avrupa'da ve Akde- bir harekete ve tedbire muzaharet et- bahriye nazırı general Yonai, lngiliz-
tiltere'yi Avrupa'da ve Akdeniz'de nizde lngiltere'ye meydan okurken, memek niyetindedir. Japon anla9ması hakkında §U beya-
hayli rahatlaıtıracaiına ıüphe yok- uzak ıarkta Japonya'ya da güveni- İngiltere hükilmeti bu münasebet- natta bulunmuıtur: 
tur. İngiltere son birkaç ay içinde yorlardı. Otoriter devletler, bundan le, bu huıustaki siyuetini teyit eyli - "Fazla nikbinliğe kapılmak ve Ari
.6.vrupa'da ve Akdeniz'de çok geniı sonra, japon anlatmaaiyle vaziyeti- yecek ve Çin'deki iniiliZ vatandqla- ta - Craigie anlaşması neticesinde İn
taahhütlere giritmittir. Uzak ıark - ni takviye eden bir lngiltere ile kar- rının bu gibi harekat ve tedbirlerin - giltere'nin uzak prk ıiyaaetinin ta. 
ta Japonya ile meıgul iken Avrupa- ıılatmaktan tüpheaiz çekinecekler- den tevak':i etmelerini kendi makam- mamen değişeceğini zanncylemckten 
da girittiği taahhütleri yapabilece - dir. Diğer taraftan lngiliz • Japon larına sarih surette bildirecektir.,. sakınılmalıdır. Çin parası meselesi ve 
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B. Çemberleyn İngilterenin 
Almanyaya para vereceği 
şayialarını tekzip ediyor 

Berlin, 24 a.a. - Siyasi alman mahfilleri B. J:lundson il.e B. 
Wohltad arasındaki bir görütme esnasında teılıhatın tahdıt ve 
tenziline müteallik bir itilaf akdine mukabil Almanya'ya ve l?
giltere tarafından 1.000 milyon li~a ikrazda bulunmasının bahıs 
mevzuu olduğunu beyan etmektedır. 

Bu mahfiller ilave ediyor : ı-

Eğcr vaziyet, bu merkezde ise, B. IS f, f Al 
Wohltad, meseleyi resmi bir ~a~ife i • ovye - man 
fasına memur bir murahhas gıbı hare-
ket etmemiş, arkadaıının fikrini ne - 1. A " .. 1 • 
zaket icabı dinliycn bir ziyaretçi gibi ıcar1 goruıme erı 
hareket etmiştir. 

Lort Halifaks'ın bu. planın menşc-
ini öğrenmek üzere bir anket icrasını 
istemiş olduğu haber alınmıştır. B. 
Çcmbcrleyn'in kendisinden izahat al
mak üzere B. Hudson'u çağırmış ol· 
auğu söylenmektedir. 

Eğer başvekil, mumaileyhin vere· 
ccği izahatı kafi bulmıyacak olursa, 
B. Hudson'un isti!ası içtinap edilmez 
bir hal alacaktır, çünkü hareketleri 
İngiltere hükümetini mütkül mevkie 
koymuıtur. 

Alman matbuatı, bir istikraz akti 
haberleri ile alay etmekte ve bu ha
berleri "ingiliz blöfü,. diye tavsif et· 
mektedir. 

Çemberleyn'in imhı 

Berlin görüımelerinin politik 
mahiyeti olmadığı söyleniyor 

Bcrlin, 24 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor : 

Almanya ile Sovyetlcr birliği ara • 
sında bir ademi tecavüz paktı imza • 
!anması için müzakereler yapılmak • 
ta olduğu hakkında japony mcnbala• 
rından yayılan şayiaları, salahiyettar 
alman mahfilleri kati surette yalanla-
maktadır. 

Bcrlin, Sovyctler birliği ile Alman
ya arasında halen yapılmakta olan gö 
rüşmelerin, münhasıran kredi ve tica
ri mübadele meselesine ait bulundu • Londra, 24 a.a. - Wolhtat-Hutson 

meselesi bugün avam kamarasında ba- ğunu teyit etmektedir. . • . • 

h
. 1 t Bunula beraber, hakıkı bır ademı 
ıs mevzuu o muş ur. . 6 
Muhalif liderlerinden B. Green • tecavüz paktı tcşkıl eden 24. 4. ~9~ 

wood'un bu husutaki bir süaline bq- taı:ihli. alman • ıovy~t muahedesının 
k·1 B ç b 1 "' cevabı ver • "hıç hır zaman mcrıyetten kaldırıl • 

ve ı . cm er eyn :rU ğ d B ı· 'd h l . . mamış,. oldu u a er ın e atır a-
mııtır. 

Almanya'ya istikrazda bulunulma - tılmaktadır. . 
4 

h kk d b. kl"f k" d ğ" ldı' Bu muahede ıle alakadar olarak ıu 
sı a ın a ır tc ı va ı e ı r. . . 

6 
B G d ba k"lden bı·1.::L •• ciheti hatırlamak ıcabeyler kı, 192 

. recnwoo , şve ı iUlil d · · b ' · · 
l. alman - sovyet muahe esının ırıncı 

re şu sua ı sormuıtur: - 1 •. •· k ol f at 
Bu cevaptan, kabinenin, böyle bir maddesi, .h~r t~r u ~k~ştere 

1 
ken a 

·· k · kı:ı 1 dan haberdar ol meselclerı uzerınde ı ı mem c et ara-muza ere ım an arın - . _ . . • 
d ~ b"' ı b' mu" akereyı' hk bir sında sıyası ve ıktısadı temaslar ya • 

ma ıgı, oy e ır z :r . d' · M h d · 'k' 
suretle açmağa te9ebbüs etmediği ve p~lacağını .bıhl ır~rk.. uafc cnbı·n· ı. ın • 

ıh 1 k · · B Hı"tlcr ı'le cı maddesı, er ı ı tara tan ırısı, ae-su u satın ama ıçın · . • - d'ğ 

1 - be müzakerelere giriş_ bcpsız bır anlaımazlıga karıııraa ı e 
pazar ıga nzer . . . f k 1 h"'k .. ·· ht 
mek niyeti olmadığı neticesini çıkara rı.nı.n bıtarah da ?"a~ı .. u .?"unuddm~ de 
bT · · ) vıdır. Mua c enın uçuncu ma esı e 
ıBır mçıyımb ·

1 
b .. d h 1 .. iki taraftan böyle bir anlaımazlığa 

. cm er eyn, u mu a a eye §OY· •. .• b' 

1 k bal t · t' karıp.n tarafa karıı, obur tarafın ır 
e mu a e e mtJ ır : k . . · k · 'ni 

Bu suale böyle bir netice evet çıka- ma~i ~y ota1a ııtıra etmemcmısı 
rabilirainiz, cevabını verebilirim. Böy amırdır. 
le bir müzakereden hiç bir suretle ba-

batka hiç kimsenin bundan haberi 
yoktu. Hükümet, katiyen böyle bir 
müzakere açmak niyetinde değildir. 

Wolhtat - Hudıon görüşmesine ge
lince, bu tamamiyle şahsi ve hususi 
bir görüşme olmuştur. Ticaret nezare 
tinden hiç bir memur doktor Walhtat 
ile görüşmüş değildir. 

Berlin'in tavzihi 
Berlin, 24 .a.a. - Hudson - Woltat 

görüJmesi hakkında aşağıdaki resmi 
tavzih ncıredilmiıtir : 

İngiliz gazeteleri, B. Hudson'un 
doktor Wolhtat ile yaptığı görüıme 
hakkında sanki vermit olduğu bir be
yanatı neşretmekte ve doktor Wolh -
tat'ın bu görügmede bir plan ileri sür 
düğünü yazmaktadır. Böyle hiç bir 
plan yoktur. Diğer taraftan doktor 
Wolhtat'ın talebetmiş olduğu bu gö -
rüşme, ekonomik meseleler üzer,inde 
tamamiyle hususi bir fikir teatisi ola
rak cereycn etmiıtir. 

Ziraat Bankası memurlar1 
tekaüt sandığ1nda 

Ziraat bankası memurları tekaüt 
sandığı, sandığa dahil banka memur -
!arından Ankarada münhasıran mes -
ken edineceklere yapılacak ipotekli 
ikrazlarda senevi yüzde ıckiz buçuk 
faizini alacaktır. Bu ikraz münasebe
tiyle sandık lehine ipotek edilecek 
gayri menkullerin, kıymet tahmini, 
keşif, sigorta, kontrol ve saire gibi 

Anfatya'da feci 

bir otobüs kazası 
Üç kişi öldü 19 
ağır yaralı var 

İskenderun, 24 (Hususi) - Dün ak
pm saat 19 da İskenderun - Antakya 
yolunda bir otobüs faciası olmuıtur. 
27 Yolcusu bulunan bir otobüs bu yol 
üzerinde uçurumdan aşağı yuvarlan -
mııtır. 3 kiti ölmüş, 19 kiti ağır yaralı 
olarak İskenderun hastanesine kaldı • 
rılmıılardır. 

Bu facia, bütün Hat.ayda çok derin 
bir tceaaür uyandırmıştır. 

Almanya'iun imzaladığı 

saldırmazlık paktlan 

Bcrlin, 24 a.a. - Bugün hariciye ne• 
zarctinde, son zamanlarda imzalarunıt 
olan Almanya - Estonya. ve Almariya -
Letonya ademi tecavüz muahedeleri • 
nin musaddak suretleri teati edilmiş 
ve bu iki muahede, bu suretle, bugün -
den itibaren meriyet mevkiine girmiş
tir. 

masrafları borçlulardan ayrıca tahsil 
olunacaktır. Yapılacak ikrazların fa -
izi ticaret kanunu hükümlerine uy • 
gun olan hesap ve ana paraya kalbo • 
lunacaktır. 



• 

-4-

Yumrukçu 
Necdet 
Duı yerinin 

Yumruk hadisesinin uyandırdığı teessür 

Bir muharririmizin anketi 

Spordan evelô dürüst ahlôk beklenir 
ş~mpiyonluk kudreti sonra gelir 

l
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Arlisl Hanri Garal evlendi ı 

penceresinden 

kacmıs ! 
..:> .;, 

Bir muharririmiz, Fenerbahçe sta·· 
dında cereyan eden çirkin hadise kar
şısında umumi teessürü görerek bir 
anket açmış ve başta Beden Terbiyesi 
Umum Müdürü General Cemil Taner 
olduğu halde, eskidenberi spor işle
riyle meşgul bazı zevatın fikir ve mü
talealarını toplamıştır. Sözü arkadaşı
mıza bırakıyoruz : 

lemle. İzah edeyim; bitmesine on iki 
dakika kalmış olan iddialı bir müsa -
bakada mensup olduğu takımın aley -
hine, bir kaleci, nasıl olur da böyle bir 
harekette bulunabilir? Elemle karşı -
ladım demiştim: elbette dikkat etmiş
sinizdir, böyle iddialı müsabakalarda 
böyle Iayıksız hadiseler hemen daima 
vukubuluyor. 

libiyet, kulübün inkişafında tek i. 
mildir . 

Matbuat, "kim yenecek?., sualiyle 
başlayıp "yener mi, yenemez mi?,, 
sualiyle nihayetlenen neşriyat ile bu 
nevi müsabakalar etrafında azami a-

İstanbul, 24 (Telefonla) - Pazar 
günü Fenerbahçe stadyomunda bir o -
yuncuyu ve hakemi tokatlıyan ve ya -
ralıyan Demirsporun kalecisi Necdet, 
sahadan çıkarıldıktan sonra duş yap -
mak üzere bir odaya girmiş ve oradan 
pencereden kaçmıştır. 
Zabıta şu dakikaya kadar Necdeti 

bulamamıştır. Bir aralık tayyare ile 
Ankaraya gittiği rivayet edilmişse de 
bu rivayetin aslı çıkmamıştır. Kendi -
si polise verdiği Göztepedeki adrcstc
de bulunamamaktadır. 

Bugün Üsküdar cürmümeşhud mah 
kemcsindc hakem Tankı tokatlamak 
suçundan muhakemesi görülecekti. 
Fakat bulunup mahkemeye getirile -
mediği için duruşma başka güne bıra
kıldı. 

B. T. Genel Direktörlüğünün 

~ok yerinde bir karan 

General Cemil Taner'in 
teessürü 

General Cemil Taner, herkesten 
ziyade müteessirdi. Kendisine : 

- Hadiseyi nasıl karşıladınız, diye 
sordum. 

- Esefle karşıladım, dedi ve ilave 
etti; 

- Spordan evela beklediğim dürüst 
ve temiz ahlaktır. Şampiyonluk kud -
rcti bundan sonra gelir. Spor ahlakını 
kendinde toplamıyan en birinci de ol
sa bence makbul değildir; ve bunu 
kendi teşkilatımdan derhal çıkarır, a
tarım. Kanunun da spordan beklediği 
budur. 

Ajanstan ve gazetelerden öğrendi
gımıze göre kaleci bir Galata • 
saray oyuncusundan sonra hakemi de 
yumruklamış ve yaralamıştır. Niçin? 
Ne ajans, ne gazeteler bu niçin'in ce
vabını bize vermiyorlar. İşin içinde 
bir tahrik mi var? Bir tahrik olsa bi
le bir sportmcnin bu tahrike yumruk
la mukabele etmesi makul görülebilir 
mi? Dinlenmekte olduğum şu günler
de bazı bazı roman okuyorum, son o -
kurduğum Wicki Baum'un "Bali ada
sı,. hakkındaki romanında bu kaleci -
nin yaptığı harekete müşabih bir ruhi 
hadise tahlil edilmektedir: halkın, 
"babası tuttu" diye tarif ettiği hadi-

laka tevlidine çalışıyor. Çünkü fut -
bol geniş kütleleri heyecana getiren 
bir mevzudur. Stadlarımızdan çoğu, 
kuJüp taraftarlarının asabiyetle sey
rettikleri iddialı müsabakaların icra -
sına müsait değildir. Oyuncu ile se
yircinin hemen yanyana oldukları 
stadlarda oyuncuların partizanlarca 
nasıl çileden çıkarıldıklarını hep bi -
liriz. Bizde, yalnız 19 Mayıs stadyo -
mu bu bakımdan inzibat altındadır. 
Stad sahipleri oyuncu ile seyirciyi 
biribirindcn ayınnağa icbar edilme -
dikçe tahrikçiler sinirleri germek va
zifesini ifaya devam edeceklerdir. 

Geçenlerde, aynı Demirspor'un V c
fa ve Bcşiktaşla yaptığı iki maça da
ir Ulus'un neşrettiği bir yazıyı oku
manızı tavsiye ederim: seyircinin mü 
sabaka üzerindeki tesiri derecesini o 
zaman daha kolay ölçebilirsiniz. Spor 
seyircisi sportmen, yani centilmen ol
mak lazımdır. 

(Başı ı inci sayfada) 

nan ve generalin imzasını taşıyan bu 
karar aynen şudur: 

General Cemil T aner'in tebliği 

"l - 23 Temmuz 1939 tarihinde Fc
nerbahçe stadında yapılan Demirspor 
- Galatasaray maçında Hakem Tank 
Özercnge'nin, maçın idaresindeki dü
rüst hareketini takdir ve Dcmirspor 
kalecisi Nccdetin hareketini takbih 
ederim. 

2 - Demirspor takımından Necdet 
büyük bir halk kütlesi huzurunda bu 
hareketle sportmenlik evsafına aykı
rı bir karakter gösterdiğinden kendi
sinin 24 temmuz tarihinden i.tibaren 
hiç bir kulüpte, hiç bir futbol müsa
bakasına iştirak ettirilmemesine ka • 
rar verdim. Keyfiyetin kendisine teb-
liği. 

3 - Demirspor • Galatasaray maçı 
ikinci bir tebliğe kadar tehir edilmiş
tir.,, 

Dün öğleden sonra telgrafla İstan
bula gönderilen ve Ankara bölgesine 
tebliğ olunan bu karar şehrimizin 
spor mahfillerinde çok haklı karşı • 
lanmı~. derin bir memnuniyet uyan
dırmıştır. 

Raporun tetkiki 

Bugün, yüksek hakem heyeti An -
kara'da beden terbiyesi umum müdür 
lüğünde toplanacak ve raporu gözden 
geçirecektir. Komite: Nüzhet Abbas, 
Danyal, Sadi, Ulvi ve Necmettin'den 
mürekkeptir. 

Ş~hrimizin spor mahafili, Demir -
spor kulübünün, adını lekeliyen bu 
oyuncusunu artık daha ziyade tutmı
yacağını ve herkesten evel kendileri
n ı ebedi boykot eczasını verecekle
rmi zannetmektedirler. Ancak, kulüp 
idarecileri de kulü_;'llcriyle birlikte 
f stanbul'da bulundukları için, kulüp 

:ıre heyetince böyle.bir karar veri
> verilmediği dün öğrenilememiştir. 
t:.>er aldığımıza göre idareciler ve 

<. ıncular bu sabahki trenle Ankara
ya gelmiş olacaklardır. 

Generalin kararına henüz muttali 
değildim. 

- Bu suçun cezası size göre ne o
lacaktır? diye sordum. 

sc ... 
Otuz dereceden fazla sıcakta fut -

bol oynıyanın babası tutarsa neler ya
par? 

Bu hadiseyi başka türlü izah ede -
bilir misiniz? 

- Necdete verilecek ceza ne olma -
lıdır? 

·- Kararımı vermiş ve lazım gc -
len yerlere tebliğ etmiş bulunuyorum, 
dedi. Bu suça karşı verilecek tek ce -
za, dediğim gibi, onu çıkarıp atmak- - Verilecek ceza her halde adilce 
tır. Halk ua, bunu görmelidir... olmalıdır. Ve, şayet bu kaleci aklın 

Bu gibi hadiseler esefle kaydede - kabul etmediği bu hadiseyi şuuruna 
lim ki bizde sık sık vukubuluyor. Ve sahip olarak yapmışsa, spordan ilani
her defasında bu işle alakadar olan haye menedilmelidir. 
zevatla birlikte, saha şımarıklığından - Bizde futbol müsabakalarında bu 
bezginlik getiren halk da bu hadisclc- gibi hadiseler maalesef sık sık vuku 
rin sebeplerini düşünüyor. buluyor. Sizce bunun sebebi nedir? 

Gazetelerimiz tahliller yapıyor, - Futbol hakkındaki yazılarımı o-
anketlcr açıyor. kumuş olanlar dikkat etmiş olmak ge-

Fırsat düşmüşken ,sayın generale rektir ki ben futbolun mizacımıza pek 
ben de aynı suali sordum : uygun bir spor olmadığı kanaatinde -

- Size göre, dedim, bu ve buna yim. Futbol serin havalı memlekct-
mümasil hadiselerin •ebebi nedir? lerde~ serin kanlı gençlerin spleen 

General Cemil Taner, en kısa fakat (~pchn) den kendileri:ıi kurtarmak i-
en doğru cevabı verdi: çın tatbik ~ttiklcri bi, spordur Sisli 

d pusarık yagmurlu ya · · • ' - Bu karakterde bulunan arka aş - ' • . n.ı ınsanı gam ve 

f 1 
.. .1 • t 1 kasavete sevkeden ıklımlerc has olan 

Jara aza yuz verı mesı ve şımar ı - f bol" h 1 t f d b' d ld . u un - e e e ra ın a ız e o u~ 

masıdır, dedı. .. ğu kadar neşriyat :yapıldıktan sonra-
-: ? . halde, .b~nları~ teke~~~~ ~tme- bu güneşli, sıcak, bunaltıcı temmuzda 

mesı ıçın ne gıbı tedbırler dutunuyor- ve iddialı bir müsabaka halinde tatbik 
ıunuz? edilip edilmiyeceğini düşünmek la-

- Bu cezalar diğerleri için ibret zım olduğu mütalcasındayım. 
teşkil eder. Sonra bu işte, kulüp ida - İşte bence, bu gibi hadiselerin ilk 
recilerinin de mühim rolleri vardır. sebebi budur. Buna, sporun, neşelen
Bunlar oyuncularla en yakından te - mek, sıhatı muhafaza etmek gibi ga
mas halindedirler. yeteri istihdaf eden bir vasıta değil, 

- Hadisenin mufassal raporunu al- sadece ve her ne pahasına olursa al-
dınız mı? diye sordum. General: sun galebe çalmak gayesi telakki c-

- Hayır henüz gelmedi, yarın sa - denler elinde bir türlü inzıbat altına 
balı bekliyorum, dedi, ancak telefonla alınamamış bir şeref ve gurur menbaı 
tstanbul'la temas ettim. Öğrendim ki addolunduğunu ilave edecek olursa -
hakem doğru ve dürüst hareket etmiş- nız futbolc bu türlü hadiselerin ne -
tir. Kalecinin hareketi ise, şüphe yok den sık sık tekerrür ettiğinin scbebi-
ki fevkalade sakimdir. ni bulmuş olursunuz. 

- Mümasil hadiselerin tekerrürü -B. Namhi Baydar ne dü§ünüyor? ne mani olmak için ne gibi tedbirler 
Ankara mıntakası eski başkanla

rından Malatya mebusu B. Nasuhi 
Baydar da, Fener stadında geçen to
katlatna hadisesi karşısında en çok te
essür duyanlardandır. Suallerime ver
diği cevapları aynen yazıyorum: 

- Hadiseyi nasıl karşıladınız 
- En derin hayret ve o nisbcttc e-

düşünüyorsunuz? 

- Mümasil hadiselere meydan ver
memek için alınacak tedbirlerde ku -
lüp idarecilerinin, matbuatın, stad sa
hipleriyle spor seyircilerinin ve niha
yet spor teşkilatının payı olmak la -
zımdır. İdareci, ekseriya galibiyetten 
başka bir şey düşünmüyor. Çünkü ga-

HULASA 

B o y o K A ş 

Spor teşkilatına gelince; onun da 
bütün bu mülcihazaları dikkate alıp 
ona göre önleyici tedbirler ittihaz et
mek vazifesi cümlesindendir. 

Ankara Maarif Müdür muavini ve 
Ankara bölgesi fubol ajanı B. Ferit 
Karslı da suallerime sırasi}'!e şu ce • 
vapları verdi : 

B. Ferit Karslı'nın düşünceleri 

1 - Demirspor - Galatasaray maçın 
da zuhur eden hadiseyi teessür ve te
essüfle karşıladım. Hadiseye sebebi -
yet veren Necdeti de hakem Tarık ö
zcrcngini de tanırım. Necdet de itiraf 
e.deccktir ~yi; Tarık tahsil ve tcrbiye
lı, hakemlıge vukufu ve bitaraflığı i
tibariyle binlerce seyircinin önünde 
böyle ağır bir muameleye maruz kala
cak bir arkadaş değildir. Bir an için 
Tarık'ın bitaraflık ve dürüstlükten 
ayrıldıl;ını t.a•avvur crt:••'k bll.e Noc.d.n 

tin. mütemeddin cemiyetlerde bir 
mütearife haline giren §U kaideyi dü
şünmesi lazımdı : Bizzat ihkakı hak 
olamaz. 

Necdeti katiyen suçlu görüyorum. 
Bunu bir an bile münakaşa etmem. 
Ancak herhalde 1-0 galip vaziyette 
ve bir şampiyonluk maçında, müsaba
kanın bitmesine on iki dakika kala 
neticesi itibariyle takımı aleyhine bu 
kadar şümullü bir tesir yapacak bir 
vaka ihdas edebilmesi için Nccdetin; 
bazı tahrik ve teşviklere maruz kal
ması lazımdır. Selahiyettar makamlar 
tam adilane hareket etmiş olmak için 
şüphesiz bu amilleri de bulup çıkara
cak ve müsebbiplerini şiddetle teczi
ye edeceklerdir. 

2 - Suçluya verilecek cezaya ge -
lince; ceza takdir edecek heyette bu
lunmaklığım ihtimali mevcuttur. Kab
lelhüküm ihsası rey etmiş olmamak 
için bu sualinizin cevabını vermekte 
mazurum. 

3 - Bu hadiselerin sebebi bence 
bir terbiye meselesidir. Sporda gali
biyeti bir gaye değil, inkişaf için bir 
vasıta telakki edebildiğimiz ve genç-

K R o M A 

Henri Garat karısı Kontes Besobrasoll'la beraber 

ltenri Garat'nın genç ve güzel 
karısı 

lere de bu telakkiyi telkin edebildiği
miz gün bu hadiseler kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. 

4 - Bu hadiselerin önünü almak 
için evela müsamahayı bir tarafa bı
rakıp, sahada yumruğu, kabadayılığı 
itiyat edenleri şiddetle tecziye et
mek lazımdır. Bu arada spor kulüp -
lerinin ve idarecilerimizin, sporcula • 
rımızın yalnız bedeni inkişaflarını 
değil, ruhi ve fikri inkişaflarını da 
gaye edinmeleri spor kulüplerini bir 
fikir, bir terbiye, bir ahlak yuvası ha 
line getirmeleri lazımdır. Tabii böy
le bir hareketi, Beden Terbiyesi Gc -
ncl Direktörlüğü de maddi ve mane
vi bütün vcsaitiyle takviye edecek -
tir. 

Annabella, Madam Tayron Power 
olduktan sonra meş.hur sinema artisti 
Henri Garat da Paristc Kontes Tcher: 
nycheff Besobrosoff isminde genç ve 
güzel bir rus kıziyle evlenmiştir. Kon· 
tes Bcsobrasoff eski beyaz ruslardan 
bir generalin kızıdır. Sovyet Rusya 
ihtilalinden sonra Pariste yerleşmiş • 
tir. Sarışın, uzun boylu ve harikulade 
güzel bir kızdır. Cennet yolu artisti • 
ne, dünya cennetinin yolunda da re • 
fakat edecektir. 

Dün gece Koyunpaıannda 
.bir f mndan yangm (lkll 

Dün gece yarısına doğru Koyun· 
P•••r•nd• B6r•k u.r oka~ ında Ka
naat fırınının çatı arasınaa bir yangı 
y~ngi ;,~· lla;~~~ :faraİa-&-ıfayctıne n
bırakmadan olduğu yerde söndür. 
tür. Fırının çatı arası, kullanılmı}. 
bir yer olduğu için yangın şüphelı 

görülmüştür. Zarar henüz tesbit edil
miş olmamakla beraber büyük değil -
dir. 

Tôyinler 
x lktisa Vekaletinden - İktisat 

vekaleti sanayi tetkik heyeti reis mu· 
avinliğine kadrosundaki 80 lira asli 
maaşla Ticaret Vekaleti aktüerlcrin -
den B. Nüzhet Tckül tayin edilmiş -
tir. 

X Sıhat Vekaletinde - Eski Sıhat 
ve içtimai muavenet müfettişlerin -
den doktor~. Rifat Cafer Sıdal, ikin
ci sınıf olarak 70 lira maa~la sıhat ve 
ictimai muavenet müfettişliğine ta -
yin edilmiştir. 

X Vakıflar umum müdürlüğün • 
de - Açık olan Muğla vakıflar mü • 
dürlüğüne Niğde vakıflar memuru 
Mehmet Kurnaz tayin edilmiştir. 

daha... Elleri donmuttu; yavaşça ellerini uğuftur
du. Sonra o kadar hızla sıktı ki hrnaklarmın ucu 
etine girdi. Bir aralık parmaklarını büktüğünü his· 
setti ve tuiirsuzcasına yaptığı bu hareketten dolayı 
utandı. 

N 1 

(Büyük harpten sonra ilk paskalya gecesi, .beş genç_. Antu
van kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Herıyo, Marıyan ".e 
Sol~nj Senkler isminde iki gene; kızla beraber sıkıntılı b!r 
5 uareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde ka:rb.olmuş bır 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Domınık de ~o • 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Aradan hayli zaman geçmış: 
tir. Mariyan, Antuvan'ı sevmiye başlamıştır. Gene; kıza bı
raz bigane görıinen An~uvan bir gün onunla b~J~şm~ı .ve 
beraberce dört ay eve! ılk defa paualya geceııını gec;ırdık
Jeri otelde bir gece beraber kalmıştır. Fakat Mariyan ıe~ -
diği derecede sevilmediği ic;in kendini iıziıyor. Şimdi ku • 
çiık bir parkta bir akşam gelmiyecek olan ıevgilisini bekle
mektedir.) 

Karanlıktan ne sokaklar, ne de etrafındaki yilk· 
sek evler görünüyordu. Yalnız bazı bazı uzaktan 
bir pencerenin ııığı ve yahut parkın kapısındaki sa
rı lamba farkediliyordu. Oturmak istedi. Fakat sıra· 
lar hafif bir kar tabakasiyle örtülmüttü, kar yağ
mrıtı. Hali da bir kaç kar tanesi, havada dalgalanı· 
yor ve tatlı mail bir uçutla yere dütüyordu. Çıplak, 
ıslak, siyah zayıf bir ağaç çimlerin ortasında yük· 
seliyordu. Mariyan bu ağaca dostca baktı. Sonbaha· 
rın baılangıcındanberi onu kaç defa görmüt, o kaç 
defa kendisinin beyhude bekleyiılerine, göz yatla
rına tahit olmu§tu ! Bir aralık parmaklığa sırtını 

v~rdi, mantosunun yakasını kaldırdı ve dinledi. Sı
raların üzerinde arkahkların üstünde, parlak koyu 
çimlerde hali biraz kar vardı. Büyük bir kut hiç a
cele etmeden üstlerinden kayıp uçuyor ve sabahle
yin çocukların attıkları ekmek kırrntılannı ve yahut 
gi:di darı tanelerini arıyordu. Mariyan elini par· 
makhğın Üzerine koydu.Fakat çıplak ve sıcak avuç· 
larınm altmda karlar derhal eridi ve kayboldu. Yü
rümeğe ba§ladı; küçük parkın kapıarndaki ıan ıtı-

Yazan: irine Nemirovıki -20- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Parmaklığın ya.nındaki sıralardan birinin üzeri· 
ne çökmüttü. Şimdi artık soğuğu hissetmiyordu. 
Hareketsizdi. Kalbine varıncaya kadar her tarafı 
tat kesilmitti. Bir kadın yanına otunnuttu. Üzerin· 
de siyah bir manto vardı. Yakasındaki kürkün tüy. 
)eri dökülmüştü. Ona merhametle baktı, belki de: 
"itte biri dahal" diye düıünüyordu. 

.:.- L-L•• c;,:- ...:1: -a.--A ... ; .... J... ....... ..I ... An•nv•n'rft sİlı•-

dı ve ı§ığı, gÖzya§larının altından bakıldığı zaman 
daha parlak görünüyordu. Mariyan durmadan yü
rüyordu; hiç bir §ey dütünmüyordu. Bazı zamanlar 
artık ıstırap bile çekmiyordu: bekliyordu. işte kar
lar yava§ yava§ eriyordu. Park yolunun toprağı, sı
ralar, daJlar hepsi karanlık ve ıslaktı; hepsi gözya
tiyle örtülüyordu. Yalnız çimenler siyah semanın 
altında hi.18. hafifce parlıyordu. Ne zaman gelecek
ti? Gelse ayak seslerini tanırdı; gebe, onun kendi
sine yaklatmaaını, acele acele yürümesini bekliye· 
cekti. Fakat vakit gecikiyordu. Gelmiyordu. Alnı 
atağıda ditleri biribirine kenetlenmit vaziyette çim
lerin etrafında dolatıyordu. Hali bekliyordu. Hala 
bekliyordu. Hali. ümit ediyordu •• Birdenbire aklına 
tunlar geldi: 

"Bitti, artık. Gelmiyecek. Son günlerde o kadar 
soğuk davranmasının manası bu değil mi? Artık 
meseleyi kapatmak istiyor. Gelmiyecek." 

Fakat her ıeye rağmen beklemekte devam edi
yordu. 

gibi muamele etti. Ona zevk verdim. O zevk aldı. 
Ondan zevk istedim. O bana zevk verdi ve batka bir 
tey değil. Adam sen de. Bir erkek eninde sonunda 
yalnız kendisinden istenilen §eyi verir. Fazlasını 
değil!" 

Nikol'ü dütündü ve sinirli sinirli söylendi. Bu ne 
kadar acı, ne kadar affedilmez ve çirkin §eylerdi. 

Oh bir defa daha gelse! •• Bir defa daha ... Yalnız 
bir defa ... Onu kolları arasına alsa ... Alsa da ••• 

Durakladı. Bu çimlerin etrafında kaç defa do

latmıttı. Saat kaç vardı? Çantasında saatini aradı 
bulamadı. Bir ümit ıtığı vardı: bazan zaman insa· 
na fazla u:ı:un görünür fakat çok ya vat geçer ... Bel
ki hala gelebilirdi? Küçük parktan çıktı ve civar
daki eczaneye kadar uzandı. Orada kapının Üstün
de bir aaat vardı. Önündeki camekanlar iki 
sağır ate§le sokağı aydınlatıyordu: biri kırmızı bi
ri' mavi ı§ık. laaız aokağm yegane ıııkları. Mariyan 
5aate baktı. Saat yedi buçuktu. Artık bitti. Bundan 

Mariyan ayağa kalktı. Tekrar yiirüdü. Fakat 
güçlükle ilerliyebiliyordu. Bacakları titriyordu. 
Birdenbire Antuvan'ın barda boyalı bir kadından 
duyup da kendisine gülerek tekrar ettiği bir cüm· 
)eyi hatırladı: 

- O kadar çok fey var ki, ilk rastlananla evlen
mek daima iyidir ... 

Göz Yatlarına karıtan çılgınca bir kahkaha onu 
yakaladı, sarstı ve sonra titrek, kül rengi ve kuvet• 
aiz bıraktı; fakat bu geçtikten sonra kendisini daha 
iyi hissetmişti. Sıranın üzerinde hareketsiz oturan 
kadına yaklattı. Saati sordu. Saat sekizdi. Bu kadın 
da Mariyan gibi beyhude yere birisini bekliyordu. 
Çünkü Mariyan parktan çıkarken onun da ayağa 
kalktığını ve çimenlerin etrafında ağır ağır gezin· 
diğini gördü. Yolu üstünde ilk rastladığı bir tütün· 
cü dükkanına girdi. Bir kart aldı ve yazdı: "Si
zi timdiye kadar bekledim. (Saat sekiz) Artık 

ıstırap çekmek istemiyorum. Sizi bir daha görmek 
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l .. """" "" "" """ """ """" "" """ """ """"""' 
Medeniyet ve hararet 

Bu ıiddetli eıcakların bir tesiri tı bir müdafaa çaresi değil yalnız 
de insanı, medeniyetin fazla hara- keyif vasıtaaıdır. Her keyif vasıtası 
rete kartı timdiye kadar hemen hiç gibi, o da sonradan zarar verir. So
bir fey yapamadığından dolayı, ğuk içilen §eylerin hararet kestiğini 
hayret ettirmektir. Galiba; her tür- iddia eden kimse yoktur. Aksine, 

l · ld • · · sıcak sıcak hafif bir çay içildiği va· Ü sanatın temeh alet o ugu ıçın 
medeniyet ııca.klığa kartı büyük bir kit hararetin azaldığını herkes bi • 
aevgi ile bağlanmıt ve asırlardanbe· lir ... 
ri bütün kudretini ancak soğuğa Hülasa, medeniyet fazla sıcakla-
karıı müdafaaya aarfederek eıcak· ra kartı müdafaa için timdiye kadar 
lığa kartı koymak için hiç bir ıey hiç bir çare bulamamııtır, demek 
yapmamııtır. yanlıı olamaz. Soğuğa karıı muha-

Vakıa şimdiki Polonya cümhur - faza için evlerdeki türlü türlü aoba
reisinin, pek alim bir fizik prof esö- larla kaloriferlerden batka sokak -
rü olduğundan, çalııma odasında ları bile ısıtmak_ çaresi bulund~ğu 
kendisinin tasavvur ettiği aletlerle, halde fazla sıcat~ kartı, medenıyet 
düşarıdaki havanın ne hararet de • eseri bir çare Y~ ur .. 

· d b k tu"rlu·· tartları 

1 

Bereket venın tabıata ... İnsanın 
recesıne, ne e aı a • • k .. 

h • h · t 'yerek ı' stedi vücudunda sıcaga artı mudafaa na ıç e emıye vermı , • . 1 d -
ii kadar sıcaklık derecesinde ve i.. için de bir cıhaz bu un uıundan bu 
tediği gibi tartları haiz serin bir sayede, fazla ııcaktan r~hataızl_ık 
dai havaıı temin ettiğini rivayet e • duysak da hayatımız tehlıkeye gır-
Qerler ... Ancak bu aletler pek pa • ı mez. . • 

1 h t k k k 'eyler ola Etrafımızdakı havanın sıcaklıgı 
tıa ı ya u pe anıı • . . · 1 d k" 

k k . · d'k' h ld Amerı"ka'nın artınca derımızın a tın a ı kan da -ca ı, ıım ı ı a e d · k ·· 
b · l d b k rlerde marları kabarır, erı ızarır ve vu -
azı tıyatro arın an at a ye . . 

tatbik edildiği duyulmamııtır. Bun- cuttan fazla hararet çıkarak ıçen· 
d b k f . 'k ·ı · k dar ı'lerle sinin de dııarısı kadar ısmmaıına an af a ızı ı mı ne a • b" · · 
mit olsa da, hiç bir ilmin timdiki meydan kalmaz. ~u, ırıncı derec~-
h l. k d .. ı Hava- de müdafaa çaresı. Havnın eıcakhgı a ıne pe e guven o amaz. .. d "k" · ··d 
nın eıcaklık, rutubet, temizlik, e- daha artınca, v.u.cu. ~n ı. ıncı mu 

1
a· 

1 k 'k d" rtl ını b'ıle faa çaresini bılırsınız: ınsan ter e-e trı ve ra ıyaıyon ta ar • . . . . 
k ·· d d k" h vaya hiç miye hatlar. Medenıyet daha ıyı bır 

re ona gore, ııan a ı a k d · d'l'k b" · 
h · · d reıiz odll çare buluncıya a ar, tım ı ı ızı e enııyet verme en, pence hl"k 

· · d k. · d" • · 'b" hava •artları sıcaktan gelecek te ı eye karşı en 
ıçın e ı ııte ıgı gı ı " . . .. ı k · 
k k k · · b ' y gibi görü- ıyı mudafaa eden teY ter eme tır. urma pe ıyı ır ıe b .. ·· 

•• ...ı kt' 1 vitaminler he • T erliyen inıan ıaatte 600 uyuk ka-
nurae ae - va ay e ·· d · · · · 
nüz keşfedilmeden meıhurualem lori çıkararak vucu unun ıçerısını 
Meçnikof'un, mikroplan telef et- fazla ısın~aktan kurtarır ... Sıcak -
mek için, yediği yemişleri antisep- hk daha z.ıyade. artıp da .~alnız. te~
tik ilaçlarla yıkayarak vitaminleri lemek yetışmeyınce akcıger~erımız 
de birlikte yok ettiği gibi _ya ha. imdada gelir. insanın nefesı sıkla
vada henüz bilemediğimiz ve bize şır ve bu suretle de ıaatte 350 kalo-

1.. l b k ti r da varıa ı ri fazla çıkarır... Daha artınca ne uzum u at a ıar a .... . .. .. .. · k' ·· 
Şimdiye kadar, insanların fazla olur, dıy~ duşunursenız o va ıt vu-

kl • k d '" - b'ıldikleri ça cudun mudafaaaı kalmaz, buna sı • 
aıca ıga arşı uıune • . · b 
re, zaten soğuktan korunmak için caklık vurması gelır, ansan ayılır, 
icat edilen elbiseleri çıkarmaktan i- sonra da ... 
barettir. Ancak bu çare de medeni- Ancak bizim memleketimizde 
yet eseri sayılamaz. Kadın vücudu- bayılacak kadar sıcak olduğu he
nun tabiattan güzel olmasından do- men hiç iıitilmemiıtir. Bu da Ana • 
layı, bayanların dekolte ve çorap- dolunun ıark tarafının Aıya orta· 

· aız gezmelerindeki medeniyetsizliği sından gelen rüzgarlara açık olma
güzellik kapatırsa da, bazı erkekle- ıı sayesinde. O yoldan ve Aıya'nm 
ri kollariyle göğüsleri ve bağırlan ortasından gelen medniyet fazla ıı
açık görünce, doğrusu, medeniyet caklara kartı henüz bir çare bula • 
duygusiyle irkilmemek kabil olmu • madıysa da medeniyet beıiii olan 

yor. · d b"" ""k h uıüft u erı, denız e, uyu a-
i/t4'~:ı:d• yahut - bir yerele gördüğüm 

aibi - su ile dolu fıç ı içinde vakit 
geçirmek çarelerinin de pratik şey
ler olmadığı §Üphesizdir ... Vantila · 
t örlere gelince, onların da havayı 
soğutmaktan ziyade insanı sinirlen· 
direrek birçok defa göğüs haetalık
ları getirerek zararları olduğunu 

herkes tecrübeyle bilir. Modası çok
tan geçmiı olan yelpazeler de Öyle ... 

Yakan tiddetli sıcaklarda buzlu 

yahut soğuk hava dolabında dur
muı 'su içmek, dondurma yemek 
var, diyeceksiniz. Gerçi, kışın kar
ları kuyularda aaklıyarak yazın i
çilecek ıuyu soğutmayı ilk defa akıl 
ettiklerinden dolayı eski lsrail o· 
ğullarına borçluyuz. O büyük dira
yetin neticesi olan ıimdiki elektrik· 
li soğuk hava dolaplarını da onla · 
rın ahfadından yüksek taksitlerle 
alarak borcumuzu faizleriyle öde· 
miye çalıııyoruz. Ancak ııcakta so· 
iuk bir ıey içmek fazla sıcağa kar-

serın rüzgarlar gönderir. Halbuki, 
bakınız, Nevyork lstanbul'la aynı 
derecede, hem de deniz kenarında 
bulunduğu halde orada fazla sıcak
tan bayılanlar, gidenler bile, çok o· 
lur. G. A. 

BUGÜN 

Yeniıehir ULUS Sinemasında 
1 - Bir mayıı gecesi 

Fernand Gravay - Lusien Baroux 

(Fransızca sözlü) 

2 - Renkli MIKl periler 
arasında 

3 - Yeni Dünya havadisleri 

Seans saatleri: 

2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

T~l: 2193 

MAYi SU 
Yazan: Maior WREN 

Voge'yi, suç ortakları Şvartz, Haf 
v~ Dölare'ye iltihak etmek üzere nö J 

bet kulesine göndermitti. 
Dört I\Öbetci müstesna, biraz istira

hat etmek üzer; inmemiş olanlar sırt
la .. ını dıvara vererek yere o!urmuştu. 

Damda uyumamıza müsaade edil -
mişti. Her saat başında, Sentandre nö· 
betçileri değiştiriyordu. 

Löjon'un emriyle gökte ayın görün
m esinden az önce Voge, nöbet kule -
sinden Şvartz, Haf ve Dölare'nin ce -
setlerini itti ve dama düşürdü, bunlar 
derhal birer muharip şekline sokuldu. 
Löjon, Şvartz'ın ağzına bir cigara 
koymak ve şapkasını önüne külhan -
bcyvari eğmekten ayrı bir haz duydu. 

- Ah! Ne güzel elebaşı 1 Öldükten 
s onra ilk defa olarak vazifeni yapa • 
c ı ksın 1 Her zamankinden z iyade şim
o faydalısın. 

Voge, Dôlare'nin cesedini sürükler
k en : 

- O bir iblistir, diyordu. Deli bu, 
bağlanacak bir deli 1 

Löjon ditlerini gıcırdattı: 
- Buraya. onu buraya koy l .. Müıte-

arasında olacaktır. Pipoyu pek sever -
sin, değil mi dostum? Sana bu kadar 
güzel komplolar ilham eden onun du
manı mıdır? Git, ay doğarken veya 
g ün doğarken Huareglere hedef ol -
mak için kuleye çık. 

Biraz istirahat etmek ve bir parça 
gıda almak için zemin kata inmek sı
rası bize gelince kardeşimle konuıa -
bildim. 
MaykıJ : 

_ Yarın müşkül bir gün geçirece
ğiz, dedi. Bizden bir kaç kişi daha vu
rulursa, Tuaregler kaleyi zorlıyacak -
lardır. 

_ Evet, cephanelerini tüketinceye 
kadar şiddetli ateşte devam eder, son
ra da deve ıurtında hücum edip dıvar
lardan atlarlarsa ... Tabii çoğu vurula
caktır, bu muhakkak, fakat gene kafi 
miktardaaı içeri girecektir ... 

- Aman onlara bu tavsiyede bulu
nayım deme. Bu iblislerden iki üç yü
zü kaleye girerıe, hali burada canlı 

kalacak yarım düzine lejyonerin hali 
duman olur. 

Neoyork aergisindeki paoyonlarımızdan birisinin görünÜfÜ 

Nevyork Sergisinde 

Türk güıiü 
N evyork, 24 a.a. - (Ana· 

dolu Ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor). 

Nevyork sergisinde türk günü 
terefli ve hareketli bir şekilde 
kutlandı. Sabah gazetelerindeki 
program ve haberler türk günü ü
zerine dikkati toplamııtı. 

Sergi gazetesinin ilk sayfasın
da büyük elçimizle komisyon re
isimizin Amerika halkına ve sergi 
ziyaretçilerine birer mesajı çıktı. 
ikisinde de türk barıı siyasetinin 
yarının dünyasına ait ideallere 
uygunluğu tebarüz ettiriliyordu. 

Sergideki ordu ve donanma 

heyet türk bayraklarını hamil bir 
otomobil kafilesiyle 11 de komis
yon merkezine geldiler. Büyük 
elçimizle refikasını, misafir ola
rak bulunan Tokyo sefirimizi ve 
sergi heyetini aldılar. Önde türk 
bayrağı taııyan motosikletli po
lislerle kafile N evyork'un cumar
teıiye mahsus kesif münakale a• 
kınını yardı, geçti. Sergi merasim 
kapısında kafileyi süvari müfre
zesi karşıladı. On dokuz pare top 
atıldı. Sergi büyük direğine türk 
bayrağı çekildi. Asker, bayrağı· 

mızı selamladı. Tetrifat dairesin
de misafir defteri imzalandıktan 
sonra pavyonumuzun önünde ge· 
çit resmi yapıldı. Sonra amerikan 
federal binasında heyete ıampan
yalar ikram edildi. 

Serginin verdili öğle ziya· 

fetinde ıergi reisi, Cüm
hurreisimiz ismet lnönü'nün ve 
büyük elçimiz, Amerika Cümhur· 
reisinin sıhatına kadehlerini kal· 

kutu'nun takviyesi öbür sabah burada 
olacaktır. 

- Deveciler vazifelerini yaptıysa· 
lar evet. Belki de yolda yakayı ele ver
mitlerdir. Takviye gelirse, garnizonu 
pek tenhalaşmış bulacaktır. Löjon için 
güzel bir terfi vesilesi. 

- Evet, Zindernöf'ün kumandası 
resmen ona verilir ve biz hala hayatta 
olursak pek hoş saatler geçireceğiz 
demektir. 

- Kardeş, ben ölür de sen sağ ka • 
lıraan, benim için pek ehemiyetli bir 
şeyi yapmanı isterim. 

- Bana güvenebilirsin, Güzel. 
- Biliyorum, Con.. Dinle: keme • 

rimde mektuplar vardır, garip bir a
leni mektup, Klodiya'ya hitaben bir 
mektup, Digbi'ye hitaben bir mektup 
ve sana hitaben bir mektup. Patricia 
teyzeye verilecek bir mektupla bir de 
paketcik de var. Elinden gelirse, dos
tum, hem mektubu hem paketi teyze· 
ye ulaştır. Acelesi yok. Fakat her iki 
şey de, bilhassa mektup eline geçsin. 
Paket ehemiyetsizdir ve içinde kıy
metli bir şey yoktur. Evet, Patricia 
teyzenin ölümümden sonra bu mektu
bu alacağından emin olduğum takdir
de daha müsterih öleceğim. 

- Ağzını hayra aç 1 Güzel, dedim. 
H enüz kurada sana isabet yok. Saçma 
laf etme. 

- Senden sadece öldüğüm takdirde 
son arzularımı yerine getirmeni isti
yorum. 

bet 

Çok parlak bir. 
törenle kutlandı 

dırdılar. 
Saat 4,30 da, resmi davetliler• 

den, yurttan gelen geyyahlardan, 
Nevyork türklerinden, halktan 
mürekkep binlerce kiıilik bir küt
le, ıerginin sulh meydanında top
landı. 
, Nevyork'taki yunan tetkila!_ın~ 

Türk - Yunan dostluğu ıerefine 

nümayiş yaptılar. BayTağımızı se
lamladılar. Sonuna kadar da me
rasime karııtılar. 

Elçimiz, gazetelerde aynen çı· 
kan dikkat tophyan bir nutukla, 
insanlığın beraberce menfaatleri 
karııaında bugünkü emniyetsizli
ğin acı manasını, Türkiye'nin aulh 
lehine atılgan rolünü, yarının Ü· 

mitli manzarasını ortaya koydu. 
Türk - Amerik

0

an cemiyeti re
islerinden Profesör Traaer, türk 
inkılabının neticelerine dair kıy
metli bir nutuk okudu. 

Nevyork türklerinden Fehmi, 
Amerika ile doıtluğumu:aıun kıy
metini ileri sürdü. 

Zeybek kıyafetli talebelerimiz, 
bayrağunızla ilerlediler ve zey
bek oynadılar. 

Radyoda meşhur Rmerikan ko
rosu, türk ideallerine dair Veda
d'ın hazırladığı canlı parçayı 
trompet sesleri arasında gÜzel o
kudu. Yirmi yatında Amerika'nın 

- Mektuplarımda adres yazılıdır 

ve pulludurlar. Umumiyetle ölü asker
ler üzerinde bulunan mektupları ai -
lesine veya yakınlarına gönderirler. 
Fakat biz ölür de Löjon sağ kalırsa, 
mektuplarımın postaya verileceğin -
den şüpheliyim, hayır, daha doğrusu 
verilmiyeceğine eminim 1 Tuaregler 
buraya girerlerse, canlı kimse kalmı -· 
yacaktır. Bununla beraber biz ölürüz 
de, takviye hücumdan evel yetişirse, 
ölüleri kaldırtacak olan zabitin usulü 
dairesinde hareket etmesi muhtemel -
dir ... Neyse, her şeyin yoluna girece
ğini umalım... Ben de senin için bir 
şey yapabilir miyim, Con? 

- Evet, Digbi'ye sellim söyle. Son· 
ra, İsobel için bir mektup var, her za
man ondan, her şeyden bahsettiğimizi 
ona yazabilirsin, veya medeni bir 
memlekete dönmen nasip olursa ken· 
disine söylersin. 
- İsobel'c hakkındaki kanaatimi söy
liyeceğim, dostum. Sen de .mektubu -
mun teyzenin eline geçmesine mukay
yed ol. Fakat ölümümden iyice emin 
ol l Tuareglerin eline esir düşersek ve
ya bu nevi ba§ka bir hot maceraya ma
ruz kalırsak, ancak ölümümden sonra 
okunacak olan bu mektup eline geç -
memelidir. Bütün mektuplarım ehemi
yetlidir, fakat teyzenin kendine ait o
lanı almasını o kadar isterdim ki 1 

Dama tekrar dönüıümüzde, Tuareg
ler bizden bin kilometre mcufede ol
salardı çöl daha sessiz olmudı. Yalnız 
k Uk • 

en kuvetli kadın viyoloniıti töhre
tini kazanan Bidar Celal parçalar 
çaldı. 

Bu esnada para§Ütlü hava fi. 
tekleriyle türk ve amerikan bay• 
rakları atıldı. Bunları bulaaların, 
davetlimiz oldukları ilan edildi. 

• •1 il ,_ 
e J esızd~ 

miz Anadolu danaları yaptılar. 

Çok beğenildi. Altı karadenizli 
vatandaf, kemençe ile danslar 
yaptılar. 

Sonra yunanlı kafilelerle bir
likte, muntazam alay halinde, yu
nan ve türk sergilerinde tezahür
ler yapıldı. 

Aktam pavyonumuzda ameri• 
kan iktısat, fikir ve sanat alem
lerine menıup iki yüz elli davet· 
liye ziyafet verildi. 

Cihan federasyonu kurulmaaı 
lehine baıladığı hareketle Ame
rika'da günün methur şahsiyeti O• 

lan gazeteci Streit, Balkan paktı 
ile Sadabat'ın dünyil federaayo -
nu lehinde adımlar olduğunu ileri 
sürdü. 

General Harbort, Sıvas'ta Ata
türk'le 1919 da mülakatının hatı
ralarını heyecanla anlattı. 

Sergi İngiliz umumi komiseri, 
bant beraberliğimiz hakkında ku
ntli bir nutuk söyledi. 

Bunu takip eden sergi reisinin 

den mürekep bir çenber muhakkak bizi 
gözetliyordu. 

Löjon'un takviye istemeye adam 
göndermemesi Düpre'nin söyledikle· 
rini teyit eder görünüyordu. Hiç şüp
hesiz Löjon devecilerin gitmiş olduk
larından emindi. 
Kardeşimin tasavvur etmiş olduğu 

Tokutu'ya haber vermek teşebbüsüne 
gelince bunun tahakkukuna imkan 
yoktu. 

Nöbetci sıfatiyle iki saat müddetle, 
gözlerim çöle çevrili olarak damın gö
zetlemesi bana havale edilen tarafında 
gidip geliyordum. Hiç bir şey kımılda
mıyor, hiç bir gürültü işitilmiyordu. 

Nöbetten kaldırılınca, nöbeti ben -
den sonrakine vermiş olan Sentandre 
ile bir müddet gevezelik ettim. 

- Şafakla beraber taarruza geçe
ceklerdir, dedi. Vaziyetimiz vahimdir. 
Dört taraf tan kaleye hücum ettikleri 
takdirde sert bir ate§ açmak icap ede
cektir. İplerle mi gelecekler? Yoksa 
develerinin ıırtı kafi gelecek mi? 

- Zayiattan çekinmedikleri takdir
de onları nasıl durdurabiliriz diye dü
şünüyorum. 

- Girmelerine hiç bir şey mani ola
maz. Şafakta hücumları akim kalırsa, 
ayni teşebbüsü ertesi gün tekrarhya -
caklardır. Bizi yoracaklar. Vakitleri 
olduğu kanaatindedirler. 

- Vakitleri yok mu? 
- Hayır. Löjon devecilerden biri -

nin yola çıkmıı olacaiı kanaatindldir. 
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RADYO 
TOR KiYE 

Radyo Difüzyon Poıtalan 

DALGA UZUNLUGU 

T'ORK1YE Radyosu 
1648 m. 1112 Kcs./ 120 Kw. 

19.74 m. lSl<ıS KcıJ 20 Kw. 
T. A. (). 

ANKARA Rtıdyosu 
sı:ıo m. 94'i5 KclJ 20 Kw. 

1'.A. P. 

ANKARA 
25 - 7 - 1939 SALI 
12.30 Program 
12,35 TORK MOZtôt - Pi. 

ı - -·-······ Nihavent PCI • 
revi 

2- Lemi - Nihavent şarkı -
Bir gül çıkarırdım. 

3-Sadettin Kaynak - Ni -
hıvent prkı • Gel rök • 
lere yıikıelelim. 

4 - Arif bey • Nihavent 
ıarkı • Yanılma ateşi 
aşka 

5 - Rahmi bey - Nihavent 
şarkı • Suzüp ıüzülüpte 
ey melek 

6 - -·-····· Nihavent yürük 
semai - Bilmezdim o -
züm gamzene 

? - ---- Saz semalıi 
13.00 Memleket ıaat ayarı, a • 

jııns ve meteoroloji halterle
ri. 

13.15-14 MÜZİK (Kanıık pro 
ııram • Pl.) 

19.00 Program 
19.0S M0Z1K (Chaliapi.ne in 

bir plikı) 
ısı .ıs TÜRK !ıl\JZıGt (Fuıl 

Heyeti) 
20 oo Memleket saat ayarı, • • 

ians ve meteoroloji haber -
!eri. 

20.15 Konu&ma 
20.30 TORK M'OZ!Gt (Kll .. 

ıik proırım) Ankara R~d " 
yosu kiıme ve saz heyetl. 

21.10 Konuıma 
21.25 Neteli pliklar - R. 
21.30 Orkeatra proırammm 

takdimi • Nicolai, Mozart, 
Mendelasohn) H. Cevdet 
Memduh tarafmdan 

21.45 MÜZİK (Radyo orkea -
trası - Şef: Hasan Ferid Al
nar) : 
ı - Mozart - Don Giovanni 

üvertürü 
2 - M endelsshn - Bartholdy 

( 4 üncü ıeıı.foni La ma
jör) 

3 - O. Nicolai - Vindlonm 
ten kadmları livertUrii 

22,30 MÜZİK (Operet selek· 
ıyonları - Pl.) , 

23.00 Son ajana haberleri, zi • 
raat, esham, tahvillt, kam -
biyo - nukut bor1a11 (fiyat) 

23.20 M0Z1K (Cazband - PJ.) 
23.55-24 Yarınki proıram 

Mesut bir evlenme 
Harp okulu öfretmenlednden yar

bay Sezai Tunceli kızı Meliha Tun • 
celi ile öğretmen Rauf Kandemir'in 
evlenme törenleri dün akpm Ordue
vi salonunda seçkin bir davetlinin ve 
iki tarafın dostlarının huzuriyle ya· 
pılmıştır. Genç evlilere saadetler di
leriz. 

nutkundan sonra keman •• dam 
programı tekrarlandı. Sabah dör
de kadar havuzlar, renkli qıklar 

ve ıelviler araamda danalar d .. 
vam etti. 

Miıafirlerimiz unutulmaz bir 

gece geçirdiklerini, türk gününün, 
canlı ve ıamimi havaaı ve intiza• 

mı ile büyük bir üstünlük göater• 
diiini söylediler. 

Gündüz meraıimi, Sait Çelebi

nin intıbalariyle beraber diske a• 

lınmııtır. Disk radyomuzdan net

redilmek üzere ilk tayyare ile 

Ankara'ya gönderiliyor. 

rızların geldiği tarafın akıi istikame
tinde nöbet bekliyorlardı ve araların -
da bir kilpmetre mesafe vardı. 

- Ya cephaneleri? Tuareglerin cep
hanelerinden bahsediyorum. 

- Ne kadar fazla cephane aarfeder
lerse, o kadar cephaneleri a.zahr ve bi
zimkileri ele geçirmek arzuları da o 
nispette çoğalır. 

Uyudum .. . Bir zil çaldı ve Löjon'un 
sesi işitildi : "Silah başına ı Silah ba
şına!" Bu 'ses beni uyandırdı. Henüz 
ortalık aydınlanmamıştı, civarda Tu
areglerden eser görünmüyordu. 
Damın üstünde ayakta, Löjon, Zin • 

dernöf'ün pek azalan garnizonuna hi
tabede bulunuyordu : 

- Çocuklar, kendinizi göıterin. Çöl 
adamlarına uyandığımızı, fakat mem -
nun uyandığımızı anlatmalıyız. Hadi 
bakalım : Lejyon marıı. Hadi, hep bir 
ağızdan. 

Onun kuvetli soluğiyle sürüklene • 
rek ciğerlerimizin bütün kuvetiyle 
martı söyledik. Lejyonun bütün re -
pertuarı biribirini takip etti. İki yol 
ıarkıaı arasında borazan biJdiği bü -
tün havaları çalıyordu. 

- Şimdi gülün, keratalar! Hey yu
karıdaki, Voge gül bakayım, gülmek
ten katıl, yokaa seni ağlamaktan katıl· 
tırım ... Hadi. Gülecek misin be adam? 

O zaman yukarıdan bir çakalın ulu
maaına benziyen sefil bir gillüf ititil • 
di. Bu ,Wüıün ayni umanda o kadar 
bisarf ft o laldaı' komik tarafları var-



Ankara Halkevincle 

Binlerce kişinin huzurunda 

Lozan'ın 16 ncı yıldönümü 
güzel bir törenle. kutlandı 

Lozan zaferimizin 16 rncı yıldönümü münasebetiyle dün ak§am 
Halkevinde büyük bir tören yapılmı§tır. Tören cidden çok güzel 
o!muf ve cotkun tezahürlere vesile vermi§tir. 

Tören'in, Ankaralıları daha geniş ı denin sarsılmaz idaresi, yenilmez ze . 
miksyasta kucaklıyabilmesi için Halk kası yiıce ahlakı kalblerimizi ve ben
evi meydanında yapılması kararlaş- liğimizi sarmış olarak haykırıyoruz : 
tırılmıştı. Bu itibarla meydana hopar- Onun getirdiği bütün iyilikler devam 
lör tesisatı kurulmuş ve meydan bin· edecek, genişliyecek ve ilerliyecek • 
lerce ankaralı ile hınçahınç dolmuştu. tir. Sulhu da, harbi de aynı cesaretle 

Bayraklarla donatılmış ve bol ışık- karşılıyan türk mil1etinin andı işte 
la tenvir edilmiş olan meydan hakiki budur., demiş ve alkışlamıştır ... 
bir bayram yeri halinde idi. Lozan günü dolayısiyle hususi ola-

Saat tam 21 de bando istiklal mar- rak hazırlanmış milli oyunlar ve mil
tını çalmağa başladı. Esasen milli gu- li filmler gösterilmiş, bando tarafın • 
ruru uyanık ve ayakta bulunan halk, dan milli havalar çalınmışnr. 
büsbütün heyecanlanmıştı. Geç vakte kadar devam eden tören, 

Bu sırada Dil - Tarih ve Edebiyat binlerce Ankaralıya dünün acı, tatlı 
ıubesi reisi Hıfzı Oğuz Bekata kür- günlerini bir daha va~atm•ştır. 
ıüye gelerek, çok samimi ve vazıh bir Halk törenden milletine ve kendine 
ifade ile nutkuna başladı. daha çok güvenerek milli bir gurur 

Binlerce dinleyiciyi samimi ve te- ve heyecan içinde ayrılmıştır. 
ıirli havası içine alarak heyecanlı te-
zahürler ve alkışlarla sık sık kesilen 
bu güzel nutkunda, Hıfzı Oğuz Beka
ta nazarları maziye çevirmiş ve hal -
ka geçmi§ günlerin hazin hatıraları
nı yaşatarak Lozan'ın mana ve mahi
yetini tebarüz ettirmiştir. 

Hatip, umumi harpten nasıl mağ
llıp ve perişan çıktığımızı galip dev
letlerin mütareke hükümlerine ria -
yet etmiyerek yurdumuzu parçala
mak sevdasına düştüklerini, bu isti
la hareketlerinin vatanın ve milleti
nin hayat, hüriyet ve istiklaline ma
tuf olduğunu kuvetle anlattıktan son 
ra milli mücadeleye geçmiştir. 

Memlekette, eli silah tutan her tür-
kün diltman kuvetleri karşısına zap· 
tı güç birer kale gibi nasıl çıktıkları
nı, yoktan varolmanın sırrını daima 
çok iyi bilen türk milletinin, en fela
ketli zamanfarda bile milli bir birlik 
halinde nasıl yenilmez bir kuvet ol
duğunu ve bir tek cephede tek bir mil 
letle değil her cephede bütün millet
lerle savaşan türk ordusunun yalnız 
ordu kadroııiyle değil, bütün milletin 
kadınlı erkekli kuvctiylc dünyaya 
lrartt geldiğini ve nihayet zenciri is
tihkar eden türk milletinin ona zen
cirle gelenlerin beyinlerine şanlı türk 
istiklaJinin yumruğunu nasıl indirdi
ğini canlı cümlelerle anlatmıştır. 

Sonra Sevr -paçavrasını galip dev
letlerin suratına fırlatan türk irade
sinin, Lozan sulh prtlarını dikte et -
mek için değil, büyüklüğünü bir da
ha bütün dünyaya tanıtan türk mil -
Jetinin muahedeyi dikte ettirmek i -
çin gittiğini ve büyük milli savaşın 
askeri zaferi kazanan türk milletinin 
Lozanda da büyük siyasi zaferi ka -
.zandığını izah etmiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata, Lozan'ın bü -
yüklüğünü ifade için Osmanlı hükü
metinin kabul ve imza ettiği Sevr mu 
ahedeıiyle Lozan'ın canlı bir muka
yeseaini de yaparak Sevr'le Lozan'ın 
mahiyetlerini anlatmış, Sevr'de ve Lo 
zanda hudutlarımızı, İstanbul ve İz -
mir'in ve bütün vatan topraklarının 
vaziyetini, askeri, mali, gümrük ve 
borçlar hakkındaki hükümleri, iktı • 
sadi nüfuz mıntakaları ve ecnebi hak 
ları meselelerini izah etmiş, adli is -
tiklalimizin ancak Lozan'la temin e
dildiğini anlatmı§. ve gerek Lozan ve 
gerekse Lozan'ı tamamlıyan Montrö 
ile Boğazların da tam ve hakiki sa 
hibi olduğumuzu tebarüz 'ettirdikten 
sonra türk milletinin ilerlemesine 388 
senedenberi engel olan kapitülasyon . 
lar meselesi üzerinde ehemiyetle dur
muş ve her şeye rağmen, Lozanda ka
pitülasyonların da bati olarak kaldı -

Papanın Ruzve11'e gönderdiği 
mektup 

Londra, 24 a.a. - Taymis gazetesi -
nin Roma muhabiri bildiriyor : 

Sanıldığına göre cuma günü..Napo -
!iden Nevyorka hareket etmiş olan 
Kardinal Gasporri, Papa'dan B. Ruz
veltc hususi bir mektup götürmekte • 
dir. Tahminlere göre, Papa, bu mek -
tubunda, Amerika Birleşik Devletleri 
reisine sulhun idamesi hakkındaki fi. 
kirlerini bildirmektedir. 

(inde imtiyazh mmtaka 
civarmda harp 

Şanghay, 24 a.a. - Reuter'in hu -
susi muhabiri bildiriyor: 

Şanghay'ın garp varuşlarında otu
ran Avrupalı yabancılardan öğrenil. 
diğine göre. dUndenberi, enternaayo
nal imtiyazlı mıntaka hududunun ö
tesinde, japonlar ile dördüncü Çin 
ordusuna m ensup kuvetli bir kıta a
rasında bir çarpışma olmaktadır. 

Henüz teeyyüt etmemi§ Çin haber
lerine göre, birkaç bin Çin askeri, 
Şanghay'ın bu mıntakasın·a girmiştir. 

İngiliz - Frans11 - Sovyet 
görüımeleri 

Moskova, 24 a.a. - Bir saat bir çey 
rek devam etmiş olan dünkü görüş • 
meden sonra müzakerelerin normal 
surette ilerlemekte olduğu ve yakın
da yeni bir toplantı yapılacağı öğre
nilmiştir. 

Molotof ile görüştükten sonra 
Seeds, Maggiar ve Strang, kendi ara
larında da görüşmüşlerdir. 

Dünkü görüşmelerin neticeleri Lon 
dra ve Paris'e bildirilmiştir. 

Berut yahudi mahallesinde bir 
bomba patladı 

Beyrut, 24 a.a. - Dün gece yahudi 
mahallesinde bir bomba patlamıştır. 

Bir kaç kişi yaralanmış ve bir kaç 
dükkan harap olmuştur. Yaralananlar 
dan ikisinin yarası ağırdır. Bombayı 

atmış olan şahıs, kaçmaia muvaffak 
olmuştur. 

Yeni usul bir evlenme 
propagandaıı ! 

rıldığını anlattıktan sonra Lozan za- Monreal, 24 a.a. _ Dün Basebal 
ferinin büyüklüğünü ve türk milleti-

stadyomunda 105 çiftin izdivaz tören
nin istiklal ve itibarının dünyaya ta-
nıtılmasında ne derece mühim bir a· leri yapılmıştır. Bu merasimde 20.000 

kişi bulunmuş ve merasim pek muaz
mil olduğunu bilhassa ifade ederek 

zam olmuştur. Merasimi "genç kato -
çok alkışlanmıştır. 

lik umumi teşkilatı., tertip etmiştir. 
Ebedi Şef Atatürk ve Lozan kah-

Maksat, talakların izdivaç aleyhinde -
ramanı Milli Şef İnönü için halkın ki tesirlerini izaledir. 
yüksek ve asil tezahürlerine vesile O · 

Bütün çiftlere hediyeler ve papa ta 
lan bu nutuktan sonra, 

rafından takdis edilmiş alyanslar 
Naşit Uluğ kürsiye gelerek bilhas- verilmiştir. 

aa Lozan'dan sonrası üzerinde dur -
muş ve 39 yaşında harp kahramanı -
nın, garp cephesi kumandanının ma -
aa başında geçecek daha çetin bir mü
cadele için seçilişindeki hikmeti za • 
ferin ve Lozan'ın yarattığı türk cüm
huriyeti hükiimetinin ilk reisliğine 

çağırılışındaki büyük hikmeti anlat . 
mış ve Lozan'ın yarattığı istiklali mu
hafaza etmekle iktifa etmiyen onu da
ima yücelten 16 yıllık çetin mesaisini 
tebarüz ettirmiştir. 

Naşit Uluğ : 
.. _ Türk ordularının Viyana'dan 

yüzü döneli imzalanan her muahede, 
aradan bir müddet geçmeden Türkler 
aleyhine bozulmuştur. Halbuki L6zan 
tarihimizde ilk muahededir ki o cüm
huriyetin büyük yapıcı kudretiyle 
daima Türklüğün faydasına değitmit 
tir. 16 yıl IOm& baliln, ODU imza .. 

Zayi - Turk Ticaret Bankası A. 
Ş. Mudurnu şubesinden aldığım 4-8-
1930 tarih ve 278 No. h iki hisselik. 
Muvakkat hisse makbuzun zayi et
tim. Yenisini alacağımdan zayi mak
buzun hükmü olmadığı ilan olunur. 
Mudurnulu Eski zade Hamdi Şenol 

2731 

Zayi - !ş Bankasında 28851 No. 1ı 
C. E. Hes. kullandığım mühürü kay
bettim. Hükmü yoktur . 

Lütfiye ')'ulumtaş 2732 

Zayi - Balıkesir Gazi ilk okulun
dan 930 seneainde aldığım tasdikna -
memi zayi ettim: yenisini çıkaraca -
ğımdan eu:ısinin hükmü olmadığı i-
lin olunur. Ali Köken 

2738 

Hatay'da sevinç ve neşe 
(Ba~ı 1 in~i sayfada) ı ler ve karışıklıklar içinde sarsılmış ı niyete yaptığı hizmetleri kara bir ör

tarafından çok ıçt.en hır ~urett~ kar~ı- v~ zedelenmiş olan Hatay çocuklarını tü ile gizler gibi görünen siyah peçe 
laz:mıştır. Heyetın bu zıya.retı vesı - dm ve mezhep farkı gözetmeksizin cümhuriyet havasını teneffüs eder et-
1~.sı~le burada ~alk~n Eb~d~ Şef Ata- d~nyanın nadir yerlerinde görülen mez her türkün göğsünü sevinçle dol
turk e karşı baghlıgına bır ıfade teş - hır saadet, huzur ve insanlık hayatına duran asil bir hareketle türk kad • 
kil eden .. hük~.met. konağı önünde gü- eriştirecektir. nın eliyle ve yüz binle;ce halkını~ı -

tz.~lkbıbr.~u~.u~. uzerı1ne konul?1u_ş Ata
1 

- Bu aziz topraklarda hatıraları o- nünde paçavra haline geldi ve yırtılıp 
ur ustunun açı ış merasımı yapı • lup da kavuşacakları nimetleri ölçe- atıldı. • 

mışt.r. llılstün k1.'.'.lulmuş ol•1 uğu te • miyerek bırakıp gidenlere insan ola - Hatay'J k. .. l · J • 
ı ~ · d a ı muesaeıe erın evır 

reye :a• ar çık-t 1 genış l:::: emcıerın rak acıdığımızı ifade etmeği yerinde , . • l 
iki tar.ıiına haı~ rı.:planmış, iraz öte- bulurum. ve teı ımı yapı ıyor 
deHdı: lıir ja.n?aşrrr.a tak.ımıG~er a

1 
lmı~tı. ''Hatay davasını inıanlığı Antakya, 23 (Hususi surette giden 

eyet reısı emsettın una tay a - • 't d k J k arkadaşımız Saffet Gürol'dan) _ Hü _ 
b.d · .. .. ld' W• . d ıncı me en azan ı k'. . . 

ı enın onune ge ıgı zaman 3an ar • umetımız tarafından satın alınan Ha-
ma takımı ihtiram resmini ifa etmiş - Aziz yurttaşlar, taydaki fransız müesseselerinin devir 
tir. Heyet reisi, Atatürk'e karşı Yay- Her milli işte olduğu gibi bu dava- ve teslimi muameleleri bitmek üzere • 
ladibi halkının duyduğu güzel his1e • yı da insanlığı incitmeden, dostlukla- dir. Liman ve fenerler idaresi teslim 
!erin bir ifadesi olen bu abideyi aç - rı bozmadan ve kimsenin tahmin ve alınmıştır. İskenderun ve Antakya e • 
makla bahtiyar olduğunu söyliyerek takdir edemediği bu !tadar kısa bir Iektrikleri türk elemanlariyle bir el • 
kordelayı kesmiş ve abideyi açmıştır. zamanda, büyük bir kudret ve kiya- den hesabımıza işlemiye başlamıştır. 
Bunu müteakip abideye heyet ve halk setle idare ve tahakkuk ettiren Milli Telefon şebekesi tamamen memurları
adına çelenkler konulmuştur. Şef İsmet !nönü'nün büyük adını a - mız tarafından idare olunmaktadır. 

Yayladibi halkı adına Hikmet Ce • nar vebu büyüğün çok yıllar başımız- Payas • İskenderun arası demiryolu -
lal, söylediği bir nutukta, Hatayın a - dan eksilmemesini tanrıdan dilerim. nun teslimi işi gösterilen kolaylıklara 
navatana kavuşması uğrunda bütün Arkadaşlar, rağmen uzamaktadır. 

millet tarafından sarfedilen emekleri, Hatay işinin kati olarak halline Hatay tam bir sükun içinde bayra -
türk milletini bu gayesine ulaştırmak doğru yüründüğü her safhada, Türki- mına devam etmektedir. Bazı gafille • 
için Atatürk ile Milli Şef İnönü'niln ye Büyük Millet Meclisinin sinesinde rin Hatayı terketmeleri hadisesi de 
sarsılmaz mücadelelerini minnet ve hasıl olan heyecanı ve bu heyecanın sona ermiştir. Bütün yurttaşlar son • 
şükran ile anmıştır. bütün milletin vicdanındaki inikasını suz bir neşe içinde mesut günlerin 

Şemıettin Günaltay'ın nutku hatırlıyalım. Bu necip inikası eline büyük heyecanını yaşamaktadırlar. 

Şemsettin Günaltay, verdiği cevap
ta açılış resmini yaptığı abidenin, bu. 
ra halkının milli mefkureye karşı bağ
lılıklarının bir ifadesi olduğuna işa -
ret ederek "Atatürk'ün hatırasını an -
mak türk milletinin O'na karşı sön -
mez sevgisinin bitmez bir kaynagıdır. 
Atatürk'ü yadettirecek olan bu abide
yi koymakla türk idealine ne kadar 
sağlam bir surette bağlı olduğumuzu 

bir daha teyit etmiş oluyorsunuz., de -
miştir. 

alıp sistemliyen, terbiyeliyen ve ciddi Hatay vilayetinin bütün teşkilatı 
bir metodla halka mal eden Cümhuri- tamamlanmıştır. Muhtelif vekaletle • 
yet Halk Partisini, Milli Şefin direk- rin tayin ettiği müdür ve memurlar 
tiflerini olgun bir siyasetle idare ve işlerine başlamışlardır. 

Şemsettin Günaltay, Hatay halkı -
nın kurtuluş gününe kadar çektiği a
cının anavatanda da aynı derecede da
ima duyulmuş olduğunu Atatürk ile 
Milli Şef İnönü'nün bu mesut güne 
kavuşmak için sarfettikleri mesaiyi 
bilhassa tebarüz ettirerek sözlerini 
şöyle bitirmiştir : 

Bu sevinçli günümüzde aranızda 
bulunmak ve bütün türk milletinin 
duygularını sizlere ulaştırmak için 

tatbik ederek hassatan son aylardaki 
tedbirleriyle esasen Hatay'ı daha ön
ceden anavatan çerçevesi içine sok
muş bulunan Türkiye Cümhuriyeti 
Hükümetini ve her milli işimizin 

mesnedi olan ve daha bir yıl önce kıy
metli ayağını Hatay topraklarına ha -
sar bastllaz her türlü menfi mukave
metleri altüst eden, menfi maneviyatı 
kırıp parçalıyan kahraman türk ordu
sunu analım. 

Hatay'ın aziz çocuklarının bu da
vadaki fedakarlıklarını ve ölenlerin 
ruhlarını takdis edelim. 

İşte bir varlık ki, başta Milli Şef 
olduğu halde, Kamutay, Parti, Hükü -
met ve ordusu, tam bir birlik kesilmiş, 
zaferi elde etmiş, bayram yapıyor. 

Milletimize kutlu olsun . ., 

buraya geldik. Kurtuluşunuz kutlu ol Heyetimiz §ere/ine ziyafetler 
sun. Gözlerinizde sevinçli günlere ka 
v~ıanların nqeai kaynaııyor. Buse • Antakya, 24 a.a. - Büyük Millet 
vınç ha~kınızdır. Mc.ut ve -ureffeh Meclisi ve Parti mümessilleri, dün 
olarak ılelcbet var olun. ötle yemefini misafir bulundukları 
Çoşkun ve sürekli alkışlarla karıı - ~~ne .ote\inde 'Yemltlerdtr. Y~ıilleKte 

Janan bu n utuktan sonra bir müddet vah Şükrü SC:SkmcnaUor, ~org~n raı 
istirahat edilerek, müteakiben bura • 
dan ayrılınmıştır. 

Heyet l•kenderun'da 
Öğle yemeğini Yayladibi - Antak -

ya arasında Yola mevkiinde yiyen 
heyet otomobillerle İskenderun'a i

nerek burada yapılmakta olan deniz 
yüzme müsabakalarını takip eylemiş 

ve Hamidiye mektep gemisi ziyaret e
dilmiştir. 

8. Rahmi Apak'ın nutku 

Antakya, 24 a.a. - Anadolu Ajan -
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Muzaffer E rgüder, albay Şukru Ka . 
natlı, Hamidiye kumandanı da bulun
muş, yemekten sonra da Musa dağı· 
na gidilmiştir. 
Akşam parti tarafından Defne ote -

linin bahçesinde büyük bir garden -
parti verilmiştir. 

Antakya dünkü geceyi derin bir se
vinç içinde geçirmiş, her taraf dona
tılmış ve önlerinde davul zurna oldu
ğu halde halk sabaha kadar şehri do
laşmıştır. 

Hamidiye mbayları ıereline bir 
ziyafet verildi 

Dün burada yapılan bayrak mera -
siminde Rahmi Apak'ın söylediği İskenderun, 24 a.a. - Dündenberi 

İskenderun limanında bulunan Haminutkun metni şudur : 
"- Yurttaşlar, diye mektep gemisi subayları şerefi-
Ebedi Şef Atatürk'ün Hatay dava ne, dün İskenderun Halk Partisi ta

sı kutsiyetini Adana'da Hatay'ın bir rafından Parti binasında 50 kişilik 
t'"rk kızına hitap ederken k~k asırlık bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafet-

te burada bulunmakta olan Adana turk yurdu esir olamaz vecizesiyle te· 
barü zcttirmiş olduğuııu hatırlatarak tüm kumandanı Kemal, takviyeli alay 
söze lıaşlıyorum. Şu anda Hatay'ı da kumandan muavini, Hamidiye ku
hudutları içine almış bulunan türl< mandam ve subayları, kaymakam ve 
vatanı bu hakikatin tahakkuku ile se· parti erkanı hazır bulunmuşlardır. Zi
vinç ve iftihar içinde çalkanmaktadır. yafet çok samimi bir hava içinde geç-

Arkadaşlar, miştir. 
Hatay, tarihi ile coğrafi teşekkülü Ziyafetin sonlarında parti başkanı 

tarafından tüm komutanına ve or-ile, etnik durumu ile, bütün vasıfları 
tam bir türk ilidir. Bunu türk milleti- dumuzun asil bir cüzü olan bahriye

lilerimize İskenderun halkı namına nin yakın bir mazide geçirdiği büyük 
beyanı hoşamedi ve teşekkür edilerek 

mağduriyet ve felaket günlerinden 
kurtuluş bayramında aralarında bu -

başlı yarak türkten ayırmağa çok sa - . 
ld F k b k d b . b' h k lunmalarından dolayı duydukları sü-

vaşı ı. a at u o a ar arız ır a . . . . 
'd· k" ·· k ·ıı t. ·ık f t b rur ve heyecan ıfade edılmıştır. ı ı ı, tur mı e ı ı ırsa ta u mu- B 

u nutk t" k kaddes davasını ortaya koyunca, şef, • a cevap veren um uman-
devlet millet hükümet parti ve bun- danı, Hatay'ın bu mesut gününde bu
ların bütün kıymetleri~in muhassala- radva bulunmak bahtiyarlığına nail ol
sı olan ordu hülasa türk adına her dugundan dolayı gerek kendisinin ve 
varlık bu da~a yolunda taş gibi bir g~rek bahriyelilerimizin ne kadar se
varlık0 kesilince, bütün hasis emeller vınç ~u~salar az olduğunu söylemiş 
ve her türlü entrikalar eridi ve niha - kadehını, anavatana kavuşan Hatay'· 
yet kırk asırlık tilrk tekrar türklüğe ın saadet ve refahına kaldırmış ve bu 
kavuştu. ' bayram şerefine içmiştir. 

''H I · h kk Hatay'a yirmi senedenberi ilk de • 
atay za erı a ın ve fa gelen bahr' ı·ı · · · İ k d ., • • ıye ı erımızın s en e -
mantıgın eıerıdır,, run'daki merasime iştirak eden subay 

Aziz yurttaşlar, ve erleri şehri gezerken halkın yer 
Biz çok kuvetli bir milletiz, silahı- yer samimi tezahüratiyle karşılan

mızla ve maneviyatımızla. Fakat Ha - maktadır. Hamidiye gemimiz daha 
tay zaferimizde bu kuveti değil, hak· bir hafta İskenderun limanında kala
kı ve mantığı kullandık. Bunu bütün caktır. Halk, akın akın gemimizi zi
medeni dünya idrak ederken realite • yaret etmektedir. 
ye daha yakından vakıf bulunmaları 

lazım gelen bazılarını gaflet içinde bu
lunuyor gibi gördükçe hayrette kalı
yoruz. 

Dünya ve hele yakın komşularımız 
bilmelidir ki, biz, kendi milli hudut· 
larımız içinde inkişaf etmeği prensip 
edindik. Hak için çalışan milletimizin 
kimsenin hakkında ve varlığında gö
zü ve emeli yoktur. 

Arkadatlar, 
25 

Hataylı kadınlar peçelerini 
yırtıyorlar 

Antakya, 24 (Hususi surette giden 
arkadaşımız Saffet Gürol bildiriyor) 
- Antakya bayram yaparken en dik
kate değer hadiselerden biri de geçit 
resmi esnasında peçelerini yırtan ka
dınlar oldu. Asırlardanberi türk ka
dınının güzel simasını medeniyet a
leminden ealdıyan, ve ·mazideki astı 

İspanya'da yeni 
kar1şıklıklar 

(Başı 1 ınci sayfada) 

General Kipo dö Lano'nun Pirene 
hududunu geçerek Fransa ta iltica et
tiği söylenmektedir. Fakat bu son hl!· 
ber, henüz teeyyüt etmemiştir. 

F ranıız gazetelerinin •Özleri 
Paris, 24 a.a. - Gazeteler, tapan -

yadaki son hadiseler ile bilhassa meş
gul olmaktadır. 

Epok gazetesinde, Donnadieu di -
yor ki: 

General Kipo dö Lano, B . Serrano 
Suner'in nüfuzu karşısında feda edil

'""miştir. Bu, mühim ve şayanı dikkat 
bir hadisedir : bu, evela, Pirenelerin, 
ötesinde ittihat ve birliğin hüküm 
sürmekten uzak olduğunu ispat eder. 
Ordunun 'Ye halkın bir laamı. hoınut 
auzlu unu Oatermektedlr. Bu eebep· 

ten doı.,.._. nia"r: hazı e:enerallerin de 
işten uzaklaştırılacağı mevzuuoanıs -
tir. General Kipo dö Lano'nun gözden 
düşmesi, şimdiye kadar ordu ile fa -
lanj arasında mütereddit bulunan ge
neral Cuadillo'nun Falanj tarafına 
kati olarak meylettiğini ispat eyle • 
mektedir. 

Fransa, bu vaziyetten memnun ol
mamalıdır. Bu, İspanya'da mihver 
devletlerinin galebesini gösterir. Fa
kat general Franko, yanlış bir yolda 
yürümektedir. Gen~ral Franko biz· 
zat kendi memleketinin bir kısmı a
leyhine vaziyet almakla ve teenni ye
rine sergüzeşti kabul eylemekle her
halde iyi etmiyor. Filhakika, general 
Franko'nun, halen almakta olduğu 

tedbirler ile İspanyada disiplini te • 
sise muvaffak olabileceği cayişüphe
dir. 

Ekselsiyor gazetesinde Pays diyor 
ki: 

Falanjist hareketin tesiri altında ls
panya'da içten içe kaynıyan karışık • 
lık, bir dereceye kadar, Roma ve Ber
lin'in Burgos üzerindeki tesirlerin • 
den doğmaktadır. 

Falanj şefleri, nasyonal - sosyalist 
usullerinden ilham alır gibidir. Hal • 
buki nasyonal - sosyalizm, İspanya 
milletinin ferdiyetçi, müstakil ve o -
nurlu karakterine hiç de mutabık de· 
ğildir. 

General Franko'nun çok yakin si -
lah ve iş arkadaşları olan general Gi
po dö Lano ile general Yag'ın işten 
uzaklaştırılması, Fransa'nın üzerinde 
fikirini bildirmeğe aelahiyeti olmadı
iı dahili bir meseledir. 

Fakat, İspanya'da yeniden bir karı· 
şıklık devresinin başlamasının Fran • 
sa için büyük miktarda risk ifade et -
tiğini gizlemek de manasız bir şey o
lur. Herhalde, İspanya'da, her türlü 
yabancı tesirinden uzak bir sükun dev 
rinin başladığını görmek her bakım • 
dan çok şayanı arzudur. 

Ordr gazetesi diyor ki : 
Şurası bilhassa şayanı kayıttır ki, 

general Gipo dö Lano'nun işten uzak
laştırılması, kont Ciano'nun İspanya 
seyahatinin hemen ertesi günü vukua 
gelmiştir. 

Gipo dö Lano Burgoı'ta 
Burgos, 24 a.a. - General Gipo dö 

Lano, halen Burgoııta bulunmakta ve 
bir otelde oturmaktadır. 

T oledo hükümet ıarayında 
yangın 

Toledo, 24 a.a. - Hükümet sara -
yında bir yangın çıkmıştır. İtfaiye, 
sarayın büyük kliseye müteveccih o
lan cephesine bol su sıkarak, yangının 
Toledo Katedraline airayetine mini ol 

Bir fetih 
hamlesi 

(Başı 1 inci sayfada) 

odun kömürü hazırladıklar 
görmüttüm. 

Antalya' da toprak dönü~ 
yayla dönümüne benzemez. Yı 
ni kanalın suladığı 60 mily 
metre murabbaı toprak, bütün 
havalinin yalnız manzarasını ~ 
ğil, ıslah ve fidan dağıtma itle 
rine de yarayacağı için, zirai 
içtmai hayatını değittirecekt 
Bot toprakları devlet taraf ınd 
alınıp tevzi olunan, kanalları 
çılan, nehirlerinden, ırmaklar 
dan, kaynaklarından ve kanal 
rından istifade olunan bu hav 
liye, nüfus, timdiki kanalın içiı 
d.en su .akar gibi, akacaktır. ~ 
zım getireceğimiz daha yüz bi~ 
lerce muhacir nüfus, Anadold 
nun kısır ve sarp Karadeniz 
gelerinde tırnakla toprak k 
ren, ormanlarda yoksulluk ç 
ken fakir halk, ancak devlet e 
ile ihya edilebilecek olan 1) 

zengin araziye muhtaçtır. Tür: 
nüfusu senede yarım milyon 
doğru artıyor. [Şimdi 350 küsıı 
bin]. Bu artan nüfus müstah 
yatına geldikleri zaman, dar ~ 
kısır tarlalarını ailelerine bıraka 
rak, yeni münbit yerler arıy 
caklardır. İhya teşebbüslerimi2 
le yalnız vatan toprağının, nq 
fusunun verimini ve refahı~ 
arttırmak değil, artan nüfus 
muzun ihtiyaçlarına de çare bu 
mut olacağız. 

Asırlardanberi kendi batını 
terkolunan Anadolu'yu, cümhu 
riyetin inta ve umran hareket 
yeniden fethediyor. Antalya ka 
nalı dahi böyle bir fetih hamle 
ıidir. Şimdiden Türk Akdeniz'~ 
nin o kıyılarına nüfusun aktığın 
halkın benzini kan bürüdüğünü 
dünkü batak, çatlak ve kura 
toprakların üstünü f erıahlarc 
süren bahçelerin ka~ adığını gö 
rür gibi oluyorum. 

Eseri tasarlıyan, Lıuırlıya 
yapan cü.ndauriYet evlidlarm 
Ukranla analım ?---·-"~._.:.:;~'--,...J 

ı: ---- D A'l"AV 

Heybeliada yangını 

3 hektarhk sahada 
3024 ~am yandı 

İstanbul, 24 (Telefon!~~ - Dürı 
Heybeli adada Çam limanında bir yan 
gın çıkmış ve 5 saat yandıktan. sonr 
ancak söndürülebilmiştir. 

3 Hektarlık saha dahilinde 3024 ça 

yanmııtır. Yanan ağaçların çoğu bil • 
yüktür. Bu büyük yangın hakkınd 
tahkikat yapılmaktadır. Yangının dü 
pazar olması dolayısiyle adaya eğlen 
miye gelenlerin bıraktıkları ateşten 

veya attıkları bir sigaradan çıktığı zan 
edilmektedir. Bu hususta tahkikat ya· 
pılı yor. 

Almanya'da yapılan yeni 
vıpurlann ıartnameye uygun 

olmadıklar1 anlaslldı 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Alman· 

yada inşa olunan vapurlarımız dola ' 

yısiyle yeni bir müşklat çıkmıştır. Be 

müşkülat Doğu vapuru dolayısiyle • 
dir. İhtilafa sebep olan Doğu vapuru 

5300 tonluktur. Büyük vapurlarımı · 
zın ilki olan bu vapur Yavuzu inşa e · 
den Blum und Fos te.ıgahlarında in~ 
olunmuştur. Bu vapurun iki eşi daha 
aynı tezgahlarda inşa olunmuş ve de· 
nize indirilmiştir. Doğu'yu memlekete 
getirmek üzere Aziz kaptanın riyase 
ti altındaki zabitan ve mürettebat Al 
manyada bulunmaktadır. Bir müddet· 
tenberi Almanyada bulunan tesellün 
heyeti vapurda birçok noksanlar gör 
müş, bu noksanların ikmalini ve şart 
nameye aykırı olan noktaların tadilin: 
istemiştir. Doğunun iki eşinde de ay· 
nı tadilatın yapılması zaruri görül . 
mektedir. Vapurun gelmesi bu yüz . 
den bir ay gecikmiştir. 

Prens Pol londra'ya döndü 
Londra, 24 a .a - Yugoslavya kı r"' i 

naibi Prens Pal ve Prenses Olga, dü• 
de Kent'in misafiri olarak hafta tati· 
lini ıeçirdikleri Cippim malikAneain· 
den IAmdra er • ıa · 
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----

Orman koruma 

Nazarı dikkate 

ULUS 

mikok kömürü açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli nakliyesi dahil 
2160 liradır. 

-7-

Elektrik isleri . .:;, 

- --- Cemiyetimizin malı olup Yerköy istasyonu·nda bulunan: := 

!halesi 27. 7. 939 perşembe günil sa· 
at 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Orman Koruma Genel Komutan· Taliplerin muhammen bedelin% 7,5 Kayseri ve civan Elektrik Türk Anonim Şirketinden : -- Metre Mikabı Cinsi = lığından : nisbetinde teminat mektup veya mak· ----------
1836 
213 

563 
441 

Fabrika malı mamul hatıl, mertek, kalas 
,, ,, ,, muhtelif boyda 1-2 

----------
1 - Orman koruma kıtalarının le - buzlariyle ihale günü vilayet daimi 

vazım ve hesap işlerinde istihdam c- encümenine ve şartnameyi görmek is
dilmek üzere levazım sınıfına men • teyenlerin de her gün encümen kale -
sup yüzbaşıya kadar (ön yüzbaşı da - mine müracaatları ilan olunur. --- hil) emekli veya müstafi subaylarla, (2906) 12881 kalınlığında kereste. -------- 2050 004 

135 609 
20 560 
75 139 

Baltalık yontma hatıl 
Çam yuvarlak mertek 

-------- Kirahk ev 
hesap memurlarından 8 : 5 sınıfa ka
dar vaziyetleri müsait olanlardan rüt
be ve sınıflarının maaşına tekabül e-
den ücretle veya bunlardan henüz ye- Ankara Valiliğinden : - -- --- 5 - 6 kutrunda çam çeyrek -- ---- dek sınıfından af edilmemiş olanlar ge Hususi .idarey~ ait olup senelik i -
nel komutanlığın takdirine göre 1076 carı 300 !ıradan ıbaret bulunan Çakır
sayılı kanunun 29. maddesinin son lar mahallesindeki 68 No.lu hane 7. 
fıkrasına göre üniforma ile alınacak- 8. 939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere 

-- -- -- -= 2281 312 = = Tahmin edilen hedel 60422,98 lira ve yukarda ecnası ya- 5 !ardır. açık artırmaya konulmuştur. 
2 - İstekliler müracaat esnasında- Taliplerin % 7,5 nisbetindeki temi-5 zıh bulunan cem'an 2281,312 metre mikabı kereste 10.8.939E: = perşembe günü öğleden sonra saat on dörtte cemiyetinE: = Yenişehirde kain umu'lli merke7 binasında açık artırma := = ile satılacaktır. = -5 Belediye müzayede ve Orman resimleri alana aiddir. := 

ki vaziyetini gösterir kısa bir hal ter- natlariyle birlikte ihale günü saat on 
cümesiyle iki kıta fotograf. mufassal beşte vilayet daimi encümenine şart -
künyesini ve adresini gösterir dilek _ ~amesini görmek .. is~ey.~~~.erin ~ususi 
çesini Ankara orman koruma genel ıdare :a~akkuk mudurlugune muraca-
komutanlığına göndermelidirler. atları ılan olunur. 

S Taliplerin ( 4531, 72) liralık muvakkat teminatla mez- = 
5 kUr gün ve saatte umumi merkeze müracaatları ilan olu- E: 

(3181) 13215 (3314) 13283 

E: nur. 2559 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

D. Demiryollor1 1 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3283) 13263 

Balast münakasası 
Kapalı zarf usuliyf e eksiltme 

Devlet Demiryolları 5 inci İ§let· 
D. D. Yolları Satın Alma Ko- me Müdürlüğünden : 

Devlet Orman İş. 

Sahhk köknar tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi 

bük Revir Amirliğinden : 
Kara-

1 - Karabükte istasyonda revir ö
nünde istifte mevcut (722) adet mu
adili (581) metremikap (903) desimet-

misyonundan : 1 - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı ü- re mikap köknar tomruğu açık arttır-
Muhammen bedeli 10671,80 lira o • zerinde Akçadağ - Malatya istasyon - ma ile satılacaktır. 

lan 14 kalem Karo fayans ve seramik ları arasında kilometre 233 + 500 _ 2 - Tomrukların ayrıca beş kesme 
11. 9. 1939 pazartesi .. ~ünü saat 

1

15,3.0 234 + 800 de 10000 ve Şefkat_ YolçCJ.- payları mevcut kabukları soyulmuş 
da kapalı zarf usulu ıle Ankara da ı- t . t 1 d k'l t 337 olup hacim kabuksuz orta kutur üze-. ı ıs asyon ar arasın a ı ome re -
dare b.ınası~da sa~ın alınac~ktır. 339 da 10000 ki ceman 20000 M3 Ba _ rinden hesaplanmıştır. 

Bu ışe gırmek ısteyenlerın (800,39) 1 t t k 1 . . 3 - Tomruklara ait satış şartname-. . . as ın şar name ve mu ave e pro1esı-
lıralık muvakkat temınat ıle kanu - n t f'kan kırdır a h t k f" si Ankara' da orman umum müdürlü -. . . . . e ev ı m , a enarına ı-
nun tayın ettığı vesıkaları ve teklıfle- g·· tt' mek suret" 1 'h t ğünde Ankara İstanbul orınan çevir-. ure e ır ıy e ı zar ve es · 
rıni aynı gün saat 14,30 a kadar ko - 1. . k al arf us 1. 1 k 'lt ge müdürlüklerinde ve Karabükte . . . ~· . ~ ımı ap ı z u ıy e e sı meye 
mısyon reıslıgıne vermelerı lazım - k 1 t devlet orman işletmesi revir amirli-
d 

onu muş ur. 
ır. ğinde görülebilir. 
Şartnameler parasız olarak Ankara- 2 - Eksiltme ıs._ 8. 939 salı günü 4 - Tomrukların muhammen bede-

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- saat 11 de Malatya ışletme binasında li (13) liradır. 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- yapılacaktır. 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
tılacaktır. (3282) 13262 3 - Muhammen bedel 30000 lira mu pey akçesiyle 7-8-939 günü saat (11) 

vakkat teminat 2250 liradır. de Karabükteki revir merkezine mü-

Melal izabe ocağı ahnacak 4 - Bu işe girmek isteyenlerin ka-
nunun tayin ettiği vesaik ve bu işe 

D. D. Yolları Satın Alma Ko-
girmeğe manii kanunisi bulunmadığı-

racaatları. (5474-3290) 13269 

.... misyonundan : 
Muhammen bedeli 2500 lira olan na dair beyanname, muvakkat teminat 

Orman çevirge Md . 
bir adet Metaı izabe oca2ı 8. EY-lül makbuzu veya banka mektubunun mu-
g~ı .çı•'lle ·ı·finHı-Mtt ·ta'-re bınasında ıuırrn zarr1 nere tayın edilen gün ve ~uru uyuçr SOTIŞ' 

tın alınacaktır. saatten bir saat evetine kadar komis - A 
sa • 1. ~. nkara Vilayeti Orman Çevirge 

Bu işe girmek isteyenlerin 187,50 yon reıs ıgıne vermeleri lazımdır. Müdürlüğünden: 
~ira.lık m~~~akk~t teminat ile kanunun 5 - Bu işe ait şartname ve mukave- 1 - Kızılcahamam kazasının hu _ 
ayın ~.ttıgı vesıkaları ve tekliflerini le projesi Malatya, Ankara, Haydar - dutları rapor ve krokide yazılı Kara· 
a~nı. ~~n saat 14 e. ~adar komisyon paşa işletme veznelerinde Diyarba • balı Devlet ormanından 325 adede mu 
reıslıgıne vermelerı lazımdır. kır, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyonla- adil 382 metre mikap 667 desimetre 

Şartnameler ~ar~sız olarak Ankara- nnda isteklilere 150 kuruş bedel mu - mikap gayri mamul dikili yanık çam 
da malzeme daıresınden, Haydarpaşa- kabilinde verilir. (3322) 13284 ağacı bir sene zarfında ormandan çı _ 

Balast mü na kasası 
' D. D. Y. Adana ltletmesi Komisyonundan : 

Aşağıda muhammen bedel ve miktarları gösterilen balastın hizalarında 
gösterilen mahallerde ihzarı münakasa ve ihaleleri ayrı ayrı yapılmak 

üzere kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 9. 8. 939 çarşamba 
günü saat 10 da Adana'da işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
İsteklilerin evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 939 yılı 
ticaret odası vesikası ile 2490 No.lu kanun mucibince hazırlıyacakları tek· 
lif mektuplarını münakasa saatinden bir saat eveline kadar komisyonu
muza vermiş bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Ankara, Sirke
ci, Haydarpaşa, Adana, Malatya, Kayseri veznelerimizden veya komisyo
numuzdan alınır. Taahhütlü mektuplarla yapılacak tekliflerin postada 
gecikmesi nazarı itibara alınmaz. (3114) 13086 

Teslim mahalli Miktar M8 

Ceyhan-Misis arası 
Km. 408 ihtiraz hat-
tı kenarı 20.000 
Fevzipaşa - İslahiye 
arası 6.000 
Mandason istasyon 
dahili 4.000 

M
3 

Fi Yekfin bedel 
Krş. T.L. 

177 35.400 

150 9.000 

140 6.500 

İlk teminat 
T.L. 

2655 

675 

420 

Kok kömürü satışı 

Şartna

me be
deli Krş. 

175 

Ankara memurlar 
Şirketinden : 

kooperatif 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gelmiştiT. 
Ort"klarımıza taksitli satışlara batlanılmıştır. 

Ucuz ve kuru kömür almak ve kışın rahat etmek iıtiyen sayın 
ortak ve müşterilerimize şimdiden kömürlerini almalarını tavıİ· 
ye ederiz. 2669 

karılmak üzere 20 gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 7. 8. 939 tarihine mü -
sadif pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilayeti orman çevirge müdürlüğü 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mik
abın muhammen kıymeti 460 kuruş -
tur. 

4 - Muvakkat teminat 132 lira 2 
kuruştur. 

5 - Şartname, mukavelename proje 
lerini görmek isteyenler bu müddet 
içinde Ankara orman çevirge müdür -
lüğüne ve Kızılcahamam orman böle
ge şefliğine müracaat etmeleri ilan o-
lunur. (3108) 13072 

Çam ağacı satışı 
Ankara Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüğünden: 

1 - Kızılcahamam kazasının hu -
dutları rapor ve krokide yazılı Öküz
ağılı devlet ormanından 111 adede mu 
adil 296 metre mikap 409 desimetre 
mikap gayri mamftl dikili yanık çam 
ağacı bir sene zarfında ormandan çı • 
karılmak üzere 20 gün müddetle ar -
tırmaya konulmuştur. 

2 -Artırma 7.8.939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 de Ankara vi
layeti orman çevirge müdürlüğü dai
resinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mik
abin muhammen kıymeti 460 kuruş -
tur. 

4 - Muvakkat teminat 102 lira 26 
kuruştur. 

5 - Şartname, mukavelename pro -
jelerini görmek isteyenler bu müddet 
i~i~~e Ankara orman çevirge müdlir
lugune ve Kızılcahamam orman bölge 
şefliğine müracaat etmeleri ilan olu -
nur (3109) 13073 

Duvar tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

608 lira 8 kuruş keşif bedelli şehir 

bahçesi duvarının tamir işini 10. 8. 
939 perşembe günü saat 15 de daimi 
encümende pazarlıkla ihalesi yapıl -
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 45 lira 61 kuruş
tur. İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuzu; Ticaret odası 
vesikası ve Nafıa müdürlüğünden a -
lacakları ehliyet vesikalariyle birlik -
te sözü geçen gün ve saatte daimi en
cümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3227) 13286 

Ankara Belediyesi 

Bir mühendis alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllll!:. 

~ Bir motör ahnacok ! - --- ---Elaxig Elektrik işleri Müdürlüğünden : --- --
_ Elazığ Elektrik idaresi "250" beygir kuvetinde mazotla = 
::: müteharrik ve akople üç faz generatorile birlikte bir mo- S 

tör satın alacaktır. Motörün ve generatorun kataloğlarının =: = ve bunların detaye evsafının ve hiç bir tavassut hesaba ka- _ = tılmamaksızm son fiatlarmın idaremize bildirilmesi. 2699 =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
..JlllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -------... ---- Hissedarlar toplantısı .. --.. --- --1 - Belediye fen şubesine yüksek E 

mühendis mektebi mezunu ve aynı za- : 
manda makineden anlıyan bir milhen -
dis alınacaktır. 

Bor Zürra ve Tücc:ar Bankası 
T. A. Şirketinden : 

Bor Zürra ve Tüccar Bankaaınin 1939 senesi Ağustosunun 

-----------2 - Mühendisliğin kadro ücreti : 4. Cuma günü saat 14 de fevkalade olarak hissedarların : 
(300) liradır. Bu kadroya tayin olu - 5 toplantısında görüşülecek işlerin ruznamesidir E 
nacaklara, 300 lirayı geçmemek üzere - I. - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre tadili. : 
ve barem kanunu dahilinde müstahak : II. - Nizamnamenin 57. maddesinde zikrolunan bedeli tamamen : 
·3 _:_· steklilerin ıizım' g;Jen v-e-""'saı-.... k_~,..,,.,:-:;::-"",,,__._,..,.."oü...._..., •• ,,._..,.,.. !Ver.Ilme•i Ub•ıın gelen % 5 faiz miktarı- .= 

le beraber zat işleri direktörlüğüne = nın % 3 e tenzili suretiyle tadili. 2643 : 

müracaatları. (3186) 13147 -:;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

arsa 
Ankara Belediyesinden 

1 - Yenişehirdc Kalık sokağında i
marın 1088 ada 19 parselinde bulunan 
829 metre mürabbaı belediyeye ait ar
saya talip çıkmamasına binanen pa -
zarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (6332) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (475) lira -
dır. 

. 4 - Şartname ve krokisini görmek 
ısteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 28. 7. 939 cuma 
günü saat 10,30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. (3218) 13244 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Konur sokağında 
1087 adanın 12 parselinde bulunan be
lediyeye ait 121 metre mürabbaı yol 
fazlasına talip çıkmadığından pazar • 
lıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (605) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (45,50) lira
dır. 

. 4 - Şartname ve krokisini görmek 
ısteyenlerin her gün encümen kale -
mine ve isteklilerin de 28. 7. 939 salı 
günü saat 10.30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. 13245 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden : 

nulmuştur · . . \ tırılacak muhtelif cinste mobilya ka .. 
2 - Muhammen bedelı 1500 lıra- palı zarf usuliyle münakasaya konul .. 

dır. • muştur. 
3 - Muvakkat teminatı 112,50 lira- B - Muhammen bedel 50.017 lira 

dır. 76 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen - C - İstekliler fenni şartname ve 

lerin her gün encümen kalemine ve is resimleri almak için Ankara Mektep -
teklilerin de 11. 8. 939 cuma günü saat ler muhasebeciliğine 25 lira yatıracak 
10,30 da belediye encümenine müraca- lar alacakları makbuzla Fakülte hesap 
atları. (3279) 13259 memurluğuna müracaat edeceklerdir. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede -
Dikenli lef ve kazık alrnacak li 31so lira 33 kuruştur. 

- İhale 27. 7. 1939 perşembe günü 
Ankara Belediyesinden : saat 15 te Ankara mektepler muhase -

1 - Bahçeler idaresi için alınat.Ak beciliğinde yaptırılacaktır. Teklif 
100 top dikenli tel ile 150 adet demir ı:ıektuplarının ihaleden bir saat eve • 
kazık 15 gün müddetle açık eksiltme- lıne kadar mezkur muhasebecilik vez• 
ye konulmuştur. nesine teslim edilmiş bulunması la -

2 - Muhammen bedeli (651) lira - zımdır. (2852) 12888 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (48,83) lira- Odun ve kok kömürü alrnacak 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 11. 8. 939 cuma günil 
saat 10,30 da Belediye encümenine mü 
racaatları. (3280) 13260 

Ecza ve ilal ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Hukuk Fakültesi için pazarlıkla 
yüz ton kok kömürü ile 25 bin kilo 
odun alınacaktır. 

Kömürün tahmini fiyatı :?.6 lira ve 
muvakkat teminatı 195 liradıl'. Odu -
nun tahmini fiyatı doksan para ve 
muvakkat teminatı 40, 50 liradır. 31 
temmuz 939 pazartesi günü saat l 1 
de pazarlıkla ihalesi yapılacağından 
isteklilerin fakülteye müracaatları i-
lan olunur. (3302) 13274 

1 - Belediye kimyahanesi için alı~ 
nacak olan 37 kalem muhtelif alat ile 
17 kalem eczayi kimyeviye on beş gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. ---------------

2 - Alatın muhammen 
( 557,60) liradır. 

Aiatın muvakkat teminatı 
liradır. 

bedeli 
Hava Kurumu 

(41,62) 
1 - Yenişehirde yeni Kalık soka -

ğında imarın 1088 ada ve 20 parselin -
de bulunan 857 metre mürabbaı bele -
diye malı arsaya talip çıkmadığından 3 - Eczanın muhammen bedeli 
pazarlıkla satılacaktır. (209,50) liradır. 

Alôkadarlara 
2 - Muhammen bedeli (6856) lira. Eczanın muvakkat teminatı (16,73) Türkku§u Genel Direktörlüğün. 

dır. liradır. den : 

3 - Muvakkat teminat (514,50) li - 4 - Şartname ve müfredat listele -
radır. rini görmek isteyenlerin her gün en- . 18 T~~uz 939 s.~lı .. günü ihale -

4 - . . . .. cümen kalemine ve isteklilerin de 11. sı .~akarrur eden Inonu kasabasiyle 
i Şa~name ~~ kro~~sını gormek 8. 939 cuma günü saat 10,30 da beledi- Turkkuşu kampı arasındaki şose yo-
steye~lerın .he~ gun encumen kalemi- ye encümenine müracaatları lunun inşaatı, görülen lüzum üzeri _ 

Ankara 
n~ ~~ ısteklılerın de 28 . .7· 939 cuma ( 3281) · 13261 ne ihalesi bir hafta sonraya yani (26. 
g~nu s~at 10,30 da beledıye encüme - 7. 939 tarihine tesadüf eden çarşam _ 
nıne muracaatları. ha) gününe tehir edildiği il.:i.n olunur. 

satış deposu 
Yenihal No: (1 . 
59) kağıtçı M. Ne-

dim lrengün Tl: 
2246 1003 

Ankara ·.Valiliği (3220) 13246 2662 
Fakülteler 

Kömür alınacak 
Bir milyon kapsül ahnacak 
Ankara Belediyeainden : Mobilye yaptırılacak 

1 - Menba suları kablarına talike- Ankara Dil ve Tarih. Coğrafya 
ve tahakkuk dil ek üzere bir mi on ka sul on Fakültesi Dir "'rlüwünden • 

Dr. Asaf Koryak --. 
Deri, saç, Tenasül hastalık la 

lan mütehassısı Belediye 11ırc:ı;ı 

REHBER Ap. Saat 15 . 19 Ev 
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· Milli Müdafaa .V. 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi 175 kuruş mukabi -
linde komisyondan alınabilir. 

(200.000) iki yüz bin çift kundura ka 
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

en az bir saat cvclinc kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

yetmiş adet çelik saçtan mamul ek -
mek dolabı (200) iki yüz adet çelik 
saçtan mamul Erat yemek masası, 

(400) dört yüz adet erat yemek sıra
sı ve ( 400) adet tabura kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur l?Ün 

ve saatte komisyona müracaatları, 

İlôç kutusu al.nacak 
2 - İhalesi 2 Ağustos 939 çarşam -

ha günü saat on birdedir. 

(3166) 13139 

Frenk gömleği alınacak (3081) 13131 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat cveline ka -
dar komisyona makbuz mukabili ver -

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

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

M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko
misyonundan : 2 - İhalesi 11 ağustos 939 cuma gü 

nü saat on birdedir. 

2 adet 1 akım bileme fezgatı 

ah nacak 
meleri lazımdır. (2780) 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı o

tuz bin lira olan on yedi kalem a]u -
minyüm ilaç kutusu kapalı zarf usu
liyle 31 temmuz 939 pazartesi günü sa
at 11 de Ankara'da M. M. V. satın al -
ma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2250 lira olup şart
namesi 150 kuruş karşılığında adı ge
çen komisyondan alınır. 

12778 

4000 adet iş elbisesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

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

1 - Beherine tahmin edilen fiyat 
(210) kuruş olan (14.500) adet frenk 
gömleği kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - İlk teminatı (2284) liradır. 
3 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan (155) kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

3 - İlk teminatı (1950) bin dokuz 
yüz elli liradır. 

4 - Şartnamesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satınalma komisyonun 
dan (130) kuruş bedel mukabilinde a
lınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rinde yazılı belgelerle birlikte ilk te
minatlarını ve teklif mektuplarını be
hemehal ihale saatinden bir saat ev
veline kadar M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (3303) h3275 

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

' Tahmin edilen bedeli (5400) lira o-
lan 2 adet takım bileme tezgahı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü mer'.-ez 
satın alma komisyonunca 10.8.1939 
perşembe günü saat 15 te pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (405) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
madıklarına ve bu işle alakadar tüc -
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (3177) 13162 

3 - Eksiltmeye girecekler kanun! 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol -
duklarına dair vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatından behe
mehal bir saat evelinc kadar Ankara'
da M. M. V. satın alma KO. na verme-
leri. (2241) 12249 

Seyyar Etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(195.000) yüz doksan beş bin lira o
lan yüz elli tane yerli veya yabancı 

rnamillatından olmak üzere seyyar e
tüv kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 11000 on bir bin 
lira olup şartnamesi 975 kuruş karşılı
ğında M. M. V. satın alma Ko. dana
lınır. 

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

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

tın alma komisyonuna vermeleri. 
(3053) 13017 

Klor asetof en on 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

3 - Şartname ve nümunesi her gün . . . . 
komisyondan alınab·ı· 1 - Hepsıne tabının edılen fıyatı 

ı ır. ı· k. f 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 4750 ıra olan 400 ılo klor aseto e • 

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ~~n açık eksilt~e ~s~_liyle ve 4 Ey • 
ilk teminat ve teklif mektuplariyle Jul 939 pazartcsı gunu saat 10 da An
birlikte ihale saatinden bir saat eveli _ karada M. M. V. satın alma Ko. da 
ne kadar komisyona vermeleri. (2896) satın al1ınacaktır. 12862 2 - lk teminat 356 lira 25 kuruş 

olup şartnamesi her gün öğleden son
Muhfelif makine yağı ahnacak ra M. M. v. satın alma Ko.da görü -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- lür. 
misyonundan : 

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

2 - İlk teminatı (84) lira 38 kuruş-
tur. 

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

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinden e
ve! Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. (3054)' 13018 

Sıhiye arka çantası 

alınacak 

4 - İhalesi 9 ağustos 939 çarşamba 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgeler ile ilk teminatlarını 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3167) 13140 

Kısa don alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bcherine tahmin edilen fiyat 

(45) kuruş olan (13350) adet kısa don 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 11 ağustos 939 cuma gü
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (451) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 

3 - Evelce bedeli mukabilinde 
~artname almış olanlar komisyona mü 
racaatla şartnamede tadil edilen kısım 
lan öğrenebilirler . 

4 - Eksiltme 3 ağustos 939 perşem
be günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

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

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- M. V. satın alma komisyonuna verme-

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2496 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü madde ]erinde yazılı belgeler
le bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol
duklarına dair olan vesikalarını tek
lif mektuplariyle birlikte eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. na vermeleri. 

(2353) 12342 

19 kalem elektrik malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 19 kalem elektirk malzemesi 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5210 lira olup ilk 
teminat miktarı 390 lira 75 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 8. 
939 perşembe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak · 
tır. 

3 - Liste ve şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncü mad<lelerinde yazılı vesaikle bir 
likte ilk teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evetine ka-
d.a.r komisyona vermeleri. 

(2476) 12449 

Bir tezgah ahnacak 

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

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti .Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (25) kuruş 50 santim olan 27000 
kilo benzin kapalı zarf usuliyle müna 
kas.aya konulmuştur. 

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

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

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın a!ma komisyo -
nundan alınır. 

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

(2904) 12879 

inşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 133576 yüz otuz üç 

bin beş yüz yetmiş altı lira 85 kuruş 

olan Mamakta ga7 taburu kışlası ik · 
malı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 2 _ Eksiltmesi 31. 7. 939 pazartesi 
rnisyonundan : günü saat 11,30 on bir buçuktadır. 

ı - Bir adet satıh taşlama tezgahı 3 - tık teminatı 7928 lira 85 kuruş 
açtk eksiltme suretiyle satın alınacak- olup şartnamesi 668 kuruş mukabilin
t· r. Muhammen bedeli 2000 lira olup de komisyondan alınır. 
ilk teminat miktarı 150 liradır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu • 

2 - Açık eksiltmesi 14. 8. 939 pazar ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
te"iı günü saat 11 de vekalet satın al - 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
ma komisyonund~ yapıl~caktır.. gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti-

3 - Şartnamesı her gun komısyon- caret odasından alacakları vesikalarla 
C:a görülebilir. birlikte zarflarını ihale saatinden be -

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve - hemhal bir saat evcline kadar M. M. 
saikle birlikte ilk teminat mektup ve- V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
ya makbuzlariyle muayyen saatte ko - (2983) 12976 
nıisyonda bulunmaları. (2569) k 

12548 Çizme alınaca 

Sahra pili alınacak 
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - Beher çiftine tahmin edilen 
miayonundan : fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka-
491 o lira olan 6500 tane sahra pili açık palı zarf usuliyle münakasaka konul-
eksiltmeyc konmuştur. muştur. 

2 - Eksiltmesi 15. 8 939 salı günü 2 - İhalesi 3. Ağustos 939 pcrşcm-
saat 11 dedir. be günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 398 lira 25 kuruş 3 - İlk teminatı (8680) sekiz bin 
ol ıp şartnamesi kumisyonda görülür. altı yüz seksen liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 4 - Evsaf şartnamesi (743) yedi 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 mad yüz kırk üç kuruş ~ukabilinde M. 
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş- M. V. satın alma komısyonundan alı -
lcrlc iştigal ettiklerine dair ticaret o· nır. 
dasından alacakları vesikalarla birlik· 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
satın alma komisyonunda bulunmala . delcrinde gösterilen vesaikle teminat 
rı. (2700) 12648 ve teklif mektuplarını ihale saatin -

den en az bir saat evci M. M. V. sa-
PreS tezgahı ahnacak tın alma komisyonuna vermeleri. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -
misyonundan : 

ı - Kapalı zarf usuliyle 5 adet pres 
tezgahı ile bir adet saç kıvırma maki
nası satın alınacaktır. Muhammen be
deli (34.600) lira olup ilk teminat mik 
tarı 2595 liradır. 

ı - Kapalı zarfla eksiltmesi 24. 8. 

(3052) 13016 

200.000 kundura 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi 

misyonundan : !eri. (3168) 13141 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı otuz lira olan iki bin adet sı

hıye arka çantası 2 Ağustos 939 çar • 
şamba günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 4250 lira olup şart 
namesi 300 kuruş karşılığında M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol
duklarına dair vesikaları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin -
den behemhal bir saat eveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın Kona . · ver -
melerı. (3055) 13019 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Çorluda karakol binası ile 5 a

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

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

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

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

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

1 - Kütahyada iki pavyon ile iki 
cepanelik kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. Keşif bedeli 60.035 lira 
38 kuruş olup ilk teminat mikt::ı.n 

4252 liradır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4.8.939 

cuma günü saat 11 de Vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Plan, proje ve şartnamesi 32C 

kuruş mukabilinde her gün komis
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmiyc girebilmek için iha· 
le gününden en az bir hafta evci hava
inşaat şubesinden vesika almak lazım 
dır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı kanun1 vesika
lariyle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. (3057) 

13021 

Yün fanila ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beherine tahmın edilen fiyat 

(200) kuruş olan (10620) adet yün fa
ni! kapalı zarf usuliylc münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 ağustos 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1593) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
de 1 erinde gösterilen vesaikle teminat 

Tire fanila ahnacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beherine tahmin edilen fiyat 

(60) kuruş olan (16000) adet tire fa
nila kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 8 ağustos 939 salı günü 
saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (720) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde yazılı belgelerle ve ilk temi
natıyle teklif mektuplarını ihale saa

tından behemehal bir saat evelinc ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3169) 13142 

Karyola ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beherinin fiyatı (19) on dokuz 

lira 50 kuruş olan (2230) adet karyo
la (altlı üstlü) kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 ağustos 939 pazartesi 
günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (3262) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo -
nundan (220) kuruş bedel mukabilin -
de alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de gösterilen belgeler v,. ilk teminat
ları ile teklif mektuplarını ihale sa -
atinden behemehal bir saat evel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele -
ri. (3170) 13143 

Pijama alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyat (175) kuruş olan (17950) takım 
pijama kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 12 ağustos cumartesi gü
nü saat on bird~ yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (2356) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan (158) kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yazılı belgelerle ilk teminatla -
rını ve teklif mektuplarını behemehal 
ihale saatından bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3171) 13144 

Hizmet hayvanı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Muhtelif ordu hizmetleri için pa

zarlıkla hizmet hayvanı satın alına -
caktır. Satılık hayvanı olanların 7 a
ğustos 939 pazartesinden itibaren her 
gün iş saatlerinde hayvanları ile bir -
liktc Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. na müracaatları. (3172) 13159 

(elik sa(dolap, saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - He sine tahmin edilen fi at 

Deniz. Levazun ·:-~" : 

Kösele alınacak 3 ton difenilüreton 
M. M. V. Deniz Levazım Satm ahnacak 

Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli "17.250" lira Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
olan "10.000" kilo kösele 27. Temmuz dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
939 tarihine rastlıyan perşembe günü misyonundan : 
saat "14" de kapalı zarfla alınmak üze Tahmin edilen bedeli (9150) lira 0 • 

re eksiltmeye konulmuştur. lan 3 ton Difenilüretan Askeri Fabri-
2 - İlk teminatı "1293" lira "75" ku kalar umum müdürlüğü merkez satın 

ruş olup şartnamesi her gün komis - alma komisyonunca 10. 8. 1939 perşem 
yondan parasız olarak alınabilir. be günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 

3. - İstek~i~erin 2490 ~ayılı kanunu~ edilecektir. Şartname parasız olarak 
tarıfatı dahılınde tanzım edeceklerı komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli vakkat teminat olan (686) lira (25) 
gün ve saatten bir saat ev~line kadar kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
Kasımpaşada bulunan komısyon baş · 3. maddelerindeki vesikle komisyoncu 
ka~Iığına makbuz mukabilinde verme olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
lerı. (5029/2924) 12946 cardan olduklarına dair Ticaret odası 

vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

(3213) 13169 

. . 

Askeri Fabrikalar ; 
2 adet satıh taılama tezgahı 

70.000 metre izolaband ahnacak ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
misyonundan : dürlüğü Merkez Satın Alma K.o-

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o- misyonundan : • 
lan 70.000 metre 1zolaband Askeri Fab Tahmin edilen bedeli (5800) lira o
rikalar umum müdürlüğü merkez sa- lan 2 adet satıh taşlama tezgahı aske
tın alma komisyonunca 31. 7. 1939 pa- ri fabrikalar umum ı:nüdürlüğü mer. 
zartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla kez satın alın~ .~o~ısyonunca 14. 8. 
ihale edilecektir. Şartname parasız 0 _ 1939 pazartesı gunu saat 14,30 da pa
larak komisyondan verilir. Taliplerin zarlıkla ihale edilecektir. 
muvakkat teminat olan (105) lira ve Şartname parasız olarak komisyon-
2490 numaralı kııı.nunun 2 ve 3. madde- dan verlir. Taliplerin muvakkat temi4 
lerindeki ve ikıe komiayoncu olmtt. nat <;>\nn <43S) llra ve 24$>0 nul"l)at"alı 

dıklarına ve bu işle alSkadar tüccar - }<anunun 2 Ve 3. maddelerindeki vesa. 
dan olduklarına dair t~caret odası ve- ıkle komısyoncu uııuauuua. ....... ·- __ 

sikasiyle mezkur gün ve saatte komis işle alakadar tüccardan olduklarına 
yona müracaatları. dair ticaret odası vesikalariyle mez • 

(3040) 13088 kur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (3309) 13280 

149 kalem ateıe mukavim 

muhtelif 
6 kalem ve ceman 130 adet 

mengene ahna'a~ 
tuğla ve har~lar ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü4 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· dürlüğü Merkez Satm Alma Ko

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- misyonundan : 
misyonundan : Tahmin edilen bedeli (2200) lira o-

Tahmin edilen bedeli (151.170) li - lan 6 kalem ve ceman 130 adet Menge 
ra olan 149 kalem ateşe mukavim muh ne Askeri Fabrikalar umum müdürlü
telif tuğla ve harçlar Askeri Fabri - ğü merkez.satın alma komisyonunca 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 10. 8. 1939 perşembe günü saat 16 da 
alma komisyonunca 7. 8. 1939 pazar - pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna -
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale me parasız olarak komisyo"ndan veri· 
edilecektir. Şartname (7) lira (56) ku lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
ruş mukabilinde komisyondan veri _ (165) lira ve 2490 numaralı kanunun 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle ko .. 
(8808) lira (50) kuruş ve 2490 numa - misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ta.kadar tüccardan olduklarına dair ti· 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve caret odası vesikasiyle mezkilr gün ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları - saatte komisyona müracaatları. 
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez- (3310) 13281 

kur gün ve saatte komisyona müraca- 8 "d f f f "h 1 k 
atlan. (3039) 13116 a e reze ezga 1 a 1naca 
1 O adet hassas kü~ük torna 

tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Sahn Alma Ko
misyonundan : 

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 salı günü saat 15,30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1177) Ji. 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nutı.un 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

27 5 Metre mikabı çam tahtası 
250 " ,, .. " 
250 " .. ,, " 200 ,, .. ,, " 25 

" ,, 
" .. 

Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 
dürlüğü Merkez Satın Alına Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lir~ 
olan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fahri 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14. 8. 1939 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir, 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (750) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle komisyonucu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları • 
na dair ticaret odası vcsikasiyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3311) 13282 

0,15 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 " .. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satrn Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan Miktar ve eb'adı yukarda yazııı 
beş kalem çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
alma komisyonunca 3-8-939 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla iha'e 
edilecektir. Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3750) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala . 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticar 
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Levazım Amirliği 

iki hınaar yaphr1lacak 

Sığır eti ahnacak 
lilerin komutanlık aatın alma komiı · 
yonuna müracaatları illn olunur. Pirinç alınacak 

(3094) 13013 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : s ""' t• ı k Alma Komisyonundan : 
ı _Çanakkale müstahkem mevki IQlr e 1 a ınaca ı - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

birlikleri ihtiyacı için ıoo.ooo kilo nk • _ •-= 1• ~. S t için 96.000 kilo pirinç K. zarfla eksilt 
. A ara ..... vazım .ruuır ııı a m 

sığır eti kapalı zarfla eksıltmeye kon- K • d meye konmuştur. 
, Ankara Levazım Amirliği Satm muştur. · Alma omıkıykonl un ilan h: k k' 2 - Tahmin bedeli 19200 lira olup 
·a 1 . d . SOO 1. 1 ı - Çana a e m sta em mev ı . ı440 1. d 
"'nıa Komıayonun an : Tahmin bedelı 28 ıra o up mu - . • ih . . . k al muvakkat temınatı ıra ır. 

vakkat teminatı 2137 lira 50 kuruş - Ezıne garnızonu tıyacı ıçın ap. ı 3 - Eksiltmesi 7. 8. ı939 pazartesi 
l - Erzurumda yeniden yaptırıla • tur zarfla eksiltmeye k~nulan 64SOO kılo günU saat 10 da D. Bakır Lv. A. Sa. 
kolan iki adet hangar kapalı zarfla · Ek .1 . ı 8 1939 1 .. .. sıitr etine ihale tarıhi olan 7. 7. 939 Al K d alacaktır it ·ı 3 - sı tmesı . . sa ı gunu . .. d r k d . o. nun a yap . 
;• tmeye k.onmuşt~r. . k saat ıı dedir. Postada vaki gecikme - cuma günu saat ~6 :S. ta ıp çı : ı - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

"""i Tabının bedelı 6~220 lıra3:~ ru- ler Ko. ca kabul edilmez. ğından ?490 .~yı7ı 7 9 n9unu~h' d ın~ı me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
1 ° up muvakkat temınatı 4 ıra 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt· maddesıne gore · : .3 tarı ın .en ı- cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
kuruştu~. . .. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- ti~aren 7· 8· 939 tarıhıne ka~ar hır ay le birlikte ihale gün ve saatinden en 

ı/- Eksıltm~sı 28. 7. ı939 cuma gu- cü maddelerinde istenilen belgeleriy - muddetle uzatılarak pazarlıga bıra • geç bir saat eveline kadar teminat ve 
u saat ıs dedır. . . . h 1 .. t' d kılmıştır. t kl'f k 1 D B k L A .. . . kl . k 'it le bırhkte ı a e gun ve saa ın en en kQ . beh Lfl 30 L e ı me tup arını . a ır v. . 
'T - j:ksıltmeye gırece erın e sı • . . k d . 2 - Mez r etın er 11; oıu 11;U S . 1 · lbt .. .. 

1 
k 2 3 .. geç hır saat evelıne a ar temınat ve . k kd" d"l a. Al. komısyonuna verme en, şart -

gunu 2490 sa~ı ı ~nunun • ~n- teklif mektuplarını Çanakkale müs • ruştan ı93SO lıra ı~et ta ır e ı : namesi her gün it zamanında komis-
ınaddelerinde ıstenılen belgelerıy • hk k. t n al a k . mittir. Muvakkat temınatı da ı451 li- d .. .. 1 bT ı3ı51 

MALİYE VEKALETİ VE TÜRKİYE 
İS BANKASINDAN : 

5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lı kanun ile tedavülden kal
dınlmuı kabul olunan mülga, 

DONANMA CEMİYETİ 
PİYANGOSU 

Tahvillerinin itibari kıymetleri olan yüz kuruıtan Türkiye it 
Bankaıı ıube ve ajanıları tarafından 1 Ağuıtoı 1939 tarihinden 
itibaren tediyeıine baılanacaktır. 

Tediye muameleıi 31 Mayıı 1940 tarihinde hitam bulacağın• 
dan hamillerin bu tarihe kadar Banka ıubelerine müracaat etme-
leri ilin olunur. 2735 le birlikte ihale gün ve saatinden en ta cm mlev. ı sa ı (30~1) omısly3o0n10u - ra 2S kuruıtur. yon a goru c ı ı:. 

t • b" ı· k d . t na verme erı. . 1 • i "k 1 t S d ğ 1 k •Ç ır saat eve ıne a ar temına ve 3 - Talıp erın t caret veaı a an e- a e ya I a ınaca tekli çıkmadığından bir ay içinde ne-
tirlif mektuplarını Erzurum askeri Sıg"" 1 r eti ah nacak minatlariyle birlikte her gün için ko- Yulaf ah nacak ticelendirmek üzere 17 Temmuz 939 
tın alma komisyonuna vermeleri. misyona müracaat edebilirler. Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliii Satm da yapılan etin pazarlığında talip çık-

hrtname ve planları her gün komis - 4 - Son pazarlık gUnU 7. 8. 939 pa- Alma Komiıyonundan : Alma Komı"ıyonundan : madığından son pazarlık 7 Ağustos 
onda görülebilir. (2901) ı2876 Ankara Levazım Amirliği Satın •artesı· saat 17 ye kadardır. · l"k "ht' · ·· ·· ıs d E 

1 K 
. d .. 1 - Bursa garnızonu sene ı ı ıyacı ı _ Ankara garnı"zonu hayvanatı 939 pazartesı gunu saat e rzu -

A ma omısyonun an : (3051) 130ı5 d • K fi k 1 k · d 

Sığır eti ve kuru ot 
ı - 3. kor merkez birlikleri ihtiya- için 26000 kilo sa eyaıı . zar a e - ihtiyacı olan 690,000 kilo yulaf kapalı rum askeri satın a ma omısyonun a 

ıiltmeye konmu~tur yapılacaktır. Tahmin bedeli 22.SOO li-
cı için 150.000 kilo sığır eti K. zarfla Kuru ot a·ıınacak s . zarfla eksiltmeye konmuıtur. 2 Tahmin bedeli 26 000 lira olup 1 ra ilk teminatı 1687 lira SO kuruştur. 
eksiltmeye konmuıtur. - . '. 2 - Tahmin bedeli 4312S lira o up 

muvakkat temınatı 1950 hradır . k Şartname ve evsaf kolordunun bütün ah nacak 2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- Ankara Levazım Amirliı·i Satm . . · . muvakkat teminatı 3234 lıra 38 uruş-3 - Eksıltmesı 7. 8. ı939 pazartesı garnizonlannda mevcut ve aynıdır. 

S 
vakkat teminatı 3037 Jira 50 kuru' - Alma Komisyonundan : .. .. d d" tur. d ·· '"l bT ~nkara Levazım. Amirliği atm gunu saat 11 e ır. . . . 3 - Eksiltmesi 11. 8. ı939 cuma gü Her gün ve her yer e goru e ı ır. 

,.1 K . d tur. 1 - Malatyada bulunan 62. alayın 4 _ Eksiltmeye gıreceklerın eksılt- .. ıı d d' (327S) 132S7 
illa .~mıı!onun. a-:' : . 3 - Eksiltmesi 31. 7. 1939 pcrşem. hayvanatı ihtiyacı için 360000 kilo ku k 2 3 .. nu saat e ır. 
1 Tumenın Denızlıdekı kıtaatı - b .. .. 11 d d' m .. e günü 249.0 sayı.h a_nunun ' ~n- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· Sade yag""'ı alınacak - . . . • etı" • e gunu saat e ır. ru ot kapalı zarfla ekıiltmeye kon - dd 1 d t 1 b 1 1 llın senehk ıhtıyacı olan 84 aıgır 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksı"lt- cu ma e erın e ıs enı en e ge crıy- .. .. 2490 1 k n 2 3 ün 

il' k 1 fl k · ı . 27 7 939 muıtur. 1 b" . 1 .. f d me gunu sayı ı anunu ' . . ı·~· S ın apa ı zar a e sı tıne11 . . me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- T h . bed r ı9800 lira olup e ırlıkte iha e ~un ve saa ın .en en cü maddelerinde istenilen belgeleriy- Ankara Levazım Amır ıgı atın 
Pertembe günü saat 15 de 391 ton k~- cü maddelerinde istenilen belgeleriy - m~v;ka: t~~~natı ;3~S lira 90 kuruş- geç .bir saat evelıne kadar t~.mınat ve le birlikte ihale gün ve saatinden en Alma Komiı}'enundan .= 
l'\l otun eksiltmeıi 28. 7. 939 cuma gu· le birlikte ihale gün ve saatinden en teklıf mektup.larını Bursa tum~n sa • geç b\r saat eveline kadar teminat ve 1 - Kapalı zarfla eksı!tmeye . ko -
bii ıaat 11,30 da laparta tümen satıl • geç bir saat eveline kadar teminat ve tur. . . .. tın alma komısyonuna vermelerı. teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- nulan 20,000 kilo sadeyagına cksıltme 

d 1 k 3 - Eksıltmesı 4. 8. 1939 cuma &u- ş · İ t b 1 A k Lv a- . .. .. . · d - d b" komisyonun a yapı aca tır. teklif mektuplarını Çorluda kor sat - .. artnamcsı s an u • n ara . liği satın alma komısyonuna vermelc- gununde ısteklı çıkma ıgın an ır ay 
Sığır etinin muvakkat teminatı ı260 tın alma komisyonuna vermeleri. nu saat 9 da~ır. k i S mirlikleri satınalma komisyonlarında ri ve şartnameyi görmek isteyenlerin zarfında intaç edilmek üzere pazar -

l. kk t teminatı Şartnamesı Elazığdaki as er a. B ·· ı k · · b d l" ı7000 ıra, kuru otun muva a Şartname ve evsafını görmek iste - . ve ursa tumen satın a ma omısyo - her öğleden ıonra komisyona müraca- lığa çıkarılmıştır. Tahmın e c ı 
1173 liradır. yenler her gün komisyona müracaatla A:!· Ko: ?.azartesı, çartam.?- ;~.tu~a nunda her gün parasız görülebilir. atları. (3272) ı32S4 lira, ilk teminatı 1279 liradır. İlk pa -

(2926) ı2899 görebilirler. (3092) ı30ll &:unlerı oğleden ıonra goril e ı ece - (319S) 131S2 S d " 1 k zarlığı 28. Temmuz 939 cumartesi gü-

h 1 k tır. Ek .
1 

• kl . k 'lt k a e yagı a ınaCa nü saat ıs de Erzurum'da askeri satın 

No Ut a ınaca ı k 4-:: .. sı tmeyeıgıkrece erın2e3süı • Sıg"" ır etı· alı naca alma komisyonunda yapılacaktır. Sade yağı a ınaca me gunu 2490 sayı 1 anunun ' n- Ankara Levazım Amirliği Satın . k 'l 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • Alma Komiıyonundan : . Şart1namdcsı kolordunun te md ır gHaerr-

Ankara Levazım. Amirliii Satın . . . ü . d Ankara Levazım Amirliii Satın . k l"k 'h nızon arın a mevcut ve aynın ı · Ankara Levazım Amirliii Satm le bırlıkte ıhale g n ve saatın en en ı - Konyadakı ıtaatın sene ı ı • .. d .. .. 1 b'l" 
41ma Komisyonundan : d . 1. k d . t Alma Komisyonundan : . k"l d ~ K. gun ve her yer e goru e ı ır. Alma Komisyonun an : geç hır saat eve ıne a ar temına ve tıyacı olan 27.000 ı o sa eyagı 32S8 ı _ Senelik ihtiyaç için 11 taksitte 1 - Muğla Marmaris garnizonları teklif mektuplarını Elazıt tümen sa- ı - Çanakkale müstahkem mevki zarfla eksiltmeye konmuıtur. (

3276
) 

1 

alınmak ve tilmen anbannda muaye~e- için 20000 kilo Milas Küllük ve Bod· tın alma komisyonuna vermeleri. Kilitbahir garnizonu için kaplı zarfla 2 - Tahmin bedeli 30.140 lira olup Münakasa iptôli 
•i yapıldıktan aonra birlikler .garnı. - rum garnizonları için 19000 kilo sade (3048) ı3023 eksiltmeğe konulan 80 ton sığır etine muvakkat teminatı 282S lira 63 kuruı-

hh d t k · 1 k Ankara Levazım Amirliii Satın 
zonlarına kadar sevki mütea ı e aı yağı kapalı zarfla c sı tmeye onul • 6.7.939 perşembe günü saat 11 de de ya tur. 
Olrnak Uzere 89800 kilo nohut K. zarf- muştur. Yulaf ah nacak pılan eksiltmesinde zuhur eden bir ta· 3 - Ekıiltmesi 15. 8. 1939 salı gü. Alma Komiıyonundan : 
la eksiltmeye konmuştur. 2 - İhaleleri 31 Temmuz 939 pa - lip mezkOr ete 30 kuruş fiyat teklif nü saat - dedir. Çanakkale ihtiyacı için kapalı zarf-

2 - Tahmin bedeli ı0776 lira olup zartesi günü saat ıs de yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliii Satm ettiğinden ve bedeli muhammenesine 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· la eksiltmeye konulan ZOO ton benzin 
lııuvakkat teminatı 808 lira 20 kurut • 3 - Muğla garnizonuna ait olanın Alma Komisyonundan : müsavi olduğundan komutanlıkça ga- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un- SO ton. n:ıazot, 20 ton vakum ve .s ton 
tur. tutarı 22000 lira ve muvakkat temi - 1 - Tümen birliklerinin ıenelik ih· li görülmüştür. cü maddelerinde istenilen belgeleriy- valvalınuı alımından vazgcçılerek 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba natı ı6SO liradır. Milis garnizonuna tiyacı için S30 t.:ın yulaf kapalı zarf . 2 _ İhale kanununun 40 ıncı mad· le birlikte ihale gün ve saatinden en eksiltmeden kaldırıldığı ilan olunur. 
t'lııu saat 11 dedir. ait olanın tutarı 20900 lira ve muvak- ıa eksiltmeye konmuıtur. !halesi 7. deıine göre bir ay müddetle uzatıla- geç bir saat evetine kadar teminat ve (33

04) ı3276 
• - Eksiltmeye gireceklerin eksilt kat teminatı 1S68 lira olup toptan ve- AğuıtOI 939 puarteıi günü aaat ıo rak pazarlığa çıkarılmıştır. 6. 7. 939 tekli.f mektuplarını K~nya satın alma Muhtelif malzeme ye eıya 

me l{inü 2490 sayılı kanunun 2, ve ün- rilebilir. Teklif mektupları ihale aa - da yapır.tcaktır. Umum tahmin tuta - tarihinden itibaren istekliler her gün komısyonuna vermelerL 
CÜ lbaddelerindc istenilen belgeleriyle atinden bir saat evel komiıyona ve - n 2S970 lira olup ilk teminab 1948 li- i in ko · na mür t debili ler. (3273) 13255 
birlikte ihale _.un. - artnameı omiayon- 2 · k • ı k 1 k · ruıtan 4.000 lıra ıymet takdir edll-

:ı ,. v. - mutan ı satın ama omısyonuna da go"'rülcbı'lı'r. . . M ,. k · mıştır. uvakkat teminatı da ı800 li. 
en utıD alma omısyonuna verme - müracaatları ilin olunur. 3 - İıtekliler ticaret odasına ka • 

teri. (2927) 12900 13012 radır. 
(3093) yıtlı olduklarına dair vesika göıter • 4 - Talipler son pazarlık günü olan 

Odun ahnacak A J f J ak mek mecburiyetindedirler. 7 8. 939 pazartesi günü saat ıı e kadar 
rpa Ve JU a a mac 4 - Eksiltmesine iştirak edecekler her gün ticaret vesikaları ve teminat· 

Ankara Levaznn - Amirliii Satm 
Alma Komiayonundan : 

2490 sayılı kanunun ikinci üçüncü lariyle birlikte müracaatları. (3050) 
Ankara Levazım Amirliği Satan maddelerinde yazılı vesikaları ve te· 13027 

Alma Komisyonundan : minatı muvakkatalariyle teklif mek • 

Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 1 - Muğla, Marmariı, Milb, Kül -
1,722000 kilo odun kapalı zarfla ekıilt- ilik ve Bodrum garnizonları ıenelik 
lbeye konmuıtur. ihtiyacı olan 3SO.OOO kilo arpa ile 

2 - Tahmin bedeli 17220 lira olup 3SO.OOO kilo yulafa talip çıkmadığın • 
ıı.ıuvakkat teminatı 1291 lira 50 kuruş- dan tekrar kapalı zarf usuliyle eksilt-
ltur. meye konulmuttur. 

3 - Ekıiltmesi 31. 7. 1939 pazartesi 2 - İhaleleri 2 ağustos 939 tarihine 
tünü saat 11 dedir. Şartnameyi gör • tesadüf eden çarpmba saat 15 te ya-
llrıek iıteyenlerin her gün ve. pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 3 - Arpanın tutarı 19250 lira ve 
lbıe gUnU 2490 sayılı kanunun 2, ve Un· muvakkat teminatı 1444 liraya yulafın 
itti maddelerinde iıtenilen belgeleriyle tutarı 2012S lira ve muvakkat temina· 
!birlikte ihale gün ve saatinden en geç tı 1509 liradır. 
l>ir saat eveline kadar teminat ve tek- 4 - Teklif mektuplan ihale saatin
~if mektuplarını Siirt tümen satın al . den bir saat evci verilmelidir. Şartna· 
- komisyonuna vermeleri. meler komisyondadır. 

(2928) 12901 S - Kanuni veaaiki haiz olan istek· 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazun Amirliği SAtm Alma Komiıyonundan ı 

"reılim mahalli Miktarı Tutarı M. temi. İhale T. Saati 

l>ınarhiaar Top. A. 870000 43SOO 3263 7-8-939 16 
bcmirköy Hd.A. 168000 9914 744 7-7-939 ı6,30 

ı - Yukarda teslim mahalli mikdarı tutarı ilk teminatı ihale tarihi ve 
laati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usulü ile kıtlık yulak satın alı
ııacaktır. 

2 - Taliplerin gün ve saatte komiıyonda hazır bulunmaları. 
3 - Evsaf ve tartnameyi görmek istiyenlerin komisyona mesai günle -

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

lbektuplarının komisyona vermeleri ilAn olunur. (304S) ı3025 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

'l'cılim mahalli Miktarı Tutarı İlk tem. ihale T. 

l>emirköy HdA. 108 
l:»ınarhisar Top. A. S20 

4860 
18200 

36S 
136S 

8-8-939 
8-8-939 

Saati 

16,30 
16 

tuplarını ihale günü ihaleden bir sa • 
at evetine kadar lzmir'de Burnova'da 

Arpa Ye yulıf ah111<1k 
asker! aatın alma komiıyonuna mak • Ankara Levazım Amirliii Satın 
buz kartılıp vermeleri iltn olunur. Alma Komiıyonundan : 

(3ı92) 13149. 

Sade yağı ah nacak 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazun Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

Af:Aiıda cinı ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminatı muvak kateleri gösterilen erzak ve mahru • 
~at hızalarındaki gün ve saaatlerde Polatlı garnizonu satın alma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. lateklile 
rın prtnam~leri ıörmek üzere Anka rada Levazım amirliğine ve Polatlıda alay levazım Md. Iütüne müracaat
ları ve teklıf mektuplarının ihaleden bir ıaat evvel Polatlıda komisyona vermit olmaları ilin olunur. (3308) 

?tf uhanunen ltfuvakkat 
Miktarı Bedeli Teminatı 

Cinıi Kilo Lira Lira Kr. İhale gün ve aaati --
Sıfır eti 22378 5147 386 00 
Odun 89000 1531 115 35 
Kuru ıoğarı 2500 200 15 00 
Mercimek 5280 792 59 40 
Bulgur 5000 400 30 00 
Pirinç 5000 1150 86 25 
Patateı 6000 540 40 50 
Kuru faaulya 8300 1079 80 57 
Börülce 1300 169 12 68 
Kok kömürü 114700 3441 258 00 
Kırible kömürü 90800 2270 170 25 
Zeytin 01100 330 2S 00 
Kuru ot 325000 11375 853 ı3 

Arpa 224000 10080 756 00 
Yulaf 260000 14300 1072 50 
Sabun JlSS - 64 65 

........ 

ı Demir et masası 
ıs Demir et bıçağı 
1 Mutbakta erzak koymafa mah

ıuı dolap 
1 Yangın arması. 13277 



: Nafia Vekaleti 

Yapı iıleri tesisat ilam 
N afra Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Yüksek Ziraat hıfzıssıhha enstitü
sü antıraks laboratuvarı soğuk hava 
tesisatıdır. 

Keşif bedeli 4237 liradır. 
2 - Eksiltme 9. 8. 1939 çarşamba 

günü sat 11 de Nafıa Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu oda
sında pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

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

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

2500 adet takviye sepeti 
almaca1< 

Nafıa Vekaletinden: 
1. 8. 939 salı günü saat 11 de Anka

rada Nafıa Vekaleti binası içinde mal 
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda cem 
an (10875) lira muhammen bedelli 
Haydarpaşa'da vagonda teslim şartiy
le 2500 adet gabyoninin (takviye se -
peti) kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (815,62) liradır; 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu 

vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

(3005) 13071 

Demir yol etüd işleri 
Nafıa Vekaletinden: 

Takriben 165 kilometreden ibaret 
olan E rzurum· Sarıkamış arasının 
demiryol etüdü işleri kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 2 Ağustos 939 çar -
şamba günü saat on beşte vekfiletimiz 
demiryollar inşaat dairesindeki müna 
kasa komisyonu odasında yapılacak -
tır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 
43.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 3225 lira -

dır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 

namesi, genel şartname, umumi fenni 
şartname, istikşaf hartası, istasyon me 
safelerinin ve iltisak kati mükafileri
nin hesaplarına ait 210 ve A2 numara
lı tipinden ibaret bir takım münakasa 
evrakı iki yüz on beş kuruş mukabi • 
linde demiryollar inşaat dairesinden 
tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı arttırma, eksilt· 
me ve ihale kanunu mucibince ibra · 
zına mecbur oldukları evrak ve vesi • 
kaları, muvakkat teminatlarını ve mü
nakasa tarihinden en az sekiz gün e -
vel referanslarını ve diğer vesikaları -
nı raptederek vekaletimize verecekle
ri bir istida ile bu iş için talep ede -
cekleri ehliyet vesikalarını ve fiyat 
tekliflerini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını mezkur kanunun ve eksilt
me şartnamesinin tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak 2. 8. 939 tarihinde saat 
on dörde kadar numaralı makbuz mu
kabilinde demiryollar inşaat dairesi 
eksiltme komisyonu reisliğine tevdi 
etmeleri lazımdır. 

{3035) 13074 

Ya?• ve imar işleri 

Kalorifer ve elektrik 

tesisatı ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye 'konulan iş: Anka

da yaptırılmakta olan Atatürk lisesi 
tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 154425 lira 11 kuruş
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 n kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis -
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 8.971 lira 26 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve-

dair alınmış ehliyet vesikası ibraz et· 
meleri lazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
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
trik tesisat ışi yaptıklarına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika 
rabtetmeleri muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

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

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

in11aı usta ve bölge sanat 
okullarma talebe ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Parasız yatılı olarak girmek is 
teyenler bulundukları vilayet merkez
lerinde açılacak müsabaka imtihanın -
da kazananlar arasından seçilecek • 
tir. 

2 - Paralı yatılı veya yatısız gir -
mek isteyenler için imtihan yoktur. 
Parasız yatılı girmek isteyenlerin 

en çok 17 Ağustos 1939 akşamına ka -
dar bulundukları yerlerin kültür di -
rektörlüklerine müracaat etmeleri la -
zımdır. 

Paralı yahlı veya yatısız girecekler 
doğrudan doğruya Ankara İnşaat us -
ta okulu ile Ankara, Aydın, Bursa, 
Diyarbakır, Edirne, İstanbul, • İzmir, 
Kastamonu, Konya ve Sivas bölge sa
nat okulu direktörlüklerine 2 Teşrini· 
evel tarihine kadar müracaat edebilir-
ler. (3102) 13243 

Benzin alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Sıhat ve İçtimai muavenet vekaleti 
içtimai muavenet işleri dairesi reisli • 
ğinde görebilirler. 

3 - Arttırma 1. 8. 939 salı günü sa
at 11 de Sıhat ve İçtimai muavenet 
vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Artırma açık olarak yapılacak 
tır. 

5 - Arttırmıya girebilmek için is -
teklilerin (135) lira muvakkat temi -
nat vermesi ve bundan başka bu cins 
hedim işlerini liyakatla ikmal ettiği
nie dair resmi makamlardan alınmış 
vesaik ibraz etmeleri. 

(3096) 13081 

Harita U. Md, 

Baskül ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı i
çin açık eksiltme usuliyle beşer yüz 
kilo tartar on üç adet baskül satın a
lınacaktır. 

1 - Baskülün beherine iki yüz lira, 
on üçüne iki bin altı yüz lira kıymet 
tahmin edilmiştir. 

2 - İhale 8. ağustos. 939 tarihine 
müsadif sah günü saat onda vekalet 
binasında müteşekkil satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi zirai kombinalar 
kurumu müdürlüğünden parasız ola -
rak verilir. 

4 - Muvakkat teminatı 195 (yüz 
doksan beş) liradır. 

5 - İsteklilerin bu baptaki vesika -
lariyle birlikte eksiltme günü ve saa -
tında komisyonda bulunmaları. 

(3142) 13133 

Motorin ve valvalin ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

10. 8. 939 perşembe günü saat 15 de Zirai kombinalar kurumu makinele-
Ankarada Nafıa vekaleti binası için _ ri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
de malzeme müdürlüğü odasında top- yüz ton mazot ve iki ton makineyağı 
lanan malzeme eksiltme komisyonun- satın alınacaktır. 
da 3818,75 lira muhammen bedelli 9000 1 - Mazotun litresine on üç ve ma
litre kırmızı benzin ile 650 teneke be- kineyağının litresine kırk kuruş kıy
yaz benzinin açık eksiltme usulü ile met tahmin edilmiştir. 
eksiltmesi yapılacaktır. 2 - İhale 8. ağustos 1939. tarihine 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı müsadif salı günü saat on beşte veka
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün Jet binasında müteşekkil satın alma 

ri mesktin 210 hektarlık sahasının hali 
hazır hartaları ile bunu çevreliyen 60 
hektarla 270 hektara varan sahanın 

1/4000 mikyaslı takeometrik harta -
sının alımı işi eksiltmeye çıkarılmış • 
tır. 

İşin maktu bedeli 4200 liradır. 
Muvakkat teminat 315 liradır. 
Eksiltme (31 Temmuz pazartesi) 

günü saat 15 de İnegöl belediye bina
sında belediye eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin be -
lediyeler imar heyetinden iştirak ve
sikası almaları ve bunu teklif mek -
tuplarına koymaları lazımdır. 

Şartnameler İnegöl belediyesinden 
ve Ankarada Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden parasız alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa -
at 14 de kadar İnegöl belediye reisli
ğine verilmesi veyauht posta ile bu 
saatten evel gönderilmiş bulunması 

lazımdır. 

{3263) 13252 

Ziraat Vekaleti 

Planiğraf aleli 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. deposunda pla
niğraf aleti konacak mahalde keşfin -
de yazılı şartlar dahilinde tadilat pa -
zarlıkla yapılacaktır. 

2 - Pazarlık 10. 8. 939 perşembe gü 
nü saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. 
lük binasında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 985 lira 82 kuruş, 
muvakkat teminat 73 lira 95 kuruş -
tur. Banka mektubu veya maliye mak
buzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2. ci ve 3. cü maddelerindeki vesika -
lar ve teminatlariyle beraber yukarı -
da yazılı gün ve saatte komisyona gel 
meleri. (3317) 13287 

Harta bezi ahnacak 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ---
~ Şebeke ıefi muavini aranıyor --------------------------------------------

Ankara Elektrik Şirketi Müdürlüğünden: 
Ankara şehri yüksek ve alçak tansiyon §ebekesi için bir 

şebeke şefi muavini aranmaktadır. 
Şartlar: Bir fen mektebi mezunu bulunmak, bu sahada 

uzun müddet çalışmış ve tecrübe sahibi olmak. 
Vazifesi: Yüksek ve alçak tansiyon şebekesi hesabat ve 

projelerinin hazırlanması ve tesisi, masraflarının tesbiti, 
yüksek ve alçak tansiyon tesisatrnın tesisi ile tekmil tevzi 
tesisatının kontrol ve bakımı. 

Personel şefi aranıyor 

E: Şartlar: Lise mezunu olmak ve maaş ile yevmiye hesa· 
:= batı ve vergi işlerinde kabili tevsik tecrübe sahibi bulun· 
E: mak. -:= Talep edilen aylık miktarını zikretmek §artiyle tanzim = edilecek mufassal tekliflerin 31-7-1939 tarihine kadar An
§ kara Elektrik ve Havagazr Şirketine gönderilmesi lazımdır 
== 2721 
":i'llllllJllllJllllllJllllllllllJlllllllllJlllllllllllllllllllllllJlllllJllllllll 

Kömür alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Beher ton için 
tahmin edilen fiat Teminat 

Lira kuruş Cinsı Miktarı ton Lira kuruş İhale günü 
------~ ----- -- ~- --- ------------------

Sömikok kömürü 100 184 00 26-7-939 çarşamba gün~ 
saat 15 de 

Yukarda Cins ve miktarı yazılı k:Smür eksiltmeye konulmuştur. İste 
!ilerin gösterilen gün ve saatte Em11iyet Müdürlüğünde toplanacak oll 
komisyona gelmeleri. 

24 50 

Şartnamesinin müdüriyetimiz hesap muamelat memurluğundan isten 
mesi. (2907) 12882 

P. T. ve T. Md. . 

2No. lı Fincan alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 

Satılık piyano 
Ankara P. T. T. Müdürlüğündet 

Hofman marka ayaklı ve az kull 
nılmış bir piyano 10-8-939 tarihint 
pazartesi günü saat 15 te hükümt 
konağı yanında hukuk fakültesi bif 
şiğinde 15 No. P.T.T. ambarında al 
ni surette pazarlıkla satılacaktır. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 1) Telefon hatları ihtiyacı için 
(100.000) adet 2 No.lu fincan kapalı 

(3300) 13272 

1 - Harta Gn. Drk. lügü ihtiyacı i- zarfla eksiltmeye çıkarılmı§tır. Memur ve müvezzi ahnacak den alınabilir. komisyonunca yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 286 lira 41 kuruş 3 - Muvakkat teminatı 1.035 (bin 

tur. otuz beş) liradır. 
çin 14,000 metre harta bezi nümunesi- 2) Muhammen bedel (22.000) mu. P. T. T. Umumi Müdürlüğünde 
ne göre alınmak üzere açık eksiltme- vakkat teminat (1650) lira olup eksilt 1 - İdaremiz münhallerine alın 

!ateklilerin muvakkat teminat ve 4 - Şartnamesi zirai kombinalar 

Şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik- kurum~ ~üdürlüğünden parasız ola -
rak verılır. 

te aynı gün saat 15 e kadar mezktlr 5 İ k 
• A - ste lilerin kapalı zarflarını aa-

komısyonda hazır bulunmaları lazım· at on dörde (14) kadar komisyona ver-
dır. (3257) 13249 meleri ve saat on beşte (15) komisyon

da hazır bulunmaları. (3143) 13134 

Maarif "Vekaleti 

Kütüpane memuru 

olmak isteyenlere 

Adliye Vekôleti 

Kanavi(e ve kmnap alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

Evrakı matbuanın sevk ve bendinde 

l _ Muhtelif şehirlerdeki umumi kullanılmak üzere 3000 metre kanevi · 
kütüphanelerimizde açılacak olan kü- çe ve 200 kilo kınnap pazarlık suretiy· 

k le satın alınacaktır. 

Maarif Vekilliğinden : 

tüphane memurlu larına en az orta 
okul tahsili görmüş dört memur alına Nümunesi Vekalet levazım v~ dai~e 

kt 
müdürlüğünde görülebilir. Talıplerın 

ca ır. 9 ·· 
2 _ Bu memurların seçimi için 7 pazarlık günü olan 28.7. 93 ~uma gu-

Ağustos 1939 tarihinde Ankarada ve nü saat 14 ~e tahmini bedelın %. 7,5 

İ b ı'd b" ·· bak · t'h gwu olan 60 Iıralık vezne makbuzlarıyle stan u a ır musa a ım ı anı ya~ . . 
1 

kt birlikte Yenişehirde temyız bınasın · 
pı3aca Bır. . t"h i k . t n da vekalet levazım ve daire müdürlü 

- u ım ı ana g rme ıs eye - . d 
1 

• b 
1 

d kl 1 ·f ·· ğü odasında toplanacak komısyon a 
erın u un u arı yer er maarı mu- . ~ 

d .. l" ' kl · d 1 kl ·· klere hazır bulunmaları ılan olunur. 
~r u er~n en. a aca ~rı . orne w 2995 12957 

gore tanzım ettueceklerı fış ve saglık ( ) 
raporlarına tahsil ve askerliklerini 
yaptıklarına dair olan vesikaları ile 
çalıştıkları yerlerden alacakları iyi 
hizmet vesikalarını rabtederek en çok 
31 Temmuz 1939 pazartesi günü akşa· 
mına kadar; şahsen veya yazı ile ve -
killik kütüphaneler müdürlüğüne mü
racaat etmeleri lazımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenler -
den ehliyetleri kafi görülen ve sağl?k 
durumları bu meslekte çalışmıya elve
rişli olanlar 6 aylık namzetlik müd -
detlerini İstanbul kütüphanelerinde 
geçireceklerdir. Staj devresi sonunda 
bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılan
lar kura çekmek suretiyle boş bulu · 
nan vazifelere tayin ve sevk edilecek-
lerdir. (3140) 13186 

·Sihatve lçtimaiM. V. 

Bina yıktırılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
1 - Arttırmaya konulan iş: Anka -

ra'da yeniden kurulacak Tıp Fakülte
ıi sahasına isabet eden ve Nümune 
hastanesi müştemilatından taş pav -
yon, iki baraka ve su deposunun yıkıl 
ması işi olup bunun için tahmin edi • 
len kıymet 1800 liradır. 

Z - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Şartname ve merbut liste 
B) İki adet plan 

Dahiliye Vekaleti · 

Harta yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Mardin kasabasının mesktın ve gay
ri meskun olmak üzere 250 hektarlık 
bir sahanın hali hazır hartaları ile bu
nu çevreliyen 150 hektar ile 400 bek -
tara varan arazinin 1/ 4000 mikyaslı 
takeometrik münlianili hartasının a -
lımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu keşif bedeli 8000 lira -
dır. 

Eksiltme 21 ağustos 939 pazartesi 
günü saat 15 de Mardin Belediye da
iresinde toplanacak eksiltme komis · 
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 600 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen §ef
liğinden iştirak vesikaları almaları ve 
bunu teklif mektuplarına koymaları 
lazımdır. 

Şartnameler Mardin belediyesinden 
ve Belediyeler imar heyeti fen şefli • 
ğinden parasız olarak verilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
14 de kadar Mardin belediye reisliği
ne verilmesi veyahut posta ile bu sa -
ata kadar gönderilmiş olması lazım -
dır. (3262) 13251 

Harla yaphrtlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

ye konulmuştur. mesi, 21 ağustos 939 pazartesi günü cak memur ve müvezzi için mlişabal 
2 - Eksiltme 11. 8. 939 cuma gilnü saat 16 da Ankara'da P. T. T. umum imtihanı yapılacaktır. 

saat ıo da Cebecide harta Gn. Drk. müdürlük binasındaki satınalma ko _ 2 - İsteklilerin (Hüviyet cüzdarı 
lük bina.aında satın alına koml•yonun.- miavonu.n<\ .. ya.p1ı .. cakhr. Mektep şehadetnamesi sıhhat raporı 
da yapılacaktır. . 3) İstekliler, muvakkat teminat mak a~· kağı.:ıı zatnta ... 0 •ü.u,--a.- musad 

b ı.. k kt b · ı k nu 1 d.ılr ivi hal J..~«ırt, _ ,,, .. ı,. ..ı;ı.. . 
3 - Muhammen fiyatı 4620 lira, mu uz ~e!a ,.,an a. me u u ı e a n dört fotoğraf) ve oır dl.Tekçe 'i!ı!'fi1 , 

vakkat teminatı 346 lira 50 kuruş o - v~.saıkı muhtevı kapalı ..zarflar~nı 0 len memur olanların sicil cüzdanlar 
lup banka mektubu veya maliye mak- gun saat 15 e kadar mezkur komısyona le dilekçeleri) 11 ağustos 939 akşam 
buzu kabul olunur. vereceklerdir. na kadar vilayet P.T.T. müdürlüklt 

4 Ek 'lt · kl · 2490 4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. rine müracaat eylemeleri ve bunları - sı meye gırece erın İ , 
l k 2 · .. .. ·· d levazım, stanbul da Kınacıyan hanın· 788 sayılı memurin kanununun dör 

sayı ı anunun . cı ve uçuncu ma - . b · .. d .... k 
delerinde yazılı vesaik ve teminatla- da .P. T. T. aynıyat ~u esı ?1u urlu - düncü maddesindeki şartları haiz o 
riyle beraber belli gün ve saatte ko • lerınden paras(ız ve)rılecektır. makla beraber devlet memuriyetitf 
misyona gelmeleri. 2653 12691 ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmi 

(3312) 13288 400 d T ı f bulunmamaları. 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaah mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız inşaat Şubesin
den, Divriği' de Demir Ma
deni İşletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

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 çıkarılmıştır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız inşaat şubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda işletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağuıtoı 939 çarşamba günü 
saat 15 ıe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmit olmalıdır. 2671 

a et e e On 3 - Memurluğa alınacakların en a 

ah nacak 
orta (lise mezunları tercih edilir 
Müvezzilerin de ilk mektep mezun 
olmaları lazımdır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 4 - Müsabaka vilayet P.T.T. mil 
dürltiklerinde 15 ağustos 939 salı gi; 
nü saat 14 de yapılacaktır. 1 - İdare ihtiyacı için 200 adet ma

sa, 100 adet seyyar ve 50 adet divar ki 
ceman 400 adet telefon kapalı .ıarfla 

eksiltmeye çıkarılmı§tır. 
2 - Muhammen bedel (12.000), mu -

vakkat teminat (900) lira olup eksilt -
mesi, 4. Eylül 939 pazartesi günü saat 
16 da Ankara'da P . T. T. umum mü · 
dürlük binasındaki satınalma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 15 e kadar mezkur komisyo. 
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T .T . 
levazım, İstanbulda Kınacıyan hanın
da P. T. T . ayniyat şubesi müdürlük -
terinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(2939) 12973 

5 - Müsabakada muvaffak olan l ı 
se mezunlarına 20, orta mektep mezu 
larına P.T.T. memurin kanununu 
hükmüne göre şimdilik 10 lira ve miJ 
vezzilere de 7 den 10 liraya kadar a~ 
li maaş verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyen 
ler dilekçelerinde bunu tasrih etmek 
le beraber bir hayvan tedarikini taah 
hüt edeceklerdir. Bunlara 5 lira yer 
bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen ge.lt 
cek olanlar müsabakaya tabi olmakl 
beraber kendilerine umumi htiküm · 
ler dairesinde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanla 
rın idarece teklif olunacak her hang 
bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

{3301) 13273 

4 kalem bant alınacak 
P .T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Muvakkat Eksiltmeni' 
Muhammen bedel teminatı Eksiltme saati sureti icra• 

Adet Nevi Lira Lira Kr. 

?'JOOO Telsiz Perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz Ondülatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 

2500 Simens Perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem Perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem Bant, ~ünakasaları ayrı ayt 
yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler, 9-8-939 tarihine müsadif çarşamba günü yukarda yaz 
1ı saatlerde Ankara'da P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alJ 
komisyonunda yapılacaktır. -- , 

3 - Kapalı zarfa iştirak edecek taliplerin, muvakkat teminat makbuz 
nu veya Banka mektubunu ve kanuni vesaikle teklif mektubunu muhteı 

kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar komi 
yona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu veya ba1 
ka mektubiyle kanuni vesaiki hamilen mezkfir gün ve saatte komis:ro~ 

müracaatları. • 
5 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. levazım ve İstanbulda Kınacıya 

hanında P. T. T. Levazım Ayniyat ıubesi müdürlüğünden parasız verilir 
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25 - 7 - 1939 ULUS 

Hallar1mıza ilaveten 7 ağustos 939 pazartesi gününden itibaren 
İsi anbul - İzmir arasmda (doğru) seferler baıhyacakhr 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

Hava hatları 

Ankara - İzmir (İstanbul üzerinden) 
İs anbul - İzmir (doğru hat) 

Bilet Fiatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 
Lira Kr. Lira Kr. 

40.00 
20.00 

57.00 
28.50 

7 Ağustostan itibaren hareket saatleri 

Ankaradan hareket !stanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 00 

İstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

~nkaradan hareket Adanaya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 20 

İstanbuldan hareket İzmirc muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

İzmirden hareket İstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 00 

Ankaradan hareket İzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 ._ 17 45 

t zmirden hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat dakika 

9 00 11 45 

Fazla tafsilat ıçın: Meydan Müdürlükleriyle Acentalara müracaat e -
dilmesi. (3326) 13285 

1STANBUL 1TF A1YE B1RL1G1 İDARE HEYETİNDEN: 

İtfaiye Birliği yardım sandığı feshedilmiştir. Aza olup da evelce itfai· 
yeden ayrılmış ve paralan sandıkta kalmış olanların paralarını almak ü-
zere İstanbul İtfaiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 5024 

Enstitüler 

Soğuk hava dolabı ahnacak 
üğ:t°nden : 

elli kuruşluk teminat, 
B - İhaleden 8 gUn evel viHlyet 

nafıa müdürlüğünden bu işi yapmıya 
ehil olduklarına dair vesika, 

C - Şimdiye kadar 30,000 liralık 
· ~ .......... 1'.'eH-...1· ...._ ... ı..s~-

0 - 939 senesine ait ticaret odası 
vesikası. (5187 /3112) 13062 

Nakliyat yaptlnlacak 

fıa müdürlüğü dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 3851, lira 34 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. İhale gününden sekiz güıı 
evel Kastamonu vilayetıne müracaat 
la bu işe benzeı iş yapmış olduğuna 
dair vesika ibraziyle bu eksiltmeye 
girebilmek için alınacak ehliyet vesi
kası. 

939 senesine ait ticaret odası vesi
kası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
dede yazılı saatten 1 saat evveline ka
dar Nafıa müdürlliğürıe getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mak -
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek makbuzların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (5336-3206) 13167 

Maden kömürü 
ah nacak 

lzmir Belediye Reisliğinden 
Havagazı fabrikası için (3800) ton 

Zonguldak Zerodislave 0,10 maden 
kömürü satın alınması baş katiplikte
ki şartnamesi veçhile kapalı zarfla ek 
siltmeye 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 (75) kuruş olup öğle -
den sonra kapalı bulunmasına bianen 
öğleden evel iş bankasına yatırılır. 

(2565/3208) 13185 

iskele 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 - Keşif cetveli 
F- Plan 
İstenilen bu şartname evrakları E

reğli belediyesinden parasız olarak a
._3'1Aa'-ınaıe u. °"· '9:J'!I nınnıne-musa
dif cuma günü saat 15 de Ereğli bele
diye binasında toplanacak daimi encü 
mende yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

Gazi terbiye enstitüsü ıçın (1.SOX 
1.35X0.60; dahili ebadı) bir adet so • 
ğuk hava dolabı satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1150 lira, muvakkat te
minatı 86.25 liradır. İhalesi 7.8.1939 
pazartesi günü saat 15 te Ankara mek
tepler muhasebeciliğinde satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. 

"410" lira "85' kuruştur. 
Kocaeli inhisarlar Bafmiidürlü • 1 

5 - Kanunun tayin ettiği vesika -
ğünden eksiltme ilanı: 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
enstitü idaresine müracaat etmeleri. 

.(3155) 13135 

Kömür alınacak 
Tavukçuluk Enstitüsü Direktör

lüğünden : 
Tavukçuluk enstitüsüne açık eksilt 

me usuliyle 25 ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 650 li -
radır. İsteklilerin 31. 7. 939 pazartesi 
günü saat onda ticaret odası vesikasiy 
le 48 lira 75 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka mektupla -
riyle bilirkte tavukçuluk enstitüsün
de toplanacak komisyona baş vurma -
ları. (3284) 13264 

Vilayetler 

Stadyom inşaatı 
Kütahya Vilayet Beden Terbiye

si Bölge Ba§kanlığmdan : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulan iş: 
1 - Kütahya stadyomu iknici kı

sım inşaatı: keşif bedeli 41902 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu inşaatın 20193 liralık kısm• 
939 senesi tahsisatından ve mütebaki 
21709 lira 25 kuruşu ~40 senesi tahsi· 
satından tediye olunacaktır. 

3 - Bu ışe ait evrak. 
A - Eksiltme şartndmesi, 
B - Mukavele projesı, 

C - Hususi fenni şartname, 
D - Nafıa işleri şeraiti umumiye· 

si, yapı işleri umumi tenni şartname , 
kontrol talimatnamesi. 

E - Keşif 

4 - İsteklilerin bu evrakı Kütahya 
nafıa müdürlüğünden (210) kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Düzce, 
Gündoğdu ve Hendek bakım evlerin • 
de mevcut 938 yılı ürününden tahmi
nen 1.750.000 kilo yaprak tütünün ma
hallerinden Adapazarı istasyonunda 
vagona teslimi nakliyesi olup muham
tn\.!n bedeli (10) liradır. 

2 - Bu yoldaki eksiltme şartname
si, İzmit, İstanbul, Ankara, Adapaza
rı, Hendek, Bolu, Düzçe inhisarlar i
darelerinden meccanen verilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 15.7. 
939 dan 31.7.939 gününe kadar 15 gün
dür. İhale 31.7.939 pazartesi günü sa
··• on altıda İzmit inhisarlar idaresin
de müte~ekkil komisyonda yapılacak 
ve bu saate kadar teminat mektupları 
k ıbul olunacaktır. 

6 - Taliplerin kanuni evsafı haiz 
olduklarının mahalli ticaret odaların
dan musaddak birer vesikayı komis -
yona ibraz etmeleri şarttır. (3189) 

13164 

Kapalı zarf usuliyle 
eksillma ilam 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Kasta-
monu vilayet merkezinde lise pavyo
nu orta kısım inşaat bakiyesi. 

Tahmin edilen bedel 52026 lira 77 
kuruştur. 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve ev -
rak şunlardır. 

A _ Eksiltme şartnamesi 
B . Mukavele projesi 
c . Bayındırlık işl:ri genel şart-

namesi 
D • Tesviyei turabiye şose ve kar-

gir inşaata dair fenni şartname 
E. - Yapı işleri umumi fenni şart 

namesi 
F _ Elektrik tesisatı hakkında umu-

mi fenni şartname 
G- - Hususi şartname 

lar. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekle -

rin 939 senesi için nafıa vekaletindl'n 
alınmış müteahhitlik ehliyetinin tek -
lif mektuplarına raptetmiş olmaları 
şarttır. 

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

Fazla malfımat almak isteyenlerin 
Ereğli belediye riyasetine müracaat 
eylemeleri. 

13196 (5383/3238) 

İnşaat münakasası 
Sivas İnhisarlar Başmüdürlüğün

den: 
1 - Başmüdüriyetimize bağlı Çak

rı tuzlasında resim ve projeler muci -
bi yaptırılacak amele ve memur evle
ri inşaatı 15. 7. 939 tarihinden itiba -
ren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 13064 lira 23 ku -
ruştur. 

3 - Münakasaya iştirak edecekle -
rin 5000 liralık bu gibi inşaatı muvaf
fakiyetle yapmış olduklarına dair yed 
lerinde bulunan vesaiki ihale günün -
den 8 gün eveline kadar idareye ibraz 
ederek ehliyet vesikaları almaları şart 
tır. 

4 - Şartname, plan ve diğer evrak 
lar bedelsiz olarak Ankara başmüdür
lüğünden veya başmüdürlüğümüzden 
alınabilir. 

5 - Eksiltme 31 7. 939 pazartesi 
~~~n?e saat 15 te Sivas başmüdür -
lugu bınasında müteşekkil alım ve sa
tım komisyonunda yapılacaktu. 

6 - Muvakkat teminat 979 lira 82 
kuruştur. 

. 7. - İstekliler 2490 sayılı kanun mu 
cıbınce makbuz; vesaik, teminat mak
buz veya mektuplariyle teklif mek -
tuplarını havi zarflarını 31. 7. 939 pa
zartesi günü saat 14 de ·kadar komis
yona vermiş olacaklardır. 

(3267) 13221 

ninde yapılacaktır. Muhammen bede
li 17800 lira ve ilk teminatı 1335 lira -
dır. Şartnamesi İstanbul belediye if -
faiye müdürlüğünden bedelsiz olarak 
verilir. Taliplerin ilk teminat makbu
zu veya mektupları ile 2490 N o. lı ka
nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf 
larını ihale günü saat 14 de kadar İs -
tanbul daimi encümenine vermeleri. 

(5448/3260) 13250 

A~ık eksiltme ilam 
Çorum Vilayetinden : 

9. 8. 939 tarih çarşamba günü saat 
15 de Çorum vilayet daimi encümeni 
eksiltme komisyonu odasında 9507.25 
lira keşif bedelli memleket hastanesi 
İntaniye pavyonuna yapılacak kalo -
rifer tesisatı açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname -
leri, proje keşif hülasasiyle buna mü -
teferri diğer evrak Çorum nafıasın -
dan parasız verilecektir. 

Muvakkat teminat .(713) lira (4) ku 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve 
Çorum nafıa müdürlüğünden eksilt -
me tarihinden (8) gün evel alınmış 

ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası 
vesikaları ibraz edeceklerdir. 

13265 

Trabzon Vilayet Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdürlü~ünün 

Kapah zari 
eksiltme 

usuliyle 
ilam 

1 - Eksiltmeye konulan iş Trab -
zon nümune hastanesinin mutfak, ça
masırhane ve etüv tesisatıdır. 

Bu işin muhammen keşif bedelı 
(47.940) liradır. kapalı zarf usuliyle 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardan ibarettir: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi. 
E - Sıhhi tesisata ait umumi ve f•.11 

ni şartname: Hususi şartname, keşif 
cetveli. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı 
(240) kuruş mukabilinde Trabzon na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-8-939 t:::rihinde cu
ma günü saat 15 te Trabzon sıhhat 

müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
tekJ.i~ri.n 3 95 ir 5 

başka 939 yılına ait ticaret odası ka -
yıt vesikası ile ihale gününden en az 
sekiz gün evel Trabzon vilayetine mü 
racaat ederek vilayetten alacakları bu 
işe ait ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
mecburidir. 

5 - Teklif mektupları yukarda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Trabzon sıhhat mü
dürlüğüne getirilerek •eksiltme kom is 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

. Posta ile gönderilecek mektupların 
ıııhayet üçüncü maddede yazılı saate 
k~dar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hur mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3287) 13267 

Harta işleri 
Kütahya Belediye Riyasetinden: 

ı. - Şehrin mevcudu 1/500 ve 1/2000 
mıkyaslı halihazır haritaları üzerin -
de cephe vaziyetleri gösterilmemiş ol
masından bu eksikliklerin tamamlan
ması. 

2 - Mevcut haritaların şehrin hali
hazır vaziyetiyle mukayesesi yapıla -
rak hasıl olmuş değişikliklerin harita
lar üzerine geçirilmesi, 

y 3 - Sokak ve meydanlardaki ulu 
agaçların yerlerinin tesbit edilmesi. 

4 - 1/2000 lik harita üzerinde mes
klin saha ve şehrin tayin edilecek i
~ar hududu ve kısmen çevresi dahi
lın~e. kalan sahanın tesviye münbani
lerının geçirilmesi işleri açık eksilt
meye konulmuştur. Bu işlerin muham 
men bedeli 1200 liradır. İhalesi 26-7-
939 Çarşamba günü saat 15 de beledi
~e e.ncümeninde yapılacaktır. İstek
lılerın yevmi mezkfirda ehliyet vesi
k~ları _ve teminatlariyle belediye en
cumenıne müracaatları ilan olunur. 

(5473-3289) 13268 

Boğa alınacak 
Yozgat Vilayetinden : 

vukuunda bedelsiz verilir. 
4 - Talip ihaleye iştirak için 950 

lira muvakkat akçes! makbuziyle be
raber kanuni ikametgah sahibi oldu
ğunu ve ticaret odasında kayıtlı bu -
lunduğunu havi vesaiki teklif mektu
bu içerisine koyması ve ihale saatin
den bir saat evvel encümen reisliğine 
mühürlü zarfını imza mukabilinde 
teslim etmesi meşruttur. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Boğalar ihale tarihinden itiba
ren her ay 100 boğa vermek suretiy
le iki ayda taahhüt yerine getirilecek 
tir. Tamamını teslim edenler şartna
mesi mucip bedelini alacaklardır. Ev
safı matlCıbeyi haiz olmıyanlar hasta
lıklı bulunanlar kabul edilmez,. 

6 - Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. (5487-3291) 

13270 

Bir Veteriner aramyor 
Manisa Veteriner Müdürlüğün

den : 
120 lira ücretli Manisa aygır depo

su veterinerliği m.ünhaldir. Taliple -
rin vesikalariyle Manisa vilayetine 
müracaatları ilan olunur .. 

(2612-3294) 13271 

İnşaat münakasası 
Kastamonu Daimi Encümenin-

-ıı-

name, keşifnaıne ve buna müteferri 
diğer evrak her gün Kırklareli Na -
fıa müdürlüğünde görülebilir. Muvak 
kat teminat 1192 lira 58 kuruştur. İs
teklilerin teklif mektupları ile eksilt
me gününden en az sekiz gün evel 
Kırklareli vilayetine müracaat ede -
rek bu iş için alacakları müteahhitlik 
vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibin 
ce verilmesi lazım gelen diğer vesaik 
ile birlikte 9 Ağustos 939 tarih ve çar 
şamba günü saat (15) kadar Kırklar
eli Daimi encümenine verilmesi la -
zımdır. Postada vaki olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

13293 

/ 

Kazalar 

Etektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden: 

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

13069 

Su tesisatı 
Senirkent Belediyesinden : 

Senirkent kasabasının yüksek Na • 
fıa vekaleti sular reisliği heyeti fen-
niyesinden tasdikli şebeke su tesisa • 

den: . • . tının 26126 lira 10 kuruş bedeli keşif-
1 - .K~stam~n~ vılaye~ mer~ezın • li kısmı 17. 7. 939 tarihinden itibaren 

d~ proıesı mucıbınce r_enı~en ınşa ~- 45 gün müddetle ve kapalı zarf usu • 
dılecek nümune otelı bınasına aıt 1. 1 k ·lt k 1 t . . . . ıy e e sı meye çı arı mı~ ır. 
32.673 lıra 75 kuruş keşıflı ınşaatın T · b k · ·t · k 

evzı şe e esme aı proje ve e • 
on beş gün müddetle kapalı zarf usu- ·ıt k 1 t 1 · . . sı me ve mu ave e şar name erı ve 
lıyle eksıltmeye çıkarılmıştır.. h··ı· · k 'f t 11 · b d 1 · ı • . . . u asaı eşı ce ve erı e e sız o a-

2 - Mezkur ınşaatın ıhalesı 10. 8. k 1. l S · k b 1 d. · .. .. ra ta ıp er enır ent e e ıyesın-
939 perşembe gunu saat 10. da Kasta • d "h 1 .. .. 1 31 A- 939 

h .. k.. b. d 1 k en ı a e gunu o an gustos 
monu u umet ınasın a top anaca b .. .. k d 1 b·ı· 1 · • d · i .. . f d perşem e gunune a ar a a ı ır er . 
vılayet aım encumenı tara ın an ya M k" . . % 7 5 · k · 

1 k 
ez ur ışın o , temınat a çesı 

pı aca tır. 1960 1. d 
Ek 

.1 . k . 1 ıra ır. 
3 _ sı tmeye gırme ısteyen e - T 1. 1 . .h 1 . · k d b·ı . . a ıp erın ı a eye ıştıra e e ı me-

rın evelce yapmış oldukları ınşaata a- 1 . . . yük. k N f k"l · d 
· · kl ·h 1 d b. h f .. · en ıçın se a ıa ve a etın en 
ıt vesaı e ı a e en ır a ta once vı- d'kl" .. h' hl. ·k 
1• ·· t d k b · · tas ı ı muteaa ıt e ıyet vesı ası ve ayete resmen muracaa e ere u ışı . . . . . 

b·1 d kl · d · hl" t ·k bu ışe benzer bır veya bır kaç ışı mu· yapa ı e e erme aır e ıye vesı a- . _ . 
1 l 939 · .11 . t. tt k vaffakıyetle başardıgına daır bonser-

sı a ma arı ve sıcı ı ıcare e a - . . 
tl b 1 d kl d 

. k .. visleri ve 939 yılına aıt tıcaret odasın 
yı ı u un u arına aır evra ı mus- . . . 
b.t · 1 ot. 7 5 t f t ı c2450) 1. dan alınmış vesıka ıbraz etmelerı. 

ı esıy e 1o , em na o an ı-

(53) k 1 k kk t t · t Teklif mektuplarının kanunun ta • ra uruş u muva a emına ını 

Kastamonu hususi idaresi namına her rifatları dairesinde noksansız ve ka • 
hangi bir ziraat bankasına yatırarak palı olarak 31 Ağustos 939 perşembe 
teklif mektuplariyle ihaleden önce günü saat 14 e kadar belediye encü • 
posta ile daimi encümen namına Kas _ menine posta ile veya elden verilm~~i. 

t al ·1·-· ·· d ·ı · b 1 İliale 31Ağustos939 perşembe gu -amonu v ı ıgıne gon en mış u un- . 
ması şarttır. nü belediye binasında ve bel~dıy~ en• 

4 T kı"f kt ı ·h ı cümenince yapılacaktır. Talıplerın u· - e ı me up arı ı a e zama - .. . . 
1 

ka 
nında gelemiyenlerin evrakları iade sulu da~resınde ~e 2~90 sa~ı. ı . nu • 
edilecektir. Postadaki taahhürden do- nun tarıfatına gore ıhaleye ıştırakla • 

· b. • ·ad· d rı ilan olunur. (5404/3239) 13247 r ır ~un~ ı ıa ermeyan 
Elektrik 5 - Bu inşaata ait evrakı keşfiye ve tesisatı 

projesinin Ankara, İstanbul ve Kasta Senirkent Belediyesinden ı 
monu nafıa müdürlüklerinde görebi - Senirkent kasabasının yüksek Na .. 
lecekleri gibi daha fazla tafsilat iste- fıa vekaleti şirket ve müesseseler re .. 
yenler bir mektupla Kastamonu nafıa isliği heyeti fenniyesinden tasdikli 
müdürlüğünden sorabile~ekleri ilan o hidorolik elektrik tesisatının (16862) 
lunur. (3225) 13290 lira (10) kuruş bedeli keşifli kısmı 17. 

M ·· k temdı"dı· 7. 939 tarihinden itibaren kırk beş gün 
una asa müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek. 

Çoruh Devlet Orman I~letmesi siltmiye çıkarılmıştır. 
Revir Amirliğinden : Elektrik tesisatına ait proje -ve ek 

Ulus, Cümhuriyet ve Tan gazetele- siltme fenni ve mukavele şartnamele· 
rinin 20, 25, 30 haziran ve 5 temmuz leri, hülasai keşif cetvelleri bedelsiz 
939 tarihli nüshalarında neşrolunan olarak taliplerin Senirkent belediye -
"Borçkada kurulacak kereste fabri - sinden ihale günü olan 31 Ağustos 939 
kası için satın alınacak lokomobil ve perşembe gününe kadar alabilirler. 
sair ormancılık aliit ve edevatı" hak- Mezkur işin % 7,5 teminat akçesi 
kındaki ilanda zikredilen teklif mek- 1265 liradır. 
tuplarını verme müddetinin görülen Taliplerin ihaleye iştirak edebilme
lüzum üzerine 10 ağustos 939 tarihine si için yüksek nafıa vekaletinden tas -
kadar uzatıldığı ilan olunur. dikli ehliyet vesikası ve bu işe ben -

(5455-3288) 13291 zer bir veya bir kaç işi muvaffakiyet-

su Saati. alınacak le başardığına dair bonservisleri ve 
939 yılına "ait ticaret odasından alın -
mış vesika ibraz etmesi. Gaziantep Şarbaylığı içme Suyu 

l,letmesi Müdürlüğünden : • 
1 - Gaziantep şarbaylığı içme su. 

yu işletmesine 50 adet 25 Mm. lik ve 
950 adet 15 Mm. lik su saati alınması 
1-7-939 tarihinden itibaren bir ay müd 
detle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
ktınulmuştur. 

2 - Eksiltme Gaziantep belediye
sinde 31-7-939 pazartesi günü saat 10 
da teşekkül edecek ihale komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira
dır. 

4 - İstekliler bu işe ait şartname
yi ve tarifeyi dahiliye vekaleti bele
diyeler imar heyeti fen şefliği, İstan
bul belediyesi ve Gaziantep şarbayh
ğı su işleri müdürlüğünde görebilir
ler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te teminat ve vesikalarını aynı gün 
saat 10 na kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat 1237 lira 50 
kuruştur. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı kanundaki şartlan haiz 
olmaları lazımdır. 13292 

Şose tômiri 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 

Teklif mektuplarının kanunun ta -
rifatları dairesinde noksansız ve ka • 
palı olarak 31 Ağustos 939 perşembe 
günü saat 14 e kadar belediye eneli -
menine posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 31 Ağustos 939 perşembe gü • 
nü belediye binasında ve belediye en
cümenince yapılacaktır. Taliplerin u
sulü dairesinde ve 2490 sayılı kanu -
nun tarifatına göre ihaleye iştirakla -
n ilan olunur. (5407 /3240) 13248 

İnşaat münakasası 
Sultansuyu Harası Müdürlüğün

den: 
1 - Malatyanın Sultansuyu harası 

merkezinde inşa edilecek Ilgı ahırı 
19-7-939 gününden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (37494) lira (39) 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı (2812) lira (12) 
kuruştur . 

4 - İhalesi 7-8-939 pazartesi günü 
saat 14 de hara merkezinde yapılacak 
tır. 

5 - Şartname ve projesi hara ve 
Malatya nafıa müdürlüğünde mevcut
tur. 5 - Eksiltme 31 temmuz 939 pazar

tesi günü saat 15 te vilayet makamın
da bölge baskanlığı riyasetindeki ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır. Zarf
lar aynı günde saat 14 e kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmit olacaktır. "Postadaki gecik · 

eler kabul edilmez. 

H - - Silsilei fiat cetveli elektrik 
tesisatı keşifnamesi 

1 - Proje 
İstenilen bu şartnameleri ve evrakı 

Ankara, İstanbul ve Kastamonu Na
fıa müdürlüklerinde tetkik edebilir
ler. 

İtfaiye otomobili ahnacak 
İstanbul Belediyesinden : 

İtfaiye için alınacak bir adet çelik 
ve otomatik merdivenli otomobil ka -
alı zarf eksiltmesine kon 1 u tur. 

. 1 -:_ M"erkez ve mülhakat köyleri
nın sıgır __ hayvanatının ıslahı için top
lan~ış koy damızlıkları tahsisatından 
yerlı ırkına mensup lekesiz siyah bir 
metre on santim boylu teşekkülatı be
deniyesi damızlığa elverişli (200) baş 
2: 3 Ya__şlı 50 - 7 5 lira muhammen bedel 
lı Buga mübayaası 30 gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

.. 2 - Eksiltme 16-8-939 çarşamba gü 
nu saat 14 de vilayet daimi encüme. 
ninde yapılacaktır. 

3 - Bu husus 

ı 9 Ağustos 939 tarihine müsadif çar
şamba günü saat (16) da Kırklareli 
daimi encümeninde 15900 lira 77 ku
ruş keşif bedelli Pınarhisar L. Bur
gaz yolunun 24+658 - 26+360 ıncı ki-

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla eksiltmeden sekiz gün e
vci Malatya Nafıasından bu iş için a
lacakları ehliyet vesikalariyle birli: 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka-

• Jr --L 



-12-· ULUS =======-~~~~~~~~~~...--~~~~~-:-~~~~~~-=-=:...=.-=-~--~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~25-7-193 
1 .:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1
1 
! "ULUS,, Gazetesinin 
~ İstanbul ilônat acenteliği 

HER BOY VE 

TORN 
NEVİ 

-
VE DİGER DEMİRCİ VE 

=: Müessesemiz, 1Temmuz1939 tarihinden itibaren latan-= bul' da bir il inat acenteliği açmıf ve acenteliği 1. Ziy 
=: Berais'e tevdi etmittir. 
:: ADRESi: 

MARANGOZ MAKİNELERİ =: İstanbul, Ankara Caddesi 99/1 Adalet Hanı 3 • 4 Numa 
=: ralı dairedir. Telefon. 20607 

DEPOMUZDAN DERHAL 

MUFASSAL. TEKLİFİMİZİ 

B 

TESLİM 

İSTEYİNİZ 

& AGA&lt:c 
RADYO ALIN 

h~~ 

-
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vertilerin müfredatını yazmağı 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmiıtir. Adedi 2,5 
kuruşa matbaamız idare kısmında satılmakta olduğu ala-
kadarlara ilan olunur. ULUS Müessesesi 

~ ao·e·ON ~ -~---_____;;_----: 
Beyoğlu, istiklal cad. No. 48-1 

KUTLU 
Pasla salonu l 

ÖğJe ve ak,am alakart 

1 

yemek s~rvisleri ihdas 
< ilmittir 

.... ~.:~~~~~;,;;,~ur~~~ .. ~.~~.?.i~ ... 
~11111111111111111111111111111111111111!::. 

- -§ Dr. Abidin Enginsoy § - -§ Cebeci Hastanesi Bakteriyoloğu § 
: ve saliın hastalıklar mütehassısı : 

BiRADERLER § T ahlilat laboratuvarı § - -: Yeni Eczane üstü telefon 1725 : 

HER YERDE SATILIR 
OEPOSIJ:(JALATA, GÜMR"Ü" 

.SON*-" N'l .36 
: Kınacı Han pasajı No. 1 : 

ANKARA - İSTANBUL - İZMİR ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Güzel 
olmak 

• • 
ıçın 

Her §eyden evvel sıh
hatli ve parlak bir le· 
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü
zelle,tirir, guddelerini 
besliyerek canlandırır. 

pö·~~~·;nk1 bi~··;~·~~1Ub~ .. ~h;~iii'~i~'~''K'R'Ei\i"PERTEV
11

t~
1

;tip
1

~~·1 ~ 
1 yapılı§ tarzındaki ince1ik dolayısiyle, tenin fazla yağlanması- f ~ 
ı.~~.~~.~.i .. ?.~~.~:.~.~~~.ı.~ .. ~~.~~.~~.~~~.~~~.~.~~ .. ;~.~~~~~~~?.~ .. ~~!~!:~· ..... I 

Memnun ve müsterih yürüyorlar. 

Çünkü; B·A L LY ayak 
lsviçrenin kaplarını 
giyiyorlar. latanbul. Beyoğlunda 

PAÇ1KAK1S 
Kundura mağazasında 5015 

,. ' Dr. SITKI FIRAT 
birinci G Ö Z hastalıkları 
sınıf mütehaaau 

lstanbul Haydarpaşa Hastanesi ubık 
goz mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye ıırası 
Talas Ap kat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _, 

MOZAYIK 

* Marka 
Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer

merden, kendine mahsus rengi, par· 
!aklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si· 
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik-
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüaeyin O - r 
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -
kende satıı yerleri: Nazmi Balkanoğ-
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Hasan Bal dudak Telefon: 1423 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6457 

imtiyaz ıahibl 
lakender A.rtUD 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildilrU 

Mümtaa faik FENiK 

.-

o 
llE.N~l:z· MDTORLARI 

• 
TÜRKİYE MÜMESSiLİ 

VA~RAM .GESAR 
GALATA 

TÜNE-L CADDESİ 
NI 4e TEL 4o~o& 

YENi SİNEMALAR 
HALK BU GECE 

Ömrümce seninim 

sus 
BU GECE 

DENİZ DEVİ 

GÜNDÜZ 

İki film birden 

1 - Büyük Çılgınlıklar 
2 - Ömrümce Seninim 

Seanslar : 

14,45 - 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 

BU GECE 
İki büyük film 

1 - Beyaz Atlılar intikamı 
2 - Görünmiyen Casus 

Seanslar : 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

12,15 de Halk Matinesi 

HAYAT MÜCADELESi . 

Baş rolde: Victor Me. Laglen 

GÜNDÜZ 
lki film 

1-Tarzan kuvet Kmrah 

2 ·Baskın 
Seanslar : 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

· Ankara Palas yanındaki Açık Hava Sinemuında Hz. Süleyma·nın hazineleri 

" 
türkçe 

BiR KAVUK DE Bu gece cuıcı ,, 


