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Yazı leleri Mildllril 1061 
Yazı hleri 1062 AC>IM1% ANCIMl'ZDIR. 
1 dar e 1064 -
Birleşik Amerika'dan sonra 

lngiltere de Japonya ile ticaret 
anlasmasını feshedecek mi! 

Royter ajansı Londra' da böyle bir ihtimalin 
tetkik edilmekte olduğunu haber veriyor 

Japon - Amerikan ticaret anlaşmasının 

feshinin neticelerinden biri de şu olabilecek 

Japonya'ya gönderi len si lôh ve 
malzeme üzerine ambargo! 

Londra, 28 a.a. - Royter Ajansı bildiriyor: Malumdur ki lngiltere 
Japonya ile 1911 senesinde bir ticaret muahedesi aktetmişti. Amerika, 
aynı tarihte Japonya ile aktetdiği ticaret muaeedesini feshetmekle pek 
tabii olarak İngiliz mahfillerini de uzak doğudaki İngiliz menfaatlerini 
korumak için aynı usulü tatbikte fayda olup olmıyacağmı tetkike sev -
ketmiştir. 

Bununla beraber, Tiençin meselesinin halli için cereyan etmekte o -
lan İngiliz - japon müzakerelerinin seyrine zarar vermek bahis mevzuu 
değildir.Fakat uzak doğudaki İngiliz menfaatlerinin himayesi için Ame
rikanın hatti hareketine benzer bir hattı hareketin lüzumu olduğu sabit 
olursa, böyle bir hareketin mütaleası müstabad değildir. 

Muahedeyi /ngiltere de 
leıhetmeli! diyorlar 

Mezunlara diplomaları bizzat 
tev~ eden Dahiliye Vekilimiz 

B. Faik Ôztrak 

Jandarma Gedikli 
Okulundan 106 

gen~ mezun oldu 
Perşembe günü Ankara Jandarma 

okulundan 106 gedikli erbaş diploma 
almıştır. Mektepte mesleki ve askeri 
dersler takip ederek yetiştirilen bu 
gençelere diplomaları bizzat Dahiliye 
Vekili B. Faik Öztrak tevzi etmiştir. 

(Sonu 2 inci sayfada) 

Birlqik Amerika Cümhurreiıi 
B. Ruzvelt 

Londra, 28 a.a. - Milletler Cemiye
tine müzaharet İngiliz birliğinin icra 

---------------.komitesi, bir karar sureti kabul etmiı· 
tir. Bu karar suretinde hükümetten 
Amreikanın gittiii yola giderek ingi-

Sovyet - /ngiliz Müzakereleri 

Çemberleyn pazartesiye 
bİEıs.ıirv:TE;BlvE BAHSt

F alih Rıfkı AT AY. 

Bir dertlqme'den fazla iddia-
11 olmadığını göstermek için, ya
zımıza ''hasbihal" ba§hğını koy
duk. 

Geçenlerde bir ana beni ziya. 

Bulgaristan' da 

Bulgar Meclisi Reisi 
ile hükumet 

arasında ihtilaf 

Çok yakında askeri müzakerelere 
başlanması da ihtimal dahilinde 

Londra, 28 a.a. - Kremlin sarayında yapılan son go·· ·· h k k d S d ,. 'Ik ruşme a • 
ın a ee ~ ın ı kısa raporu bugün hariciyeye gelmiştir. Rapo-

run muhtevıyatı hakkında hiç bir malumat verilmemekte j d 
Mosko 'd . b" ·•JAk • • se e, 

va .~ .~enı ı~ nıu a . ata l'ntızar edilebileceği kaydedilmek-
te! ~ ~a ~oruımeler1n seyrı hakkında son günlerde hasıl olan ··• 
saıt ıntıbaı ıdame eylemektedir. mu 

Gayrimü•ait olmıyan bir hava 

erece ateş 

Yakında 

Maarif ~orasının dünkü ~ahımalarl 

Maarif hayahmız için 
mühim kararlar alındı 

Plôn Komisyonunca Maarif meseleleri üzerinde 
' 

haz1rlanan rapor etrafında bir çok 

maarifçilerimiz kıymetli mütalea lar serdettiler 
Maarif Şurası saat 10 da Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel'in 

reisliğinde toplandı. Plan komisyonunca maarif meseleleri üze -
rinde hazırlanan rapor okundu. Raporun birinci kısmı ilk öğre -
tim meselelerini ihtiva ediyordu. Komisyon reisi Siyasal Bilgiler 
Okulu Direktörü Profesör Mehmet Emin Eriıilgil raporu izah için 

kürsüye gelerek ıu esaslardan bahsetti .. 

1 - Nüfusu 400 den fazla olan köy- .......--,~ 

lerde öğretmen delaletiyle beş yıllık, 
daha az nüfuslu olup da öğretmen 

gönderilemiyen köylerde eğitmen de
laletiyle tahsil verilmesi, 

2 - Eğitmenli okullardan çıkanla
rın açılacak pansiyonlu bölge okulla
rında iki yıl daha okutulması; 

3 - Eğitmen yetiştirme faaliyetine 
planlı bir surette devam edilerek on 
eğitmene bir gezici öğretmen tahsisi 
ile eğitmen faaliyetinin kontrol ve 
takviyesi ; 

4 - Eğitmen faaliyetiyle kültüı 
inkişafını kolayca temin etmek müm · 
kün olmıyan yerler için coğrafi, et
nografik ve sosyolojik tetkikler yapa
cak enstitiilerin kurulması ve bu ens· 
titülerin göstereceği kültür tedbirle
rini tahakkuk ettirecek bir büro teş -
kili; 

5 - Ntifuıu 400 den fazla olan köy
lerin öğretmen ihtiyacını karşılama.\< 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
Muallim ve muharrir lsmail 

Hakkı Baltacıoğlu 

S~ld.an.i~b~rcn:. Teftiş heyeti reisi Cevad Dursunoğlu, İstanbul üniversitesi pedagoji 
~~~e:.Soru a rettın Celil Antel, Talim ve terbiye heyeti azasından Reı;;at Şemset,;ı. 

Tete geldi, "- Evde çocukla ba
t~ çıkaınıyorum, dedi; mektebe 
!ld~zden evel oğlum daha uılu b. 1• • aramaz değil de adeta ter
t . 1Yesız ! Geçen gün mektebe gİt· 
un, hocasını buldum, çocuğa bi

raz terbiye verseniz... dedim. 
Muallim efendi yüzüme baktı 
" B" ' - 1z çocukların tahsiline ba-

Moskova, 28 a.a. - Dün aktedHmiı 
(Sonu 6 zacz sayfada) 

Başvekilimizin 

Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel'in 
Maarif Şurası Azalar1na ziyafeti Kıral Karol 

• 
karız, terbiyesi ıize iid !" ceva
bını verdi." 

Ea~on kollejini dolaıırken, bir 
nıerd1ven sahanlığında ayağıma 
~0~.aıan da~ak tahtaıı gözümün 
onune geldı. Prevost dedikleri 
müdür, Lord Sal~buri'nin oğlu
dur; ihtiyardır; Avam kamara11 
~,eisliği etmittir. Kendisine : 
- Hila dayak atar mıırnız ?" 
d~ye sorduğumda, gülümsemeğe 
b1le lüzum görmeksizin, "- El
bette'" d d" . e ı. 

Bizi dolaştıranlar arasında 
bulunan on sekiz yatlarında, ıi
lindirli bir talebeye, latif emsi, 
hiç dayak yeyip yemediğini ıor
dum: "- Elbette! Hem kaç de
fa!'' dedikten sonra, "- Bir kaç 
ıopa sayfalarca latin karalama
arndan daha kolay!" ıözünü ila
ve etti. Yüzü kızarmadığından 
anladım ki İngiliz dayağı, bizim 
eski ihtarlar, tevkifler kabilin· 
den bir cezadır ve tezlil edici 
mahiyette değildir. 

Ben da~, kırk sene eve), mek
tep hocaaına: "- Eti aeniiı ke· 
miği benim!" denerek teslim e· 
dilmit olanlardanım. Dayak ol
masa bile, diğer ceza korkuları-

. 
lstanbul' da 
tetkikleri 

İ~tanbul, 28 (Telefonla) - 1stan • , 
bul da bulunan başvekilimiz Dr. Re • 
fi.k S~ydam bugün de ziyaret ve tet • 
kı.klerın~. devam etmiştir. Başvekili • 
mız bugun yanında İstanbul valisi de 
olduğu halde saat 10 da Filoryaya gi
derek Cümhurreisimizin ikametlerine 
mahsus deniz köşkünden başlıyarak 
~iloryadaki bütün tesisatı gezmiş • 

Bulgar Mecli• Rei•i B. Muıanol tı.r. B. Lfıfti Kırdar Başvekilimize 
Sof ya, 28 a.a. - Bulgar ajansı, bul- Fıloryanın müstakbel şekli ve inkişaf 

gar başvekili Köseivanof'un pek ya- sa~aaı üzerinde etraflı izahat vermiş
kında Paris ve Londra'yı ziyaret ede- tr~. Dr. Refik Saydam saat 12.30 da 
ceği hakkında bazı yabancı gazeteler Fılo~y~dan şehre dönmüş ve yolda 

(Sonu 6 ıncı sayfada) şehrın ımarına dair validen izahat al
mıştır. Başvekilimizin bir iki gün son 1 

ra Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 
B. Raif Karadeniz'in 

İstanbul' daki tetkikleri 
İstanbul, 28 (Telefonla) - İnhi

sarlar Vekili B. Raif Karadeniz bu • 
gün de inhisarlardaki çalışmalarına 
devam etmiştir. B. Raif Karadeniz pa
zartesi günü Ankara'ya hareket ede -
cektir. 

.ıı••····································~ . . . 
~ Karabük'te . . 
! kok çıkmağa : 
• . . . . 

• . 
nın, çalıttırmak hususunda, aile : 
korkusunun çok üstünde bir te- Malaya gemisi : 

. . başladı . . . 
• • . 

sir yapmıf olduğunu hatırlıyo- : Karabük, 28 a.a. _ Kok 

... 

' 1 lzmir'de 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Dün İll

tanbul'u şereflendiren dost ve mütte
fik Romanya kıralı Majeste Karol ve 
Veliaht Altes Prens Mihael bu gece 
sabaha karşı hususi yatlariyle İzmir'e 
müteveccihen hareket etmişlerdir • 
Majeste kıra! İzmirde bir gün kaldık
tan sonra Yunanistana gider · tir. 

Dost Romanya kıralının dönüşte 
İstanbul'da da bir iki gün kalması 
muhtemeldir. 

Kıral lz:mir'de 
İzmir, 28 (Telefonla) - Romanya 

kıralı S. M .Karo} saat 20 buçukta hu
susi yatiyle limanımıza girdi. Vali, 
kumandanlar, motörle yata giderek 
kıralı selamladılar. S. M. Karol ve ve
liaht saat 21 de hususi bir motörle sa
hile çıkarak şehir gazinosuna gitti. 
Kırata vali ve kumandanlar refakat e
diyordu. S. M. Karol şehir gazinosun
da saat 24 e kadar oturduktan sonra 
yata döndü. 

B. Suat Davaz'a Lejyön 

Dönör nişanı verildi 
Paris, 28 a.a. - Reisicümhur B. 

Löbrön Türkiye büyük elçisi B. Su -
ad Davaz'ın ziyaretini kabul derek 
kendisine Lejyön dö Nör nişanının 
büyük haç rütbesini vermiştir • 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
rum. izmire gelı·yor fabrikası. perşembe gününden 

Ne mekteplerde falaka iıte-
k d b b 

itibaren kok ve tali istihaalleri Çocuk ilôvemı"z 
me , ne e ugünkü ter iye ıiı- İzmir, 28 (Telefonla) - İng·ı1ı·z ka 
t • · k"t ek · • d çr rmıya başlamıştır. Kuvet .. . . . . y 1 emını ten 1 etm nıyetın e Malaya gemisı· o··nu··mu"" zdekı" ayın ı'kı"· Dun Maar f v k ı B H ı azı anmızm çoklug~undan dolayı 

santrali bir haftadanbcrı" mun- ••• loka_n. ta. sı~ .. -'bı'reo .. i' ı'emzızı'yafaeyu· vaesarmnı·ı-t"ı"rl.i Yücel Maarif ŞQrası izası ıerefine istasyon değilim. Bir ıey anlamak İetiyo- sinde limanımıza gelecektir. Geminin ...... çocuk ilavemizi tehir etmek mec • 
rum: meıeli lngiltere'de, yahut futbolcuları İzmir muhteliti ile ı"kı" tazaman iılemektedir. : B_utün ıira basının iıtirik ettiii bu yemek derin bir aamimiyet hava11 içinde saat buriyetinde kaldık. Küçük okuyu • 

• on üç buçuktan on bet bııçuia ~ad~ devam ~İl ve lokantadan toplu bir halde ayrılan 
(S°"'11 6 mcı mas tır. '\, ................. , .. , .... 1111, .. 1111,r ıdra· bası İlmet Pa,. kıa enatıtiiaüne selerU oileden sonraki meuiaıne devam etmia.. cularımızdan özür dileriz. 

~ ..... -.ııı111111illllllil11ııııııı1-..-....._...._ .......................... ....._~~....._...ı......~~~llldir.~~·Y~~fllllfllllllllllı!~!..qu~~ll~·~·rıİl!i!Rıi!!if.!~!lii~:.=::...=.::.w:._~~.IUIU. il lllilllllllllllıııııııııı••······· 



-2- ULUS 

Hadiseler, müıahedeler Kızılayın 

Şark seddi ve Baltık devletleri Temmuz içindeki 

Mudanya mukavelesinden ve Lo
zan musalahasından düne ve bugü
ne kadar Cümhuriyet Türkiyesinin 
beynelmilel sahadaki bütün gayret· 
leri, dünya bilir ki, ~..alhun lehinde 
teksif olunmuştur. Çünkü sulh, mü
nakaşasız, her türlü n;mctlerin kay
nağıdır. Fakat ,sulh t~hdit altında· 
dır. Şu halde onu, her ue pahasın.'\ 
olursa olsun koruma•~ lazımdır. Biz, 
sulh cephesine o gaye ile ve bu ihti
mali göze alarak iştİri!k etmitizdir. 
Cephenin çok kuvetlenmesini ve 
harbin imkansız hale gelmesini sa . 
mimiyetle arzu ederiz. Bu sebeple -
dir ki dostumuz ve müttefikimiz 
Sovyetler Birliği ile c!or.tlarımız va 
müttefiklerimiz İngtltere ve Fran
sa'nın tecavüz emellerı besliyenlere 
karşı sulhu emniyet altına almak 
maksadiyle Moskova'da yapmakta 
oldukları müzakereler in neticelen· 
mek üzere bulunduğu haberlerini 
memnuniyetle telakki. ederiz. 

Lakin, bu müzakereler birdenbi
re hızlanmı§ken neden yavaşlıyor? 
Müzakerecileri yollarından alıko
yan engeller nelerdir? Unutuluyor 
mu ki altı yüz sene evet bırakılmıf 

olduğu yerden işi tekrar de almak 
bahia mevzuudur? Dıitünülmüyor 
mu ki bütün endüstrilerini topyekun 
hcırb'in emrine tahsis etmiı olan 
memleketlerden gelecek müthit a· 
kına kartı ıarkta yıktlmaz bir aet 
IJÜcuda getirmek elzemdir? 

Bunlar ve bunlara ben:ıer daha 
birçok hakikatler, hiç şüphesiz, mü· 
zakerecilerin meçhulleri değildir. 

Fak at, mükemmel bir eser meyda
na getirmek endişesidir ki onları 

isticalden alıkoymaktadır. Mesele, 
Polonya ile Romanya'nın gerilerini 
emııiyet altma alıp bu auretle şark 
aeddinin en şimal noktasını Sovyet· 
ler - Polonya • Letonya hudutlarının 
birlettikleri mahalde tesbit edilmi§ 
farzetmiyerek Sovyellerin Avrupa 
amırlannı Letonya - Estonya • Fin
landiya boyunca Murmansk'a ka· 
dar temine taalluk etmektedir: ti· 
mal buz Okyanusundan baılayıp 

Süvey§'e ve hatta daha cenuba doğ
ru uzanan geçilmez bir set ... Mos
kova müzakerelerinin yalnız bir 
güçlüğü kaldığı ve bu güçlüğün de 
- Ajans ifadesiyle - dolayıaiyle 
yapılan tecaoüzün tarili'nden ibaret 
bulunduğu hakkındaki aon haber
ler, iıte, karıılıklı teminat aahasmrn 
Polonya timalindeki devletlere de 
tetmil edilip edilmemec;i hususunda 
tecelli eden görüş farklarına temas 
etmektedir. Vakıa Letonya, Eston • 
ya ve Finlandiya üç mlizakeredden 
kendileri için hiç bir 3ıu·anti isteme· 
mektedirler. Fakat, bu devletlel' bi
rer Baltık devletidir, Baltık denizi 
ise alman deniz ve hava kuvetleri
nin hakimiyeti altındadır. Baltık bo
ğazlarının serbestisi beynelmilel 
anlatmalarla temin edilmiıtir. An• 
cak, cihan harbinde Almanya bu 
boğazları kapmı§ değil midir? icap 
ederse kapıyamaz mı? Esasen, Al· 
manya diğer bir Baltık devleti olan 
lsveç'ten almıya muhtaç olduğu de
mir cevherini, bir harp vukuunda, 
Narvik limanından ıimal denizi yo
lu ile getirtemiyeceğinden Botni 
körfezi dibindeki Luela limanından 
vapurlara yiikleyip Finlandiya sa· 
hilleri ve Aland adaları önünden ge· 
çirmeğe mecbur olacaktrr. Demek 
ki Finlandiya ile lsveç'in silahlama· 
ğı teklif ve sovyetlerin kabul etme
dikleri bu adaların almanlarca işga· 
li çok muhtemeldir. Almanya her 

l'.-ıaller günün birinde tahakkuk e
derse Fransa ile İngiltere Avrupa'· 
mn bu kısımlarında ellerini ve kol
larını bağlayıp seyirci mi kalacak • 
lardır?Bu,elbette mümkün değildir. 
Zira, §ark seddinin herhangi nokta
sında oluna olsun gedik açtırma· 

mak o seddi kuranların hayati men
faatleri icabıdır. Bu cihetleri genel 
kurmaylar şimdiden dikkate ala
mazlar mı? Derhal ba§lıyacağı bil
dirilen bu nevi gÖrii§meler, tahmin 
edilebilir ki, bu hususları da istih
daf etsin. Nitekim, beklenilen İtila
fın gecikmiyeceğine dair gelen ha
berlerde "bu görüşmeler, bir taraf
tan sovyetlerin endişelerini, diğer 
taraftan da İngiltere'ce küçük dev
letlerin haklarına riayet edilmesi 
arzusunu tatmin edecek siyasi mÜ· 
zakerelere muvazi olarak yapılabi • 
lecektir.,, denilmekte idi. 

yardımları 
Aldığımız malCımata göre, Kızılay 

Cemiyeti umumi merkezi tarafından 
içinde bulunduğumuz temmuz ayı zar 
fında yurdun muhtelif yerleriyle ha
riç memleketlerde semavi afetlerden 
zarar görmüş olanlara aşağıdaki yar
dımlar yapılmıştır: 

Darende seylapzedelerine 460, Ge
rede seylapzedelerine 1000, Samsun 
seylapzedelerine 2400, Kastamonu s~y 
lapzedelerine 500, Hatayın Reyhani
ye harikzedelerine 775 lira, bundan 
başka Bulgaristan seylapzedelerine 
bulgar Kızılhaçı vasıtasiyle 1500 lira 
ki ceman 6635 lira para yardımında 
bulunulmuş ve ikisi kadın biri erkek 
üç maHll vatandaşa da altmışar lira 
kıymetinde birer suni ayak yaptırıl -
mıştır. (a.a.) 

Bisiklet birinciliğini 

Suda kazandı 

Orhan 
Bu hadiseleri. tesbit ve müşahede 

ederken tunu bilhassa kaydetmek 
iktıza eder ki muhtemel taarruzlara 
karşı siyasi bir blok tesisi fikri, müs
takbel vakıaların korkunçluğu gün 
geçip daha vuzuhla göründükçe is -
tihale ede ede, askeri bir blok tesi- f c;tanbul, 28 a.a. - 14 bölgeden 28 
si düşüncesine inkılap etmiştir. Da- bisikletçinin iştirakiyle bu sabah ya
va sulhu, medeniyeti, bütün beşer pılan Türkiye bisiklet sürat birinci -
hüriyetlerini müdafaa ve muhafaza likleri baştan sona kadar çok çetin ve 
etmek davası olduğu içindir ki gÖ· heyecanlı seçme müsabakalarından 

rüşmelerin tam bir anlatma ile ni· sonra neticede Ankara bölgesinden 
hayet bulacağı günün yakın oldu· Orhan Suda birinci, Kocaeliden lb
ğunu candan dilemeliyiz. Sulhün rahim Bozdağ ikinci, Eskişehirden 

bozulmazlığı bel' devlet nazarında Salih Avgın üçüncü, Ankara'dan Nu
vuzuhla belirdiği zaman sulh niza- ri Kuş dördüncü olmuşlardır. 
mına dönmek harpten çok tey U• 

manların dahi önünde boyun eğe

cekleri tek hakikat olacaktır. 

N aauhi BAYDAR 

Son Posta refikımız 

on yaşına girdi 
Son Posta refikimiz 10 yaşına gir· 

miştir. Arkadaşımızı tebrik eder, bun
dan sonraki neşriyat hayatında da 
daima olduğu gibi muvaffakiyetler 
dileriz. 

Jandlıma GsdikJi 

Okulundan 106 

gen~ meıun oldu 
(Başı 1 inci sayfada ) 

Aynı zamanda birinci, ikinci ve ü • 
çüncü gelenlere de birer saat müka

fat olarak cerilmiştir· 
Dahiliye Vekili ve mektep komuta

nı tarafından nutuklar söylenmiş, me

zunlara hlka sevgiyle muamele etme· 
leri, doğruluktan ayrılmamaları tav

siye edilmiştir. 
Gedikli erbaşlar memleketin muh · 

telif jandarma karakollarına komutan 
olarak tayin edilmişlerdir. 

Jandarma mbay mektebi 
diplomaları yarın verilecek 

Bu sene jandarma subay mektebini 
bitirmiş olan subaylara önümüzdeki 
pazar günü Dahiliye Vekili Faik Öz· 
trak tarafından merasimle diplomala
rı verilecektir. 

Bir hafta içinde 

yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza teşkilatı, Suriye hududunda: 
21 kaçakçı, 284 kilo gümrük kaçağı, 
37 kesim hayvanı ile 5 kaçakçı hayva
nı, Ege mm takasında: Karasularımız 
da avlanmakta olan üç yabancı ile bir 
balıkçı kayığı ele geçirmiştir. (a.a.) 

\'-IAVA 

F-~ 
Yurdun en sıcak yerj 

dün Diyorbakırd1 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar garpten saniyede bir metre 
hızla esmiştir. En yüksek sıcaklık 32 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
hava doğu Anadolunun şimal kısmı i
le Karadenizin şark kısmında mevzii 
yağışlı, Kocaeli, Ege bölgesi, orta A· 
nadolu ve Akdeniz kıyılarının garp 
kısmında açık, diğer bölgelerde bu -
lutlu geçmiştir. Yirmi dört saatlik ya 
ğışların metre murabbaına bıraktık • 
ları su miktarı Trabzon'da bir kilo -
gram, Giresun'da cüzi miktardadır. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli, Ege 
bölgesinin şimal kısmı ile Karadeniz 
kıyılarında şimalden, diğer bölgeler -
de garp istikametinden saniyede en 
çok beş metre kadar hızla esmiştir. 
En yüksek sıcaklıklar Bodrum ve A -
dadana 33, Nazilli ve Malatya'da 36, 
Mardin'de 37, Siirtte 38, ve Diyarba
kır'da 40 derecedir. 

Bir kadın amellyafla 
erkek oluyor 

Bayan Firdeı - Bay Ferit 

Akhisar (Hususi) - Kasabamızda 
Beyce mahallesinde oturan Hasan kı· 
zı Firdes, son zamanlarda bazı gayri
tabiilikler göstermiş ve zabıta tara -
fından muayeneye sevkedilince kadı
nın ameliyat yapılarak erkekleştiril -
mesi icabettiği anlaşılmıştır. 

Ameliyat, Manisa hastanesinde ya
pılacak ve eski Firdes'e Ferit ismi 
verilecektir. 

Maçlarda artık 
galip mağlup yok! 

kazanan kaybeden var 
İstanbul, 28 a.a. - Beden terbiyesi 

Genel Direktörlüğünden tebliğ edil · 
miştir: 

1. - Yapılan maçlarda kullanılan 

galip ve.ya mağh1p kelimesi milli i
simler taşıyan bazı kulüpleri rencide 
etmektedir. 

Bundan böyle bütün maçlarda, fa
lan kulüp, falan kulüple 1-3 mağllıp 
veya galip kelimesi yerine ..... ku-
lüp, ...... kulüple yaptığı müsa-
bakayı 1-3 kazanmıştır veya kaybet
miştir denilmesini ve mağllıp veya 
galip kelimesinin hiç bir zaman kul
lanılmamasını ve keyfiyetin bütün 
kulüplere de tebliğini saygı ile arze
derim. 

Beden Terbiyesi Bölge Başkanlık-

Raeyoevi7n~';' 'fstfl'nfillaJ,i~ıı,..'-:Jôh}i~a 
jansı, Cümhuriyet, Tan, Vakit, Son 
Telgraf, Son Posta, Akşam, İkdam, 
Haber, Yenisabah, Kırmızı - Beyaz, 
Golspor, Yeni Gün, Yedi Gün, Yeni 
Mecmua, İzmir'de Yeni Asır, Anado
lu, Halkın Sesi ve Ankara'da Ulus, 
Anadolu Ajansı, gazete yazı işleri 
müdürlüklerine arzolunmuştur. 

Enver paşanın çocuklan 

i stanbul' a geldiler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Enver 

paşanın çocukları Mahpeyker, Tür -
kan ve Ali Büyük Meclisten çıkan 
kanuni müsaade ile bugün memleke
timize dönmüşlerdir. On beş seneden 
beri dışarda bulunan bu gençlerin en 
büyüğü Mahpeyker 24, Türkan 19, ve 
Ali de 17 yaşındadır. 

Dünkü spor yazımız 

Dünkü spor yazımızın bazı nokta1a 
rı hatalı çıkmıştır. Mamafi bu hata -
lar yazının esas fikirlerini bozacak de
recede deiildir. Bundan dolayı kari -
terimizden özür dileriz. 

29 - 7 - 1939 

Köy eğitmenleri teşkilôtı 
ve köy okulları 

İsmail Hakkı Baltacı oğlu radyoda 

çok dikkate değer bir konferans verdi 
Maarif Şurası ilk öğretim komisyonu reisi İsmail Hakkı Balta

cıoğlu geçen akşam Ankara radyosU'nda köy eğitmenleri ve köy 
öğretmen okulları hakkında dikkate değer bir konferans vermiş
tir. Baltacıoğlu demiştir ki: 

Yeni bir müessesenin tekamül yo
lundaki hamle kudretini ölçebilmek 
için, onu geçmişiyle mukayese etmek 
lazımdır. Bu mukayeseyi şimdi ya
palım. 

Bizim kültür ve okul tarihimizde 
başlıca üç mühim tekimül devri var
dır. Şunlardır: 

a) Teokrasi devri, 
b) Tanzimat devri, 
c) Realizm t1evri. 
Bu üç tekamül merhalesi üzerinde, 

sizi hiç sıkmıyarak bir az durmak is
terim. · Bu üç devirden her birinin 
kendine göre içtimai bir bünyesi, iç
timai bir ideali, gene içtimai kalan 
bir hayat anlayışı vardır. Her devir 
kendine uygun ve kendine göre mü
kemmel olan bir içtimai zihniyetin 
taşıyıcısı ve müdafaacısıdır. İlim gö
züyle her devir kendine göre normal
dir. Anormal olan eskiyi yenide ya
şatmaya çalışmaktır. İpek böceğinin 
geçirdiği orijinal ve ne biribirine ka
rıştırılması ve ne de benzetilmesi 
mümkün olmıyan türlü tekamül saf
haları gibi. 

Bu determinist anlayışla milli sos
yetemizin bu üç tekamül devrine ba
kalım. Ne göreceğiz? 

İşte "Teokrasi devri" burada ken
dini semavi bir dinde bulan bir cemi
yet yaşayışı var. Hukukun, ahlakın, 
hatta sanatın ilham kaynağı mukad
des bir kitaptır. Şöhreti cihanı tutan 
eski mimarimizi, çeşmelerimizi, se
billerimizi, mezarlıklarda her biri 
taştan bir dantel gibi duran mezar 
taşlarını, dünyaya öz sanat ve sürre
alist sanat anlayışını yayan türk ya· 
zılarını, la'l ve altınla görülmüş bi
rer rüyaya benziyen tezbiplerimizi, 
ebrfılerimizi veren, türkü en asil sa
natkar olarak tanıtan devir budur. Bu 
devir içtimai ideali, kudsiyet alemi, 
reha ve cennettir. 

Bu devrin okul tipi, medrese ve 
mahalle mektebidir. Bu devrin tek 
öğretirn rnevzuu rnukaddea kitap, O• 

uma v yazmadır. Bu devrin tek ter-
di~iplin vasıtası tazyik ve dayaın.ı. 
Bu devrin yetiştirmek istediği insan 
tipi, ahit ve zahit şeklinde imparator 
için kuldur. Teokratik devir, tanzi
mahn ilanına kadar devam eder. 

Tanzimat bizde, Avrupa'nın Röne
sansı gibi bir dünyevilik, bir yenilik 
hamlesidir. Fakat Avrupa'nın Röne
sansı gibi tekamülünü klasisizm ve ro 
mantizm'de bulan bütüncü bir hayat 
devri değil, eskiyi yenmeye çalışan, 
her muvaffakiyetinde yeniliğe bir a
dım daha atan, fakat her mağlubiye
tinde eski ile yeniyi boşuna uzlaştır
maya çabahyan telifçi, eklektik bir 
devir. Bu devirde yan yana duran ve 
biri birini iten zıt müesseseler vardır: 
dünya ile ukba, kanun ile fetva, mek
tep ile medrese, ilim ile inanç ... Tan
zimat bir tezat alemidir. 

Meşrutiyet hiç şüphe yok ki Tan
zimat'ın yeni doğan çocuğudur. Meş
rutiyette de aynı tezatları, aynı gat'a
betleri buluyoruz: din ile ilim, iı>ko
lastik ile tecrübe, medrese ile mek
tep ... Burada da çarpışıyorlar. 

Tanzimat'ın terbiye ideali; bu te
zatları nCf sinde yaratmaya gücü ye
ten bir mustarip insan idealidir. Tan
zimat, bütün muhafazakarlıklarına ve 

bütün irticalarına rağmen rönesansı
mızın saygıya layik bir işçisi oldu: 
ilim getirdi, teknik getirdı, laik bir 
öğretimin hiç olmazsa parçalarını ge
tirdi: cimnastiği, resimi, elişini, mü
ziği getirdi, öğretmen okul1arını ge· 
tirdi. Fakat bunları yan yana koydu, 
anlaştırmadı, kaynaştırmadı. 

Şimdi "Realizm devri"ne geçelim. 
Bu devir yaratıcı mebdeini halktan 
ve halkın yaratıcı kudretinden alan 
bir devirdir. 

Sevgili dinleyicilerim, 
İstanbul'dan hareket ediniz, t~ E

dirne'ye kadar, siyah elmastan yapıl
mış gibi parlayan asfaltın üzerinden 
ilerleyiniz. Alpullu'ya yakın, etraf l 
bir yandan tepeler, bir yandan jeo
metrik bir alemin sakinleri gibi sıra
lanmış göçmen evleriyle süslenmiş 

bir noktasında durunuz; toprağın iki 
metre içinde büyük binaların temel
lerini koyan, tuğla harmahı yapan, 
artezyen kuyuları kazan, genç, yiğit, 
dev insanlar göreceksiniz. Bunlar, 
köy ve köylü sevgisi taşıyan, ilim, 
makine, istihsal, refah aşkiyla yanan 
yaratıcı bir nesildir: eğitmenler ve 
öğretmenler. Eğitmen tipi ve köy öğ
retmen tipi niçin öz türk tipidir? 
Milletlerin yakın tarihine dikkat e
dersek çeşit çeşit öğretmen tipled 
göreceğiz: komiteci öğretmenler, zi
raatci öğretmenler, politikacı öğret
menler. Bizim milli öğretmen tipimiz 
hangisi olacaktır? Türk kollektif zih
niyet tarihini ana safhalarında kov<'.
larsak bu suale önce "hiç biri" diye 
cevap vereceğiz. Türkün, zaman ve 
mekanda değişmiyen, sabit kalan mil
li karakterleri bir yandan yapıcılık 
ve yaratıcılık bir yandan da kültür
cülüktür. Bu iddianın şaheserini 

gözlerinizle görmek isterseniz bu
günkü halka, köylüye bakınız. 

A - Köylü, ne mürteci, hatta ne de 
muhafazakar bir insan değildir. Köy
lü hayatını yakından ve realist bir a
k~l il~ tetkik edenler görmüşlerdir" 
kı: köylto 11<>11 :..... 1 bc.u.b.ULi!ı• 

bütün icat ve ibda kabiliyetler ini i
ahenkli bır suıı; .... ··- .c· 4• -....ı-

B - Köylü; içinde bulunduğu ta
biat alemine tekniğini ve kuvetini, 
tecrübelerden, yani müspet ve akli 
travaydan alarak intibak etmesini bi
len adamdır. 

C - Köylü; realite alemiyle doğru
dan doğruya temas eden ve tabiatle 
hür temaslarını kaybetmiyen, hatta 
kozmopolit bir hayatın sınırları üze
rinde bulunmadığı için öz killtürün 
kaynağıdır. Milli mimariye ilk bün
yesini kazandıran, mim müziğe melo
dilerini veren, milli bir felsefenın, 
milli bir hayat anlayışımn ilk şuılru• 
nu sunan, yaratıcı mebde hep odur. 

İşte sevgili dinleyicilerim 1 Eğit• 
men ve köy okulları teşkilitı kayneığı 
olan halkı Bu kaycıağa yakla~tıkta 
pedagoji de türke d?ğru gidecektir. 
Pedagojide türke doğru, çünkü ya· 
lancı, hasta ve yapmacık bir pedago
jinin zararından ancak bu sayede 
kurtulabileceğiz. 

Böğürtlenlere, devedikenlerine 
yurt olan dağ ve yamaçlarına tırman· 
masını bilen yeni bir neail ... 

Köstebeklere, tarla farelerine yuva 
olan toprak katlarını alt üst etmesini 
bilen yeni bir nesil... halde bununla kalmıyarak Eatonya· 

nm Özel ve Dago adalarını da ala
caktır; çünkü Finlandiya'nın tar
kından geçip şimal buz Okyanusuna 
giden, yani sovyetleri serbest denize 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111 
zaket kursu tahadetnamesıne sa
hip olmak ıarttır. 

Kartalların, kara kuşların kanatla
rına destek olan havalarımızı türkku
şunun kanatlariyle döven yeni bir ne

sil... Yumruk bahsi 
Fenerbahçe stadında bir hake

min yüzünde patlıyan yumruğun 
bahsi, tahmin ettiğimiz gibi gaze
te sütunlarını doldurmakta devam 

çıkaran tek yolu bu suretle kolayca 
tehdit edebilecektir. Bundan baıka, 
en büyük gemilerin geçebilecekleri 
kadar genitletilmekte olan Kiel ka
nalından zahmetsizce Baltık denizi
ne girip oradaki filonun da inzıma• 

h r l ediyor. 
miyle büyük bir kuvet a me ge • Bir futbolcunun hakeme karşı 
meıi mümkün bulunan alman timal k 
deniz filosunun yardımiyle Lltvan. yaptığı tecavüz çirkin bir hare et· 

ti. Herkes bu hareketi takbihte müt· 
Ya. Letonya ve Estonya'dan - 1915-, tetikti. Çok güzel, fakat bunu yap-
1917 alman taarruz hatlarını gene tıktan sonra artık bu bahsin kapan· 
takip ederek - aovyetler arazisine 

Bu hale bakıyoruz da. kimin ki
me nezaket dersi vermiye hakkı ve 
salahiyeti var diye düşünmekten 

kendimizi alamıyoruz. *** 

Yasaklar bu derece çoğalrnca 
bunları hatırda tutmak da gerçek· 
ten bir mesele olur. 

Nezaket dersi 
M ması doğru olmaz mıydı? Hayır, y cuaklar 

girecek ordular Leningrat ile 05 
- bilakis, sanki bu yumruk, için için Öğrendiğimize göre İstanbul 

kova'yı tehdit edebileceklerdir. ln-

Doğrusu, böyle bir tedbire ger
çekten lüzum hisııettirenler az de· 
ğil. 

lyi ama, tramvaylarda nezaket 
dersine muhtaç olan müşteriler de 
var, diyeceksiniz. Orası da var yat 

Prensipler 

Fransa'da oturan yabancıların 

harp zamanında askeri hizmete 
alınmaları hakkındaki taaavvur· 

lar f aıist gazetelerini kızdırmıt. 

Raylarımızın devir münhanileri iı

zerinde tertemiz mahsullerini koştu• 
ran yeni bir nesil ... 

Topraktan, taşdan, yerin, havanın, 
denizin altından, üstünden korkmı· 
yan yeni nesil... 

Köyleri şehirlerin medeniyetine u
laştıran, şehirleri halk ruhuna ulaş· 
tıran yeni nesil... 

İşte, işte... Eğitmenin, köy öğret
meninin yaratmak istediği nesil. 

k Yanan kulüpçülük ihtiraslarını, Gazeteler yeni bir haber veri· tramvay idaresi tramvay müstah· 
ıriliz ve fransız hava ve deniz U• Fransız hükümetinin bu kararını .. cahsi muharrir husumetlerini ateşle· 1 b d b.. ı ı fyat demlerinden bazılarmm halka iyi 
vetlerinin sovyctlerin Finlandiya "1 "f • •· .. yor ar: un an oy e aman 1 

- dk · .. cümhuriyet prensiplerine aykırı mek için bir kibrit vazı esı gormuş- ro ve si.nema yıldızlarına ecnebi. muamele etme i lerini göz onun-
körfezindeki deniz ve hava kuvet· tu .. r. Günlerdenberi, gazete sayfala- · d de tutarak bir nezaket derai ih- buluyorlarmıt. İtalyanların Ha· 
lerine müessir surette yardım ede· markalı lüka otomobiller içm e 

1 . rında savrulan hakaretlerden, gös- gezmeleri yasak edilmiı. Bu ya· das edilmesine, ve konferans ıek- tay hakkındaki Türk - Fransız an• 
rek bütün bu ihtimalleri önleme en terilen yumruklardan, gıcırdatılan •agwa n"ayet etmı"yenlere tiyatro linde verilecek,bu deralere bütün 1 'il ti . t' ren 

sa·rıyerde de büyül 

bir orman yangını oldu lazım değil midir? .. a§masını mı e er cemıye ı p • 
diclerden göz gözü görmüyor. . ve atüdyolann kapıları kapana• müstahdemlerin ittiri.k ettirilme· . 1 . 1 t 1 · · 

Sovyetlerin §İmal-garbi hudutla· :ıı h sıp erme ve a man gaze e erının 
Haddizatında alelade ve e emı- cakmış. sine karar vermİf. Türkiye'nin aulh cepheaine iltiha-

riyle Baltık hudutlarını emniyet al· yetsiz bır hadise olan tecavüz an- Geçen gün bir fransız mecmu- Bu kurstan geçenlerin eline kını türk inkılabının esaslarına 
bnda gönnegw e fazla ebemi.yet ver• cak binlerce seyircinin gözü önün- b" k "k .. "k '1 k • b"l . uygun degYı"l dı'ye tenkı't etmı't ol-asıni:la nükteli ır arı atur var· birer vesı a verı ece mı ı mıyo-
mesinin sebepleri arasında bu miita- de ve bir spor sahasında vukua gel- dı. Bir alman zabıta memuru ya- ruz. Verilse fena olmaz. Umumi duklannı da hatırlayınız. 
18.alar zikredilebilir. Ancak, Baltık diği için umumi takbihi mucip ol- sak olan şeyleri kaydetmekle uğ- hizmetlere alınacak memur ve Kıra]dan ziyade kıral tarafta· 
devletlerinin bitaraf kalmak ve ga· muştu. Fakat şimdi gazete sütunla- mu··st ..ı . • 
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İstanbul, 28 (Telefonla) - Bundan 
birkaç gün evel Sarıyere bağlı Demir
ci köyünde büyük bir orman yang·m 
olmuştur. Hav~dis~ daha bug~n ~el~n 
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1 ngiliz - Japon 

DÜNYA HABERLERİ ISTANBUL Gazeteler 
a.a. Matbuat Servisi l~;~;~~;~;!;~:m~~~~~: lngillere de Japonya ile li<arel 

~::.:.yç~!!~~ bi~;~~:~~ ta~:f:!:~ 1 sını leshede<ek m'ı I 
takip edilen aiyasetten bir ay1'ıhş • n asma . • 
lnanasmı tazammun etmediğini bil • 
dirmi,tir. Çemberleyn'e göre, in- l 1 • h .. k .. t. t afın 

bı·r ihtilaf çıkmasına ımkAn verme - Birleşik dev et erı u ume ı ar -
ailtere, yalnız Çin'de Japonya tara· (Başı 1 inci sayfada) dan denonse edilmesi karşısında Ja • 
fmdan ihdaa edilen emrivakii tanı - feshetmeıı· talep edilmektedir. mektedir. k" r ~ · si aset i 

CUMHURİYET 

Moıkova müzakereleri. . . 
Yunus Nadi, bu başm~kalesmde ınıı

liz - sovyet muzakerelerınln musbct ~c
tice alma ları hakkında alim~tl~'.. belır· 
diğini soyliyerek Sovyetler B~rlııı C:~~
huriyetinin, ıulh cephe~indekı mevkıının 
ehemiyetini ve kollektı~ ~~!yet ve ~ul
hu korumak davasındakı ılerı teşebbuı .. • 
!erini tebarüz ettiriyor ".e Moıkova. mu· 
zakerelerinin nihayet musbe~ . nc_tıccye 
bağlanacatı haberleri beşer ıçın bır be
oaret oldugunu ilivc ediyor. 

ve faz yorulan bir devlet adaı_nı olduğu 
nu Yalovadaki kısa istirahatınden ıon 
ra 'tatanbula geldiğinin ertesi gtinu Da 
ruHefakayı ziyaret etmesi iftihara d~ • 
ğer bir mu$nhede teşkil ettigini ~orlil 
yor ve hiıkumet reisi ile devlet reısı &a 

yılı istirahat saatlerini mekteplerde, ş~ 
kat yurtlarında geçiren bir me~l~ketı. 
işine huzur ve emniyetle bakılabılır dı 
yor. 

Nevyor Post, Japonya'mn Ameri • ponyamn ta ıp ey ıyccegı Y -
lnakta ve bundan böyle Çin· Japon . 

l t Japonya'ya kar•ı alınacak ka'dan hurda demir müba_ yaatı 1930 zah eylemiştır. ~ . SON POSTA 
ınücadelesinde bitaraf ka mayı a· s · elahıyettar men 

db . l tarı·hı·nde ı·ki milyon 900 hın dolar kıy Domei aıansının s • ahhüt etmektedir. lngilız politikatr- te ır er d.ğ. ·· hükümet 
metinde iken 1936 senesinde 14 mil - balardan öğren ı ıne gore, 

nnı degwi•mediüine do.ir Çemberleyn Va .. ı·ngton, 28 a.a. - B.ütün ıiyaai . d 39 -1 k · t·ın 1·nk·ı .. afını sükunetle takip 
s • l s yona ve 1937 tarihın e mı yona çı vazıye -s • •• 

tarafından aöylenen aöze inanı a· mahfiller, Japon _ Amerıkan ticaret eylemektedir. Şu:ası bılhassa :~baruz 
Uzak Şark'taki yeni vaziyet 1 

Muhittin Birgen, Her gün sütnun~a, 
1ngilterenin Japon.ya ile olan siyasetın 
deki deıişikligi dunyanın diger nokt': 
lanndaki politikasını ıleri gotUrmek U 
zere, davayı muayyen bir noktada ve mu 
ayyen bir şekilde tas!iy.e etm~k d.iye 

lllaz. Hakikat ıudur ki Japonya ile muahedesinin fesh edilmeıini mem - mı~~;;ol mübayaatı ise 1934 tarihinde ettirilmektedir kı Joponya, degıl yal· 
)'&palan anlatma İngiliz politikaaın· nuniyetle karşılamakta~_ır. Si~asi . sa· 20 milyon dolar kıymetinde iken 1938 nız Amerika Birleşik devletleri tam· 
da eaaslı bir tebeddül manaama de- hada bundan böyle cumhurıyetçıler de 53 milyona baliğ olmu§tur. fından fakat aynı zamanda diğer dev· 

Sat ye tahkikatı . son ~af~~da 

lalet eder. Eaaaen Çemberleyn de .1 d~mokratlar arasında ittihat vücu- letler tarafından da buna müşabih a-
Çin'de Japonya tarafından ihdaa e- ~= geldiği görülmekte?i~-. ~~ keyfi: Amerika gazeteleri memnun lınacak kararlardan doğacak vaziyete 
dilen emrivakii kabul ettiğini söy - yet ı'se. Amerikan harıcıyesının e.vela S b h t 1 karRı ko"·mak için lazım gelen progra 

• . . . f t . Nevyork, 28 a-a .. -. _a a gaze e_ eı-· s J k d leınekle bu değıımeyı ıtıra e mış uzak .. arta ve bilahare bu_ A.m .. erık.an 911 h mı çoktan hazırlamış bulunma ta ır. 

Satye tahkikatı İ$ınde, ~~ı:n~ıkı halde 
bir istilima cevap beklendıgı~ı, elyev.~ 
mevkuf bulunanların vekillerı teıbıtı 
muamelesinin ıonu alınır alınmat, tah
liyeleri için yeniden müracaatta bulu -
caklarını, tevkiflerini ıstilzam ct~iren ıe
beplerin ortadan kalktııı kanaatı husule 
gelirse bunların da serbest bır~kılacakla· 
rı tahmin edild iğini haber verıyor. 

Oluyor. Çu-nkü Çin'd~lu emrivakii :r ri, Japonya ile munakıt 1 ~a~ı ·.~ 
t dbirlerinin Avrupa vazıyetı uzerın- . . feshını bu I l ' l'k . 

•-abul etm-'- ne demttktir? Bugüne e · ticaret muahedenamesının ta yanın ı rı l 
il - dek·ı tesiri dolayısiyle belkı. de Avru-. 1 k 1 kta "k . J Yeni vapur arımız ·· · 1921 yu'"k bir memnuniyet. e. ar.şı an:_a - Roma, 28 a.a. - Amerı anın a_- · · kadar uzak tark statu3u sene· pada takibedeceği diplomatık hakretı k d "Nalına mıhına" ı;utunu muharrırı. ye· 

rif ediyor ve bu yenı 11yasetın Japon -
alman • italyan blokunu zayıflatmak ba~ 
kımından da faydalı olaca~ını izah ed 
rek İngilterenin oyunu umumi bir har~ 
mini olmak için oynadığını ve harbe ıır 
mek istemediğini, onun ılrmiyeceö he 
harbin mutlaka mahalli kalacaimı illv 
ediyor. 

•inde imzalanan doku:;. taraflı ınu· dırlar. Gazeteler, Çınlılerı mu a~e." ponya ile münakit ticaret n_ıuahe e.~ı - ni gelen Tırhan vapurunun 5ürat tecrübe· 
J kolaylaştıracaktır. . - . . .. mete teşvik maksadiyle Çi .. n .h. arbı_nı.n nı· feshetmesi uzak şarktal:ı vekayıın leri munascbe\iyle yazdığı bu fıkrada ge-

kaveleye dayanmakta':iır. aponya Diplomatik mahfıllerı~ fıkrıne .go- k t 1 b. mlnın demir ve c;elik ak5amının zayıf ol· 
1931 aeneainde Mançurya'yı istila re muahedenin tamamıyle merıyet bidayetinden Amerika h~. ~me ının inki~afı üzerinde vakti~d~n eve . ır dui:unu, kunt bir yapı olmadığını ıöylıi -
etmekle ve aonra da Çin'e karşı • · ittihaz: etmiş olduğu en muh~m kara- aksülamel hasıl edeceğı cıhed~k· ıtal- yor, Doğu vapurunun da ,artnameye uy-

fl ka mevkiinden kalkmasını müteakıp Ja- rın bu fesih kararı olduğuna ışaret et yan mahafilinde büyük bir __ al .. a .a. u .. - ğun .olmadıC;ıru hatırlatara_k. AlJ?lanya ı_s-
harp açmakla dokuz tara ' mu • ponva'ya karşı alınacak ted'.lirler şun• ld marlanan gemiler meseleıındekı bu talı -
•eleye kartı vaziyet almıt bulunu· J mektedirler. . yandırmıştır. Umumiyetle duşu~u. u- sizlikten ve beceriksizlikten sonra yapı· 

Ç 'd ·hd t lar olabilecektir; Gazeteler, bu kararın bütün netıc· ..... - g~ üne göre. Amerika'nın ver .. dığı .bu ıacak işin inıiliz Lold'ine müracaatla 
yordu. Japonya'nm j)l e ı as e - Japon gemileri hakkmd tah· k 1 k ın go l t t onun fikrini almak oldu&unu ilive edi-
tiii emrivakii dokuz taraflı muka. mil ve liman harçlarının fazla. terini katiyen dfa apı m.a. sız ." karar, siyasi mülahaza ara mus enı • yor. 
•eleyi imza edenler tp.nımamıtlardı. ze alması lazım olduğunu ılave etmeK tir. Ve Amerikan Riyaseticümhur da· 
Şimdi İngiltere bunll\rdan a~rıla · laşt~~~:s•;üccarlarmrn Ameri. tedirler. . iresi, bu suretle japon hükümeti üze-

rak Japonya'nın u•ak •arktakı va. 1 . . . 1 Nevyork Times gazetesi diyor kı; rinde bir tazyik icra etmek tasavvu-
.. s ka Bir1eşi kdevlet enne gıtıt e • 

•"ı•et·ını· tanımakta ve Çankayşek'~ l . "Hük 'met, kararını tam zamanın- rundadır. 
ı rinin tahdit edi mesı, hf.11 · .. re 

•ardonda bulunmak s.uretiy. le takip A ·k 'd ı da vermiştir. Siyasi italyan ma ı erıne go · ., Japonya'ya merı a an yo • A . . f h" 
ettiii obıtrüksiyon ııvıu~tınden d~ lanacak silah ve harp malzeme- Japon hükümetinin bütün n:ıen - japon - amerikan muahedesinın . es ' 
-azgeçtı'ıı.ı·nı' b·ıtdirmektedı.r •. Bu, in- b k kan milletinin, hariciye nezaretı ta. J·apon iktısadiyatını fevkalade ızrar 
.,.. & ai üzerine aın argo onması. d 
siltere'nin uza_k !ark polıtık~sında rafından ittihaz edilmiş olan kar~ra edebilecek olan bir takım gümrük te 
eıaıh bir değitıklık demektır. Bu- Amerika Uzak-fark vaz.iyetini tamamiyle müzahir olduğundan şup- birlerinin mukaddimesi olacaktır. 
nunla beraber, lngilter~ bu yüzden dikkatle takip ediyor he etmesi için hiç bir sebep yoktur . ., Popolo di Roma. yeni bir tahrik 

ID
uahaze edilemez. Amerika' dan Nevyork Herald Tribune, yazıyor: mevzuubahs olduğunu beyan etmek -

Va"ington, 28 a.a. -. G. azetecileri k_ a fkA . si Japon d" gelen haberler, bu . ~emleket ma~· ıı "Amerika e arıumumıye , - ,te ır. 
huabnın İngiliz pohtıkaınm tenkıt bul eden B. Hull, hancıye nezaretı • yaya caniyane teşebbüsün.de bi_r yar - Messagero. "Uzak Şarkta yeni ihti-
_.tı" ıirini bildirmektedir. Bu tenki.tle. • nin japon • amerikan muahede~ame • dım olmak üzere silah verılmeııne mu !atlar" vukua geleceğini haber veri -
9' •· sı·n·ın feshine takaddüm etm. e.sı .ıc.ap be b J a bir 
n·n yersiz olduı· unu anlamak ıçın k arız olmakla ra er aponyay yor. 

eden evciden ihbar müddetının ı ın- ·1 · · d. loma J d Al '.J 
lng·1ı1• .... Japon ve Ameri.kan mu ... n.a·. k k ültimatom gönden mesını ve ıp m at manya aan: 

... cı·ka' nunda inkizasına kadar uza tar ·ı · · k b A ·k J 
.. betlerinin yirmi aenehk tarıhını d si münasebetlerinin kesı mesını a u- Berlin, 28 a.a. - merı a - apon-

taki vaziyeti dikkatle gözönün e tu- h d · · D 

TAN 
Jüri rnes 0 lesi 

B. Felek. kendi sütununda, son :uman· 
larda ıene bahiı mevzuu olmıya batlı • 
yan jtlri meselesini ele alıyor ve "Ben 
mahkeme usullerimizin noksanlığından, 
"derecat hakimin azlığından bahıetmiye • 
rek yalnız hikim ve hukıim bakımından 
adliyem iı-c takdirden ba§ka diyecek söz 
bulamıyorum" dedikten sonra hiklmle -
rimizln ]uriden ~ok daha faydalı ve daha 
bitaraf olduklarını soyluyor. Ne adalet 
mefhumunun ne hakimlii:in ne de ceza 
telikkilerinın bizde jiıri uıulilne hilen 
tercih ve tervic ettirmekten çok uzak bu· 
lundutunu illve ediyor. 

YENİ SABAH 
hatırlamak kafidir. İngiltere, 1902 .b. b' le amade değildi. ya ticaret mua e esının enonse e-

tacaiını ve ondan sonra ne gı ı ır T k b. k b 1 1 k .. ere --esı"nde Japonya ile ittifak aktet· ld ğ Amerika hükümeti kararının o - dilmeıine ır mu a e e oma uz Ba•vekı"lı·n gu··zel bir J. esti _.. hareket icra etmesi Hizım o u una 1 J . k le ,. mitti. Bu ittifak aktedildiği zaman, yo'da tevli etmiş olduğu akıülame e Almanya - aponya tıcaret mu ave -
'd. F k t R ya karar vereceğini beyan etmiştir. bakılırsa J·apon orduıu miıilleme ıinin tesriine çalı~ılmaktadır. ..Her &abah .. sutunu muharriri, Baı-

Raaya'ya kartı ı ı. a a uı Japon • Amerikan muahedename • . . .k. 1 vekil Dr. Refik Saydamı• fazla çahpn 
190& seneainde mail\ıp olduktan ve tedbirleri almak hususunda gecikmi • Berlin siyasi mahfıllerı ı ı mem C· 

ı Sı·nı'n yerine ba•ka bir muahedcnam.e · · d k. t. t ·· ebetlerı' l.ilhaaaa 1907 aeneainde ngiltere :r yecektir. o zaman haricıye nezaretın- ket arasın a ı ıcare munas -

lş timdi başlıyor 
Burhan Cahit, Sabahtan sabaha ıütu 

nunda, maarif ,Grasını~ kara.rları arasın 
da en çok memnuniyetı mucıp .o~anlan.Df 
orta mektep ve liıe talebelerı ıçın v.erı 
len inzibati kararlar olduğunu soyhye 
rek hocasını tehdidle numara alan gen( 
!erin artık mektep sıralarında yeri olmı 
yacağmı tahmin ediyor, bu radikal tcd 
birlen alırken, dejenere çocukları for 
me edecek daha ağır inzibatlı islilı ve 
trcbiye mucsıue\eri açılması hizumun 
hatırlatarak. orta mektep ve liselerde t 
tunamıyanları, sokağa atmakla değil, an 
cak bu muı;ueıelere yerle$lirilmekle ku 
tarma.k kabil olabileceğini izah ediyor. 

İngiliz • Japon anlatmaaı 

Asım U11, bugunkü başmakalesind 
İngiliz - japon anlaşmasının esası hakkı 
da malumat vererek bu anlaşmanın ya_! 
nız başına miıtalea cdilin>e İngiltere ıçı 
bir fedakarlık, Japonya için de bir zafe 
olduğunu kabul etmek lizım geldiğini 
fakat dunya hidiselerinin umumi çerç 
veıi içinde mutalea edince, bu fcdakirJı 
ğın buyük bir basiret eseri olduğunu IO 
itiyor ve bu anlaşmayı yapmak ıuretlyle 
1nıilterenin. Japonyayı ltalya ile Al. 
manyadan ayırdıgını ve hakikatte totah 
ter devletlere karşı bir zafer kazanıldı 
ğını ızah ediyor. 

l·kamesı· maksadiyle müzakerelere gı· .kb ı· h k'~ d b" .. k bı·r nı·k ile anlattıktan aonra, kendiliğinden, de Japonya ile yeni bir ticaret mua- nin iıtı a ı a Ktn a uyu -
1
. •ı • 

Almanya'yı istihdaf etmeğe batla· rişmek niyetinde olu.p o_lmadığı ıu.· ede~i tanzim edecek hi kimıe bu • 'ıtc.rmekt ve JJWOllY.aJ' Wl,l.J-L-.o~..;-;..ıı • .;.._....,.-<ii••"4Mhı\':l,Z:r',,....·.·" 
~~~~~;~;~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~:~~a:~=~nya~•~nh~ırlı~~~ ahz~~~eteffifi ed~ilece~nii~ 

* ingllU - lepon 

görüımeleri 
~-.J•P••:F• ---· •• ~nan alaka· tizar vaziyetini muhafaza sas eylemektedirler. 
"~\.t."fi;e etti. Harpten sonra söylemiştir. Tokyo, 20 a.a. - B. Arita, bugünkü Bu aktam çıkan resmi bir yazıda 
Pasifik denizinde İngiltere ve Ja· Amerika diplomasi mümessilinin nazırlar meclisinde, 1911 amerikan - mukavelenin Japonya'da imza edile· 
ponya Amerika ile karşıla~mıya baş Tokyo'da japon hariciye nezaretine japon ticaret muahedesinin Amerika ceği bildiriliyor. 
ladılar. Binaenaleyh 1902 ittifakı yapmış olduğu ziyaret hakkında so • 
hir defa daha cephe değittirerek rulan suale cevap veren B. Hull, bu 
Amerika'yı istihdaf P.der bir hal al· ziyaretten müsbct bir netice çıkmamıı 
dı. Bu vaziyet Amerika'nın hoıunA olduğunu söylemiştir. 
ıitınedi. Ve 1921 ıenesirıde deniz ai
lihlannm tahdidi fi&nl ileri aürü

~ün~~· Amerika ilk tart olarak 190"
. •ı•h• · Japon ittifakmın feshini 
~~eri •Ürdü. lngiltere, Japon ittifakı 
; e ~lller:ika it birliti araamda bir 
d•rcVıh Y~Pmak mecburiyetinde kal· 

~· e bıraz da dominynnlannın taz· 
r_&cı altında ikinciyi tercih etti. Fa· 

t lnıiltere bu tercilıi yaparken, 
Uzak t•rkta Japonya, sovyetler ve 
Yahut herhangi devletle ihtilafa 
diittüiü takdirde Amerika'nın İn· 
ıilteN ile it birliii yapacağını ümit 
etmitti. Halbuki Am~rika dokuz ta· 
raflı 1921 mukavelesini imzaladık· 
tan aonra bir infirat ı1İyaaeti takip 
etmefe baıladı. Avrupa'daki ve bil· 
ha11a uzak tarktaki karıtık vaziyet 
Amerika'yı yalnızlık politikaaından 
ayınp lnıiltere ile it birJiii yapmı 
Ya ıevkedeceği yerde .. merika, bil· 
akis bir takım dahili politika düıün· 
celerinin tesiri altında ıittikçe inzi
vaya çekilmektedir. Geıçi Amerika· 
nın, bir harp çıktıiı takdirde ergeç, 
demokrat devletler cephesine ilti· 
hak edeceği temin edilmektedir. 
Bununla beraber, ıu da &,&kardır ki 
buıün Amerika, Avrupa ve uzak 
farktan uzakta ka•mak kararını 

vermittir. Amerika hükümeti karı~· 
naak isteae de eli kolu ayanın ka· 
rarlariyle ba'ilanmııttr. Amerika'· 
nan tetri mekanizmaaıyle icra kuve· 
ti arasındaki anlaımazlık Amerika 
harici politikaıını her halde bugün 
için felce uiratmıttır. Bu tartlar al· 
tında Japonya'nın uzak tarktaki 
bütün tazyikı yalnız olllrak lngilte· 
re'nin omuzları üzeı ine yüklenmit· 
tir. Tiençin hadU.ainın, lngiltere'yi 
.. yola getirmek,, için bir tazyik va • 
aıtaaı olduğu herkes~e malum iken, 
Amerika, bunu mevz1i bir hadiae te
lakki etmekte devam ~•mit ve Am•· 
rika vatandaılarma dowunulmadık
ça, parmak kaldırml\k niyetinde ol· 
ınadığını bildirmittir. Bu vaziyette 
lnıiltere anlatmayıp da Japonya İ· 
le yalnnı baım• harbe mi ıinneliy· 
di? Anlatmanın Berlin'de uyandrr
driı intıbaa bakılacak oluraa, Al· 
ınanya bunu ümit ve tahmin ediyor-

Evela siyasi ilatiliillan halletmeli 

Nevyor, 28 a.a. - Tokyo, Amerika· 
nın Çin'deki yeni vaziyeti tanımaın 

takdirinde amerika ile Japonya ara11n 
da yeni bir ticaret muahedenamesi im 
zaaı için müzakerelere girl§ilmeainin 
mümkün olacağını bildirmekte oldu 
ğu bir sırada Amerika hariciye nazırı 
B. Hul1, yeni bir muahede akdi için 
müzakerata giritmeden evel siyasi ih· 
tilafları yatııtırmak ve bilha11a Çi~ 
deki Amerikan menafiine ve açıkka
pı politikasına riayeti emniyet altına 
almak lazım olduğunu ıöylemekte • 
dir. 

l ktııadi :zecri teJ bir mi? 

Japonya'nın bu bapta uzlaımıya ya· 
na~mama11 ihtimaline binaen harp mal 
zemesi, pamuk ve benzin ihracatını 

menetmek ıuretiyle pek yakında Ja • 
ponya'ya kartı iktisadi zecri tedbirler 
tatbik edilmeıi ihtimalinden bahso • 
lunmaktadır. 

Miroir gazetesi, Japonya'ya karıı 
ambargo usulünün tatbik edilmesinin 
bütün Amerika ticareti için çok va • 
him mUşkitat ihdas edeceğini gizle • 
memektedir, Çünkü Japonya, Ameri
ka ile yapılmakta olan ticari mübade· 
lelerde üçüncü mevkii işgal etmekte· 

dir. 
Bu gazete, yekdiğerinden uzak o • 

lan iki memleket arasında müıellih 

mut· O zaman otoriter de•letler de 
Avrupa'daki planlannarı tatbikine 
geçeceklerdi. lnıiltere'nin Japony• 
ile anlatması bu planlar. alt üat et -
mittir. Bu aebepledir ki "tazyik al· 
tında boyun eien,, İngiltereden ıene 
iatihfaf ile bahaedilmel.tedir. Fakat 
bu aerzenıtın arkasında otoriter 
devletlerin hayal aukutu aezilmek • 
tedir. 

lnıiliz • Japon an~atmaımm fÜ• 
mulü nedir? İngiltere, yalnız Ja
ponya'nm uzak ıarktaki hakimiye
tini tanımakla mı kalryor? Yolua 
bu anlatma biraz da 1921 aeneıin
den e•elki vaziyete ıerı dönüt ma· 
naaına mı dela:et eder, bunu yakm· 
da anlıyacaiız. 

~ Ş. ESMER 

ticaret Japonya - Amerika 

anlaşmasu;u n feshi karşısında 

İngiliz ve Fransız 
gazetelerinin tefsirleri 

Londra, 28 a.a. - İngiliz matbuatı,, Her yeni hadise, bütün Amerika'da 
Amerika ile Japonya arasındaki tica· japon siyasetine ve japon usullerine 
ret muahedenamesinin feshi haberi • kar9ı infialin artmaıına sebebiyet ve
ni, büyük bir hayret ve aynı zamanda riyor ve japon mallarına karşı boy • 
büyük bir memnuniyetle karııtamak- kot yapılması hareketini kuvetlendiri 
tadır. yordu. Halihazırda Japonya·nın a-

Gazeteler, Amerika'nın bu hareke· merika'dan esliha ve mühimmat teda· 
tinin japon hukümetini Londra ile rik etmesine mani olacak yegane vası 
yapmakta olduğu müzakerelerde da - ta, timdiki bitaraflık kanunu muci • 
ha uysal davranmağa ıevketmemit ol· bince, çin ile Japonya araıında harp 
maeını tee11üf etmektedirler. halinin mevcudiyetini açıkça tanı • 

Gazeteler Çin'deki menfaatlerini maktır. 

müdafaa etmek için Amerika ile in • Bu ıuretle her iki memlekete harp 
giltere'nin yapacakları itbirlilinin ti· malzemeıi aevkedilmesi menedilmiş 
caret muahedesinin fethi ancak altı olacaktır. B. Hull, iyan meclisinin 
ay ıonra katiyet keabedecetine bina • mutaleaeını beklemeğe lüzum gör • 
en, daha selametbahş bir teair icra e· meksizin harekete geçmeğe karar ver 
deceğini, japon makamatına dütUn - mİJtir. Japon • Amerikan ticaret mu
mek ve garp devletlerine karşı hat • h d 
tıhareketlerini tadil etmek imkanını a e enamesinin feshi, apcak altı ay 

sonra katiyet kesbedecektir. Bu esna· 
bahşeyliyeceğini ilave etmektedir. da Amerika'da yapılacak şey, bazıla-

T aymiı'in bir yazın rının "japon taarruzuna Amerika'nın 
iştiraki,, diye tavsif etmekte olduk • 
!arı hareketi takbih etmeleri için Ja
ponya'ya harp malzemesi satan sana -
yi erbabına ve ihracat tacirlerine mü· 
rıcaat etmektir. Bu da ancak 26 ikin
ciklnun 1940 dan ıonra olabilecek ve 
Amerikan efkarı umumiyesinin ruhi 
haletine tabi bulunacaktır. Amerika 
efkarı umumiyesi ise japon hüküme • 
tinin hattıhareketine ve ilk bir ciddi 
ihtara maruz kalmış olan çindeki ja -
pon makamatının hattıhareketine 
bağlı bulunacaktır. 

Londra, 28 a.a. - Taymiı gazetesi 
yazıyor: 

B. Hull, 1911 tarihli Japon • Ame· 
rikan ticaret muahedeıinin feıhedile· 
ceğini, uıulü dairesinde altı ay evel 
haber vermek ıuretiyle ifğal altında 

bulunan çinde amerika tebaasının ma 
ruz kaldıkları tiddet hareketleri do • 
layııiyle ve uzak ıarktaki vukuatın ta 
kip etmekte olduğu umumt mecra se· 
bebiyle Amerika'da hüküm ıUrmek • 
te olan ve her dem artan enditeyi bir 
kere daha izhar etmit bulunmakta • 
dır. 

Amerika, !İmdiye kadar baza tetcb· 
büılerde bulunmakla ve notalar tev -
di etmekle iktifa etmit idi. Japon ha· 
riciye nazırı bu notalara nuikine ce· 
vap veriyor, yalnız bu notaların ja • 
pon makamatı üzerinde bir ıOna te • 
ılri 'ıörlllmUyordu. 

Fransız gazetelerinin sözleri 

Paris, 28 a.a. - Amerikan - Japon 
ticaret muahedesinin feshedilmesini 
mevzuubahseden Pietri, Jour gazete
sinde diyor ki: 

Bu tedbir, her ıeyden evel siyasi 
sahada ve yalnız siyasi sahada müta· 
lea olunmalıdır. Filhakika, ticaret ba-

ordularının 

manevraları 
Kahire, 28 a.a. - Resmen bildiril • 

diğine göre ıs - 17 a&ustosta İsken -
deriye mıntakaıında yapılacak olan 
müşterek manevralara İngiltere ve 
Mısırın bütün kara, deniz, ve hava 
ordularının cüzütamları igtirak ede • 
ceklerdir. 

kımından muahede, Amerika Birletik 
devletleri lehinde idi. 

B. Ruzvelt bu muahedeyi feshet
mekle, kendiıine bir tesir vasıtası ha
zırlamıştır. Filhakika bugün, Japon
yanın batı üzerinde Damoklea'in kılı
cı asılı bulunmaktadır. Amerikan prt 
!arını kabul etmeğe görsün, Japonya, 
hemen derhal ihtiyacı olduğu iptidai 
maddeleri kaybedecektir. Bu iptidai 
maddeleri ise, J aponya'nın başka ta· 
raflardan ve hele mihver arkadaşla · 
rından almasına da imkan yoktur. 

Bitaraflığın tadiline doğru 
Nihayet, bu tedbir, bitaraf kaide· 

sinin tadiline doğru bir adımdır. Kon 
gre ve ayan azalarının en güzel ve 
cazip nazariyeleri, bütün Amerikan 
halkı tarafından memnuniyetle kargı
lanan bu tedbir karşısında iflas et • 
miştir. Filhakika Amerika efkarıu. 

mumiyesi, çoktanberi, Japonyanın faz 
la gelmeğe başladığı düşüncesindedir. 
Bu düşünceden bütün mütecavizler 
fazla gelmeğe başladılar dütünceıine 
iıe geçmek pek kolaydır. 

Epok gazetesinde Donnadieu diyor 
ki: 

Arita - Craigie anlaşmasının imza· 
sı, Amerika birletik devletlerinde 
çok derin intibalar hasıl etmittir. B. 
Ruzvelt, denonse etmek kararını al
makla, bitaraflık kanununun değişti· 
rilmcmesine rağmen, Amerikanın dün 
yadaki rolünü oynamaktan fariğ ol . 
madığını ve diktatörlüklerle demok. 
raaileri aynı seviyede tutmadığını 
göstermek iatemiştir. 

Bayan Tabuis de Övr gazetesinde 
diyor ki: 
Öğrendimize göre, B. Ruzvelt, İn

gilterenin Japonya ile müzakerelere 
giriştiği bir anda, lngiltereye yardım 
etmek ve mihverin tahriki üzerine git 
tikçe daha ziyade fazlalaşacağı mu • 
hakkak olan japon taleplerine lngil· 
terenin mukavemet edebilmesini 
mümkün kılmak için, bu kararını al
•ıtu. 

Tokyo, 28 a.a. - Domei ajansın 
salahiyettar menbadan öğrendiği 
göre, ingiliz ve Japon delegeleri, ya 
tıklan bugünkü toplantıda, para ve 
müş meseleıi üzerinde karşılıklı no 
tai nazarlarını bildirmiıler ve çin d 
lan meselesinin muhtelif safhaları 
zerinde müzakerelerde bulunmutlar 
dır. Toplantı, bilahare, her iki tar 
delegelerinin bu mele üzerinde dü 
ıtünebilmelerini mümkün kılmak üz 
re, pazartesiye tehir olunmuştur. 

Ekonomik iıler görüıüldü 

Tokyo, 28 a.a. - İngıliz ve japo 
delegelerinin bu sabahki toplantı 
ıonunda aşağıdaki tebliğ ncşredilmi 
tir: 

İngiliz ve japon delegelerinin bu 
gün saat 10 dan 13 e kadar hariciy 
nazır muavininin resmi ikametgahı 
da vukua gelen yedinci toplantıları 
da, ekonomik meseleler bahis mevzu 
edilmi§tir .. Delegeler, 31 temmuzd 
hariciye nezaretinde yeniden toplan 
caklardır. 

• 

ispanya Kıralctlar1nın 

lideri Londra'ya 
gidiyor 

Londra, 28 a.a. Daily Sketch gaze • 
tesi, İspanyol kıralcılarının lideri 
dük de Maura'nın yakında Londra'ya 
geleceğini teyit etmektedir. Eski İs • 
panya kıraliçesi ile oğlu Juan'ın da 
Londra'ya gelecekleri rivayet edil • 
mektedir. Mamafi aynı gazete, Lon -
dra'daki İspanyol sefarethancsinin bu 
bapta bir şey bilmemekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Hava müdafaası i~in 
I 

londra' da hazırhklar 
Londra, 28 a.a. Hava müdafasının 

bağlı balonları efradı talim ve terbi· 
yesi için bu sabah yerlerine konul • 
muştur. 

Balo.nlar, payıtahtın üzerinde çolf 
i 



Bulgar - Yugoslav tesanüdü 

Balkanlar Balkanlılarındır 

Orta Avrupa mı!mleket

lerinde birinin devlet 
şefi veya başvekili Berlin
de veya Berchtesgaden'de 
Hitler'i ziyarete gittimi 
derhal muhayyeleler hare
kete geçiyor, o kadar ki 
bazı kimseler bu seyahat -
lerin Şuşnig veya Hacha · 
var1 bir kapitülasyona ala
met olmasından endişeye 

başlıyorlar. Yugoslavya kı· 
ral naibi Prens Paul'la ha
riciye nazırmın, ve bulgar 
Başvekili ve Hariciye Na
zırı B . Köseivanof'un Ber
lin'i ziyaretleri pek çok 
mürekkep harcanmasına se 
bep oldu. En haksız tah -
minler yürütüldü. Bu tah
minler vakıalardan ve mil
letlerin psikolojisinden 
tam bir tegafüle istinat e
diyordu. Prens Poul'le B. 
Köseivanof'un ziyaretleri 
mihv;r için bir muvaffa . 
kiyetsizlik olmuştur, çün
kü başka türlü olamazdı. 

Prens Paul'le prenses 
Olga bugün Londradadır. 
lar. Belgrad'da ailevi işler 
dolayısiyle deniliyor. Ge -
ne Sobranya reisi B. Moşa
nof da Londra'da bulun
maktadır. ue kendisi 14 
temmuz r i geçidi esna 
sında Paria'te bulunmuş -
tur. İmdi B. Moşanof Bul
garistan'ın siyasi hayatın . 
da hemen başvekil kada 
mühim bir rol oynar. B. 
Köseivanof Bertin dönü -
şü Bled'de durmuş, Prens 
Paul ve Yugoslav Harici
ye Nazıriyle görüşmüştü. 

ile Fransa'nın Romanyaya 
ve Yunanistan'a vermiş ol
dukları garantilerle ve in
giliz - türk, fransız - türk 
karşılıklı yardım paktla
lariyle anlaşma kuvet bul
muştur. Bu itibarla Yu
goslavya için olduğu gibi 
Bulgaristan için de terazi
yi iki devletler bloku ara
sında mütevazin tutmak
tan başka çare yoktur. 

Siyasi vaziyetlerindeki 
bu muvazilik Belgrad ve 
Sofya hükümetlerini harp 
esnasında muhafaza ede
cekleri bitaraflığı organi -
ze etrniye ve bunu garanti 
etmek için biribirleriyle is
tişare etmiye sevketmiştir. 

B. Kciseivanof'un Berlin 
dönüşünde, Bled müzake -
releri esnasında iki memle
ket devlet adamları bu hu
susta mutabık kalmışlar

dır. 1937 son kanunda ak
tedilen ve Selanik anlaşma 
sını mümkün kılmış olan 
bulgar - yugoslav ebedi 
dostluk paktı ehemiyetli 
surette kıymet kazanacak
tır. Bled görüşmeleri neti
cesinde neşredilen tebliğ 
zikredilmiye değer: 

1 - Ebedi dostluk paktı 
zihniyeti dairesinde bul -
gar - yugoslav işbirliği si
yasetini inkişaf ettirmek 
ve derinleştirmek lüzumu, 

2 - İki memleket ara
sında kabil olduğu kadar 
sıkı iktısadi münasebetler 
tesis etmenin her iki mem 
leketin menfaati icabı ol -
duğu, 

3 - İstikıat ve bitaraf -
lık siyasetinin Bulgaristan 
la Yugoslavyanın menfa. 
atlerine ve Balkanlarda 
sulhun menfaatlerine en i
yi tekabül edeni olduğu, 

4 - İki hükümetin kom
şularına karşı dostane ve 
iyi münasebetler idame et
meleri lüzumu, 
hususlarında BB. Köse• 

ivanof ve Sinsar Markoviç 
mutabık kalmışlardır. 

Avusturalyanın 
silôhl'anması 

• 
ı ngiltere bugün, muaz-

zam bir silahlanma 
gayreti gösteriyor. Fakat 
İngiltere'nin şimdiye ka -
dar silahlarıması, yalnız 

Avrupa ile Hint Okyano
suna münhasır kalmıştı. 

Şimdi, aynı dcre.::ede bir 
enerji ile, büyük Avustu
ralya dominyonu vasıtaaiy
le, arzın öbür cihetinde de 
gayrete geldi. 

Avusturalya dominyonu, 
demokratlarla totaliter dev 
!etlerin giriştiği heyecanlı 
silahlanma yarışına dahil 
olarak büyük Okyanos'un 
ve Uzakşark'ın kuvet tera-
7.İsinde çok mühim ve veni 
bir amil olmuştur. 

Avusturalyan'ın cihan 
harbinde 600.000 askeri var 
dı. Fakat iki sene evelisi
ne kadar Avusturalya'da 
ancak 34.000 kadar silah al 
tında asker bulunuyordu. 
Bunların bir kısmı daimi 
asker, geri kalanı da milis 
idi. 
Avusturalyanın harp büt 

çesi cihan harbinde 300 
milyon lira idi. Fakat iki 
sene eveline kadar bu büt
çe 8 milyon ingiliz lirası 
ya var, ya yoktu. 

Bahriyesi Canberra ti . 
pinde (10.000) tonluk dört 
kruvaörle (Albatros) adın
da bir tayyare ana gemisi, 
bir kaç torpil gemisi, ma
yin torpil gemisi, avizolar
la iki denizaltı gemisinden 
ibaret kalmıştı. 

Avusturalya'nın üçte bi
ri boş ve sıcak sahalarla 
kaplıdır. Fakat bu memle
kette pirinç ve şeker kamı 
şı ile sıcak memleketlere 
mahsus sebzeler pek çok . 
tur. Bundan başka Avus -
lf:uralyada, dünyanın en 
zengin demir madenleri 
vardır· Bu maden, japon 
ağır sanayii için çok lü
zumludur. 

İşte, İngilterenin Singa
pur kapısını kapatmasiyle, 
Avusturalya'nın Anglo • 
Sakson sekenesi japonla
rın bu emellerinden endi -
şelenmiyeceklerdir. 

Japonya, Avusturalya'
ya taarruz edeceği yerde, 
bu taarruzu Çin'e karşı 
yaptı. Avusturalya bu su. 
retle bir tehlike atlattı. 

Japon kıtaları Şanghay
daki imtiyazlı milletler a
rası bölgesine zorlayıp da 
İngiltere de ses çıkarma -
yınca Avusturalyalıların 
üzerinde derhal bir japon 
tehlikesi belirdi. Avustur
yalılar anladılar ki, metro
polleri Avrupa'da tutulur 
da kendisini tamamen ga -
ranti edemiyecek bir vazi
yet olursa japonlardan çek 
medikleri kahnıyacak. 

Federal Başvekil şu ka
rarı ilan etti : 

- Vakit geçirmeden si
lahlanmalı yız. 

bahriyesinde işler ağır git 
miştir. Şimdiye kadar A -
vusturalya mim müdafaa. 
sı sahil müdafaasına inhi
sar etmişti. Yalnız Port • 
Darvin limanında bir de • 
niz üssü yapıldı. Avustu • 
ralyalılar bu limanı Çin -
japon harbinden evel Sin
gapur haline getirecekleri
ni söylüyorlar. 
Avusturalyalılar en çok 

tayyarecilikte muvaffak 
olmuşlardır. Bugün Mel
burn'da iki tayyare firma
sı Avusturalya hükiimeti 
namına harp tayyaresi yap 
maktadır. Firmalardan bi
risi 200 tek satıhlı, diğeri 
140 bombardıman tayyare
si sipariş almıştır. Diğer 
üç fabrika da Sidney ve 
Nevkastl'da gece gündüz 
tayyare imal etmektedir. 

Nevkastl'daki fabrikalar 
ingiliz lisansı altında "Bo
fort" tipi seri tayyareler 
yapmaktadır. 

Londra'daki Em pire 
Press Union'un öğrendiği
ne göre Avusturalya'nın 

tayyare mevcudu 5.600 e 
çıkmıştır. Bu hesapça A • 
vusturalya tayyare nokta -
sından hissedilir derecede 
Japonyaya üstündür. A -
vusturalya tayyarecileri 
bedence japon tayyarecile
rinden daha mukavimdir. 
Denebilir ki, Avusturalya 
dominyonu bundan böyle 
havacılık sahasında, müna
kaşa kabul etmez şekilde 
japon imparatorluğuna te
fevvuk edecektir. 

Bunlara şunu da ilave e
delim: Avusturalya fede
ral harbiye nazırı bel altı 
süvari fırkası teşkil etmiş
tir. Cenuptaki Lithgow 
fabrikaları Brenn makine
li tüfekleri ve dafi tayya
·e toplan imal etmektedir. 

Sinir harbi 

devam ediyor 
"Sinir harbı" devam e

diyor. Ve yalnız dahilde 
tezahür etmiyor. Bu fırtı
nalı temmuz ayında, enter
nasyonal sahada en muh
telif rivayetler yayılıyor, 

en isabetsiz "tecrübe ba
lonları" uçuruluyor. Bu 
yakınlarda alman hariciye 
nezaretinin organı olan 
gazete Danzig'in kayıtsız 

şartsız Almanya'ya dön
mesi iddiasiyle bu dönü
şün sulh yoliyle olması 
arzusunu garip bir şekilde 
birleştiren bir yazı neşre
diyordu. Biraz evel, B. 
Hitler'in serbest şehrin re
isliğine seçilmesi ihtimali 
şayiası dolaşmıştı. Hasat 
zamanına rastlıyacak va
him bir buhran ihtimalin
den de çok bahsedildi. Slo
vakya hakkında da bir çok 
rivayetler dolaştı ve Ma
caristan'da bir nazi hükü
metinin tesisi, bir alman -
sovyet dostluğu haberleri 
de bu arada uçuruldu. 
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( __ R_A_D_Y _o _) 
TÜRKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1684 m. 182 Kcs./ 120 Kw. 
19.74 m. 1Sl9S Kes./ 20 Kw. 

T.A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 

-ANKARA-

CUMARTESİ - 29-7-1939 
13.30 Program 
13.35 TÜRK MÜZİÖİ : 
1--------- Şeteraban peş -

revi 
2 - Dede - Şetaraban şarkı -

Gözümden gönlümden 
gitmiyor. 

3 - Sa.dettin Kaynak - Şeta
raban şarkı - Gecemiz 
kap kara 

4 - Artaki - Kürdili hicaz -
kar şarkı - Neşe ile ge -
çen 

S - -·---·--- Muhayyer tür -
kü - Batan gün bana be.ıı.
ziyor. 

• 6- Bedriye Hoşgür - Mu -
hayyer tiirkü - Güne!j 
doğdu damlara 

14.00 Memleket saat a:ırarr, a
jans ve meteoroloji haberle -
ri 

14.10-15.30 MÜZİK (Dans 
plakları) 

18.30 Program 
18.3S MÜZİK (Jazz piano so -

!olan - Pl.) 
18.4S MÜZİK (Küçük Orkes

tra - Şef: NECİP AŞKIN) 
19.lS TÜRK KMÜZ!Gt (İnce 

saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haberle -
ri 

20.10 Neşeli pliklar • R. 
20.lS TÜRK MÜZİÔİ (ttç 

kemençe, saz, lavta ile oyun 
havaları) 

20.30 TÜRK MUZtô! : 
1 - Bilmen şen - Hüzzam 

şarkI - Sükü.nla geçen 

--

2 - Selilıattin Pınar -
zam şarkı - Aşkınla 
riın8em 

3-Selahattin Pınar -
zam şarkı - Ümidini 
piklerine 

4- Faiz Kapancı - Hüz 
şarkı - Büklüm bük! 
sırma saçh 

20.SO Konuşama 
21.0S T E M S 1 L 
22.00 Haftalık posta kut 

(Ecnebi dillerde) 
Z2.30 MÜZİK (Hafif müzi 

Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, 

raat, esham, tahvilat ka 
biyo - nukut borsası (Iiya 

23.20 MÜZİK (Cazband -
23.5S-24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLE 
19 Berlin - 19.05 Münih • 
20 Sottens - 20.10 Köln 
20.15 Deutschlands -
Floransa 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONSE 
LE ~: 20.30 Londra, Straz 
burg - 21 Lüksemburg 
21.30 Kopenhag 

SOLO ({ONSERLERt: 14 !1j 
versum - 18.30 Sarbrükc 
- 18.45 Droytviç - 23.3 
Deutschlands 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 K 
za - 12 Berlin - 16,30 B 
münster - 18 Frankfurt 
19 Danzig - 19.42 Bero 
münster - 20.lS Berlin 

ORGKONSERLERİVEKO 
ROLAR: 15.30 Köln, Ştüt 
gart - 21 Miiano 

HAFİF MÜZİK: 19 Laypziı 
- 19.0S Munih - 20.l 
Frankfurt, Hamburg, Vi • 
yana ~ 22.20 Kopenhag 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 14.10 Keza - 15.30 
Viyana - 16 Deutschland 
- 18 Breslav - 19.10 Köl 

DANS MÜZİGİ: ıs.ıs Deut 
schlands - 20.lS Oslo - 2 
Belgra.d - 21.0S Budapeşt 
- 21.30 Stokholm - 22.40 
Brüksel - 23 Faris, Belgrad 
Kopenhag - 23.20 Var§ova 
- 24 Faris, Roma ı 

devam edecektir. Bu key
fiyet bir kere açıkça sabit 

olduktan sonra bu ayni 
memleketler iş birliği yap~ 

maktan hiç şüphesiz geri 
durmıyacaklardır. 

Bu tezahürler Yugoslav
ya ve Bulgaristan'ın takip 
ettikleri siyasetin hakiki 
manasını tebarüz ettirmiş
tir. İki memleket bugünkü 
diplomatik faaliyet içinde 
biribirine çok benzer bir 
vaziyette bulunmaktadır. 
Bunlardan biri, Yugoslav
ya, mazisinin ve milli te -
mayüllerinin şehadet etti
ği ve kendi emniyeti icap 
ettirdiği gibi, memnuniyet 
le demokrasilere teveccüh 
ederdi.Fakat bütün Balkan 
memleketleri içinde, Yu
goslavya italyan - alman 
ihtiraslarına en açık olanı
dır. 

B u tebliğden çıkan ne
tice şudur ki Bulga· 

ristan ve Yugoslavya mih
ver devletlerine Balkan iş
lerine bir müdahale imka
nını vermiyecek bir siya
set takibine karar vermiş
lerdir. Bulgaristan reviz -
yoncu arzularına rağmen 
bütün komşulariyle sulh 
ve anlaşma arzusunu teyit 
etmektedir. 

Avusturalya'nın harp tay 
yareeiliği de düıımüştü. 
2.500 kişilik hava kıtaaı i
le birkaç pilotun elinde 
modası geçmiş, kısmen !n
ııiltert!d~n ,,,. ı. ,.,. .11 --~:ı.._ 

dan satın alınmış, kısmen 
den Melburn ve Sidney -
de yapılmış tayyarelerden 
başka tayyare yoktu. Mel
burn ve Sidney'deki tayya 
re firmalarının senede çı • 
karabildikleri tayyare sa -
yısı ancak 300 kadardı. · 

Derhal kavilden file ge· 
çerek milli müdafaa büt • 
çesini on misli arttırdı. A
merika'dan avcı ve bom -
bardıman tayyareleri satın 
aldı. Eski milislere 43.000 
kşilik bir ordu ilave etti. 
Bu suretle dominyonların silahtan bir zırhlı ha
müdafaa ihtiyaçları temin~-~,-=-- line gelmig olan A -

-··w ... ~ • ~ taarruzu~ cesaretini kır -

Hiç şüphesiz onların zi
hinlerini bulandırmaya 
matuf olan bunca teşeb

büsler karşısında fransız
ların vazifesi açıktır: so -
ğukkanlılıklarını muhafa
za etmelidirler. Fransa'nın 
vaziyeti de &Arihtir: İn
giltere'nin vaziyetiyle ay
nidir ve bir çok defalar 
iki devletin mesut devlet 
adamları tarafından tarif 
edilmiştir : derin surette 
sulhcu olmalarına rağmen 
iki· devlet Avrupa'da zuhur 
edebilecek ihtilaflan ce -
bir yoliyle halletmeye ma
tuf bUtün teııcbbüalcre. i
eal?l~R" ~kı~t"t"--J1lil.racaat 

reti, müttefiklerine açmış 
oldukları krediler, semere 
!erini vermiştir. Amerika
nın muvakkat bir bitaraf
lığı halinde b~le, sovyet te
rin bitarflığı halinde bile 
kuvet muvazenesi bizim 

tarafımıza eğilmektedir. 

Almanya bunu pek iyi bi
lir, ve geçen zamanın ken
di aleyhinde çalışmasına 

rağmen kati bir harekete 
girişmekten çekinmekte· 

dir, hiç olmazsa harbın 

mesuliyeti kendine teret -
tüp e't:1'n..-n'.l.caln~ 

ı... 

Almanya, serablar ar
dında koşarak kendini if • 

Iasa sevkediyor ve felake

te doğru koşuyor. Başka
Ia-ını da felakete silrükle
yebilir. Fakat kendisinden 

sı:>nra ve be!ki daha az ka
ti olarak. Alman şefleri 
tııoı aevrın1n g~ını:t oldu.~ 

'k ... ~ .... "7• Avruoa'nın mu -
lurken bir Schandel.~ 

A
rnavutluğun italyan
lar tarafından işga

lindenberi, Yugoslavya 
mihverin kıskacı içine gir
mit bulunmaktadır. İster 
istemez kazaya rıza göster 
mek ve ihtiyatlı bir seyir
ci vaziyetini muhafaza et
mek mecburiyetindedir. Ö· 
teki, Bulgaristan hudutla
rının revizyonu emelini 
güder. Bu emel onu Al
manyaya istinat etmiye 
sevkedebilirdi. Fakat Ber
lin'in elinde bir aletten 
başka bir şey olmıyacağı -
nı idrak etmektedir. Ve 
bilhassa Balkan anlaşması 
vardır ki, hikmeti vücudu 
Yarımadada statükonun 
muhafazasıdır ve İngiltere 

Balkan anlaşması azala
rından bazıları italyan - al
man iddialarına karşı fili 
mukavemeti organize eder 
!erken, Bulgaristan ve Yu
goslavya pasif mukaveme· 
ti hazırlamaktadırlar. 

Kabul edilen mukavemet 
şekli ne olursa olsun, bü
tün Balkan devletleri Ro
ma ve Berlin'e "geçilmez,, 
demekte mutabıktırlar. Bu 
tabiri şu formülle de ifa -
de etmek mümkündür: 

HULASA 

Japon tehlikesi . 

A vusturalya, kendi top· 
raklarını tamamen ingi 

liz bahriyesi sayesinde ko
ruyordu. İngiliz amiralhğı 
Singapur'da dünyanın en 
muazzam bir deniz üssünü 
vücuda getirerek Uzak • 
şark'ın "toprağa acıkmış,, 
kütlelerinin dominyona gi 
den yollarını sımsıkı ka -
padı. 

"Balkanlar balkanlıların· 
dır.,, 

H enri Guernut 
La Tribune des Nahons 

(Büyük harpten sonra ilk paskalya gecesi, beş genç, Antu· 
van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler isminde iki genç kzzla beraber sıkıntılı bir 
ıiıareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So -
lanj'la beraber eğleniyorlar. Aradan hayli zaman geçmiş • 
tir. Mariyan, Antuvan'ı ı;evmiye başlamıştır. Genç kıza bi
raz biiine görünen Antuvan bir gün onunla buluşmuş ve 
beraberce dört ay cvel ilk defa paskalya gecesini geçirdik
leri otelde bir gece beraber kalmıştır. Fakat Mariyan sev -
diği derecede sevilmediği için kendini üzüyor. Şimdi Ma -
riyan tesadüfen Antuvan'la bir defa daha buluşmuşlardır). B o y 

Avusturalya tayyare. 
leri japonlarınkinden 
üstün 

Avusturalyan'ın elde et· 
tiği neticelerin fran· 

sız - ingiliz kalkınmasiyle 
bir münasebeti vardır. A-
vuaturalya'da 1.175 endaht 
kulübü vardır. Bu endaht 

cemiyetleri askeri talim ve 

terbiyeyi idare ederek A
vusturalya lejyonunu ida

me ettirmektedirler. Bu ku 

ltiplerde askeri talim gö • 
ren azanın sayısı 31 kanu

nuevel 1936 da 49.180 kişi 

idi. Aza adedi geçen mayı

sın başlarında 100.000 e çı
karılmıştır. 

o 

Avusturalya'da denizci· 
liğe gelince; Avusturalya 

K A ş 

mak için evela kendisini 
koruma tedbirleri almıştır. 

Avusturalya hükümeti 
Başvekili radyoda şu be -
yanatta bulunmuştur: 

"- Hükümetim, sulh i
çin bütün tesirini tatbik e
decektir. tngilterc'nin sul· 
hu bizim için kıymetlidir. 
Çünkü onun sulh içinde 

• b" . 
yaşaması ızım yaşamamız 

demektir. İngiltere harbe 
girerse, biz de gireriz. Bi
zim müdafaa yükümüzü 
yalnız ingiliz amirallığına 
yükletmiyelim. Avustural-
ya, ticareti için münakale 

ve irtibat hüriyetini kuvet

lendirmiştir. İngiliz mem
leketleri birlikte müdafaa 
edecek ve birlikte döğüşe
ceklerdir. 

Paris - Midi 

K R o 

mindedir. 
Artık hiç bir zaman ay

rılmıyacağımız esas kaide 
budur. Polonya, ve Yuna
nistan'a verilen garantiler, 
Türkiye ile yapılan anlaş
malar bu kaidenin hususi: 
tatbik şekillerinden başka 
bir şey değildir. 

Sovyetlerle müzakere u
zasa dahi, Fransa ile İn
giltere'nin vaziyetleri bu 
yüzden değişecek değildir. 
Onların şimdiden teşkil 
etmiş oldukları "sulh cep- , 
hesi", ve bilhass.a kendi 
kuvetleri muhtemel karı
şıklıklara karşı koymaya 
kafi gelecektir. 

Eylülden beri vazi}"et 
çok değişmiştir, ve İngiliz· 
lerle fransızların katlan
mış oldukları manevi ve 
malt fedakarlıklar, yapmış 
oldukları silahlanma gay-

Harbı temennı t:u-.u J ... 

gane devletlerin bu tered-. 
dütleri bir sulh ümıdi ta-
şımaktadır. Sulhcu dev!et
ler her türlü kuvet darbe
si teşebbüslerine karşı 

koymak ve her türlü teh
ditsiz ve serbest müzake
releri muhabbetle karşıla

de'ye yer olmadığını ni

hayet anlıyacaklar mıdır? 

Le Temps 

mak siyasetlerinde azimle ............... ...., ............. 
devam ettikce bu ümit da
ha ziyade kuvetlenecektir. 
Nasyonal - sosyalist Al
manya'nın hareketleri ta

biiyete razı olmak istemi

yen memleketleri mukave
mete sevketmiştir. Bu mu
kavemet, icap ettiği kadar 

devam edecektir, yani Al

manya şiddet yoliyle hege

monya hülyasından vaz 

geçtiğini ispat etmedikçe Danzig'de Turing kulüp 

bir binanın önünde durdular. Antuvan yere atladı: 
- Bekleyin beni, §İmdi gelirim. 

M A N 1 

Bekledi. Beyhude yere binada bir ı§ık farket
mek istiyordu. Bir §ey görmedi. Ağaçlar ve par· 
makhk bütün pencereleri kapatıyordu. Solanj bü
tün ıstırabiyle gözünün önünde canlanır gibi olu· 
yordu •.. 

Nihayet Antuvan geldi. Kalbinin çarpmtmnı 
tutmağa çah§arak yakla§masını bekledi: 

- Ne var, ne olmu§? 
lar. Bu dans kanlarını o kadar ate§ledi ki, vücutla
rı birlbirlerini tanıdı ve onlara rağmen biribirlerini 
aradL 

Yazan: lrene Nemirovaki -24- - Yaııyor, fakat ... 
Arabaya atladı. Direksyonu tekrar Paris isti• 

Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Antuvan soğuk bir tavırla: 

- Bu i§e devam edebilirdik, dedi, çünkü bir 
defa budalalık etmi§ bulunduk. Kırmızı fenerlerle 
gayet az aydmlatılmı§ bir yerde dansediyorlardı. 

Antuvan onu, öpebilmek için bir gölge mıntakası
na, nehrin kenarındaki ihtiyar ağaçların altına gÖ· 
türdü. Gece karanlıktı. Mariyan'm yüzünü görmü
yordu. Birdenbire ona bakmak ihtiyacını duydu. 
Elindeki sigarasını bitaz havaya kaldırdı ve bu es· 
nada Mariyan'm boynundaki kolyenin kehriba ta
nelerinin bir sıra beyaz diıtlerinin ve ince tırnakla· 
rının parladığını farketti. Şiddetli ve mü~fik bir his 
duydu ve hayret etti. 

Mariyan nihayet kekeliyebildi: 

- Ya Nikol? 
O kısaca: 
- Bitti o bahis! diye cevap verdi. 
- Niçin? 
- l§te ..... Her rabıta bitiyor. Bilmiyor musu-

nuz bunu? Sonra o tekrar evlenmek istiyor. Halbu-

ki ben de evlenmek hem onunla hiç evlenmek 
niyetinde değilim! 

Bütün gece beraberce dansettiler. Ertesi ak§am 
o gene Segre'lerde idi. Tam bu esnada Mariyan te
lefonla Solanj'ın Fontenblo civarında bir kliniğe 
nakledildiğini haber aldı. Solanj bir gün, Fontenb
lo'daki halalarından birisini ziyarete gitmi§tİ. Ora
da birdenbire hastalandı, ve birdenbire vaziyeti fe· 
nala§tı, diyorlardı. Etrafındakilerin kem küın etme· 
lerine, ve bir sürü yalan kıvırmalarma rağmen bü
yük bir tehlike içinde olduğunu anlamak mümkün
dü. 

Mariyan hıçkırıklarmı zaptedemiyerek: 
- Ölecek, diye bağırdı. Ölecek; ah bir bilse· 

niz, bir bilseniz .• 
Antuvan: 
- Ne? Dedi, gebe mi idi? 
- Evet, siz biliyor muydunuz? 
- Hayır amma, bunda anlaıılmıyacak ne var? 

Pominik'den mi? 
- Hayır. 

- Jilber'den mi? Buna imkan var mı? Hay be· 

ceriksiz hay! Ne kadar zaman oluyor 1 
- Dört ay ••• Acaba ölür mü? 
Antuvan cevap vermedi. Mariyan'ın odasmda 

yalnızdılar. Mariyan ona kendisiyle beraber derhal 
Fontenblo'ya hareket etmesi için yalvanyordu. 

- Fakat oraya da gitseniz bir §ey ogre~e
mezsiniz ki.. Size bir §ey söylemezler ki .•• 

Dinlemiyordu. Ümitsizliğe sürükleniyordu: 
- Ah, diyordu, haber vermeliydim. Eğer an

nem duymu§ olsa idi •.. Belki kurtarırlardı! Aman 
yarabbi ölmesin kızcağız bari .••• 

Antuvan münaka§adan mağlup çıkınca : 
- Hadi dedi, gelin öyle iae gidelim ... 
Hareket ettiler. Mariyan yanında hüngür hün-

gür ağlıyordu. O, susuyor ve yoldan akan oto· 
mobil seli arasında kendi araba111nı daha aürat· 
le aevkedebilmek için bütün dikkatini sarfediyor
du. Gece sıcak ve temizdi. Paris'in bütün ahalisi 
civardaki otellere, dansiglere bin bir lokantaya 
kaçmı§ gibi idi. 

Nihayet Fontenblo'ya vardılar. Ve bir parmak· 
hiın arkasından ataiı yukan zor f arkedilebilen 

kametine çevirdi: 
- Kurtarılamıyacağmı zannetmiyorlar ••• 
- Peki ölmesi ihtimal dahilinde mi? 
Antuvan birdenbire gene eskisi gibi senli benli 

hitaba ba§lıyarak: 
- Sen de dedi. Ne zannediyorsun? Sen bana 

dört aylık demİ§tin! Bunun ne demek olduğunu 
bilirsin. Bu kadınlar böyledir zaten ... 

Mariyan gözya§lannı tutabilmek için dudakla

.nnı ıııınyordu. Fakat buna rağmen yaşlar yüzün
den akıyordu. 

Antuvan daha mÜ§fik bir eda ile sordu: 

- Niçin bunu yaptı? 

- Peki ne yapsın istiyordun? 

- Kim ona bu akılı öğretti? 

- ihtiyar dadısı zannederim ... 

- Fakat deli bu kız. Böyle §eyle oyun oynanır 

mı? 

Mariyan tekrar etti: 

(Sonu var) 
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Fen Aleminde Yunanistan' da Suykastlara karşı İngiltere İngiliz Hava Nazırını 

Fenni polis ne' demektir ? 
Dr. Şükrü Şenozan 

Son senelerde elde edilen 

ilerlemeler 
Atina, 28 a.a. - Atina ajansı bildi-

riyor. 

fevkalôde tedbirler aldı tayyaresi kaza gef r 
Londra, 28 a.a. _ Belfestde gitm 

te olan hava nazırı Kingsleyin tay] 
resi İrlanda denizindeki fena hava 
zünden dönmiye mecbur kalmıştır 

Tevkif ve teb'it kararları veri idi 

Parlamentoya ziyaretçi sokulmıyacak 

polis kuvetleri iki misline çı~~~ılacak 
Londra, 28 a.a. - Cebir ve tiddet hareketlerını onlemek ve .te~

kil etmek için hükümete hususi selahiyetİer ~e~en .~anun ~roJesı
nin bugün Lordlar Kamarası tarafından da uçuncu kıraatı yapıl
mış ve kanun proj~si tasvip olunmuştur. 

Saat 18 de tayyare Mancestere d 
ru yol alıyordu. Saat 18.50 tayyar 
den bir haber alınmış değildir. 

Londra, 28 a.a . - Kingsley W o 
nakleden tayyare saat 19.10 da 
vastre dahilinde Kirbey'in Furness 
mecburi bir iniş yapmıştır. Nazı 
bir şey olmamışsa da diğer yolcu 
hafif yaralar almışlardır. 

Ulus'un iki hafta cvelki sayıların -
dan birinde ingiliz polisinin fenni ve 
mesleki meziyetlerine dair bir ecnebi 
tarafından yazılan makaleyi okumuş 
olanlar bir kaç gün evel Ankara Polis 
enstitüsünün mükafat tevzii törenin
de de bulunmuşlarsa, enstitünün ça • 
lışma şekli. randımanı, fenni vesaiti 
hususunda aldıkları mahlmat üzerine 
oradan ümitlerinin üstünde iftihar ve 
memnuniyetle ayrılmışlardır. Bir çok 
ileri garp memleketlerinde ve bütün 
Balkanlarda teşkilat, tedrisat sistemi, 
laboratuvar ve tedris vasıtaları itiba • 
riylc Ankara Polis enstitüsü ayarında 
bir ihtisas müessesesi mevcut değil -
dir. 

taşmış olurdu. Fennin yanında poli • 
sin mesleki kıymeti, ehemiyetle göze 
çarpar. Zabıta memuru ayni zamanda 
mesleki alışkanlık zekasını, kanuni 
bilgisini kullanarak dimağını işlet • 
mek mecburiyetindedir. Zan ile başlı· 
yacağı tahkikatı yakine iysal etmek 
için gerek suç ve gerek suçlu hakkın
da deliller toplarken pratik ve çok 
çabuk davranmak için büyük enerji 
sarfeder ve bu işler hazan hayatını 
tehdit eden, hazan ömre bedel büyük 
mesuliyetini icap ettiren şartlar ve ha· 
diseler altında geçebilir. İşte bu mes· 
teki bilgiler nazari ve ameli şekilde 
polis enstitüsünün yorucu ve ağır 
programında dahildir. 

Gazeteler 4 ağustos 1936 tarihinin 
yıldönümünü tcsit için yapılmakta o
lan halk hazırlıklarını ehemiyctle ta
kip etmekte ve bu şevk ve heyecanın 
sebebini üç sencdenberi bütün saba -
tarda metodla, kiyaset ve imanla ba -
şaırlmakta olan iktisadi ve sosyal si
yaset programı hakkında bu yıldönü
mü münasebetiyle neşredilen rakam -
larda bulmaktadır. 

Matbuat ezcümle şunları zikretmek 

Kanun projesi bu akşam da kıral ta- j 
rafından imzalanacaktır. 1 Slovakyadaki 

Macarlar 
Moskova'da bir 

kabul resmi 
tedir Yeni tevkifler 

Fenni polis tabiri hukuk alemince 
kabul olunmuş ve dünya lisanlarına 
yeni geçmiş, henüz umumileşmiş bir 
tabirdir. 

Fenni polis, ayni zamanda medeni 
polis demektir. Bu vesile ile bir kaç 
satırla polis fenni mevzuunu anlatma

Adli tıb ve polis fenninden sonra 
mühim ve hususi şahsiyetini almış o
lan yüksek bir ilim daha vardır. 

Cürmi hadiselerde şahısların bün • 
yevi, akli, mu~iti t1esi·rl-~re ilgili olan 
hayati ve ruhı halıerı uzerıne hazır
da ve geçmiş zaman~ ~it amil:cr ve sa
ikled inceliyı::n bu ılım cınayetlcr il
midir. 

İhracatın artması, devlet demir • 
yolları varidatının çoğalması, Kifisya 
demir yolunun elektrikleşmesi, zira
at mahsulerinin inkişafı ve maden sa
tışının artması, 46 meteoroloji istas -
yonunun tesisini, sulama ve kurutma 
işlerinde, yüz model çiflik kurulması, 
12 bin hektar arazinin teşçiri, 16 mil
yon 500 bin ağaç dikilmesi. 

Devlet kendisine ait bulunan or -
mantardan 1938 - 39 bütçe yılı sonun -
da yüz bin metre mikabi kereste ve 
20 milyon kilo odun kömürü elde e
decektir. 

IJondra, 28 a.a. - Londra polisi ile 
tngilterenin bütün zabıta kuvetleri 
İrlanda tedhişçilerinin yeni suykast
ler yapmalarına mani olmak ve irlan
dalılan hudut haricine çıkarmak için 
hususi selahiyetler bahşeden kanu -
nun meriyet mevkiine girmesinden -
eve ı İngilteredcn uzaklaşmak isti yen 
şüpheli eşhası tevkif etmek için bü
yük bir teyakkuz göstermektedir. 

Bilhassa Kingscross ve Euston is
tasyonlarında tcırassud sı~ıdır. ~rlan
daya gitmek üzere trene bınen bır çok 
kişi tevkif edilmiştir. Bu gecenin ye
gane hadisesi, Leicester Square ve 
Euston Road'da umumi telefon mu • 

Buda peşte, 28 a.a. - Macar Telgraf 
ajansının tasrih ettiğin~ gö~e, s_lo~ak
yadaki macarların vazıye~ı ~ıttıkçe 
daha ziyade güçleşmektedır, zıra slo
vak makamları, macar partisinin ku -
vetlenmesinin önüne geçmek için el • 
lerinden gelen her şeyi yapmaktadır. 

• Macar ajansı, 30 macarın tevkif e· 
dildiğini, macar ileri gelenlerine kar
şı tedbirler alındığını ve ezcümle ev
lerinde araştırmalar yapıldığını bil
dirmektedir. 

Moskova, 28 a.a. - Dün bahriycl 
ler günü münasebetiyle, Kremlin' 
bahriye kumandanları, siyasi mem 
lan ve deniz inşaatı endüstrisi m· 
messilleri şerefine hükümet tarafı 
dan bir kabul resmi tertip edilmiş 
bu kabul resminde ezcümle Stat 
Molotof, Voroşilof, Kaganoviç, 
linin, Mikoyan ve sair bükümet 
parti erkanı hazır bulunmuştur. ğa çalışacağım. 

Fen, kanun ve adalet sahasını nur
landıran bir güneştir. Hukuk ilimle
rinin fenle birleşmesinden muhtelif 
ilim şubeleri vücuda gelmiştir. 

Bu ilimlerin başında adli tıb, kanu
ni tıb vardır. Adli tıb bayatı ilim ve 
fenlerin mevzu kanunlara tatbikin -
den doğmuştur. Mütehassıs tabibin 
bilgi ve görgüsiyle iş çıkaran bir ilim-

Tıbbın, fennin, psikolojinin, içti
maiyatın yüksek bilgileri ile çalışan 
cinai ilim erbabının çıkardıkları neti
celer hakimlerin kanuni, vicdani hü
kümlerini tasfiyeye yararlar. 

Bu istatistikler yeni Yunanistanın 
büyük artizanı olan Metaksasa karşı 
umumi itimat ve minnettarlığı müte
madiyen artırmaktadır. 

habere kabineıcrindeki teıeron tel - Yunan 
!erinin kesilmesi olmuştur. 
Tedhiş harekatında ve suykastlerde G I 

Milli Bankası 

Direktörü öldü 

İngiliz generalının 

Estonyave 

Lefonya ziyaretleri .. ,, 
Kanuni ve idari çalışmasında dün • 

yaya kendini pek ~yi ~a~ıt_mış ol.an 
türk polisi cümhurıyetımızın feyzıy
le layik olduğu şereflere yükselmek· 
tedir. 

On günlük tenzilatlı satış münase -
betiyle Atina, Pire ve civarlarındaki 
mağazaların hali Noel ve yılbaşını an 
dırmaktadır. 

bulunmuş olmak ihtimaliyle şimdiye ene 
kadar tevkif edilmiş olan eşhasın Atina, 28 a.a. - Son günlerde milli 

dir. 
Polis fenni polisin mesleki hususi

yetlerinden başka her türlü cürümle
rin gizli eserlerini aramak, bulmak, 
toplamak, cürmün mahiyetini tespit 
etmek için kullanılan tertipleri, bil - Alman radyo • • 

sergısı 
gileri ve fenni teçhizatı camidir. Cü
rüm hadiselerinde kanun ile kucak ku Berlin, 28 a.a. - Bcrlin'de, alman 
cağa çalışan zabıtaya fenden nasıl is- radyosunun senelik sergisi mutantan 
tifade edeceğini öğreten, hak ve adlin surette açılmıştır. Bu sergide bilhas -

Mağazaların saat 9 a kadar açık kal
masına müsaade edilmek zarureti ha
sıl olmuştur. 

Norveç veliahdi 
Stokholm' da delil ve ip uçlarını elden gözden ka- 1 . d 

d sa televizyon alet crı bulunuyor u. 
Çırmamaya hizmet eden bilgiler en S kh 1 28 Norveç velı'ah 

Bu aletler, ucuz fiyatla satılığa çıka- to o m, a.a. - -
bahseder. · d · ld 

Basit görünen suçlardan canavarca- rılacaktır. di, beraberın e zevcesı prenses o u-
sına yapılan taarruzlara, cinayetlere B. Göbels, bu münasebetle bir nu - ğu halde buraya gelmiştir. Bu ayın °-
kadar vaka mahallinde veya hariçte tuk söylemiştir. tuzundan itibaren Sandham'da yapı· 
toplanabilecek en küçük eserlerin in- Iacak olan yelken yarışlarında hazır 
celenmesiyle çok gizli hakikatlerin a bulunacaklardır. 

çığa çıkarıldığını hep biliriz. Bunla- ---
rın bir silsile halinde ilim şeklinde bi
linmesi aranması yolları polis fenni i
le öğrenilir. 

• 
1 z m İ r) Enternasyonal 

Hitler festivalden döndü 
.. ' 

Bu eserlerin ne gibi geyler olabile

~1flırrttWritr3ii"~J.JlC.1'AdMı:lU: .~ 

Berirn. t8 a.a. - B. Hitler Vagner 

Eunrına hO"'lrlOntnlZ fest~';!l}ı\pJc i~tirak cvledi~i Bayreuth-
~ 11!1 ::_-__,:;oc..--11-ı·"""""'ı r aıan •ryaai malıfiJJerın 

1939 tahmin etmedikleri bu avdetin sebebi e a;;,.,..... • .ı~- ....... •i goremez. 
varamadığı, sehven, zuhulen 

n şeyleri ancak fen göster· 
mekte, düzeltmekte ve tamamlamak
tadır. 

Bütün bunları göz önüne koyan 
mikroskop, ültraviole, spektroskop, 
röntgen' gibi ince vasıtalardan istifa
de şeklini bilen fenni polis, buldukla
rını bu makinelere, cihazlara sevke • 
der. En küçük zabıta memurundan en 
büyük hakime kadar kanun ve adalet 
sahasında bu gözlüklere fennin bu 
mütekamil cihazlarına muhtaç olmı -
yan yoktur. 

Polis, kanun namına sahnede ilk 
harekete geçen unsurdur, içtimai bün
yemizin ilk bekçisidir, adli istihzara
tımızın ilk gözcüsüdür. 

Ancak şunu hemen düşünmeliyiz ki 
fen bilgisinin yalnız başına ehemiyet 
ve hakimiyeti yoktur. 

Mesele polisin fennileştirilmiş ol -
masından ibaret bulunsaydı iş kolay-

BUGÜN 

Yeniıehir ULUS Sinemasında 
iki büyük film birden 

1 - Vala Dalgası 
GİNGER ROGERS 
FRAD ASTAlRE 

2 - Dehıet gecesi 
BELA LUGOSI 

Seans saatleri: 
2,30 - 3,45 • 5,30 • 6,45 ve 

gece saat 9 da 

Vala Dalgası 
Miki Jurnal 
Tel: 2193 

MAVi SU 
Yazan: Maior WREN 

Bir deve ele geçirmek fırsatını 
gözliyerck burada mı kalmalıydım? 
Fakat takviye geciktiği takdirde Tu
aregler geleceklerdi, bunda hiç şüp
he yoktu. Bu itibarla, muhakkak bir 
tehlikeden kurtulmak için yegane ça
re derhal kaçmaktı. 

İki gün kafi gelecek kadar yiyip 
içtikten, mektupları ve paketi aldık
tan sonra, dama çıktım. Etrafı göz • 
den geçirdim: mütearrız!ardan hiç e
ser yoktu. Vahanın içinde mi gizlen
mişlerdi, yoksa tepelerin ardına mı 
saklanmışlardı? 

mişti. 
Hopladım. 
Tuaregler mi? 
Uzak bir tepe Üzerinde, deve sır

tında bir adam başı üzerinde kolunu 
sallıyor ve havaya tabanca&iyle ateş 
ediyordu. 

Bu bir fransız zabitiydi 1 Tokutu'
dan geliyordu. Divanıharbe çekilmek 
ve belki amirimi öldürmek suçuyla 
mahkum edilmek istemiyorsam derhal 
kaçmalıydım. Fa~at, sahi, düşman ne
redeydi? Bu zabıt müthiş işkenceler 
içinde ölecek, üstündeki fransız bay
rağiyle kalenin verdiği emniyet his
sine aldanarak bir tuzağa düşecekti. 

Pek kurnaz olan Tuaregler her hal
de onları kılıçtan geçirmek için tak
viye kuvetlerinin yolunu beklemiı,ı o
lacaklardı; bu kıta gelmediği takdir
de tekrar hücum için kaleye döne
cekleri aıikardı. 

Ne yapmalı? Bayrağı mı indirmeli? 
Kol mu saııaınalı, nöbet kulesinde 
raks mı etmeli? 

malum değillir. 

Hiller bir İngiliz gazetecisini 
kabul etti 

Bcrlin, 28 a.a. - Müteaddit ingiliz 
gazetelerinin sahibi olan Kinslcy, dün 
B. Hitler tarafından Wahnfried vil -
!asında kabul edildikten sonra Nu -
remberg'e gelmiştir. Buradan 
draya hareket edecektir. 

-·-
Lon • 

Alman torpidolan Letonya' da 
Riga, 28 a.a. - Dört torpito muhri

binden mürekkep olan bir alman filo

su, Letonya'nın V entapils limanına 

gelmiştir. Ayın 31 inde oradan ayrıla
caktır. 

tezahürlcrde bir tehlike ihbarı göre
mez ve korkusuzca üstüme ateş edi
line kadar ilerlerdim. 

Evet tam üstüme ateş edilene ka
dar. Böyle bir ateş onu düşündürecek 
ve bana kaçmak için zaman bıraka
caktı. 

· Diz çöktüm. Silahımı bir mazgala 
dayadım ve yukarı nişan alarak ate§ 
ettim. 
Kurşun başının pek üstünden geç· 

ti. Bir diğer mazgala koşarak, tekrar 
ateş ettim, fakat bu defa yere, bir kaç 
adım ilerisine. 

Bu kafiydi. 
O zaman kalenin öte yanına ko§a· 

rak, tüfeğimi aşağıya attım, dıvardan 
ayaklarımı sarkıttım, ellerimle kena· 
rına asıldım, ve, gözlerimi kapıyarak, 
kendimi boşluğa bıraktım... A§Sğısı 
kum olduğu için allaha şükür ettim. 
Tüfeğimi aldım ve bütün hızımla 

en yakın tepeye doğru koştum. Bu 
tepe Tuareglerin işgali altındaysa, 
döğüşerek ölecektim ve silah sesleri 
takviye kıtasını uyandırmaktan hali 
kalmı yacaktı. 

Tepenin sırtında in cin yoktu t Ka· 
leden uzakta emniyetteydim. . 

Bir sipere sokuldum. Düşmanın 
terketmiş olduğu aletleri bulunca, 
derin bir çukur kazdım ve tamamiyle 
içine gömüldüm. 

Löjon'un kalbinden süngümü çıka
racak mıydım? Vicdanım bu düşün
ceye isyan ediyordum. Onu öldürme
me saik olan meşru sebepleri neden 
saklamalı? Bir düşman tarafından 
süngülenemiyeceği gene aşikar kal
mıyacak mıydı? Onu meşru müdafaa 
halinde öldürmüştüm; bir cani tara
fından tecavüze maruz kalınca, sade
ce kendimi müdafaa etmiştim. Sün
güyU yerinde bırakacaktım. 
Kardeşime doğru giderek: 
- Gene görüjelim, Güzel, dedim. 
Bir silah sesi 1 Sonra bir daha, ar-

Zabit bu işaretleri sevinç alamet
leri, hoş geldin makamında telakki e

decekti. 

Siperimin ucuna yerleştirilmiş iki 
taşın arasından kale ile vahayı tara&· 
sut edebilirdim. Fakat acaba ben de 
ardımda saklanmış dilımanın tara1-
sudu altında bulunmuyor muydum? kasından bir daha sessizliği ihlal et- Ben zaWtin yerinde olsaydım, bu 

miktarı beşe baliğ olmuştur. • banka genel direktörlüğüne tayin e -
Zabıta, hükümet makamatına gel- dilmiş olan Jan Drossopulos 70 ya -

miş olan malumata göre tedhiş har~ - şında olduğu halde bugün kalp sek
keti aleyhindeki yeni kanunun mer~ • tesinden vefat etmiştir. 

Kaunas, 28 a.a. - İngiliz gene 
Burt, Estonya ve Letonya'yı ziyar 
ettikten sonra Kaunasa gelmiştir. 
maileyh, burada Litvanya askeri 
kanı tarafından karşılanmıştır. 

yet mcvkiine girmesinden evci İng_ıl- Drossopulos, 1918 senesindenberi 
tereden ayrılmıya çalışm~ş olan ~~ : milli banka direktörlüğünü yapmış ve 
ğer bir çok eşhası da tevkıf cdecegını iki defa nazırlıkta bulunmuştu. 1937 
ümid etmektedir. kanunuevelinde Drorropulos'un milli Romen 1atandaıhğı i~in ye 

bir kararname Parlamento etrafında tedbir 
Londra, 28 a.a. - Bu akşam Avam 

Kamarası tarafından tasdik edilerek 
meriyete giren şiddet hareketlerinin 
tenkili hakkındaki kanunu protesto 
maksadiyle İrlanda tedhi§çileri tara· 
fından suykast teşebbüsünde bulunul 
masına mani olmak üzere parlamento 
tarafından şiddetli ihtiyat tedbirle • 
ri alınmıştır. Polis kuveti iki misli 
arttırılmıştır ve mutat hiliifına ola • 
rak yarın parlamentonun hal~ t~ra • 
fından ziyaretine müsaade edılmıye • 
cektir. 

bankaya intihabının ellinci yıldönü • 
mü kutlanmıştı. 

Bükrcş, 28 a.a. - Romen vatand 
Beynelmilel olimpiyat kongresi oımak için milliyetler listesine 

çok sebepler dolayısiylc yazılma 
Helsinki, 28 a.a. - Beynelmilel 0 - bulunan ve başta macarlar olmak ü 

limpiyat kongresi. Skandinavya veya re ekalliyetler tarafından israrla il 
Baltık memleketleri ile Finlandiya, ri sürülen Romen vatandaşı olmak 
İtalya, İngiltere, Polonya, Hollanda· lepleri üzerine, hükümct, .Romen 
ve Almanya murahhaslarının iştira· tandaşlığı hakkındaki esk~ kanunu 
kiyle açılmıştır. Yarından sonra gene zı yeni hük~mler ile tek~ı~ eden 
Helsinki'de beynelmilel içki aleyhtar- kararnameyı kıralın tasdıkınc arze 
tarı kongresi de açılacaktır. Bu kon- }emiştir. . 
greye hemen hemen bütün Avrupa Kırahn tasdikine iktiran e~lemı 

ı __ , _ .J -~-------'~ ...._,,,..,... ...,.,....,. ..... anucıbınce, 
'"""'fldlWo=H-·---.-, •I•n:"l\C'l. wOCr/""-~=@ ___ , ı• 1 J' J • l ' 

leri aleyhindeki kanun meriycte girer 
ıyet er ıste erme yazı mak içın s 

20 'l
'k 1 olarak üç aylık yeni bir mühlet ver 

girmez dahiliye nazırı 30 tedhiş vaka- saa 1 u~uı an sonra 
sı tetkik etmiş ve 8 kişinin tebidi ka· miştir. Bu t edbirleri, milliyetler lis 

rarını imza eylemiştir. Paris, 28 a.a. - Binbaşı Rcfssi, 20 sine başkaları tarafından yazdırıl 
Bundan başka dahiliye nezaratın • saate yakın bir uçuştan sonra sol mo- mak suretiyle bütün haklarına ra 

de polis müdürü ile vilayetlerin po - törüne arız olan sakatlık sebebiyle men vatandaşlık hakkından mahr 
lis şefleri arasında kanunun tatbikı' t oo 38 d s d 'd C bir hale girmiş bulunan 24 şubat 1 saa . e ar unya a agliari tay 
hakkında mühim bir toplantı yapıl • d d k tarihinden evel ilhak edilmemiş vi 
mıştır. y~re mey anın a araya inmeğe mcc- yctlerdc doğmuş anasız babasız ve 

bur olmuştur. 

Telis denizalhsı ilci hafla 
sonra ~ıka11lacak 

Londra, 28 a.a. - Tetiı tdhtelbahi
rinin su yüzüne çıkarılması harekatı
nı icra edecek olan Zelo vapurundaki 
:ilat ve cihazların takviyesini mütea -
kip. derhal mezkur tahtelbahirin su 
yüzüne çıkarılması işine başlanacağı 
haber verilmektedir. 

Harekata başlayıncıya kadar iki, 
üç hafta beklemek lazım geleceği tah 
min edilmektedir. 

Borazancı ebediyen sağırlaşmıt ku· 
laklara çağırma borusu çaldı. 

Birinin gelip açacağını umarak ka
palı parmaklıklar önünde bekliyen 
zabitin ölüler cam gözleriyle kendi
sini seyrederlerken duyduğu hayreti 
tasavvur ediyordum. Bizzat kendisi 
dıvardan atlıyacak mıydı? Bir adam 
mı gönderecekti? 

Tuareglerin muhasarayı gerçekten 
terkederek gitmiş olacaklarına hük
mettim. Bu, garnizonun tamamen ha
yatta olduğu zannını vermiş olan Lö
jon'un hareket tarzının bir neticesiy
di. 

Zabit, bir küçük zabit, borazancı 
ve dördüncü bir adam hareketli bir 
grup tc§kil ediyorlardı. Elleriyle iş<1· 
retler yaparak konuşuyorlardı. ZaLi
tin dıvardan atlaması kendisine işa
ret edildiği zaman başını sallamaya 
diret eden adamı tabancasiyle tehdıt 
ettiğini gördüm. 

Borazancı, devesinin sırtına çıka
rak, bir su borusuna tırmandı ve ka
leye atladı. 

Onun tekrar parmaklıkta görünme
sini bekliyordum. 

Hiç bir ıey olmadı. 
Bir çeyrek saat sonra, bizzat zabit 

ayni şekilde kaleye girdi. 
"Bu sefer parmaklıklar açılacak, 

diye düşündüm." Kıtaya mensup as
kerler sükut içinde bu muammalı ka
leyi temaşa ediyorlardı. 

Biraz sonra zabitin sesi işitildi. 
Borazancıyı çağırıyordu. 

Askerler kaleye doğru ilerlemiye 

hut anası babası gayri malum çocu 
Kendisi indiği dakikaya kadar dai- lara da şamil bulunmaktadır. 

ma vasati 304 kilometre süratle uç • 
muştur. 

Roma'da adamı 

yahudi yapıyorlar ! 
Roma, 28 a.a. - Resmi gazetede in

tişar eden bir kararnameye göre, res -
mi vesikalar ile nüfus kayıtlarından 

bir kişinin yahudiliği sabit olmadığı 

takdirde dahi dahiliye nezareti, bir ki
şi hakkında "Yahudi ırkına mensubi -
yet" ıtararı almıya sclahiyettardır. 

Yahlrdifer Slirya'yı terke 

mecbur edildi 
Viyana. 28 a.a . - Stirya cyaletind 

oturan bütün yahudiler, bir ağustas 
tan evel bu eyaleti terketmek mecbu 
riyetindedir. Bu tedbirin istihdaf c 
!ediği 200 ila 300 yahudi. muvakkat bi 
zaman için Viyana yahudi cemati \jl 
rafından misafir edilecek ve bil3.har 
hunların yabancı memleketlere muha 
cercti temin olunacaktır. 

başladılar; kapı açıldı. Zabit çıktı, lenin etrafında hiç bir şey kımıld 
fakat tek başına! mı yordu. Asıl vahanın içinde de gi 

Emirler verdi, sonra, geri dönerek, dip gelmeler azdı. Şurada burada bi 
küçük zabitiyle birlikte kaleye gir- nöbetcinin süngüsü parıldıyordu; bi 
di. katır veya deve, yemek yapmak içi 

Nöbetcilerin çenberi içine girmek ateş yaktıkları zaman palmiyeleri 
istemediğim takdirde hemen buradan üzerinde bir duman sütunu. 
uzaklaşmalıydım. Kabil olduğu kadar Hayretle gördüm ki kale yeni gar 
kumlara gömülerek civar tepeye ka- nizon taı afın işgal edilmemiş ve ölü 
dar miişkülatla süründüm; kaledeki- ler mazgalların başından kaldırılma 
lerin bu hareketimi görmiyecek ka- mıştı. Hem takviye kıtasının ne yap
dar işleriyle meşgul olacaklarını u- tığı umurumda degildi, develer vaha· 
muyordum. Bir başka tepeye ulaştım. da kaldıktan sonra. 
Mevcudiyetim farkedilmemişti. Başında bir katıra binmiş bir zabit 

"Vaha cihetinde bir keşif yapmak bulunan küçük bir grupun kaleye 
ve bir saat elde etmek fırsatını yaka- girdiğini, hemen sonra, bu sefer za
lamak için geceyi beklemeli" diyor- bitsiz olarak vahaya döndüğünü gör
dum. Zihnimi firar projeleri üzerinde düm. Bir fransız süngüsüyle kalbi 
teksif ettikçe, beni ezmiş olan ıstıra- delinmiş küçük zabiti ne yapmışlar
bı benden uzaklaştırıyordum. "May- dı? Ya gözleri kapalı. elleri göğsüne 
kıl öldü! Dinle ve anlamaya çalış: kavuşmuş lejyoneri ve bütün ötekile
Maykıl öldü!" diye tekrarlı yan çc- ri ne yapmışlardı? Bu hadiseleri izah 
kiç darbelerinin beni sağırlaştıracak etmek için batıl itikatlara inanan lej
dercc.ede kulaklarıma mütemadiyen 1 yonerler kim bilir ne garip nazarıve-
vurduğunu sanıyordum. ler ortaya sürmüş olmalıydılar! 

Kavurucu sı::aklara ve tasvir edile- Yerde sürünerek kamp ycrının 
mez halime rağmen akşama kadar u- yanına kadar yaklaştım. Bütün adaın-
yudum. lar uyuduktan sonra kaleden gönde-

II rilmış bir nefer gibi vahaya girmek 
Uyandığım zaman talih denen o rıiyetindeydim. Benden şüphclendık

meçhul ilaheye §Ükrettim. En yakın leri takl1irde, bir deve alarak bir m"'
nöbetci sağımda bin metre mesafe- sajla Tokutu'ya gitmek için zabitten 
deydi. Demek ki gerekli ihtiyat ted- emir almış olduğumu söyliyecektim. 
birlerini almak §artiyle emniyette bu- O esnada kaleden gene katır sırtıı 
lunuyordum. da dönen kumandan askerlerini top-

Güneı,ı batıyordu. Günün ezici ha- !attı. Her halde onlara söz söyliye
rareti hafifliyordu. Vahada faaliyet, cek, yürüyüş esnasında gösterdikleri 
normal bir askeri faaliyet vardı. Ka- (Sonu var) 
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Maarif Şurasının dünkü çalışmaları 
Maarif hayatımız için 
mühim kararlar alındı 

Plôn Komisy"lnunca Maarif meseleleri üzerinde 

hazırlanan rapor etrafında bir çok 

r.1 ~a rifçi leri miz kıymetli mü ta lea 1 ar serdettiler 
Soldan itibaren: İstanbul universitcsi kara ve deniz ticaret hukuku ordinaryus pro -

fesörü Hinş, Pertevniyal lisesi edebiyat muallimi Tevfik Ararad, Maarif vekilliği mü
fettişlerinden Osman Horasanlı. 

(Başı ı ınci sayfada) 

üzere mevcut ilk öğretmen okulları
nın köyde ve şehirde layıkyle vazife 
görecek öğretmenler yetiştirir hale 
e. -~rilmesi ve talebesine bütün işleri 
•• ... )İ!ecek şahsiyeti veren Kızılçut -
lu, Hamidiye, Gölköyü, Lüleburgaz 
köy muallim mekteplerinin adetçe art
tırılması; 

6 - Şehir okulları binalarının da 
köy okutları gibi halkça ve en büyük 
mülkiye memurunun başkanlığı al
tında belediye reisi, ticaret, ziraat ve 
sanayi odaları reisleri, umumi meclis
ler tarafından müntahap zatlar ve ma
arif mümessilinden mürekkep hükmi 
şahsiyeti haiz birer heyet tarafından 
arttırma ve e~siltme kanunu hüküm -
lerine tabi olmıyarak yaptırılması ve
ya tamir ettirilmesi ve varidatının şu 
kaynaklardan temini: 

a) Hususi idarelerden yapılacak 
yardım, 

b) Mahallinde herkesin irat ve ser
vetiyle mütenasip olmak üzere ayni 
veya nakdi veya bedeni mükellefiyet 

mesleği ayırmak değil, kadroyu dol
durmak olduğunu söyledi. Reis mü -
zakere safhalarını hulasa ederek te -
bellür eden fikirlere komisyon rapo
rundaki fikirleri eklemek üzere planı 
reye koydu ve komisyonun raporu bu 
şekilde kabul edildi. 

Orta öğretim 

Öğleden sonra saat 15,45 te Maarif 

günü gününe velilerine bildirilmesini 
temin edecek bir usul tutulmalıdır. 

N) Orta okul ve lise idareleri, aile
leri o şehirde bulunmadığı için resmi 
pansiyonlardan gayri evlerde veya 
hanlarda kalan talebelerin okul dışı 
hayatlarının sıkı bir kontrola tabi tu
tulması için tedbirler alınmalıdır. 

Mütalealar 
Vekilinin riyaııetinde tekrar toplanan Komisyon reisinin izahatından son
Şüra plan komisyonu raporunun orta ra söz alan Pertevnihal lisesi edebiyat 
öğretim faslının tetkik ve müzakere- öğretmeni Tevfik Ararat; komisyo
sine başladı. İlk önce plan komisyo- nun mukarreratını tenkit ederek orta 
nu reisi Siyasal Bilgiler Okulu Di- okulla lisenin biribirinden ayrılamı
rektörü Profesör Emin Erişilgil söz yacağı ve üç senelik bir lisenin mem
alarak raporun hazırlanmasında göz lcketi, 'muhtaç bulunduğu ideal lise 
önünde bulundurulan ana prensipler- tahsili görmüş insanlardan daha çok 
le itt~haz olunan kararların mucip se- uzaklaştıracak bir vaziyet ihdas ede
beplerini izah etti. ceği fikrini ileri sürdü. Ve yardımcı 

Komisyon öğretim işleri üzerinde öğretmen dolayısiyle zayıflıyan ted -
aldığı kararlar şunlardır: ris kadrolarının sarstığı lise kültür 

A) Orta okullara bina yaptırmak seviyesinden şikayet etti. 
ve bu okulları tamir ettirmek işi de Müfettiş Muhsin Binal orta okula 
ilk okul binaları için teşkili tavsiye mesleki bır karakter verilmesinin 
edilen hükmi şahsiyetli bina komis - doğru olamıyacagı fikrini müdafaa e-

vazı, yonlarına bırakılmalıdır. Binaları ih- derek bu müesseselerin liseye talebe 
c) Teberrular. tiyaca uymıyan okulların binaları ye- hazırlıyan bir tahsil kademesi olarak 

7 - Okul binası bulunmıyan köyle- niden yaptırılmalıdır. muhafazaları icap ettiğini böyledi. 
rin 600 lirayı dolduruncıya kadar büt- B) Orta okulların hususi ve resmi Emin Ali Çalı orta okulun bahse 
s;elerinin dörtte biri nisbetinde bir pa- işlere adam yetiştirmek hususundaki mevzu olamıyacağını, bunu lise tahsi
rayı her yıl "köy okulu inşa fondu,. vazifesini kolaylaştırmak ve bu okul- linin birinci devresi olarak kabul et -
hesabına yatırmaları; buna mukabil lara iş terbiyeııi sokmak için tedrici mek icap ettiğini müdafaa etti. 
Maarif Vekilliğinin, tertip edeceği şekilde talebeye daktilo ile birlikte Müfettiş l'ıecmettin haıil Onan da 
sıraya göre eğitmen veya öğretmen muhasebe ve büro teşkilatı dersleri liseye mahreç olan orta okulun husu
göndereceği köylere 400 den 600 lira- yahut atölye ve motör kullanma işle- siyetini muhafaza etmekle beraber ta
ya kadar bir para yardımı yapması; ri, kız talebeye kadınlık işleri öğret- lebe durumunu normalleştirecek şe-
köylüterin bu yardımı mevcut parala- melidir. kilde meslek okullarının çoğaltılması 
rına katarak kendilerince teminine · ı ı d f'k · · ·1 • ·· d .. 
imkan olmıyan malzemeyi tedarikle C) Yardımcı öğretmenlerden men- temın o unma ı ır, ı rını ı en sur u. 

§e ve ehliyet bakımından elverişli 0 _ Pedagoji profesörü Sadrettin Celal 
köy kanununun emrettiği şartlar dai- lanlar fili kadroya alınmak suretiyle Antel; orta okulların muhtelif fonk
resinde binalarını yapmaları; bugünkü yardımcı öğretmen aayıaı a- &iyonları olduğuna itarct etti ve bina 

8 - İlk tahsil öğretmenlerinin ma- zaltılmalı ve bu tarzda öğretmen is- meselesini de caash bir ıekilde hallet
aş ve kanuni istihkaklarına ait mas- tihdamı, ancak Yüksek okullarda mu- rniş olmak için bUyücek ve uzun va -
rafların bina ve arazi vergilerinin ta- a1Hm olarak yetişmekte olan talebeye deli bir iı.tikraz akti suretiyle bu işin 
yin edilecek miktarı karşılık gösteri - muallim bulunmıyan yerlerde memur- ~::ı::;:~uua J - .. ' 

lerek umumi bütçeye ges;irilmesi ve }ara inhisar ettirilmelidir. Ankara maarif müdürü Rahmi Vi-
diğer ilk tahsil masraflarının mahalli D) Orta muallim mektebi 4 yıl i- ftinel; yardımcı öğretmen işinde muh-
idarelere bırakılması; çin her yıl üçer yüz muallim yetişti- telif vilayet merkezlerinde sıra bek -

9 - Şehir ve köy ilk okul mualtim- recek Şekilde teşkilatlandırılmatı ye liyen ilk okul öğretmenlerinden isti -
lerinin vazifelerini layıkiyle yapabil- okul yetiştirme vesaiti bakımından fadeyi tavsiye etti. 
meleri için yatacakları yerin, sıhi ih- techiz edilmelidir· Orta öğretim umum müdürü Hay.ri 
tiyaçlarının temini: vazifelerinde mu- E) Talebesi az orta okulları az öğ- Ardıç~ yardımcı öğretmen meselesı -
vaff akiyctlcri görüldük~e nakten tal- retmenle idare edebilmek ve her şı- nin bugünkü durumunu izah ederek 
t ~ı,.ri; kendilerine zirai vasıtalar ve- nıfı 0 sınıfta çok dersi olan bir mual- son senelerde salahiyetli mcnşelerden 
r-ın.es!; araziden istifadelerine mani timin terbiyevi nezaret ve idaresine mesleğe iltihak eden ehliyetli mual
ka.> .ıarın kaldırılması; bırakmak için orta muallim mektebin- lim unsurlariyle tedris kadrosunun 

.r..oy öğretmeninin orta tahsil çağı- den çıkacakların iki ders grupunu ay- gittikçe kuvetlendiğini istatistik ma
na .,elmiş çocukları için kasabalarda nı zamanda tedris edebilecek bir kud- lumatiyle tevsik suretiyle izah etti ve 
yd.c1cak bir yer temini. rette yetiştirilmesi temin olunmalı - vaziyetin salaha doğru inkişaf etmek-

R ~ tt' s· r'' "zl . dır. te olduğunu anlattı. 
eşat ';iemse ın ıre ın so erı F) Yu"ksek muatl'ım mekteb'ı talebe .. C D Teftiş heyeti reısı cvat ursun-
Talim ve Terbiye azasından Reşat kadrosu arttırılmalı ve ilk tedriııat oğlu; lisenin gayesine te~~s eder~k 

Şemsettin Sirer söz alarak plan ko- müfettişleri de orta okullarda bir kültürlü adam yetiştirmek ıçın bugun 
misyonunun mütaleasına bir nokta - ders grupu okutabilecek kudrette ye- dahil bulunduğumuz garp kültür ca
dan iştirak etmediğini söyledi ve köy tiştirilmelidir. miasında münevver yetiştirilmesinde 
le şehirin ayrı ayrı iki muhit oldu - G) İstanbul üniversitesi edebiyat esas olan grek ve Iatin dillerinin lise 
ğıfnu ileri sürerek buralarda çalışa· ve fen fakülteleri ile Ankara Dil ve tedrisatına dahil edilmesi suretiyle 
cak öğretmenleri ayrı tipte yetiştir- Tarih • Coğrafya fakültesine her yıl lise tahsilimize ümanist bir karakter 
mek lazımgeldiğini iddia etti. Doktor 150 bursiye talebe alınmak suretiyle1 vermemi.t lüzumunu ileri sürdü. 
Saim Ali Dilemre köy okulu ve öğ - liselerin muallim noksanının bu şe - Tevfik Ararat; orta tahsilimizin 
retmen evi yapılmasında kerpiç göç- kilde de izalesine çıflışılmalıdır. bugünkü vaziyetinden ve yetiştirdiği 
men evleri malzemesinin ve inşa tar- talebeden ..ıikayet etti. Ümanizmaya 

Ana dil tedrisatı :r zının örnek edinilmesi mümkun olup dayanan bir lise tahsili vermek için 
olmadığı anlaşılmak üzere Sıhiye Ve- H) Ana dil tedrisatını daha verimli de bugünkü tedris unsurlarımızın ka· 
killiğiyle temas edilmesi mütaleasın- bir hale getirmek için Türk Dil Ku- fi bulunmadığını söyledi ve lisenin 
da bulundu. rumu, İstanbul edebiyat ve Ankara orta okuldan ayrılamıyacağı iddiasın-

Dördüncü umumi müfettişlik Ma - Dil fakültelerinin mesaisi bu sahada da ısrar etti. 

Profesör Saim Ali Dilemre; Üma
nizma için yunanca ile latincenin öğ
retilmesinin buna şart tutulamıyaca
ğını ve bizde tatbik edilebiyeceğini 
söyledi. Bundan sonra söz alan İstan
bul üniversitesi kara ve deniz ticaret 
hukuku ordinaryüs profesörü Hirş
muvaffakiyetli bir türkçe ile Şura ça
lışmalarının memleketimizin düşünce 
ve ihtiyaçlarını kendisine çok iyi ta
nıtmış olduğunu söyledikten sonra 
(birçok şeyden ziyade bir tek ve iyi 
şey) prensi pine dayanılarak orta o -
kulun lise tahsiline mesnet tutulması 
lazımgeldiğini ve üç senelik lise ola -
mıyacağını ileri sürdü. Garp kültürü
nün latinceye dayandığını ve kendi 
talebelik hayatına dayanarak haftada 
birkaç saatlik latince dersi ile bu kül
türün verilemiyeceğini söyledi. Mem
leketimizdeki altı senelik tedris mü -
şahedelerinin talebemiz hakkında ken 
disinde uyandırdığı müspet intibalara 
işaret ettikten sonra kafi derecede ol
gun olmıyan talebenin de Üniversite
ye gelmekte bulunduğunu, bu sebep
le orta tahsil programlarının tanzimi 
lüzumunu anlattı ve iktısadi mesele
lere has bir tabir olan randımanın ü
niversite hakkında mevzuubahs ola -
mıyacağını, Üniversitenin bir diplo -
ma fabrikası bulunmadığını, orada an
cak seviye düşünülebileceğini izah e
derek talebenin muvaffakiyetsizlikle
ri hakkında düşündüklerini anlattı ve 
yüksek tahsil yapacak talebenin daha 
orta okulun ilk sınıfından itibaren 
bu gayeye gört' yetiştirilmesi lüzumu 
na işaret etti. Profesör Hirş'ten son · 
ra kürsüye gelen İsmail Hakkı Bat
tacıoğlu; Ümanizmanın ana kültür 
meselesi olduğunu, her inkılapta de -
ğer ve teknik buhranı olabileceğini 
anlattı. Ümanizmanın gayesinin, in
sanın tarifi yani kendisini bulması 

f\.1~.lrle''RtarHa.K Wm. ... i&in ... ·~i~.ıiaı;ı~·-xı 
sek bir taiakatle izah etti. 

Vekalet müfettişlerinden Halil Ve
dat Fıratlı; lise kültürüne bütün 
dünyanın vermekte olduğu manayı 
vermemiz lazım olduğunu, lisenin ke
miyet değil bir keyfiyet mevzuu bu
lunduğunu ve bugünkü lisenin bu 
halde olmadığını söyledi. Ve garp küt 
türünün kaynaklarına ve müessirleri
ne işaret etti. 

Trabzon lisesi müdürü Sami Akyol 
da liselerimizin şayanı memnuniyet 
bir halde bulunduğunu kaydettikten 
ııonra eksikJerinin de kısa zamanda 
tamamlanabileceğini anlattı. 

Bu mesele üzerinde daha birkaç "a
za fikrini izah ettikten sonra müza -
kerenin kifayetine ve raporun reye 
konulmasına karar verildi. 

Maddeler birer birer reye konula · 
rak kabul edildi. 

Aska le 
..:> 

Trenin gelişi dolayisiyle 

. bayram 
arif Müşaviri Şevket Süreyya Aytaç ameli hedeflere tevcih edilmelidir. 
pansiyonlu mıntaka okultarı kurmak 1) Yabancı dil öğretmeni yetiştir-
masraflı olduğunu, eğitmenleri tatil mek üzere: 
kurslarından geçirerek yetiştirmek ve I - lstanbul'da açılan yabancı dil 
beş sınıflı tedrisat yapacak hale ge- öğretmeni kursuna devam edilmeli. 
tirerek köy okullarını mahallerinde II - Ankara Dil fakültesindeki li
beş sınıfa çıkarmak mümkün ve daha san zümreleri talebesi bursiyelerle 
tasarruflu olacağını söyledi. İlk tc:i- çoğaltılmalı. 
risat müfettişlerinden Ferit Oğuz üç III - Öğretmen okulu mezunların
sınıfh ve beş sınıflı köy okulları te- dan kabiliyetli gençler alınarak mem 
sisi için 400 kişilik nüfusun sabit bir leketimizdeki yabanb liselerde yeti§
esas olarak alınmamasını, keza eğit- tirilmeli ve bir yıl için bu dillerin 
menler üzerine memur edil )cek gezi konuşulduğu memleketlere gönderil
ci öğretmen için de 10 eğitmenlik mek sureti3le pratikleri arttırılmalı -
miktarın sabit bir rakam sayılmaması dır. 

M aaril Vekilimizin sözleri 

İçtimaa riyaset eden Maarif Veki
li; lise hakkındaki fikrini izah ede
rek bu müessesenin birkaç ana vasfı 
bulunduğunu, milli cephesi kadar Ü -
manizmaya dayanan cephesi de oldu -
ğunu ve türk ruhunun insani olan her 
şeye kıymet vererek ~üksel.me~ dava
sına bağlılığını tebaruz ettırdı. 

yapıyor 

Şuracılarla 

bir hasbihal 
(Başı ı inci sayfada) 1 

Fransa'da müesses bir aile var
dır. Bu ailelerden çoğunun her 
büyüğü, çocuğunu kendi yetişti
recek kadar tahsil görmüttür; 
muaşeret muayyen bir nizam al
tındadır. Bu aile, çocuğunun ter
biyesi mesuliyetini kabul edebi
lir. 

Bizde eski cemiyetin müesses 
bir ailesi vardı. Bu ailenin baba
sı bir nevi kabile reisi idi. Ev
lenmeden her hangi bir suale ce
vap vermiyen delikanlılar, elli
sinde babasına elpençe divan 
duran çocuklar, zincirbend kız, 
erkek arkasında yürüyen kadın, 
bütün bunlar bizim tarafımız
dan reddedilmiştir. Bu ailenin 
ne terbiyesini, ne de adabını is
temiyoruz. Yeni aile ise, yeni ce
miyetimiz gibi, teessüs halinde
dir. Yeni terbiye, yeni ahlak ve 
yeni muaşeret, ne inhilal içinde 
bulunan eski ailenin, ne de tees
süs halinde bulunan yeni ailenin 
verebileceği bir şeydir: çünkü 
bilmediği bir §eydir. Fakat çatal 
tutmaktan, kadın selamlamak
tan, tahsi ve cemiyete karşı olan 
ahlak vazifelerine kadar, herşey 
yeni gençliğe bir yeni müessese 
tarafından telkin olunacaktır. 
Bu müesseseyi arıyorum. 

İstanbul sokaklarını, tramvay
larını, plajlarını, kamplarını bu 
sene her seneden fazla, bilmem 
ne demeli, ahlak zaf I denecek 
kadar terbiye ve muaşeret dı~ın
da buldum. Bir çok lise gençle
rinin bir cümlesini en aşağı üç 
tane " .. ulan!" kelimesi süslü
yor! Geçenlerde başı mektep 
kasketli bir genç, komşumuzun 
dıvarmdan bahçeye atlıyor. 
Maksadı kestirmeden iskeleye 
gitmektir. Tarasada evin hanımı 
duruyor: ''- Niçin dıvardan at
ladınız?" sert, sert: "-Eh ... Ne 
oluyor?" "- Bu bahçe sizin 
mi?'' Kaşlarını çatarak: "- Ne 
çıkar?'' ''- Ne çıkacak, kabalık 
çıkar!" Genç efendi ev hanımı
na: "- Surata bak! Ben de seni 
bir efy zannettim!" diyor ve yo
luna cJevam ediyor. Bu genç za
bı~. .2ec.ac. zulüm yap cak, 
cak, bu genç fena yetişiyor 1 Ka
lelerini yumrukla müdafaa eden 
sporcuları hatırlamıyor musu
nuz? 

Ahlak ve muaşeret terbiyesi: 
mektep yalnız yeni gençliğin 
kafasını değil, yeni cemiyetin a
ilesini de vücuda getirmek la
zımdır. Bize öyle geliyor. Kışla
lardan, askeri ve sivil mektep~e
re kadar yüzlerce müessesesın
de yemekhane olan bir memle· 
ketin en yetitkin unsurlarının, 
hatta yüksek makamlara çıktık
ları zaman dahi, bir öğle yeme
ğinin en basit işlerini bir tür~ü 
beceremediklerini görmek hazın 
değil midir? Bize, bir zaman~ar, 
ziyafetlerde yahut kabul resım
lerinde bir avrupalıya benziyen 
bahriye zabitleri. Şevket beyin 
bahriye ınektebı müdürlüğünü 
hatırlatırdı ve, eğer mümtaz bir 
muhitten değil iseler, tavırlarrna 
kadar her şeylerini müdürleri
nin disiplinlerine borçlu idiler. 
Kadınlı erkekli seyahatlerde en 
naçiz merasimi bilmemek yüzün
den gülünç oluyoruz. Bu da mu
aşeret kısmı! 

Ahlak ve muaşeret terbiyesi 
ve adabı? Eğer bunu eski aile za
ten bilmiyor, yeni aile öğrenme
mişse (bittabi ekseriyeti kasde
diyoruz), öğretecek olan mües
sese hangisidir? Türk cümlesin
den '' .. ulan!" ı çıkaracak disip
lini nerede arıyacağız? 

Kadro tahsilsizlikten nasıl 
feryat ediyorsa, ev, sokak ve u
mumi müesseseler ahlak ve mu
aşeret terbiyesi buhranından öy
le feryat ediyor! 

Falih Rılkı ATAY 

Fuara gelen ecnebi enalan 

29 - 7 -1939 

Sovyet - İngiliz 
müzakereleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
olan konferansın kati bir netice ver -
memiş olmasına rağmen İngiliz ma:::::
fili, İngiliz - Fransız - Sovyet mü::z. -
kerelerinde meşhut olan terakkiden 
dolayı memnuniyet izhar etmektedir -
ler. Bu mahafil, müzakerelerin ". ~ 

de gayrimüsait olmıyan., bir ha\ a 
çinde cereyan etmiş olduğunu be/ 
etmektedirler. 

Bugün ve yahut yarın yeni bir kon
ferans aktedilmesi muhtemeldir. 

Aynı mahafil, ingiliz ve fransız as
keri heyetlerinin yakında Moskova'yı 
ziyaret edeceklerine dair olan ve ec -
nebi menbalardan tereşşüh eden ha
berleri ne teyit ,ne de tekzip etmekte· 
dirler. 

Aakeri müzakerelere doğru 
Paris, 28 a.a. - Salahiyettar maha

file nazaran, bu akşam aynı zamanda 
Faris ve Londra'da bir tebliğ neşredi
lerek Moskova müzakerelerinin siya· 
si sahada kafi derecede ilerlemiş ol
masına binaen üç devlet arasında pek 
yakın bir zamanda askeri müzakerele· 
rin başlaması muhtemel olduğu bildi
rilecektir. 

Çemberleyn'in beyanatı 

Londra, 28 a.a. - Avam kamarasın
da sorulan bir suale cevap veren B. 
Çemberleyn, dünyanın iktısadi menba 
ve vasıtalarını daha munsıfane bir e -
sasa istinaden tevzi etmek çarelerini 
tetkik etmek maksadiyle umumi bir 
konferansı içtimaa davet hususunda 
İngiltere'nin önayak olması için za
manın müsait olmadığını söylemiştir. 
Mumaileyh, böyle bir konferansın ay
nı zamanda hem iktısadi, hem de siya
si meselelerle meşgul olması icap ede
ceğini beyan etmiştir. 

Başvekil, uzak şark meseleleriyle 
Moskova müzakereleri hakkında mü
him beyanatta bulunulmasına vesile 
teşkil edecek olan harici siyasete mü -
teallik meselelerin evelce mukarrer 
olduğu veçhile 2 ağustosta değil, b1.1 
ayın 31 inde yapılacağını söylemi§tir. 

Bulgaristan' da 

Bulgar Meclisi Reisi 
ile hükumet 

aratın da 
taratınucıu ,. 9-· ' ind sayta"ila) 
maktadır. 

Diğer taraftan bazı yabancı gazete
lerin Sobranya reisi B. Muşanof'u.n 
seyahatine siyasi ehemiyet vermelcrı
ni ve bu hususta yanlış tahmin ve dü
şüşnceler ileri sürdüklerini nazarıdik 
kate alan bulgar ajansı, B. Muşanof
un bu seyahatinin, bizzat kendisinin 
de söylediği veçhile, tamamiyle husu
si olduğunu kaydetmektedir. Bulgar 
ajansı, B. Muşanof'un bir istikraz ak
ti hakkında herhangi bir müzakereye 
girişmeğe, ekonomik meselelerin hal
ledilmesine ve yahut da evlabittarik 
Bulgaristan'ın harici siyaseti hakkın· 
da izahat vermeğe katiyen memur e
dilmemiş bulunduğunu bildirmeğe 
mezundur. Binnetice Muşanof'un yap 
mış olabileceği görüşmelerde nihayet 
kendi şahsi fikirlerini ileri sürebil
miştir. Bu fikirler ise hiç bir suretle 
hüküMeti taahhüt altına sokmaz. 

Muıanol'la hükümet arasında 
Fikir ayrılığı 

Sofra, 28 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor : 

B. Muşanof'un Paris ve Londra'yı 
ziyareti hakkında matbuata verilen 
resmi tebliğ, bulgar siyasi mahfille
rinde hayretle karşılanmıştır. Bu teb
liğ, hükümet ile Sobranya reisi ara • 
sında mevcut fikir ayrılıklarının res
mi bir teyididir ve bu, parlamentonun 
toplantıya çağrılışında parlamento fa
aliyeti üzerinde tesirlerini göstere- • 
cektir. 

İzmirliler $ampiyonh:k ma(ımn 
izmir'de yapılmasmı istiyor 
İzmir, 28 a.a. - Anadolu gazetesi 

Galatasaray - Demirspor maçının An· 
kara veya İstanbulda yapılmasındaki 
mahzurları kaydettikten sonra bu ma
çın İzmirde ve İzmirli bir hakem ida
resinde yapılması fikrini ileri sürmek 
tedir. 

nı istedi. Aynı zamanda şehir ve köy J) Lise binaları içindeki orta okut
için ayrı tipte muallim yetiştirilmesi lar tedricen lise binları içinden çıkar 
fikrini doğru bulmadı. Balıkesir ilk tılarak ayrı binalara nakil suretiyle 
mualtim mektebi müdürü Reşat Tar- lise binalarındaki sıkışıklık izale e -
du da mektebinde köy çocuğunun % dilmelidir. 
24 olduğunu söyliyerek muallim mek K) Liselerde okutulacak talebe beş 
teplerini köy ve şehir mektebi diye yıl için kadrolaştırılmalı ve orta o -
ikiye ayırmanın doğru olmadığı mü- kullardan çıkacak talebe liselere li -
taleasında bulundu. yakatleri yoklanmak suretiyle seçil-

melidir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörü 
Esat Altan; orta muallim mektebin -
de bir mualtim namzedinin iki ders 
grupunu aynı zamanda tedris edecek 
şekilde yetiştirilmesinin, iyi muallim 
kalitesini ııarsabilcceğini anlattı, bu
nun ancak tahsil müddetinin üç sene
ye çıkarılması suretiyle kabil olabi
leceğini söyledi. 

Celse bir çeyrek istirahat için Tatil 
edildi. 

Üçüncü celse 

Hasan - Ali Yücel'in reisliğinde 
18,30 da celse tekrar açıldı. İlk söz a
lan Üniversite rektörü Cemil Bilsel, 
Üniversiteye gelen lise mezunlarının 
muvaffakiyet durumlarına temas ede 
rek imtihan neticelerinin birçok ya -
hancı memleketlere nispet edilince 
hiç de düşük olmadığını izah etti. 

Erzurum, 28 a.a. - Bugün tren Er
zurum vilayetinin yeni bir kaza mer
kezi olan Aşkateye girdi ve büyük me 
rasim yapıldı. Trenin Erzurum vila -
yeti hududuna girdiği bir aylık bir 
zamandanberi, trenin geldiği her köy 
halkı yüz, iki yüze kadar koyun kes
mek ve bayram yapmak suretiyle 
bu büyük hadiseyi kutlamaktadır. 
Aşkale dündenberi bayraklarla dona
tılmış civar nahiye ve köylerden ve 
kazalardan binlerce halk akın akın 
gelmektedir. Dündenberi Aşkalede 
kesilen kurban miktarı 30~ ü geçmiş
tir. Sabahtan itibaren erzurumlular 
bütün vesaitten istifade ederek Aşka
lcye gitmektedir. Tam saatinde vali, 
komutanlar, memurlar ve mühendis • 
ter Aşkalede bulundular. İstiklal Mar 
şını müteakip vali Haşim İşcan, bir 
nutukla kordelayı kesti. Ve tren da
kikalarca süren alkış tufanı içinde ve 
binlerce halkın coşkun alkışları ve 
büyük Milli Şef İnönü'ne ve cümhu • 
riyet hükümetine karşı gösterdiği 
minnet ve bağlılık sesleri arasında is
tasyona girdi. 

İzmir, 28 a.a. - Fuarda ecnebi dev 
let pavyonlarında teşhir edilecek .~ş
yanın çoğu gelmiştir. Halen gümruk
te emanet olarak durmakta otan bu 
eşya büyük bir kıymet taşımaktadır. 

İzmir' e bir İngiliz he··e1i gali~· or 
İzmir, 28 a.a. - Yeni kuru üzüm ve 

incir mahsulleri yavaş yavaş piyasaya 
gelmekte devam ediyor. İngiliz istih
lak kooperatifleri müdür ve müesse -
seselerinden mürekkep dört kişilik 
bir heyetin ağustos sonlarına doğru 
20 gün kadar kalmak üzere şehrim\ • 
ze gelecekleri ve piyasayı tetkik · •· 
tekleri bildirilmektedir. 

Komisyonun raporu kabul 
edildi 

İlk tedrisat umum müdürü İsmail 
Hakkı Tonguç da iki tipte muallim 
yctiştirmiye ihtivaç olmadığını, köy
de ve şehirde muallim çalıştırmanın 

L) Hususi liselerin kontrolü ve dip
loma verme hakkı bak1mlarından bu
gün kabul edilen muadelet meselesi 
yeniden tetkik edilmelidir. 

M) Derse kaldırılan talebelerin o 
güpkü muvaffakiyet derecelerinin 

Halk neşe ve sevinç içinde, bay -
ram heyecanı yaşamakta ve her yerde 

milli oyunlar oynanarak eğlenilmek
tedir. 

Tren Erzuruma eIIi altı kilomet -
re kalmıştır. Ray ferşiyatı hararetle 
devam etmektedir. 



Ankara Valiliği 

Kirahk ev 
Ankara Valiliğinden : 

Hususi idareye ait olup senelik i -
carı 300 liradan ibaret bulunan Çakır
lar mahallesindeki 68 No.lu hane 7. 
8. 939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere 
açık artırmaya konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetindeki temi
natlariyle birlikte ihale günü saat on 
beşte vilayet daimi encümenine gart -
.. amesini görmek isteyenlerin hususi 
idare tahakkuk müdürlüğüne müraca
atları ilan olunur. 

(3314) 13283 

Odun ve ~1ra ahnacak 
Ankara Valiliğind~n : 

l - Vilayet hususi idare ihtiyacı i
çin 35 ton gürgen oduniyle 1500 kilo 
çıra açık eksiltme ile satın alınacak -
tır. 

2 - Odunun kilosu (2) çıranın be
her kilosu 7 ,5 kuruı olmak üzere mu
hammen bedeli mecmuu 812 lira 50 ku 
ruıtur. 

3 - İhalesi 10. 8. 939 perşembe gü -
nü saat 15 te vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. Taliplerin temi -
natlariyle birlikte ihale günü daimi 
encümene ve §&rtnameyi görmek iste
yenlerin her gün encümen kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

(3278) 

Sulama tesisatı 

yaptlrılacak 
Ankara Valiliğinden : 

13239 

Keşif bedeli (6104) lira (85) kurug
tan ibaret bulunan şehir Hipodromu 
sulama tesisatı işi 14. 8. 939 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encü -
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (457) lira (87) 
kuruştur. 

İsteklilerin: Teminat mektup veya 
makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu it için ala • 
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
tikte yukarıda adı geçen gün ve saat
te daimi encümen reisliğine müracat
ları. 

Bu işe ait keşif ve pırtnameyi 'er 
gün nafıa müdürlliğünde görebile -
cekleri. (3417) 13381 

Kazma, kürek ve saire 
ali nacak 

Dahiliye Vekôleti 

ULUS 
1 edilebilir. İhale 14 Ağustos pazartesi 
günü saat 15 de Aydında askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Sı ~u etinin muhammen bedeli 
21.500 !ıra Keçi etinin 21.500 lira. Ko-

Ankara Valiliğinden : 1 k d Harla yaplHI a<a yun etinin 34.4?<J lira .ır. . 
724 lira 20 kurut rayiç bedelli mü- Sı ğ ı r etinin ılk temınatı 1612 lıra. 

kellef amele işlerinde kullanılacak · · 1612 l" 50 k 
Dahiliye Vekaletinden : 50 kuı •-?· Keçi etının ıra u -kazma, kürek ve çekiç saplariyle di - · · 2 850 l. d 

14 8 939 t . .. İnegöl kasabasının meskfin ve gay- ruş. K1.•..v ı.ın etının · ıra ır. 
ğer levazımın . : . . p~zar es~ gu- . k"' 210 hektarlık sahasının hali Şartnamesi Aydın'da askeri komis -

·· t ı ~ de vılayet daımı encüme - rı mes un İ . · 
n~ saa. .lesi a ılmak Üzere a ık ek- hazır hartaları ile bunu çevreli yen 60 yonda: Ankara, zmır !evazım amır: 
nınde ıha y p ç h kt la 270 hektara varan sahanın tikleri satın alma komısyonlarında go 
"lt e konulmuştur. e ar . . kl.f k 1 sı mey . . 1/4000 mikyaslı takeometrik harta • rülebilir. Talıplerın te ı me tup a -
Muvakkat temınatı 54 lıra 31 ku - • ·k 1 • ı b" rk ·h 

sının alımı iti eksiltmeye çıkarılmış -ı rını kanunı vesı a arıy e ır ı te ı a-
ruştur. tır. leden bir saat ev.eline kada.r ma.kbuz 

İsteklilerin muvakkat teminat mak k 1 
İtin maktu bedeli 4200 liradır. mukabilinde omısyona ven mesı. 

buzu, ticaret odası vesikasiyle birlik- Muvakkat teminat 315 liradır. (3269) 13236 
te sözü geçen gün ve saatte daimi en-

. Eksiltme (31 Temmuz pazartesi) 
cümene gelmelerı. İ K 1 k 

Buna ait prtnameyi her gün nafıa günü saat ıs de negöl belediye bina- uru Ot a 1naca 
müdürlüğünde görebilecekleri. sında belediye eksiltme komisyonu Ankara Levazım Amirliği Satm 

(3421) 13385 tarafı~dan yap.ıl":caktır. . Alma Komisyonundan : 
Eksıltmeye ıştırak. edece.kl~rın be • 1 _ Malatyada bulunan 62. alayın 

Sose ve menfez 
inşaatı 

lediyeler imar heyetınden ışt_ırak ve- ha anatı ihtiyacı için 360000 kilo ku 
sikası almaları ve bunu teklıf mek • yv 1 fl k ' lt kon _ 

l A d ru ot kapa ı zar a e sı meye 
tuplarına koymaları azım ır. 

1 İ .. 1 b 1 d. . d muştur. 
Şartname er ned~o 

1 
e ~ ıyeshın e~ 2 _ Tahmin bedeli 19800 lira olup 

Ankara Valiliğinden 
ve Ankarada Bele ıye er ımar eyetı k . t 1395 1" 90 k ruc:: . . muvak at temına ı ıra u ll fen şefliğinden paraJ;ız alınabılır. 

Ketif bedeli (161.020) lira (44) ku
ruttan ibaret bulunan Ankara Gerede 
yolunun 103 + 800 - 126 + 800 ün -
cü kilometreleri arasında yapılacak şo 
se, menfez inşaatı 17. 8. 939 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encü -
meninde ihalesi yapılmak üzere kapa 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
tur. 

Muvakkat teminatı 9301 lira 3 kuruş 

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 

Donanma projöktörleri tadili 
Dahiliye Vekaletinden : 

tur. 1 _ Vilayetler evi harici donanma 
İsteklilerin teklif mektuplarını, te - 1 k · ı b projektörlerinde pazar ı suretıy e a 

minat mektu.p veya ma~buzun~, tica- zı tadilat yaptırılacaktır. 
ret odası vesıkası ve eksıltmenın yapı B . ·t keıı.ı·f ,.artnameleri 

8 ü 1 . 1 ~ 2 - u ıte aı ll .,.. 
lacağı günden en az g n eve vı a - h .. 1 mu·" dürlüg~ünde görü-. .d .1 .. d er gun evazım 
yet makamına ıstı a ı e muracaat e e- 1 b·1· İ t enlerin en son 1. 8. 939 ta 

k • (60) b 0 r 1 k b 0 b 0 1 e ı ır. s ey 
~e asgarı ff 1~. ır:l ı :. ~ıd~v!0 rihine kadar vekalet levazım müdür -
ın~atını ~~':a .ba ıye e k ıtır ı~ınle lüğüne müracaatları. (3358) 13326 
daır vesaıkını ı raz etme suretıy e 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar daimi encümen reisliğine ver -
meleri. 

Bu ige ait keıif ve şartnameyi (4) 
lira (5) kuruş mukabilinde nafıa mü 

Levazım Amirliği 

Un ahnacak 

tur. 
3 - Eksiltmesi 4. 8. 1939 cuma gü-

nü saat 9 dadır. 
Şartnamesi Elazığdaki askeri Sa. 

Al. Ko. pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri öğleden sonra görülebilecek-
tir. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ tüm~n ~a
tın alma komisyonuna vermelerı. 

(3048) 13023 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i-

çin kapalı zarfla müna.kas~ya ko~.u .~ 
lan 18,000 kilo sadeyagın ıhale gunu 
talip zuhur etmediğinden 23. 8. 939 
çartamba günü saat 10 da pazarlıkla 

dürlüğünden alabilecekleri. 
(3422) 13386 

münakasası yapılacaktır. 
Ankara Levazım Amirliği Satm 2 _ Muhammen bedeli 15.300 lira 

Alma Komisyonundan : olup ilk teminatı 1147 lira 50 kuru~-

G • 1 k 1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için tur. Şartnameyi görmek ist~yenlerın 
a raJ yaptı rı aca 720.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme- komisyona müracaat etmelerı. 

ye konınuıtur. (3335) 13373 
Ankara Valiliğinden : 2 _ Tahmin bedeli 79.200 lira olup 

Ketif bedeli {39680) lira (15) ku - muvakkat teminatı 5940 liradır. 2 Gara1· yaptırılacak 
rugtan ibaret bulunan Etlik yolu ü- 3 _ Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 
zerinde yapılacak Nafıa garajı intaa- günü saat ıo dadır. Şartnamesi Ela. Ankara Levazım Amirliği Satm 
tı 17. 8. 939 perıembe günü vilayet dai- ziğdaki satın alma komisyonunda pa- Alma Komisyonundan : 
imi encümeninde ihalesi yapılmak üze zartesi, çartamba ve cuma günleri öğ- ı - Kütahyada yapılacak iki adet 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- leden sonra görülebilecektir. bir No. lu garaj inşaatı kapalı zarfla 

-7-

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 

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

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

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

2 - Taliplerin gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin komisyona mesai günle· 
rinde müracaatları. 

4 - Taliplerin bildirilen ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarının komisyona vermeleri ilan olunur. (3045) 13025 

2 kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat İhale edileceği 
Cinsi Kilo Lira kuruş Lira kuruş gün saat 

Sade yağ ı 43200 41040 00 3078 00 4-8-939 16 
Yulaf 881275 42301 20 3172 59 4-8-939 15,30 

1 _ Islahiyedeki kıtaatın senelik ihtiyacı için yukarda cins ve miktar· 
Ja~ı yazılı iki kalem mevaddı iaşe kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Bu iki kalem erzakın muvakkat teminat miktarlariyle ihale edile• 
ceği gün ve saat yukarda hizalarında gösterilmiştir. 

3 _ Talibin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri komisyona müracaat• 

la şartnamelerini görebilirler. . 
4 _ 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre talip tarafından komısyona 

ibraz edilmesi mecburi bulunan vesaiki beraberlerinde bulundurmaları li.. 

zımdır .. 
5 - Talibin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 

komisyona vermiş olmalıdır. 
6 - İhale Islahiyedeki satın alma komisyonunda icra edilecektir. 

(3160) 13122 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı _ Ankara garnizonundaki birlik ve müesseseler hayvanları için kapa-

lı zarfla aşağıda yazıldığı üzere 1515 ton kuru ot satın alınacaktır. . 
2 - Miktarları. tahmin bedelleri ve ilk teminatları aşağıda yazılı ve hı

zalarında gösterilen yerlere teslim şartiyle her birisi işin ayrı ayrı t~~lif 
mektubu verilebileceği gibi heyeti u mumiyesi için de bir mektup verılır. 

Tahmin dilen bedeli 71962 lira 50 kuruş olup ilk teminatı da 4848 lira-

dır. 

3 - Evsaf ve prtları Ankara İstanbul levazım amirlikleri ve Eskişe• 
bir kor satınalma komisyonlarından 360 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İhale günü 17-8-939 perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2. 3 cil 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermele• 
. (3413) 13379 

rı. 

Mahalli Kilo Tutarı Teminatı 

Miktarı Lr. Kr. Lr. Kr. 

nulmuştur. 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- eksiltmeye konmuıtur. 
~~~---===~=r.:::.::::=:.-l---r.:::T:rr~::-;::;:-;;~::;:~:::-tar=nmrnnmm~.ftmmarı;11ifiri1~1fiil'l~rtrıt-m·~~~~kMı'-~~~~~.a.,..._-w.--......--.ı~,__.....,'iii-.... --

k 1 ste lilerin.: teklif ınektuplarını, le birlikte ihale gün ve saatin::n• e; lira 15 kuru•tur. _ elli yol çavuşlarının 10 ta ım e - kk k k :r 

~., u. ••• . .... .lJ11 00 534 38 
tc rf ... OD Jtlff 8.1 

Muhafız alayı 420,000 19950 00 
;leesi ve mütemadi tamirat amelele - muva .at temınat me .tup veya m~ - geç bir saat evetine kadar teminat ve 3 - Eksilmesi 21. 8. 939 pazartesi 
.-.ı • 27 1 ı · ı· 14 8 buzu, tıcaret odası vesıkası ve eksılt- teklif mektuplarını Elazıg· tüm bina- günü saat 17,30 dadır. ırının tu um yaptın ması ış . . . • .. .. . 
939 · .. ·· t 15 de arık ek- menın yapılacagı gunden en az 8 gun sında askeri Sa. Al. komisyonuna ver- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt pazartesı gunu saa :ıı 1 ·1A k · ·d ·1 ·· 
siltme 8 · le daimi encümende iha eve vı ayet ma amına ıstı a A 

1 e ~u- meleri. İstekliler görülmesine lüzum me günü 2490. sayılı kanunun 2, 3 ün-
uretıy . racaat ederek alacakları fennı ehlıyet . · · · · · b 1 1 · 

lesi yapılacaktır. Muvakkat temınat .k la i 1 b. rk k d .... hasıl olan veaaıkı resmıyesını muvak- cü maddelerinde istenılen e ge erıy-
80 lira 66 kuruıtur. vesı a ~:de ır ı t~ Y~ :rı a ·tozu kat teminatının konulduğu zarf içe - le birlikte ihale gün ve saatinden en 

istekliler muvakkat teminat mek - gde~e~ g cu··me s~t 1~ 
1
. ~. a ar vı1a>:et risine konulmuı olacaktır. geç bir saat evetine kadar teminat ve 

. aımı en enı reıs ıgıne verme erı. kl.f k 1 kb kab" 
tup veya makubuzu, tıcaret oda - B i•e ait ke•if c;ırtna . (l) (3162) 13124 te ı me tup arını ma uz mu ı -

0 k · 1 b. 1°k k d d u "' "' ve ll- meyı s d ""' ı k li komisyona teslim etmeleri. aı ves.~ asıy e ır ı t~ ~u ar~. a a ı ge lira (99) kuru, mukabilinde nafıa mü a e yag 1 a 1 naca 
çen gun ve saatte daımı encumene gel dürlüfünden alabilecekleri. 5 - Plan, keşif, fenni ve hususi 
meleri. (3423) 13387 Ankara Levazım Amirliği Satın tartnameler lstanbul, Ankara Lv. a-

Bu işe ait ketif ve prtnameyi her Alma Komisyonundan : mirlikleri ve Balıkesir kolordu satın-
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek- ı - Tümen birliklerinin senelik alma komisyonunda her gün parasız 
leri\ (3418) 13382 ihtiyacı için 54645 kilo sadeyağı ka - görülebilir. - Ve 650 kurut mukabili 

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Balıkesir kolordu intaat şubesinden 
2 - Tahmin bedeli 54645 lira olup alınabilir. 

muvakkat teminatı 4099 liradır. 6 - Eksiltmeye girebilmek için bu 
3 _ Eksiltmesi 2. 8. 1939 çartamba gibi kıymette intaat igleri yaptıkları-

günU saat 11 dedir. na dair ihale gününden en az sekiz 
Devlet Hava Yollan Umum Mü- 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- gün evci vilayet nafıa mürdürlüğün-

dürlüğünden : me günU 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- den alınmıt ehliyet vesikası teklif 

1 -İdaremiz için k 
1 

f usu _ cü maddelerinde istenilen belgeleriy· zarfına konulmuş bulunması lazımdır. 

Hipodromda 
Ankara Valiliiinden • 

O. Hava Yollan 

Mobilya yaptlr•lacak 

1496 ıs 
Diğer birlik ve 
müesseseler 423,000 20092 50 1506 94 

1515 71962 50 5397 10 

Sığ1r eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki garnizonu ile Ezine ve Kilidülbahir 

garnizonlarının ihtiyaçları olan aşağıda miktarları yazılı sığır etlerinin i
hale tarihleri olan 6-7- ve 7-7-939 tarihlerinde talip çıkmadığından 2490 sa
yılı kanun 40 ıncı maddesine göre bir ay müddetle pazarlı ğa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı gün ve saatte hizalarında yazılı te
minat akçeleriyle ticaret vesikalarını hamil olarak komisyona müracaatları 
Miktarı Teminatı İhale gün ve saati 

64500 
80000 

1451,2~ 

1800,00 
7-8-939 
7-8-939 

17 Çanakkale ve E zine 
11 Kilüdülbahir 

(3428) 13390 

Kegif bedeli 4442 lira 13 kurugtan 
ibaret bulunan şehir Hipodromu bi -
rinci sınıf tribünü üzerinin iki kat 
eversil ile tecridi iti 14. 8. 939 pazar -
teıi günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

apa ı zar le b. l"k .h 1 ü . d b. {3427) 13389 
1• le mobilya yaptırıl kt ır ı te ı a e g n ve saatın en ır 
ıy aca ır. saat 1° k d · kl 0 f d k. 1 k · d 1 b. l"kt 0 h 1 ·· · d 

2 _ Muhammen bedeli 6500 lira 0 • eve ıne a ar temınat ve te ı zıg a ı satın ama omısyonun a pa- e ır ı e ı a e gun ve saatın en en 
lup muvakkat teminat 375 liradır. mektuplarını İ~ir Bornova ~keri Un ahnacak zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ- geç bir saat evetine kadar teminat ve 

Muvakkat teminatı 333 lira 16 ku-
ruştur. ,, 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu iıe ait ala -
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
tikte yukarıda adı geçen gün ve saat
te daimi encümen reisliğine gelmele
ri. 

Bu işe ait keşif ve ıartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek 
leri. 3419) 13383 

Tômirat ve demir 

korkuluk işleri 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (3337) lira (72) kuruı
tan ibaret bulunan ıehir hipodromun
da yapılacak tamirat ile demir kor -
kuluk tamir ve inşa işleri 14. 8. 939 
pazartesi günü saat 15 de ihalesi ya -
pılmak üzere açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı 250 lira 33 ku -
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuz ve ticaret odası vesikasiyle 
nafıa müdürlüğünden bu ige ait ala -
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
likte yukarıda adı geçen gün ve saat
te vilayet daimi encümeni reisliğine 
müracaatları. 

Bu ite ait kegif ve prtnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde ıörebilecek-
leri. (3420) 13314 

3 _İhale 17. 8. 939 per,.embe gu"nü satın alma komısyonuna gelmelerı. leden sonra görülebilecektir. teklif mektuplarını İzmir Bornova 
ll Ankara Levazım Amirliği Satın Ek ·1 · kl · k · k As A saat 11 de tayyare meydanındaki u- (3020) 12989 4 - sı tmeye gırece erın e sılt- as erı a. lma komisyonuna verme • 

·d" l .. k b' 7 k s ""' • ı k Alma Komisyonundan : me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- leri. (3022) 12991 
mu~ miı ur u ınasında toplanaca ıg 1 r etı a 1 naca ı - Malatya birliği ihtiyacı için CÜ maddelerinde istenilen belgeleriy-
komısyonda yapılacaktır. 600,000 kilo un kapalı zarfla eksiltme- S d ""' 1 k 

4 - Fenn.i ve hususi ll2rtnamelerle Ankara Levazım Amirliği Satm le birlikte ihale gün ve saatinden en a e yag 1 a 1 naca 
ler be ,..... . Al K ye konmuıtur. geç bir saat eveline kadar teminat ve 

proje ve res.~m.. .. f lira mukabilın- ma 0misyonunda~ =. • • • 2 _ Tahmin bedeli 72.000 lira olup 
de umum m~durlukten alınabilir. • ~ :- 3. kor merkez bırlıklerı ıhtıya- muvakkat teminatı 5400 liradır. teklif mektuplarını Elazığ tüm. satın 

5 _ Teklıf mektuplarının ı·hale sa- cı ı.çın 150,000 kilo sığır etı' K. zarfla a.lma k .. om .. isyon. una .. vermeleri. İstek 
3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 1 1 1 

t . d bir saat evetine k d k ·s- ekııltmeye konmuttur .. .. . ıler goru mesıne uzum hasıl olan ve-
a ın en a ar omı • gunu saat 10 30 dadır Şartnamesı Ela- ·k· · · · kk · 

rilmesi lazımdır 2 - Tahmin bedeli _ lira olup mu- . ' · . saı ı reımıyesını muva at temınatı-
yona ve (3403) . akkat t . . zı~dakı satın alma komısyonunda pa- nın konulduğu zarf içerisine konul • 

13374 v emınatı 3037 lıra 50 kurut • zartesi ,.ar1t2mba ve cuma günleri ög~ - 1 k 
-----------.:..:...-- tur. ' ~ :r-- muş o aca tır. (3163) 13125 

3 _ Ek . . leden sonra görülebilecektir. 
.. sıltmesı 31. 7. 1939 pergeın - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Saraç ustaları aranıyor 

be günu aa~t 11 ded~r. . • me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
4 ~ ~ksıltmeye gıreceklerın eksılt· cü maddelerinde istenilen belgeleriy

~e gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- le birlikte ihale gün ve saatinden en 
Mütercim, Mimar ve cu ~a?deıe.rinde istenilen belgeleriy - geç bir saat eveline kadar teminat ve 

Sihat ve içtimai M. V. 

le bır~ıkte ıhale gün ve saatinden en teklif mektuplarını Elazıg· tüm. bina-
geç bır saat 1 • kad · alınacak . eve ıne ar temınat ve aında Askeri Sa. Al. komisyonuna memur teklıf ınektuplarını Çorluda kor sat - vermeleri. İstekliler görülmesine 1ü -

ı t • 4 M tın alma komisyonuna vermeleri. zum hasıl olan vesaiki resmiyesini mu 
Sıhat ve ç ımaı uavenet Veki- Şartname f k · 
. d ve evaa ını görme ıste - vakkat teminatının konulduğu zarf 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Ankara levazım amirliğince Seraci
ye eşyası yaptırılacağından Sanatkar 
saraç ustalarına ihtiyaç vardır. 

İateklilerin her ıgün öğleden sonra 
amirlik satın alma komisyonuna mü-
racaatları. {3386) 13353 

letın en : yenler her gün komisyona müracaatla · · · 1 k 
Vekiletiıni• merkez kadrosunda örebilirler. 3092 13011 ıçerısıne konulmuı o aca tır. S • 1 k 

biri 250 diğeri 200 lira ücretli iki mü- g ( ) (3161) 13123 ığır etı a ınaca 
tercimlik, 2~0 l.~ra Ü~retl~ bir .. ~imar Et alınacak Odun alınacak Ankara Levazım Amirliği Satm 
tık ve 125 Iıra ucretlı bır kutüpane Alma Komisyonundan : 
memurluğu ınilnhaldir. Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satm 1 - İzmir garnizonu birlikleri ih -

Mütercimlerin Fransızca ve Alman Alın• Komisyonundan ı Alma Komiayonundan : tiyacı 81.600 kilo sığıreti kapalı zarf-
ca lisanlarından birine kuvetli bir su- Aydın birliğinin ihtiyacı için 86000 1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için la eksiltmeye konmuıtur. 
rette vukufu, kütüpane memurunun kilo sığır veya keçi ve koyun eti ka - 1,350,000 kilo odun kapalı zarfla ek· 2 - Tahmin bedeli 16320 lira olup 
da Fransızcaya agina olması garttır. pah ı:arfla eksiltmeye konmuttur. siltmeye konmuştur. muvakkat teminatı 1224 liradır. 

Bu vazifelere talip olanların evra- Hangisi ucuz olursa o etin ihalesi ya- 2 - Tahmin bedeli 17550 lira olup 3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çar§&mba 
kı müsbiteleriyle Vekalet sicil ve me- pılacaktı.r. Bu 3 cina et her talip tara- muvakkat teminatı 1316 lira 25 kuruı- günü saat 15 dedir. 
murlar ve muamelat müdürlüğüne fından hır zarf içinde olmak üzere her tur. 4 - Eksiltmeye gireceklerin ekailt
biı:zat ve vekAlete iıtida ile müraca - üçüne de ayn ayn fiyat teklif edile - 3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi me rUnü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
atıan. (•72) 13368 celi ,tbi bir cina ete de fiyat teklif lilnü 1aat 9,30 dadır. &aztnameai Ela- cil maddelerinde iltenllaa belpleri7· 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kayseri garnizonu bir likleri ih
tiyacı 20.000 kilo sadeyağ ı kapalı zarf
le eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

(3021) 12990 

Kayıt ve kabul 
müddeti 

. 
Harp. Okulu Komutanlığından: 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü 

nihayet bulan kayıt ve kabul muame· 
lesi - Eyllıl 1939 - nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

Askerlik tubelerine ve Ankara'da 
bulunanların harp okuluna mü ar1at · 
lan ilin olunur. (3335) 13302 
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_ Vilayetler 
• .... ... T ~ 

Hidro elekrik 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
dede yazılı saatten 1 saat evveline ka
dar Nafıa müdürlüğüne 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 

projeleri görmek ve fazla maliımat al- Eksiltmenin yapılacağı yer tarih 
mak isteyenlerin Kayseri iskan müdür gün ve saati: İzmir nafıa müdürlüğü 
lüğüne ve Ankarada iskan umum mü- eksiltme komisyonunda 11 Ağustos 
dürlüğü fen heyetine müracaatları i- 939 cuma günü saat 11 de kapalı zarf 
rnn olunur. (5567) 13325 usuliyle yapılacaktır. 

C - Bayındırlık işleri genel şart -
namesi. 

D - Keşif hülasa cetveli. 
E - Hususi şartname. 

nın halihazır haritalarının alımı işi 

eksiltmeye çıkarılmış talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

fesi sah 
Muğla Belediye Reisliğinden : 

Eksiltmeye girebilmek için: İzmir 

1 - Kapalı zarf usuliy le eksiltme
yen konulan iş iki parçadan ibaret • 
ti.:. 

H ükiimet konağı inşası vilayet makamırı ·' ehliyet vesi • 
kası almış olm 1ıdis veya mi -

Siitt Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kurda

lan hükümet konağı bedeli keşfi 
23156 lira bu konak inşaatının tama -
mı 939 - 940 mali yıllarında ikmal e -

mar olmak, veyd uıı ehliyette kimse -
lerle teşriki mesai edeceğini noterlik
çe musaddak taahhütname ile tevsik 
etmek 939 yılına mahsus ticaret odası 
vesikasını haiz olmak lazımdır. 

A - Kanal, santral binası , trans -
for binaları 

B ·- 300 KVA Türboalternatör, 
cebri isale borusu on yedi buçuk kilo
metrelik yüksek voltluk havai hat ve 
transformatör tesisatı şehir şebekesi 
h~riçtir. 

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

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

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 

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

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

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

Yol inşaatı 
Konya Valiliğinden : 

inşaat münakasası 
Muvakkat teminat: (2834) liradır. 
Teklif mektupları: yukarıda yazılı 

saatten bir saat eveline kadar İzmir 

nafıa müdürlüğünde müteşekkil ko -
fenni misyon reisliğine makbuz mukabilin

dilecek ve bedeli ödenecektir. 
Kastamonu Daimi Encümenin- 2 _ Bu işe ait şartname projesi 

den : C - Bayındırlık işleri genel şart -
1 - Kastamonu vilayet merkezin namesi 

de projesi mucibince yeniden inşa e- D _ Yapı işleri umumi ve 
dilecek nümune oteli binasına ait şartnamesi. 
32.673 lira 75 kuruş keşifli inşaatın E - Vahidi fiyat listesi hususi şart 
on beş gün müddetle kapalı zarf usu- name keşif hülasası cetveli 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır.• F _ Projeler 

2 - Mezkur inşaatın ihalesi 10. 8. İstekliler ihale gününe kadar Siirt 
939 perşembe günü saat 10. da Kasta - defterdarlık ve nafıa müdürlük daire· 
monu hükümet binasında toplanacak !erinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı 
vilayet daimi encümeni tarafından ya görebilirler. 
pılacaktır. 

3 - Eksiltme 21 8. 939 pazartesi 
. 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle - günü saat 17 de Siirt defterdarlığın -

:ın eve.lce ~apmış oldukları inşaata a- da müteşekkil komisyonda yapılacak
ıt vesaıkle ıhaleden bir hafta önce vi· tır 
layete. resmen müracaat ederek bu işi 1 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapabıledeklerine dair ehliyet vesika- ı yapılacaktır. 
sı almaları ve 939 sicilli ticarette ka · ı 5 Ek 'it - b'l k · · · - sı meye gıre ı me ıçın ıs-

yı tlı bulunduklarına dair evrakı müs- teklı'lerı·n b d l' k f ' 3 7 5 1 

de verilecek ve postada vaki gecikme-
ler kabul edilmez. (2579/ 3241) 

13214 

Su saati alınacak 
Gaziantep Şarbaylrğı İçme Suyu 

ltletmesi 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 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Gaziantep belediye
sinde 31-7-939 pazartesi günü saat 10 
da teşekkül edecek ihale komisyonu b

. . 

1 

e e ı eş ın 0 , o an 
ıtesıyle % 7,5 teminat olan (2450) li- 1736 lira 70 kuru luk teminat mek . 

ra (53) kuruşluk muvakkat teminatını .. ş . tarafından yapılacaktır. 
Kastamonu hususi idaresi namına her ı tup ve.zarf usul~. veçh~l~ za~flara kon i 3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira· 
h . b' . ması lazımdır. Sıırt vılayetınden bu dır 
an~ı ır zıraat b. an kas. ına yatırarak lş ir, in alınmıa ehliyet vesikası 1939 . t 

tekı f kt l l h l d :ı 4 - ne': liler bu işe ait şartname-ı me up an y e ı a e en önce l ' · · · · . ma ı senesıne aıt tıcaret odası vesı - · r d posta ıle daimi en cümen namına Ka& kası. yı ve tar. ı:yi ahiliye vekaleti bele-
ta r1· - · ·· d · ı diyel er imar heyeti fen şefliği, İstan· monu va 1 ıgıne gon erı miş bulun 6 - Ehliyet vesikası talebinde bulu 
ma tt bul belediyesi ve Gaziantep şarbaylı-

4sı şa; ~r.. . nanlar ihale gününden en az sekiz ğı su işleri müdürlüğünde görebilir-
- e lı.f mekt~pları ıhale zama - gün evel istida ile vilayete müracaat 

nı~da ge~emıyenlerın evrakları iade edeceklerdir. Bu zaman zarfında ve - ler. 
edılece~tır. Po_stadaki taahhürden do il sika talebinde bulunmıyanlar o zama- 5 - Eksilt:ııeye girebilmek için is· 
la t 1 ı b Cı 'dd' d teklilerin teklif mektuplariyle birlik-
yı a ıp er ır g na ı ıa ermeyan na kadar yapmış oldukları işlere dair t · 

edemezler. 'k' 
1 

f d kl d ' e temınat ve vesikalarını aynı gün 
vesaı ı e e ece er ır. saat 10 na kadar komisyon reislig-ine 

5 - Bu inşaata ait evrakı keşfiye ve 7 T kl ' f k k d . . İ - e ı me tupları yu arı a ü- tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
proJesınin Ankara, stanbul ve Kasta 

çüncu maddede yazılı saatten bir sa- 6 _ Muvakkat teminat 1237 lira 50 
monu nafıa müdürlüklerinde görebi . at eveline kadar komisyon riyasetine kuruştur. 
lecekleri gibi daha fazla tafsilat iste-

] getirilerek makbuz mukabilinde veri- 7 - Eksiltmeye girmek ı'stı'yenler 
yen er bir mektupla Kastamonu nafıa 1 k 

"d 1 ece tir. Postada vukua gelecek gecik 2490 numaralı kanundakı' şartları haı'z mu ür üğünden sorabilecekleri ilan o 
meler kabul edilmez. olmaları lazımdır. 13292 

lunut-. (3225) 13290 ( 3243) 13198 

münakasası 
Mazot ahnacak inşaat münakasası 

F - Yapı işleri umumi ve fenni 
şartnamesi. 

G - Seridöpri. 
H - Proje. 
İsteyenler bu işe ait evrakı Tunceli 

nafıa dairesinde bedelsiz olarak göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 5. 8. 939 cumartesi 
günü saat 10 da Tunceli nafıa müdür 
lüğü binasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tek1ilerin 1292.20 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermesi lazımdır. 
A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 

celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
girebilmek için alınmış ehliyet vesi -
kası. 

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

5 - Teklifler 3 üncü maddede ya -
zılı saatten bir saat eveline kadar 
Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mu -
kabilinde teslim edecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3. 
üncü maddede yazılı 'saata kadar gel
miş olması ve artırma, eksiltme ve i
hale kanununa uygun olarak mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la -
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (13393) 

İşinin maktu bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminat 187.5 liradır. 

İhale 21 ağustos 939 pazartesi g ünü 
saat 15 te Boğazlıyan belediye dai re
sinde yapılacaktır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden iştirak v.:
sikası almaları ve bu teklif mektu; l · 

rına koymaları lazımdır. 

Mukavele ve şartnameler Boğazlı -
yan belediyesinden ve Ankara !n- ı r 

heyetinden parasız alınabilir. Tek' i f 
mektupları tayin edilen günde saat 
14 e kadar Boğazlıyan belediye rei s
liğine verilmelidir ve yahut posta ıle 
gönderildiğinde bu saatte belediyeye 
vasıl olmuş bulunmalıdır. 13242 

Elekf rik tesisah yaphnlacak 
Darende Belediyesinden : 
Kapalı zarf usuliyle evelce ek\ __ -

meye konulup talip zuhur etmediğin
den şartnamesinde değişiklik yapılan 
Darende kasabasının Hidro elektrik 
tesisatı 30. VII. 939 tarihinden 14. 8. 
939 tar ihine kadar 15 gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

1 - Tesisat birisi makine ve tefer
ruatı ve diğeri santral binası ile bent; 
kanal olmak üzere iki kısım olup her 
ikisi birden veyahut ayrı ayn ihale 
olunacaktır. 

Bina inşaatı 2 - Makine ve teferruatı olan birin 
ci kısım bedeli muhammeni 19277 1i • 

Balıkesir P. T. T. Müdürlüğün- ra, ikinci kısmın bedeli muhammeni 
den : (10.199) lira 47 kuruştur. 

1 - Balıkesirde inşa edilecek P. 3 - Tesisatın projesini belediyede 
T. T. binası kapalı zarf usuliyle ek- görebilecekleri gibi eksiltme şartna _ 
siltmeye çıkarılmıştır. mesi, proje, keşifname ve fenni şart • 

2 - Bu işin keşif bedeli 48305 lira nameyi 10 lira mukabilinde Darende 
37 kuruş ve muvakkat teminatı 3623 belediyesinden alabilirler. 
lira olup eksiltmesi 14 ağustos 939 4 - Taliplerin kanuni vesaiki haiz 
pazartesi günü saat 16 da Balıkesir P. olarak ihale günü olan 14. 8. 939 pa • 
T. T. müdüı-lü: ,.bde teşekkül edecek zartesi günü saat 13 de Belediye en-
komisyonda y.ııııtacaktır. cümeninde hazır bulunmaları ilan o-

3 - Bu işe ai t evrak lunur. (13396) 
A - Projeler. 
B - Fiyat bordrosu, mesaha cetve

li, keşif hülasa cetveli G.· ve inhisarlar V. 

1 - Konya - İstasyon - Beyşehir 
yolunun 1 + 528.70 - 2 + 243.10 ki· 
lometreleri arasındaki (25399) lira 
(92) kuruş keşif bedelli parke taşı ih
zar ve ferşi işi (20) gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe Sultan.suyu Harası Müdürlüğün-
günü saat 15 te vilayet daimi encüme- den : 

inşaat 
Sivas inhisarlar Ba§müdürlüğün

den: 

Samsun BeJediye Riyasetinden: C - Fenni ve hususi şartnameler. 
20. 7. 939 perşembe günü ihalesi ya- Olup isteyenler bu evrakı 242 kuruş 

pılmak üzere kapalı zarf usu1iyle ek- bedel mukabilinde Balıkesir P. T. T. Saç tekne alınacak 
ni odasında yapılacaktır. 1 - Malatyanın Sultansuyu harası 

3 - Muvakkat teminat (1905) lira· merkezinde inşa edilecek Ilg1 ahırı 
1 - Başmüdüriyetimize bağlı Çak

rı tuzlasında resim ve projeler muci • 
bi yaptırılacak amele. ve memur evle
ri inşaatı 15. 7. 939 tarihinden itiba -
ren ~5 gün müddetle ve kapalı zarf 
:.ısulıylc ek_siltmeye konulmuştur. 

siltmeye çıkarılan ve muhammen bede müdürlüğünden alabilirler. 
li 29 bin lira ve muvakkat temı·natı 4 - İstekliler, ihaleden en az se- 1 

dır. 19-7-939 gününden itibaren yirmi gün 
4 - Bu işe ait keşif, proje, plan ve müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek

siltmeye konulmuştur. 

nhisarlar Umum Müdürlüğün • 
2175 lira olan dört yüz ton mazot ta • kiz gün evci ve bu işe benzer asgri den: 

I - Parlayıcı ve patlayıcı madde -
şartnamelerle müteferriğı evrakı fen· 

2 - Ke§if bedeli {37494) lira (39) niye her gün mesai saatleri içinde 
" d" 1 ..... d .... 1 b' kuruştur. 2 - Keşıf bedeli 13064 lira 23 ku 

lip zuhur etmediğinden 14. 8. 939 pa- 50.000 .liralık yapı işini bir defada ba
zartesi günü ihalesi yapılmak üzere şardıklarına dair referanslariyle Ba
yeniden kapalı zarf usulti ile eksilt _ lıkesir valiliğine müracaat ederek a
meye konulmuştur. l~c:akları·~hliyet ve ticaret odası ve -
: iPlf€kfile~lfi\f~~fn~1?İllı ~' (Jı.4). sıkalarını ve kanuni rn~vakkat te~i
miş olmalıdırlar. ( 13305) den bir saat evel~ne yanı saat 15 e ka

ler naklinde kullanılmak üzere müna
kasaya konmuş olup 16. VI. 939 tari -
hinde ihale o1unamıyan (1) adet saç v" Konya nafıa mu ur ugun e g oru e ı- 1 . . 

1. V 'k' ı· k b·ı· d t · d' 3 - lk temınatı (2812) lıra (12) r u fitur. 
ır. e ı ı ıra mu a ı ın e emın e ı- k t 

. . uruş ur. 3 - Münakasaya iştirak edecekle • 
rin 5000 liralık bu gibi inşaatı muvaf
fakiyetle yapmış olduklarına dair yed 
\erinde bulunan vesaiki ihale günün -
den 8 gün eveline kadar idareye ibraz 
ederek ehliyet vesikaları almalan §art 

tekn~ n.l en ftctp ... ,. ~~ us y • -ı. 

lebılır. · 4 - İhalesi 7-8-939 pazartesi günü 
5 - Taliplerin 1905 liralık muvak · saat 14 de hara merkezinde yapılacak dar mezkur komısyona ma~buz muka

bilinde vermiş olmaları lazım gelece-

II - Keşif bedeli (1.G.44~,0'tJ ~ ... 
vakkat teminatı (1233.19) liradır. 

kat teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası kayıt vesikasını ve ihale 
tarihinden (8) gün eveline kadar Kon 
ya vilayet makamın~ muracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını haiz ol
mak şartiyle (2490) sayılı kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektubunu ihale saatirıden bir 
saat evetine kadar ve makbuz mukabi· 
linde vilayet makamına tevdi etmeleri 
lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 
13068 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltma ilam 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün-

derı : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Kasta

monu vilayet merkezinde lise pavyo
nu orta kısım inliaat 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 işleri 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 
H . - Silsilei fiat cetveli elektrik 

tesisatı keşifnamesi 

1 - Proje 
İstenilen bu şartnameleri ve evrakı 

Ankara, İstanbul ve Ka'ltamonu Na· 
fıa müdürlüklerinde tetkik edebilir
ler. 

~ - F.ksiltme 11-8-939 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Kastamonuda Na
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 gün 
evel Kastamonu vi•ayetıne müracaat 
la bu işe benzeı iş yapmış olduğuna 

d lir vesika :braziyle bu eksiltmeye 
p.irebilmek için alınacak ehliyet vesi
kası. 

939 senesine ait ticaret odası vesi
kası. 

tır. Memur ahnacak ği ilan olunur. (3379) 13371 
III - Eksiltme 7. :Vlll. 939 pazar • 

tesi günü saat 16,30 da Kabataşta le -5 - Şartname ve projesi hara ve 
Malatya nafıa müdürlüğünde mevcut· 
tur. 

Eski~ehir Tayyare Fabrikası Di- vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
rektörıüğünden : Katran ağau sahıı komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla eksiltmeden sekiz gün e
vel Malatya Nafıasından bu iş için a
lacakları ehliyet vesikalariyle birlik
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evveline ka
dar hara merkezindeki komisyon mah 
susuna verilmesi lazımdır. (3285) 

tır. 

4 - Şartname, plan ve diğer evrak 
lar bedelsiz olarak Ankara başmüdür
lüğünden veya başmüdürlüğümüzden 
alınabilir. 

Fabrikanın fiyat ve istatistik kıs - . A • • iV - Şartname, plan ve keşifname-
mında çalışmak üzere, Antalya Vılayetı Orman Çevırge ler (82) kuruş mukabilinde Ankara ve 

1 -Teknik muhasip Müdürlüğünden : İzmir başmüdürlükleriyle !stanbul'-
1 - Muhasip muavini 1 - Antalyanın Kaş kazasına ha~- da levazım ve mübayaat şubesi mü -

5 - Eksiltme 31 7. 939 pazartesi 
gününde saat 15 te Sivas başmüdür -
lüğü binasında müteşekkil alım ve sa
tım komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Katip. 1ı Karatepe devlet ormanlarından bır dürlüğü veznesinden alınabilir. 
alınacaktır. sene müddetle ve kapalı zarf usuliy - V - İsteklilerin mühürlü teklif 
Aranılan evsaf ve şartlar : le 917 metre mikap gayri mamul kat- mektupları kanuni vesaikle % 7,5 gü-
a) Memurin kanununun 4. üncü ran ağacı yirmi gün müddetle arttır - venıne parası makbuz veya banka te -

maddesinde tasrih edilen şartlar. mıya çıkarılmı§tır. . . minat mektubunu ihtiva edecek kapa-
b) Teknik muhasip ve muhasip mu 2 - Arttırma 11. 8. 939 tarıhıne lı zarfların ihale saatinden bir saat 

ku;uştl~~ekliler 2490 sayılı kanun mu avini için Yüksek Ticaret okulu me- rastlıyan cuma günü saat 12 de Antal eveline yani (15,30) a kadar mezkUr 

6 - Muvakkat teminat 979 lira 82 
13266 

Gö~men evleri yaptmlacak . . 'k . k zunu olmak. ya orman idaresinde yapılacaktır. komisyon başkanlığına makbuz mu -

bcıbınce makbkutz; vl es.aıl ' ;ekml~nfat mak - c) Katip için de orta Ticaret okulu 3 - Katranın beher gayri mamfil kabilinde vermeleri lazımdır. 
uz veya me up arıy e .e ı me - . 'k ~b 780 k 

Kayseri iskan Müdürlüğünden: tuplarını havi zarflarını 31. 7. 939 pa- veya lıse mezunu bulunmak. Bu ev - metre mı a 1 ur_uştur. (5374/ 3236) 13213 
. . d k d k . saf ve şartları haiz olup da muhasip _ 4 - Muvakkat temınat 536 lira 45 1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayse- zartesi gilnU saat 14 e a ar omıs· . 

ri vilayetinin Pınarbaşı kazası merke- yona vermiş olacaklardır. lik imtıhanında aynı derecede muvaf- kuruştur. 
· d (

3267
) 

13221 
fak olanlardan, resmi ve hususi fab _ 5 - Teklif mektupları 11. 8. 939 gü 

zın e 20 çift, Kaynar nahiye merke - • d ı 
rika veya sanat müesseselerinin muha nü saat 11 e .n~ ar behemhal Anta ya 

zinde 15 çift mezkur nahiyenin Ters- d" l'" v •• k sebe teşkiHitında çalışmış olanlar, ve orman mü Uf ugunde mi.i.te~ekkil o-
akan köyünde lO çift, Panlı köyünde ~ehir fafbikaf plam yapflr1Jacak katiplik imtihanında aynı decere ka - misyon reislığine verilmelidir. . 
15 çift, Pazarviran nahiye merkezinde 

6 'f v· h' h' · · p h Sıvas Beledı"ye•ı'nden •• biliyet gösterenlerden fabrika muha- 6 - Şartname ve mukavelenaıneyı 1 çı t, ıranşe ır na ıyesının ö - .. · 1 · 
renk köyünde 12 çift olmak üzere 88 Sivas şehri tatbikat planının yaptı - sebelerinde görgü ve mümaresesi bu- görmek ı.~t~!e~ v~~ın Ankarada orman 
'f k · -· K h' · · B rılması ı'şı· 15 gu"n mu"ddetle açık ek - lunanalar ve daktilografi bilenler ter umum mudurlugune ve Antalya or · 

çı t agır ve aynar na ıyesının e- · .. d · .. t 
k k d 'f B k sı'ltmeye konulmu~tur. cih edilecektir. man çevırge mu lirlüğüne muracaa -

sere ·öyün e 15 çı t ve ünyan a- :ı (5606/ 3 375 
1 Bu ı·şı·n muhammen bedelı· 4500 lı·- Verilecek ücret : ları. 406) 13 zasının Sarıoğlan nahiye merkezinde 

18 çift ki ceman 33 çift de kerpiç göç- ra ve muvakkat teminatı 337,5 lira - Katibe 3659 numaralı kanunun 5. 
men evleri inşaatıdır. dır. inci maddesinde tasrih edilen esas ve 
Keşif bedeli "124.788" lira 32 kuruş- 2 Bu işe talip olanlar bu işteki ih - dereceler, Teknik Muhasip ve muha-

t tisaslarını resmi vesaik ile tevsik ve sip muavinine de 3656 numaralı kanu-ur. 
2 _ İnşaat 15 gün müddetle ve ka· arttırma ve eksiltme kanunu mucibin- nun 13. üncü maddesinde ve kadromu 

/ Kazalar 

Motopomp ahnacak palı zarf usuliyle eksi1tmeye konul _ ce iktiza eden vesaiki ibraza mecbur- zun bu iş için tahdit ettiği en yük -
muştur. Toptan veya köy itimariyle durlar. sek miktara göre aylık ücret verilecek 
ayrı ayrı ihale edilecektir. 3 - Bu işin yapılmasına ait şartna- tir. Ankara Güdül Belediyesinden: 

3 - Yapılacak evlerin keresteleri me parasız olarak belediye fen işleri Yukarıda yazıl evsaf ve şartlar <la - Eksiltme ile alınacak Balke marka 
istasyonlarda teslim şartiyle hükümet müdürlüğünden alınabilir. bilinde imtihana talip olanların ken- mötopoınp VC4teferrüatı bedel muham-
tarafından verilecek bir diğer bilu. 4 - İhale 31 temmuz 1939 tarihine dilerine imtihan günü ve beraberle • meni (2200) lira teminat% de 7 buçuk 
mum malzeme ve işçilik müteahhide müsadif pazartesi günü saat 14 de Si- rinde getirmeleri lazım gelen vesaik hesabiyle 165 lira fenni ve hususi şart 
ait olacaktır. vas belediye encümeni huzurunda ya- ayrıca bildirilmek üzere, ilan tarihin- namesi belediyemizden meccanen teda 

4 _ Eksiltme günü 4. 8. 939 cuma pılacaktır. den itibaren en geç on beş gün içinde rik edilebilir. Eksiltme müddeti 2 a -
günü saat 15 te iskan müdürlüğünde (5311/ 3188) 13148 vazih hal terciimelerini ve sarih ad - ğus 1939 çarşamba günü saat 16 ya ka-
toplanacak eskiltme komisyonu tara - • •• reslerini bir dilekçe ile Eskişehir dar 21 gündür. İhale günü bedel had -
fından yapılacaktır. 1 n şaa t m Una ka Sa Si Tayyare Fabrikası direktörlüğüne di layik görülmez veya talip çıkmaz -

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin İzmir Vilayeti Nafıa Müdürlü· bildirmeleri ve mektep diplomasiyle sa arttırma 10 gün müddetle temdit e-

Bir motör alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname, plan ve keşfi muci

bince parlayıcı ve patlayıcı maddele
rin nakline mahsus tekneye konacak 
bir adet motör kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhamen bedeli (17957) lira 
muvakkat teminatı (1346,81) liradır. 

ili - Eksiltme 24. VIII. 939 per -
şembe günü ııaat ıs te Kabataşta leva 
zım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. . 

IV - Şartname, plan, keşifname -
ler her gün levazım şubesi müdürlü
ğü veznesinde 89 kuruş mukabilinde 
alınabilir. . . 

V - Münakasaya girecekler mü· 
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle % 7,5 güvenme parası mak -
buzu ve banka teminat mektubunu ih· 
tiva edecek kapalı zarflarını ihale sa
atinden bir saat eveline kadar mez -
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(553/ 3354) 13367 
bu işleri yapabileceklerine dair nafıa- ğünden : bonservislerinin suretlerini gönder - dilir. Eksiltmeye iştirak edenler art -
dan ehliyet ve ticaret odasından ala . Eksiltmeye konulan iş: Kız ensti - meleri. 13392 tırma ve eksiltme kanununun hüküm· 

d · 'b- Ankara Asliye İkinci Hukuk 
cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. tüsü birinci kısım ikmali inşaatı keşif M k leri dairesin e vesaiki lbimelerinı ı M 

6 - Teklif mektuplariyle 7489 lira bedeli: (27778) lira (5) kuruş. e tep İnşaatı raz etmeleri lazımdır. İhale yeri Gü - ahkemesinden : 
43 kuruşu muhtevi teminat makbuz Bu işe ait evrak aşağıda gösteril - dül belediye dairesidir. Tesellüm mu· Ankarada Yüksek Ziraat enstitü • 
veya mektuplarının kapalı zarf içinde miştir: Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: amelesi evsafına uygun olması için sünde Celal tarafından Ankara nüfus 
yukarıda yazılı giln ve saatten bir sa- A - Kapalı eksiltme şartnamesi 1 - Eksiltmeye konulan iş : Tun Ankara İtfaiye müdürlüğünce muaye- müdürlüğü aleyhine açılan soy adı 
at evel iskan müdürlüğüne makbuz mu B - Mukavele projesi celi vilayeti Kalan kazasında yapıla- nesi yapılacak ve bu suretle teslim a- değiştirme davasının icra kılınan mu-
kabilinde teslim edilmiş olacaktır. C - Bayındırlık işleri genel şart - cak mektep inşaatı ikinci defa eksilt- hnacaktır. (3033) 12999 hakemesinde : 

Posta ile gönderilecek mektupların namesi meye konulmuştur. Bu işin keşif be Harta yaptı rı 1 a ca k Davacı Celal tarafınd~n. ile~i .. sü~_ü-
nihayet ihale saatinden bir saat eve - D - Keşif cetveli hususi şartname deli 17299.24 liradır. len sebep mahkemece kafı goruldu . 
line kadar iskan müdürlüğüne gelmiş umumi fenni şartname ve proje 2 - Bu işe ait evrak ve şartname Boğazliyan Belediye Riyasetin- ğünden nüfusça tesçil edilen Doğan 
olması lazımdır. Postada vukubula - İstekliler: bu evrakı İzmir, Anka - şunlardır: den : soyadının (Atık) soyadı ile değiştiril 
cak gecikmeler kabul edilmez. Buna ra ve İstanbul nafıa müdürlüklerinde A - Eksitme şartnamesi. Boğazlıyan kasabasının meskQn ve mesine 8. 7. 939 tarihinde karar veril-
ait fenni hususi ıartnamelerle plan ve görüp inceleyebilirler, B - Mukavele projesi. gayrimeskun (150) hektarlık sahası- diği ilan olunur. 2778 
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Şeytan ve erkek 
l'azan: Franz Szentgyörgyi Çeviren: F. Zahir Törümküney 

-2-

Münakaşalarına devam edemediler. 
Pierre geliyordu. Uzaktan onları gö -
rünce seslendi: 

- Çocuklar nefis bir öğle yemeği 
yiyeceğiz 1 Gayet güzel bir balık avla
dım! 

- Şimdi kabahatin sende mi, yoksa 
bizi buraya atan denizde mi olduğunu 
münakaşa edecek değiliz. Bu mesele -
de benim de hatam var. Düşünemedim. 
Sizleri çok defalar yalnız bıraktım. 
Bütün bunları geçelim şimdi. Benim 
anlamak istediğim başka bir nokta 
var. Sen, demindenberi hep kendi his
lerinden ve kararlarından bahsettin. 

ULUS 

TAYYARE SAA TLERl 

!zmirdeo - Ankaraya 
Adanadan - Ankarayı 
İatanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - lzmire 
Ankaradan - Adanayı 
Ankaradan - İatanbula 

Saat Dakika 

9 
9 
9 

15 
14 
16 

I 10 
30 
30 
05 
45 
00 

NÖBETÇlECZANELER 
1-7-939 giinünden 31-7-939 ak$anıına kadar 

eczaneler cece nöbet cetveli 

1 - Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 

2- Ankara ve Yenişehir 
ı 7 13 19 25 31 

Eczaneleri 2 8 14 20 26 
3 - Sebat ve Ece 

Eczaneleri 
4 - İstanbul ve Cebeci 

Eczaneleri 
5- Yeni ve Halk 

Eczaneleri 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 
6 - · Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

P•;ı:ar ceceleri nöbet alan eczaneler pazar 
cünü de nöbetçi olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Dığer eczanelerin pazar 
ıünleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ka -
bul edilmiş ve kendil~rine teblit edilmiı -
tir. 

ACELE iMDAT 

Kiralık : 

Kiralık - Atatürk bulvarında No. 
49/ 1 Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

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

Kıra/ık spartman - Yazıhane, mu
ayenehane, kadın terzihanesine ve ika 
metgaha fevkalade elverişli tam kon· 
forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu 
pasta salonu üstünde birinci balkon -
lu daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
pıcıya müracaat Tel: 1162 2665 

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

2672 
Bir yaralanma, bir ksza, fevkallde bir has· 

talık vukuunda acele imdat istemek için Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer-
Belediyeler Hastanesine (2257) numa-
ra ile telefon edilir. li bir oda kiralıktır. Y. şehir Adakale 

Küçük ilôn şartlarr 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için JO Kuruş 
lki defa için 50 Kuruş 
Üç de fa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilin içın 
140 kuruı alınacaktır. Bir kolay • 
Irk olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük ilin 120 harften ibaret olma -
hdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı a
l ını r. 
Küçük i lanların 120 harfi ceçme
mesi lazımdır. Bu miktarı ccçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

-9-

Acele satılık - Yatak odaları gra
mofonlu Marconi salon radyosu ço -
cuk banyosu çocuk spor arabası Kı -
zılay karşısı Soysal Apartmanı kapı 

3 daire 4. 2733 

Satılık - Yenişehirin en güzel ye
rinde bahçe içinde kapıları ayrı iki 
daireli 12 odalı bina ve ayrıca 477 
metre bir arsa. telefon : S384 2744 

Acele satılık - Ön Cebecinin en 
mutena yerinde kargir iki katlı ev a
cele satılıktır. Senelik ican 660 lira • 
dır. Ön cebeci Ozanlar S. 99 2745 

Satılık otomobil - Az kullanılmış 
935 model Fort tenezzüh otomobili 
Eskişehir garajında Hilmi ustaya mü 
racaat edilmesi. 2746 

Satılık - Mamak'ta maske yolu Ü· 

zerinde çeşme başında 6 oda, banyo, 
mutfak ve saireli bir ev satılıktır. Ay
nı evde Bay Behçet'e müracaat. 2749 

Satılık iki yatak odası takımı ve 
büfe - Biri çok az kullanılmış ve 
Avrupa mamulatı çift karyola ve ma 
sif cevizden. Yenişehir Adakale No 

Kiralık oda - Merkezi yerde, man-
zaralı her türlü konfor möbleli möb- 11 - A 2763 
siz bir bay veya bir bayana kiralık • Çok ucuz ve acele satılık arsalar -
tır. Müracaat Halil Naci ticarethane- Rus sefareti karşısında Toprak ofisi 
si fotograf şefine Tel: 1230 2771 ittisalinde 289 - 569 - 858 M. imarca 

Kiralık _ İki oda bir hol, matbah parselenmiş üç arsa Tel: 1953 Sana· 
Cad. 82 2769 

ve banyoyu havi bir daire kiralıktır Riıard, yerinden kıpırdamadı. Ka • 
dm bir iki saniyelik bir tereddüt dev
resi geçirdi. Yanındaki erkeğe döndü. 
Yalvaran bir sesle fısıldadı: Anni'nin bu fikir ve kararlarına işti • LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI sokak No. 2 A Kemal Gürol Ap. 2707 

Dikmen Zeyrek caddesi Işık apart • Satılık Motosiklet - Ariyel mar 
manı kapucudan sual, Telefan: 3176 kalı bir motosiklet yolculuk dolayı 

2772 siyle satılıktır. Çankırı Cad. motosik 
- Rişard, çok rica ederim aklını ha· rak edip etmedi.ği.n~ hiç s~y~emedin. , Yancın ihbarı: (1521). _Telefon müracı· 

MalCım ya bu gıbı ışlerde ıkı tarafın at: Şehir: (1023. 1024). - Şehirler ara-
Kiralık· - Cebeci Baysal Caddesi 

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

Kiralık Mobilyalı, Mobilyasız oda 
letçi Recep Ustaya müracaat. 2795 

şına al 1 
Sonra, neşeli bir kahkaha attı. Sıç

rayarak kocasına doğru koştu. Kucak· 

da ayni düşüncede olması lazımdır. aı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava· - Konforlu, güzel, havadar, aile için- Acele satılık - Ev eşyası yeni 1 
de. Necati bey okulu karşısında meç- frijider Amerikan, İran halıları 1 ya 
hul asker sokak No. 23 Ugur apart • tak odası takımı Avrupa çift karyola 
manı daire 3 2773 lı. Adakale sokağı No. 11 a Yenişehir 

Acaba Anni seni seviyor mu? Seninle cazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa-

taştılar. Öpıiştüler. 
evlenmeğe razı olacak mı? Evela bu jeri Şehir Anban: (3705), 2711 

Rişard, dişlerini gıcırdatarak onları 
ciheti aydınlat.nalı. Senin, ona karşı TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

2797 
seyrediyordu. 

Yemekten sonra Pietre, arkadaşına 
bir iskambil oyunu tekijf etti. Anni, 
c. şarı çıkmış işiyle uğraşıyordu. Genç 
l.adının mırıldandığı kıvrank bir dans 
havası içerden işitiliyordu. 

Pierre'in, gözleri parladı: 
- Bak işti yor musun? Anni, ne gü

derin bir aşk duymaklığına bir şey di
yemem. Ama, Anni seni sevmiyor da, 
beni seviyorsa, ve benimle yaşamak 
istiyorsa, buna ne diyelim.... Bu hu -
susta en salahiyetli sözü söyliyecek 
olan hiç şüphesiz ki; Anni'dir. O hal
de kendisini çağırıp soralım ... 

Elini boru gibi yaparak seslendi: 
- Anni ! ... Çabuk buraya gel 1 ... Sa-

zel şarkı söylüyor. Bu adaya çıktığı • na mühim bir şey soracağız t.. 
mızdan beri onun da neşesi arttı. Anni, telaşla içeri girdi: 
On senelik evlilik hayatımızda karı- _ Beni mi çağırdın Pierre? 

· mın bu kadar şen, bu kadar kayıtsız 
söyle ... olduğunu hiç görmemiştim. Paris'te i- - Evet, yavrum. Doğru 

ken, onu çok defa kederli görür ve bir Hangimizi seviyorsun ? 
gün olup onu kaybedeceğimden kor • Genç kadın, hayretle baktı: 
l ardım. Bu endişemde biraz da haliy- - Hanginizi mi seviyorum? 
dım. Aramızda tam yirmi yaş fark var. _ Evet .•. Beni mi," yoksa Riıard'ı 
f onra, Anni, çok güzel bir kadındır. mı? 
B . ' inaenaleyh böyle bir kadının... Anni, evcil kocasını, sonra da Ri • 

Sözüne devam edemedi. Gözleri Ri- şard'ı süzdü. Asabiyetle cevap verdi: 
tard'ın yüzüne ilişti. Arkadaşı kül gi-
ı,.; ai:.-lni-...., ...... -..":""" ___ ~-~ ....... ~~ - An!amıyerma lıilf}e WIJI& ~_pal-

JKrıır,-ktndini topladı. Tok, kati =-pierre, yüksek sesle güldü: 
\>it ae•le cevap verdi : - Darılma yavrum. Biraz evel doı
y - Sir §eyim yok. Ben karını sevi- tumuz Rişard seninle evlenmek kar.a
s:;~:eBk~n~ sana ne zamandanberi rında olduğundan bahsetti de ... 

. ıııtıyordum. - Benimle evlenmek mi? 
Pıerre b 

kın k ' a§ını kaldırdı. Şaşkın, şaş-
ri . ar adaşının yüzüne baktı. Gözle • 
nı kırpıştırdı. Yüzüne bir tebessüm 

Yayıldı: 

k - İlahi Rişard, ne tuhaf sın. Tabii 
B anrnı ıeversin. Anni de seni sever ... 

en de . . E k' .• d • senı severım... s ı, samımı 

ostıar elbette biribirlerini severler. 
Ri ... rd' .. ·· k k k · B :r<> ın, yuzu ıp ırmızı esıldi. 
•ıırıı önüne eğdi: 

b - Evet, dedi. Dostuz, arkadaşız, bu 
}'aşka. Ben, karını bu şekilde sevmi • 

orurn. Benim sevgim ... 
Pirere'in, kaşları çatıldı: 
- Senin sevgin? 
Riprd, biraz durdu. Sonra yavaşça 

tzah etti: 

~.Pierre, sana dilşilncelerimi açık • 
ça ı~ylediğim için beni affet. Ben. 
Annı'yi, derin bir aşkla seviyorum ve 
onunla evlenmek istiyorum". Buna ka· 
ti olarak karar verdim ... Buradan kur
tulup, Paris'e ayak basar basmaz ilk 
ufrapcağım iş bu olacaktır.... Anni, 
benim karım olmazsa, ben yaııya
mam •.. Bu kararımdan, seni Paris'te 
haberdar edecektim... Fakat, ne oldu 
bilmiyorum, daha fazla sabredeme-
dim. Pierre, bugüne kadar biribirimiz
den hiç bir sırrımızı saklamadık. Her 
ikimizi de alikadar eden böyle mühim 
bir ıeyi uzun zaman gizlemeği doğru 
bulmadım. 

Bir saniye sustu. Geniş bir nefes al
dı. Sükfinetle devam etti: 

- Bu sözlerimle, kalbinde tedavisi 
gtiç bir yara açtığımın farkındayım .•. 
Senden af dileyorum... Kabahat ben
de değil.. Bütiln günah, bizi bu adaya 
sürükliyen denizdedir... Anni'ye bu 
derece yakın olmasaydım. belki; böy
le bir hisse kapılmazdım. Genç ve sı
hatli bir erkeğin aylarca güzel bir ka
dının yanında duygusuz yaşamasına 
imkan tasavvur edilebilir mi? Buna 
Adem bile dayanamamış, cennetten 
kovulma bahasına da olsa yanındaki 
kadını sevmiş... Şimdi, beni anladın 
değil mi Pierre? 

Lakırdısını bitirdi. Soğuk, üzücü 
bir silkfit dakikalarca devam etti. Pi
erre masanın üstünde duran piposunu 
aldı. Tütün doldurdu. Dişlerinin ara
sına kıstırdı. Bir iki nefes çekti. Başı
nı çevirdi. Arkadaşını süzdü. Sakin, 
yumuşak bir tavırla söylemeğe batla
dı: 

- Paris'e döner dönmez seninle ev
lenmek için uğraşacağını söyledi. Öy
le değil mi Ri1ard? 

Genç adam diJlerini ııktı. Cevap 

vermedi. 
. 

Anni, gülerek kocasının yanına o
turdu. Kollarını boynuna doladı. A -
!aylı bir eda ile onları azarladı: 

_ Kos koca adamlar, böyle budala
ca şakalar yapmağa utanmıyorsunuz 
değil mi? 

Pierre, arkadaşına bakarak gözünü 
kırptı: 

- Gördün mü azizim. Sen kendi 
kendine gelin güvey olmuşsun... An· 
ni, söyliyeceğini söyledi... Artık mese
le kalmadı .. Bundan ıonra da her ıey 
eskisi gibi devam edecek. 

Genç kadın, .gözlerini baygın, bay
gın süzerek Rııard'ın yüzüne baktı. 
Dudaklarında manalı bir tebessümle 
kocasının sözünü tasdik etti: 

- Evet, Riıard ... Paris'e döndüğü • 

müz zaman da. her §ey burada, bu ada· 
da olduğu gibi devam edecek ... 

Ankara Borsası 

28 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı' F. Kapanıı F 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sofyı 
Prac 
Madrid 
Vanıova 
Budape$te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5,93 
126.675 

3.355 
6.66 

28.58 
67.3575 
50.835 
21.52 
1.0825 
1.56 
4.3250 

14,035 
23.8425 
24.585 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.90 

5,93 
126.675 

3.355 
6.66 

28.58 
67.3575 
50.835 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.325 

14,035 
23,8425 
24.585 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.90 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
o/,,5 1938 hazine 
tahvili 

19.35 19.35 
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Kiralık - 2 oda mutbak, banyo, kaZincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 • 3259). 
Yeni,ehir, Havuzbaşı Bizim Taksi : 
(3848). 

Kiralık - Yalnız bir Bayan için 
aile yanında bir oda ucuz, havadar, 
banyo, elektrik. Ulus Meydanı, • San· 
tral kıraathanesi üstü Terzi Ahmet 

lorifer sıcak sulu bir daire. Atatürk ---------------

Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
fstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar htibbarat ve 
Müracaat Memurluiu: (1788). 
l5ık TaQi İnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Diker'e müracaat. 2729 

Kiralık oda - Bay için mobilyalı 
\ e balkonlu Dikmen caddesi Yiş so • 
kak Yozgat Apartmanı Dördüncü kıt. 

2736 

Kiralık daire - Yenişehir Düzenli 
Ulus M. dan Çanlraya'ya 7.25 23·00 ıokak No. 15 Güvenç apartmanı 50-55 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

bulvarı Kalaç Ap. Tel: 1477 2776 

Kiralık bir oda - Bir bayım için a-
ile yanında. İtfaiye meydanı, İhsan 
apartmanı 3 No. ya müracaat. (3) 

Kiralık - Bahçeli ve kaloriferli ev. 
Bahçeli evlerde tanzim edilmiş ha -
vuz ve bahçesi ile kolayca kullanılır 

iktisadi kat. Kaloriferi cami beş bu -
çuk odalı ev. Tl: 2610. 2784 

liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 Kiralık - Doktor muayenehanesi 
0 ·1r d U M o 2 3 Ti: 3063 2740 1 men en lua · na 7.0 O. O ve yazıhane olmağa da müsait cephe-
Ulua M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 Kiralık oda _ Sıhat vekaleti karşı· de 2 odası bulunan kaloriferli bir da-
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 21.30 · A .. k b l G'" A N 3 ıında Çakatay sokaktan Arman sokak ıre. tatur u varı uven p. o. 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 T ı 2610 2785 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 A/l Mümtaz bey apartmanı birinci kat e : 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 2753 Kiralık - Kooperatif arkası Yusuf 

___ ,.. __ .... _ ..... ..,_,,, ______ -
Cebeci.den Ulus M. na 7.00 23.00 E d · 2 · · A 2 N ı d Kiralık mobilyalı oda - Aile nez- sen. emır ıncı . pr. . .o. u aıre-
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -- d ı d b b } 
Aa. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 dinde. Yenişehir, Emciler caddesi 8 ~ aı e ya~ın a . ır a~ ıçın banyo u 

- - ..WııuııaaaJlı..anartman _daire No. lO a hır oda. lçındekılere murac.aat. .. . .. 

Aranıyor : 

Aranıyor - İşlek tütüncü, bakkali
ye dükkanı devredeceklerin veya ser
mayeli ortak arıyanların Y. hal İzmir 
Bakkaliyesi Ahmet Çubukçuya mü -
racaati. 2i15 

Aranıyor - Acele satılık mümkünse 
kaloriferli ve parkeli apartman aranı 
yor. Kızılay • Bakanlıklar civarı Ulus 
a Irat rumuzu ile mektupla müracaat 

2723 

iş verenler : .. 
Bir mürettip alınacaktır - Yıldız 

matbaasına müracaat edilmesi. 2759 .. ,_ 
S. pazarından Akköpril" US 7.00 K' J k d M 
Akköprüden S. puarma 7.30 9.45 Kiralık - Yenitehir Kazım Özalp r b'ıra ~ ~ - a - obilyalı kalorifer- • 
BahçelievlerdenUluaM.na7.45 -- caddesinde köşe batında fevkalade ı .. ır •0 a ıralıktır. Kızılay karşısı iş arayanlar: 
Ulua M. dan Bahçeli evlere -- 20.00 nezareti, kalorifer ve sıcak suyu havi bı:ıncı Ragıp Soysal Ap. İkinci kata ..... ____ , ___ _ 

Kemah apartmanının bir dairesi muracaat. Tl: 2315 2791 l · ~ Ulus meydaniyle istasyon arasmda ber 
beı dıkikade bir sefer olap tren sa • 
manian ıeferler daha aıktır, 

ş arıyor - Ötedenberi en müm 
2755 Kiralık bir mobilyalı oda - Anka- taz ticarethanelerde ve müessesatı m 

ra Ali Nazmi Apartman. No. 9/ 2 Ko a 
1 Ulus meydanlyle Yeniıehir, Bakanlık. 

lar, Cebeci, Samanpazan araamda saat 
8 den 20 ye kadar vasatı her beı daki • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beı, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

Kiralık - Yenişehir, Kocatepe, Kı
zılırmak 15 numara, üst kat, bol gü -
~~f· bo~ ?ava, sekiz göz apartman ey
lulden ıtıbarcn yüz liraya kiralıktır. 

' f k - !iyede çalışmıı usulü muzaafaya va 
operatı ar ası. 2792 

kıf bir bay her hangi bir ticarethane 

~ Ak,amlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danma dönüıleri ainemalarm daiılıı sa
atine tibidirler, 

Posta saatleri 
Teıhhlltlil aaat (18) e kadardır , 
Posta saat (19) a kadar htanbul cihetine 
mektup kabul eder. • 

Tren saatleri 

Haydarpa,a Hattı : 
Her ıün: 8.30 (Pazartesi, Per,embe ve 

Cumartesi Toroı S. treni 
Her cün; 17.00 • 19.25 Anadolu S. treni: 

• 20.20; 

Kayseri. Sivas, Samsun. Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her ıün 9.25: 

Kayseri. Ulukısla Adana. Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çar,amblı Ye 
Cuma ıünleri; 21.23 Toros 
S. treni: 

Kayıerl, Ulukışla, Adana Hattı ı 
Her cün; 12.45: 

Zonıuldal, Çankırı Hattı : 
Her ıün: 17.20; 

Telefon : 1386 2761 

Kiralık - Mutbak banyo müşterek 
bir oda kiralıktır. Yenitehir Selanik 
caddesi Türe sokak Şen yuva Ap. ı 
No.ya müracaat. • 2793 

ve müessesatta çalışmak istiyor. Ulus 
da R. S. rumuzuna mektupla müraca / 

at. 2790 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilya
sız kalorifer sıcak sulu bir oda kira_ Kiralık - Yenişehir Tuna cad. JJ•••••••••••••• 
lıktır. Yenişehir Atatürk alanı Kalaç desi No: 19 da 3 oda banyo mutbak 
Ap. No. 8. 2758 havagazı. Aynı eve müracaat edilme-

si. 2794 
Kiralık - 4 oda 1 hbl, su, elektrik --------------

ve ~ava~azını havi müstakil daire, 
Yenışehır, Demirtepe, Akbay sokak Sat.ilk : 
numara 4 2764 __... .................................. 

Kiralık - Aile yanında bayan için 
1 oda ve geniş 1 balkon. Elektrik, 
~nyo, dahil 12 lira Sıhiye karşısı, tı
kız sok. No. 19 son kat Tel: 3437 den 
23· 2765 

K_iralık - İsmet paşa mahallesinde 
polıı noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

2766 

. Kiralık daire - Halkevi karşısında 
kı apartmanda üç oda, bir sandık oda
sı ve geniı bir hol yerler tamamen Ii
noleum kaplıdır. Kalorifer ve sıcak 
suyu vardır. Telefon: 1915 2767 

Kiralık Mobilyalı oda - İsmet pa
şa mahallesi uzun yol caddesi No. 
61 • 63 çe müracaat. 2770 

Satılık arsa - Yapılmı1 bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M2 i
mar parselli inşaata hazır acele Tel : 
2406 bayram C. No. 1 2659 

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

Satılık apartmanlar - Atatürk bul· 
varı, Yenişehir; Demirtepe, Maltepe, 
Cebecide iratlı konforlu Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 2661 

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

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa içir 
de Ankara taşı olduğu halde uygur 
fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

Dr. SITKI Fİ RAT 
birinci 

sınıf 
GÔ z .. H~stalıkları 

mutehassısı 
İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık cöz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Tala5 Ap. kat: 1 1573 

Ti: 3592 

Zayi - 540 No.lu bisikletimin pla
kasını zayi ettim. Kullanılmıyacak 

kadar harap olan bisikletimin kaydı
nı sildireceğimden bu plakanın hü • 
kümsüz olduğunu ilan ederim. 

Posta işleri reisliği kontrol şer • 
visi memurlarından Rasim 

Dr. Asaf Koryak--.. 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 
111 ve muayenehanede Ti.: 3618 • 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL Satılık _ Cebeci asfalt ilzerinde 2 Zayi - Ankara belediyesinden al-
: E katlı bir ev 530 M2 arsası ile satılık dığım 1002 numaralı otomobil plaka-

: Türk Hava Kurumu E sanayi caddesi 82 No ya müracaat sını kaybettim. Yenisini alacağımdan 
: E Tel. 1953 2700 eskisinin hükümü olmadığı ilan olu -

-

-=-§ Bu·. yu·. k Pı·yangosu E Acele satılık apartıman-Maltepede nur. 
: asfalt üzerinde 4 daireli 200 lira irat- 2779 

E lı kullanııh bol güneş geni' bahçe 
: her tarafa nazır konforlu Tel. 2406 

Bahire Atakol 

~ Dördüncü keşide 11 ağustos 939 dadır 5 2101 

: E Acele satılık hisse: - Yapılmakta 

E Bu"" yu .. k ı'kramı'ye S0.000 l'ıradır = olan küçük evlerden D tipinde bir _ - hiase devren satılıktır. Telefon: 1538 - -= = 2714 

= = : Bundan L k 15 000 12 ()()() 10 000 ı· 1 k 'k · Satılık Motosiklet - Az kullanıl-- oaı a: . , . , . ıra ı ı ramıye· : 1 J 20 - mış D. K. W. marka 97 ccm. kuvetin 
- ere .()()() • 10000 ı· bk 'k. d t '"k"f d = : e • ıra ı ı a e mu a at var ır... : de Bayram caddesi, Tilrkiye oteli ki-
;11111 111111 • = tibi Ali'ye müracaat. Telefon: (1773) 

il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 2719 

rı ~-· Satılık 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma -
mu) 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 
posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 



Askeri Fabrikalar 
at (16) da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 

8 "'d f makbuz veya banka mektubiyle kanu
i et reze tezgahı alınacak ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 

o gün saat (15) e kadar mezkur ko -

Fakülteler ~ 

Tarih Faküfesi pansiyon 

dutları ıapor ve krokide yazılı Öküz
ağılt devlet ormanından 111 adede mu 
adil 296 metre mikap 409 desimetre 
mikap gayri mamül dikili yanık çam 
ağacı bir sene zarfında ormandan çı -
karılmak üzere 20 gün müddetle ar • 

Mozayik yaptlrılacak 
Sümer Banktan 

Bankamız Merkez binası zemin katında, yerli mallar pazar) 
mağazalarının zeminine karoseramikleri banka tarafından . v~ 
mek •uretiyle karoseramik döşenecek ve mağaza dahilinde ı 
zayik ba•amaklar yaptırılacaktır. 

tırmaya korıulmuştur. 

f aJimafnameSİDİn yemek 2 -Artırma 7.8.939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 de Ankara vi-

Askeri Fabrikalar Umum Mü. misyona vereceklerdir. 
d~rlüğü Merkez Satın Alma Ko· 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
ınısyon~nda~ : T. levazım, İstanbul'da P. T. T. leva· 
Tahmın edılen bedeli (10.000) lira zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 

olan 8 adet Fre~e ~.ez~~~ı Askeri Fahri (450) kuruş mukabilinde verilecek • 

İhaleSİ yapllacak layeti orman çevirge müdürlüğü dai-
. ~ resinde yapılacaktır. 

Keramik dö§enecek saha takriben 410 M2 dır. 

kalar umu_m mudurlugu merkez satın tir. (3349) 13366 
~nka.ra ~ıl v~ 1:~wr.~h - Cografya 3 - Beher gayri mamul metre mik-

F akultesı Dırektorlugunden : ahin muhammen kıymet· 460 kuruş -
Bu ite ait §artname parasız olarak Sümer Bank inşaat Şube 

den alınabilir. 
alma komısyonunca 14. 8. 1939 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

. 
llôn tashihi 

A - Fakültenin yatılı pansiyon ta- tur. ı 
!ebesi için sabah, öğle akşam yemek- 4 _ Muvakkat teminat 102 lira 26 
~eri kapalı zarf usulü ile münakasaya kuruştur. (3410) 

Münakasa 31. 7. 1939 tarihinde Sümer Ba·nk lnşaat ŞuLes;. 
yapılacaktır. 

llk teminat 60 liradır. 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 vesikasiyle mez • 
kOr gün ve saatte komisyona müraca· 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: onulmuştur. S - Şartname, mukavelename pro - --------------------------
~ :- Muhamme~ bedel. beher tale - jelerini görmek isteyenler bu müddet 

13377 

14 ve 25 temmuz 939 tarihli Ulus ve 
Son posta gazetelerinde inti§ar eden 
400 adet Telefona ait ilanda yazılı 

masa telefonu 200 adet olmayıp (2SO) 
dir. Tashih olunur. (3373) 13369 

be ıçın 75 ~uruş hır senelık umum tu- içinde Ankara orman çevirge müdür
tarı 34218 lıra. 75 .kuruştur. . .. lüğüne ve Kızılcahamam orman bölge 

C - İstekltlenn şartnameyı gor - şefliğine müracaat etmeleri ilan olu · 
mek ~zere fakülte ~esap memurluğu- nur (3109) 13073 

Mezbaha yaptırılacak 
Manisa Belediyesinden : na muracaat etmelerı. 

Ç - % 75 muvakkat teminat bedeli 
2566 lira 41 kuruştur. atları. (3311) 13282 2 No. h Fincan alınacak 

D - İhale 7. 8. 939 pazartesi günü 
6 kalem Ye Ceman 130 adet P. T. T. Levazım Müdürlüğün· saat 15 de Ankara mektepler muhase-

den : beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek-

D. Demiryollar1 

mengene alınaca~ 1) Telgraf hatları ihtiyacı için tuplarının ihaleden bir saat eveline Kapah zarf usuliyle eksiltme 
(200.000) adet 2 No. lu fincan kapalı kadar mezkur muhasebeciliğinde mev- D. D. Yollan Satın Alma Ko· 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. cut bulunan komisyon heyetine tes. misyonundan : 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 2) Muhammen bedel (50.000), mu- lim edilmiş bulunması lcizımdır. Muhammen bedeli 10671,80 lira 0 • 

misyonundan : vakkat teminat (3750) lira olup eksilt- (3138) 13113 lan 14 kalem Karo fayans ve seramik 
Tahmin edilen bedeli (2200) lira O· mesi, 22 ağustos 939 salı günü saat 16 J • 11 9 1939 · ·· · 15 30 

arıh faku"" ltesı' pansı'yon . . pazartesı .. ~uniı saat • • . lan 6 kalem ve ceman 130 adet Menge da Ankarada P. T. T. umum müdür - da kapalı zarf usulu ıle Ankara da ı-
ne Askeri Fabrikalar umum müdürlü· lük binasındaki satın alma komisyo - I b , 'h I . dare binasında satın alınacaktır. 
ğü merkez satın alma komisyonunca nunda yapılacaktır. fa e eSIDİft (amaJlf 1 a eSI Bu işe girmek isteyenlerin (800.39) 
10. 8. 1939 perşemh" ~ünü saat 16 da 3) - İstekliler, muvakkat teminat liralık muvakkat teminat ile kanu • 
pazarlıkla ihale edi 1ecektir. Şartna • makbuz veya banka mektubu ile kanu- yapılacak nun tayin ettiği vesikaları ve teklifle· 
me parasız oJa.r, syondan veri- ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o Ankara Dil ve Tarih _ cografya rini aynı gün saat 14,30 a kadar ko • 
lir. Taliplerin mır• - ··'·at temı"nat olan gu·· n saat 15 e kadar mezkuA r komı'syo · · · • • ~ • fakültesi direktörlüğünden: mısyon reıslığine vermeleri lazım· 
'(165) lira ve 2490 ıumaralı kanunun na vereceklerdir. A F k"" l 1 · t l dır 
2 3 dd 1 · d k" "ki ) ş A k 'd p T T - a u te yatı ı pansıyon a e - · 

ve , ma e erın e ı vesaı e ko • 4 artnameler', n ara a . . . besi çamaşırlarının yıkanma işi açık Şartnameler parasız olarak Ankara-
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a· levazım, İst~nb~l da Kın~cıy~n.~a~ın· eksiltme yoluyla münakasaya konul _ da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
lakadar tüccardan olduklarına dair ti- da P. T. T. aynıyat şubesı mudurluk - muşt r da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve leri?den 2~0 kuruş bedel mukabilinde B ~·Muhammen bedel büyük par • tılacaktır. (3282) 13262 
saatte komisyona müracaatları. verılecektır. (2651) 12740 . · 

7 
k t · · 

4 
k .. 

{3310) 13281 ça ıçın uruş or a parça ıçın , u -
çük parça için 2 kuruş olup tamamı 

5280 liradır. 
C - İsteklilerin şartnameyi gör - Devlet Demiryolları 5 inci İşlet-

mek üzere fakülte hesap memurluğu- me Müdürlüğünden : 
na müracaatları, 1 - Fevzipaşa - Diyarba~r hattı ü-

2 adet satıh taşlama 
Posta ve telgraf bini 11 

Balast münakasası 

tezgôhı al.nacak 
yaptırılacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğün- Ç - % 7,5 muvakkat teminat 396 zerinde Akçadağ - Malatya istasyon -
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· den : liradır. !arı arasında kilometre 233 + 500 -

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· ı - Ankara'da Çankaya'da yaptın· D - İhale 10. 8. 1939 günü saat ıs 234 .,... 800 de 10000 ve Şefkat • YoJça-
miayon~ndaz;ı : . . lacak posta ve telgraf binası inşaatı de Ankara mektepler muhasebecili • tı istasyonlar arasında kilometre 337-
Tahmın edılen bedelı (S800) lıra o- ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt- ğinde yapılacaktır. Teminatın ihale - 339 da 10000 ki ceman 20000 M3 Ba -

l~n 2 a?et satıh taşlam.~ ~~z~~~.ı ask.e- meye konulmuştur. den bir saat eveline kadar mektepler !astın şartname ve mukavele projesi
rı fabrıkalar umum ?1udurlugu mer • 2 - Keşif bedeli 24873 lira 30 ku - muhasebeciliği veznesine yatırılmış ne tevfikan kırdırma, hat kenarına fi. 
kez satın alm~ .~o~ısyonunca 14. 8. ruş olup muvakkat teminat 1865 lira olması lazımdır. (3190) 13216 ~ür: ettirmek suretiyle ihzar ve tes . 
1939 paz~tesı g~nu sa~t 14,30 da pa· 50 kuruştur. lımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
zarlıkla ıhale edılecektır. 3 - Eksiltme 7. 8 . 939 tarihinde pa- konulmuştur. 
Şartn~e pa:asız. olarak komisyo~- zarteai günü saat 15 de Ankara P. T. 2 - Eksiltme 15. 8. 939 salı günü 

dan verlır. Talı~lerın muvakkat temı- T. mUdürlü~U odasında mUtetekkil saat 11 de Malatya işletme binasında 
nat olan (435) lıra ve 249? nu~aralı komisyonca yapılacaktır. yapılacaktır. 
kanunun 2 ve 3. maddelerındekı vesa- 4 - Projeler P. T. T. miidürlüğü Elb' k k 1 3 - Muhammen bedel 30000 lira mu 

1 - Manisada yapılacak mezbaha inşaatı (44061) lira (2 
kurutluk keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon 
mutlur. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile proje ve keşif kağıtlı 
ve bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kuruş mukabill 
de Manisa Belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - ihalesi 15-8-939 tarihine rastlıyan salı gfrnü saat ( 11) ı 
Manisa Belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (3304) lira (60) kuru§tur. 
5 - isteklilerin Manisa Nafıa Müdürlüğünden bu iş için a) 

cakları ehliyet vesikası ile 939 senesine ait Ticaret odası vesik 
sını Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar olduklarına ve yahı 
bunlardan birisinin fenni mesuliyete iştiraki suretiyle işi yapı 
caklarma dair Noterlikten musaddak teahhüt senedini teklif me 
tuplarının içerisine koyacaklardır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları te 
lif mektuplarını 15-8-939 salı günü saat (10) na kadar makb 
mukabil:ude Manisa belediye riyasetine vermeleri veya bu saa 
kadar gelt,cek suretle posta ile göndermeleri ve postada vaki 
lacak tehirlerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 13394 

Balast münakesası 
D. D. Y. Adana ltletmesi Komisyonundan : 

Aşağ1da muhammen bedel ve miktarları gösterilen balastın hizaların 
gösterilen mahallerde ihzarı münakasa ve ihaleleri ayrı ayrı yapılma 

üzere kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 9. 8. 939 çarşam9 
günü saat 10 da Adana'da işletme müdürlüğü binasında yapılacaktıı 

İsteklilerin evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 939 yıl 

ticaret odası vesikası ile 2490 No.lu kanun mucibince hazırlıyacakları tek 
lif mektuplarını münakasa saatinden bir saat eveline kadar komisyon~ 
muza vermiş bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Ankara, Sirke 
ci, Haydarpaşa, Adana, Malatya, Kayseri veznelerimizden veya komisyo 
numuzdan alınlr· Taahhü"tlü mektuplarla yapılacak tekliflerin postadı 

gecikmesi nazarı itibara alınmaz. (3114) 13086 

Teslim mahalli ' Miktar M8 M
3 

Fi Yektin bedel İlk teminat 
Krş. T.L. T.L. 

ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu kaleminde g örülebilir. v~ 1.rt ... ,.,. .. - $8-11 as e YIDhrılacak ··-,f'--· kt-:.r. .... i\tmi=rm~ 
işle alakadar tüccardan olduklarına ler isteyenlere 62 kuruş mukabilinde Adlı.ye Vekaletinden • - t u .

1
!le gttı•w• .k1 enıerbın ~a- ~- 408 ihtiraz hat-

. . . . • nunun ayın e ııı vesaı ve u ışe 20 000 
daır tıcaret odası vesıkalarıyle mez - verilir Kumacı bütün malzeme ve diki•i . w . . k . . b 1 d ğ tı kenarı · 

Şartna 

me~ 
-~~--~--~-~~--=deli Krg 

177 35.400 2655 
_ • •• • • :s• :s gırmege manıı anunısı u unma ı ı- ı lalı" 

kurgun ve saatte komısyona .muraca- İsteklilerin 2490 No. lu artırma ek- müteahhide ait olmak ve dairede mev na dair beyanname, muvakkat teminat Fevzipaşa· s ıye 
atları. C33o9) 13280 siltme ve ihale kanunda yazılı vesika- cut şartname ve dikiş nümunesi esas· makbuzu veya banka mektubunun mu- arası 6·000 

lardan başka eksiltme gününden en !arı dahilinde yapılmak üzere veka • kavele ve şartnamelerle birlikte mü - Mandason istasyon 

150 9.000 675 

Hava Kurumu 

Açık eksiltme ilônı 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

Cfen: 
1 - Türkkuşu atölyesi için 3.000 

Kg. renksiz germe lakı (Spannlak) 
alınacaktır. 

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

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

4 - Fenni ve idari şartnameler 

Türkkuşu genel direktörlüğü • satın 

alma bürosundan parasız olarak veri · 
lir. 

5 - İsteklilerin sözü geçen gün ve 
saatte T. H. K. genel merkez binasın· 
da Türkkuşu genel direktörlüğünün 

satın alma komisyonunda bulunmala· 
n rica olunur. 2690 

Lastik halat alınacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün· 

den: 
Türkkuşu birlikleri ihtiyacı için 

18. Mm kutrunda 7.000 metre amorti
sör (Lastik halat) alınacaktır. Bu iş 
için tahmin edilen bedel (Ankarada 
Türkkuşu deposunda teslim şartiy • 
le) 7500 liradır. İstekliler fenni ve i· 
dari şartnamelerini Türkkuşu satın· 

alma komisyonundan alabilirler. Tes
lim müddeti 2 buçuk aydır. İhalesi 11. 
8. 939 cuma günü saat 16 da T. H. K. 
Genel merkez binasında Türkkuşu 

genel direktörlüğünde yapılacak • 
tır. 2788 

P. T. ve T. M.d. ·ı 

az sekiz gün evel müracaat edilmiş ol- let ve temyiz mahkemesi odacı, mü - hürlü zarf i~inde tayin edilen gün ve dahili 
mak şartiyle bu iş için Münakalat Ve- vezzi ve diğer müstahdemlerine 103 saatten bir saat eveline kadar komis -
kaletinden alınmış ehliyet vesikası takım elbise ve 97 kasket açık eksilt • yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

4.000 140 6.500 420 

ibraz etmeleri lazımdır. me suretiyle yaptırılacaktır. 5 - Bu işe ait şartname ve mukave· 
6 _ Teklif mektupları elçsiltme sa· İhale 16. 8. 939 çarşamba saat 14 de- le projesi Malatya, Ankara, Haydar • 

atinden bir saat eveline kadar Anka - dir. Eksiltme Yeııişehirde Temyiz bi- paşa işletme veznelerinde Diyarba -

Ankara Belediyesi 1 
cümen kalemine ve isteklilerin de ll 
8. 939 cuma günü saat 10,30 da beledı 
ye encümenine müracaatları. 

(3281) 132151 

ra P. T . • T. müdürlüğünde eksiltme nasında vekalet levazım ve daire mü- kır, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyonla- I I k 
komisyon reisliğine makbuz mukabi- dürtüğü odasında topıanan komisyon rında isteklilere 1so kuruş 'bedel mu - Bir milyon kapsü a ınaca 2 Memur ahnacak 
tinde verilir. Postada vukubulacak ge ca yapılacaktır. kabilinde verilir. (3322) 13284 
cikmeler kabul edilmez. Beher takımı 21 liradan olup mec - Ankara Belediyesinden : Belediye Reisliğinden : 

(3212) 13231 muunun tahmin edilmiş bedeli 2163 Metal izabe ocağı alınacak 1 - Menba suları kablarına talik e- İktısat Müdürlüğü kadrosunda açı 
ve % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat dilmek üzere bir milyon kapsul on olan 120 lira ücretli bir şef ile 80 lir~ 

1 k !. D. D. Yollan Satm Alma Ko-
Memur Ye mu"vezz-ı a ınaca 162 lira 23 kuruştur. beş gün müddetle açık eksiltmeye ko- ücretli bir katiplik için müsabaka im· 

İ · · kk · tl misyonundan : steklılerın muva at temına arını nulmuştur. 4 tihanı açılmıştır. 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: mal sandıklarına yatırdıklarına dair . Muhammen ?edeli 25~0 lira ol~~ 2 - Muhammen bedeli lSOO lira- Bu memuriyetlere lise veya yükseW 

• 1 makbuzları şartnamenin 4 cü madde- hır adet Me .. ta·l· ızabe ocagı 8· Eylul dır. , mektep mezunları alınacaktır. Talip· 
1 - İdaremiz münhallerıne a ına • 939 t 15 d k al f 

b k sinin 2 ci bendinin (F) fıkrasında ya 
1
c .. u m.

1
a gAunkı.ı saad "d e apb" 1 zadr 3 - Mu~akkat teminatı 112,SO lira- terin Barem hükümlerine göre kadr cak memur ve müvezzi için müsa a a 

zılı vesikalarla birlikte ihale gün ve usu u ı e n ara a ı are ınasın a d ücretlerini almaları lazımdır. 
imtihanı yapılacaktır. . A · · satın alınacaktır. ır. . . .. . 

saatınde vekalet eksıltme komısyonu . . • . 4 - Şartnamesını gormek ısteyen • Müsabaka 10 Ağustos 939 perşemb4= 
2 _ İsteklilerin (Hüviyet cüzdanı, na müracaatları ilan olunur Bu ışe gırmek ısteyenlerın 187,50 

1 
. h .. .. k 1 . · .. .. t 

17 
d 

1 
w d t 1. . hh · 1. 1 . • erın er gun encumen a emıne ve ıs gunu saa e yapı acagın an a ıpi 

Mektep şehadetnamesı sı at raporu, . (3409) 13378 ıra ık muvakkat temınat ıle kanunun krt . d 
11 8 939 

.. .. t 
1 

. k .. . 
1 

. 
1 

b" rkt 
aşı kaA ğıdı zabıta ve adliyeden musad· tayin ettig~i vesikaları ve tekliflerini te ı erın e . . cuma gunu saa erın evra ı muspıte erıy e ır ı 

.. . 10,30 da belediye encümenine müraca· İktısat Müdürlüğüne müracaatları i 
dak ı"yı· hal kağıdı, askerlik vesikası, aynı gun saat 14 e kadar komısyon 

. . ~. . atları. (3279) 132S9 lan olunur. (3400) 13363 dört fotoğraf) ve bir dilekçe ile (H~- reıslıgıne vermelerı lazımdır. 
len memur olanların sicil cüzdanlarıy Şartnameler parasız olarak Ankara- D'k I' 1 1 k k 1 k 
le dilekçeleri) 11 ağustos 939 akşamı- da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- 1 en 1 e Ye azl a lniCa 
na kadar vilayet P.T.T. müdürlükle- da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
rine müracaat eylemeleri ve bunların Çam ağacı satışı tılacaktır. {3283) 13263 
788 sayılı memurin kanununun dör • 
düncü maddesindeki şartları haiz ol· 
makla beraber devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş 
bulunmamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az 
orta (lise mezunları tercih edilir). 
Müvezzilerin de ilk mektep mezunu 
olmaları lazımdır. 

4 - Müsabaka vilayet P.T.T. mü· 
dürlüklerinde 15 ağustos 939 salı gü
nü saat 14 de yapılacaktır. 

S - Müsabakada muvaffak olan li· 
se mezunlarına 20, orta mektep mezun 
!arına P.T.T. memurin kanununun 
hükmüne göre şimdilik 10 lira ve mii
vezzilere de 7 den 10 liraya kadar as· 
1i maaş verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyen· 
ler dilekçelerinde bunu tasrih etmek
le beraber bir hayvan tedarikini taah· 
hüt edeceklerdir. Bunlara 5 lira yem 

Ankara Vilayeti Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

1 - Kızılcahamam kazasının hu • 
dutları rapor ve krokide yazılı Kara· 

Divanı Muhasebat 

balı Devlet ormanından 325 adede mu 
adil 382 metre mikap 667 desimetre Bir elektrik ve felefon 
mikap gayri mamül dikili yanık çam 
ağacı bir sene zarfında ormandan çı -
karılmak üzere 20 gün müddetle açık 

memuru aranıyor 
artırmaya konulmuştur. Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

2 - Artırma 7. 8. 939 tarihine mü· Dairemizin (65) lira şehri ücretli 
sadif pazartesi günü saat 15 de Anka- elektrik ve telefon memurluğu mün -
ra vilayeti orman çevirge müdürlüğü haldir. Taliplerin bu işlerde ehliyeti 
dairesinde yapılacaktır. olduğuna dair vesikalariyle idare ve 

3 - Beher gayri mamul metre mik- hesap işleri müdürlüğüne müracaat -
ahın muhammen kıymeti 460 kuru1 - )arı. (3425) 13388 
tur. 

4 - Muvakkat teminat 132 lira 2 
kuruıtur. Tapu ve Kadastro 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alına"'~k 

100 top dikenli tel ile 150 adet demir 
kazık 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Ankara Defterdarlıgı 

Satıhk eşyQ 
2 - Muhammen bedeli (6Sl) lira - Ankara Defterdarlığm"-,ı \ 

dır. . . Aşağıda nevi miktar ve evsa\,,' gös 
3 - Muvakkat temınat <48•83) hra- terilen 15 parça eşyanın (3) ağııı...,to• 

dır4. . . .. k ı"stey n perşembe günü saat 14 de açık artır 
- Şartnamesını gorme e • . . . 

1 · h .. .. k 1 ine ve ma surctıyle satışları Mıhrıyar maha 
. erınkl"l er. gudn ellnc8um9e3n9 a :a günü l~si Çıkrıkçılar yokuşunda Cümhu 
ıste ı erın e . . cu rıyet T .. k A · · · k t• · 

10 30 d B 1 d . ·· nine mü ur nonım ınşaat şır e mı saat , a e e ıye encume ya h ... .. d 1 w d · 
ti (3280) 13260 zı anesı onun e yapı acagın an ıs 

racaa arı. t kl"l · k" ·· d e ı erın mez ur gun ve saatte ora 
Ecza ve alil alınacak bulunmaları ilan olunur. (3382) 

Mahçuz Eşya 
Ankara Belediyesinden : Eşyanın cinsi ve evsafı 

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. 

Yazıhane üstü camlı 
Sarı çerçeveli fotograf 
Siyah orta koltuk 
Köşe koltuk 
Taban halısı 

Adet 

K 1 k bl 1 k bedeli verilecektir. 
urşun U a 0 a ınaca 7 - Başka dairelerden naklen gele· 

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-

İmtihan günü tepdili 
2 - Alatın muhammen bedeli 

(557,60) liradır. 
Alatın muvakkat teminatı 41 lira 

82 kuruş. 

Soba (Rus marka) büyük 
C. H. (120) 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: cek olanlar müsabakaya tabi olmakla 
1 - İdare ihtiyacı için on dokuz beraber kendilerine umumi hüküm· 

kalemde kurşunlu kablo kapalı zarfla ler dairesinde maaş verilir. 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 8 - Müsabakada muvaffak olanla· 

2 - Muhammen bedel (90.000) mu- rın idarece teklif olunacak her hangi 
vakkat teminat (5i50) lira olup eksil~ j ôir yeri kabul etmeleri şarttır. 
mesi, 14. Eylül 939 perşembe günü sa· .(3301) 13273 

lunur. (3108) 13072 
Tapu ve Kadaatro Umum Mü

dürlüiünden : 

Çam ağacı satışı 31. 7. 939 pazartesi günü yapılacak 
olan müfettiş muavilinliği imtihanı -

Ankara Vilayeti Orman Çevirge nın 21. 8. 939 pazartesi gününe talik 
Müdürlüğünden: edildiği ve imtihanın tifahi olacağı 

l - Kızılcahamam kazasının hu • ilan olunur. .(24115) 13380 

3 - Eczanın muhammen bedeli 
(209,SO) liradır. 
Eczanın muvakkat teminatı ıs lira 

72 kuruştur. 
4 - Şartname ve müfredat listele • 

rini g~rmek isteyenlerin her gün en-

Portmanto 
Sarı koltuk 
Demir dosya dolaLJ• 
Daktilo makine ve sehpası 
Dosya dolabı 

13372 lj 



Yalova Kaphcalan 
Sıhat ve iıtimai Muavenet Vekaleti Yalova Kaplıcalara 

iıletme müdürlüğünden : 
ltletme ve inkitaf ı itleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekaletine devredile? Yal.ova Kaplı
calarının 29-7-939 tarihinden itibaren tatbık edılecek olan 
tenzilatlı tarifeler. 

(OTEL TERMAL) 

Bir kitilik odalar 275 kuruıtan 385 kuruşa kadar. 
lki kişilik odalar 340 kuruttan 495 kuruta kadar. 
Bir kişilik hususi daireler 425, 475 kuruttur. 
lki kişilik huauıi daireler 600, 770 ve 950 kuruttur. 

(BUYUK OTEL) 

Bir kitilik odalar 165 kuruttan 275 kunıta kadar. 
iki kitilik odalar 250 kuruttan 330 kuruta kadar. 
lki kitilik hususi odalar 495, 550 ve 660 kuruttur. 
Pavyonlarla küçük otel ve çınar otelinde bir kiti için 55 

kuruştan 220 kuruşa kadar. 
lki kişi için 90 kuruttan 330 kuruşa kadar odalar vardır. 
1 - Bu fi atlar oda fiatı olup Otel Termal ile Büyük O

telde pansiyon mecburidir. Bunların fiatları şöyledir. 
Termal otelde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir ki-

fİ için 275 kuruştur. . . 
Büyük otelde kahvaltı, öğle ve aktam yemeklerı hır kiti 

için 200 kuruftur. 
2 - Bu fiatlar otel hesabiyle birlikte tesviye olunur. 
3 - Hariçten gelenler veya diğer otellerde oturanlar bu 

lokantalarda yemek istedikleri takdirde beher yemek için 
Termal otelde 125, Büyük Otelde 85 kurut tediye ederler. 

4 - 15 günlük kür için kalacaklara Otel, banyo, Ve alel
umum tedavi ücretlerinden % 25, 15 günden fazla kala
caklara 15 günlük için % 25, 15 günden fazlası için % 30 
tenzilat yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler miistesna olmak Üzere 
otel, banyo ve yemek ve tedavi ücretleri icin ayrıca % 10 
alınnfaz. (3411) 13391 

Yazlık caket ve kasket kıllfı ynptınlacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Yapılacak Ceket 
ı.re kasket kılıfının 

dikimi için 
Muhammen fiyat 

Adet Lira kuruı 
Teminatı 

Lira kuruı 
İhale günü 

Nafia Vekaleti 

Muhtelif camlar 

ah nacak 

Milli Müdafaa V. 

2000 hamam havlusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
ı - 2000 adet hamam havlusuna 

Nafıa Veki.leti~d~~ .: muayyen günde verilen fiyat haddi 
14. 8. 939 pazartesı gunu saat 15 de layik görülmediğinden eksiltme on 

Ankarada Nafıa vekaleti binası için - gün müddetle uzatılmıştır. Muham -
de malzeme müdürlüğü odasında top- men bedeli 4460 Jira olup ilk teminat 
toplanan malzeme eksiltme komisyo- miktarı 360 liradır. 
nunda 1170 lira muhammen bedelli 2 _ Eksiltmesi 5. 8. 939 cumartesi 
muhtelif ~amla~ın açık eksiltme usu- günü saat 11 de vekalet satın alma 
Jü ile eksıltmesı yapıl~caktır. .. komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesı ve teferruatı 3 _ Şartname ve nümune her gün 
malzeme müdürlüğünden bedelsiz ola komisyonda görülebilir. 
rak alınabilir. 4 _ İsteklilerin muayyen saatte 

Muvakat teminat 87 lira 75 kuruş - ilk teminatlariyle komisyonda bulun-
tur. malan. (3330) 13365 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile bir - Yün çorap alınacak 
likte aynı gün saat 15 e kadar mez - M. M. Vek~leti Satın Alma Ko· 
kur komisyonda hazır bulunmaları misyonundan : 
lazımdır. (3374) 13370 1 _ Beher çiftine tahmin edilen 

2500 adet takviye s&pefi 
ah nacak 

fiyatı (45) kırk beş kuruş olan 44300 
kırk dört bin üç yüz çift yün çorap 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko -
nulmuıtur. 

2 - İhalesi 11 Ağustos 939 cuma 
Nafıa Vekaletinden: günü saat on dörttedir. 
ı. 8. 939 salı günü saat 11 de Anka- 3 _ İlk teminatı (1495) bin dört 

rada Nafıa Vekaleti binası içinde mal yüz doksan beş lira 50 kuruştur. 
zeme müdürlüğü odasında toplanan 4 _ Evsaf ve şartnamesi her gün 
malzeme eksiltme komisyonunda cem öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
an (10875) lira muhamme? bed~lli misyonund:m bedelsiz olarak alınabi
Haydarpaşa'da vagonda teslım şartıy- lir. 
le 2500 adet gabyoninin (takviye se • 5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
peti) kapalı zarf usuliyle eksiltmesi sayılı kanunun i~inci ve ~çüncü n:ıad
yapılacaktır. delerinde gösterılen vesaıkle temınat 

Eksiltme şartnamesi ve teferrtiatı ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün bchemhal bir saat eveline kadar M. 
den alınabilir. M. satın alma komisyonuna vermele -

Muvakkat teminat (815,62) liradır; ri. (3277) 13238 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu M 11 

vak kat teminat ve şartnamesinde yazı u a im aranıyor 
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat M. M. Vekaleti Hava Müsteşar· 
ıo a kadar makbuz mukabilinde ko - lığından : 
misyona vermeleri lazımdır. Eskifehir hava okulları için nazari 

(3005) 13071 teknoloji, Mihanik, Hendese, ve sınai 

Demir köprü inşaatl 
resim, fenni ikmal ve muhasebe, ame
li tayarc ve motör, ameli makine, ri
yaziye, ve mukavemeti cçsam muallim 

Ordu hasta bakıcı hemıireler okuluna ail 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıartları 

M. M. Vekaletinden : 
ı - Haıtabakıcı hemıireler yetittirmek üzere Ankara'da M. M. Vek 

leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 
2 - 3433 aayıJı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. mem 

olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanel 

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi uı 
ıekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır 

5 _ Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maa1 
daıı başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 _ Okul, ıs Eylill 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - OkuJ'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a _ Tilrkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ı:kınd.~n b~lun~at. 
b • Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazıfe _gormeg_e mu~ 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ıle tevsık ettı 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmam~k . 
d . Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vazıyet pohsçe te 

ıik ettirilerek evraka bağlanacaktır. . .. 
e _ En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsıl ~o 

düğünü iıpat etmek (tasdikname suretleri musaddak. olarak cklenecektırl 
f . Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evl~nı.p ~~şana~.lar~a koca 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni halı bıldırır musbıt evral 

keza eklenecektir). . ~. 
g • Sıhht sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettıgı yahut evlen 

mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut. alt 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhı so 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakk~k ettirilecek mekte_I 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesıkaların tamamen do 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdna~e ver~ek. 

8 _ Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edılecektır. 
9 _ Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine. di~er vitıiyet merkezlerindekiler. Vali 

liklerine. kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ıle 
M. Vekaleti sıhhat işler: dairesine yollanacaktır. . 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmelerı aynı maı 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

ıı - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M M. Vekaleti sıhhat işl~~ 

dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdır 
(1869) 11849 

Nafıa Vekaletinden : leri alınacaktır. h 1 nundan (220) kuruş bedel mukabilin 
Talip olup kabul edilenlere yeni ba- Dekovi ~ attı de alınabilir. 

1 - Balıkesir vilayetinde Balıkesir rem kanunu esaslarına göre ücret ve- M. M. 'Vekaleti :,aun Alma Ko- 5 _ Eksiltmeye girecekler 2490 s 
Kepsut yolundaki "Simav,. ve "Kil- rilecektir. yılı kanunun 2 ve 3 üncü m. adde le. ri 

· d · b t 1 miıyonundan : lk le" köprülerinın emır ve e onar:nc Muallim şartlarını haiz olan arın f b ·k de gösterilen belgeler v,. ı temına 
olarak yeniden inşaatı (92.500) lıra evrakı müıbiteleriyle M. M. V. hava l - Eskişehir tayyare a rı asın - l~rı ile teklif mektuplarını ihale sa 
keşif bedeli üzerinden kapalı zarf uıu- müsteıarlığına müracaatları. 13312 da dekovil hattı kapalı zarfla eksilt- atinden behemehal bir saat evel M. 
liyle eksiltmeye çıkarılmııtır. meye konulmuıtur. Keşif bedeli V. satın alma komisyonuna vermele ~azlık ceket 477) 2 00 71 55 5-8-939 günü cumartesi 2 - Eksiltme 5.9.939 tarihine müsa- 1 n_şaQ t m Ü na kasa Si 18.798 lira 68 kuruş olup ilk teminat ri. (31 iO) 13143 

Kasket kılıfı 477) saat 10 da dif salı günü saat (16) da nafıa veka- V k" 1 . S t Al K miktarı 1410 liradır. p • • 1 k d 1 C k K 
M. M. e a etı a m ma o- 2 - Kapaharfla eksiltmesi 10. 8. IJOma a ınaca Ka romuz memurları için yukarda cins ve miktarı yazı ı e et ve as- lelcetinde •osa ve köprüler reisli~i o· 

iMllL..jJ ... _ _...,..."' ... ._...,_....,_.....,...,...._ ..... ..,.,=i~ı onundan ı 939 neuembe uünü sa_ at 11 de_ "!_eka - ..__ .41-kct kılıfını,ff:ıi'~,,nız dikimi ekailtm1:re "'ftlft'"MW ~"" r ne ılMJl""Su• •-r·-·•'-pntinftia caktli:ır . .ıL 2 - misyonundan : ~ müteferri diğer evrak (463) kurut mu- · k 

Polis Deniz Levazım 
kabilinde adı geçen reislikten alınabi· kapalı zarfla eksıltmeye onulmuştur. 3 - Plan, proje ve şartnamesi 25 1 - Beher takımına tahmin edilen 
r Keşif bedeli 

174
·
754 

lira 
88 kuruş olup kuruş mukabilinde alınabilir. fiyat (175) kuruş olan (17950) takı ır. ilk teminat miktarı 9988 liradır. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin • 2 K 1 fl k ·ıt . 1 8 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. pijama kapalı zarfla eksiltmeye ko 
- apa ı zar a e sı mesı . . .. dd 

1 
• d ·k · ı den en az sekiz gün evel bir istida ile 939 1 .. .. t 11 d k~l t cu ma e erın e yazılı vesaı le hır - nu muştur. 

Yazlık caket ve kasket 35.000 metre pahska ahnacak 
sa ı gunu saa e ve a e satın . . . 2 th ı · l2 ~ · ·· nafıa vekaletine müracaatla bu gibi in· al a k . d 1 kt lıkte ılk temınat µıektup veya mak - - a esı agustos cumartesı gu 

m omısyonun a yapı aca ır. . . ·· b" d ı kt şaatı yapabileceklerine dair müteah • 3 c:::! t . ı~ . 
1 

buzlarını ıhalc saatınden bir nu saat on ır c yapı aca ır. 
M. M. V. Deniz Levazım Satm kıllfı yaptınlacak Alma Komisyonundan : 

1 1 ı .ıo d - ~ar namesı P an ve pro1e er . 3 - İlk teminatı (2356) liradır. bitlik vesikası a ma arı ilZım ır. 880 kuruş mukabilinde her gün komis saa.t :velıne kadar komisyona verme-
5 - Eksiltmeye gireceklerin dör • yondan alınabilir. len lazımdır. (3222) 13174 4 - Şartnamesi her gün öğlede 

düncü maddede bahsedilen vesika ile K d 1 k sonra M. M. V. satın alma komisy 
4 - Eksiltmeye girecekler bir haf. 1$0 On Q lnQCQ nundan (158) kurut bedel mukabiliJ 939 senesine ait ticaret odası vcıika • ta evci hava milıtcprhğı intut ıube- de alınabilir. 

sını ve (5875) liralık muvakkat temi· ılne müracaatla vesaik almalan lazım- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- s - Eksiltmeye &ireceklerin 24 

Emniyet Umwn Müdürlüğün. Tahmin edilen bedeli "17.181" lira 
an : .. 50" kurut olan .. 35.000,, metre patis· 

1 - Emniyet amirleriyle muameıat ka 29 teınmus 939 tarihine raıtlıyan 
memurları için yaptırılacak azı 230 cumarteti l~?il saat 11 de kapalı .zarf
çoğu 250 adet kaıket kılıfı ile birlikte la alınmak usere eksiltmeye konul-

natlarını havi olarak 2490 sayılı kanu· dır. misyonundan : sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele .. 
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak· 5 - lıteldilerin kanunun 2 ve 3. cil 1 - Beherine tahmin edilen fiyat rinde yazılı belgelerle ilk teminatla ... 

yazlık cakct 7. 8. 939 tarihine müaadif muftur. • 
pazartesi &ünü saat 15 te açık ek • 2 - İlk temınatı "1288" lira "6~" 
ııltme ile münakasaya konulmuıtur. kurut olup ıartnaıneıi her gün komıe 

2 - Beher adedine 650 kuruı fiyat yondan parasız olarak alınabilir. 
biçilen kasket lahfiyle cakete ait 3 - ~ıteklile~i~ 249() sayılı kanu· 
nümuneyi görmek ve şartnameyi al • nun tarıfatı dahı~ınde tanzim edecek
mak isteyenlerin umum müdürlük aa- leri kap~h teklıf mektuplarını en 
tın alma komisyonuna müracaatları. geç belh giln ve ~itten bir saat eve-

ları kapalı zarflarını ikinci maddede maddelerinde yazılı veaaikle birlikte (45) kurut olan (13350) adet kısa don rını ve teklif mektuplarını behemehal 
yazılı vakitten bir ıaat eveline kadar ille tenıinat ve teklif mektuplarını iha kapalı zarf uıuliyle münakasaya ko - ihale ıaatından bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi • le Matlnden bir saat eveline kadar ko- nulmuıtur. M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
linde vermeleri lzımdır. (3124) 13157 mlıyon• makbuz mukabili vermeleri 2 - lhalcıi 11 ağuıtoı 939 cuma gü- meleri. (3171) 13144 

lizımdır. {30l2) 12982 nü saat on birdedir. 

Yapı ve imar işleri 

Kalorifer ve elektrik 

3 - İlk teminatı (451) liradır. 
Yün fanila alınacak .. - şartnamesi her gün öğleden 200.000 kundura 

3 - Eksiltmeye airmok iıteyenle • line kadar k?~1•Yon başkanlığına 
rin 121 Ura 87 kuruıluk makbuz veya makbu• aıukabılındc vermeleri. (5055 

son~a M. M. V. 11tın alma komisyo. 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko- nundan bedcJıiz olarak alınabilir. alınacak 

banka mektubunu ıııuhtevt teklif ınek /2987) 13036 
tesisatt ilanı 

misyonundan : 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

1 - Beherine tahmin edilen fiyat sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
(200) kuruş olan (10620) adet yün fa. delerinde gösterilen vesaikle teminat 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miıyonundan ı 

tuplarını ve 2490 tayılı kanunun 4 cU 
maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltıne günü saat 15 fc kadar komiı· 

Nafıa Vekaletinden ı nil kapalı zarf uıuliyle münakasaya ve teklif mektuplarını ihale saatından 
M M fı'f boy 1 1 konulmuıtur. behemehal bir saat cveline kadar M. Uml I mı .. emesi 1 - Eksiltmeye konulan i•: Anka· 2- İhalesi 10 a~··toı 939 ..-r-mb-

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi 
yatı (470) dört yüz yetmiı kurut olan 
(200.000) iki yüz bin çift kundura ka 
pah zarf usuliyle münakasaya konul-yona gelmeleri. (3134) 13112 :ır .... r- :r M. V. satın alma komisyonuna verme-da yaptırılmakta olan Atatürk liıeıi günü aut on birdedir. all~!IOL leri. (3168) 13141 '"""• tesisatıdır. 3 - İllr. teminatı (1593) liradır. 

Kışhk elbise ve kastet 
muştur. 

• Ketif bedeli: 154425 lira 11 kurut· 4 - Şartnamesi her gün öğleden fre... gömleği ihftlCik 
M. M. V. Denıa l.eYaaım Satın tur. sonra M. il. V. satın alma komisyo . 

Alma Ko111iıyonundan ı 2 - Ekıiltme 11. 8. 939 cuma cUnil nundan bedelsiz olarak alınabilir. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. Jlpflrlla<ak miıyonundan : 
12 000 kilo tutya beyazı 29 000 kilo saat _ıs te nafıa vekilcti yapı ve imar 5 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 

1 
_ Behcrine tahmin edilen fiyat 

2 - İhalesi 2 Ağustos 939 çarşam • 
ha günü saat on birdedir. 

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

Emniyet Umum Müdürlüğün. . · be ·r 1.ooo kilo neft ıs 000 k"lo işlen reiıligi eksiltme komiıyonu o· sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- (ııo) kuru• olan (l
4

.
500

) adet frenk 
den • krıstal . ıı 1 000 kilo ka · beı. dasında kapalı zarf uıuliyle yapıla · delerinde gösterilen veıaikle teminat 2 

• .. ham bezır · Ynamıt zır kt v t lcJ'f k 1 .h gömleği kapalı zarfla eksiltmeye ko -1 _ Umum müdürliikte mustahdcm . 'ıcurıun üıtübe 9 000 k"I ca ır. c ı ı me tup arını ı ale ıaatından nulmuıtur. 
emniyet amirleriyle muamelat me • 2.000 ~ılo be 26.000 kilo ç. İ . ı o 3 - Ekıiltme tartnameıl ve buna en az bir uat eveline kadar M. M. V. 2 - İlk teminatı (2284) liradır 
mudan için kumaı ve diğer levaum• kaba u~;~ ı~ıelin 40 kil:u ı::~·::~ .,üıcfe.r'.i evrak 7 lira 72 kurut bedel aabn alma komiıyonuna vermeleri. 3 - Şartname.; he• gün öğleden 
dahil azı 230 çoğu 250 takım maa İta• zu 40 kı g y g mukabılındc yapı ve imar itleri reiı • (3166) 13139 ıonra M. M. V. satın alma komisyo -k . 39 t "h• .. blau. d" lig.inden alın b'lf ç al et.kışlık elbıse 5. 8: 9 arı ıne mu- 1 _Tahmine ı~en bedeli 44320 Ji- _ E . a 1 r. . . . . izıne ınacak nundan (155) kuruı bedel mukabilin-
aadıf cumartesi güniı saat 11 de kapa- 1 karıda cını ve ınikt 4 kııltıneye gırebılmck ıçın 11- de alınabilir. 
lı zarf uıulı"yle mQııakasaya konul . ra 

0 
an ylu ..,..ya malze--s·ı 1a5rı ğya • teklilerin 8.971 lira 26 kuruıluk mu· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ı 

zılı 10 ka cm "" ..... a uı- kkat temi 1 1 
f • d 4 - haleıi 9 afuıtos 939 çarşamba muştur. "hine rastlıyan aaı ·· ·· va . nat verme er ve na ıa ve- mııyonun an ı cünü saat on birde yapılacaktır. 

2 - Beher takımına 25 lira fiyat tos 
939 tar~ kapalı zarfla alı~ g~~~ kaletınden bu ite girebileceklerine 1 - Beher çiftine tahmin edilen S - Eksiltmeye girecekler 2490 sa-

birilen elbiselere ait nümuneyi gör . ıaat 14k'3~ı-eye konulmuştur ma u- dair a.lı~mıı ehliyet veaikaaı ibru et· fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kurut yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin-:ı • zere e ıı .... · )erı lazıınd 1 (20 000) • • bi 'ft · k 
mek ve şartnametinı alına isteyenle • İlk t ırıinatı 3324 lira olu t ıne ır. 0 an · yırmı n çı çızme a- de yazılı belgeler ile ilk teminatlarını 
rin umum müdürlük satın alma komis 

2 
-. h e ün komisyondan 22p2 şakr Bu vesika eksiltmenin yapılacalı palı zarf uıuliyle mllnakasaka konul- ve teklif mektuplarını ihale saatinden nameaı er g u- ·· den en az k •• n.. ı · "da i tu 

yonuna müracaatları. lled 1 ukabilinde alınabilir gun . . ıe b ..... eve ııtı • muı r. behemehal bir saat cveline kadar M. 
3 _ Eksiltmeye girmek isteyenle . ruı İc :;.)erin 2490 sayılı k. le istekhlc~ın Nafıa Vekiletine milr• 2 - İhalesi 3. Ağustos 939 perıem- M. V. satın alma komisyonuna verme-

rin 468 lira 75 kuruşluk teminat mak· 
3 

-;- l~t~ ~ahilinde tanzinı ed:~uk- caatla ve dılkeçclerine en az bir ka • be günü saat on birdedir. leri. (3167) 13140 
buz veya banka mektubunu muhtevi nl u~ kar la 

1
t klif mektuplarını en e - Jeınde ~o.ooo liralık kalorifer ve elek· 3 - İlk teminatı (8680) ıckiz bin 

erı apa 
1 

e geç ·k tesıaat ııı kı d • ı · aıt yü 1cae r d Karyola alınacak teklif mektuplarını ve 2490 sayılı ka - b lr .. saatten bir saat ever trı . yaptı arına aır ıı ı z ae n ıra ır. 
nunun 4 cü maddeııindc yazılı belge k e d ı g~n ve patada bulunan korrıiıne yaptıran l ıdareıerden alınmıı vealka 4 - Evaaf prtnameıi (743) yedi M. M. V ek&leti Satın Alma Ko-
lcrle birlikte saat 10 ı kadar komiı . a 

8

~ :sı~ ğına vermeleri. s • rabtetıne eri rnuktazidir. Bu müddet YÜZ kırk üç kuruı mukabilinde M. miıyonuadaa : ' 
yona teslim etmeleri. yon 81 an (

1

3407) 13376 zarfında v~ıiJı:a talebinde bulunım • M. V. satın alına komisyonundan alı • ı _Beherinin liyatı (19) on dokuz 
(3139) .. 13114 yanlar ekıııt.nıeye firemiyeceklerdir. nır. lira 50 kurut olan (2230) adet karyo-

---------.--.--- 5 - !.•t~klıler teklif mektuplarını S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 la (altlı üıtlU) kapalı zarfla ekıiltme-
Zayi - Ankara belediyesinde ka - Zayi - Ankara beledıy~sınden al- ihale gunu 01-ıı 11. 8. 939 cuma ,unu sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- yr: konulmuıtur. 

yıtlı 296 No.lu bisikletimin plikaaını dığım 1179 numar~lı ta~ıı ~toınobil saat 1~ de kadar ekıiltme Umiıyonu delerinde gösterilen veuikle teminat 2 - thaleal 7 afuıtos g39 pazarteıi 
aayi ettim. Yenisini alacağımdan ea • plikaunı kaybettım. Hükmü 

0bnadı. reialiib1e ~buz mukabilinde tellim ve teklif mektuplarım ihale saatin - gilnll 1Ut on birde yapılacaktır. 
kisinin hükmü yoktur. ğı ilin olunur. • •• p edeceklerdır. den en u bir ... t eveJ M. il. V. ... 3 - tık teminatı (3262) liradır. 

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

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

(3053) 13017 

İnşaat ilônı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
ı - İzmirde bir pavyon ve iki cep • 

hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muıtur. Keıif bedeli 38.261 lira 22 ku
rut olup ilk teminat miktarı 2870 lira
dır. 

2 - Kapalı zarfla ekıiltmcıi 11. 8. 
939 cuma günü saat ı 1 de vekalet .. -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve pllnlar 195 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

T. Z. Bıau11nda Adalı SilleJIDID Ankara oıomobil wmrcııı efzi pOlf'da oı.c.. ıeclkmeler lı:aba1 e- hn alma komlayonuaa vermelerL ber ,an iiJedaa 

••'• ''''°' Jaıel ~~-.;a1Uı-mt.L:..-:...:.....:.....:.1...~...:.m11D.. _______ _ 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ca 
maddelerinde yazılı veaaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını İ· 
hale aaatinden bir aaat eveline kadar 
k.Uyona vcnaeleri lhımdır. 



- l:?-

.:!'"''mm 11 K ş ÜYÜ 1111111111111 L.. -- ---------- Yashk, yatak ve yorganlarmı mutlaka kullanımı -----= -: Yazın sıcak havalarda yorgun ba§ınızın serin ve ~ 
: .~".'!'uşak ku§tjiyü yastık ile rahatını temin eder. : 
: ~uştuyu yorgan, ?ılte ve yastık fiatlarında mühim tenzi- S 
: lat yapıldı. (1) lıraya alacagvıniz bir k t•· ·• tık b = - 1 v . k uş uyu yas u _ 
: ucuz ugu ıspata a.fidir. -

§ ADRES: lsta·nbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak E 
- Kuş tüyü F ahrikası = 
§ SATIŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank § 
: Yerli MaJlar Pazarında satılır. 5013 : 
"'• 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

• • • • om r 
Ankara memurlar 

Şirketinden : 

•• sa iŞ 

kooperatif 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku I · t' 
O t ki k 

. l. ge mış ır. 
r a arımıza ta sıt ı satışlara başlanılmıştır. 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kışın rahat etmek istiyen sayın 

ortak v~ müşterilerimize §İmdiden kömürlerini almalannı tavsi-
ye ederız. 2669 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

: SAÇ BAKIMI GÜZELL1GlN EN BIR1NCl ŞARTIDIR '§ 

§ PETROL NİZAM ~ - ~ -§ Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri § 
: mücerrep bir iJaçtır. -
~ Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer E 
.,1111111 NlZAMETTJN D1LER TAKSIM Eczanesi 50141111111~ 

Cereyan kesilecek' 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

30. Temmuz. Pazar günü sabah saat 5 1/ 2 den 8 zeka

dar zaruri bir ameliyenin icrası için Mamak, Harita daire

si, Ask~ri Hastane, .Balkehriz bağları ve Demirli Bahçe 

semt~er~nd~n ... elektrık cereyanının kesileceğini sayın abo-
nelerıınıze ılan olunur. 2786 

~============:============~======~ 

Şef ve memur alınacak 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 

Yüksek ticaret mektebi mezunu olmak üzere merkezde, Ada
na ve Malatya Fabrikalarımızda münhal tef ve memurluk] ara ta
] ip olanlar mufassal tercümei hallerini tirketimizin (Ankara Ye
ni şehir Posta kutusu No. 2) adresine göndermeleri. 

Satlhk hurda eşya 
.Matbaamızda mevcut muhtelif hurda eşya 5.8.39 cumar

tesi günü saat 14 te açık arttırma suretiyle satılacağındaın 
talip olanların Müessese muamelat şefliğine müracaatları. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -----------------------

Pavyon İnşaat ve tesisatı 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 

---·--------------ı. - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem ::E 
:= pavyonu ve tesisatının tııhmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku- := 
== ruştur. :E -
-

2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: = -A - Eksiltme şartnamesi = -B · Mukavele projesi = -C • Umumi fenni ve busus1 şartnameler = -

---------:= D - Keşif cetveli -:= E - 1 adet 1/ 200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 parça § 
=: 1/ 50 tatbikat planı ::E 
:E İstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- := = da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay Satış Deposu := = Müdüriyetinden alabilirler. -

3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 15 te İstanbul = --- -- Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil = - -=: ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· := = 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = -:= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş := 
:= muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz = = olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. = =: A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamanı :E 
:E bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- := 
:= }erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. := 
:.:: B . Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. -
=: 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede ya1ılı saatten bir := 
:= saat evveline kadar lstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu §§ 
:= Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt · := 
:= me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta := 
:= ile gönderilecek makbuzların nihaye't 3. cü maddede yazılı saate = 
:E kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış := 
:= o lma "' liizımıiır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 E: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

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 
Ağustos 939 çarşamba günf 
saat 15 şe kadaır Ankarada 
Etihank genel direktörlüğü
ne verilmis olmalıdır. 2671 

1 u ' 
Öğle ve ak§am alakart 
yemek servisleri ihdas 

Yemeklerde müzik zammı ı 
yoktur 2734 ........................................................ 

Dans dersleri 
Azami bir ayda mükemmel dans 

öğretilir. Müsait salon ve müzik mev
cuttur. Ulus'ta G. M. rumuzuna mek
tupla müracaat. Tediyatta teshilat 
gösterilir. 2777 

/) 

He111 Radyonuzuı işleti ı;t 
~cm(de ev ınızi tmvlt roerı 

EV/NlJE ÇENİie CE~EYANI 01.MAYANJ.APll 
fWl ' RllKİ'PSİr 2 İPEAL 
ri!;J RADYO 

SPARTON 64961.TIP 

8 lambalı 16 dan 2000 m . dalgalı 

l'f alnız 8 voltluk bir akllmlllat6rle itler 

MARKONi "400 TİP 

!!> lamba lı ıe dan 2000 m. dalgalı 

e istasyon ı~ın otomatik ayar tertibatı vardır 
'20 wattıw~ 1111 .. " ~ .. ıuu• lllt 111DınOl1t61le ...... 

Veresiye satış 
SAHİBİNİN SESİ \ 

ANKARA İSTANBU~ 
Koc Ticaret Türk Anonim ~irkefi Ulus meydan1 Beyoğlu İstiklal caddesi No. 302 

Diplome Mütehassıs Kupör 

O. ZEKİ 
Terzi oğlu 

~llllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlfllllllllllllllllllll!:. - ---
~ Pavyon İnşaat ve tesisatı --

-------
----

----
Türkiye Kızılay Cemiyeti Umull}i ~ -Ankara için teshilat yapılır. -

.ıuu Dr. Abidin Enginsoy 1111L. ~ Merkezinden : § .. - - -- - -:Cebeci Hastanesi Bakteriyologu : := 1. - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem:= 
§ve salgın hastatık1aı· mütehassısı§ Kuru ceviz kerestesi :: pavyonu bina ve tesisatının tahminı keşif bedeli (142432) lira (41):: 
: T : ı = kuruştur. := 
: ahlilat laboratuarı Ti. 1 725 : steyenlere istenildiği şekilde ya - -
E:Yenieczane üstü Kınacı han asaı·= pılır .. Sipariş ~abul edilir. Fiyat eh· := 2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: := 

P : vendır. Sebat ış hanında komisyoncu _ A - Eksiltme şartnamesi = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr Bay Rahmiye müracaat. 2752 := B - Mukavele projesi = 

İnşaat ilanı 
Eti BanlLton 

Divrigi civarınJ; banka-

---- C - Umumi fenn1 ve hususi şartnameler = -D - Keşif cetveli = -
iktisat Vekôleti E - 1 adet 1/ 500 vaziyet planı ve 14 adet 1/ 50 tatbikat planı =: --:E (Cepheler ve maktalar dahil) :: 

lktısat Vekaleti Maadin Umum § 1stiyenler bu şartname ve evrakı 7 ·lira 12 kuruş bedel mukabi- § 
Müdürlüğünden : 5 linde Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbul'da Kızılay ES 
za;ına ta6f ViÇe nabiyesinın !Lbuhem- = !st<Y.lb.ı.ı1 ...... Ilct.t..>R~.u ~}i_~~~i.Y~nden aıabn•rı.... · = 
şin köyünde şimalen Çukul deresiyle = Kızılay hanında (Kızılay Deposu-.. MUdüriyeti .:;ezdinde füül~füilınl -
Abu deresinin birleştiği noktadan sa- =: ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3 
at camiine vasl olunan hattı müsta- = 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. § 
kimin Çikolit (Taşköprü) köprüsün- = 5. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş =: 
den Kula neferliği tepesine mevsul = muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz = 
hattı müstakimi katettiği A noktasın- =: olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: = 
dan başlayıp Sallazor tepesi saat ca- = -
mii hattı müstakiminin Çikolit köprü - A • En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 
sü (TaşkÇiprü) Kula neferliği tepesi S: bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- =: 
hattı müstakimini katettigvi B nokta- - !erinden ahnmış fenni ehliyet vesikası. = - -sından geçerek Sallazor tepesine hat- := B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. = 

mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü
nakasaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız inşaat Şubesin
den, Divriği'de Demir Ma
deni işletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e- tı münkesir, şarkan Sallazor tepesin- :E 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı•saatten bir E: 

. den Pandikür köprüsüne hattı müsta- := saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay D eposu :5 
.. ••••••••••••• kim, cenuben ve garben Pandikür köp := Müdüriyetinde müteşekkil ihale kômisyonuna getirilecek, eksilt_ := dilecektir. 2670 

OZAYJK 

* Marka 
Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer

merden, kendine mahsus rengi, par
laklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si· 
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O -
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera • 
kende satış yerleri : Nazmi Balkanoğ· 
lu ve Mehmet Tunç, Telefon> 1760 ve 
Hasan Bal dudak Telefon: 1423 

DAKTİLO KURSU 
61 iNCi DEVRE 

sine Ağustos ilk haftasında baş
lıyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) 
ayda diploma verilir. 
Belediye sırasında Hanef apart. 
kat 1 No. 4 Telefon : 3714 2780 

U L US - ıo. inci yıl. - No: 6462 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

rüsünden başlayıp Çukul deresiyle A- - me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta := 
bu deresinin birleştiği noktadan geçe- := ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cil maddede yazılı saate = 
rek hudut başlangıcı olan A noktası- -
na hattı münkesir ile mahdut 921,7 := kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış = 
hektar hali ve sahipli arazide Hacı := olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 =: 
Şahinoğlu Faik, Tahsin ve Zırh oğlu ';ijı il lll l llf llllll l lfl llllll l lllll lll il llf lll lll l lll il lll l llllf il lll lllll lllll lrF 
Ahmet taraflarından aramakla mey-
dana çıkarılan Manganez madeninin ---------------------------
60 yıl müddetle adı geçenler uhdesine 
ihalesi yapılacağından maadin nizam
namesinin 36 ve 37 inci maddeleri mu 
cibince bu işe itirazı olanların 10. 6. 
939 tarihinden itibaren iki ay müddet 
içinde Ankara'da İktısat vekaletine ve 
mahallinde makamı vilayete bir isti
da ile müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 2117 

Riyaziye dersleri 
Lise fen şubesi dahil bütün sınıfla

ra riyaziye, fizik dersi verilerek as -
gar1 zamanda 'ikmal, Avrupa vesair 
imtihanlara hazırlanır. Ulusta (R) ye 
müracaat. 2789 

Lokanta ve Gazinoların 
nazari dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kaJite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

«=====================================================; 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Sar1 Zambak 
Baş Rolde: Martha Eggerth 

GÜNDÜZ 

14,45 • 16,45 - 18,45 ve öğleden evel 
10 ve 12 ucuz matinelerde iki film 

1 - Benden Mesut Kim var 

2 - Sarı Zambak 

HALK 
BU GÜN BU GEC~ 

Büyük Macera ve heyecan filmi 

Bakir Ormanlar 
Hakimi 

Seanslar: 

13,30 - 17 - Gece 20,30 da 
ve 10,30 da ucuz matine 

BU GECE 

Kırmızı Çiçek 
Baş rolde : Merle Oberon 

GÜNDÜZ iki film 

1 Kırmızı Çiçek 
' 

2 ·Kanii Yol 
• Seanslar : 

14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 
10 ve 12 de ucuz matinede iki fi lm 
1 - Deni"' Devi - 2 - Satılık Hayalet 

BU GECE Ankarapalas yanındaki Açrk Hava Sinemasında Hz. Süleymamn Hazineleri 
Cebeci ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 
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