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MAARiF sowı Baıvekilimiz görüşmelerle birlikte devam edecek 
ı ı 111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 bugün ge 1 iyor 

Maarif Vekilimizin 
çok kıymetli bir 
nutkiyle kapandı 

Dr. Saydam'a Hariciye 
Vekilimiz de 

refakat ediyor 

Önümüzdeki hafta 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Bura
da bulunmakta olan Başvekilimiz 
Doktor Refik Saydam İstanbul'daki 
tetkiklerine devam etmiştir. Başveki
limiz bu sabah saat 10.30 da yanında 
Vali Bay Lutfi Kırdar olduğu halde 
Galatasaray lisesine giderek on birin
ci Yerli Mallar Sergisini gezmiştir. 
Bay Refik Saydam, bu arada pavyon 
sahiplerine bazı sualler sormuş ve et
raflı izahat almıştır. Başvekilimiz öğ
leden sonra bazı hususi ziyaretler 
yapmış ve akşam üzeri Haydarpaşa • 

lnailiz ve Fransız askeri 
saranın alml'ş olduğu kararlar 

memleketin en uzak köşelerinde 
bile sevindirici akisler bırakmıştır 

heyetleri Moskova'ya gidiyor 
M "f ŞA d'" ak anı mesaisini bitirmiş ve Maarif Vekili- ya gel".erek ekspresin arkasına bağla -aarı urası un ! . . k" l k " 
· B H Al" Y" l'ı"n çok kıymetlı bır nut ıy e apanmış· nan hususi bir vagonla ve yanında mız • asan - ı uce d" v .. l Ş " k ·· s ğ 
Ş ... • d" k "" l •malarına ait malumatı ıger sutun arı- Hariciye Vekili Bay u ru araco -tır. ura nın un u ça 
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d b ı k Maarif Vekilimizin sürek ı a ı' ar ve can- lu olduğu a e n ara ya are e e -mız a u aca sınız. • . . 
...ıan sevgı· tezahu"'rleriyle kar•ılanan nutku şudur. mıştır. t d b 1 
v " Başvekilimiz, stanbul a u unan 

"- Aziz arkadaşlarım, vekiller, Vali Bay Lutfi Kırdar, Par-
Şüra'nın iki haftadanberi devam et- ti ve hükümet erkanı tarafından uğur

mekte olan çalışmaları bugün sona er- lanmıştır . ..... .,.. .. -.-... ---... -.. -............... -.. , ... " (Sonu 4 üncü sayfada) a:tJ!lSP 'V %.JLL~ X -

111111111111 

Bone diyor ki : 
Müzakereler mühim 

noktalar üzerinde 

fi len neticelenmiştir 

Paris, 29 a.a. - Bonnet dış vaziyeti hakkında 
• fazırlar Meclisinde yaptığı beyanatta, Londra ve 
:)aris kabineleri arasında son günlerde yapılan 
gorÜ§meler vaziyetine göre Mosko~a n:ıü_z~ke:e -
terini izah etmiş ve heyeti umumıyesı ıt...>a~~yle 
diplomatik müzakerelerin mühim noktala: . uze
rinde filen neticelenmiş olduğunu ve polıtık sa
hada halledilecek yalnız nüans ve teferruat mo-

Maarif Şurasının 
kapanış celsesi • · l ·ı· H b" N seleleri kaldığını bildirmiştir. Franıız Harıcıye Nazırı Bona, ngı ız ar ıye azırı 

1 
d ) 

• Haaan - Ali Yücel 

Bir spor 
, htıdisesi 

Maarif meseleleri memleket davası halinde 
en kıskanç bir ihtimamla tetkik edildi 

H B l . Ü b b (Sonu 6 ıncı saya a or e ıta e era er 

Türk- Yunan 
~---....ti uau__ 

B. Metaksas'ın Orta 

Elçimiz _şerefine verdiği 

ziyafetteki nutku 
Atina, 29 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: 

münasebetile 
F. R. ATAY 

Soldan sala dolru: lstanbul Üniversittsi Edebiyat Fakültl.'sİ Dtkanı Hamid On-
6unsu, Siyasal Ifi!gill.'T Okulu Direktörü Emin Erişirgi/, lstanbul Ünivtrsitesi Umu

mı ıktısat ve maliye teorisi ordinariyüsü Prol. Ntumarli. 

Türkiye orta elçisi Ünaydın şerefi
ne verilen öğle ziyafetinde Başvekil 
~etaksaı a§ağıdaki nutku söylemiş -
tır: 

"- Aziz elçi ve dostum, 

Geçenlerde "Ulus" gazetesin
de Demirapor'la Galatasaray a
rasındaki son maçlardan birinin 
bitaraf hikayesini okumu,tum. 
Sanki bu Ankara ve İstanbul ıe· 
birlerinin bir ıeref, haysiyet ve 
namus mücadelesi idi. Eğer İs
tanbul oyuncuları hatta ceza vu
nııu ile, pek de muvaff akiyet sa
yılmamak lazım gelen bir gol 
yapmıtlarsa, binlerce ağızdan 
yekpare bir çığlık, ve iki misli 
elden sürekli l:ir alkıt kopuyor. 
Eğer Ankara oyunculan tam ma
nası ile bir .,ol yaparlarsa, bütün 
stadyomda buz gibi bir sükut! 
Bu sükut hasmane bile olmalı. 
dır ki hazır bulunan bir kaç an. 
karalı kendi hemıerilerini alkıt
Jamağa bile cesaret edememi,
ler ! Acaba Ankara' da da böyle 
mi idi? Bilmiyoruz. Zaten biz fU 
veya bu tehir sporcularının ve o
yuncularının hususi bir kusurla
rından bahsetmiyoruz. Biz bü
tün Türkiye'nin oyuncularında 
ve seyircilerinde centilmence bir 
sporcu terbiyesinin nasıl :müm
kün olabileceğini dütünüyoruz. 

Maarif Şurası umumi heyeti dün saat 9.30 da Maarif Vekilliği 
Müsteıarı lhsan Sungu'nun reisliğinde toplandı. 

Atina'daki vazifenizin hitamını bü
yük bir tee~sürJe karşılıyoruz ve bu 
suretle bet senedir bu memlekete de
rin merbutiyetini göstermekten fariğ 
olmamış olan tecrübe edilmiş bir dost 
tan ayrılıyoruz. 

Gümrük ve lnhiaarlar Vekilimiz 8. Raif Karadenü 
Cibali labrikaaında tetkikler yaparken 

"UI " h . . . h"k us mu arrırmın l ayesi-
ni okuduğum vakit, eğer bu maç
lar tekerrür edecek olursa, hadi
seler beklemek icap edeceğini 
dütünüyordum. Nitekim geçen 
gün maç kanlı bir zabıta vakası 
ile kesildi. 

Senelerdenberi ayni ,ehirde i
ki kulüp arasındaki farkkirı re
kabetten yanar, dururduk. Ayni 
anane sivil ve gayrisivil mektep. 
ler, nihayet tehirler arasındaki 
müNbakalarda da teaaüs etti. 
Biz sporu türk gençliği için tanı._ 

(Sonu S. inci sayfada) 

1 - Orta okul açılamıyan yerlerde/ 
kifayetli görülen ilk okullara orta öğ-

retime ~a~ırla!ıcı ~kş~ ~ınıfları -~~ _ MaJ· este 
mak salahıyetı verılmesının orta og - Karol 
retim komisyonunca tetkikine dair 
Yayın Direktörü Faik Reşit Unat ta
rafından verilen takrir okunmuş ve 
Vekaletçe tetkiki kararlaştırılmıştır. 

2 - Plan komisyonu raporunun ge
çen toplantıdan kalma yüksek öğreti
me ait kısmı hakkında komisyon rei
si Sıyasal bilgiler okulu direktörü 
Emin Erişirgil'in izahatı dinlenmiş • 
tir. Bu kısım şu esas~rı ihtiva edi -
yordu: 

A) İstanbul üniversitesi tıp ve fen 
fakültelerindeki kılinik ve laboratu -
var sıkıntısının izalesi için Ankara 
tıp fakültesinin inşası işinin tacili ve 
Ankara Ziraat enstitüsünde bir tabii 
ilimler fakültesinin tesisi. 

dün Efes'te 
tetkikler yaptı 

Karol'ün Korfo'ya gitmesi Yunan 
kıriliyle görüımesi muhtemel 

B) Bütün fakülte ve yüksek mek -
teplerin bir elden idare edilerek ku • 
vet tasarrufunun temini. 

C) Bütün yüksek mektep ve fakül
telere şamil bir kariyer. akademik ni -
zamının teessüsü için kanun hazırlan-
ması. 

D) _ Ankara üniversitesinin teşki
li ile muvazi olarak Ankarada bir mil
li kütüpane tesisi. 

E) Üniversite şehirlerinde talebe
nin yeme ve yatma ihtiyaçlarını kar -
şılayacak tedbirlerin, bu şehirler be • 
lediyeleri ile müştereken alınması. 

F) Aynı mesleğe eleman yetiştiren 
fakültelerde sınıf ve tedrisat bakı -
mından birlik temini. 

İzmir, 29 (Telefonla) - Dün ak· 
şam hususi yatlariyle buraya gelmiş 
olan Romanya kıralı Majeste Karol, 
gece şehir gazinosunda bir müddet O· 

turduktan sonra yatına dönmüştür. 
Majeste Karol bu sabah Efes hara

belerini ziyaret için Selçuk'a gitmek 
üzere saat 9.30 da otorayla hareket et· 
ti. Vali Ethem Aykut Majesteye refa
kat etmekte idi. Efes'e gidiş geliş es
nasında istasyonlarda toplanan halk 
Majeste kıralı alkışladı. Kıral Efes
te alikalı tetkikler yaptı ve Efeı'i de 
Bergama gibi zengin bulduğunu söy
ledi. Majeste kıral bu tetkiklerinden 
memnun görünüyordu. Majeste Ka • 
rol saat 13 e doğru istasyona dönerek 
bir müddet istirahat etti. Majesteyi 
hamil olan tren saat 14 te Selçuk'tan 
İzmir'e hareket etti. 

. Siz yalnız Yunanistan'ın çözülmez 
hır dostlukla bağlı bulunduğu asil 
memleketinizin layik bir mümessili 
de~il, aynı zamanda parlak bir suret
te ıfa ettiğiniz vazifenizden büsbütün 
hariç olarak ruhu size hiç yabancı ol
mıyan bu memleketin siyasi ve ente
lektüel bütün tezahüratına iştirak et
mesini bilen samimi bir dost oldunuz. 
Yükıek vazifenizi ifaya memur edil • 
meden çok evelce, iki memleketin 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Gümrük Ye İnhisarlar Vekilimizin beyanah 

Tütün satışları normaldir 
Tütünlerin satılmadığına dair çıkarılan 

aksi Şayialar asılsızdır 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bir müddettenberi Istanbul' da bu

lunan Gümrük ve İnhisarlar Vekilimiz İzmir ve İstanbul' da yap. 
tığı tetkikler dolayısiyle fU beyanatta bulunmu,tur: 

1 - Vekaletimize bağlı bütün teşek-
• • j külleri İstanbul'da ve İzmir'de gör-v az 1yet1 n dü~. Evela tü.tün vaziyeti hakkı~da Beynelmilel 

vahameti karşısında 

Fransa'da seçim 
. tehir ediliyor 

Paris, 29 a.a. - Dün alqaın Bqvekilin riyasetinde toplanan 
nazırlar heyeti görütmeleri hakkında Havas ajansı fU malumatı 
al~ıttır: Daladiye'nin yaptığı bir beyanatı müteakip nazırlar 
aeç_ı~lerin tehir edilmesi~e ve bugünkü parlamentonun tetrii dev: 
resının mayıs 1942 aenesıne kadar uzatılmasına karar vermitler
dir. 

Sayın Majeste kırat Karol'ün ya. 
rın sabah hareket etmesi, yunan su
larına geç~rek Korfo'ya gitmesi, yu
nan kıralı ıle görüşmesi muhtemeldir. 

G) Yüksek mektep ve fakültelerde 
asistan mikdarının arttırılması ve a -
sistanlığın yalnız doçentliğe münte -
hi bir kariyer sayılmaması ve asistan
lıkta geçirilen müddetin staj sayıl -
ması için kanuni mevzuatta tadilat 

İspanyol mültecileri Meksika'da 

Meksiko, 29 a.a. - 400 İspanyol 
mültecisi, dün akJam vapurla buraya 

f ge lı;ni ıtir. (Sonu 4 üncü sayfada) 

Bu hususta bir kararname neşredi
lecektir. Bu kararname, aynı zaman
da, kanunuesaside tasrih edildiği veç
hile, ayanın muvafakati ile mebusan 
meclisinin her zaman feshedilebilece
ğini tasrih eyliyecektir. Bu suretle. 
mebuaan mecliıiııin teırU devreıinin 

uzatılmasına saik olan enternasyonal 
vaziyetin bugünkü vahameti ortadan 
kalkarsa, Reisicümhur, hükümetin ve 
ayanın muvafkati ile mebuaan mecli
sini 31 mayıı 1942 den evel daiıtabi
lecektir. 

malumat vereyım. Gerek İstanbul da 
ve gerekse İzmir'de satılmamış tü
tünlerimizin çok olduğu şayiasını 
duydum. Bu ya hakikati bilmiyenler 
tarafından ifade edilmiş yahut da hu
susi bir maksat takip edenlerin uy• 
durdukları haberdir. Bilirsiniz ki her 
senenin tütün mahsulü memleket• 
ten bir yıl sonra ihraç edilmektedir. 
Bu sebepledir ki her yılın gelecek se
neye devrettiği stok bir senenin re
koltesine yakın bir rakam gösterir. 
1937 yılı haziranı sonunda tüccarların 
elinde 52 milyon kilo tütün bulun
makta idi. 1938 yılının haziran sonun
da bu rakam 52 milyon 400 bin kilo. 
dur. İçinde bulunduğumuz 1939 yılı
nın haziran ayı sonunda bu miktan 
gene 52 milyon kilo olarak görmekte· 
yim. 1937 haziranının son gününde 
zürra elinde 3 milyon 400 bin, 1938 in 
aynı gününde 7 milyon kilo tütün var
dı. Bu senenin aynı gün Un deki mik. 
tar S milyon kiloya yakındır. 

Satışlar devam etmekte olduğu ci
hetle yeni mahsullin piyasaya arzına 
kadar zürraın elindeki tütünledn he-

(Soau S iaci u.yi•d• 
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İnsan ve kültür: Pazar müsahabeleri 
Şora'da bir celse 

D. Demlryolları 
U. Müdürlüğü 

Açık bulunan Devlet Demiryolla -
rı itletme umum müdürlüğü tefti§ he
yeti reisliğine Vekalet sekizinci işlet
me müdürü BB. Cemal Hidayet Ser -
tel, sekizinci iJletme müdürlüğilne ah 
vali sıhiyetisden dolayı istifa ve işlet
melerden birisine tayinini istemiş bu
lunan Devlet Demiryolları itletme u
mum müdürü Tahsin Sezer tayin edil 

Yeğenime beş öğüt : V 
Biz kendimizi kah merhametaiz- tura tarafı ıibi ve biribirlerini izah 

ce tenkit, kih bitaraf ve ihtiyatlı ve itmam ederceaine yapılmaktadır. 
bır mutahidi telita düıürecek bir Fakat Hasan - Ali, bu noktayı iıaret 
aacfetle methederiz. Sinirli ve aabır- etmekte h ki d z· b. d b 

Muaşeret ôdabı 
b. · a ı ır. ıra, ız e, a-

aız ır cemıyet ~imamız, ıüpheaiz ki zan, yükaek bilıilerden ziyade ba-

mişlerdir. 

bwıun aebeplerı araamda sayılma • ı ait ve primaire malW..at eluiktir ve 
lı~"'.· ~e~~n .Y~Z .~ıldan beri, ken- ataidarda anlaımaaını aevmediii
dJmızı d.~~~th~.1~ .. u~~rinde !atadığı- miz için yukarılarda dö.ütmesini 
n:ız, dut~~ndugumuz ve ıcraattan tercih ederiz. Ekseriya, lüzumsuz 
bır ~n f arıg olmadığımız topraklar- yere! Humanizma bahsinde ol~uğu 
da hıç olmazsa garb'ınki kadar ileri gibi! 
bir bir cemiyet kurmak içın dört bi- Bir misale daha ŞuA r ' • t• Ak 

·• · · · k · , a nın ıt ıra 

Devlet Demiryolları umum müdür
lilğü, umum müdür muavini B. Fuat 
Zincirkıran tarafından vekaleten ida

rıoır~~. t~ ıp ed~~. n~slin ıevkini v.e ettifim celaeıinde ıahit oldum: re edilecektir. 
enerJısını sarfethgımız halde, neh- Oniveraitenin fonksiyonu nedir? 
ceyi, ~ili ~tmin. ~di.c~~· bulmama- Ne tuhaf! Acaba, bunu ıimdiye 
mız, bızdeki bu aınırlılıgı ve sabır - kadar, hiç kimae teabit etmemit mi 
aızlıiı doiurmuıtur. Bu yüzdendir ki, bizde böyle bir ıeyin münakaıa
ki, kendi hakkımızda, kah haksızca aı yapılıyor? Hayır mesele böyle 
bedbin, kah tarkkiri taazzum'un olmaıa gerek. Fak~t biz hatipleri 
bir misalini verecek kadar nikbiniz. dinliyoruz. Münakaı.' daha ziyade 

Maarif müfettişliği 

• ~uhakkak iri, •~nldığımı~ it çe- ıu mesele etrafındadı;: ilim için mi 
tınd~. Mu~ak~~ ~ı, fena m~naım- Him, memleketin müıtacel ihtiyaç~ 
dakı Aaya yı ıya manasmdakı Avru- ları için mi ilim? Oniverıite, dola
padan ayıran muafe, Çanakkale ve yraiyle mevzuubahia oluyor. 
latanbul boiazlarının ıeniıliii gibi Acaba hanıi taraf haklı? 
ufak ve.~~.! ~~li~~ir. Bir tarih ve Harp aonraamm rejimleri bile, 
hayat gorutunun ıçınden aryrdarak biraz da bu iki telakki ayrılığından 
bir diierinin ıeniyet hükümlerine, doğmuı değil midir? Fikir mi mad
ölçülerine ve telakkilerine uymak, deden, madde mi fikirden? Sanat i
muhakkak ki, muvaffakiyetler ka • çin mi aanat, cemiyet için mi aanat? 
dar .muvaffakiyetaizliklerin de, iaa- Fakat inaanlık, zaman zaman bu 
betla kararlar kadar iaabetaiz olan· gibi münakaıalan kaydettiği halde 
lann da terakümüne yol açan ve bunlann bir türlü bir mutlak hiik • 
medeniyet mücadeleai yapmıt ve me bağlanamadıklannı de eninde 
yap~kt~ olan n.eaill~ri, mübaliı~- ve aonunda, hayatm bütü~ bu 1ribi 
lı peuunızmalar ıle bır o kadar mu- münakatalan örtüp yoluna devam 
baligalı optinizmaJar araamda yıp- eylediğini de kaydetmeaini ihmal 
ratan bir dev eaeridir."8ir dev eaeri eylememiıtir. 
ki~ çal~t~an _ kadrolannı, ~·~ur mü- Beabelli bir feY ki, bir "ilim için 
manl~nı, ~utteına ıeflen~ v-: ad- ilim" kaideai vardır. Çünkü ilmin 
lan ikıde bır unutulma tehlıkeaı ıe- bir mahiyeti bunu müatelzimdir 
çiren belirmit kurbanlariyle adlan Fakat bunun hemen yanmda bir d; 
daha o dakikada unutulmıya mah· bizzat ilm'i bu payeye çık.'ran ... 
kW.. belirmemit ku~banlannı ver- ~~pi~ vardır ki, bunların batmda, 
meclikçe, baılaaa bıle devam ede- ılım'm cemiyet'in en büyük kudret 
mez. vaaıtaıı olmaaı ıelir. Demek ki 

Fakat türk milletinin bu deve- ilim'in bir 19ylere yaradıimı iabata 
aeri, biliyoruz ki, devam etmekte- lüzum yoktur. 
dir. Bu •mniyettir ki bize taze ham- Fakat bizde, meaele bilha ... üni· 

Selçuk kız aanatlar okulu tabit 
ilimler muallimi Bn. Seniha Hızal 
açık bulunan üçüncü aınıf Maarif mil 
fettişliğine 55 lira ile tayin· edilmiş -
tir. 

Hatay Vilôyeti P. l°· T. 
şebekesi teslim alındı 
Şehrimize gelen malfunata göre 

Hatay vilayetindeki posta, telgraf ve 
telefon tebekeıini fransızlardan tesel 
lüme giden heyetimiz vazifeıini bitir
miı ve tebekeyi tamamen teüim al
mııtır. 

Devlet matbaası 
Şehrimizde liurulacak 
Şehrimizde kurulacak bilyilk De•

let matbaaaı plln ve projelerinin ha -
zırlanması için Batnkaletin 1939 
bildçeıine bir mikdar tahıisat konul -
muıtu. Başvekalet Devlet matbaası 
binasına yarıyacak münasip bir arsa 
aramaktadır. Arsa bulunduktan ıonra 
plln ve projelerin yapılmaaı iti mü -
nakaaaya çıkarılacaktır. 

idare heyeti reiai B. 
Nihat Ali Üçüncü 

Milli Piyango İdare 
Heyeti teıekkül eHI • 
Milli piyangonun idare heyeti · te -

şekkül etmiştir. Heyet, Maliye Veka
leti adına varidat umum mütllir mu
avini BB. Nihat Ali Oçünciı, Ziraat 
Bankası adına Merkez Müdürü Meh
met Ali Temay, Cümhuriyet. Merkez 
Bankası adına muhasebe müdürü Abi
din Erker'den mürekkeptir. Milli pi
yango idare heyeti reisliğine varidat 
umum müdür muavini B. Nihat Ali 
Üçüncü seçilmiştir. 
İdare heyeti, yeni idarenin teşkili

tını yapmak ve yeni milli piyangoyu 
tertip etmek üzere çalışmalarına baş
lamış bulunmaktadır. 

Adli tebligatın posta ile 
yapılması talimatnamesi 

Posta, Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğü adlt tebliğatın poata ile 
yapılması tatbikatına bir hazırlık ola
rak posta müvczzilcrinin adli tebli -
gatı ne tekilde yapacaklarını gösterir 
açık bir liaanla yazılmış bir talimat -
name hazırlamaktadır. 

Nihat, 
Dün gelen aon mektubunda Av. 

rupa'ya gönderilecek talebe müaa
bakaaını kazandığını tebtir ediyor
ıun. Seni tebrik ederim. Bu pek ıü
zel bir baılan&'ıçtır. Gördün ya de
diklerim çıkıyor. lltimaaa, tavaiye. 
Y• filan lüzum kalmadan kendi 
gayretinle imtihanı vermeğe mu-
vaffak oldllll. Arkaaı olmıyanlarm 
gösterdikleri aly ve ıayretin bota 
gitmediğine aen güzel bir misal teı
kil ediyorsun. Temenni ederim ki 
bütün hayatında yalnız kendine 
güveneain ve feyzini baıkalarına 
değil, kendi abaterine borçlu ola· 
aml 

Şimdi ıana gene bazı tavsiyeler
de bulunacağım. Bunları hiç ihmal 
etm~~ek, bilhassa &arp diyarında 
bu ııbı huauaatta çok dikkatli dav
ranmak lazımdır. Çünkü memleket 
te •en aadece bir fertsin, münase
betaiz bir hareketin görülürse se
nin görgüsüzlüğüne, terbiye noksa
nına hükmedip &eçerler, fakat Av
rupa'da ıeni bir milletin mümeıaili 
l'~bi ;KÖrürler ve yapacaim her han
gı bır kusuru teımil ederek ( türk
l~r medeniyette çok &eri 1 ) derler 
kı bunun vebali çoktur. 

Şimdi belki muateret adabına 
dair Yazacaiım feyleri çok basit 
bularak dudak bükecek, amcam 
beni hala yedi yaıında çocuk zan
nediy~.r, diyecekain. Hayır oğlum! 
Her gun öyle garip hadiselerle kar
ırlatıYorum ki batkalannm lauba
liliklerinden ben üzüntü duyuyo
rum. Bu adamlar yaptıkları hatala
rın fa.-krndadırlar ve bilerek yapı-
yoriar. Sebebi atikir: fena itiyat, 
alıtkanlık ! 

Yazan: Selim Sırrı T ARC AN 
gerinmek, gürültü ile akamnak ba
tını katımak, burnunu karıthrmak 
(hap yapmak) küçük parmağını 
kulağına sokup titretmek, eliyle 
ditlerini ayıklamak, höpürdeterek 
kahve çay, çorba içmek, yatakta 
giyilen pijama veya gecelikle gün 
düz dolatmak ve bilhassa kadmla
nn karıısmda dolaımak, ikram e
dilen bir likörü bir yudumda bitir
mek, piyano, keman çalarken ko
nutınak, bir baloda bir suvarede 
tanıtmadığı genç kızları dansa da· 
vet etmek, söz söyliyen bir zatın la· 
kırdıamı kesmek, batmda fapka 
varken 'bir kadmla konutmak daha 
bunlara mümasil bir çok muaıeret 
kaideleri •ardır ki bunlan ailede, 
mektepte göre, ıöre dikkat ederek 
herkes öğrenir. Bir toplantıda mü
temadiyen burnunu karıttıran veya 
kahveyi höpürdeterek içen okumuı 
yazmı§ yaılı batlı münevver zevata 
çok teaadüf ettim. Trenle Ankara'
dan lstanbul'a giderken, Pendik'le 
Erenköy aruında hat boyundaki 
villaların balkonunda pijama ile o
turan 1rençler gördüm. 

Onun için aana en büyiik nasiha
tim yabancı memleketlerde evza ve 
harekatına, hal ve tavırlarına ai-. ' .. 
yım kutamma, kadmlara kartı mu-
ameılene, bir ~yelle, bir davette, 
oturup kalkman-. mikalemene çok 
itina et. Bil ki aenin en küçük ha
reketin onların tenkit gözünden 
kaçmaz. Orada ikamet edeceffn 
panaiyonda, tanıthiın, ahbaplık 
peyda ettiiin ailelerde, devam ede
ceiin müeueaede ıana kartı yani 
türklüie kartı bir hürmet hiaai u
yandmnaia bak. Günün birinde o
radan ayrılırken arkandan: 

Türk genci ne rabıtalı, ne 1'.&•ik 
ne terbiyeli idi deainler. leler yaptırabilmektedir. verıite'ye bağlanınca, elbette ki: 

Açıkça ve iftiharla ileri aürebi - a) Ne ihtıaas kadrolarını yetiıti-
liriz ki, aon Maarif Şuraaı, bu ham- receiiz diye, üniversiteyi ameli 
lelerden biriai olm11ttar. m..ı.k ............... ibar.t bir mü-

Yergi itiraz ve temyiz 
komisyonl•ı reislikleri 

ŞUra'ma bir oelıwm•• W.... ••••:r-Wı...leWHriaı 
dam. Daha iacelz'=de la •' e la) Re .. '" r'IMe Dtm 71'1*- Ankara, İzmir, Seyhan vil&yetleri 
clavw ..... 11 .. eclilmif. Çek .... calm ~ ......... W,,erait~ merkezinde mUtetekkil veriİ itiraz ve 
71UUD1 ki, onda bulunamadım. Fa· memleketm buaiinkü ihbau ihtiyaç- temyiz komiayonlannda evelce Adli
kat okuduklanmdan ve clup/ukl•- 1~8n~ .ı:•••"•:.ı.:~": .. _ • 1- - - - • - 'A &"yıN''e1fAltitİ~'""°rr.nmn-f~ı .:tr~r._r<.1,.,..."1 
nmdua anladım ki, maarifçile~, biy~~ ~er;"iıb~dmı.ı buit bir komisyonları tetkill hakkınd~ki ~a • 
davalanmıa araamda bu en buyilk ..• ~~cı are • d ... A tot nunun tatbikatı olarak yerlerınde ıp -
davaJ'&, velnki bir irticali münaka- utilltanmna ~'in .., ~ =I 1 ka edilmitlerdir. Bu reisler İstanbul
fa,,. müzakerenin biraz t ... düfi ve aübatamm milfi" "':7 -_e • da BB. İmıail H•kkı Ağraaoy, Viea -
,,. biras da .mirli havumcla olama, manada t .... a. ve t.ralıriimune ea- lilddin Verim, Ramiz Akdoğan, Anka-

Ceıniyet hayatmda yafıyan me
deni inaanlar bütün hareketlerinde 
umumi muaıeret i.dabma riayet et
mekle mükelleftirler. Meaeli tren
de, otobüate, tramvayda, sazinoda, 
ti1atroda, kütüphanede, otelde top
la yerlerde batıra, baflra konut
mak, kahkaha a~ boiazım ka
mprak tiik•··~ .......... 

Unutma ki Avnapa'da memleke
tin hayaiyetini aen temail eclecekain, 
aenin en küçük kuaurun bütün va
tandatlannı rencide edecektir. Gö
reyim •eni tam manuiyle bir centil
men ol f Yolun açık olaun 1 Güle, gü
le ıit, güle, güle gel! 

mütalea ve muhakemenin DefleriDİ sel .~~m~ ~..na:· . . .. . b. rada Mehmet Tevfik Şenocak, İzmir -
nna11flanbr. ..~ -!• etmm ...,I ıze de Hasip Kayıran, Seyhanda Münir 

, . '---- kendi ilim cıha• ve vuıta anmızı 
Cevad m m.,eJeya ortaya -7- ....ıı_ 1 bi-"'- 6 . Pulattır. 

undaıa ve Baltacaotlu'nun müclafa • ~·ne- odan en ~~t ml....,k •J'dı~ 
bafka, H Ar'Din ıu u•a aon erece ..... aç o aıa en ı ---------------

umdaa . d~~ .. • 1 •
1 

• ok hayatDDDdaa tecrit etmit olunu. haaaaaı deiil, ilim, aııl •• tahaiteD, 
tavzih •• tnhit e ıcı toz enm U• Univenite, kendinden iateaen bu yaratıcı imanın yaratıcılıima İnaD • 
d11mı b iki vufa elinden seldili kadar ma• maaı ve bunun yeni delillerini, yeni 

"- Liaenin birkaç ana vufı u- lik olauya balum. Geriaini zaman nesillere tevdi etmeai haaaaaıdır. 
lunduiunu, milli cepheai ka~ar hu· halledecektir. Türkiye'nin kültür ve Ve bunların hepai, eier yeni mo
manizma'ya dayanan cepheaa de ol· teknik leVİyeai yükaeldikçe, bu iki- da bir takım demagojik iddialar 
dutunu ve türk ruhunun insani olan lilr her ileri memlekette olduğu ıi- peıinde kotulnuyacak ·oluna, pek 
her teYe kıymet vererek yükMlmek bi 'tekliğe inkılap edecek ve tü~ güzel malW.. olan 19ylerclir. 
clivuma bailılıiuu. •• ,, biveniteıi yahut üniversiteleri da- Fakat biz Şura'nm celaeaine dö-

Ne mutlu bu genç arkadata ki, hi. diierleri gibi, "ilim, ilim içindir,, nelim. Bu celaede, aözü bununla bi
bu memlekette ilk Vekil olarak, hu- tiannı yükseklerde tutacaklardır. tirelim, ilim muhitlerine ve ocakla
manizmayı, devlet lehçeaine, devlet Zira, harp aonraıuyn bütün hid- nna yakıtan ve onları diier türlü 
tefekkürüne ve devlet zihniyetine det ve tiddet rejimleri, bazı müea - muhit ve ocaklardan tefrik eden bir 
10kmuıtur. Maludur ki, bizde, ıar• aea hakikatlan yıkmıya muvaffak ıey vardı ki, o da, hüriyet idi. 
bm en büyük deierleri, eter ıire • olamamıılardır ki. bunlann baım· Şura'mn bilhaaaa bir maarif pla· 
bilmiflerae, de..-let kapıaının, bir da, ilmin iatiklali ve ıuna ve buna nı hazırlamak Üzere toplanmıt ve 
fıraatmı kollıyarak, aralığından ıir- ve hatta ıu methut olan politikalı, bu bakımdan birçok eaulı kararlar 
mitlerdir. Ve hepai böyle bir aıimb demasoaab ve ıamatacı cemiyet- aldıiını da ilave etmit oluriak, 
gibi girmitlerdir. Meaele, kapağı bir lere hizmet edemiyeceği gelmekte - duyduiumuz aevinci ifade etmİf o -
içeriye atmaktadır. Ondlm aonraaı dir. ilim, yaratıcı i.naanın yalnız ya• bınaz. 
kolaydır. Devlet kapıamdan giren ratma ve yarattıimdan faydalanma Burhan BELGE 

Dün · gene Diyarbakır 
çok sıcak yaptı 

Dün tehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmit. rüzglr garpten ~i
yede 3 metre kadar hızla esmiıtir. 
Günün en yUkıek ııcaklıiı 35 derece 
olarak kaydedilmittlr. 

Yurdda hava: Egenin cenup ve or
ta Anadolu'nun garp kııımlarında a
çık, doğu Anadolu ile Trakyada çok 
bulutlu ve mevzit yağıtlı, diğer yer
lerde umumiyetle bulutlu geçmittir. 
Yirmi dört aaat içindeki yağııların 
karemetreye bıraktıfı au miktarları 
Sarıkamı§'ta 6, Gireaun ve Kara'ta 5, 
Erzurum'da 3, Trabzon ve Ardahan
da 2, Edirne ve Bayburt'.ta 1 kilo
gramdır. 

Rüzgarlar: doğu, cenup ve cenubu 
şarki Anadolu bölgelerinden cenup -
tan, diğer bölgelerde ekaeriyetle ti -
maiden saniyede en çok 9 metre ka -
dar hızla esmiştir. Yurdda en yüksek 
sıcaklıklar: Antalya, Van, Balıkeair
de 30, İzmir ve Afyon'da 31, Sıvu'ta 
32, Adana'da 33, Konya'da 34, Elazığ 
ve Erzincan'da 35, Malatya'da 36, Si
irt'te 37, Diyarbakır'da 39 derecedir. 

Pıyıs - İskenderun hattı 
12 ııustoslı bize ~ecek 
Şehrimize gelen mal<Unata göre 

devlet demiryolları iıletme idaresi 
tarafından gönderilen delegeler ce
nup demiryolları idareai delegeleri a
ruında Payaa - İskenderun demiryo
lunun devir ve teaellümü itine ait 
muhtelif meseleler üzerinde müzake
reler devam etmektedir. Payaı - İs
kenderun hattı cenup demiryolları i
dareıi tarafından 12 Ağustosta Dev
let Demiryo,llarına tamamen devir ve 
tealim edilmit bulunacaktır. 

Lağvolunan ve irtibatı 
değittirilen gümrükler 

Haydarpaşa gümrük aalonu idare 
memurluğu, Bodrum gümrük müdür -
lüğil mülhakatından Gümütlük güm
rük idaresi, Haydarpata müdürlüğü 
millhakatından Şarköy gümrük me -
murluğu liivolunmuş ve Edirne güm
rük mülhakatından Uzunköprü güm
rük ba' müdürlüğü Sirkeci müdürlü -
ğüne bağlanmıttır. 

her 19y, ikamet veaikaama raptedi· 

lir. V • biraz aonra, ·~~~atl~k Ah::· lllllllllll lllllllllllll il lll il lllll il llll il lll llll l lll l llll l il l l l il il l l lllll lll il il il l llllllllllllllllllllllllllllllllllUllll llll lllllll il il l llllll il il lll l l il il il lll l 1111 
larını iktiaap eder. Butun ~f ~ila er manya Sovyetlere kredi. açacak-

i,.i ,lizım 
1
;•

1 
f~~:.alı ~~~1~1 eli~~~: Gürültüsüz bir harp ıA il ~ mrıl,, Hadi bir heyecan! Kalem-

7aa mma a vva k fJ )er harekete gelir, aütunlar dolu-
kartulmaktır. Bu "bevvap,, teo ~a- Mançuko ile dıı llogolistan ara- au yazılar yazılır Arkaamdan bir 
tik rejimde, çok kudretli ve za~un sında aylardan beri cereyan eden baıka haber: "l~giltere Alman• 

harptan bahsediyorum. Bu iki ülke 
adı. Her teYI kendı mehakkıne vu- biz avrupalılara o kadar uzak ve 4ldi NU~Lv ni bir telaı! Eakiden falan devlet 
rur ve onun bir "gavur,, tarafını yabancıdır ki onlar arasındaki kav- falancaya tecavüz etmek üzere 
bulurdu. Bugün artık o hıtım ve ıa- gaya tamamiyle lakayıt kalabiliriz. diye dünyayı telita veriyorlardı. 
zabı kalmamıttır •• E~ki, aalah.iyeti Fakat madalyanın bir de ters tara- tebliğlerde binlerce kişinin öldü- Nimi ve hu.asi müeuuelerde Ç&• Şimdi huna devletler araamda 
de yoktur •. ve a~ık ~rtica ı te~ııl et- lı var. ÇOnkii Jlan,uko'nun filen ğü, ylblerce tayyarenin dlJfllrül - bf&D erkekler v.aifeleri bafmda doatluk riva).etleri ile aynı mak-
~emektedar. Çunku o n.e~neya tem- japoa ve dıı Mogolistan'ın Sovyet düğü haber veriliyor. brapız bulunmryacaklar, kadın- aat uirunda çahııyorlar. Propa-
aıl etmek, ana yaaa mucıbınce mem- idaresi altında olduğunu bilmiyen Gene ilci hükümetin merkezinde lar da tuvalet yapmıyacak ve bo- ıandanm cilveleri! 
nudur. Fakat, bu "bevvab", gene var mı? Çarpııan yerli kıta/arın siyasi mümeasiller vazifeleri başın- yanmıyacaklarmıt. 
mevcuttur. Ve bu bizim, bizim he· yardımiyle Sovyet ve japon ordu- dadır, ıene ticari münasebetler es- Erkekler lehine bir iltimu mı 
pimizin, bazı itler üzerinde, aüku- ]arıdır. kisi gibi devam etmektedir. Her diyecekainia? Süae lüzum aörmi-
n-tle ve lazım olduiu kadar eaaalı Vaktiyle bu netameli bölgede ne şey, tam bir sulh içindeymiş gibi yenlerden aü-. görenlerden İM 
düllünmemizcfen ibarettir. zaman bir ka,ak hudut müsademe- cereyan ediyor. Yalnız hududun aüuüzlük aranıyor. 

Meaeli, Vekilin beyanatmdan si olsa, derhal Jloakova ve Tokyo muayyen bir no.lctasında ber gün l.tanbul'un eğlence derdi 
anlı70l'Ulft ki, humanizma, milli ter- hükiimetleri harekete geçer, biribir- miktarı artan kuvetler, adeta bir Yaz ıeldi mi, fatanbul refikle-
bl·v-:ze zıt bir unaur olarak ele a- /erine protesto 1ağdırırlar, komis • harp tecrübesi yapmakla me.,gul - rl • ı - ır rimizde her ıüıı eilence ye en 
IDUD1tl Çünkü Vekil, bir telif yap· yon/ar teplrkül edip hudut hldise- dür/er. Dolrusu dünya cidden ga - tarifeleri indi, iniyor, inecek diye 
llU}'a çalıııyor. Gayreti çok metkur &ini mahallinde tetkik ederdi. Şim- ripleştl. Elli sene eve/ 6/müı bir yazılara teaadüf ederiz. Bu dert 
olsun •• Fakat ,acaba hangi milletin di kepi kolları arasında değil alay- diplomat kalksa da bu hadiselere ıene en hararetli aafhaamda bu-
hanai humaniat liaelinde, ıreko-la- lat ve lırkalar arasında, topuyla, ıahit olsa, acaba ae düıünürdü? lunuyor. Fakat hiç merak etme-
tin teclriaat kadar kudretli ve ....ıı tarikıyla. tayyaresiyle muntazam Bu vaziyete bir ad vermek icabe· ainler, dertleri pek yakında halle-
bir milli tarih, milli edebiyat tedri- harplar oluyor da, her iki taraf da derae ne diyeceğiz: ''Dostane bir clilir. Şurada yazm 80Duna De kal-
aatı yapalmamaktadır? Hanıi mem· bundan habersiz görünliyor. Bu harp" mı?. •** dı ki 1 
lekette, humanist tedriaatm lüzuma hale o kadar alıııldı iri artılr pro-
fikrl, milli terltİJ'enİn ihmali HUiu . testoya bile ıazum görülmlJyor. Sa- Sü maelai Propasandtı cilveleri . 

Unutulan biri 

Doi1'111u bi:11 cidden vefaaız ve 
unutkan inaanlanz. Her sün bah
aini ettiklerimizi bile aradan bir 
müddet seçince nuıl unutuveri-
yonaz. 

itte onu da unuttuk. Kimi mi? 
Cannn ıu meıhur "Süleyman e
fendi" yi. Süleyman efendi ataiı, 
Süleyman efendi yubn, gazete 
aütunlannı haftalarca hep onun 
dedikoduau ile doldurduk da, 
merhumu timdi ayda yılda bir ol
ama anmak habrmuzdan geçmi-
yor. 

Bir kere daha yauk olclu ,Sü. 

Federasyon yüzme teıvi~ 
/ 

mü11bakalar1 
Geçen hafta Hatay'da yapılan yüz

me müsabakalarına Ankara yüzme ta
kımının da iştiraki dolayısiyle bu 
haftaya tehir edilen federasyon teıvik 
müsabakaları pazar günü saat 14,30 
da yapılacaktır. Bu mUsabakalarda 
derece alanlara madalya ve en çok pu
van alan kulübe de federasyon kupa
aı hediye edilecektir. 

Hakemler: karar hakemi, ıu spor -
lan ajanı. Diğer hakemler: Enver, 
Fuat Bora. Ziya Ozan, Namık. 

Müsabaka programı: 
1 - 100 metre aerbest, 
2 - 100 metre aırtilstü, 
3 - 200 metre kurbağalama, 
4 - 400 metre serbest, 
5 - Atlamalar, 

6 - 4X 100 bayrak yarııı. 

Nalbant mektepleri nizamnamesi 

Ziraat Vekaleti tarafından hazır -
lanmış bulunan Nalbant mektepleri 
ve nalbantlık aanatı hakkındaki ni • 
zamneme İcra Vekilleri heyetince tas 
dik olunmuf. dünkü reuıi gazetede 
intişar etmiıtir. 

Koyun pazan yangını 

dolayisiyle bir teşekkür 
19 temmuz 1939 tarihinde şehrimiz 

Koyunpazarı caddeainde wku bulan 
yangında, mağazamız kısmen yanmıt 

ve kısmen yıkılmıt idi. 
Emtiamız Ankarada mümessili bu

lunan Osmanlı Bankası vaıitasiyle 
yangından yalnız yedi gün evel "İT
TİHADI MİLLİ" TÜRK SİGOR • 
TA ŞİRKETİ'nce sigortalı bulundu· 
ğundan mezkur tirket gerek Oaman
lı Bankası ve gerekse Ankaraya aure· 
ti mahauaada izam etmiş olduğu mu 
temedi vaaıtasiyle bize son derecede 
teshilit göstererek haaar keyfiyeti 1i 
halletmiıtir. 

Bu suretle Osmanlı Bankası de1!
letiyle "İTTİHADI MİLLi" ŞtR · 
KETİ'nden icabeden tazminatımızı 
nakden ve tamamen ve aagart bir 
müddet nrf ında almıt bulunmakta 
olduğumuzdan kendilerine teıekkür -
!erimizi arzedeıU • 
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Sovyetler ve demokratlar 

ULUS 
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a.a, Matbuat Servisı 

Denıokrat devletlerle Sovyetler 
ar~sında dört aydanberi devam e
den görüşmeler hakkında Moskova
dan gene iyi haberler gelmeğe baş
lanu~tır: l.ondra'nın ve Paris'in de 
teyit ettiği bu haberlere göre, artık 
aovyetlerin sulh cephesine iştirak
lerini temin edecek olan anlaşmanın 
İmzası bir gün meselesinden ibaret
tir. Ve hatta askeri anlaşmayı mü
zakere etınek üzere bir İngiliz ve 
bir fransız askeri heyeti Moskova' -
Ya gidecektir. 

Amerika'nın Uzakşark'taki 

enerjik hareketi ve İngiltere 
(inliler bir Japon 

tayyaresini düıürdü CUMHURİYET . 
VAKiT 

i ngiliz gazeteleri uzak_şarkta Amerikan • 1 ngiliz 

menfaatlerinin muvoziliğinden bahsediyorlar 
Va§İngton, 29 a.a. - Dün Japonya ile A~eri~a arasındaki mü

nasebet hakkında B. Hull ile matbuat ınüınessillen ~mc:la Yjf1-
lan görüşme es'Dasında gazeteciler mumaileyhe bırçok sua er 

sormuşlardır. Fakat Hariciye Nazın, 
çok ihtiyatlı ve ketum davranmıştır. 

Chunking, 29 a.a. - Çinlilerin tay
yare dafii bataryarları, Hupeh'in şar
kında kain hungmei kazası civarında 
bir japon bombardıman tayyare~ini 

düşürmüşlerdir. Bu . t~yyarede Ja .: 
pon erkanıharbiye reısı general To1ı 
dahil olmak üzere yüksek rütbede 11 
japon zabiti bulunuyordu. 

lktısadi kalkmmada 
kooperatifin rolü. 

Yunus Na.eli, bugünkü başmakalesinde 
kooperatiflerin iktisadi kalk!ı:ma.da re
fahı artırmada oynadıkları bırı.~cı d~re
cede rolün ehemmiyetini teb~ru.z. ~:tıre
rek hükümetimizin kooperatıfçılıgı teş
vik• ve himaye hususundaki kararım. ve 
bu sahada memlekette baş!ıyan faa~_ıye
ti kaydettikten sonra, bir. ~ı~ım . ~unya 
iktisadiyatınm libirentlerı ı.çı_n bızım d_e 
ihracat mallarımızda teşkıla:ıanmakh
ğımız lazım geldiğini ilave edıyor. 

Hatay endüstrisini 
canlandırmak lüzumu 

Hikmet Münir, "Günün akisleri,, sü
tununda, yerli mallar sergısinde. t~ş
hir edilen Hatay mamulatının çeşıtsız
liğini ve yabancı elde kalmış bu vatan 
parçasının en.düstrisine karşı gôsteril
miş olan ihmali kaydederek derhal ~~
rekete geçilmesi ve Hatay endustrısı
nin canlandırılması luzumunu ileri sü
niyor. 

Bu haber sulha candan bağlı o
llltı her memleket efkanumumiye
ainde sevinç uyandıracaktır. ~ünk.ü 
ısovyetlerin i,tirak etmediklerı bır 
•ulh cephesinin noksan bir sulh cep
lı~si olacağı herkes tarafından tak
dır edilmektedir. Böyle bir sulh 
cephesi nıaddeten zayıf olur. Çünkü 
i_arp demokrasileri ıarktaki mütte -
fıklerine k.,..,ı giri,tikleri taahhüt -
l~~i kolay kolay yapamazlar. Sonra 
hoy}e bir sulh cephesi manen zayıf 
ol"llr. Çünkü sulhun korunmas~~ 
Yardım, ötedenberi sovyet dı§ polıtı
kasının en esaslı hedefini te§kil et
llliştir. Bu sulh cephesi kurulması 
bahsinde §U nokta unutulmamalıdır 
ki, bu demokrat devletlerden evel 
10vye:lerin benimsedikleri bir poli
tika idi. Sovyetler, sulhun korunma-
31 İçin sulha taraftar olan devletle
rin bir araya gelmeleri lüzumunu i
leri sürdükleri zaman diğer devlet
ler bundan kaçınmakta idiler. Oto
riter devletlerin tecavüz politikala
l"lnı önlemek için sovyetler tarafın
dan teklif edilen yol takip edilmi, 
0~saydı, Çekoslovakya hala müsta -
kıl bir devlet vaziyetinde yaıamak
ta devam edecekti. Bu malum oldu
ilt içindir ki Moskova müzakerele • 
rinin uzayıp gibnesi, sulha bağlı o -
lantan sabırsızlandırdı. Bununla 
beraber bir noktayı daima hatırda 
tı.ıtınak 'lazımdır: Sovyetlerin iki 
deınokrat devletle üç taraflı bir itti
fak yapmalarında asla zorluk çık
tnı, değildir. Tecavüze karşı biribi -
ıine yardım meselesinde Sovyetler
le lngiltere ve Fransa arasında Hk 
günden anla§ma hasıl olmu§tur. Fa
k at Moskova görütmeleri bundan 
çok daha fÜmullü bir gaye istihdaf 
ediyor: 

B. Hull, dün Japonya ile yeni bir 
ticaret muahedesi akdine karar veril
miş olduğunu ilandan eve] Uzak 
Şarkta alakaları bulunan devletlerle 
istişareye asla lüz~m. olmadığını söy 
]emekle iktifa etmıştır. 

sil bir tedbir ittihaz etmeği, yani 
İngiliz _ Japon ticaret. muahed.en~
mesini feshetmeği derpış eylemış ı

di. Böyle bir hareketin halen muta
savver olduğuna delalet edecek orta-

Tayyare ateş alarak yere düşmüş, 
parçalanmış olup içindekiler derhal 
telef olmuşlardır. Zabitler, bir askeri 
konferansa iştirak etmek üzere Şan
ghay'a gidiyorlardı. YENİ SABAH TAN 

1911 tarihli ticaret muahedename
sinin feshi, B. Hull'ün gazetecilere 
söylediği gibi, Vaşington'da bulunan 
İngiliz ve Fransız diJ>lo.mas~ ... mü
messilleri ile her hangı bır goruşme 
mevzuu teşkil etmemiştir. 

B. Hull, bunu söylemekle Ameri
ka Hariciye Nezaretinin Uzak Şark
ta müstakil ve oradaki vaziyetin A
merika menafii üzerindeki tesirle
rinden mülhem bir siyaset takip et
mek azminde bulunduğuna işaret et
miştir. 

Bu siyaset, Amerika hükümetini 
beynelmilel mesai birliği yoluna gir
dikçe itimatsızlığını artıran Ameri
kan efkarı umumiyesinin azami mü
zaharetine nail olacaktır. 

Japonyaya karşı ambargo 

da hiç bir şey yoktur. . . 
Fakat Tokyo görüşmelerı fena hır 

istikamet alacak olursa, !ngilte~e ~ü 
kümeti Japonya üzerinde tazyık ıc
rası içi~ birçok vasıtalara malik ol -
duğunu Japonya'ya hatırlatmanın za 
ruri olacağını düşünebilir.,, 

Chun-king, 29 a.a. - Şimali Shansi
de kain Suiyan'ın garbinde piyade ve 
süvari kuvetleri ve tanklarla Çin mev 
zilerine hücum eden japonlar, mağlfıp 

edilmiş olup şark istikametine doğru 
ricat etmektedirler. 

Amerika'ya mukabele 
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Almanya ile Japonya arasında 
ticari bir anlaşma aktedildi 

Bertin, 29 a.a. - Resmi bir tebliğ, '91 '1lll'.L~ 
dün öğleden sonra Almanya ile J a -
ponya arasında imza edilmiş ~la.n ti. -
caret ve tediye muahedenamesının bır 
klering itilafı ve Alman yanı~ J ap~n:· 
yaya açacağı krediler sayes.mde ıkı 
memleket arasındaki ticaretın artma-
sına fevkalade hadim olacağını bil -
dirmektedir. 

Muahedename, önümüzdeki ilkteş
rinin birinci günü meriyet mevkiine 

Fesih karar1ndan. 
Çin çok memnun 

Amerika Cin' e 7 50.000.000 
altm ruble tteriyor 

Bugünün meselesi 

Hüseyin Cahit Yalçın, bugünü_n mü
him meselesi Almanlara yahut ıtalyan
lara hakikatın sesini işittirmek oJ.dugu
nu söyledigi bu başmakalede, eger bu 
milletlere dıinya realitelerini göstermek 
imkanı olsaydı, bugünkü patırdı~arda_n 
ve gürültıilerden eser kalmayac~g:nı ı
zah ederek alman ve İtalyan hukumet
lerinin pro~aganda yeliyle efkarı umu
miye üzerinde yapttğı tazyiki ve müt
hiş işkenceyi tebarüz ettiriyor. 

lngiltere - Fransa - Rusya 
anlaşması 

Necmettin Sadak, bu baş m~kalede 
Moskova'dan iyi haberler gelmege baş
ladığını, Sovyet - Fransı~ -.• t?~iliz .. an
laşmasının iyi bir yola gırdıgını, muza
keratın neticesiz kaldığını zaman za
man ilan eden alman ve İ talyan matbu
atının sevinci, anlaşmanın sulha. ne k~
dar faydalı olacağına kafi dehi teş_kıl 
ettiğini söylüyor ve bu anlaşmD: ta~a~
kuk ettiği takdirde harp tehlıkesının 
büsbütün ortadan kalkacağını ilave e
diyor. 

Moskova, Alman gazetesinin 
haberini tekzip ediyor 

Mektepler erken bathyacak, 
fakat .. 

Maarif Şurasının, mekteplerde eylül 
başlangıcında derse başlaıı~a~ı yol~n
daki kararı uzerine vekaletın, ıkmal ım
tihanları tarihini 15 agustos olarak tes
pit ettiğini yazıyor ve .. talebeyj b.u ka
dar dar bir zamanda beyle sıkı bır va
ziyete sokmanın bir dereceye ka.dar hak
sızlık olacağını söyliyerek, bu seneye 
mahsus olarak bir tedbir alınması mu
vafık olacağı kanaatini izhar ediyor. 

SON POSTA 

Darüş§efaka 

Burhan Cahit, sabahtan sabaha sütu
nunda darüşşefekayi ziyaret eden baş
vekili~ bu müessesenin bir eşini de 
türk k;zları için açmak vadinde bulun
ması miınasebetiyle. darÜ;jşefekanın ve 
mezunlarının memlekete yaptıkları hiz
metleri tebarüz ettiriyor ve darüşşefa
kada bu meziyeti veren şeyin yalnız ora
da tatbik edilen terbiye sistemindeki hu
susiyet olduğunu ve bütün türk gençli
ği disiplinle yetştırildiği takdirde on
dan her zaman darüşşcfeka mezunları 
gibi !:eciyeli, iradeli uzuvlar elde edi
leceğini söyliıyor. 

İlkokul tarih ve 

Vaşington, 29 a.a. - Ayandan Pitt
man, ikincikanun ayında kongre tek
rar açıldığı zaman Japonya'ya karşı 
ambargo tatbik edilmesi hususunda 
israr deeceğini beyan etmiştir. Mu
maileyh,, Japonya ile münakid tica
ret muahedenamesinin feshedilmesi
nin Amerika'nın Japonyanın Çine 
vaziyet etmesine lakayt kalacağı ha
yaline kapılmaması mülahazasına bi
naen ittihaz eilmiş bir karar oldu
ğunu liave etmiştir. 

girecektir. O zamana kadar intikali Lon<lra, 2B a.a. _ Çunkging'den 
bazı tedbirler ittihaz olunacaktır. Royter'e bildirdiğine göre, Çin hari-

Moskova, 29 a.a. - Tas ajansı, bah
riye halk komiserliğinden aldığı ma- aritmelik kitapları 

Bir tenkidi 
Vaşington, 29 a.a. - Japonya ile 

münakid ticaret muahedenamesinin 
1 - Evela Ingiltere'nin ittifakına feshine karşı yükselen yegane tenkid 

Tebliğ, bu muahedenamenin imza ciye nazırı Vang Çung ı:ui ~abancı 
edilmesinin Almanya ve Japonya'da gazete muhabirlerine a~agıdakı beya.
memnuniyetle karşılanacağını, çünkü natta bulunmuştur: 
iki memleket arasındaki ticari müba - Amerika, beynelmilel gayrimeşru 
deleleri iki memleket beyninde mev - hareketlere nihayet vermek ve millet
cut dostluk çerçevesi dahilinde art - ler aıe ında itimadı t~krar tesis et-

lumata istinaden, sovyet şimal donan- Maarif Vekilliğinden: 
masının geçit resmi esnasında bir de- .İlk okullarda okutulmak üzere ya
niz üstü gemi ile bir deniz altı gemi- zılacak tarih kitabı için açılmış olan 
sinin çarpıştığı ve denizaltı gemisinin müsabaka neticesinde matlup evsafta 
yaralandığı hakkında Völkişer Beo- kitap bulunamcldığından müsabakanı~ 
bahter'in 27 temmuz tarihli nüshasın- yeniden açılması ve bu yıl da tedrı-

............. 4 ••<ıS""."" .. ,.. .. .15-.-. ''"··- ~-"-•- .rs.ı .. uecıxa, naroe muraca'ita. Au ....... ~. -. • .ı-

Almanya'Ja memnuniyet maksızın gerek uzak doğuda, gerekse 
. '-~-.:. J.a v~rdift; 1.r.J-·= ı. .. r-.....-..un .... tUN?J faplardan yapılması zaruri görülınü§• 

a ne de herhangi bir yerde böyle bir tür. 
4iren dev · ..&-- _.,., dün Av"" "',..,u.; .. ı .. ~-•·--; .. ~. 

lf.aı. B. Luundeen, hükümeti diplomatik 
- lngiltere'nin garanti altma faaliyetleri ile Amerika'nın harici 

11.l~adığı _fakat Sovyetlerin garanti ticaretini izrar etmekte olduğunu 
edilınelerıne ehenıiyet verdikleri söylemiş ve Amerika'nın Almanya, 

Berlin, 29 a.a. - Almanya ile Ja
ponya arasında bir ticaret muahed~si 

imza edilmiş olması keyfiyeti burada 
bariz bir memnuniyetle karşılanmak
tadır ve bu muahedenin imza edilmiş 
olmasının japon - amerikan ticaret 
muahedesinin feshine bir mukabele ol 
udğu söylenmektedir. 

dünyanın diğer kısımlarında barışı 
temin için mühim bir nüfuz ve tesir 
icra edebilecek vaziyettedir. Bu bü
yük cümhuriyetin Pasifikteki kuvet 
ve prestiji teraziyi milletler arasında 
adalet, kanun ve nizam lehine eğmek 
için kafidir. 

çarpışma olmadığını ve şimal filosu 
geçidinin hiç bir hadisesiz cereyan 
eylediğini tasrih etmektedir. 

*** 
Maarif Vekilliğinden: 4

llrk devletleri vardır. İtalya ve Japonya ile olan ticaretini 
3 G l himaye etmesinin bir zaruret olduğu-- arpta ngiltere'nin ve 

Fr ı na işaret etmiştir. ansa :nın emniyet sahaları vardır 
k" b d Hatip, Japon - Amerikan ticaret 1

• u evletlere kare.ı tecavüz vu-
k d y muahedenamesinin feshedilmesinin uun a lngiltere &ovyetlerin yar · 
dun.la . . . - "Amerikan amele içın iş ziyaı,, de-

k rını lemın etmek ıslıyor. De- mek olduğun:.ı ilave etmiş ve şöyle 
::: ki l~giltere•nin, Fransa'nm ve demiştir: 
t .Yetlerın Moskova'da yapmak is- "- Amerika'nın İngiltere için ken 
~dıkleri 'ey, üç.devlet arasında ba-, disini ateşe atmasını bir türlü anlı-•ıt bir "tff k h d · d -·ı 

Yarı resmi mahafil namına beya -
natta bulunmıya mezun olan zevat, A 
merikanın İngiltere ile anlaştıktan 
sonra bu teşebbüste bulunmuş olduğu 
nu beyan etmekte ve B. Ruzveltin bi
taraflık kanunu meselesinde uğramış 
olduğu hezimeti bu teşebbüsle telafi 
etmek istemiş olduğu mütaleasını ile -
ri sürmektedirler. 

Çin •efirinin memnuniyeti 

Faris, 29 a.a. - Paris'teki Çin se -
firi B. Vcllington Koo, matbuata bir 
tebliğ vermiştir. 

Macar Erkônıharbiye 

Reisi . İ tolya'ya gidiyor 
Budapeşte, 29 a.a. - Macar ordusu 

erkanıharbiye reisi general Enriç 
Verth, beraberinde albay Laszlo, yar
bay Harvarth ve binbaşı Bartolis ol
duğu halde pazartesi günü !talyaya 
gidecek ve orada İtalyan ordusunun 
büyük manevralarında hazır buluna -
caktır. 

İlk okullarda okutulmak üzere ya
zılacak .. Aritmetik kitabı için açılmış 
olan musabakanın görülen idari ve il
mi lüzuma binaen mefsuh sayılması 
ve yeniden açılacak müsabakanın ne
ticesine göre hareket edilmek üzere 
bu yıl da geçen seneki kitapların ted
risine devam olunması kararlaşmıştır. 

Hatay Valisinin 
tetkikleri 

k 1 ı a mua e esı egı , §ar· yamıyorum. Amerika milleti, hali ha-
a v_e garba ıamil bir koJlektif ha- zırda Asya sularında bulunmakta 0-

~1' sıstemidir. Bu, mi1letler cemiyeti r lan Amerikan harp gemilerinin sahil-

M~maile~h, bu tebliğinde Japon. 
Amerıkan tıcaret muahedenamesinin 
feshi münasebetiyle hissetmı:kte oldu 
ğu memnuniyeti izhar etmektedir. 

Alman gazetelerinin •özleri 
Amerika Çin'e 750 milyon 

altın veriyor Lübnan Cümhurreisinin istif ası 

'trosundan daha dar olmakla be- lerimize çağrılmasını istiyor. Biz, 
r~ er. şüphesiz daha müessir bir Avrupa ve Asya işlerine ve yahut 
:•s~ern olacaktır. Şu halde görüıme- harp yapılmakta olan her hangi bir 
.~~n uzun sürmesi tabii addedilme- kıtadaki işlere karışmamalıyız, mü-
ıdır. Filhakika bu gÖrÜ§meleri zor- dahalede bulunmamalıyız,,. 
laştıran bir amil de doJayısiyle ala
kadar olan bazı devletlerin, sovyet 
\>e ingiliz garantilerini kabul etmek

lngiliz gazetelerinin sözleri 
Londra, 29 a.a. - Times gazetesi 

Berlin, 29 a.a. - Yeni alman _ ja _ . Pa~is, 29 a.a. - Paris gazeteleri, 
pon muahedenamesinin akdi hakkın _ Bırleşık _Amerika'nın Çin hükümeti
da mütalealar beyan eden Lokal An- ne 750 ~mılyon altın ruble ikrazda bu 
zeiger diyor ki· lunacagına müteallik olan haberlerle 

Kahire, 29 a.a. - "Mirsi" gazetesi, 
Lübnan Reisicümhurunun istifa et -
mek tasavvurunda olduğunun rivayet 
edilmekte bulunduğunu haber vermek 
tedir. 

Antakya, 29 a.a - Vali Şükrü Sök
mensüer vilayet içinde tetkiklerine 
başlamış ve dün Arsuz ve Süveydiye 
nahiyelerine giderek halkla görüşmüş 
bu nahiyelerin ihtiyaçlarını, halkın 
dileklerinj tespit eylemiştir. 

Valimiz bugün de Köseyir köyle
rinde bir tetkik gezisi yapmış bundan 
başka ilk okulları ve liseyi ziyaret et
miştir. 

te tereddüt göstermeleridir. Bunda yazıyor: 
al 1911 tarihli Japon - Amerikan ti-ınan entrikasının büyük mikyasta 

J caret muahedenamesinin Amerika ta· ro oynadığına şüphe yoktur. Çünkü 
h d 1 rafından feshine Londra'da fngilte-u ev etlerin İngiliz - Sovyet ga-

. re ile Amerika'nın yekdiğerini her ı-antısinden endi§eye dü•melerine 
h k Y hangi bir siyaset yolunda taahhüde aı a biı- sebep tasavvur edilemez. sokmağa çalışmamakla beraber bu iki 
Garanti alman taarruzuna kar,ıdır. memleketin Uzak Şarktaki menfaat
-Almanya ya taarruz etmek niyetin- ]erinin müvaziligini göstermekte ol
d~dir ki, o zan;ıan bu garantinin bü- duğu nazariyle bakılmaktadır. !ngi
l'uk kıymeti vardır. Ve bu yüzden liz - Japon ticaret muahedenamesinin 
hu devletler sovyetlere kar§r tefek- istikbaline gelince, - hali hazırda 
kür etmelidirler. Yahut da taarruz Tiençin ihtiJafının halli için Tok
etrnek niyetinde değildir ki, o za- yo'da müzakereler yapılmakta olma
~an da garantinin manası kalmaz. sına binaen - bu muahedeyi feshet
b akat Almanya'nın tazyikı altında mesinin muvafık olup olmıyacağının 

U devletler garantiye karşı vaziyet tetkik edilmesinin şimdilik zamanı 
'-ltnıl}lardır. Bu vaziyet demokrat olmadığı mütaleası vardır. Fakat ah
devletlerle sovyetleri, Baltık hav:ta- val ve şerait, Vaşngton'un hattı hare
'•lla karıı daha uyanık davranmıya ketine mümasil bir hareket icrasını 
~:~k eden bir sebep olmalıdır. Çün- zaruri kıldığı takdirde İngilterenin 

\.t kendi memleketlerinin bu dere - hattı hareketi tamamiyle değişecek

"AI' . · fevkalade alakadar olmaktad ı man • Japon muahedenamesinin . _ - - _ _ ır ar. 
akdi, uzun bir hazırlanmanın semere - 1111 4%% il 5 il l il 5 .. 1" LTCW 
sidir. İki memleket arasındaki müna -
sebetlerin sistematik bir surette ısla -
hı, bugünlerde amerikahlar tarafın -
dan istimal edilmekte olan metodlar -
dan tamamiyle farklıdır. 

Bir tayyare kozasında 
dört kişi öldü 

. Jap?n~a, Almanya ve İtalya gibi, Londr~, 29 a.a. - Bir sivil ingiliz 
ı~tısadı _sıyas7t1erinde bir tek yolu ta- tayyaresı yere düşerek parçalan -
kıp etmışler~ır: hayati saha için mü- mış ve .. ateş almıştır, 4 kişiden ibaret 
cadele eden Japonlar, hiç bir tarafta olan mure~tebatı telef olmuştur. 
muvaffak hal çaresi araştırmıyorlar. 

Amerikalılar, teveUüd edecek iktı
sadi netayici düşünmeksizin muahede
yi feshettiler. Londra, bu işi yapması 
için Vaşington'u teşvik etti. Fakat 
B_üyük B_ritanya, ilerde görülecektir. 
kı, Amerıkanın yardımı, !ngilterenin 
uzak şarktaki nüfuzunu takviye ede
cek değildir. 

Sovyet bütçesi 
24,5 milyar ruble 

itilaf parafe edildi 

Moskova, 29 a.a. _ R. S. F. S. R. 
cü~h.uriye!i yüksek sovyeti, 1939 büt 
çesını tasvıp etmiştir. Bütçenin vari
dat faslı 24,599,444,000 ruble, maarif 
faslı da 24,540,403,000 rubledir. ~~ lehine olan teminatı kabul et- tir. 

> •kte tereddüt gÖ•teren adamlarm "Londra hükümet mahafili, dün _Bedin, 29 a.a. -;- Dün parafe •dH • yo Nometindon bu sabah tobliğ odil· 
1 ".''kıllarından yahut da iyi niyet- 191 ı tarihli muahedenamenin Ame;i- ~ış ~lan al~a_n - Japon ticaret itilafı miştir: 
eı-,llden ,üphe edilir. ka tarafından feshini Uzak Şark me- uzerıne bu ıkı memleketin mütekabil Ticaret ın""b d 1 l . 11

• k ·· ·· 1 · · ·· b selelerı· hakkında İngiltere ile Ame- ihracatı Al anya 1 h" u a e e erı ve hesapların b· •Y103 ova goru§me erının nıus et . ~- . e ıne olmak üzere tasfiyesi hakkında Almanya ile Ja-_,~r1 tletı'ceye varacag~ rndan •üphe e- rika'nın siyasetleri arasında mevcut bıre karşı dort nısbetı"ni b 
1 

t 
rı ?tı' y - umuş ur. ponya arasında umumi bir anlaşma b·· ı:ırordu. Çünkü kattılanrnası ta- müvaziJiğirı bir delili olarak telakki Bundan başka hususi bir iktısadi muvakkaten imzalanmıştır L:: .. 0 .. lan "'orluklara rag-men, her u··ç etmiştir. mukavele akdedilmı"şt' B k ı t · · 11

-.v ... 'k " ır · u mu ave e, ki memleket arasında şı"mdı"ye ka-t t.ı!( devlet dı• po!itikala~ın ana Esasen son aylarda muhtelif fır- ı ı memleket arasındak· · b d · 
IJl',;ı f' T l • ... • • l mu a elelert dar yapılan ticaret mu""ba. delelcrı"nı"n 1

e b" k d t d satlarda İngiltere hükümeti, müma- h k •ı.ı•ı ı ır no ta a op anıyor u: ~a . s~s surette ın ışafa mazhar etme- ittifakı muhafazaya matuf olan bu •ı~~ı.ırı ve müsalemetin korunma- yı ıfstıhd2f eylemektedi~. ~ukavelede anlaşma aynı zamanda istikbal için ~İiı-·~··· Bu sebepledir ki dört aydır dolayı hiç bir memleket efkanumu- ~u ass~l su~ette zi_k~edılmış olan em- mahsus bir inkişaf da derpiş etmek _ 
btır \.ttllteler, pek yavaf iler-lemekle nıiyesi, bir tarafa eski dostlukla, di- tıalya akıt tedıyat klırıng yoluyla ya - tedir. Anlaşma iki taraf arasında bir ~~•her, daima hedefe doğru yiirii· ğer tarafa da ittifakla bağb olan biz P' aca hr. tam tosviyo cldo edilir •dilmoz sür· 

İngiliz sHahlanmasına 
bir lord'un yardımı 

Hatay vali muavinliği 

Londra, 29 a.a. - Maliye nazırı, 
ingiliz silahlanmasına yardım olmak 
üzere Lord Rothemerc'den 50 bin in
giliz liralık bir çek almış olduğunu 
resmen bildirmiş ve lorda teşekkür et
miştir. 

Antakya, 29 a.a. - Vilayetimiz va
li muavinliğine tayin edilen Akif İş
can buraya gelmiş ve vazifesine baş -
lamıştır. 

Malaya İzmirde bekleniyor 
İzmir, 29 a.a. - İngiliz donanma -

B. Behiç Peşte' den ayrıldı sına mensup Malaya zırhlısı önümüz-

Budapeşte, 29 a.a. - Macar a1ansı lecek ve iki milletin dostluğuna bir 
. 

1 

deki çarşamba sabahı limanımıza ge-

bildiriyor: Tür ki yenin Budapeştede- . . 
k . t ı · · B h" E · d"' sembol teşkıl edecek olan merasımle ı or a e çısı e ıç rgın un gece . . 
B d t 'd 1 E k" 1 . karşılanacaktır. Malaya nın bu zıyare-u apeş e en ayrı mıştır. s ı e çı . . . . 
garda hariciye nazırı kont Csaky ile tı vesılesıyle gemıde bul~nan futbo~ ~ 
hariciye kalemi mahsus müdürü sek- cularla tam kadrolu İzmır muhtelıtı 
reteri, kordiplomatik azası, Tü~kiye arasında antrenman müsabakaları ya
elçiliği memurları ve dostları tarafın pılacaktır. 
dan uğurlanmıştır. 

Macarlar tabiiyeti nasıl 
kaybedecekler 

Himalaya'da bir facia 

Lucknow, 29 a.a. - Himalaya dağ
larına gitmiş olan Polonya heyeti se
feriyesi reisi B. Adam Karpinski ile 
B. Zikiezicz olduğu zannedilen he • 
yet azasından diğer birisi 20.500 ka
dem irtifaında bir çığ altında kalarak 
ölmüşlerdir. 

Budapeşte, 29 a.a. - Macar mebu
san meclisine bir kanun layihası tev
di edilmiştir. Bu kanun mucibince hu 
susi bir müsaade almaksızın herhan
gi bir ecnebi devlet hizmetine veya 
ecnebi siyasi teşekküllere giren ve 
yahut ecnebi memleketlerde Macaris
tan aleyhine cürüm irtikap eden ve 
nihayet askerlikten firar veya casus
luk cürümleriyle itham edilen bütün 

li~ ttiir-. Bu gün bu hedefe varılmak türkJer kadar IJlemnun kalnııyacak- J h . atle meriyete girecek ve bu arada da shl!l~e. bulunduğu bildirilmektedir. lardır. apon arıciye•inin tebliği 1 b"k 
.._~ .. :q~ıç~in~h~a~yıl!!riıir__!o~l!a~nJb~u~n~e~t~ic~e~d~e~m!L_~~~~~~~~~-A,.Ji.JE.sı.14.E.Jil-[__..l::.~llA.....12Jıı_.,~---c...~~~---~an~~aş~m~a~n~ın~t~a~t~ı~ı....!liJi..u.....ı.ıu.uı.:0-:reı:ınır...ı...-"U"·~rıA•·-~~ ~·~~-

Kaçak İtalyan balıkçıları 
Tunus, 29 a.a. - Seyyid Davud mev 

kiine ka ak olarak on adar. it!ll.u.:a .... 
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Havacılıkta planörcülüğün 
büyük faydaları vardır 

V !17..nrı : S akir J./~un. Eruôbnıen 

ULUS 

Maarif Şurasının 
kapanış celsesi 

Maarif meseleleri memleket davası halinde 

en kıskanç bir ihtimamla tetkik edildi 

I Öğleden sonra 

30 - 7 - 1939 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
yapılması. 

H) Fakülte ve yüksek mektep 
gençlerine amme hizmeti zevkini 
tattıracak, onları halk ve köylü ile 
yakından temas ettirerek faydalı ol • 
mak imkanına eriştirecek tedbirlerin 
düşünülüp organize edilmesi. 

Öğleden sonra celse saat on altı 
otuzda Maarif Vekili Hasan - Ali Yü
cel'in reisliğinde açıldı. 

Soldan s~a ~oğru: t;~ankul tJ.niv_ersitesi !fukuk Fakültesi De/canı Ali Fuad Basz.ıı. 
ay arpaşa ıscsı tar!h oğret.ı:ıenı Emın Ali Çavlı, Yüksek ikttsat 

mektebı profesorlcrinden V ehbi Sarrdal 

İ) Her yıl Ankara ve İstanbul 
yüksek mektep ve fakülteler mümes • 
sillerinin toplanarak memleket tet • 
kikleri için aralarında iş bölümü yap
malarına ve fikir teati etmelerine ze • 
min hazırlanması. 

Plan komisyonu raporunun teknik 
ve mesleki tedrisata ait kısmı hakkın
da mesleki ve teknik tedrisat umum 
müdürü Rüştü Uzel izahat ve~di. 

Raporun bu kısmı şu esasları havi 
idi: 

• Tayyareci bir baba oğul: Şakir Hazım ve Cem Ergökmen 
Düne kadar basit bir spor mevzuu gençlerimizi tanımak diğ t f 

]) Devlet dairelerinin tamamen oh • 
jektif olan tetkik meselelerinde üni • 
versiteden istifade etmesi. 

K) Ankara ve İstanbul üniversite 
mahallelerinin toplu bir şekilde tees
süsü için tedbir alınması. 

A) 1936 yılında Başvekilliğin em
riyle Maarif Vekilliğinde, alakadar 
vekilliklerin mümessilleri ile birlikte 
tanzim edilen mesleki ve teknik tedri
satın inkişafı hakkındaki planın der _ 
hal tatbikine geçilmesi ve yalnız 
mesleki tahsil muesseselerinin açıla • 
cağı yerlerin memleketin yeni iktısa
di bünyesine göre tekrar gözden ge • 
çirilmesi. 

Soldan sağa doğru: lstanbul Üniversitesi tarıh d ı · . 
lzmir Kızı/çullu köy öğretmen okulu müdürü :!~nt Srındrn M~nver Zıya .Ka~al • . 

edebiyat öğretmeni lsmail Hakk~ ôo;f:rdoğa~ tepe Askerı lısest 

aayılmış olan Türkkuşu'nun çalışma- az masrafla- ke d" • .. er ara tan 
Jarı art k ·ır .. d f n ıne guvenen hava 

• ~ mı ı mu a a~ızda kuvet hisleri inkişaf ettirilmiş motö;İü ta • 
ve ehemıyetle yer alan bır kıymet ol- yare pilotları yetiştirmek vasıflari re 
muştur. Ve son çalışma devresi ile anılmakta ve hak"k· b" k k y 
üç senelik · dd' b" ·· ı ı ır uvet ayna-

. Acı.. ı ... ~r tecrube devresi ğı olarak. her tarafta • itibar ör-
geçıren ~lanorculuk, kuvetli bir te - mektedir. g 
mele malık olması istenen bir milli Şu dilek her vakit ileri .. ··1 bT 
tayyarecilik için bir •• ik ve hakiki bir Türkkuşu'nun plan·· ··1··ksurul e ı ılr: 
kuvet ka y d B" . b orcu u ça ışma a-

ynagı ır. ızı öyle bir ka • rını elli şubede en az beş bin • 
rara sevk.:den s~beb ve amilleri ince- rasına yayması, askeri kam geançmaak 
lem.~den ~ne~ bı: ı:oktayı açıkça te • mecburiyetinde bulunan i'e/ ı~rden 
ba:-uz ettırmıye ıhtı~aç. vard.ır: umu- sağlık vaziyeti müsait olanlar:n • bir 
mı h~yatta her hangı bır hızmet ifa askerlik mükellefiyeti halinde • uçuş 
ed~bılmekte, adale kuveti veya kafa- kabiliyeti seçimi için havacılığa sev
sı ıle çalışarak kendini geçindirmek· kedilmeleri. 

Azaların •Özleri 
Söz alan Profesör Saim Ali Dilem

re tıp fakültesinde çocuk operatörlü
ğü ile Ortopedi'nin müstakil birer ih
tisas şubesi sayılmasını istedi. 

Pertevni1al lisesi edebiyat öğret • 
meni Tevfik Ararad raporu; yüksek 
öğretimin manevi tarafı üzerinde, bil
hassa doçentlerin yetişme ve istihdam 
tarzları ile yüksek öğretmen okulun • 
dan tam öğretmen yetiştirilmesi nok
talarından eksik buldu. Hukuk fakül
tesi dekanı Ali Fuad Başgil plandaki 
esasları takdir etti. Yalnız hukuk fa. 
kültesinde takririn esas olduğunu, 
çünkü tatbikat sahasının bizzat hayat 
olduğunu izah etti. Talebeyi Anadili 
bakımından takviyeye muhtaç buldu. 

Bu zifı bir az da, yabancı dile pro
paganda derecesine varan lüzumun • 
dan fazla ehemiyet verişe atfetti. 

Yüksek öğretim 

te olan okuma yazma bilmiyen bir Hamle ve muvaffakiyetin çocukla
amele veya ziraat adamından, kalem rı olan cümhuriyet neslinin havadan 
ve ilim adamlarına kadar istisnasız çekineceklerini düşünmenin bir hak • 
h er insan - az veya çok bir zaman sızlık ve isnad olacağı göz önüne geti
ıarfederek - uçmayı öğrenebilir. An • ri!ince "on beş bin ihtiyat tayyareci., 
cak bunların bir kısmının diğerlerin- davamızı gerçekleştirmek için yapıla
d en daha çok güzel uçmak gibi hava- cak olanın, genci, eskinin tesir ve taz
cılık bakımından üstün bir kabi~iyet- yikinden kurtarmaktan ibaret olduğu 
te bulunacaklarını kabul etmek lazım- kendi kendine meydana çıkar ... 
dır. İk" .. On beş dakika istirahatten sonra 

İ . . ı uç sene havacılık taliminden Maarif Vekili Hasan Ali - Yücel'in 
şte, esaslı hıç bır masrafı olmı - sonra tam bir vatandaş old - ·· 

yan üç bile§ ~üz liralık bir motörsüz milli müdafaa hizmeti almak u!.:1ziy~~~ reisliğinde toplanan Şura umumi he -
tayyare zerınde muayyen fası lalarla ı k yeti: raporun yüksek ögyretime ait 
b

. k .. k" . . ·ı d ne ge ece sıhati yerinde gefıdcre k 
ır ar yuz t"'ıyı ra t"'tırıp eneye k 11 1.•.mının müzakeresine devam ettı". 
k 

,.k b·ı· ,.1·1 ~ • :s • • • yarın yapaca lan işi öğretmek için y k k 1 
r~ en a ı ı!et ı _erı~ı seçmıye ım - bugün bile hala yaşlısından muvafa _ u .. se . ktısat ve ~icaret okulu pro -
kan veren planfJrcülOğiln belli tNtıı. Aac- aruıaA """" " W• ".1- - -1 - - ,, .. J~sorle,,rınden Vehhı R::ırıtU>l knmi .. _ 

kıymeti bu noktada aranmalıdır. Bir rına uymıyan aksak ve acı olan tek ta- letin üniversiteye tetkik işi vermesi -
memleket halkının mesela on dört rafımızdır. ni uygun bulmadı. Üniversite profe -
ile otuz yaş arasında bulunanlarına sörlerinin şahsen fikirlerinden istifa-
boş zamanlarda yapılan bir spor ha - deyi kafi saydı. Ve üniversitede esas 
linde planörcülük zevki vermek, Ankara Halkevinde takrirdedir, profesörün ilmi şahsiyeti 
uçuşta yüksek kabiliyeti olanları se· takrirlerinde mündemiçtir dedi. 

d l"' d · Ankara Halkevi gördüğü ciddi a-çip tammak, ve bunlar an usu u aı· A .. . b" Üniversite edebiyat fakültesi do-
resinde yurdun korunmasında fayda- )akadan kuvet al~rak her gu~ y~nı ır çentlerinden Enver Ziya Karal do -

1 ak büyük bir kazançtır Herkes çalışma programıyle halkın ıhtıyacı • 1 . . 'hd kl" d f ı· anm · .. çent erın ıstı am şe ın e ve aa ı -
b·l·r Fakat kabiliyetleri normalin nı karşılamaktadır. Dun gece gene l . d b. k 'kl.k .. d·-· . uça ı ı • . .. .. .. . yet erın e ır e sı ı gorme ıgını 

k .. tu··nde bulunanlar kazasız, arı· bınlerce yurddaşa, koyculuk komıte • .. 1 d" M h t E . E . . ·1 t • ço us . d H 1.1 S . E k , h lk . soy e ı. e me mın rışırgı en 
k d "'kemmel u- sın en a ı ezaı r ut un a evı . . . zasLZ, tayyare ırma an mu . y. . . . ~ kıtlere cevap vererek semıner mesaı -

S·ı · h ·· ·· ·· t k az adına verdıgı ve çok ıyı bır alaka u- . . . . . .. k çarlar. ı a ın omrunu uza ma • . . . d sının ehemıyetınde ısrar ettı. Yukse 
parayı bu sayede değerlendirmek, yandıran .2 .ıncı hır konfe.ransı?. an öğretmen okulunun inkişafı tedbirle -
randımanı arttırmak bilhassa finansal sonra çeşıtlı mev~u!arda 4 ~ı~m. goste- rinin düşünülmüş olmakla beraber 
durumu zayıf memleketler için küçük r~.lmi~, Mısır. ı:arıcır.e Vekılı~ı k~bul profesörü muhakkak oradan yetişir 
ve ehemiyetsiz görülecek neticeler ol· torenınde Mıllı Şef ı ekran uzer.~nde saymadığını anlattı. 
masa gerektir. gören hal~ ç?k canllıksa~g~ t.eza~~~~e- Üniversite iktısat fakültesi umu • 

1:: ·· ··ı·· ğ·· k .. h. bir kıy ri göstermıştır Ha evımızın onu - . . . d" . P anorcu u un ço mu ım - .. . · . . mi iktısat ve malıye teorısı or ınarı -
mette temin ettiği ikinci avantaj da, muzdekı haftadan ıt~baren mey?ana yüs profesörü Neumark türkçe olarak 
gürültülü ve ilk hamlede şaşırtıcı bir yaptıracağı seyyar bır sahnede t~yat- lise ile üniversite tahsil sistemlerinin 
süratle uçan motörlü tayyarelerin u~- ra ve orta 0~~nları yapmayı da. sıne. • bir olmadığını, bu farkı talebenin 
malc isteklileri üzerinde uyandırdıgı ma ve karagoz programına dahıl e!tı- kolayca kavrayamadığını, kitap ve 
çekingenlik ve itimatsızlığı ortadan ği halka bildirilmiş ve halkın sevınç takrirleri takip etmiye fazla temayül 
kaldırmasıdır. alkışlariyle karşılanmıştır. ettiğini söyledi. Fakültelerin proğ • 

Planörlerde, hiç havaya kalkma- ramlarını da yüklü buldu. Talebe için 
dan başlıyan ve tayyarenin üzerinde ..-.rn ............ a ..... a ... • etraflı hayat ve iktısat şartlarını gös-
bulunanların tamamen aynı olan ku - teren siciller tutulmasını faydalı say-
mandaları yavaş yavaş ve tam bir şe- İ K İ $ İ dığını ileri sürdü. _ 
kilde öğrenmiye imkan veren hazırlık- l Üniversite edebiyat fakültesi de -
}ardan sonra yapılan sıçramalar, git Romanımızı yazımızın çok u- kanı Hamit Ongusu edebiyat fakülte
tikçe uzayan süzülmeler ve nihayet ğundan bugün koyama~ık . kari- sinin bina bakımından müşkül vazi -
kusursuz dönüşler, uçuş amatöründe ler imizden özür dılerız yette olduğunu söyledi. Tedris unsu-
sarsılmıyan bir nefse itimat doğurur. - - - - - - ru azlı•ından bahsetti. Ümanizmayı 

AIPPOSOPl???PLLLL • 
Kendine güvenen ve motörsüz tayya - eski ve yeni garp ve şarkta aramak ia-
re üzerinde yelken uçuşu da yapmış zım geldiğini söyledi. Yabancı dilin 
olan adamda, motörlü tayyarelerle u- edebiyat fakültesi için büyük ebemi • 
çuş, bundan sonra tabii bir ihtiy~ç: Ankara Borsası yetinden bahsetti. 
önüne geçilemiyecek bir istek halını 
alır. Türlü biçimlerde meydana gel • Üniversite niçin vardır? 
mekte olan hava cereyanlarından isti- 29 Temmuz 1939 Fiyatları Bundan sonra söz alan İsmail Hak-
fade ederek, tam bir hakimiyetle pla· ÇEKLER kı Baltacıoğlu üniversitenin niçin 
nörünU havalarda sırasına, aletine gö· · r· Açılış F. Kapanış F. mevcut olduğunu araştırdı ve planda 
re süratle dolaştıran bir genç motör u buna cevap bulamadığını söyledi. Ü • 
tayyareye bindiği zaman - fren~l~rin Londra 5.9275 5.9275 niversitenin gayesini ne presizyon, 
hava hissi dedikleri • uçmak kabılıye· Nevyork 126.62 126.62 ne ihtisas, ne de kreasyonda buldu. 
ti kolayca inkişaf eylemiş bulunduğu Paris ~~~~~ ~:~~~~ Üniversitenin sadece insanı, ilmi u-
için artık motör, şaşırtıcı olmaktan çı· ~:!':!~e 28.5675 28.5675 sullere inisye ettiğini söyledi. 
kar; pilotu havada tutunmak için ce· Amsterdam 67.31 67.31 
reyanlar aramaktan kurtardığı için Berlin 50.815 50.815 Üniversite kapılarının ardına kadar 
güzel bir yardımcı ve arkadaş olur. Brüksel 21.Sl ıı.51 açık olması, üniversitelinin ana dilin 

Burada hatırlanıp mukayese edile- ~~~~ ~:~~ t~~ den başka iki dil daha bilmesi, bunun 
cek esaslı bir nokta da, kaza ve arıza Prag 4.325 4.325 için de Galatasaray tipinde liseler a-
çıkmak ihtimalinin planörlerde .. \~ ~:;1;~~a ~j:~~25 ~j:~k5 çılması lüzumunu ileri sürdü. İlim a-
planörlerle yetiştikten sonra motor - Budapeşte 24.575 24.575 damlarının sık sık ilim ve sanat 
lüye geçişte _ hemen hemen katiyen • Bukrcş 0.905 0.905 kongrelerinde karşılaşması lüzumuna 
bulunmamasıdır. Kanaatim odur ki ~~~;~:ma 3!::~ 5 3!::g5 işaret etti. İlimden ziyade sanat ihti-
planörlerle, düşündüğüm ve istediğim Stokholm 23.7775 23.7775 yacımızı tebarüz ettirdi. 

B) Her iki yüz ilk okul mezunu 0 • 

lan yerlerde mesleğe müteveccih 
muhtelif sınıflı meslek kurs veya 0 • 

kulları açılması . 
C) Orta ticaret okullariyle lisele

rin çoğaltılması. 

D) Orta ticaret okullarının muhte
lif ticari müesseselere tezgahtar ye
tiştirecek şekilde tensik edilmesi ve 
ticaret liselerinde de memur yetişti
recek şubeler açılması. 
. E.) Ticaret okullarına muallim ye
tıştırmek üzere yüksek ticaret ve ik
tısat mektebinde bir şube açılması. 

F) Ankara'da bir yüksek iktısat ve 
ticaret mektebi açılması imkanları
nın tatbiki. 

Reis meslek müesseseleri mevzuu
nun çok etüt edilmiş ve planının daha 
evci bir mütehassısa yaptırılmış oldu
ğunu, maddi hayata taalluk ettiği için 
medeni dünyada mevcut bol örnekler 
?~n faydalanılmış bulunduğunu, bu 
ıtıbarla plan komisyonunun meseleyi 
kolaylıkla ele alabildiğini söyledi. 
Söz alan yüksek tedrisat umum mü
dürü Etem Menemencioğlu mevzuun 
güzel hazırlanmış olmasından dolayı 
duyduğu hazzı ifade etti. Adana lise-
si müdürü Şahap Nazmi Coşkunlar. 
'"·""r···- - -4' - -

Erzurum ilk okul muallimlerinden 
Tevfik Yıldız mesleki tedrisat mües
seselerinin memleketin her tarafında 
gösterdikleri büyük muvaffakiyet ve 
gördükleri büyük rağbetten sitayişle 

bahsettiler. Yalnız bir kısım talebe
nin ders malzemesi tedarik etmekte 
karşılaştıkları müşkülatı önliyecek 
yardımlar yapılmasını dilediler. 

Plan raporunun mesleki tedrisata 
ait kısmı reye konarak ittifakla kabul 
olundu. 

Merkez teıkilatı 

Bundan sonra plan komisyonu ra
porunun merkez teşkitatına ait son 
kısmının müzakeresine geçildi. Rapo
run bu kısmı Maarif Vekaleti merkez 
teşkilatiyle vilayetler teşkilatının ye 
niden gözden geçirilmesi, vazife sa • 
hiplerine dahi geniş salahiyetler ve
rilmesi, eski maarif eminleri teşkila • 
tının aksıyan tarafları etüt edilerek 
Türkiye'nin muhtelif mıntakalarında 
geniş salahiyetli maarif mümessilleri 
bulundurulması gibi meseleleri ihtiva 
ediyordu. 

Neticede raporun heyeti umumiye
si reye konarak kabul edildi. 

Hür ve demokratik bir hava içinde 
muhtelif maarif meselelerini memle

ket davası halinde en kıskanç bir ihti· 
marnla, geceli gündüzlü mütalea eden 

Şuranın mesaisi hita .. ~~ eriyordu. A -

za arasından birçok zatlar edindikleri 
müsbet ve yüksek intıbaları ifade için 

tehalük gösteriyor ve söz istiyorlardı. 
Bu zatlardan Maltepe askeri lisesi e· 

debiyat öğretmeni yarbay İsmail 
Hakkı Önderdoğan 32 senelik süren 
muallimlik hayatının en mesut za
manlarını şura münasebetiyle idrak 
bahtiyarlığına erdiğinden bahisle de
di ki : 

• "- Şuraya gelirken yapılacak mü
zakereler ve alınacak neticeler hak
kında az çok tereddüt içinde idim. 

şekilde, yetişmiş bir pilot hiç bir za- Moskova 23.89 23.89 . Talim ve terbiye azasından Reşat 
man bir "tayyare öldürücüsü,. olamaz ESHAM VE T AHVILAT Şemsettin Sirer üniversitenin gayesi -
ve olmıyacaktır. Türkkuşunun tam ni mücerret bir hakikat taharrisinde 

Burada çok hür bir kürsü, demok
ı at bir hava, alicenap bir muhit bul
dum. Müzakerelerden büyük istifade· 
ler ettim. Memleketin maarif saha · 
sında çok kıymetli ve yüksek eleman
lara sahip olduğunu görmek ve onları 
tanımakla derin bir iftihar duydum. 
Verilen kararlar arasında liselere ve 
o meyanda askeri liselere daha mü· 
cehhez, daha bilgili. keyfiyeti daha 
yüksek talebeler gelmesinin temin e
dildiğini görerek kahramanlıkta mi
silsiz ordumuzun kazanacağı bu ehli -
yetli unsurlan şimdiden göz onune 
aldım, sonsuz bir heyecana daldım. 

emniyet idnde cereyan eden motörlü 1933 İkramiyeli bulmadı, ihtisas haricinde hakikat a -
:r Ergani 19.35 19.35 ğ ·· 1 d" Pl~ k · 

t ayyare çalışmaları görülüyor ki vak- Sıvas • Erzurum hattı ranamıyaca ını soy e ı. an omıs -
tiyle t emin ettiği faydalar üzerinde ta. V. 19.97 19.97 yonunun raporu reye konularak ay -
tereddüde düşülmüş olan planörcü - .!) nen kabul olundu ve saat on dörtte 
lilk, buıün bir taraftan en kabiliyetli celse tatil edildi. 

Sayın ~aarif Vekiline bu değerli hiz- bahsetti ve Maarif Vekilini bundat! 
metlerınden dolayı en kalbi !;ükranla· dolayı öğdu·· K ı 11 ·· ~ :.. . ızı çu u ogretmen o• 
rımı sunarım. kulu dı" kt" ·· E · • .. " . . re oru mın Soysal ile peda· 

Şura muzakerelerını başından iti- goji profesörü Sadrett" c l'l A t 
ba k b' ı·k · . ın e a nte 

ren ya ın ır a a a ıl~ dınle~icilere de şüra azasının hislerine tercümaıı 
mah~us sıralardan takıp etmış olan olarak söz ve fikir hüriyeti b "' .. ~ 
~a~ısa meb~su Kazım Nami Duru da bir saygı gösteren Maarif n~ek~ii~e 
hıssıyatını ıfade etmek ricasında bu- heyecanla teşekkür tt'l 
ı d k" .. e ı er. 
~.n u ve ursuye gelerek Şuranın Bundan sonra Şura Reisi Maarif 

hur ve demokratik bir hava icinde al- Vekili Hasan A. ı· y·· 1 .. kl" d v • • • - • ı uce • sure ı ve 
ıgı netıcelerın e~emıyetinden, ilim candan alkışlarla karşılanan bir nu. 

adamlarımız~a terbıyecilerimizi karşı tuk söylemiştir. Bu nutuk ayrı sütun· 
karşıya getırmek mazhariyetinden larımızdadır. 

MAARiF SORASI 
111111111111111111111111111111111111111 11 11 1111111111111111 111 1111 

Maarif Vekilimizin 
çok kıymetli b·ir , . 

(Başı 1. inci sayfada) 
miş bulunuyor. Cümhuriyet Maarifi
nin en mühim -meselelerini tetkik e
derek memleketin ihtiyacına en uy· 
gun hal şekillerini bulmağa çağrılmış 
olan yüksek heyetinizin bu müddet 
zarfında yakından şahit olduğum ge
celi gündüzlü ve çok verimli çalış -
malarından dolayı derin şükranları
mı arzetmek benim için çok haz veri
ci bir vazifedir. 

Önüne konulan her meseleyi; ilim 
ve kültür adamlarına has bir kavra· 
yışla ve en titiz ilmi araştırma müte
hassıslarını imrendirecek uyanık ve 
geniş bir görüşle halletmek için he:
ilmi vasıtadan en cömert ölçüde isti
fade etmiş olan şuramızın takip etti
ği verimli metot takdire liyakatli bir 
isabetle tebarüz etmiştir. Bu ilmi ça· 
lışma metodu, yüksek heyetinize, bir· 
kaç aya sığıştmlamıyacak işleri kısa 
zaman içinde ve ihtiyaca çok uygun 
bir yolda başarmağa imkan verdi. 
Yüksek şuranın çalışmasında beni en 
çok sevindiren nokta, meslek arka
daşlarımın, halli karşısında bulun
dukları hiç bir meseleyi küçük gör
memeleri, her işi temelinden tetkik i
çin zaruri veya faydalı gördükleri hiç 
bir fikri ifadeden çekinmemeleridir. 

Meslek arkadaşlarımın, Maarif Şu· 
rası çalışmalarında büyük bir dikkat
le gösterdikleri yüksek vazifeseverli
ği, müsamaha ve disiplin ruhunu, bü
tün türk münevverlerine güzel bir ba
şarı örneği olarak göstermekle ifti
har ederim. 

Maarif Şurası , milli şuurun ne ka
dar aydın ve uyanık olduğuna türk 
irfan sahasından doğan yeni bir delil 
olacaktır. 

Arkadaşlarım, 

Si.ze, dolgun bir çalı~ma ruznamesi 
takdim etmiştik. Bütün bu mevzu la -
rın Hiyik olduğu dikkatle bir halle 
vardırılması, biz de biliyorduk ki bir 
toplanma devresinde mümkün olamı
yacaktır. Fakat kanun mucibince bun 
lan size vermek mecburiyeti vardı. 
Onlardan muhtelif ana meseleleri ve 
Maarif planı gibi esaslı bir davayı in
celediniz, 23 talimatname hakkında 
kararlar aldınız. Bu çalışmalar ve el
de edilen neticeler, emeklerinizin ve
rimini göstermiye kafidir. Bu karar
ları tatbike başladıktan sonra memle
ket maarifinde hasıl olacak yeni in
kişafların semeresini şimdiden tah -
min etmek güç değildir. 

Sayın Arkadaşlar, 
Maarif Şurasının, mühim kültür 

davalarımızı tetkik mevzuu olarak e-

• ~-le alması, bütün memleketin a~-·-
Şuramızın çalışmaları üzerine celbet
ti. Yüksek heyetinizin almış olduğıı 
kararlar, memleketin en uzak köşele• 
rinde bile çok sevindirici akisler bı• 
raktı. Bu, yaptı ğımız işlerin, memle• 
ketin hakiki ihtiyaçlarına ne kada! 
sıkı sıkıya bağlı bulunduğunun eıı. 
canlı işaretidir. 

Aziz meslekdaşlarım, 
Bütün hayatını türk milletine iter 

leme ve yükselme yollarını açmıya ve 

bunda en tesirli vasıtaları yaratmıyB 

hasreden Milli Şef ve Reisicümhıı 
rumuz Büyük İsmet İnönü, yükse~ 

heyetinizin bütün çalışmalariyle ço~ 
yakından al5.kalandılar. Milzakerelt 
ri, burada konuşulan bütün meselele 

ri dikkatle takip ettiler. Bütün Şur 

üyelerini yüksek huzurlarına kabıı 

etmek lutfunu bize bağışlamaları 

maarif mensuplarına, öğretim ve eği 
tim mesleğine karşı teveccüh etmİ· 
asil ve yüksek sevginin gururunu he 
pimizde yaratmıştır. Yüksek heyeti 
nizin şümullü ve isabetli tedbirleri i 
le en uygun hal şeklini bulan ve bt1 

lacak olan her Maarif davamızı tahatc' 
kuk ettirmek için milletçe sarfedect 
ğimiz cehtin, Milli Ş.ef İsmet İnönii 
nün nur verici önderliği ve yükse! 
müzaharetleri ile bizi teşvik etıneS1 

çalışmamızın en verimli bir başarı il 
neticeleneceğinin en kati teminatıdt 

Maarif ailesine hitap eden yii~ 
sözleri, bana, cümhuriyet maarifiıı~ 
yepyeni bir inkişaf devresine gird1 

ğini "anlattı. O günün tarihi, tarill1 

mizde hayırlı ve feyizli bir başlsıı 
gıç olacaktır. Bütün varlığını, tii! 
milletinin irfanına hizmetkar etme 
te hayatının gayesini bulanlar, bu s. 
leri gönüllerinde tekrar ederek, biı1 

gibi bahtiyar olmalıdırlar. 
Aziz arkadaşlanm, 
~şte bu duygularla işlerinize döfl 

yorsunuz. Buradaki çalışmalarını1 

milletimizin maarifine büyük hiztfl' 
ler ettiniz. Kıymet, hizmetle ölçül" 
Çalışmak, her şeyi elde ettiren en' 
rimli vasıtadır. Candan çalıştınu:. Jl 
pinize, bütün yüreğimle, ayrı ayrı;. 
şekkür ederim. Temennilerim. ya. 
bir zamanda sizinle yine beraber ~ 
lışmak ve maarif davalarımızı bet8 
ce halletmek fırsatını bulmaktır· 

Maarif Şurasının birinci topJ11fl 
sını kapıyorum. f 

Maarif Vekilimizin nutku çolC 
rekli alkışlarla karşılanmıştır. 
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Gümrük ve İnhisarlar Vekilimizin beyanah - ~- ... --........... -~ r............................................................... ı Bir spor 

İ H Ay AT V E S l H AT , 
\ ........................................... J ha~ dı·sesı· 

s~~~k'l~·;·"~i~;~"~ ederse .. . 
Tütün.sat1şlar1 ·normaldir 

Hayatlarında her şeyi önce~e~ 
düşünerek ihtiyatlı bulunmak ıstı-

münasebeti le 
tesiri - soğuk tesirinin aksine ola-

N f (Başı 1 inci sayfada ) 
rak _ pek ehemiyetsizdir. e e_s 

Tütünlerin satılmadığına dair çıkanlan 

aksi şayialar asılsızdır 
Yenler : 

Bu ,.iddetli sıcaklar devanı e• 
- " k? 

ı;ıklaşarak vücuttan biraz daha zı- tırıcı birleştirici ve kaynatıcı bir 
yade sıcaklık çıkmasına yardım e- vasıt~ olarak alıyoruz. Halbuki 
derse de bundan dolayı akciğer bu gençler bir kaç stadyom ma
hastalanmaz. Zaten nefesin sıkla§ - cerasından sonra, tanışırken se
masından daha fazla oksijen de lam kesiyorlar; arkadaşken ayrı
gelmez. Akciğerler alacakları oksi- l yorlar ve dağılıyorlar. Kabahat 
jeni daha ııık sık çalışarak alırlar o ~e sporda, ne gençle.rimizde, ne 
kadar... d seyircilerimizdedır. Kabahat 

(Başı 1 mci sayfada) maddeleri buralar~a teş~ir etmenin 

men hepsi satılmış olacaktır. 50 m~l- ve bu ~~dde!~~~ ::~~~;;;~n ~~~r~=~ 
kilo tütüne gelince, bunun 40 mıl- mına gııecegı - l d Bu işe derse halimiz nereye varaca · '"d 

diye düşünüyorlar... Sıcaklar an 
yon . k" . f dası olacagını an a ım. 

k"lo kadarı esasen ya harıçte ı nın ay - . 
. h . hiç olınazsa 

çekinenlerın ~psıne, 

yon ı 1 hemiyet verecegım. 
müşteriler hesabına satın a ınmış, ya- e · · d' - · t crübeler -

k . . h men haber ve
teselli verme ıçın, e , . - k te-

. .. .1 1 k Senelerın bıze ver ıgı e 
but da ecnebı muşterı ere satı ara . .. .. k uamelele-

d · t · •ade ıle gumru m 
memleketten ihraç edilmek ~ere ha- r;:d~s fı~la görülen formaliteleri kal-reyim ki sıcakların tesırı sogu 

siri kadar fena değildir. Buknun ske-
e ınca • 

hebi hararet duygus;n;:,: ~S derece 
Fakat, sıcaklarda ciltlerimizin i- bfzde spor müessesesinin anane· 

ti şüphesiz yamandır. Tabiatın bizi l İ fena kurulmuş olmasmda
sıcaklara karıı korumak için kur- ~:. Şarkkari tarafgirlik gazete
muş olduğu müdafaa işinin en ağır lerimizi dahi iç.ine a.l.mıştı~: ı~-

zırlanmış olup başı bo~ mıktan on uameleleri daha basit bir 
milyon kilo olarak tahmın etmek ka- dırarak m k . t' Bunu temin 

d . y • şekle koyma ıs ıyoruz. 
bildir. Ticari hareketler • evam ettıgı- . . . . ümrük kanunu hazırla-ta yavaşlaınasıdır. n 

sıcaklıkta bir muhit içinde yaşar-
k h"tı" sıcaklığı 15 derece, 5 

en mu ı n ~· "kl•v• yükü cilt üzerindedir. Cildin mute - b kk ti 

ne göre yeni mahsul zamanına kadar ıçın yem bır ~. "k komisyoncuları 
b stoktan mühim bir kısmının dahi maktayız. Gumru d . den göz-

u - b.. .. .. r. hakkındaki kanunu a yenı 
d 

. dı'kçe bu degışı ıgı ne 
ereceye ın h" . 

k d .. dd tte hissederse, mu ıtın 
dil bir sıcaklrkta vücuttan çıkardığı yircilerimiz gi ı, muna ı erı-
hararet, kaybettiğimiz: bütün hara- miz de ya şu vey8: bu kulübün, 
retin yüzde ancak yirmi kadarını çı- ya şu veya bu şehrın baf ~~da~
kardığı halde sıcaklar artınca cil- !arıdırlar. Ayni maçın ı ayesı
din çıkardığı hararet bir misli artar. ni bir kaç gazetede birden oku-

erimiş olacagı ta ıı goru ur. . ~. 
Bu hesaba nazaran vaziyet nor- den geçırecegız_. __ _ 

Ondan dolayı sıcaklar devam edin- yunuz, anlarsınız. . . . 
olur. . . . d' k dar so. ce cildin üzerinde kaşınma, lekeler, Bir tarafta binlerce sey;rc!, dı-

Medenıyet.~ tm. ı;e ~ dar e- kabarcıklar peyda olur... Bununla ~ tarafta güya daha kamıl ol-
ğuğa karşı ~y~ ahaaldıçın ° va karşr ebraber cilt üzerindeki bu arızalar ger l ··nakkidler 

k rfettıgı a e, sıcaga K . d" mak lazım ge en mu ' 
me aa ı d b tabi- tehlikeli sayılmaz. aşınmak bıl 1 - heps"ı, horos dög~üc.türücüler zih-

a ar mu e 
h ti 25 ten yukarı çıkınca bu se-

arare . , "k' . 
ferki değişiklikler öncekını~ ı t ~ıs-

ı . nda hisseder. Geç hıssedılen 
ı zama . . d 

bir değişikliğin tesırı de o ka ar az 

Çoban Mehmedi 

dotandırmak 

maldir. Çıkan şayialar asılsız ve ha~ 
kikate muhaliftir. Biliyorsunuz kı 
inhisarlar idaresi vazifelerini yapabil
mek için çeşitli binalara muhtaçtır. 
Bunlar bakım, iş evleri. emanet ~
barları, fabrikalar, tuzlal~r '. transı.~ 
depoları, idare binal~.rı gıbı te~ev~u 
arzetmektedir. Bugune kadar ımkan 
oldukça bunlardan bir kısmı yapılmış- İSIİyei1 adam b" yapmamı§ oması a u b"l 1 .. 'J' 

ır ~ey dan ileri gelmiş olsa ge- ğiniz o hastalıktan ı e ge se, zu- niyeti ile hareket ederlerse, «:>yun 
at k ~nuİı~~n daha çabuk hissedilen ğürt olup dÜ§Ünme~ten ehven ol~~: sahasına çıkanların b';1 tazyı~ler 
re tı~. y aı k~rşı muhafaza çareleri ğunu atalar . şiın:dı h~b~r verdıgı ında müstesna hır asabıyet 

t Bir kısmının da yapılmasına de-
ır. . . • 

vam olunuyor. İnşaat işlerini daha. ıyı İstanbul, 29 (Telefonla) - Bugün 

fU sogu~ .. k' d b iki sı- gibi beynelmılel ıstatıstik cetvelle- aras l . . "ht' l' 
d"" ünelım de ... ote ıne e e ' .. .. b 1 k k hAl" düşmeme erının ı ıma ı 
uş . . d'" .. "l Ü olacak. ri usulünün olume se ep o ara a- a ıne . .. k . 

ra gelır, dıye uşunu m ş d . t b l d diği iki hastalıktan biri var mıdır? Bızce tur sporunu 1• 

Fazla sıcaklara karşı ~e enlıye - u ~dde~~- ka"ınmıya sebep olan o l ..Jare eden mesul makamın başlı-
b lmak sırası benuz ge me - en şı e ı " b" . b" f h k 

bir nizama koyabilmek için büt_ün ih: lstanbulda çok garip bir davaya ba -
tiyaçlarımızı tesbit ile her bır nevı kılmış, Mehmet Ali isminde bir adam 
için muayyen tipler ka~ul e~:re_k .bun- 25 gün hapse mahktım olmuştur. Ha
ları kaç senede yapabılecegımızı he- dise şudur: 
saplayarak umumi bir inşaat progra- Mehmet Ali dün Fatih'te ağır sik
mı yapmak istiyoruz. Programın te~- let şampiyonu Çoban Mehmedin evi -
biti yolunda hazırlıklara başladık. Ha- ne giderek karısı Bayan aciyeye: 
len 1stanbu1'da, İzmir'de ve memleke- "Bay Mehmet odun kömür aldı, 
tin muhtelif yerlerinde inşaatımız parası çıkışmadığı için iki l.ira ile bir 
vardır. Bu arada Cibali'deki sigara kaç da çuval istiyor.,, demıştir. Ba -

çe çare u l kl d tela" et- hastalıktır. Zaten sıcaklara nıal> , • ~a işlerinden ırı, ıtara a em~ 
. de faz a sıca ar an " b"l h . l k tt t"l n mışse ' .. kt V k fazla olmıyan o hastalık ı e te lıkeli c.;. - ler gibi mem e e e cen ı me 

yetleluzumyo ur. a ıa, .. ı·· k l ' f"k · 't Ik" d meg . . 1 h l" müteessir o • mayınca başka tur u aşınma ar- sporculuk ı rını e ın e en, 
ktan sınır er ay ı ·· k l B" b "h · l t sıca . b" taraftan halııizlik duy- dan korkmıya tuzum a maz. ır mu·· sabakaları u zı nıyet e a-

lur ınsan ır d"k" k h t d b d d k" ' 
1 

b her bir taraftan da her taraftan da ılık su 0 unme ya u kip eden bunun a a, ı ışın a ı 
mak a beurka 

0
··fkelenir. Bazı yerlerde onunla banyo yapmak kaşıtımanın hareketl~ri bir kalemden ve bir 

§eye ça f ·· .. ·· ) kk" _ en gün fenerbahçe stadında pe kçok de a onunu a ır. ağızdan takbih eden müna ı:-
fabrikasının tevsii de vardır. yan Naciye Mehmet Alinin halin?en 

• • şu'"phelenmiş kendisine bir dakika o -
old!i~ gibi _pek sıcak mevsimde Çocuk olmıyanlar için, sıcakların ler yetiştirebilmektir. iyi hır 
kavga da çıkar. A~~a~, fazla ııı~ak· fazlalığından ve d~v~ın~an dolayı tenkit edebiyatı ya.vaş yavaş, -~e-
l rm bu türlü tesırını pek eskıden korkulacak ehemıyetlı bır hastalık . .1 ·n ve oyuncuların bugun-
a "ld" - · d 1 ·ı b"l" M'k 1 h sta- yırcı erı · beri herkes bı ıgın en spor maça- yoktur, denı e ı ır. ı rop u a k"" h halini değiştirecektır. 
rım sıcak mevsimlerde tertip etmez- lıklardan bazılarının sıcaklarda u~~ umi hayatta bir terbi
ler. GenE' bu bilgiden d1J\ayı, bir yıl artması, tabii başka bir şey~i;. B~- un uda buhranından bah· 
içinde bir müddet dinlenmeğe hak- )arda asıl sebep sıcak degıl, mık- ye ~e .a p or ha atı dahi işte 
kı olanlar da istirahat zamanını sı- roplar ve parazitlerdir. Onlardan setmıştım. Sp . . ~ d" G rp-
cak mevsimde seçerler. da korunulabilir. bu buhranın .. ıçın el ır.l a . 

·· · f ı t n bir çok muessese er a ıyoruz · 
Kan damarları uzerıne az a sı- Bazı hastalıklara sıcakların fay- e .. l . sadece 

· ddA .. ·· ·· B - lnız bu muessese ertn 
cağın tesirı daha cı . 1 ~-orunur. a- dası bile olur. Mesela şekerli hasta- Y~ k k l l ,ekiller olma-

1 d vamh bır yurek çarpın- 1 1 hır ta ım a ıp ar, 'J' 

ztı arını~ Ae ncak bu da zaten bozuk lar aıcaklarda daha rahat o ur ar. dıg~ını unutuyoruz. Bu müessese-
ısı ge ır. ' . d b"b ki d h k mik· d h d n ve en çoğu fazla büyümüş yüreklı Sıcaklar a o re er ~ a ço ler terbiye ve a ap ru un a 

olanlar da görüldüğünden o vakit, tarda şekere ta~ammul ed~~le~.. sıyrılınca, kulüp mahalle ka~ve
sıcağın tesiri yüreğin bozuk olduğu- Bir de gut hastalıgı fazla sıca ar ~ si spor horos döğüşü, amerıka!1 
nu haber verdiği için, memnun bile kaybolu~. Nit~kim lsta~bul'~n ~ı A:..: .... ı..-rı·"~ mlikaf;~Tm;f;ı.~--;~: 

-- .Ja'ek l!ltZ'ıinrnthr'.: .tlunun sebebını, u o ara • 
A.,, ıgı var ır. Sıcak tesiriyle h kı: 1 d b 1 s·· k meresini şüphesiz geç verecek o-

.-....--~ - " . . . e un er en azı arı, uveyş ana- • ~ b' db" 
den araı;ındakı ınce damarlar ge- t .. .. • lan, emın ve saglam ır te ır-
nitledikçe büyu""k d l d k" t lı açıldıktan sonra butun Akdemz l .1 .1 . d'" .. k IA amar ar a ı an- er sı sı esı uşunme azım ge-
siyon azalır. kenarlariyle birlikte İstanbul hava- ı· 

. ıyor. 

Sıcaklar devam ederse karaciğe- sının da - sıcak denızlerden Akde- F. R. ATAY 
re de - bir aralık- iyiliği olur. nize su gelmesinden dolayı - biraz 
Srcakların ilk günlerinde, terlemek- daha, fakat devamlı surette ısındı • 
ten dolayı daha az su bulan karaci- ğına hamlederler. 
ğer ilkin darılır, İ§ini iyi göremezse 
de, sonra ne yapar yapar gene bir 
taraftan kendisine su bulur, ilk gün 
lerdeki kaybını telafi için bu sefer 
fazla işlemeğe ba,Iar. Onun için sı
caklar devam edince safra artar, 
insan peklik çekiyorsa o da geçer ... 
Ancak sıcakların bu iyiliği pek mu
vakkattir ve karaciğerin hırçınlı

ğından ileri gelir. Hırçınlık bir defa 
İyiliğe sebep olsa da, sirkenin kes
kinliği gibi, sonradan zarar verir: 
sıcaklar daha devam ederse karaci
ğer de büyümekte devam eder ve 
airoz hastalığına doğru yol alır. 

Fazla sıcağın akciğerler üzerine 

G.A. 

Kaleci Necdet 

kefaletle tahliye edildi 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Evelki 

hafta yapılan Demirspor - Galatasa -
ray maçındaki kavga yüzünden tevkif 
edilen Demirspor kalecisi Necdet 400 
lira kefalet vererek tahliyesini iste -
miş ve bu talebi kabul olunmuştur. 

Necdet dün öğle üzeri mevkuf bulun 
duğu Üsküdar tevkifhanesinden çı -
karılmıştır. 

---------
c========================~ 

MAVi SU 
Yazan: Ma;or WREN 

enerjiden dolayı kendilerini tebrik 
edecek ve neferleri kendilerine vatan 
yaptıkları memleketin bayrağını mü
dafaa ederken ölmüş olan bu garni
zonun kahramanca h:ır,cketini onlara 
anlatacaktı. 

Birden bire kaleyi göstererek bir 
çığlık kopardı. İhtiyatkarlı - ı unuta
rak çukurdan fırlıyacaktım. 

Kaleye ateş verilmişti. 
Alevler bir çok yerden fışkırıyor· 

du. Ya benzin dökülmüş veya patla
yıcı matldeler kullanılmış olmalıydı. 
Bütün bunların manası neydi? Her 
halde kaleye emir üzerine ateş veril
rnis değildi. Şu halde, ne olmuştu? 
E ~J ki öhih:rin arasında tek başına 
nölıctci olarak bırakılan batıl itikat
lı lıir lejyoıırrin es~.riydi bu. 

Onlar ate5İ söndurmeye çalışacak
laı ı sırada • vahaya doğru koşmalı 
tnıvdırn' 

İrayretle merak arasında kalarak, 
kalen\n yanmasını ~eyretmekle meş
tuldüm ki damda bır adam göründü; 
t;:n benim yaptığım Şeyi yapan bir 
ildaın. o dıvardan atlarken kasketini, 
lıo§luğa bıraktığı tüfeğini pek iyi 
gördüm. 
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Nihayet dumanlar arasında kumla

rın üstüne düştüğünü gördüm. Eğer 
talih eseri değilse hiç şüphesiz zeka
sı sayesinde, sağımda bir kilometre 
mesafede bulunan nöbetcinin kendi
sini göremiyeceği bir noktayı intihap 
etmişti. Bu Zindernöf kalesine ateş 
vermiş olan lejyoner miydi? Eğer 
böyleyse muhabbetimi kazanmış 
ve yardımımı ?akketmişti. Vazi -
fem onu nöbetcıden uzaklaştırmaktı. 
Onun için ona yaklaşacak istikamet
te yüzü koyun il~rle~i~~ başl~dı~: . 

Birdenbire benı gordu ve tufegını 
doğrulttu, hiç şüphesiz kaleye ateş 
verdikten sonra can~ı olara~ ele geç
mek istemiyordu. Bır mendılden arta 
kalmış bir paçavrayı cebimden çıka
rarak karanlıkta bu küçük beyaz le
keyi salladım. (Adamın sırtında bir 
borazan vardı.) 
Yaklaştım ve vücudumu tepeden 

tırnağa soğuk bir ür.~erme dol~şt_ı: 
gözlerimin önünde olen kardeşımın 
hayali canlandı sandım. 

Bu Digbi idi. Bu sefer bana tama-
miyle hayatta olarak gö__ründ_~: ~anı
ma yaklaşınca fısıldadıgını ışıttım: 

_ Hallo ı Con t Ben de senin bu ci-

Sehirler arası 
.:. 

telefonları 
Posta, -ı:etgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğü, mevcut şehirler arası te~ 
lefon programının tatbiki etrafındakı 
çalışmalarına devam etmektedir. U
mum müdürlük mevcut programın dı
şında kalan yurdun geniş mıntakala
rından ticaret ve iktısadi ehemiyeti 
olan şehir ve kasabalarında da tele -
fon şebekesi vücuda getirmek kara
rındadır. Tedricen ve tahsisat mikta
rına göre yapılmakta olan mevcut te
lefon programının tahakkukundan 
sonra bu telefon şebekelerinin tesisi-

varda dolaşmakta olacağını düşünü
yordum. Daha emin bir yere gidelim. 
Pervasız tavrına rağmen, son dere

ce solgun, hastaydı. Elleri titriyor
du; yüzünde bir ıstırap maskesi ge
riliydi. 

- Yaralı mısın? diye sordum. 
Ağlamamak için dudaklarını ısıra

rak: 
- Hayır, bedenen değil... Maykıl'a 

bir Viking cenaze merasimi yaptım, 
dedi. 

Zavallı, zavallı Digbi ! Maykıl'a 
beslediğ i muhabbet, benimkine mua
dildi. Onu daha ziyade sevmek milin
kün değildi. Ona ikizleri birleştiren 
o garip rabıtalarla - iki ayrı vücu
dun ayni ruhu taşıyarak farklı ferdi
yetler olmaktan çıkmalarını intaç e
den ruhi rabıtalar - bağlı olduğunu 
sanıyorum. 

Zavallı, zavallı Digbi ı 
İki tepecik arasında kumların üs

tüne yatmış, omuzlarını kollarımla 
örtüyordum. 

Nihayet acısına tahakküm ederek: 
- Aziz Con ! dedi. Tabii onun göz

lerini kapayan, öldüğünü gören sen
sin. Zavallı kardeşciğim. 

- Benim hayatımı kurtarmıya ça
lışırken öldü. Mesut ve fazla ıstırap 
çekmeden öldü. Bize ifa edilecek va
zifeler bıraktı. Sana yazdığı bir mek
tup var. İşte. Bir deve yakalayıp bu
radan sıvışıncaya kadar şu nöbetci
den uzaklaşmalıyız. 

Bir tepenin ardında gidip kendi -
mizi emniyete koyduktan sonra, kar-

inhisarlar teşkilatı proıesı 
turmasını söyliyerek içeri almış, ve e-

!nhisarlar teşkilatı hakkında ha- vin arka kapısından çıkmış her za -
zırlıyacağımız yeni kanun projesinin man oturduğu kahvede kocasını bu -
hangi esasları ihtiva etmesi lazım ge- larak vaziyeti anlatmıştır. Çoban 
leceğini idare erkanı ile bu arada Mehmet karısına, Mehmet Ali'yi kasa
müzakere ettik. Bu müzakereden son- ba kadar para bozdurmak bahanesiy -
ra yeni projenin yirmi g~n zarfında le getirmesini söylemiştir. Bunun ü -
hazırlanması için bir komısyon ayır - zerine biraz sonra Bayan Naciye ile 
dık. Bugünden itibaren komisyonu Mehmet Ali kasap dükkanına gider -
faaliyete sevketmiş bulunuyor.ı:~· He- !erken önlerine birdenbire Çoban 
defimiz geçen senelerin verdıgı tec - Mehmet çıkmıştır. 
rübelerden istifade ederek . ~evc~t Mehmet Ali ağır siklet güreş şam; 
teşkilatı işleri daha iyi görebılır bır piyonunu görünce kaçmıya teşebbüs 
hale koymaktır. etmişse de, Çoban'ın elir.den yakayı 

Biralarda olduğu gibi likör, şarap kurtaramamıştır. 
ve kanyak fiyatlarında tenzilat ol_up Çoban Mehmet bu ı;(arit> dol1,ndırı-
~ _....__.. .._ .. ,,a.. ... .... :--L • mifştür. 
aza~ası noktası üzerinde hassasi-
yetle durmaktadır. Tetkiklerimiz ten- İşte bu garip hadisenin muhake -
zilat yapılması imkanını verirse der - mesi bugün yapılmış ve Mehmet Ali 
bal yapacağız.,, 25 gün hapse mahklim edilerek derhal 

Gümrük işlerimiz 
Vekil gümrük işlerimiz hakkında 

da şunları söylemiştir: 
- Gezdiğim yerlerde gümrük mu -

haf aza teşkilatını iyi buldum. Bu va- 1 

zifenin daha iyi ifa edilmesi için ye -
niden bazı tedbirler alacağız. Güm
rük işlerini yakından gördüm, ve 
gümrüklerin tarife tatbikatında bazı 
güçlükler çıkmakta olduğunu müşa -
hede ettim. Bir tarife repertuvarı ha
zırlandı. Bunu neşretmekle beraber 
her gümrükte vitrinler yapılarak ka
nun tatbikatında ihtilafa mevzu olan 

ne başlanacaktır. İdare bunun için bir 
komisyon teşkil etmiştir. Komisyon 
tetkiklerine devam etmektedir. Bu 
tetkiklerden alınacak neticeye göre, 
ikinci şehirler arası telefon programı 
hazırlanacaktır. 

deşim biraz titrek bir sesle devam et
ti: 

- Hayır, Maykıl'ın cenaze merasi
mini ihlal edemiyecekler ve Löjon'la 
cereyan etmiş olan hadiseyi ispat e
decek hiç bir delile sahip olamıya
caklar. 

"Tuareglerin taarruzuna uğrıya
caklar. 
Tüfeğini kaldırdı ve ateş etti. Kur

şun havaya gitti. 
Onu taklit ettim ve sabahleyin yap

tığım gibi askerler istikametinde yu
karıya doğru ateş ettim. 

Bir şefin verdiği sessiz emir üzeri
ne bir lejyon bölüğünün yaptığı ma
nevra cidden seyre değer bir manzara 
oldu. Vahaya çekilen askerler derhal 
muharebe vaziyeti almışlardı. 
Kardeşim: 

- İyi iş gördük, dedi. 
"Şimdi, yangının sonuna kadar ol

dukları yerde kalsınlar. Biraz sonra, 
kendimizi hayvanları Tuaregler tara
fından öldürülmüş nöbetçiler diye 
yutturarak deve aramaya çıkarız. 

- İçimizden yalnız biri gitseydi, 
daha iyi olurdu. 

- Evet, ilk önce ben gideceğim. 
- Buna intizaren, bana başından 

geçenleri anlat. Sonra da ben sana an
latırım. 

Ayrılışımızdan beri yaptığım şey
leri ona kısaca anlattım; bundan son
ra, Dig bana kıtasının nasıl ansızın 
Tanut - Azzal'dan Tokutu'ya gönde
rildiğini, orada her milletten insan
lar arasında, evelce Brandon - A -

tevkif edilmiştir. 

lfm ______ , 

BUGÜN 

Yeniıehir ULUS Sinemasında 
iki büyük film birden 

1 - Vals Dalgası 
GİNGER ROGERS 
FRAD AST AİRE 

2 - Deh,et gecesi 
BELA LUGOSI 

Seans saatler1: 
10 - 11.15 - 1.30 - 2.45 -

4.30 - 5.40 - 7.20 

Vals Dalgası 
Miki Jurnal 

Tel: 2193 

bas'a gelmiş olan sipahi zabitini bul
muş olduğunu anlattı. Bu zabit, B. 
Clö Bojole, şimdi süvari bölüğüne ku
manda ediyordu. 

Binbaşı Digbi'yi tanımamıştı; Dig
bi de adını söylememiş olsalardı bin
başıyı, bu çocukluk dostumuzu tanı
yamı yacakmış. 

Tokutu'da, Zindernöf'ün Tuareg -
ler tarafından muhasara edildiği ha
beri üzerine, dö Bojole yola çıkmış
tı. 

Gerisini biliyordum. Digbi'den baş
ka biri olmıyan borazancının dıvardan 
atlayışına kadar geçenleri biliyor-
dum. / 

Kardeşim dedi ki: 
- Yukarıya çıktığım zaman, Gü

zel'in orada damda yattığını görün
ce neler duymuş olduğumu tahmin e
debilir misin? Senin de yaralılar ara
sında olup olmadığını anlamak üzere 
zemin kata koştum... Hiç yaralı bu
lunmadığını müşahede edince, senin 
kaçmış olduğunu ve Löjon'un göğ -
sünü süslüyen süngünün senin sün
gün olduğunu derhal anladım. May
kıl'ın gözlerini kapayanın da sen ol
duğuna kanidim. Kardeşime başkala
rından ayrı bir muameleyi senden 
başka kim yapabilirdi? 

"Zindernöf üzerine yürürken, en
dişede ve azaptaydım. Maykıl ve sen 
ne olmuştunuz? Maykıl'ın öldüğünü 
ve senin de ortadan kaybolduğunu 
görmenin benim için ne müthiş bir 
darbe teıkil ettiğini anlıyor musun? 

RADYO 
TURK1YE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1684 m. 182 Kcs./ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 

-ANKARA-

PAZAR 30. 7. 1939 
12 30 Program. 
12:35 Türk müziği Ankara 

radyosu küme se& ye ıaz 
heyeti (Halk melodıler ve 
oyunları.) 

13.00 Memleket saa~. ayan, 
ajan. ve meteoroloJı haber· 
!eri. 

l3.15 Müzik (küçük orkeatr~
Şcf : Necip Aşkın) 1. D.~ı: 
go • Esmeralda belet ı~ıtı 
No. ı - 2. Dohnanyı -
Rapsodi Dö majör.- 3. 
Drigo • Arlökenin mılyon
Jarı balet süit No. 3 - 4. 
Fran:ı: Lehar - Şendul ope
retinden potpuri - 5. Wal: 
ter Noack • Köy hikayelerı 
_ 6. Drigo - Esmerlda ba
let üsiti No. 2. 

14-.15 _ 14.30 Müzik (Melodi-

ı .-

ler · Pi.) 
18.30 Proğram. . .. 
18.35 Müzik (İbra}tım Özgur 

ve ateş böceklen - Şen oda 
müziği). 

19.05 Çocuk saati. 
19,35 Türk mliziği (Fasıl he-. 

yeti). 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Miızik (Solistler - Pi.) 
20.30 Memleket saat .~yarı, a-

jans ve meteoroloıı baber-
lerL 

20.45 Türk müziği 1. Leyla 
Hanım - Hüzzam şarkı - Ey 
sabahı hüsnü an - 2. Ley
la Hanım - Hüzzam şarkı -
Harabi intizar oldum - 3. 
Sadettin Kaynak - Maye 
türkü - Çıkar yiicelerden 
haber sorarım. - 4. Zeki 
Mehmet ağa - Zivil peşrevi 
- s. Mehmet ağa - Z1vil 
ağır semai - Bulunmaz nov 
civansın - 6. Refık Fer
san _ Mahur şarkı - Bir 
neşe yarat basta gonül - 1. 
Kemençe taksimi - .~· ~b
rahim ağa - Mahur turku -
• Sabah olsun ben şu yer
den - 9. Selim - Zlvil 
yörük semai - Almış ni?nı 
tiri - 10. Mehmet aga -
Zavil saz semaisi. 

21.30 Müzik (Cazband - Pl.) 
22.45 . 23 Son ajans, spor ha

berleri ve yarınki program. 
-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER : 
9.40 Prağ - 14.30 Deut~
chlands, - 19.SZ Beromü
nster - 20.15 Frankfurt -
21 Roma, Paris. 

SENFONİ VE ORKEST~A 
lin, Franlı:furt, Miınih 

9.30 Sarbrüker - 10 Stok
holm - 11 Röhnen - 11.30 
Parğ - 14.30 Hliversum -
17.30 Milano - 19 Brüksel 
- 20.15 Köhn - 20.25, 21 
Brüksel - 21.05, 21.30, 
22.50 Hlivcrsum. 

ODA MÜZİCİ : 9 Deutsch
lands - 9.30 Ştutgart 10.30 
Danzig - 10.40 Beromüns
ter - 11 Hamburg - 18.40 
Röhnen - 22.10 Beromüns
ter. 

SOLO KONSERLERİ : 8 
Danzig - 9.30 Röhnen -
10 Berlin - 11 Konirsberg 
- 11.15 Breslav, Brükul, 
Köln - 1L25 Böhmen -
13 Stokholm - 14.15 Ştraz
burg - 16.30 Varşova -
18.30 Droytviç, Hımburı 
19 Deutschlands., Hamburg 
- 19.20 Münib - 22.20 
Milino - 2'2.30 Deutsch
lnds. 

NEFESLİ SAZLAR 6 
Hamburg - 7 Köhn - 11 
Sırbrüker, Viyana - 12 
Deutschlands. - 14 Stok
holm - 14.45 Prağ - 16 
Frankfurt - 17 Ştrazburg 
- 20.15 Deutschlands. -
22 Droytviç. 

~·:::=================-;-;/ 

la boğuştuğunu görür gibi oluyor
dum. 
"Maykıl bir Viking cenaze mera

simine nail olacaktır ve öteki karde
şimi bulmak için mümkün olan her 
şeyi yapacağım, diyordum. Senin ba
şına bir şey gelmemesi Güzel'in dai
mi endişesiydi. Hayatının büyük ke
deri, senin kaçışındı ve bundan ken
disini mesul tutuyordu. 

"Bojole'nin gelişine kadar ıenin 
kalede kalmış olduğunu düşündüm. 

"Birinin dıvardan atladığını işitin
ce, gizlenmek maksadiyle zemin kata 
indim... Hapis odasının kapısı açık 
kalmıştı. Bu kapının ardında gizlen
dim. 

"Bojole beni çağırıyordu .. Sesinin 
tonundan memnun olmadığını tahmin 
ediyordum. Damda gördüğü manza'":ı 
en sağlam sinirleri bile sarsabilirdi. 
Bu trajediyi örten muamma bulanık 
zihinlere sükunet getirecek neviden 
değildi. 

Bojole ve baş çavut beni aradılar. 
Boş olan hapis odasını gezdiler. Han
gi asker kendiliğinden gidip de ora
ya kapanırdı? Baş çavuş Düfur Bo
jole'den daha talihli çıkmadı. Az son
ra ikisi de gittiler, ve kale gene bir 
mezar kadar sessizleşti. 

"Löjon'un adamlarından biri tara
fından katledildiğine kanaat getirmiş 
olacaklardı. Bu esrarengiz yerden ka
çabilirsem, bu macerayı örten gara
betin daha ziyade artacağını düşün
düm. Kaleyi imha ettiğim takd · 
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İktisadi bahisler 

Takas itilôfları 
il 

Takas itilôflarının tasnifi 
Takas ihtilafları muhtelif zaviye

lerden muhtelif taksimata tabi tutul
maktadırlar. 

1 - Devletler takas itilafları, mü
esseseler takas itilafları, Takas itilaf
ları evvelemirde itilafnamedeki imza
ların devlet mümessillerine veya dev
letin gayri müesseeler müme11illerine 
ait bulunması zaviyesinden ikiye tak
aim edilirler: devletler arasında mü -
nakit takas itilafları (Accords d'E
tats), müesseseler arasında münakit 
takas itilafları (Accords d'İnstituti
ons). Birinci nevi itilafları, devletle
ri temsil eden murahhaslar, ikinci ne
vi itilafları ise devletlerinden aldık -
ları salahiyetlere müsteniden ya mer
kez bankaları veya sureti mahsusada 
müteıekkil kliring müesseseleri imza 
ederler. İkinci nevi itilafların hikme· 
ti vücudü, bu mukavelelerin tadili 
lazım geldikte birinci nevi itilaflara 
nazaran daha az külfetli merasim ve 
muamelatı icap ettikleri veya edecek· 
leri mülahazasıdır. 

2 - İki taraflı takas, üç veya çok 
taraflı takas. Takas itilafları bir de 
takaı muamelesinin iki veya da:O:a faz· 
la memleketler arasında icra edilip e
dilmiyeceğine göre: iki taraflı kliring 
veya takas (Clearing bilateral), üç 
veya çok taraflı kliring veya takas 
(Clearing triangulaire ou plurila te
ral) diye taksim edilir. Bunların iza
hına giriımezden mukaddem tek ta -
:uflı kliring denilen bir nevi takas 
vardır ki onu zikredelim. Tek taraflı 
kliringde (Clearing unulateral) bir i
tilfname mevzuu bahis değildir. Bu 
ıekil kliring daha ziyade ihtiyati veya 
zecri veya mukabele bilmisil mahiye -
tinde bir takası tazammun eder. Bil
farz bir devlet kendi ihracatçılarının 
alacaklarını tesviyeye müsaade etmi
yen mukabil memleketten gelmiş mal
ların bedel1erini - yek taraf olarak 
itihaz eylediği tedbirler ile - öde
mekten kendi ithalatçılarını meneder 
daha doğrusu tatbikatta bu mebaliğin 
kendi memleketinde meseli bir banka
ya milli para olarak yatırılmasını, o • 
rada iı'arı ahire kadar mahsur (blo -
que) tutulmasını ve ancak mukabil 
memlekete mal gönderecek ihracatçı
lara sıra ile ödenmek üzere o mebali
ğin mahsur hesaptan çıkar1lmar~ın2 
müsaade eylemeği usul ittihaz eyler 
(meseli bizde 2/7005 numara .ve S .~em~ 
muz 1937 tarihli kararnamenın 4 uncü 
maddesinde mevzuubahis memleketle-
re karıı müttehu usul budur). . 

İki taraflı klirinı. ancak iki akıt 
memleket arasında takası derpif eden 
kliring olup tatbikatta asıl yürüyen 
anlapnalar da bu nevi takası muta
zammındır. Oç veya çok taraflı kli • 
ringden maksat ise iki taraf ara~ında 
münakit bir kliring itilafında bır ta
rafın neticei hesapta alacaklı dü§tüğü 
meblatı. borçlu olan diğer tarafın ü
çüncü bir memlekette ola!1 alacağın • 
dan tesviyeye müıaadeyı mutazam
mın kliringdir ki tatbikatta pek de 
yürüyememiı ve ıu ka?ar ki ba~ı kli
ring nazariyatçılarını ııgal etmıı ve 
etmekte bulunmuıtur. 

ni daha ihtiva ederler: S - Döviz tak
yidatına tabi olmıyan memlekette J 
(mesela Fransa'da) idhalatçılarca ya
tırılan mebaliğden muayen bir yüzde 
diğer akit memleketin merkez banka
sı emrine amade tutularak itilafa mü
tekaddim ticari bir takım düyunun te
diyesine, veya gayrı ticari düyunun 
(düyunu umumiye-ve mümasilleri) it
fasına ve yahut mümasili işlere tahsis 
olunur. O yüzde haricinde kalan ba -
kiye ile itilafnamenin akdinden mu -
ahher ihracatın bedelleri ödenir. 6 -
Döviz takyidatına tabi olan memle
kette mütedahil düyunu ticariyenin 
tediyesi, idhalatcıların emrine amade 
tutulan serbest dövizlerle temin olu -
nur. 

C - Tam tediye itilafları (Accodrs 
de paiments purs). Bu nevi itilafda 
döviz takyidatına tabi x memleketi, 
döviz takyidatına tabi olmıyan y 
meleketine karşı giriştigi teahhüt 
mucibince o y memleketinden, mev -
cut düyunu ticariyenin tediyesi için 
kendi menıleketine daha önce nak
ledimiş olan dövizler mecmuu ü -
zerinden (itilafname ile muayyen) bir 
miktar yüzdeyi gene o y memleketi 
ihracatçıları hesabına serbestce nak · 
letmeğe kendi idhalatçılarını mezun 
kılar. Ticari mübadelelerin tesviyesi 
için iki memleket arasında döviz nak
li b•ı sureflte itilafname ahkamı dahi
linde cari olur. Bundan başka x mem
leketi, y memleketinden müntakil dö
vizler mecmuu üzerinden muayyen 
bir yüzdeyi gene o y memleketine 
karıı medyun bulunabileceği berveç . 
hi zir borçlardan birine tahsi'! etmeği 
teahhüt edebilir: 1. - İtilafa tekad -
düm eden ticari düyun ( emtea müba
delatından mütevellid), il. - Gayrı 
ticari düyun (devlet borçları, banka -
lar arasında mütekabil düyun ve mÜ· 
masilleri), III. - Veya bunların her 
iki nevi. (Bu nevi itilaflara bazan dö
vizli takas itilafı (Accords de change 
ou de transfert) namı verildiği de 
vardır). 

Hilen (haziran 1939) bizde Alman
ya, Eatonya, Finlandya, İtalya, Le
tonya, Macaristan, Norveç, Lehistan, 
~~~anya, Sovyet Rusya, Yugoslavya 
ıtılafları t;ım kfir\,,O' ;tııu1 • .,

1
• "Tll~-n· 

Helçıka, i< ransa, noıanaa, ng \ • 
İsveç, İsviçre, Yunanistan it~lifları 
kliring ve tediye itilafları nevıne, İr
landa ve Japonya (beynelmilel ticaret 
odasının yukarıki tarifine bizim Ja -
ponya ile olan itilafımız pek uym~) 
itilafları da tam tediye itilafları nevı
ne dahil bulunmaktadır. 

Birinci nevi takaslarda döviz veri • 
lip alınması hiç mevzubahis olmaz. 

tdhalatın Jiizde yüzU idhalatcı~ar .ta· 
rafından türk lirası olarak Turkıye 
Cümhuriyet merkez bankasına yatı 
rılır, ihracatcılar da matluplarını bu 

paralar üzerinden türk lirası o~a~ak 
istifa ederler. Mukabil taraf khrıng 
müesesesi ile mutabık kalınmak sure
tiyle takas ve mahsup muamelesi mer-
kez bankası (ve karıı taraf için kartı 
taraf kliring müeseaesi) defterleri Ü· 

zerinde icra edilir. İkinci nevi itilaf
larda kartı taraf kliring müessesesi 
türk ihracatçılarının matlupları be • 
dellerinden yüzde on, yirmi, otuz, gi
bi muayyen bir miktarını döviz ola-
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Dünya vaziyeti 
ve Almanya 

Fransa' da se~im 

tehir ediliyor 
(Başı l ınci sayfada) 

Kabul edilen kararnameler 

Moskova' da siyasi görüımeler askeri 
görüımelerle birlikte devam edecek 

Alman devlet adamları 

vaziyeti endişe 
ile takip ediyorlar 

Boyreuth'tan Berlin'e dönen 
B. Hitler 

Nazırlar konseyi aşağıdaki karama 
meleri tasvip etmiştir: 

1 - Mebusların teşrii selihiyet 
müddetlerinin 1 haziran 1942 tarihine 
kadar uzatılması hakkındaki karar • 
name, 

2 - Aile koduna mütedair olan ka

(Başı 1 inci sayfada) 
Uç hükümet arasında paktın bir 

maddesi hakkında henüz görüt ihti
lcif ı mevcttur ki, bu da doğrudan 
doğruya olmıyan taarruzun tarifi me 
selesidir. Fakat bu noktanın devam 
eden müzakerelerde esaslı müşküla
ta sebep olmıyacağı intibaı mevcut-
tur. 

rarname, Siyasi görüşmelerle müvazi olarak 
3 - Buğday ofisine dair olan ka· gelecek hafta askeri görüşmeler baş-

rarname, lıyacaktır. 

4 - Devletin harici emniyet ted· Bir hava generali ile bir amiralın 
birlerini telif eden kararname, idare edeceği İngiliz askeri heyeti 

5 - Casusluğa karşı mücadele biz- gelecek hafta ortalarında Paris'e ha
metlerinin takviyesine ait karama· reket ederek Paris'ten Doumene'in 
me, başkanlığındaki Fransız askeri heye-

6 - Milli müdafaa için çalışan mü· tiyle birlikte Moskova'ya gidecektir. 
esseselerin vergi sistemi hakkındaki Bonnet müteakiben son Uzak Do-
kararname, ğu hadiselerinin şümul ve manasını 

7 - Devlete ait Avrupa'daki rad- tebarüz ettirerek alakadar devletle
yo difüzyonu §ebekesi servislerini::ı rın orada tahassul eden umumi me· 
"milli radyo difüzyonu idaresi,. ismi sele karşısındaki vaziyetini tasrih 
verilen bir idare tarafından P. T. T. eylemiştir. 
nazırının müzaheretiyle Başvekilin Bonne general Huntzigeri'-
otoritesi altında birleştirilerek temini nin batkanlığındaki aıkeri he 
hakkındaki kararname, yetin türk hükümetiyle yaptığı 

8 - Başvekalette bir iıtihbarat U· müzakerelerden elde edilen mü-
mumi komiserliğinin ihdasına dair kemmel neticeleri de kaydeyle-
kararname, dikten sonra Franıız • lıpanyol 

·Berlin, 29 a.a. - Havas ajansın • 9 - Jean Girandovx'nun istihbarat münasebetlerinin bugünkü va-
dan: umumi komiserliğine tayini hakkın - ziyetini anlatmıthr. 

B. Hitler'in beklenilmiyen bir an- daki kararname, 
da Berlin'e avdet etmesi bir takım 10 - Brillouinin milli radyo difüz- Fransız heyeti yakında gidiyor 
tefsirlere yol açmaktadır. Führer, yon umumi müdürlüğüne tayini hak-
Bayreuth 'de bulunuyor ve Vagner kındaki kararname, · 
festivaline iştirak ediyordu. B. von 11 - Marsilyada bir deniz itfaiye 
Ribbentrop da Salzburg'dan Berlin'e taburu teskiline dair kararname, 
gelmiştir. 12 - 1938 bütçe yılı için bazı tah· 

Resmi mahafil, B. Hitlcr'in Berli- sisat ilave ve tenziline dair kararna· 
ne B. Ribbcntrop ile gündelik işler me, 
hakkında görüşmek üzere gelmiş ol - 13 - 1938 bütçesi tahsisatından 939 
duğunu beyan etmektedirler. Maama- bütçesine nakiller yapılması hakkın
fih Hitler'in Berlin'e avdetinin bura- daki kararname, 
da derin bir tesir icra etmiş olan bey- 14 - 1939 bütçesi tahsisatları hak· 
nelmilel vaziyetteki inkişaflardan ve kındaki kararname. 

Paris, 29 a.a. - Havas Ajansının 

çok iyi bir menbadan öğrendigine gö· 
re, fransız ve İngiliz hükümetleri, 
Paris, Lonera ve Moskova arasında 

genel kurmay görüşmelerinin açılma
sına karar vermiş bulunmaktadır. Gö
rüşmelerin başlaması tarihi hakkında 
sarih malumat verilmemekle beraber, 
fransız askeri heyetinin pek yakında 

Moskova'ya hareket edeceği muhak -
kak gibidir. 

Diğer taraftan B. Çemberleyn de 
pazartesi günü Avam Kamarasında in
giliz - fransız - sovyet siyasi görüt -
meleri hakkında beyanatta bulunacak-

cuda getirilecek üç taraflı pakt, Av
rupa'da doğrudan doğruya veya bilva
sıta vukua gelebilecek her türlü teca
vüz ihtimallerini önliyebilecek sıkı 

bir işbirliği mahiyetini alacaktır. 

Sovyetler, pratik sahada, alman - ital
yan tedafüi ve tecavüzi ittifakını bir 
ingiliz - fransız sovyet tedavili itti
fakı ile karşılamak bahsindeki istek • 
!erine varmış bulunmaktadır. 

Türk- Yunan 
dostluğu 

B. Metaksas'ın Orta 

Elçimiz şerefine verdiği 

ziyafetteki nutku 
(Başı ı inci sayfada) 

yaklaşması uğrunda faaliyet aarfet • 
miştiniz. Modern Tür ki yenin en· bü
yük şefleri Kemal Atatürk ile kudret 
li çehresi ebediyen hatıramızda mah· 
kfık kalacak olan bu mümtaz devlet 
adamının eşsiz halefi Reisicümhur 
İsmet İnönü'nün sadık mesai arkada
şı olan siz, barış ülküsüne aynı suret· 
le bağlı bulunan iki memleket realist 
ruhunun ve manevi itilasının en kıy
metli tezahürü olan müsmir türk • 
yunan dostluğu eserine faal bir au • 
rette hizmet ettiniz. 

Teakubi ve sık sık vukubulan mü
cadeleleri husumet idamesi ıöyle dur 
ıun, bilakis karşılıklı anlayış ve hür
met ihdas etmiş olan beş asırlık müıt· 
terek hayatın beslediği bu dostluğa i
itmadı olan milletlerimiz, teşriki me· 
saileriyle yeni bir anlaşma, müsale -
met ve terakki devresi açmak gibi en 
aail bir arzudan mülhem olarak biri -
birlerine halisane bir surette ellerini 

bilhassa japon - amerikan ticaret mu
ahedenamesinin feshinden ve ingiliz -
fransız - sovyet müzakerelerinde meı
hut olan terakkilcrden ileri gelmic ol-

:s tır uzatmışlardır. 
duğu istihbar edilmiştir. · 

Dün akşam ne Paris ne de Lond - Doğduğuna şahit olduğunuz bu 
Kendisinin birdenbire Berlin'e gel- lebrı'k edı'yor . rada her hangi bir tebliğ neşredilme • dostluğa ıhtimam endifffi ile, bütün 

mesi siyasi faaliyetin artmış olduğu - mi"'tir. gayretlerinizi bu dostluğun mütema-
na delil addedilmektedir. :s 

Bertin, 29 a.a. - Hitler, doğumu- di bir surette inkişafına vakfetmek· 
Daha şimdiden Bertin, Tokyo ile nun yıldönümü münasebetiyle MuıQr Müzakereler hakkında ten hiç bir zaman hali kalmadınız. 

bir ticaret muahedesi imzalamak sure b tl 
lini'ye dostane temennilerini bildiren eyana ar Buna binaen bu gayretlerin en büyük tiyle japon amerikan muahedename-

sinin feshine mukabelede bulunmak _ bir telgraf çekmiştir. Bu telgrafta Londra, 29 a.a. _ Timea gazete • muvaffakiyetle tetevvüç ettiğini gör-
tadır. Alman zimamdarları, komin • töyle demektedir: . sinin diplomatik muharriri y-ıyor: mekle mutmain bulunuyorsunuz. 

··Jt.. •• .. ~... • · :. · · .. w • - 1 d b lk' de pazartesi güniı 1 • cıl{i-\miz 
te uğra~ış oldukları intibama mahal luk misakını minnet ve şükranla ta- baş arın a ve e ı . yı§ daha itimat verici bır te§ 1t•r:" 

vermemek istemektedirler. hattür ediyorum. (yarın) Kremlin sarayı.~da dev~ edı- sai' tasavvur edilebilir mi? İttifakı-
Alman - japon itilafı, birkaç ay - Bu birlik, milletlerimizin hayati lecek olan Moskova muzakerelerı hak 1 'k' hükümetin eseri ol -

Ö 'ld' b 1 b'l kl rdir mız, yanız ı ı danberi hazırlanmaktadır. ğrenı ı • haklarını ve Avrupa'da sulhun beka- kında beyanatta u u~ ı ece. e · kl kalmıyarak iki milletin sami· 
ğine göre ingiliz - fransız - sovyet er- ıını temin etmek suretiyle kuvetini Sovyet hükümetinın de hır beya • m~ a 1 da tekabül ettill ı~in 

•· 1 w h .. h kkak de mı arzu arına 
kanı harbiyeleri arasında göruşme er gösterecektit. natt~ bulunacagı enuz mu a • sağlamdır· Bu ittifak, hiç bir ~imse-
yapılacağına dair olan haber, alman ğildır. .. .. . . i tehdit etmediği ve en kuvetlı hart! 
zimamdarlarının Bcrline avdetleri hu· İngiliz ve fransız hukumetlerının y d mülhem olduğu için ku -

T k k d .. k . d am arzusun an . 
susunda mühim bir amil olmuştur. o yo onucmasın a siyasi paktının muza eresıne ev • vetlidir. Bu ittifak dört devletin ıa-

Almanya ile Sovyetler arasında ya- ! etmekle beraber, Moskovaya ~skerı tiklal ve toprak bütünlüklerine Ilı•· 
Pılmakta olan ticari ve mali müzake • heyetler göndermek hususundakı ka • b' 'ht'mam etmekle be· . ,. 1 • d 'h . • kanç ır surette ı ı . .. 
reler, büyük müşkilata maruz kalmak- b'ır 'ıhl'ılaf ııkll rarların~ ~esme~ ılan etme en e ı tı raber, barış uğrunda. ~~f.et.tikler~ mut 
tadır. Buna mukabil, alman makamatı ) mal dahılındedır. terek gayretlerin bırh~ını te~kıl e • 

sovyet - ingiliz - fransız müzakerele i; Londra, 29 a.a. - Öğrenildiğine gö· Si ,. .. "pneler cukeri görüı- den balkan antantının ıdamesıne. k~-
rinin müşkilata müsadif olacağına a . 1 T' . ya1•ı 1ıorb~ l"Lt de••am edecek vetle hadim olduğu için kı_ymetlı.dır. 
Olan tahminlerinde hayal inkisarına re dün Tokyo'da Japon arın ıençın· me er e ır '" e ., h d k ka 

deki ingiliz imtiyazlı mıntakasında Geçirdiğimiz bu kadar ~a. ı~ a .ı • 
uğramışlardır. . . . Çin dolarının tedavül etmemesi sure- Paris, 29 a.a. - Pöti Pariziyen ga- larda, birliğimiz kuvetımızı teıkıl e· 

Son günlerde gazeteler, ıngılızler 'k' 1 zetesi, Moskova görüpeleri hak~ın.- diyor ve itte, barııın muhafazası~ 
le fransızların Moskova'da sarfetmek- tindeki talepleri üzerine ı ı mem e - kt dır d h"d' 1 b 1 

te Oldukları gayretlerı. va"h·ı addede ket arasında yapılmakta olan müza - da aşaiıdaki mal\ımatı ver~e e imkanlarımız niı~etin e . ~ ı~. o ~ ı 
"Gerek Pariı ve Londra da gerek mek hususundakı kuvetlı umıdımızle 

rek haylı. alay etmı·şlerdı'r, Bugu··n ise kerelerde bir noktainazar ihtilafı zu- A • 'b artık k 11 k . t 
Moskova'daki umumı ıntı a, . bu iş için münhasıran u anma ıa e· 

Su .. k.t>.tu muhafaza etmekte ve müzake- bur etmi§tir. k ı ime 
u Müzakerat celsesi, tatil ve pazarte- bundan böyle sözün as er ere ven diğimiz kuvet budur. 

relerin devamını bildiren Moskova siye tthir edilmiştir. si lazım geldiği merkezinded!r, .?i.~ - Ve şimdi, muhterem elçi, sizin d~s~ 
tebliğini neşretmektedirler. lomatik görüşmeler de ask.en g~ruş- diplomat, ince muharrir ol~~a~ ~n .~yı 

lngilizleri tehdit meler üzerlnde müsbet tesırler ıcra • hatıranızı muhafaza edecegımızı soy-
Tiençin, 29 a.a. - İngiliz aleyhtarı, sından hali kalmıyacaktır. Muahede- !emekle müsaadenizi rica edeceğim. 

Hitler döndü 

3 - Tam kliring itilafları, hem kli
ring hem tediye itilafları, tam tediye 
itilafları. Beynelmilel ticaret odası 
halen meri (1939) takas itilaflarını, 
karııhkh düyun ve matlubatın mah. • 
ıubunda döviz teatisi mevzuubahıs 
olup olmamak itibariyle üç neve ayı
rır: A - Tam kliring itilafları, B -
Hem kliring hem tediye itilafları, C 
- Tam tediye itilafları. Mevzuubahis 
oda bu itilafları berveçhi ati tarif ve 
izah eder: 

A - Tam kliring itilifları (A· 
ccorda de clearing pur). 1 - Bu nevi 
itilaflarda iki akit taraf, ticari mua • 
melelerinin heyeti umumiyeıini kar • 
ıılaıtırmak için anlaşmıılardır. İtha.: 
latcılar borçlarını milli para olarak .o
derler ve ihracatçılar alacaklarını .mıl: 
li para olarak istif.a e?erler .. Tıca.rı 
mübadelelerin tesvıyesıne müteallık 
her türlü döviz teatisi bu suretle or • 

rak Türkiye Cümhuriyet Merkez ban
kası emrine amade tutar. Merkez ban· 
kası bu dövizleri mevcut takyidat ah
kamı dahilinde ya itilafın akdinden e
vet diğer akit memleket lehine müte • 
kevvin borçlara ve yahut o memleket
te veya büsbütün batka bir meml~ket
te batka nevi düyun veya tedıyata 

Berlin, 29 a.a. - B. Hitler, bu aa • "milli selamet" cemiyeti japon kon· nin metni, anlaşmaların h.ey~ti mec • Keza bir gün Atina'ya büyük ~içi o
bah Bayreuth'e gitmek üzere Bertin • trolüne tabi bulunan Tiençin mınta- muası tamamiyle tayin edıldıkten son tarak avdetinizi görmekle sevınmek 
den hareket etmi§tir. Dün Hitler ile kasındaki İngilizlere aşağıdaki tebli· ra neşrolunacaktır. ve bu suretle dostane teşriki meaai-
görüşmek üzere Salzburg'dan avdet ği göndermiştir: .. .. "zJ k. halta mize tekrar başlamak ümidini izhar 
etmiş olan B. von Ribbentrop da say- "İngiliz tebaasına, hayatlarını kur- Heyetler onumu • e 1 etmekliğime müsaadenizi rica ede· 
fiyesine dönmüştür. tarmak istiyorlarsa, Tiençin'i tahliye harekeı etlryor rim. 

Salahiyettar mehafil, dün Hitler i- etmelerini tavsiye ederiz. Silahlı ve İngilterenin Paris ma~lah~.t~.üzarı- Zarafetiyle kendisine bütün sem-
le von Ribbentrop arasında yapılmıı kanlı bir ingiliz aleyhtarı müdafaa nın dün Bonne ile yaptıgı goruşme - patileri kazanmıı olan ve en latif ha
olan gorüşmenin mevzuu hak~ında kurmak için teşkilatlanacağız.,, de, fransız ve İngiliz askeri heyetleri- tırasını muhafaza edecek olduğumuz 
ademi malumat beyan etmektedırler. Şanghay, 29 a.a. - İngiliz piyade in kimlerden mürekkep olacağı ve bayan Ruşen Eşrefi de tazimle yide· 
Führer'in radyo sergisini ziyaret et • askerleri, imtiyaz bölgesinin ıimalin ne zaman Moskova'ya gönderileceği derim. 

tadan kalkar. . . 
2 _ İki akit memleketen her bırı~-

de bir uzviyet bilhassa ıu iki vazife ı • 
le mükelleftir: ı. - 1thalatcılar tara
fından tesviye edilen mebaliği milli 
para olarak tahsil etmek, il.~ ~u su
ret1 e tahaasül eden paralar uzerınden 
ve bu paralar miktarı dahilinde ihra· 
catçılara matlublarını tediye e~m~k 
(şu ıart ile ki muk~b~l memle~etın ı~
halatcıları da kendı ıcra uzvıyetlerı
ne borçlu bulundukları mebaliği öde • 
miş bulunurlar). 3 • - .Akit ~emle -
ketlerin paralarına aıt kambıyo ra
yiçleri, mevzubahis ticari muameleler 
için itilifname ile tespit olunur (al -
tın muadil, resmi rayiç ve yahut mu
karer rayiç). 4 - Muhtelif hesaplara 
yat1rılan paralar faize tabi o~ma~ .. 

B - Hem kliring hem tedıye ıtılif
ları (Accordı de clearing et de paie
menta). Bu ikinci nevi itiliflar yuka
rıdaki ı, 2, 3 ve 4 numaralı l-endl~r: 

iki CD bm 

tahsis eder. Üçüncü nevi itilaflarda i
se karşı memleketten gelen dövizler
dan bir kısmının gene o memleketle-

re iadeten gönderilmesi için idhalit • 
çılara müsaade verilir. Tediye itilaf • 
larında bir kliring kasaıı yoktur. Dö
viz takyidatına tabi memleketten bu 
takyidata gayrı tabi memlekete ihra
cat serbest yapılır. Bayie tediyeler 
idhalatcı tarafından doğrudan doğru
ya ifa edilir. Bir takım memleketler-
deki tatbikatta takyidata gayri tabi 
memleketin emteaaı, takyidata tabi 
memleketin vereceği idhalit müsaade
lerine tabi tutulur. Takyidata tabi 
memleketin takyidata gayri tabi mem
leketten bir veya bir kaç ay mukad -
dem yaptığı ihracattan muayyen bir 
miktarı o idhalatı tecavüz edemez. 
Yani vaki idhalitı kartılıyacak müsa
it bir miktar döviz stokunun mevcu • 
diyetine daima dikkat olunur. Parası 
himaye edilmek istenilen meınleketin 
emrine bir miktar döviz imade tutu • 
lur. Umumi1etle bu bakiye ~-.Don
muı ticari matlubatın teavıynıne, 2 
- Alacaklı memlejetin mali matluba
tına tahaiı olunw. 

•• L. 

memit olduğu dikkate şayan görül • deki İngiliz müdafaa bölgesini telle ~eseleleri mevzuu bahis edilmit ve Size yeni vazifenizde en büyilk mu-
mekte ve Berlin'e gelmesinin sergiyi çevirmiye başlamışlardır. her iki heyetin de önümüzde~i hafta vaffakiyetler temenni ederek sıhati • 
ziyaret makaadiyle olmadığı söylen • içinde Moskova'ya hareketlen tekar • nize ve Bayan Ruşen Eşrefin sıha· 
mektedir. K ı• R E ç rür eylemiıtir. . tine içiyorum. 

Führer ile von Ribbentrop, bera • J ournal gazetesi de ıu mütemmım ---------------
berlerinde başlıca mesai arkadaşları haberleri vermektedir: K d • 
olduğu halde sabahleyin Berlinden Kütahya namiyle miruf en yUsek Fransız hükümeti, orgeneral Dou- 8 1 aran ıyor 
ayrılmışlardır. Münib' randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec- menc'e Moskova seyahatinde refak~t Sıhhiye V ekileti arkaıında Er-

B. Göbbels, halihazırda . te nebiyeden art (Mehmet çavuı mal edecek zevatı ııimdiden tayin eyl~mıı türk sokağında dört yatında er-
olup Deutches Museum'deki televız - ları) toptan ve perakende Sanayi cad- tı'r. Halen bahis mevzuu olan . c.ı~et, d k' b' 

d · · ı!l b kek ve kaplan rengin e te ır ır yon sergisinin küşa resmını yapm :st· desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak siyasi ve askeri görüşmelerin bır.ı ır • 
M ·ı h Almanyanın a · H ı· ğı bu kedi evden kaçmıı ve yabancı tır. umaı ey • yarın Telefon: 2078 ve Sanayi caddesı a · terine muvazi olarak iler ıyec~. 

yarıJları büyük mükafatı müsabakas1ı- san Baldudak Telefon 1423 ticaret safhada da ingiliz • franaız ~uşterek olduğundan eve dönememiıtir. 
nda hazır bulunacaktır. B. Göb~ s, hanelerinde bulunur. Reklam ilanla hareket planını tespit etmektır. . . Gören veya bulanların lutfen 1 
gece Amazonların ananevi ıenliklerın· rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e- Fransa, vaziyetini, bu sabah reıaı- numaralı eve haber vermelerini 
de bulunacaktır. B. diniz. 2309 cümhurun riyasetinde toplanacak n_a- rica ederiz. 2817 

B. von Neurath, ile nazırlardan zırlar meclisinde tayin eyliyecektır. ---------------
Meissner, B. Lammers ve poliı mü - tngilterenin vaziyeti de B. Çember - •••••••••••••• .. 
dürü B. Himmer halihazırda Münib • layn'in pazartesi günü avam kamara-
tedirler ve bizzat Hitler'in de yarış - Diplome MülehiSSIS Kupör sında yapacağı beyanattan sonra bel -
larda bulunması ihtimal dahilinde - li olacaktır. 

dir. Q z E K ı• Exelsior gazetesi diyor ki: 

Dr. Kemal Gülgönen 
Cebeci Hastanesi İdrar yolu 

hastalıkları mütehauısı B. Göring, yatı ile alman tehir ve • Kremlin görüımeleri, biribirlerine 
kanalları üzerinde seyahatine devam Terzi oilu muvazi olarak, siyasi hukuki ve tek • P ostahane Caddeai Eaen 
etmektedir. Mumaileyh, dün bilhassa nik planlar üzerinde inkipf eyliye· Apartmanı aaat 15 ten aonra 
Kayaer Vilhelm kanalını ziyaret et • Ankara için teahillt yapılır. cek ve hep birlikte biribirini itmam 2775 
mittir. edici neticelere varmak suretiyle, vil· •••İll••••••ıııiİliiıl•-B. Feunk de mezun bulunmaktadır • 
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1 

Tarzan, maymunların sürü haJin

de üzerine doğru gel:niye başladık
Jarı'hı görünce bulunduğu dalın ü

zerinden oir sıçrayışta yanındaki a

ğacın üzerine çıktı. Bohdu'yu ken

di başına bırakarak ağaçtan ağaca 
ilerlemeğe başladı. Nereye gittiği
ni kendisi de bilmiyordu. 

na döndüler. Viskileri çektikten 

sonra ,zencileri 'başlarına topladı

lar. Bu siyah adamlar, bu iki avcı-
nın maiyeti idi. Cim zencilere dedi 
ki : 

- Harikulade bir av avlıyacak

sınız. Size fenalık etmek istiyen 
vahşi bir insan var. Elinizden ge

lirse onu diri diri yak'ilayın. Sakın 
öldürmeyin ha 1 

3 
Tarzan canını kurtarmak ıçın 

fırsattan istifade ederek oradan u
zaklaşmak istedi ama, Cim'in ya
nındaki zenciler onu bir türlü bı
rakmadılar. Tarzanın üzerinde dur
duğu ağacın etrafım sardılar. On
ların elinden yakayı sıyırmanın 
imkanı mı vardı? Fakat tam bu sı
rada ümit edilmiyen bir şey oldu. 
Tarzan, bulunduğu ağaç dalının ü-

elini yukarıya kaldırarak zencilere. 
kendi dilleriyle nutuk söylemiye 
başladı. Hani rüzgar geceleri köy
lerı nasıl titretirse Tarzan'ın sesi 
de her yeri öyle çın çın çınlattı : 

"Bana Tarzan derler: belki be
nim vücudumu ortadan kaidırabi
lirsiniz, fakat ruhum her zaman a
ranızda dolaşacak, oturduğunuz ev
leri her gece bir bir gezecek. Onun 
elinden bir türlü kurtulamıyacak
sınız, rahat edemiyeceksiniz.,, 

Avcı Cim'le arkada§1 çadırları-
zerinde birdenbire d<Jğruldu. Bir 

-• -ı l?' (4-\.V 1··-u~ 
2 

Zenciler, Cim'in peşine takılmış, 
sık ormanların i~ind~ Tarzan'ı a
rarlarken, Tarzan da kendisini ko
vahyan may'munların önünde dal
dan dala atlıyordu. Tarzan kor
kunç bir tuzağa düşec·~ğini birden
bire farketti. Tarzanın ardında 
müthiş bir orangotan kafilesi, ö
nünde geçilmesi kabil olmıyan in
sandan ve tüfekten bir set vardı. 
tarzan daha düşünmiye bile vakit 
bulamadan bir yaylım ateşi iJe kar
ııla§tı. Bereket versin silah kendi
sine atılmamıştı. Cim, ağaçların ü
zerinde dalları sarsa sarsa bir may-

7 
, 

Gözünü açıp kapamadan Cim'in 
elinden silahını yolup aldı, Cim'in 
ıuratına alayh alaylı bakarak: 

"Sana bu son tenbihim olsun. Bu
radan defo] git. Buralmda sizi bir 
d.:tha gözüm görmesin!,, dedi. 

8 
Cim, arkadaşı Ruf us'un baş.na 

bir felaket gelecek m:, bunu bile 
düşünmeden koşar aJım, çadırın 
yolunu tuttu. Artık Ciın'in aklı ba
şında değil. Yolda Zakka'ya rast-

mun sürüsünün geldiğini gorunce, 
bu maymunları Tarzttr.ın yardımcı
sı zannetmiş. maymun!ara ateş aç
mıştı. Maymunlar ateşle karşılaşın-

' ca birdenbire durdular Hemen sol
dan geri ettiler Fakat gelen kur
şunların tesiriyle birkaç kurban da 
vermediler değil. 

4 
Zencilerin, gözleri korkudan fal 

taşı gibi açılmış, Tarzana bakıyor
lardı. Zenciler saçma sapan şeyle
re büyü, sihir gibi aslı olmıyan şey
lere çok inandıkları için, Tarzanın 
bu sözlerini işitince korkularından 
çil yavrusu gibi dağı!dılar. Kimisi 

sendeliyor, kimisi korkudan bağırı
yor, çadırların bulurıduğu istika
mete doğru koşuşuyorlardı. 

5 

Cim, Tarzan'ın sözlerinden hiç 
bir şey anlamadığı için, zencilere 
ne kaC:ar yemin etti ise, hatta kor
kuttu ise de boşa çıktı: siyah adam
ları bir türlü kandıramadı. Baktı o
lacak gibi değil, bir dakika bile va
kit kaybetmeden eli!ıdeki tüfeği 
derhal omuzuna dayadı, Tarzana 
nışan alarak tetiği çekti. Arkadaşı 
Rufus, korkusundan tıenzi kül gibi 
olmuş, görmemek için gözlerini 
kapdı. 

6 

Fakat Tarzan o silahı daha yü
züne kaldırırken ağacın yüksek 

dalından kendisini aşağıya salıver· 
miş, yüzmek için suya atlar gibi a· 

ğaçtan aşağıya bir balıklama yap

mıştı. Onun için kurşun Tarzana i

sabet etmedi. Cim, Tarzanın cansız 
olarak ayaklarının dibine düşeceği-
ni beklerkon, Tarzan düşerken ağa· 
cın alt dallarından birini yakaladı, 
Cim ikinci bir kurşun atmağa kal
madan, bir parsın avının üzerine a
tıldığı gibi, Tarzan da Cimin üze
rine atladı. 

ladı. Bu adam, mele·di, anası ve ra birlikte çalışacağı2' . Melez gü- " Hem Rufus'a, h'!ın de kızının 
babsından birisi siyah, birisi beyaz- lümsedi. Bu adamın kulaklarında nışanlısına çok sinirleniyorum ... ., 
dı. , bakırdan küpe vardı. Küpelri yavaş O anlatırken, melez de boyuna gü-

Cim, Zakka'ya çok itimat eder, yavaş sallanıyordu. Cim sözlerine lümsüyordu. Derken iadırın önün-
ona güvenirdi. Soluk ~oluğa : şunları da ilfive etti : den genç ve güzel bir kadın geçti. 

- Zakka dedi, benı dinle. - Haydi, çadıra döııclim de sana Cim'Je Zakka'dan tarafa bakmadan 
Mele zadam Cim'e ~aklaştı. en ufak yerlerine kadnr her şeyi o- ilerledi. Zakka hep gülüyordu. Cim 

Cim tekrar etti: şimuı beni dinle. rada bir bir anlatayım. onu bakışlariyle takip etti. Sonra 
Rufus'un bana faydası olmuyor. lO 'neleze "anlıyorsunuz ya, Zakka de-
Hiç bir işe yarmıyor. Ji, rastladın mı derha! ateş edecek-

9 Cim. masaya oturmuş, o mahut sin.,, 
Şimdi biz vahşi bir «damla karşı viski şişesini önüne çekmiş, meleze Zakka yavaşça başını eğdi. 

karşıya bulunuyoruz Bundan son- anlatıyordu: <Sonu var) 
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Kurşun gülle 
Sual : Sporcuların kullandığı 

gülle niçin kurşundan yapılmıştır 
Ccv~p : Güllenin ağırlığı 7 ki -

logram 257 gramdır. Beş kilogram 
gülle de vardır ama, bu ancak mek
teplerde kullanılır. 

Gülle elle atılır. Bu ağırlıkta her 
hangi bir madenden yapılmış olan 
bir gülle avucumuza sığmaz. 

Koşuya çıkarken 
Sual : Yüz metre koşusuna çıkar

ken, atletler bacaklarını çok çok ha
reket ettiri~ler, bunun sebebi nedir? 

Cevap : Koşuya çıkmazdan önce 
bacaklar hareket ettirilince adaleler 
yumuşar, ısınır ve çok kuvvet top -
]anır. 

Gıdastzhğa dayanan hayvan 
Sual : En çok açlığa dayanan 

hayvan hangisidir ? 
Cevap : Avrupalı bilginler bir 

hesap yaptılar. Bu hesaba göre : 
Bir kuş gıdasız kalsa ancak do -

kuz gün yaşayabilir. İnsan on iki 
gün dayanabilir. Köpek yirmi gün, 
kurbağa 360 gün dayanır. 

Kurbağayı açlığa o kadar çok da
yanır zannetmeyin .. Kaplumbağa yi
meden .500 gün, yılan 800 gün, balık 
1000 gün yaşayabilir. 

Bunlar gene dayanamıyor; ha -
nıam böceği denen böceğin hiçbir 
şey yimeden 1200 gün sapasağlam 
yaşadığı görülmüştür. 

Aydaki dağlar 
Sual : Ayın üzerinde dağlar, va

Öiler olduğu söyleniyor, bunların 
isimleri bile varmış ? Bu dağların 
yükseklikleri ölçülmüş, nasıl olur ? 

Cevap : Ay, dünya kuruldu ku -
rulalı insanlara geceleri arkadaşlık 
etmiş, onlara yol göstermiş bir fe -
nerdir. Görünüşte büyüklüğü güneş 
kadardır. 

Sonra, aya baktığımız zaman gö
zfunüz kamaşmaz. Çok parlak de -
ğildir. Çünkü üzerindeki parlaklık 
kendisinin değildir. Güneş ona çar
par. O parlar, bize. kendisini gös -
terir. 
Ay, eski zamandanberi tetkik edil

miştir. Dürbinler icat edildikten 
sonra ayın dönüşü, güneşin etrafın
da dola~ması, velhasıl herşeyi iyi -
den iyiye tetkik edilmiştir. Ayın ü
zerinde bizim dünyamızdaki dağ -
lardan daha yüksek dağlar vardır. 
Ayın üzerinde hava olmadığı için 
su da yoktur. Yağmur yağmaz. Hal
buki bizim dağları yağmur suları a
şındıra aşındıra bugünkü bulunduğu 
yere indirmiştir. 
Ayın üzerindeki dağlar sivridir. 

Bunların yükseklikleri nasıl ölçü -
lüyor, değil mi ? Gölgelerinden öl
çülüyor.Ayın kımıldaması, ayla gü
neş arasındaki uzaklık be1li olunca, 
gölge büyüyüp küçülüyor. Mesela 
öğle vaktı gölgeler çok küçülüyor. 
Rasathanalerden dürbinlerle bun • 
lan araştıran yıldız bilginleri, ince 
hesaplarla ayın en yüksek dağı han
gisidir, yüksekliği kaç metredir, bu
nu dahi biliyorlar. 
Ayın üzerindeki büyük dağların 

ismi bile vardır. Tatıii bu dağların 
isimleri, bizimkiler gibi " Akdağ ,, 
• Alpdağı ,, gibi değil. Ayla kim 

Tayyarenin sırhna 
Avrupa ile Amerika arasında 4000 

kilometrelik bir mesafe vantiır. Bu 
iki büyük kara parçası arasında her 
gün birçok vapur, kayık, gemi işler. 
Fakat en hızlı giden ve isimlerine 
Trans Atlantik denen büyük vapur
lar bile, Atlas Okyanus'unu beş altı 
günden evel aşamazlar. Halbuki a -
cele işi olanlar gideceklı::ri yere vak
tinde yetişemezler. 

Bunu düşünen Amerikalılar ve Av
rupalılar tayyare kullanmağa karar 
verdiler. Büyük yolcu tayyareleri 
yaptılar. Bu tayyareler, Atlas deni
zinde bulunan birkaç adaya inerek 
ve yahut doğrudan doğruya bir uçuş
ta Atlas Okyanus'unu aşacaktı. 

' Bir Amerikan kumpanyası dört 
motörlü büyük bir tayyare yaptı. 

İlk defa olarak Atlas Okyanus'unu 
bu tayyare aştı, bu tayyarenin adı 
Yanki Klipper'dir. Tayyare 3.800 ki
lometrelik yolu saatta orta hesap 228 
kilometre süratle katederek aldı. 

Bu yolcu tayyaresinde yatak odası, 
yemek odası, istirahat odası, okuma 
odası, hasılı birçok odalar vardır. 

Tayyare, bazı yerlerde, 8.800 met
re derinliğinde olan Atlas Denizi -
nin üstünden daha 4000 meter yük -
seklikten uçarken yolcular radyo 
dinliyorlar, oyun oynuyorlar, oku -
yorlar velhasıl istediklerini yapı -

yorlar. Altlarında on beş metre yük-
sekliğinde dalgalar birbirlerinin üs
tünden atlar, döğüşürlerken tayy~ -
redeki yolcuların hiç haberleri ol -
madan yollarına devam ediyorlar. 

Bundan birkaç gün evel de, bir 
tayyare Amerika'dan kalktı, yere 
hiç inmeden Avrupa'ya vardı. Fa -
kat bu tayyare öteki tayyareden büs
bütün başkadır. Bakın nasıl : 

binen bir tayyare 
Evela Atlas Denizi'ni yeni aşan 

tayyare altı motörlüdür. Motörünün 
birisi kızınca onu durdurup diğer -
lerini işlt~Hyor. Yorulan motörü din
lendiriyor. 

Sonra, Amerikan tayyaresi Ame
rika'da d(! nizin kıyısından havalan
mıştır. Halbuki fransız tayyaresi 
başka bir tayyarenin sırtına bindi, 
altındaki tayyare daha büyük oldu
ğu için üstündeki tayyareyi binlerce 
kilometre taşıdı, sonra denizin üs -
tünde bırakıverdi. Küçük tayyare • 
nin motörleri çalışmamış, benzini 
harcamamış olduğu için havalanınca 
doğru Avrupa'yı boyladı. 

1 

Hindistamn şimal i.aratıarında 
yaşıyan in:<anlar arasmda "yüksek 
tabakdan., olan kadınlar burunları
nın deliğine bir halk'-! ger;irirler. 
Bu halka kadınların başlarından 
daha büyüktür. 

Haftanın karikatörü 
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Bu haftaki bulmaca 
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Sağdan sola doğru : 

1·- Türklerin en büyüğü 

2 - Yeni bir vilayetimizin ismi 

3 - Mürekkep damlayınca elbi-
sede olan şey 

4 - Ateşi tutmak için kullanı
lan alet, alfabede bir harfin okunu
şu 

5 - Yem'!k - milli Lıayramlarda 
sokaklarda kurulan §er 

6 - Azalr!ınızdan biri 

7 - Ateş yandığı zaman çıkar -
insana yardımı çok dokunan bir 
hayvan 

Yukarıdan aşağıya doğru 

1 - Iztırap sadası - üzerinde ders 
çalıştığınız şey 

2 - Tahta rendelendiği zaman 
çıkan şey 

3 - Yakıcı bir madde 

4 - Bir nevi kayık 

5 - Aza - alfabede hır harfin o
kunması 

6 - Eski zamanlardc! askerlerin 
kullandığı büyük kılıç 

7 - Toprak kaldırmıya yarar. 

Bu hafta size kareli bir bilmece 
veriyoruz. Bu bilmcceınizi doğru 

yapanlar arasında kura çekeceğiz. 
Birinciye kız çocuğu ise bir küçük 
dikiş makinesi, erkek çocuğu olur
sa buharla işliyen bir makine, ikin
ciye yelkenli büyük bır kotra, üçün
cüye büyük bir lastik top, yedi o· 
kuyucurnuzdan erkek çocuklarına 
çeşitli asker, kız çocuklarına lastik 
bebek, on beş okÜy•Jcumuza birer 
hatıra defteri, yirmi beş okuyucu
muza renkli pingpong topu, yirmi 
beş okuyucumuza kc•kulu sabun, 
yirmi beş okuyucumu.zc. Ulus ço
cukları rozeti, yirmi leş okuyucu
muza ufak kumbara, 125 okuyucu
muza da kartpostal hediye edece
ğiz. 

/ """"I 

- Ayol baksanıza bizim hizmetçinin dilinde koca bir kancı· 
hanı çıktı! 

- Nasıl çıkmasın a kardeş, dilinden kötü söz eksik olmıyor 
ki . .. 

uğraştı ise, ay üzerinde kim çok e
mek sarfedip ay bilgisini çoğalttı 
ise ayın üzerindeki dağlara da bu ~
damların isimleri verilmiştir. 

Mesela ayın üzerindeki dağlardan 
en büyüklerinin isimleri şunlardır : 
Eflatun, Kopernik, Kepler, Düran, 
Düpon, Smit, Vilyam'dır. \.. 

ULUS çocukları bulmaca 
Kuponu No: 82 

Adı: 

Soyadı: 

Okul: 

Numarası: 

Şehir: 

~ 

•. 

ULUS'un Çocuk ilavesi 

Bilmecemizde hediye kazananlar1n 
listesini ne$rediyoruz 

Evelki hafta çıkan çocuk ilavemizdeki bulmacamızdaki öğretmeni' bulanlar 
arasında kura çektik. Samsun İnönü ilk okulundan 151 Niran Batur birinci 
geldi ve şık bir kol saati kazandı. Ankara Koca tepe okulundan 89 Kazım Öz -
Yıldırım ikinci geldi ve bir oyuncak takımı kazandı. Ankaradan Seyfettin 
Ulusoğlu üçüncü geldi ve şık bir kutu içinde kuru boya takımı kazandı. To • 
kat eski belediye sokağı 5 numarada Muammer Gözaçan dördüncü geldi ve bir 
matbaa takımı kazandı. 

Para çantası kazananlar: 
Ankara İsmet Paşa kız enstitüsünden 

491 Arife Topuz, Gerede ekmekçi İsma
il eliyle Celil Üstün, Çorum Turan kü
tüphanesinde Mustafa açıkgöz. 

Kalemtrtl§ kazananlar: 

Ankara Nazım bey mahallesi Balcı oğ
lu sokak 15 de Yüksel Çetin, Adana Kak 
kapısında berber Ali Önsel oğlu Mehmet, 
Ankara Yenişehir Karanfil sokak 30 nu
marada İbrahim Sutay, Ankra kız lisesin
den.2-C de 67 Meziyet Kutay, Elazığ 
İcadiye mahallesi Kuyulu sokak 2 numa
rada Remzi Şeı;t Ankara Yenihayat oku
lundan 45 Ali unsal, Diyarbakır Cemal 
Yılmaz mahallesi Saman sokak 3 numa -
rada Zeki Özet. 

Cep defteri kazananlar: 

Ankara Moda kundura mağazasında E
min Özdemir, Zile Altmyurd okulundan 
175 İrfan Sayın, Diyarbaiur Ziya Gökalp 
okulundan 396 Özdemir Güneri, 
Amasya vilayet defterdarı oğlu Sabahat
tin Alaşan, Ankara ticaret lisesinden 995 
Zekiye Topuz. 

Pergel kazananlar: 
Taşköprü Aşağı Çayırcık köyünde Ce
mal Gühen, Tokat Nafıa fen memuru 
Ziya oğlu Durmuş Mutlu, İzmir - Emira
lim ilk okulundan 172 Muhittin Çırak, 
Diyarbakır İzzet paşa caddesi Culunla -
çın sokak 24 numarada Cemal Güvenç. 

Diş pastası kazananlar: 
Bulvadin kunduracı İsmail oğlu Nu • 

rettin Taktak, Ankara Yenişehir Emciler 
caddesi Ali Nazmi apartmanında Güven 
Oksar, Zonguldak - Çatalağzı Kasım pa
şa orta okulu talebesinden Refik Özdeş, 
Elazığ avukat Naim kızı Bediba Erdem, 
Kastamonu C.H.P. sekreteri Mahir Öz -
güğümcüoglu, Ankaradan İhsan Güngül, 
Ankara Kurtuluş mahallesi Sayram so -
kak Z3 de İbrahim Oraj, Ankara üçüncü 
orta okulundan 867 Faika Koralp, Kay
seri Cümhuriyet okulundan 10 Türkan 
Bo:-.l:urt, Yozğat seferberlik müdürü oğ
lu Doğan Kemali Ararat, Ankara kız li
sesinden 6981 Safiye Karataş, Ankara 
Yenişehir Gökçe sokak 34 numarada Sa· 
bih Atlı, İstanbul Sirkeci İzmir - Tar -
sus otelinde Sedat Sezginer, Ankara i -
kinci orta okultmdan 2-F de 674 Sıdıka 
Bozer, Ankara Işıklar caddesi Yüksel 
apartman 1 numarada Perihan Yaman -
can. 

Kitap kazananlar: 
Gönen birinci okuldan 86 Beria Selçuk, 

Ceyhan Cümhuriyet okulundan 582 Sü -
leyman Tanir, Nevşehir Yeni mahallede 
Hakkı Özokur eliyle Akçe Ö zokur, Zile 
Turhal caddesindeki lokantada Necati 
Akpınar, Ankara Ulus okulundan 489 
Lütfiye Topay, Ankara kız lisesinden 
915 Ayhan Topay. Konya Tekke mahalle
si 58 numarada Feridun Açıkalın, Cey -
han Cürnhuriyet okulundan 362 Erdoğan 
Özkan. Ankara Yenişehir Tuna caddesi 
Elmadağ Sokak 12 de Fahrünnisa Saner, 
İsparta Kaymak kapıda 6 numarada Mus
tafa Yıldır, Diyarbakır Cendere caddesi 
36 numarada Vahit Oguş, Zonguldak 
Denizyolarında Nazif Kuşçu, Diyarba • 
kır Sefik kıratanesinde Yusuf Yakar, E-
1.izığ avukat Hamit Ali oğlu Behzat Yö· 
ney. Ankara erkek lisesinden 1426 Bah· 
ri Özgenç, Ankara ikinci orta okulun -
dan 804 Zekiye Usaz. Diyarbakır kuyum. 
cu F<!ttullah oğlu İlyas Kunur. Tokat in
hisarlar sicil memuru Lütfi Dağcı kızı 
Sevim Dağcı. Diyarbakır İnkılap oku -
hından 36 Berki Günay. Emet C.H.P. ilk 
okulundan 114 M ahmut Sayın. İstanbul 
Laleli Koska caddesi 18 de NuHet Er -
yalçın, Ankara kız lisesinden 863 Asiye 
Karataş. Mersin kasap Yasin Kurt vası
tasiyle Ali Hoşsoy, fspartada gazete 
müvezzii Sadık Atıl~an, Diyarbakır tel · 
grafhanesi kar$ı sında Çıkmaz sokak 32 
numarada Nadiıle Elsan, Ankara Emin 
Seyid ticarethane5inde İsmail Yavuz, 
Ankara Atatiirk kız okulundan 284 Ne -
jad Aykan, Ankara Sümerbank yazı İ!j -

terinde Sabahat Şence, Diyarbakır Ur
fa caddesi 28 numarada Lutfi Şener. 

Ulus çocukları rozeti 
kazananlar: 

Zile bakkal Muhittin eliyle Bedrettin 
Alkan, Ankara üçüncü orta okulundan 
102'2 Sabri Sune~1 Ankara İnönü okulun
dan 1140 Necla Ozüt, Ankara Nazım bey 
mahallesi Balcı oğlu sokağında Semiha 
Omay, Ankara Etlik okulundan 286 Nec
la Orhun, Ankara ikinci orta okulundan 
827 Necla Ünener, Elazığ Odun meyda -
nında un fabrikası yanında 25 numarada 
Enver Çülpan, Zile polisi Hasan oğlu 
Nejat Yanbay, Zile Ziraat Bankası mu -
hasibi Mehmet Hazar kızı Edibe, Anka
ra Ulus okulundan 997 Şaban Talas, An
kara İnönü okulundan 711 Sabiha Ev -
renberk, Samsun şark elbise mağazasın
da Mustafa kurter kardeşi Cevat, Anka
ra Atatürk okulundan 381 Ayten Yaman
er, Diyarbakır nakliye taburu Saraç usta
sı oğlu Abdurrahman Coşkun, Elazığ 
Halkevinde Mücellid oğlu Liitfi Güney, 
Nallıhan Ali ağa mahallesinde Namık 
Aydın, Yozğat hususi muhasebe müdürü, 
oğlu Nevzat Diçle, Beypazarı Halkevi 
katibi Nuri Erdoğan oğlu Naim, Kütah
ya hususi muhasebe müdürü oğlu Turgut 
Sümer, Ankara birinci orta okulundan 
707 Faruk, Ankara İsmet İnönü okulu 
birinci smıfmdan Gönül Ü neren Dönmez. 
Konya erkek orta okulun~an 212 Ham
di Oğuz, Ankara Cebeci Yenicamide Kud
si Usned, Bulvadin Akçeşme okulıından 
233 Muammer Yüksel, Elazığ tüccar 
Gafur Sungur oğlu Selçuk Sungur, Kay
seri bez fabrikası Ertik okulundan 2076 
Kamiran Duru, Denizli Honaz nahiyesi 
P.T.T. ş-efi kızı Sevim Yüksel, İstanbul 
Taksim Kazancı yokuşu 18 numarada İh
san Eğeli, Hatay vilayeti Beylan Kanad
h okulundan 80 Süheyla Çelikel. 

Kokulu •abun kazananlar: 
Diyarbakır Yoğurt pazarı 10 numara

lı evde Cezmi Adabağ, Çarşamba posta 
memuru oğlu Galip Atay, Ankara birin
ci orta okulundan 1394 Mehmet Nal -
bandoğlu, Tekirdağ Namık Kemal oku
lundan 283 Mümin Türkkan, Ankara Sü
mer mahallesi Tanıs sokak 5 numarada 
Sabahat Özdemir, Ceyhan avukat Kamil 
Tekerek eliyle Cevdet Cantaymaz, An -
kara Dumlupınar okulundan 558 Türkan 
Taner, Ankara kız lisesinden 646 Fahri
ye Akaı- , Mecitözü P.T.T. şefi N. Aral 
oğlu Hüsamettin. Samsun Hamamiler ma
ğazasında Kemal Hamami, Diyarbakır 
Terakki aile pasta salonunda Yaşar Nasır 
Kangal orta okulundan 185 Semahat Alp
kiray, Niğde Ziraat Bankası muhasebe • 
cisi oğlu Melih Gönen, Ankara ikinci or-
ta okulu:ıdan 992 Nermin Akdura, Ço -
rum merkez kıraathanesi müsteciri Nu
rettin Kazancı, Ankara Poyracı mahal
lesi Gündüz sokak 19 da Sabiha Yurda
kul , Burdur orta okulundan üçüncü sı -
nıfta 290 Ali Şatır, Safranbolu Misakı· 
milli okulundan 46 Muazzez Özcan, Kon
ya Kuzgun Kavak mahallesi Hapishane 
caddesi 14 numarada Özden Gürpınar, 
Konya tümen bandosunda Ahmet Uğur
er, Ankara ikinci orta okulundan 680 
Türkan Yeniay, Zile Alacalıoğlu sokak 
24 numarada Şükrü Aykaç, Nikhisar mu
habere memuru Hilmi Günal. Zi le Çö -
rekc i Yusuf oğlu Li'ıtfi Aykaç, Ankara 
Ulus okulundan 184 Muzaffer Unutmaz, 
Ankara Ticaret lisesinden 385 Süzan Ay
dın, Gerede attar Yakup oğlu Yusuf Öz
eğeci . Ankara üçüncü orta okulundan 
657 Nebahat Önal, Ankara Yenice ma -
hailesi 21 numarada Ayten Yamaner, Ço
rum orta okulundan 23.S Gültekin Sabun
cuoğlu. Ankara Nazim bey mahallesi Ku
şak sokak 18 de Mehmet Kııruknhve, An
kara ikincı orta okulundan 307 Hüseyin 
Koçer, Ankara yabancı askerlik şubesi 
muamelat memuru Feyzi oğlu Bülend. 
Ulutaş, Çicekdağ Dumlupınar okulumlan 
104 Erdogan Ertem. Kayseri l isesinden 
5-B de 1496 Ekrem $atana, Elazığ avu -
kat Rı za Gelıbohı yanında Nevzat Yö -
ney. Elazığ t ümen ba~tabibi kız ı M elii.
hat Alkan, K araman Gazi M . Kemal o
kulundan 496 Nevza t Sen, Ankara kız li
ıesinden 430 Sabriye Kozol. Zonguldak 
pazarında Bülend Aylan, Ankara üçüncü 
wta okulundan 937 Fatma Henes. An -
.._ara posta muavinlik müracaat memuru 

oğlu Akman Türer, Ankara ikinci orta o
kulundan 956 Türkan Kurarer, Ankara 
birinciorta okulundan Ahmet Çağlıyan, 
Ankara inhisarlar rakı imalathanesin<le 
Dana kızı Birsen Yurdatapan, Adıyaman 
tahrirat katibi oğlu Mehmet Bilgili, An
kara Nazım bey mahallesi Balcı sokak 
16 da Reşat Sağkal, Ankara kız lisesin
den 680 Meliha Turan, Ankara ikinci orta 
okulundan Meliha Çiçek, Yozğat ikinci 
komiser Tahsin oğlu Memiş Çellek, An
kara Etlik İncirlik bağı 34 numarada Ay
han Yurtçu 

Kartpostal kazananlar: 
Gerede Ziya Gökalp okulundan 128 İs

mail Remzi Talan, Niğde tümen mhase
be veznedarı oğlu Turğut Kaşkal, Anka
ra Kamelya mağazasında Kadri kızı Süe
da Teker, Ankara sihat müaürlüğün.de 
İhsan Besen kızı Yüksel, Ankara Gazili
sesinden 1486 Sami Salu, Ürküp İnkılap 
okulundan 66 Nihal Güleç, Samsun 19 
Mayıs mahallesi Saadet caddesi 56 de 
Ahmet Suner, İstanbul Eyüp 36 ıncı o • 
kulundan 891 Meral Tarım, Kütahyadan 
Nahide Uçkun, Afyon Akmescit mahal -
lesi 7 numara Müberra Ürilü, Diyarbakır 
Cendere caddesi 36 numara.ıla Vahit U -
ğuş, Samsun Ticaret lisesinden 114 Edit 
Fıkaçek, Afyon odun pazarı meydanı 10 
numarada Hasan Taşkın, Ankara Etlik 
İncirlik bağında 35 Muzaffer Çakın, An
kara Atıf bey mahallesi 443 de Sıtkı Ba
şaran, An.kara Kocatepe okulundan 57 E
lif Altan, Kangal Cümhuriyet okulundan 
70 İfakat Alpkiray, Ankara erkek lise
sinden 942 Kemal Aziz oğlu, Elazığ ikin
ci komiser Halit oğlu Şeref Karabulut, 
Diyarbakır Tabanoğlu mahallesi Hacı 
Gani sokak 7 numarada Recep Öztgen 
Samsun maliye tahsil şubesi memuru Sa
lihattin oğlu İbrahim Çıngay, Zonguldak 
Hamamönünde bakkal Mustafa eliyle 
Hilmi Koc, Diyarbakır Bursa hanı ya
nında 20 numarada Ahmet Abacı, Osma
niye orta okulundan 205 Mehmet Ali Ö
güç, Zonguldak ikinci makas 49 numara
da Mehmet Çinal, Nevşehir orta okulun
dan 2-A da 98 Faik Kulbaşı, Ankara İs
met İnönü okulundan 320 Behire Birön, 
Ankara posta kutusu 119 da Tacettin A
nsan, Tursun bey birinci ilk okulundan 
35 Reşat Sever, Bilecik Bektemir köyü 
ilk okulundan 25 Mustafa Uçar, Ankara 
İtfaiye meydanı Bulgurlu İhsan apart -
manında Rüha Taylan, Niğde tümen mu
hasebe veznedarı oğlu Turgut Kaşkal, 
Ankara lstiklfil okulundan Belkıs Öz -
dinç, Adana CümP-uriyet oteli 52 numa
rada Meral Balkaner, Zonguldak Yeni
meydan !urunu sahibi Mustafa kardeşi 
Ömer Civelek, Mucur Ycı::ı.iceisair ma -
hallesinde 8 numarada Cahit Fıkırkoca, 
Ankara Kazımözalp caddesi 27 de Hik -
met Menku, Bor orta okul talebesinden 
23 numaralı Muammer Avan, Zile 31 nu
maralı aşı;ı diikkanında Osman Küçük -
baş, Divrik tüccar Mehmet Öncel ya
nın.da Akip Özbek, İsparta defterdar Fa
ik Özerdem, Zonguldal< Yeni çarşıda lo • 
kaııtacı Ahmet oğlu M~hmet Dak, Yoz
gat Cümhuriyet okulundan 123 Erdoğan 
Atakoğlu, Niğde Ziraat Bankası memu -
ru Abdülkadir oğlu Nazif Keteni, Havza 
hususi muhasebe varidat memuru kızı 
Kerime Çelebi, Ankara üc;üncü orta oku
lwv.lan 351 Kemal Adıgüzel, Ankara Ma
arif kolejinden 243 Sevim Akman, Anka
ra Atatürk kız okulundan 680 Cahide 
Nural, Eilzığ vali Fahri bey caddesi 31 
numarada Osman Gezmen, Niğde Ziraat 
Bankası muhasebecisi oğlu Yusuf Gö -
nen, Sivas İş Bankası memurlarından Ha
mi oğlu Sabri Sürücü, Diyarbakır 28 nu
maralı polis memuru oğlu Ferid Korkud, 
Eğirdir malmüdürü oğlu Turgut Tuğcu, 
Ankara Ticaret lisesinden 322 Enis Bar
la~. İstanbul Kumkapı Kazani Sadi Mo • 
}ataşı caddesi 86 numarada Gülseren Er
den, Ankara Bendderesi mahallesi Çamlı
ca sokak 3-5 numarada Nil:ıal Ersoy, An
kara üçüncü ortadan 76 AhmetDüşüngel, 
Ankara Ulus okulundan 767 Fatma Ku
rucay, Ankara Mimar Kemal okulundan 
120 Ayten Dağcı, Ankara Ulus okulun -
dan 814 Orhan Atayalvaç. Ankara Dev
rim okulundan 643 Necla Ural. Ankara 
İsmet paşa U zun yol Sorgun sokak 4 Şük-
rü Sulak, Ankara birinci ortadan 1783 
Nihat Bora. Ankara At pazarı yokusu 146 
numnaı.la Ali Erdoğan . Ankra üı;üncü 
ortadan 178 Fahrettin Güleşen, Cicekılağ 
Dumlupınar okulundan 107 Sefik Kaya, 
A.nkara Atatürk okulundan 359 Hasan 
E racar, Arıkara A" afnrtalar Otto sokak 
Otto traş verinde İbrahim Tezler, Anka
r:ı. Yenişehir Arman sokak 6 da Behzat 
Savaşan, Anl:ara Hatuniye camii s okak 
7 de Farnk Ça jihyan. Ankara Miidafai -
hu kuk c:!dJes i 7 numarada İsmail Arduc, 
Anka ra Kocatenc oltulundan 34 Satiye 
Prnar, Ankara fsmet lnönü okulundan 
83 Türkan Sen rlur, Niğde Belediye par -
kında Arslan Tırpanlı. Nii\<le Maarir ka
tibi Halid eliyle orta okul talebesinden 

Suad Dincer, Ankara üçüncü ortadan 408 
Naci Akyiğit, Ankara İnönü okulundan 
364 Mükerrem Heves, Ankara Hayat su
yu deposunda Sevim Yalın, Haymana P. 
T.T. merkezinde Muharrem Özalay, An
kara Necati okulundan 266 Oğuz Aktar, 
Ankara İstiklal okulundan 251 Ergün 
Benzigül, Ankara Necati okulundan 31 
Yavuz Akter, Ankara Nazım bey mahal
lesi Balcı oğlu sokağında Adnan Sevin, 
Kastamonu Sakarya caddesi 14 de İrfan 
Köksal, Diyarbakır Koza hanında Meh
met Sansar vasıtasiyle Sabri Kaçmaz, 
Ankara Atatürk kız okulundan 46 Hazır 
Savtur, Hendek Tepecik Çay mahallesi 
20 numarada Nihat Dinçer, Elazığ gene
ral Fikri Erbağ oğlu Doğan Erbağ, An -
kara Dumlupınar okulundan 696 ilhan 
Akçay, Ankara Yeni Acun sokak 5 numa
rada Mualla Maral, Diyarbakır lisesin
den 3-A da 692 Hikmet Gündüz, Çiçek
dağ Dumlupınar okulıından 52 Halil Er
doğan, Ordu İsmet Paşa okulundan 283 
Aziz Ateş, Ankara Cebeci caddesi M. Sü 
zen apartmanında Türkan Ünlü, İstanbul 
Laleli Koska caddesi l.S de Nusret Er -
yalc;m, Yozgat veteriner Refik kızı Se
vim Belendir. Afyon İş Bankası müdürü 
oğlu Hayrettin Onaydm, ZonguLdak -
Divrik birinci okulundan 143 Mustafa 
Gülen, Elazığ müteahhit Bayram oğlu 
Hızır Yalçın, Ankara postane karşısında 
Kunduracı Abdurrahman oğlu Vahit Çe
vik, Niksar Ziraat BjUtkası müdürü ya
nında Muzaffer Alpdoğan, Ankara Gün -
doğdu Gediz sokak 11 numarda Sevim YC. 
ğin, Erzurum Mareşal Çakmak hastanesi 
baştabibi kızı Selma Cangören, Ankara 
Kocatepe ilk okulundan 54 Hatice, Sam
sun ticaret mektebinden Edip Fikaçek, 
Ankara Nazım bey mahallesi Balcı oğlu 
sokak 15 numarada Cengiz Çetin, Anka 
ra Atıf bey mahallesi 443.444 Nafize Ba 
şaran, Ankara Cümhriyet ilk okulunda 
126 Halide Maytere, Ankara Hacıbay 
ramda Tekmen sokak 1 Hüsniye Erer, 
Sapanca Adliye duragmda kahveci Eşre 
oğlu Nihat Erol, Diyarbakır lisesinde 
575 Fikret Güney, Ankara Gazi lisesi 54 
İbrahim Umranh, Diyarbakır Cemal Yıl 
maz mahallesi Saman sokak Hilmi Özet 
Djyarbakır Telgraf karsında Çıkmaz so 
kak 72 Turgut Özdil, Seyhan Osmaniy 
Yedi kanunusani okulundan 321 Ali Rı 
za. Ankara İsmet İnönü okulu 647 Haki 
kı Köymen, Ankara Atatürk Bulvarı Aliı 
şan apartman 20 İhsan Erol, Ayaş biri 
ci ilk okuldan 2 Mehmet Tanyeri, Anka 
Altındağ mahallesi bakkal Rüştü kı 
Behiye Şahiner, Ankara Nazım bey ma 
hallesi Balcı oğlu sokak 4 Muzaffer 
may, Sinop telgrafcı Ali Altay eliy 
Ergin Aydm, Ankara İtfaiye meyda 
Bulgurlu apartman 2 numarada Nerima 
Kaplan, Ankara üçüncü orta okul 200 
nan Sarac;oğlu, Diyarbakır postane yan 
da berber kalfası Ohannes, Ankara Ata 
türk ilk okulundan 673 Kudret Baba 
Marmaris ilk okulundan 234 Mehmet 
Kürün, Zile 1stiklil okulu 164 Nah 
Saydan, Güdül ilk okulundan 36 Emi 
Bulut, Eskişehir Hamidiye köy öğretmı 
okulu 91 numarada Ömer Aslı, Anka 
Cümhuriyet ilk okulu 116 Şükran Koç 

· Ankara erkek lisesinden 1393 Suphi l 
tem, Ankara Yenişehir Tuna cadd 
Elmadağ sokak 4 numarada Nevin 
Samsun orta okul 856 Durrıım Kef 
Ünye orta okulundan 234 Ahmet Tur 
Güler, Tokat sihat müdürdüğü katibi 
oğlu Kadri Özen, Ankara Necati bey 
kulundan 149 Perihan Başar, Turhal 
ker fabrikasında elektrikçi Hüseyin K 
nar, Kırşehir Ziraat bankasında od 
Halid Yıldırım, Emirdağ İnkılap o 
!unda 282 Hüseyin Erdoğan. Muğla C 
huriyet okulundan 314 Müşerref Ar 
gan, Yozğat Karaköprü mahallesi 4 
marada Tevfika Uzel, Söğe P.T.T. ş: 
oğlu Fikret Özen, Ankara Aktepe bağ 
33 numarada Erden Diryol, Kırşehir 
ra.at Bankası gece bekçisinin kızı Mu 
fer Soray, Ankara erkek lisesi 1232 N 
Sungur, Eskişehir D.D. fabrikası mo 
evi 19.43 Cemal Atik, Sivas - Suşehri 
vanis nahiyesi okulundan 70 numa 
Mücahit Kutlu, Çiçekdağı orta olnıl 
439 İhsan Erdoğan. Diyarbakır C 
riyet ilk okulu öğretmeni Kemal oğl 
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Leva.~ım Amirliği 

Sade yağı alınacak 
AL-Ankara Levazım Amirliği Satın 

una Komisyonundan : 

rak pazarlığa çıkarılmıştır. 6. 7. 939 
tarihinden itibaren istekliler her gün 
için komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Sığır etinin beher kilosu 30 ku
ruştan 24.000 lira kıymet takdir edil
miştir. Muvakkat teminatı da 1800 li -
radır. 

3 - Eksiltmesi 16-8-939 çarşamba 

günü saat 10 dadır. Şartnamesi her 
gün iş zamanında Ko. da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele

Ankara Levazım Amirliii Satm riyle birlikte ihale gün ve saatinden 

geç bir aaat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (3306) 13278 

Arpa ve yulaf ahnacak 

lif verebilecekleri gibi ayrı ayrı d& 
200 kilo çay alınacak teklif verebilirler. 

Ankara Levazun Amirliği Satm Eksiltme şartnamesi proje keşifna 

Al K · d • mc ve fenni şartname ve evrakı mütc-ma omısyonun an . . .. d D " b 
Ankara garnizonu birlik ve mücs- fcriası beş lıra mukabılın e uzce e-

l · "ht' ı 'k' ·· k"l lcdiyesinden ve İstanbul'da Galatada sese crı ı ıyacı o an ı ı yuz ı o çay . d 1 k 
A 'k" ralı hanın a e e -satın alınacaktır. Nümune ve evsaf ısı urasyonu cenc 

k · d d trik mühendisi Hasan Halet Işıkpınar 4 - Talipler son pazarlık günü olan Alma Komisyonundan : en geç bir saat eveline kadar teminat omısyon a ır. . . 

i 1• Edremit ve Bergama garnizonları 
htıyacı olan 21,S ton sadcyağa veri -

len fiyat pahalı görüldüğünden bir 
ay "d 

7. 8. 939 pazartesi günü saat 11 e kadar 
her gün ticaret vesikaları ve teminat
lariyle birlikte müracaatları. (3050) 

1 - Ankara garnizonu hayvanatı ih ve teklif mektuplarını Diyarbakır Lv 
tiyacı olan 1,121.000 kilo arpa veya yu amirliği satın alma komisyonuna ver-
laf K. zarfla eksiltmeye konmuştur. meleri. (3437) 13401 

İstekliler 2-8-939 çarşamba günü dan a~ınab~lır. • . . . 
aat lO da Ankara levazım amirlig~i Talıplcrın kanunı vcsaıkı haız ola -

s k 'h 1 .. ·· ı 8 • t 1939 ta-t alma komisyonuna gelmeleri. ra ı a e gunu o an agus os 
13027 

ınu etle pazarlığa konulmuştur. 
Buhammcn bedeli 22575 liradır. S ...,, t• 1 k 

h 2 - Şartnameyi görmek isteyenler ıg 1 r e 1 a 1 naca 
er gün iş saatinde komisyona müra-

caat etsinler. Ankara Levazım Amirliği Satın 
.. 3 :- Pazarlık 10. 8. 939 perşembe Alma Komisyonundan : 

fun~ saat 16 da Edremit satın alma 1 - Çanakkale müstahkem mevki 
~ıayonu bin"•" .ı - yapılacak Edr~- Ezine garnizonu ihtiyacı için kapalı 

hlıt ve Bergama garnizonları için ay- zarfla eksiltmeye k~n~la1n 64500 kilo 
rı - · "h ı tarıhı o an 7 7 939 ayrı pazarlık yapılacaktır. sıgır ctınc ı a c . · · 

4 - Muvakkat teminatı 1693 lira cuma günü saat 16 da talıp çıkmadı -
l3 lruruıtur. (3193) 13150 ğından 2490 sayılı kanunu~ 40 ıncı 

maddesine göre 7. 7. 939 tarıhinden i-

slğ l r eti. alınacak tibarcn 7. 8. 939 tarihine kadar bir ay 
müddetle uzatılarak pazarlığa bıra -

). Ankara Levazım Amirliği Satm kılmıştır. 
ı..._ Komisyonundan : 2 - Mezkur etin beher kilosu 30 ku 

b' 1 .- Çanakkale müstahkem mevki ruştan ı 9350 lira kıymet takdir edil -
ırlıkleri ihtiyacı için 100.000 kilo miştir. Muvakkat teminatı da 1451 Ii

•ıtır eti kapalı zarfla eksiltmeye kon- ra 25 kuruştur. 
Dluıtur. 3 - Taliplerin ticaret vesikaları tc-

'l'abmin bedeli 28500 lira olup mu - minatlariyle birlikte her gün için ko
"'1tkat teminatı 2137 lira 50 kuruş - misyona müracaat edebilirler. 
tur. 4 - Son pazarlık günü 7. 8. 939 pa-

• 3 - Eksiltmesi 1. 8. 1939 aah günü zartcsi saat 17 ye kadardır. 
'-at 11 dedir. Postada vaki gecikme - (3051) 13015 
ler ko. ca kabul edilmez. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin cksilt
Dle &ünü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen bclgelcriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
ıeç bir saat evclinc kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Çanakkale mü& • 
tahkem mevki satın alma komisyonu -
na vermeleri. (3091) 13010 

Sade yağı alınacak 
,. .\nkara Le•azım Amirliği Satın 

Yulaf ahnacak 

2 - Eksiltmesi 11. 8. 1939 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

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 Ankara Lv. amir-
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
her öğleden sonra komisyona müraca-
atları. 

Tahm. B. 

Yulaf 70062 50 
Arpa 5324 7 50 

(3271) 

4780 25 
3912 78 

13253 

Yulaf ahnacak 

'"'• Komisyonundan ı 
. l - Bursa garnizonu senelik ihtiyacı Bug""day o"g""u"Hu"ru"leceL 
ı ~ııı 26000 kilo sadeyaiı K. zarfla ek- il 
ı.ıltıxıcyc konmuıtur. yıtlı olduklarına dair vesika göster - Ankara Levazım Amirliii Satın 

ı - Tahmin bedeli 26,000 lira olup mck mecburiyetindedirler. Alma Komisyonundan : 
rnu..,lkkat teminatı 1950 liradır. 4 - Eksiltmesine iştirak edecekler 1 - Kor birliklerinin yıllık ihtiya-

.. 3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 2490 sayılı kanunun ikinci üçüncü cı olan 3800 ton buğday öğüdülmesi 
gUn" maddelerinde yazılı vtsikaları ve te- k 1 fl k ·1 k t u saat 11 dedir. apa ı zar a e ıı tmeye onmut ur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- minatı muvakkatalariylc teklif mek • 2 - Tahmin bedeli kilosu 1,60 san-
~~ RÜnü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- tuplarını ihale günü ihaleden bir sa - tim olup muvakkat teminatı 4290 lira
cu ll1addclerinde istenilen bclgcleriy- at cvcline kadar İzmir'dc Burnova'da dır. 
le birlikte ihale gün ve saatinden en askeri satın alma komisyonuna mak - 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte-
geç bir saat eveline kadar teminat ve buz karşılığı vermeleri ilan olunur. si günü saat 15 dedir. 
teklif mektuplarını Bursa tümen sa - (3192) 13l49 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
ın alma komisyonuna vermeleri. me günü 2490 sayılı kanununun 2, 3 

~ ...ii~Ş~a~rt~n:am~e~s"i·l~s;tfı\ljiMf'İ~fd!tfı~~~fr::~~:;~;=:;~w:! G~ cü ~~1'!~.J!t::.2:1c~1:r~ 
,.· Alma K~layonanda~ ı teklif mektuplannı Afyon kor utın 

.. 1 - Mugl~ Ma~marıs .. g~rnizonları alma komisyonuna vermeleri. Buğday (3195) 

A ıçın 2000~ kılo M~l~s Kulh.ik ve Bod- öğütme tartnamesi lıtanbul, Ankara, 
rpa Ve yulaf alınacak ru'?1 garnızonları ıçın 19000 kilo sade İzmir, Eskişehir, Konya, Manisa, Ak

Ankara Levazım Amirliği Satın yagı kapalı zarfla eksiltmeye konul - şehir askeri satın alma komisyonları-
Alma Komisyonundan : muştur. na gönderilmiştir. Mezkur şartname. 

1 - Muğla, Marmaris, Milas Kül - 2 - lha1eleri 31 Temmuz 939 pa - den isteyenler 152 kuruş mukabilin • 
lük ve B d · ' zartcsi günü saat ıs. de yapıla.caktır. de Afyon askeri satın alma komisyo-. . o rum garnızonları senelik 
thtıyacı olan 350.000 kilo arpa ile 3 - Muğla garnızonuna aıt olanın nundan alabilirler. 
350.000 kilo yulafa talip çıkmadığın - tutarı 22000 lira ve muvakkat temi • (3307) 13279 
d k natı 1650 liradır. Milas garnizonuna 

an te rar kapalı zarf uauliylc eksilt- ait otanın tutarı 20900 lira ve muvak- Kuru ot alınacak 
meye konulmuştur. k 

at teminatı 1568 lira olup toptan ve-
2 - İhaleleri 2 ağustos 939 tarihine rilcbilir. Teklif mektupları ihale sa _ 

tesadüf eden çarıamba saat 15 te ya- atinden bir saat evel komisyona ve -
Pılacaktır. rilmelidir. Şartnameler komisyonda • 

3 - Arpanın tutan 19250 lira ve dır. Kanuni vesaiki haiz olanların ko 
muvakkat teminatı 1444 liraya yulafın mutanlık satın alma komisyonuna 
tutarı 20125 lira ve muvakkat tcmina· müracaatları ilan olunur. 
tı 1509 liradır. (3093) 

4 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat evet verilmelidir. Şartna

13012 

l'rıeler komisyondadır. 120.000 kilo un ahnacak 

Saraç ustaları aranıyor 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara levazım amirliğince Seraci

ye cıyası yaptırılacağından Sanatkar 
saraç ustalarına ihtiyaç vardır. 

İ.st~klilerin her gün öğleden sonra 
lmırlık satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (3386) 13353 

S - Kanuni vesaiki haiz olan istek· 
lilerin komutanlık satın alma komis 
>"onuna müracaatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirli~i Satın 
Alma Komisyonundan: Kuru ot alınacak 

1 - Erz incan garnizonunun ihtiya- Ankara Levazım Amirliiioı' Satm 
(3094) 13013 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

.\ima Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için 96.000 kilo pirinç K. zarfla c::ksilt 
~ye konmuıtur. 

cı olan 12. 7. 939 gün saat 16 da ihale 1 • 
A ma Komisyonundan : edilmek üzere kapalı zarfla eksiltme-

ye konulmuş olan 120.000 kilo una tek h 
1 ~ D~~a~bakırdaki birliklerin 

lif edilen 13 kuruş 98 santim tahmini ayvan arı 1 tıyacı için 523400 kilo 
fiyata göre pahalı görüldüğünden 3. kuru ot K. zarfla eksiltmeye kon-
Ağ .. .. muştur. 

ustos 939 gunu saat 16 da ihale ya- 2 T h · 
pılmak üzere yeniden kapalı zarfla kk a mı~ bedeli 18319 lira olup 
eksiltmeye konmuştur. muva at temınatı 1373 lira 92 ku-

2 - Piyasa değişikliklerinden dol~- ruıtur. 

Un ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 24-7-939 tarihinde eksiltmesi 
yapılan 30 ton kuru fasulyaya verilen 
fiyat amirlikçe pahalı görüldüğün -
den 10 gün müddetle uzatılarak pa -
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 7-8-939 pazartesi gü
nü ıaat 10 da Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 4500 lira olup ilk te -
minatı 337 lira elli kuruştur. 

3 - İstekliler 2490 ııayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte komisyona müraca· 
atları. (3396) 13398 

sa ın (3431) 13399 rihli perşembe günü saat 16 da bele -
diye encümeninde hazır bulunmaları 

Kayıt ve kabul 
müddeti 

Harp Okulu Komutanlıimdan: 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü 

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

Askerlik şubelerine ve Ankara'da 
bulunanların harp okuluna müracaat· 
ları ilan olunur. (3335) 13302 

/ Kazalar 

Hidro elektrik 

tesisatı münakasası 

ilan olunur. (4670/ 2661) 12665 

Elektrik tesisatı 
Senirkent Belediyesinden : 

Senirkent kasabasının yüksek Na • 
fıa vekaleti şirket ve müesseseler re • 
isliği heyeti fenniyesindcn tasdikli 
hidorolik elektrik tesisatının (16862) 
lira (10) kuruş bedeli keşifli kısmı 17. 
7. 939 tarihinden itibaren kırk beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmiye çıkarılmıştır. 

Elektrik tesisatına ait proje -ve ek 
siltme fenni ve mukavele şartnamele
lcri, hülasai keşif cetvelleri bedelsiz 
olarak taliplerin Senirkent belediye -
sinden ihale günü olan 31 Ağustos 939 
perşembe gününe kadax;,_ alabilirler. 

Mezkur işin % 7,5 teminat akçesi 
1265 liradır. 

Taliplerin ihaleye iştirak edebilme
si için yüksek nafıa vekaletinden tas -
dikli ehliyet vesikası ve bu i~c ben -
zer bir veya bir kaç işi muvaffakiyct-

Düzçe Belediye Riyasetinden : le başardığına dair bonservisleri ve 
Nafıa vekaletinden musaddak pro - 939 yılına ait ticaret odasından alın • 

jesi mucibince kasabamıza 9 kilomct. mış vesika ibraz etmesi. 
re mesafede kain Şakoç şcllalesindc ya Teklif mektuplarının kanunun ta • 
pılacak olan Hidro _ Elektrik santral rifatları daircsin?e noksansız ve ka • 
tesisatına ait techizat ve bunların palı olarak 31 Aıustos 939 perşembe 
montajı işleri 25 haziran 1939 tarihin- gün~ saat 14 e. kadar belediye ~ncü: 
den 8 ağustos tarihine kadar 45 gün menıne posta_ıle veya elden vcrılm~~ı. 
müddetle ve aşaiıda gösterileceği gi . ..İhale ~1 A~ustos 939 perşem~c gu • 
bi ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya nu bcledıyc bınasında ve beledıyc cn
konmuştur. cümenincc yapılacaktır. Taliplerin u-

1 _ 7150 liralık keşifli türbün ve sulü dairesinde ve 2490 sayılı kanu -
cebri boru ve tefcrrüatı. nun tarifatına göre ihale~e iştirakla -

2 _ 10427 lira bedeli keşifli altcr. rı ilan olunur. (5407/ 3240) 13248 

natör, tablo. santral, muhavvilcsi, şe -
hir muhavvilcsi şehir yeraltı kablosu 
ve teferrüatı. 

3 - 27554.64 lira bedeli keşifli yük
sek tcvcttürlü havai hatla alçak tevct· 
türlU şehir şebekesi. 

Talipler bu itlerin cümlesi için tek 

Su tesisatı 
Senirkent Belediyesinden ı 

Kuru ot alınacak 

Senirkent kasabasının yüksek Na • 
fıa vekaleti sular reisliği heyeti fen
niyeainden tasdikli şebeke su tesisa • 
tının 26126 lira 10 kuruş bedeli keşif· 
li kısmı 17. 1. 939 tarihinden itibaren 
45 gün müddetle ve kapalı zarf usu -
liyle eksiltme.ye çıkarılmıştır. 

Tevzi şebekesine ait proje ve ek-
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı siltmc ve mukavele tartnameleri ve 

Teslim mahalli Miktarı Tutarı İlk tem. İhale T. Saati hüliaai keıif cetvelleri bcdelsi% ola· 
.,...ttJ16i.,.,fi'iliJr.~--rnıır----.. .... ..-~"3'0~ -~~-,rrısx----JL:---~--...;;..~------------~.---~ 
Pınarhisar Top. A. 520 18200 1365 8_8_939 den ihale günü olan 31 Ağustos 939 

16 perşembe gününe kadar alabilirler. 
ı. -:. Yu~arda teslim maha.lli, miktar, ilk teminatı, ihale günü ve ihale Mezkur işin % 7,5 teminat akçesi 

saatı. gostcrılen kuru ot Demırköy için açık, ve pınarhisar için kapalı zarf 1960 liradır. 
usulıyle satınalınacaktır. Taliplerin ihaleye iştirak edebilme-

2 - .K~p~lı za~:la alınacak miktarda iştirak edeceklerin teklif mektup- leri için yüksek Nafıa vekaletinden 
lar~nı bıldırılen gun ve saatten bir saat evveline kadar komisyona verme - tasdikli müteaahit ehliyet vesikası ve 
lerı. bu işe benzer bir veya bir kaç iti mu-

Açık ek ·1t · vaffakiyetle ba~ardığına dair bonser-
.. sı me usulıylc alınacak miktara iştirak etmek iatiyenlerin ay- · ı · 

nı gunde komisyonda bulunmaları. vıs erı ve 939 yılına ait ticaret odasın 
3 - Evsaf ve şart . .. k . . . dan alınmış vesika ibraz etmeleri. 

. nameyı gormc ıstıyenlerın mesai gün ve saatlerinde Teklif mektuplarının kanunun ta • 
mezkQr komıayona müracaatları ilan olunur. (3046) 13026 rifatları dairesinde noksansız ve ka • 

Sığır eti alınacak 
Ankara Lev A · ı· · · S azım mır ıgı atın Alma Komisyonundan : 
~ - Ça~akkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 

eksıltmclerı 24-7-939 salı günü zuhur eden taliplerin teklif ettikleri komu
tanl~kça pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine gö
re bır ay '"dd mu etle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 
- Pazarlıkları 10-8-939 perşembe günü aşatıda hizalarında gösteri-

len saatlerde müst hk k" • . a cm mcv ı aatınalma komııyonunda yapılacaktır. 

3 :-- İst.eklılerin muayyen gün ve saatlerde ihale kanununun 2,3. mad _ 
delerındekı vesaik ve muvakkat tcminatlariyle birlikte komisyona müra
caatları. 

Garnizon. 
M. bedel Tutarı M. tem. İhalesi 

Kilo Cinsi Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr . saatleri 

Erenköy 119000 sığır eti 25 00 29750 00 2231 25 10 da Ece bat 95500 .. " 27 00 25785 00 1933 87 

palı olarak 31 Ajustos 939 perşembe 
günü saat 14 e kadar belediye cncü • 
menine posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 31 Ağustos 939 perşembe gü -
nü belediye binasında ve belediye en
cümenince yapılacaktır. Taliplerin u
sulü dairesinde ve 2490 sayılı kanu • 
nun tarifatına göre ihaleye iştirakla -
rı ilan olunur. (5404/ 3239) 13247 

11 tıkım elbise ahnacak 
Elbistan Kazaaı Kaymakamlı

iından: 

Kaumız sağlık korucuları için sa
tın alınacak beher takımı 11 lira mu -
hammen kıymetli 11 takım elbiseye 
muayyen ihale gününde talip zuhur 
etmediğinden ihalenin 10-8-939 tari -
hine talik edildiği ilan olunur. 

13408 

2 - Tahmin bedeli 19200 lira olup 
lbuvakkat teminatı 1440 liradır. yı 2490 No. lu kanunun 53üncü mad- --~-------------~~---=------------------------------------------------------------------------------------

dcsine tevfikan yeniden yapılan tah- M 
mini bedeli 16200 lira ilk teminatı uhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 

(3436) 13400 

Motosiklet alınacak 

1213 liradır. Şartnamesi ve evsafı ko- A k L 
3 - Ekıiltmeıi 7. 8. 1939 pazartesi 

tünü saat 10 da D. Bakır Lv. A. Sa. 
4\J. Ko. nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin cksilt
ltle gUnil 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
~ maddelerinde istenilen bclgclcriy
e birlikte ihale gün ve saatinden en 
teç bir saat eveline kadar teminat ve 
~ltlif mektuplarını D. Bakır Lv. A. 
"°" Al. komisy<.nuna vermeleri. şart . 
tltınesi her gün iı zamanında komis-

1 n ara evazım Amirliz.i Satm Alma Komi d ordunun tekmil garnizonlarında mev A ~ d . • •yonun an : 
d B şagı a cını ve miktarlariyle muhammen bedelleri · . .. . 

cuttur ve aynı ır. u garnizonlarda kat hizalarındaki gün ve saatlerde Polatlı garni ve temınatı muvak katclcrı goıtcrılcn erzak ve mahru-
hcr gün görülebilir. Teklif mektupla- rin şartnameleri görmek üzere Ankarada Levazırr:~nu. ~~ı.n alma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. İıteklile 
rını ihale giın ve saatinden bir saat ları ve teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel r;ırl ıglındc ve P?latlıda alay. Levazım Md. lüğünc müracaat-
evel komisyon başkanlığına vermiş ve Muhammen Muvakkat o at ı a komısyona vermıı olmaları ilin olunur. (3308) 
ya posta ile aynı saatta bulundurmuı M' 13289 
olacaktır. ıktarı Bedeli Teminatı 

(3266) 13220 

)011da görülcbili . 131!it 

Sığır eti ahnacak 
Buğday öğüttürületek 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
~ Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

lana Komisyonundan : 1 _ Ankara garnizon birlik ve mil-
lt·l .- Çanakkale müstahkem mevki esseselcri ihtiyacı için 5.100 ton buğ-

1htbahir garnizonu için kaplı zarfla day öğütmesi kapalı zarfla cksiltmcy~ 
:lt•iltmeğe konulan 80 ton sığır etine konmuştur. 
~ 7.939 perşembe günü saat 11 de de ya 2 _ Tahmin bedeli 76.500 lira olup 

1
1
lan eksiltmesinde zuhur eden bir ta· muvakkat teminatı 5.075 liradır. 

~P. n:ıczkur ete 30 kurut fiyat teklif 3 - Eksiltmesi 11. 8. 1939 cuma 
llı~ığındcn ve bedeli muhammcncsine günü saat 16 dadır. 
~ ','vi olduğundan komutanlıkça ga- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
törUJmüıtilr. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un-
2 - İhale kanununun 40 ıncı mad cU maddelerinde istenilen belgelerly

e &öre bir a müddetle uzatıla le birlikte ihale ün ve Nati 

Cinsi Kilo Lira Lira Kr· 

--
Sığır eti 22378 5147 386 00 
Odun 89000 1538 115 35 
Kuru ıoğa11 2500 200 15 00 
Mercimek 5280 792 59 40 
Bulgur 5000 400 30 00 
Pirinç 5000 1150 86 25 
Patates 6000 50 540 40 
Kuru fasulya 8300 1079 80 57 
Börülce 1300 169 12 68 
Kok kömilril 114700 3441 258 00 
Kıriplc kömürü 90800 2270 170 25 
Zeytin oııoo 330 25 00 
Kuru ot 325000 11375 853 13 
Arpa 224000 10080 756 00 
Yulaf 26000() 14300 1072 50 
Sabun 2155 162 64 65 

İhale gün ve saati 

23/ Ağs/39 cuma sa. 11 de kapalı zarf 
24 39 cuma sat. .. 16 da açık eksiltme 24 39 perş. sa. " 17,30 
28 .. " " " P. ertesi 16,30 
28 .. .. 

" " .. 15 
23/ Eyl./ 39 C. ertesi 

.. ,, 
11 .. 

29/ Ağs./39 salı sa. 
.. 

15/ Eyl./ 39 cuma sa. 
16,30 .. .. 

15 
17,30 .. .. 

" " " .. 16,30 
20 " ,, .. .. çartamba sa. 17 de,, 
20 .. .. .. .. 15 
19 .. .. .. ,. Sah sa. 15 
21 .. .. 

" " perıembe sa. 15 Kapalı zarf 
23/Ağs./ ,, çarşamba 15 
23 " .. 

" " Ç&r'4lfDba 17 
19/ Eyl./ 

" Salı Ui 

Elbistan Kazası Kaymakamlı· 
iından: 

Kazamız köylerinin sailık işlerin
de kullanılmak üzere satın alınacak 
Zündap ve yahut İndiana markalı mo 
tosiklete talip zuhur etmediğinden i
halenin 10-8-939 tarihine talik edildi-
ği ilan olunur. 13407 

Enstitüler 

Soğuk hava dolabı ahna<ak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör. 

lüfünden ı 

Gazi terbiye enstitüsü için (1.50X 
l.35 X0.60 dahili ebadı) bir adet so. 
ğuk hava dolabı satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1150 lira, muvakkat te
minatı 86.25 liradır. İhalesi 7.8.1939 
pazartesi günü saat 15 te Ankara mek
tepler muhasebeciliğinde satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin 



-10-

Milli Müdafaa V. 

Dural Tramp f mm ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K o

m isyonundan : 
1 - Bir adet Dural Tramp furunu 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 15.000 lira 
olup ilk temniat miktarı 1125 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 16. 8. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncil maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en geç bir saat 
evetine kadar makbuz mukabili komis 
yona vermeleri lazımdır. 

(2596) 12569 

Taılama tezgahı ahnacak 
, M. M. V ek aleti Sa tm Alma Ko

m isyonu nda n : 

mektuplarını eksiltme saatından be -
hemehal bir saat eveline kadar Anka -
ra'da M. M. V. satın alma KO. reisli -
ğine vermeleri. (3173) 13160 

Tire fanila ahnacök 
M. M. Vekaleti Satm A lma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beherine tahmin edilen fiyat 

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

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

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde yazılı belgelerle ve ilk temi· 
natiyle teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat evetine ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3169) 13142 

Teneke kutu 

ve kavanoz satışı 
M. M. Vek aleti Satın A lma Ko-

m isyonundan : 
Ulucanlarda levazım eşya ve techi

zat anbarında bulunan 1300 kavanoz-

1 - Kapalı zarf usuliyle 3 adet taş
lama tezgahı satın alınacaktır. Mu ~ 
hammen bedeli 36.000 lira olup ilk te
minat miktarı 2700 liradır. 

2 _Kapalı zarfla eksiltmesi 17. 8. la 176 teneke kutu 31 tem.muz 939 pa-
939 perşembe günü saat 15 de vekalet zartesi günü saat 10 da M. M. V. satın 
satın alma komisyonunda yapılacak _ alma Ko. da arttırma suretiyle satıla

caktır. 
tır. . 

3 - Şartnamesi 180 kuruş mukabi - Kavanoz ve kutuları görmek içın 
linde her gün komisyondan alınabilir. her gün anbara müracaat edilmesi ve 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü- artırmaya iştirak edecekler de artırma 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle gün ve saatinde M. M. V . satın alma 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup - Ko. da bulunmaları. 
larını en geç ihale saatinden bir saat ____ (3_3_1_5_) ______ ı3_2_9_4 __ _ 

ULUS 

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

Paralı yatılı veya yatısız girecekler 
doğrudan doğruya Ankara İnşaat us -
ta okulu ile Ankara, Aydın, Bursa, 
Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kiralık : 
Kastamonu, Konya ve Sivas bölge sa-
nat okulu direktörlüklerine 2 Teşrini- Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 
eve! tarihine kadar müracaat edebilir- Mısır sefarethanesi yanında 49 numa
ler. (3102) 13243 ralı apartmandaki garaj kiraya verile· 

Askeri Fabrikalar 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkes Satın Alma Ko
misyonundan : 

Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 ta 
rihine kadar. 

Kayaş istasyonundan Fabrikalara 
ve Fabrikalardan 
Kayaş istasyonuna gelecek ve gide

cek takriben 
2500 ton malzeme ve sair nakliyatı. 
Tahmin edilen bedeli (4375) lira 

olan yukarıda yazılı nakliyat 12.8.1939 
cumartesi günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (328) 
lira (13) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez · 
kfır gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3339) 13305 

1 O kalem muhtelif boru hakk1nda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez S,dın A lma Ko
misyonundan : 

cektir. 2478 Telefona müracaat. 
2333 

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

2672 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer· 
1i bir oda kiralıktır. Y. şehir Adakale 
sokak No. 2 A Kemal Gürol Ap. 2707 

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

2711 

Kiralık oda - Bay için mobilyalı 

'e balkonlu Dikmen caddesi Yiş so -
kak Yozgat Apartmanı Dördüncü kat. 

2736 

Kiralık daire - Yenişehir Düzenli 
sokak No. 15 Güvenç apartmanı 50-55 
liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Tl: 3063 2740 

Kiralık oda - Sıhat vekaleti karşı
sında Çakatay sokaktan Arman sokak 
A/ l Mümtaz bey apartmanı birinci kat 

2753 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez

Kiralık - Yenişehir Tuna cad -
desi No: 19 da 3 oda banyo mutbak 
havagazı. Aynı eve müracaat edilme-
si. 2794 

30 - 7 - 1939 

Müsabaka imtihanı 
P . T . T. Umumi Müdürliığüıı· 

den : 

1 - İdaremiz münhallerine alınına 
5' 

K · 1 k V kAl ti k d sı kararlastırılan ve maasları 30 dan ' 
ıra ı - e a e er arşısın a 1. k d~ 1 .. k"'. 1 · · ı.ı 

M · dd · ·· . d T'" ıraya a ar o an mura ıp er ıçın ın 
eşrutıyet ca esı uzerın e ure b k . 'h 1 k _ sa a a ımtı anı yapı aca tır. 

sokagında Şenyuva apartımanında 2 1 kl'l . (h .. · ·· d nı . . . . . - ste ı enn uvıyet cuz a 
çatı katında ıkı odalı bır daıre kıra - k h d . h ru 
I k 2802 

me tep şa a etnamesı, sı at rapo · 
1 tır. k~ • d b dl' d d· aşı agı ı, za ıta ve a ıye en musa 
Kiralık Oda - Ecnebi aile nezdin- dak iyi hal kağıdı, askelik vesikası 

de güzel büyük bir oda kapısı ayrı dört fotograf ve bir dilekçe ile (ha· 
banyosu ve kaloriferi vardır. Yenişe - len memur olanların zati sicil cüzdan· 
hir Arman sokak numara 1. 2804 lariyle dilekçelerini) 18 ağustos 939 

K 
· 

1 
k B' b b . . akşamına kadar. Ankara, İstanbll 

ıra ı - ır ay veya ayan ıçın 1 . . , 
b

. d k' 
1 

k K -
1 

h"k"' zmır, Konya, Seyhan, Sıvas, Kasta 
ır o a ıra ı tır. araog an u u- mon T b E D' ba' . r u, ra zon, rzurum, ıyar 

met caddesı No. 66 ya müracaat. 2806 k r Ed' ·ıA t p T T ;;. 
ı ve ırne vı aye · . . . ın .. 

Kiralık mobleli, moblesiz oda - dürlüklerine müracaat eylemeleri ve 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Orduevi bunların 788 sayılı memurin kanunıı· 
karşısında Sevim Apartımanı No. 3 nun 4 üncü maddesindeki şartları ha· 
daireye müracaat. 2807 iz olmakla beraber devlet memuriye · 

Kiralık ucuz oda - Taşhan civa -
rında banyolu apartırnanda. Müraca -
at sabah akşam Anafartalar caddesi 
(No. 111) Halil Naci müessesesinde 
Adnan Özkan. 2808 

Kiralık - Bir macar aile yanında 

güzel mobilyalı tam konforlu bir oda 
kiralıktır. Kutlu üstünde Devres Ap. 
No. 4 de müracaat. 2811 

Kiralık oda - Belediye Bankası 

arkasında İhsan bey apartımanında 
ikinci kat 4 numaraya müracaat edil· 
mesi. 2814 

tine ilk defa gireceylerin 30 yaşın1 

geçmiş bulunmamaları. 

3 - Mürakipliğe alınacakların eıı 

az lise mezunu olmaları lazımdır. Hu· 
kuk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve ti 
caret mektebi mezunlariyle muadiıl 
olan ecnebi mekteplerinden mezun o· 
lanlar ve bunlardan da ecnebi lisanı 
bilenler tercihan alınırlar. 

4 - Müsabaka adı geçen vilayet p, 
T . T. müdürlüklerinde 21 ağustos 939 
pazartesi günü saat on dörtte yapıla· 

caktır. 

eveline kadar komisyona makbuz mu-

8-8-1939 salı günü saat 16 da pazar
lıkla ihale edileceği 18, 20, 22 ve 24 
Temmuz 1939 tarihlerinde ilan edilen 
10 kalem muhtelif borunun listesin -
de tadilat yapılacağından mezkur gün 
lerde bu borular hakkında çıkan ilan
lar hükümsüzdür. (3401) 13364 

dinde. Yenişehir, Emciler caddesi 8 ------ - - --- ---

5 - Müsabakada muvaffak olanlar· 
dan lise mezunlarına 20 ve yüksek 
mektep mezunlarına da tahsil derece· 
lerine ve 3656 sayılı tevhit ve teadül 
kanunu hükümlerine göre asli maaş ve 
rilir. 

kabili vermeleri lazımdır. 
(2597) 12570 Ankara Valiliği 

Ankara Valiliğinden : 

Makkap tezgôhı Duvar tamir ellirilecek 
4 ton Klor barium ahnacak alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 608 lira 8 kuruş keşif bedelli şehir Askeri Fabrika lar Umum Mü-
m isyonundan : bahçesi duvarının tamir işini 10. 8. dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

l _ Kapalı zarf usuliyle 3 adet mak 939 perşembe günü saat 15 de daimi misyonundan : 

numaralı apartman - daire N o. 10 a 
müracaat. 27 54 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
caddesinde köşe başında fevkalade 
nezareti, kalorifer ve sıcak suyu havi 
Kemah apartmanmın bir dairesi 

2755 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilya · 
sız kalorifer sıcak sulu bir oda kira -
lıktır. Yenişehir Atatürk alanı Kalaç 
Ap. No. 8. 2758 

kap tezahı satın alınacaktır. Muham - encümende pazarlıkla ihalesi yapıl - Tahmin edilen bedeli (720) lira o
men bedeli 6000 lira olup ilk teminat mak üzere eksiltmeye konulmuştur. lan 4 ton klor Barium askeri fabrika
miktarı 450 liradır. Muvakkat teminat 45 lira 61 kuruş- lar umum müdürlüğü merkez satın 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 16. 8. tur. İsteklilerin muvakkat teminat alma komisyonunca 15-8-939 salı gü- Kiralık - Yenişehir, Kocatepe, Kı-
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet me~tup veya makbu~u·;· ~~=~-ret odası nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edi- zılırmak 15 numara, üst kat, bol gü. 
satın alına komisyonunda yapılacak - vesıkası ve 1:'1afıa m~durl~gund~n. a • lecektir. Şartname parasız olarak ko- neş, bol hava, sekiz göz apartman ey
tır. lacakları ehlıyet vesıkalarıyle bırlık • misyondan verilir. Taliplerin muvak· lülden itibaren yüz liraya kiralıktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- te sözü geçen gün ve saatte daimi en· kat teminat olan (54) lira ve 2490 nu- Telefon : 1386 2761 
da görülebilir. cümene gelmele~i. . marah kanunun 2 ve 3. maddelerinde- . . ·· .. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü- .~u işe ait .. k~~ıf_.'':.~. şartn~~ey.ı her ki vesaikle komisyoncu olmadıkları • Kıralık - ~ıle yanında bayan ıç.ın 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle gu1?' nafıa mudurlugunde gorebılecek- na ve bu işle alakadar tüccardan ol • 1 oda ve g~nış ~ balk.on. Elektrık, 
b irlikte ilk teminat ve teklif mektup- lerı. (3227) 13286 •foklarına dair +;~~ ~ .ı~ , .,_ • banyo, dahıl 12 lıra Sıhıye karşısı. İl-

• le mezKuı- g un V 1; r~a .. t\~"'..,.'l!·f,'il.:ı"JSı .... 23 2765 
ıarını ihaıe saatinden bir saat evcline Meyva ba hçesı .. 1 ' 3450) 13406 • 
kadar komisyona makbuz mukabili muracaat arı. \. Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 

vermeleri. (2599) 12512 yaptı rılacak Evsafı aıağıda yauh 45 ton polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira-

Makkap tezgôhı Ankara Valiliğinden : kum ahnatak lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 
Madde I _ Ankara Akköprü civa- 2766 

olanacak rında tesis olunacak meyve bahçesi i- A&k eri Fabrikalar Umum Mü-
çin muhtelifulcins ağaç m~bayaası ve dürlüğü Merk ez Satın Alma K o

M. M. V ek aleti Satın Alma Ko- bunların şartnamesi mucibince çu- misyonundan : 
misyonundan : kurlarının açılması ve timarı ve kal;>u- Si 02 takriben 

1 _ lki adet makkap tezgahı açık li katiye kadar bakımı kapalı zarf u- Al
2 

O~ .. 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. suliyle eksiltmeye konulmuştur. . Fe

2 
0

1 
,, 

Muhammen bedeli 3400 lira olup ilk 2 _Ağaçların mubayaası ve teslı - ca o ,, 
teminat miktarı 255 liradır. mi ve kabuli katiye kadar bakımın Mg ,, 

2 _ Açık eksiltmesi 15. 8. 939 salı keşif bedeli (10725) on bin yedi yüz K
2 

o ,, 

90,5 % 
7,5 % 
0,5 
0,3 
0,2 

% 
% 
% 

0,5 % 

Kiralık daire - Halkevi karşısında 
ki apartmanda üç oda, bir sandık oda· 
sı ve geniş bir hol yerler tamamen li
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 : 

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 U}tgur 
fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 2 
katlı bir ev 530 M2 arsası ile satılık 
sanayi caddesi 82 No ya müracaat. 

Tel. 1953 2700 

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

2701 

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

2714 

Satılık Motosiklet - Az kullanıl
mış D. K. W. marka 97 ccm. kuvetin -
de Bayram caddesi, Türkiye oteli ka
tibi Ali'ye müracaat. Telefon: (1773) 

2719 

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 

6 - Başka dairelerden naklen e e · 
lecek olanlar müsabakaya tabi olmak• 
la beraber kendilerine umumi hüküm· 
ler dairesinde maaş verilir. 

7 - Müsabaka imtihanında muvaf· 
fak olup da mürakipliğe tayin edile -
cekler teşrini evel 939 bidayetinden i• 
tibaren Ankarada 15 gün kurs görecek 
ler ve bunun neticesinde yapılacak im 
tihanda kazananlar mürakip sıfatiyle 
viliiyetlerc gönderilecek alakadarlara 
tedriste buluncaklardır. 

8 - Kursta muvaffak olamıyanlar· 
dan hariçten gelenler memuriyete ka• 
bul edilmiyecekler ve naklen gelen • 
ler ise idarenin tensip edeceği diğe 
v.aaifalar tayin edileceklerdir. 

Beton künk al ınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdare ihtiyacı için 9000 adet be 
ton künk kapalı zarfla eksiltmeye çı• 
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (9450), mu· 
vakkat teminat {708,75) lira olup ek• 
siltmesi, 10 Ağustos 939 perşembe gü· 
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u· 
mum müdürlük binasındaki satın al • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

günü saat ıs te vekalet satın alma ko- yirmi beş liradır. Hararete mukavemeti: 
misyonunda yapılacaktır. 3 _ İhale 12 eylül 939 salı günü Seğer mahrutu takriben 33 olacak - Kiralık oda - Merkezi yerde, man-

3 _ Şartnamesi her gün komisyon saat on beşte Ankara vilayeti ziraat zaralı her türlü konfor möbleli möb-

Satılık - Yenişehirin en güzel ye
rinde bahçe içinde kapıları ayrı iki 
daireli 12 odalı bina ve ayrıca 477 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu 
n1 vesaiki muhtevi kapalı zarfların 
o gün .saat (15) e kadar mezkur ko ' 
misyona vereceklerdir. tır. 

da görülebilir. A . . müdürlüğünde yapılacaktır. . .. Tahmin edilen bedeli (1800) lira siz bir bay veya bir bayana kiralık -
4 _ İsteklilerin kanunı vesıkalarıy· 4 _ Şartnamesi Anka:a zıraat. m.u- olan yukarıda yazılı 45 ton kum As - tır. Müracaat Halil Naci ticarethane-

metre bir arsa. telefon: 3384 2744 4 - Şartnameler, Ankarada P. 'f 
T. levazım, İstanbul'da P. T. T. leva 
zım tyniyat şubesi müdürlüklerinde! le birlikte ilk teminat mektup ve!a dürlüğünden alınır. Ek~ıltmeye ıştı - keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü si fotograf şefine Tel: 1230 2771 

makbuzlariyle muayyen saatte komıs- rak edecek olan taliplerın muhammen merkez satın alma komisyonunca Kiralık - İki oda bir hol, matbab 

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

bedelsiz olarak veTilecektir. 

Yona gelmeleri (2600) 12573 bedel"ın ot.0 7,5 tutarı olan meblağa ait 1 .. .. t 14 te pazar -ıc 15-8·1?39 sa ı _gunu ~aa _ ve banyoyu havi bir daire kiralıktır. 
banka mektubu veya vilayet muhase !ıkla ıhale edılecektır. Şartna?'1: pa Dikmen Zeyrek caddesi Işık apart -

(3183) 13190 

Sıhiye arka çantası 

alınacak 

be müdürlüğü veznesine yatırılmış rasız olarak komisyondan verılır. Ta- manı kapucudan sual, Telefan: 3176 Satılık otomobil - A:.z kullanıl~•~ 
depozito akçesi makbuzu ile gösteri· !iplerin muvakkat teminat olan (135) 2772 935 model Fort tenez_zu~ otomobıl.~ Zayı - Ankara 4 üncü icra memur· 

luğunun 4987 - 938 ve 5326 dosyala • 
rında teminat olarak icra veznesine 
yatırdığım yüzerden (200) liralılC 
makbuzları kaybettiğimden hükmü ol 
mamak üzere ilan olunur. 

len günde saat on beşte vilayet ziraat lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. Eskişehir garajında Hılmı ustaya mu 
müdürlüğüne gelmeleri ilan cılunur. maddelerindeki vesaikle komisyoncu Kiralık Mobilyalı, Mobilyasız oda racaat edilmesi. 2746 

M. M . V ek aleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

(3347) 13339 olmadıklarına ve bu işle alakadar - Konforlu, güzel, havadar, aile için
tüccardan olduklarına dair ticaret o- de. Necati bey okulu karşısında meç
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat- hul asker sokak No. 23 Ugur apart -

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 

ı - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı otuz lira olan i~i bin adet sı
hıye arka çantası 2 Agustos 939 çar -
şamba günü saat 11 de kapalı zarf u-

Maarif Vekaleti te komisyona müracaatları. (3449) manı daire 3 2773 
13405 

Yenişehir Atatürk bulvarı Ünal 
pasta salonunda Rifat Demiriz 280S 

suliyle satın alınacaktır.. r l'k d d labı ah nacak 
2 _ tık teminat 4250 lıra olup şart \e 1 OSYI O 

namesi 300 kuruş karşılığında M. M. Maarif V ek ale t in den : 
v. satın alma komisyonundan alınır. A 1 - Vekalet ihtiyacı için ve~alet 

3 _ Eksiltmeye girecekler kanunı levazım müdürlüğünde mevcut .numu
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve nesi vechile ve kapalı zarf usulıyle 43 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler- adet çelik dosya dolabı satın alına • 
le bu gibi işlerle meşgul t~ccar~an_ ol- caktır. . 
duklarına dair vesikaları ıle bırlıkte 2 _ Muhammen bedelı 4945 muvak-
teklif mektuplarını eksiltme saatin - kat teminatı 371 liradır. .. 
den behemhal bir saat evetine kadar 3 _İhale 4 Ağustos 1939 cuma. gu
Ankarada M. M. V. satın Ko.na ver - nü saat 16 da vekalet levazım. daıre • 
mcleri. (3055) 13019 sinde toplanan mübayaa komısyonun-

• I k ca yapılacaktır. 28 kalem yefenner ecza 1 IRl(a Taliplerin teklif mek~uplarını iha: 
M M. V ek a let i Satın Alma Ko· leden bir saat evel komısyona vermış 

· · da n • bulunmaları ilan olunur. 
mısyonun • . . S) 13171 

' 1 _ Hepsine tahmin ed1le~ fı:atı (321 

9 000 dokuz bi~ lira olan 28 yırrnı se: ı'nuaaf usta ve bölge sanal 
kiz kalem veterıner ecza kapalı zarf u r 
suliyle 8 eylül 939 cuma günü saat 11 1 t 1 b 1 ac!oik 
de Ankara'da M. M. V. satın alma KO. OkU latlRa a e e a 10 a 

Katı alôka 
2474 2486 ve 2495 No. lı kam
yonl~rımla sevkeylediğim kum 
ve çakıl bedellerinin ahzı kabzı· 
na mezuniyet vermediğim h~lde 
mezuniyet haricinde m?şterıle!
den aldığı paraları teslım etmı -
yen Çil lbrahim'in 15 mayıs 939 
tarihinden itibaren yazıhanem
den alakasını kestiğim ve mah
kemeye müracaat ettiğimden ba
dema müşterilerimin bu zata pa
ra vermemesini rica ederim. 

Malzemei inşaiye nakliyat evi 
Nail Özgen 

Ü~üncü Noter 
da satın alınacaktır. Maarif Vekilliğinden : 

2 _ İlk teminat 675 lira olup şart- 1 _Parasız yatılı olarak girmek is 
name ve listesi her gün öğleden sonra teyenler bulundukları vilayet merkez
M M. V. satın alma KO. da görülür ve terinde açılacak müsabaka imtihanın • 
istiyenler tarafından kopyası alınır. da kazananlar arasından seçilecek -

Ulus meydanı Koçak 
Hanında 

3 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan olduk-

tir. . 
2 _ Paralı yatılı veya yatısız gır -

mek isteyenler için imtih~n yoktur: 
· rme ıste enlerın 

işe başlamıştır 

2751 Telefon 1247 

Kiralık - 2 oda mutbak, banyo, ka-
l 'f k ı b' d · Atatu"rk Çok ucuz ve acele satılık arsalar -on er sıca su u ır aıre. . . 
bulvarı Kalaç Ap. Tel: 1477 2776 Rus sefareti karşısında Toprak ofısı 

ittisalinde 289 - 569 • 858 M. imarca 
Kiralık - Bahçeli ve kaloriferli ev. parselenmiş üç arsa Tel: 1953 Sanai 

Bahçeli evlerde tanzim edilmiş ha • Cad. 82 2769 
vuz ve bahçesi ile kolayca kullanılır 
iktisadi kat. Kaloriferi cami beş bu • Satılık Motosiklet - Ariyel mar -
çuk odalı ev. Tl: 2610. 2784 kalı bir motosiklet yolculuk dolayı -

. siyle satılıktır. Çankırı Cad. motosik-
Kiralık - Doktor muayenehanesı !etçi Recep Ustaya müracaat. 2795 

ve yazıhane olmağa da müsait cephe- · 1 de 2 odası bulunan kaloriferli bir da- Acele satılık - Ev eşyası yem 
ire. Atatürk bulvarı Güven Ap. No. 3 frijider Amerikan, İran ha~ıları 1 ya-

2785 tak odası takımı Avrupa çıft karyola 
Tel· 2610 · h" · lı . Adakale sokağı No. 11 a Yenışe ır. 
Kiralık - Kooperatif arkası Yusuf 2797 

Zayi - İstanbul Beyoğlu Nüfue 
dairesinden aldığım nüfus kağıdıOl 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es 
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur~ 

331 doğumlu Rakım oğlu 
Mahmut BOREN 

İş verenler : 

Bir mürettip alınacaktır - Yıldı 
matbaasına müracaat edilmesi. 275 

Esendemir 2 inci Apr. 2 No.lu daire
de aile yanında bir bay için banyolu 
bir oda. İçindekilere müracaat. 

Satılık ev - Mahpushane civarın - • 
da Çeşme mahallesi Sergi sokak Şef- 1 Ş arayan la r: 
kat yurdu karşısında N o. 17 iki katlı 2790 
3 odalı muhtacı tamir bir ev satılık ~ !ş arıyor - Ötedenberi en mütfl 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer- tır. Atpazarında bakkal İbrahim Ka - taz ticarethanelerde ve müessesatı '(() 
li bir oda kiralıktır. Kızılay. ~arşısı rıncaya müracaat. 2812 liyede çalışmış usulü muzaafaya vJ. 1 
birinci Ragıp Soysal Ap. İkıncı kata kıf bir bay her hangi bir ticaretha't, 
müracaat. Tl: 2315 2791 ve müessesatta çalışmak istiyor. oıv· 

da R. S. rumuzuna mektupla müracıı 
Kiralık bir mobilyalı oda - Anka- Aranıyor : at. 2796 

ra Ali Nazmi Apartman. No. 9/ 2 Ko- . , 
operatif arkası. 2792 Aranıyor_ Acele satılık mümkünse . Da~tilo işleri - ~vinde ~endı..,~3 

Kiralık - Mutbak banyo müşterek kaloriferli ve parkeli apart~an aranı- k.~nesın~e kç~~ışr:ı;k ~zere ;:; d~:.· 11 
bir oda kiralıktır. Yenişehir Selanik yor. Kızılay - ~akanl~larl~ı:~~~~~~ ~~:~;eA. :u~~z~~r~:ı::ıa a miirll 
caddesi Türe sokak Şen yuva Ap. 1 a İrat rumuzu ıle me tup d'l · 2813 

.. 2793 2723 caat e ı mesı. 
No.ya muracaat. 
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Vilôyetler 

Şose tômiri 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 

9 Ağustos 939 tarihine müsadif çar· 
Ş:ımba günü saat (16) da Kırklareli 
daimi encümeninde 15900 lira 77 ku
ruş keşif bedelli Pınarhisar L. Bur· 
gaz yolunun 24 !- 658 - 26+360 ıncı ki
lometreleri arasında 1702 metre tul 
Şose tamiratı esasiyesi kapalı zarf u
ı:uliyle eksiltmesi rapılacak~~r. Şar~
name, kcşifname ve bu!1a muteferrı 
diğer evrak her gün Kırklareli Na -
fıa miidürlüğünde görülebilir. Muvak 
kat teminat 1192 lira 58 kuruştur. İs
teklilerin teklif mektupları ile eksilt· 
me gününden en az sekiz gün evel 
Kırklareli viliiyetine müracaat ede • 
rek bu iş için alacakları müteahhitlik 
vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibin 
c1.: verilmesi lazım gelen diğer vesaik 
ile birlikte 9 Ağustos 939 tarih ve çar 
şamba günü saat (ı5) kadar Kırklar
eli Daimi encümenine verilmesi la· 
zımdır. Postada vaki olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

13293 

Boğa alınacak 
Yozgat Vilayetinden 

ı - Merkez ve mülhakat köyleri
nin sığır hayvanatının ıaliihı için top· 
lanmış köy damızlıkları tahsisatından 
yerli ırkına mensup lekesiz siyah bir 
metre on santim boylu teşekkülatı be· 
deniyesi damızlığa elverişli (200) baş 
2-3 yaşlı 50 - 75 lira muhammen bedel 
li Buğa mübayaası 30 gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka· 
rılmıştır. 

2 - Eksiltme 16-8-939 çarşamba gü 
nü saat ı4 de vilayet daimi encüme • 
ninde yapılacaktır. 

3 - Bu hususa ait fenni ve hususi 
şartnamesi vilayet daimi encümenin· 
de her gün görülebilir ve müracaat 
vukuunda bedelsiz verilir. 

4 - Talip ihaleye iştirak için 9SO 
lira muvakkat akçesi makbuziyle be· 
raber kanuni ikametgah sahibi oldu· 
ğunu ve ticaret odasında kayıtlı bu· 
lunduğunu havi vesaiki teklif mektu· 
bu içerisine koyması ve ihale saatin
den bir saat evvel encümen reisliğine 
mühürlü zarfını imza mukabilinde 
teslim etmesi meşruttur. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

S - Boğalar ihale tarihinden itiba
ren her ay 100 boğa Yermek suretiy
le iki a da taahh" t eri c etlıilecak 

:ıı mıyanlar hasta
lıklı bulunanlar kabul edilmez,. 

6 - Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. (S487-3291) 

13270 

Okul binası yaptırılacak 
Yozgat Valiliğinden : 

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

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
§unlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 

si 
b) Muvakkat mukavelename proje· 

c) Bayındırlık işleri genel şartna • 
mesi. 

d) Yapı işleri umumi ve fenni şart· 
namesi . 

f) Keşif hülasası ve tahlili fiyat. 
g) Proje. 

3 - Muvakkat teminat {1178) lira olmadığını ve ziraat işlerine mukavim 
{16) kuruştur. bünyede bulunduğunu bildirir sıhıye 

4 _ Şartname ve mukavelename pro heyeti raporu, aşı kağıdı, hüsnühal va 
jeleri Çankırı orman çevirge müdür • rakası, çiftçi veya arazi sahibi evladı 
lüğü ile Ankara orman umum müdür· olduğunu bildirir vesikanın dilekçe i
lüğünden istenilir. le birlikte mektep müdürlüğüne gön-

5 - Müzayedeye iştirak edecekler dermeleri. 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanu· 6 - Dışarıdan olacak müracaatların 
nu hükümlerine göre evrakı müsbite· en büyük mülkiye memuru vasıtasiy
leriyle ve teminat mektuplariyle be · le yapılması. 
raber ihalenin yapılacağı gün ve sa • 7 - Mektebe alınacaklar şahadetna
atte Çankırı orman idaresinde hazır me sırasiyle alınacaklarından sır~ ile 
bulunmaları lazımdır. eveHi pekiyi dereceli olanlar, yetışme-

5234/3126) 13097 diği takdirde iyiler, bunlar d.a yeti~ -
• , , , mediği takdirde orta derecelıler seçı • 
ltfaıye otomobıh ah nacak cektir. Şahadetnamesi a!nı . derecede 
Jstanbul Belediyesinden : olanlardan Tabiiye ve Rıyazıye der& -

İtfaiye için alınacak bir adet çelik leri~den ?'üksek de.rece almış __ olanl~r 
ve otomatik merdivenli otomobil ka _ tercıh edıleceklerdır. Bunun ıçın ~esı· 
palı zarf eksiltmesine konulmuştur. kal~r arasında çıktıkları mektep ıda • 
İhale 14. 8. 939 pazartesi günü saat ıs resınden alınacak ve bu dersler dere -
de İstanbul belediyesi daimi encüme- cesini gösterir vesika bulunacaktı:· 
ninde yapılacaktır. Muhammen bede- 8 - Mektep ıs eylülde açılacagı~ • 

· kl'l · -gustosun yır li 17800 lira ve ilk teminatı ı33S lira - den ıste ı erın en son a . • 
dır. Şartnamesi İstanbul belediye if _ mi beşine kadar müracaat etmelerı. 
f · .. d .. J"vünden bedel · 1 k 9 - Orta mektep son sınıfında olup 
aıye mu ur ug sız o ara d d'l k 1 · 

verilir. Taliplerin ilk teminat makbu- da ikmale kalanlarınk ~ ~ e ç~ ~~ı v~ 
zu veya mektupları ile 2490 No. lı ka· evrakı kabul edilece tır.ı· ncha dıtma 

· k · · · · derece ı şa a e na -nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf sız pe ıyı v~. ıyı d ld 
!arını ihale günü saat 14 de kadar İs - me alanlar ıı:ıurette.~ sayıyı do tr;a
tanbul daimi encümenine vermeleri. dıkları takdırde mur~c~at ~ ~nd er en 

"k 11 • • · ekıyı ve ıyı erecc-(5448/3260) ı 3250 ı ma erını verıp p .. 
de mezun olanlar arasından seçılıp 

A~ık eksiltme ilam kadro tamamlanacaktır. ı2679 
Çorum Vilayetinden : 

9. 8. 939 tarih çarşamba günü saat 
ıs de Çorum viliiyet daimi encümeni 
eksiltme komisyonu odasında 9507.2S 
lira keşif bedelli memleket hastanesi 
İntaniye pavyonuna yapılacak kalo . 
rifer tesisatı açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 

teri genel, hususi ve fenni şartname • 
teri, proje keşif hülasasiyle buna mü -
teferri diğer evrak Çorum nahasın -
dan parasız verilecektir. 

Muvakkat teminat (713) lira (4) ku 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve 
Çorum nafıa müdürlüğünden eksilt -
me tarihinden (8) gün evet alınmış 

ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası 
vesikaları ibraz edeceklerdir 

ı326S 

Mazot allnacok 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Eskiıehir Posta Telgraf ve 

Telefon binası inıaah 
Eakiıehir P. T. T. Müdürlüğün· 

den : 
ı - Eskişehirde yeniden inşa_ edi

lecek (60828) lira (1) kuruş keşıf ve 
muhammen bedelli P. T. T. binası in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi· 
B . Mukavele projesi. 
C - Silsilei fiyat cetveli ve hususi 

şartname. 

D - Kalorifer, elektrik ve sıhhi te
sisata ait umumi ve fenni şartname 

ve keşif cetvelleri. 
E - Mahal listesi ve keşif hulasa~ı 

cetveli. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için is· 

teklilerin (4291) lira (41) kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 
vesaiki haiz olup ibraz etmesi lazım
dır. 

A - En az bir kalemde (50000) lira 

tı kapalı zarf eksiltmesine konul-
muştur. 

İhale 31·8-939 perşembe günü sa -
at ı5 de İstanbul belediyesi daimi en
cümeninde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 1.050.000 lira ve ilk teminatı 
45.2SO liradır. Şartname .SO lira muka
bilinde fen işleri müdürlüğünden alı· 
nabilir. Taliplerin 939 yılına ait tica
ret odası, ihaleden 8 gün evet İstan -
bul belediyesi fen işleri müdürlüğü -
ne müracaatla alacakları fenni ehli -
yet vesikaları ve ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 numaralı 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
İstanbul belediyesi daimi encümeni -
ne vermeleri. (S583 - 3377) 13397 

Bina yıkhnlacak 

Sıhat ve lçtimai Muavenet Ve
kaletinden : 

l - Arttırmaya konulan iş: Anka
ra'da yeniden kurulacak Tıp Fakülte
si sahasına isabet eden ve Nümune 
hastanesi müştemilatından taş pav -
yon, iki baraka ve su deposunun yıkıl 
ması işi olup bunun için tahmin edi · 
len kıymet 1800 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Şartname ve merbut liste 

B) İki adet plan 
1stiyenler bu şartname ve evrakı 

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

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

4 - Arttırma açık olarak yapılacak 
tı:. 

S - Arttırmaya girebilmek için is
teklilerin (13S) lira muvakkat temi· 
nat vermesi ve bundan başka bu cins 
hedim işlerini liyakatla ikmal ettiği -
ne dair resmi makamlardan alınmış 

vesaik ibraz etmeleri. 
(3096) ı3081 

Harita U. Md, 

Planiğraf aleti 
20. 7. 939 perşembe günü ihalesi ya· 

pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılan ve muhammen bede 
li 29 bin lira ve muvakkat teminatı 

2ı 75 lira olan dört yüz ton mazot ta -
llp-.%ııhur-.etmediaindeıı 14. 8. gJg pa-

kıymetinde .bina işi yaptığına da~r işi Harta Genel Direktörlüğünden: 
yaptıran daırelerden alınmış vesıka. 1 H t Gn Drk deposunda pla-

meye konul;,~Şt~r. . - -
Talipler, mezkur tarihte saat (14) 

e kadar teklif mektuplarını tevdi et . 
miş olmalıdırlar. 13395 

Okul binası yaptırılacak 
Yozgat Valiliğinden : 

1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat 
dahilinde yapılacak (13739) lira 82 
kuruş ketif tutarlı Sorgun ilk okulu
nun ikinci kısmı kapalı zarf usuliyle 
ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

ı aakia -::- el. - ar a . . 
~-!.~w~·:~:' ... ~:!S::s ıçın•711~~Jf ~Till F* cw uaıını-.ntwaW.~il-" 
ehliyet vesikası. zarlıkla yapılacaktır. .. 

C - 939 senesine ait Ticaret odası 2 - Pazarlık 10. 8. 939 perşembe gu 
vesikası. nü saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. 

4 - Eksiltme 8-8-939 tarihine te • lük binasında satın alma komisyonun-
sadüf eden salı günü saat (IS) de Es- da yapılac~ktır. . . 
kişehirde P.T.T. binasında yapıla. 3 - Keşıf bedelı 985 lıra 82 kuruş, 
caktır. muvakkat teminat 73 lira 9S kuruş · 

5 - Teklif mektupları ~ üncü mad- tur. Banka mektubu veya maliye mak
dede yazılı saatten bir saat evveline buzu kabul olunur. 
kadar Eskişehir P.T.T. müdürlüğü 4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
binasında eksiltme komiıyonu reisli- 2. ci ve 3. cü maddelerindeki vesika -
ğine makbuz mukabilinde verilecek. lar ve teminatlariyle beraber yukarı • 
tir. da yazılı giln ve saatte komisyona gel 

Posta ile gönderilecek mektupların meleri. (3317) 13287 

- -- -- -
§ Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ -------------
-- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi ------- Merkezinden : -- -=: ı. - Eksiltmeye konulan it: Heybeliadada inşa olunacak Verem5 = pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku· § - -= ruştur. = = 2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 5: = A • Eksiltme şartnamesi 5 
=: B . Mukavele projesi 5 = C - Umumi fenni ve hususi ıartnameler 5 
- D • Keşif cetveli 5: =: E • ı adet ı/200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 parça 5 - -= ı/50 tatbikat planı = = İstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- § 
:= da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay Satıf Deposu 5 = Müdüriyetinden alabilirler. 5 = 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat ıs te İstanbul 5 
= Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil 5 
_ ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· 5 
:= 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 
_ 5. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş 5 
=: muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 5 = olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 5 
=: A • En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 5 
§ bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- 5§ 
=: !erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 5 
= B . Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. = 
=: 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir 5§ = saat evveline kadar lstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu 5 
=: Müdüriyetinde müteşekkil ihale komiıyonuna getirilecek, eksilt· 5 = me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 5 
=: ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cil maddede yazılı saate 5 = kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 5 = olması liizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 5 = --:;"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rrr 

Kömür alınacak 
Mersin Elektrik Türk Anonim Şirketind.en = 
Şirketimiz için bin ton temiz ve iyi cins kriple kömürü alınacak• 

tır. Her defasında beter yüz ton olmak ve Merıin iıkeleırnde te,. 
lim edilmek üzere vermiye talip olanların yirmi gün zarfında tir· 
ketimize teklifte bulunmaları ilin olunur. 2800 

Şef ve memur a l ınacak 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
-- • • ..._ • • M ı n o ! 

~a ve1Waiatya Fabrikafarımızda münhal tef ve memurluklara ta. 
lıp ol~nlar mufassal tercümei hallerini şirketimizin (Ankara y ~ 
nışehır Posta kutusu No. 2) adresine göndermeleri. 

Ticaret Vekôleti 

Ticaret Vekaleti müfettiş 
muavinliği imtiham 

Tef tiı Heyeti Reiıliğinden 

İmtihan programı: 
1 - İktisat ilmi: (iıtihaal, tedavül, 

inkısam ve istihlak bahisleri) iktiaadf 
meslekler tarihi) 

2 - Kara ve deniz ticaret hukuku ; 
3 - Ticari hetap (basit ve milrek • 

kep faiz, iskonto, faizli hesabı cari • 
ler). 

4 - Hendese (Satıh ve hacim mesa
haları). 

şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavelename projesi 
c) Bayındırlık işleri genel şartna • 

mesi 

4 üncü maddede gösterilen saate ka
dar gelmiş olması ve dı§ zarfın mü -
hür mumu ile iyice kapatılması ve is
teklilerin adı ile açık adresinin ya -
zılması lazımdır. 

• Teftiş heyeti kadrosunda münhal 
müfettiş rnuavinlikleri için 6. Teşri -

Harta Genel Direktörlüğünden: ni ıani ı939 pazartesi günü müaabaka 
1 - Harta Gn. Drk, lüğü ihtiyacı i- imtihanı yapılacaktır. İmtihanda mu

çin 14,000 metre harta bezi nümunesi- vaffak olanlar 35 lira asli maaş ile mü
ne göre alınmak üzere açık eksiltme- fetiş muavinliğine tayin olunacaklar-

Harta bezi ahnacak 5 - Ticari usul defteri (ticart mu .. 
hasebe hakkında nazart ve amel! ma. 
lQmat). 

6 -:- Maliye (vergi nuariyeleri ve 
vasıtalı vasıtasız vergilerle bütçe hak· 
kında umumi malQmat). d) Yapı itleri umumi ve fenni şart-

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

daimi encümeninde her gün görebilir 
ler ve müracaat ederek bedelsiz istiye 
bilirler. 

Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

ye konulmuştur. dır. 6 - Şartname, pro1·e ve buna mu"te- A J ti 1 d A) M 2 - Eksiltme 11. 8. 939 cuma günü ranı an ıar ar ıun ar ır: e • 
ferri e.vr.ak isteklilere üç buçuk lı'ra murı'n kanu n 4 u" ·· dd · · saat 10 da Cebecide harta Gn. Drk. nu un ncu ma esının mukabılınde verilebilir. 13241 A B C V Z f k J d 1 liik binasında sat ı k · • • , , ı ra arın a yazı ı evsa-ın ama omısyonun- f . · . . . Harta yaptırılacak da yapılacaktır. ı ~aız ~]~ak; B)_ Hızmetı fılıyei as. 

3 _ Muhamm r· t 4620 1. kerıyeıını ıfa etmı§ veya sınıfı ihtiya· 
Ç en ıya ı ıra, mu ki a·ı . h. . 

7 - İdare hukuku ; memurin muha· 
kematı kanunu, ceza muhakemeleri U• 

sulü kanununun tahkikat uıullerine 
müteallik hükümleriyle ceza kanunu • 
nun memur suçlarına ait kısmı, 

3 - İstekliler bu evrakları vilayet 
daimi encümeninde her gün görebi · 
lirler ve müracaat ederek bedelsiz is · 
tiyebilirler. 

4 - Eksiltme ıo. 8. 939 perşembe 
günü saat ı4 de vilayet daimi encü · 
meninde yapılacaktır. 

anakkale Belediye•İnden •• vakkat tem' t 346 ı· 50 k ta na e ı mış veya ızmetı askeriye • ına ı ıra uruş o - . . ~ . 
1 - Çanakkale kasabasının meskun Jup banka m kt b 1. k ye elverışlı olmadıgı sabıt bulunmak; . e u u veya ma ıye ma - C) s· . . 

ve gayrı ~eskfın 22S hakterlık saha - buzu kabul olunur. ıyasal .. Bıl~ler okulundan veya 
sının . halı hazır haritalariyle bunu 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 h.ukuk fa.kultesınden. ~eya yüksek ik -
çevrelıyen 40 hektarla (26S) hektara sayılı kanunun 2~ ci ve üçüncü mad • tısat ve tı~aret mekteb~nden v;ya bun
var~n. sahanın ı-4000 mikyaslı mün - delerinde yazılı vesaik ve teminatla- lar~ ı:ıua~ı_l derecedekı ecnebı mektep 
hanıh ~ak~ometrelik haritasının yeni riyle beraber betıi gün ve saatte ko _ l7rının bırınden mezun olmak; Ç) İm-

8 - Türkiyenin tıbit, iktiaadt cog· 
rafyası hakkında malQmat, 

9 - Ecnebi lisanı (Fransızca. İngi
lizce ve Almancadan biri) 

Müfettiı muavini olanlardan staj 
devresini müteakip bilimtihan isbatı 
ehliyet edenler kadro maaıiyle Tica -
ret Vekaleti müfettişliğine tayin olu-

4 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 

günü saat 14 de vilayet daimi encü · 
meninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin% 7,S hesabiyle (13ı7) lira 
35 kuruş muvakkat teminatını verme
leri ve ihale gününden en az 8 gün e
velki tarihle vilayet nafıa müdürlü . 
güne müracaat etmek suretiyle bu işe 
mahsus müteahhitlik vesikalarını is 
tihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektupları ihale saatin. 
den bir saat evetine kadar encümene 
getirilerek eksiltme komisyon reisli • 
ğine verilmesi lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

(52S8/3130) 13100 

Çam ve köknar ağacı 

S - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin % 7,S hesabiyle (ı039) lira 
49 kuruş muvakkat teminatını verme
leri ve ihale gününden en az 8 ğün e· 
velki tarihle vi15.yet nafıa müdürlü -
ğüne müracaat etmek suretiyle bu işe 
mahsus müteahhitlik vesikalarını is • 
tihsal ve ibr.az etmeleri meşruttur. 

6 - Teklıf mektupları ihale saatin· 
ten bir saat evetine kadar encümene 
getirilerek eksiltme komisyon reisli . 
ğine verilmesi Hizımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

(S2S9/3ı31) 1310ı 

Bursa ziraat mekt&bine kayll 
ve kabul Jartlan 

den alımı ışi kapalı zarf usuliyle ek - misyona gelmeleri tıhanın açıldığı senenin ikinci kanu. 
siltmeye ç~karılmıştır. (33ı2) · 13288 nu iptidasında 30 yaşını doldurmamış 

2 - İşın maktu bedeli 4SOO lira_ olmak; D) Vekaletçe yapılacak tahki· ı 
dır. kat neticesinde karakter itibariyle iyi 

3 - Muvakkat teminatı 337 lira 50 bir memur olabilecek evsafı haiz bu. 

caklardır. (2697) 12802 

Topu ve Kadastro 
kuruştur. lunduğu anlaşılmak; E) Yolculuk zah· 

4 - Eksiltme ıS-8-939 salı günü metle:ine müt:ham~il bulunmak. 1. .h d"I" 
saat 15 de. Çanakkale belediye bina_ İmtıh~n~ talıp olanl~r 31. Ağustos mtı an günü tep 1 1 
sında eksıltme komisyonu tarafından 2 Memur al.nacak 193~ tarıhı~e ~ad_~: T~ca.ret. vekaleti Tapu ve Kada•tro Umum Mü. 
yapılacaktır.. teftış heyetı reı.slıııne ıstıda ıle müra- dürlüğünden : 

S - ı::ksıltıneye iştirak edecekte - Belediye Reisliğinden : caat ~deceklerdır. 31. 7. 939 pazartesi (iinü yapılacak 
rin bele.dıyeler imar heyetinden işti - İktısat Müdürlüğü kadrosunda açık İstıdaya §~. evra~~n. bağl~~ması la - olan müfettiş muavilinliği imtibcını -
rak vesıkası almaları ve bunu teklif olan 120 lira ücretli bir şef ile 80 lira zımdı.r. a) Nuf~s h~vıyet cuzdanı ve nın 21. 8. 939 pazartesi gününe talik 
mektuplarına koymaları lazımdır. ücretli bir kitiplik için müsabaka im- a.d~esı, b) !ercumeı. hal hülasası (ta· edildiği ve imtihanın tifahi olacağı 
Şartnameler Çanakkale belediyesin - tihanı açılmıştır. lıbın kendı ~l yazısıyle yazılmış ola - ilan olunur. (2416) 13380 
den ve An~a:a belediyeler imar heye- Bu memuriyetlere lise veya yüksek cak) me~~rıyette .bulun~nlar ~üddet ---------------

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlü- ti fen şeflığınden parasız alınabilir. mektep mezunları alınacaktır. Talip· ve suretı .~ızmetlerıne daır resmı vesi-
iünden : Tekliflerin tayin edilen gün ve saat ~.erin B~rem hükümlerine göre kadro kalan, mudseıselerde b.ulu~anlar ora • ı 

1 _ Türkiye tabasından ol~ak. 14 de kadar Çanakkale belediye reis ~ ucretlerıni almaları lazımdır. dan ala~akları bonıer~ıılerı raptede . 
Çankırı Orman Çevirge Müdür· 2 - Orta mektebi bitirmiş çifçi ve· Jiğine verilmesi ve yahut posta ile bu Müsabaka ıo Ağustos 939 perşembe ceklerdır); c) Askerl~k vesikası; ç) 

satışı Divanı Muhasebat 

lüğünden : ya arazi sahibi evladı olmak. saatten evet gönderilmiş bulunmaıı günü saat 17 de yapılacağından talip- Me~tep şahadetnamesı veya tasdikna- I k k 
1 - Çerkeş kazası dahilinde vaki 3 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. lazımdır. (S632 - 3442) 13403 lerin evrakı müspiteleriyle birlikte mesı; d) ,Sağlam bünyeli ve yolculuğa Bir e e tri ve felefon 

Çit devlet ormanından bir sene zar • 4 _Tahsil esnasında mektebı· maze· İktısat Müdürlu .. ğ.. .. ti . dayanıklı olduklarına dair hükümet · b 1 il , une muracaa arı ı- b.b. d fında kat ve ihraç edilmek üzere 3308 reti olmadan bırakmamak. Ve bıraktı- lsfan U JO iri ınşaah kapalı tin olunur. {3400) 13363 ta 1 ·~ en rap~r~. . • .. 
M3 çam ve (123) M3 küknar ağacı ğı takdirde kendisine yapılmış olan Talıpler tahrırı ve şıfahı olmak uze-
1 ı. 8. 939 cuma günü saat 14 de kapalı bütün ınasrafları ödeyeceğini bildirir zarf eks'lfm • Zay · A k re iki imtihana tabi tutulacaklardır. Divanı Muhaaebat Reialiiindenr 

f 1. 1 b' müdd 1 tt Noterden musaddak (nu··ınunesı· mek _ 1 eSI ~ 1 
- n ara Ticaret lisesinden Tahriri imtihanlar Ankara'da Tefti" Dairemizin (65) tı·ra •ehrı· u"cretll zar usu ıy e ır ay ete ar ır · . aldııım 20-7 numaralı ve 5.ıo.93s ta_ h t• d İ b l'd .. • d" .~ 

1 
k • s 

mıya konulmuştur. tepten alınacağı veçhıle) bir kefalet. İstanbul Belediye.inden r rihli şehadetnamemi k bctt' y eye ın e v~ .atan u ~ Dor uncu e e ~rık ve telefon memurluğu mün. 
2 - Beher gayri mamul metre mik- name v~rmek. İstanbul belediye hududu dahilin- nisini çıkartacafımdan :kis.1~· b.~k- ~a.kıf~a~ 3 ilnc~ katta Tıca~et Vekl- haldır. Taliplerin bu itlerde ehliyeti 

lp çamın tarife bedeli {460) köknarın 5 • - Utekliler, nüfus tezkeresi mek de muhtelif yerlerde yaptırılacak u- mü olmadıfı ilin olunur ının u - e~ t\::r h.eye.~lonunda ıcra edile- oldufuna dair veailralariyle idare w 
tep pbadetnameıi, hiç bir has~alığı falt parke ve mozaik kaldırım in ... • • 253 Tevfik TUNCAY ce • ıı ımtı yalna Ankara'da hesap itleri müdürlilfüne müracaat • 

-,-- 7 ıara. ıım 

memuru aranıyor 
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Muvaffakiyetle sınıf geçen çocuklarınıza ne h d. ı 
d. d'' .. · . e ıye a a-

yım ıye U§unmeyınız: 

~2öo/fkun 

HAKIKI BAVER MARKA KOÇUK MOTOSIKLET
L~, ~iZ YE ~~KE~ BiSiKLETLERi çocuklarınıza sıh
hı nezıh faıdelı hır eglence temin ederler. 

Veresiye satış yeri 
KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Ulus Meyda·nı 2809 

Hisse tevzii 
Hali tasfiyede bulunan İzmir nhlım Şirketinden : 

Hali tasfiyede bulunan İzmir Rıhtım Şirketi hissGdarla
rına 1 Ağustos 1939 tarihinde ba§lamak üzere, hiaae baıına 
60 Fransız franklık bir tevziat yapılacağı ilau olunur. 
Hissedarın intiha.hına göre bu meblağ ya. ga.yri aafi ola.

rak Fransız Frangı olmak üzere Lozan'da 8 Grand Chene 
Sokağında mukim Noter Maitr" Bergier taralrnJan v•:r• 
Türk lirası olarak Osma"nh Bankası lzmir Şubesince tedi
ye edilecektir. 

Tevdiat, tasfiye esnasında yapılacak tevziat için ihdas 
edilmit olan hususi kupon yaprağının 3 numaralı kuponu 
mukabilinde icra edilecektir. 2801 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

----- mahal ~ -
---
- -- --- --: Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir : 
5 mesafede kaloriferli kargir dört yüz metre murabbamda : 
: bir kat üzerinde her türlü teşkilata müsait banka sigorta 5 -E sinema kıraathane ve mükemmel bilardo salonu bunlara : 
5 mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kiralıktır. isti- 5 
: yenlerin İstanbul Pasta salonunda Bay Dursu AJiye müra- : 
E caatlarr. 2798 : - -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Muhtelif yiyecek ve saire alınacak 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Alınacak mevaddın 

Cinsi 
Asgari kilosu Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Kilo Lira K. Lira K. 

12 50 
30 00 

1255 00 
120 00 
80 00 

102 00 
860 00 
900 00 

1400 00 
700 00 
250 00 

1500 00 

Satlhk hurda eşya 
Matbaamızda mevcut muhtelif hurda eşya. 5.8.39 cumar· 

tesi günü saat 14 te açık arttırma suretiyle satılacağından 
talip olanların Müe11ese muamelat ıefliğine müracaatları. 

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 güni" 
saat l 5 şe kadar Ankara da 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmis olmalıdır. 2671 

G.- ve inhisarlar V. 

ULUS 

~~~ J!/\U,)l lZIUI/\~ ö>p W~ l{I 
.I! lö>i~f mınuo.(p~M w~a 

080nrvs v A vH 

SPA~TON 6406~TIP 
B lımbılı 18 dın 2000 m. dalgaJı 

.Yılnız 6 voltluk bir ıkOmOlatörle işler 

~o. 1 - 1939 

u 
MARKONi #00 TlP' 

~ lambaı..ıe dan 1000 m. da lgalı 
6 istasyon l~n otomatik 8JIU lertlbab Vire!•) 

\20 •oltfwlı • Pl1 " 2 •oflfvlıl e:.w ıkQ..atıt&ıe lftet. 

Veresiye sahş 
Ambar ve dıvar inşası 

Ankara İnhisarlar Ba~rnüdürlü
ğünden : 

SAHİBİNİN SESİ 
İSTANBUL: 1 - Çankırı tuzlasında ahşap tuz 

anbarı ve istinat dıvarı inşaatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

ANKARA 
2 - Keşif bedeli (7484) lira 63 ku

ruştur. 

Ko( Ticaret Türk Anonim Şirketi Ulus meydanı Beyoğlu İstiklal caddesi No. 302 
3 - Açık eksiltme ve ihale muame

lesi 14.8.939 tarihinde saat 16 da Ban
k~!ar . caddesindeki baş müdürlüğü
muz bınasında toplanacak komisyon • 
da icra edilecektir. 

4 - İlk teminat parası (561) lira 
(40) kuruştur. 

5 - İsteklilerin bu işe girebilme _ 
~eri için inhisarlar umum müdürlüğü 
ınşaat şubesi müdürlüğünden veya 
baş. müdürlüğümüzden fenni ehliyet 
vesıkası almaları lazımdır. 

6 - İnşaatın keşif, proje, plan, şart
n~mesi~i şimdiden görmek isteyenle
rın de ıdaremiz tuz fen şubesine mü
racaatları ilan olunur. (3344) 13315 

Satıhk eşya 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiıle

tinden : 

Yeni Eczane üstünde -
ôt Laboratuarı 

Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

İdrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

Kimya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

1 - Vekillikte lüzumsuz olan bir 
~ısım eşya mezat usuliyle satılığa çı- -------------
~ılm'h1!r e§yamn IiUlUuu ... uucu 1.JÇ - n A l<T 1 n 1( 11 RC\ 11 

deli 133 lira 49 kuruştur. 61 INCt DEVRE 
3 - Satış 2-8-939 çarşamba günü 

saat 14 de Vekillik binasında yapıla
cağından isteklilerin bu saatte alım 
satım komisyonunda hazır bulunma -
lan. 

sine Ağustos ilk haftasında baş
lıyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) 

· ayda diploma verilir. 
Belediye sırasında Hanef apart. 
kat l No. 4 Telefon: 3714 2780 

4 - Eşyanın müfredatını öğren -

mek ve izahat almak istiyenlerin Ve - ~-----------
kalet levazımına müracaatları. (3444) 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

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

Riyaziye 

HASAG 
Lüks lambaları 

Ankara satış yeri 

N1YAZ1 ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

2059 

dersleri 
Lise fen şubesi dahil bütün sınıfla

ra riyaziye, fizik dersi verilerek as • 
gari zamanda ikmal, Avrupa vesair 
imtihanlara hazırlanır. Ulusta (R) ye 

.. ••••••••••••• müracaat. 2789 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. -
~ Gencel Terzi evi ~ - --940 modelleri ve ucuz fiyat- E 
: larla her türlü manto tuvalet ve : - -: roblar dikilir. 9 seneden beri : 
= SAYIN BAY ANLAR memnun = 
: edilmektedir. : 

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 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llf lllllllllf llllll!::. 
- -- -
~ Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ - -- -- · -:: Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi § -~ Merkezinden : § 
- -§ 1. - E~siltmeye .konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem§ 
- pavyonu bına ve tesısatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) := 
_ kuruştur. = 
:= 2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: § 

A - Eksiltme şartnamesi =: --- B • Mukavele projesi S --- C • Umumi fenni ve hususi şartnameler :E --- D - Keşif cetveli S --
E - 1 adet 1/500 vaziyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat plinı S 

5 (Cepheler ve ınaktalar dahil) = 
=: İstiyenler bu §artname ve evrakı 7 lira 12 kuru• bedel mukabı'· =--
---
= ..Ll>l4 UUL.U .Ul::J:JVo,.,4 ,_u.,.u.n-.J ""'•" - • !I: -
- '.&.La-.. 'Cır ... -ı..., -= 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstanbık,E =: Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil := = ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. =: = -4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = - -= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş =: 
:: muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz :: = olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: §'§ 
= A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 
:E bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük-=: 

terinden alınmış fenni ehliyet vesikası. :S 
B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. := --:= 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir =: 

saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu =: 
:= Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt. =: 
= me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta =: = ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate = = kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış E: 

olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 E: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~:============================================= 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

30. Temmuz. Pazar günü sabah saat 5 1/ 2 den 8 zeka
dar zaruri bir ameliyenin İcrası için Mamak, Harita daire
si, Askeri Hastane, Balkehriz bağları ve Demirli Bahçe 
semtlerinden elektrik cereyanının kesileceğini sayın abo-
nelerimize ilin olunur. 2786 

: Adres: Çocuk Sarayı karşısı :: 
: Abidin bey Apartımanı No. 33 : 
E 2810 : YENi Sİ NEMA L A·R sus -, ı 111111111111111111111111111111ı11111 ı,.. 
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U L \J S - 20. inci ytl. - No : 6462 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

BU GECE 

Benden mesut 
kim var 

Bugün 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 BUGÜN BU GECE 

BU GECE 
2 büyük film birden 

1 - GiZLi TEŞKILA T 
2-KARANGA 

Bugün Gündüz 

BAKIR ORMANLAR 
HAKİMİ 

10.30 da Ucuz Halk Matinesi 
13.30 ve 17 de Normal Matineler 

İki film birden 

1 - Kırmızı Çiçek 
Leslie Howard - Merle Oberon 

2 ·Kanlı Yol 
Buck Jones 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz Halk Matineleri 

14 - 16 - 18 - 20.30 normal seanslar 

BU G E ( E Ankarapalas yanındaki Açık Hava SinemMında Hz. Süleymanın Hazineleri 
Cebeci ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 


