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Macaristan 1 

mihvere 
sadık! 

• 

Macar Hariciye 
Nazır1nın sözleri 

Budapeşte, 30 a.a. - Hariciye nazı
rı Kont Çaky, Sepron üniversitesi 
kurlarının açılışında bir nutuk söyli
yerek macar harici siyasetinin ana hat 
tarını çizmiştir. Kont Çaky ezcümle 
demiştir ki: 

Macaristan mihver devletlerine sa
mimi surette bağlı kalmaktadır. 

Dostlarımıza karşı gösterdiğimiz 

bu samimiyetin, bir milletin şeref ve 
namusu her şeyin üstünde olduğu için 
dostlarımızın da bize güvenebilecek
leri hakkında verdiğimiz teminatın 
semereler vereceğini ümit ediyoruz. 
Dostlarımızı muhafaza için üzerimize 
her tehlikeyi almıya hazırız. Biz, ma
carlar, sulhsever sakin bir milletiz, 
fakat bizi rahat bırakmalıdırlar. Fa
kat bunun için haklarımızın herhangi 
birinden vazgeçmiyoruz. 

Jandarma subay okulunaa aıin yapılan törenden bir görünüş 

Jandarma okulunu bitiren subaylara törenle diplomalan verildi 
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Başvekilimiz Ankara garından çıkıyor 

Yalova'da dinlenmek ve intihap dairesinde tetkikler yapmak üzere bir
kaç gün evel lstanbul'a gitmi~ olan Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dün 
sabah Ankara'ya avdet etmiştir. lstanbul'da bulunan Hariciye Vekilimiz 
.Sükrü Saraçoğlu da, Başvekilimiz/e birlikte Ankara'ya dönmüştür. 

Başvekilimiz Ankara garında, Büyük Mil/et Meclisi Reisi B. Abdülha
lik Renda, şehrimizde bulunan VekiJJer ve mebuslarla, Ankara Vali ve Be
lediye Reisi B. Nevzat Tandoğan, Emniyet Müaıirü B. Şinasi Tulga ve 
~'ekaletler ileri gelenleri tarafından istikbal edilmiştir. 

Macaristan, bütün komşulariyle iti
mat havası içinde yaşamayı arzu et
mektedir. Ve bunun için, hiç kimse
den tamamiyle ve kati hakkımız olını
yan hiç bir şeyi istemiyoruz. Macaris
tan, sekinetli ve azimkar bir harici 
siyasetle ve dahili sükfuıu ve memle
ketin inkişafını yükseltmek için hiç 
bir fırsat fevtetmiyecektir. 

Dahiliye Vekili mezunlara 
güzel bir hitôbede bulundu 

Gü·rültü 
ile 

~~~~_..._,.,..r:J•-,_ cu"f'if.4.irtu1rr AY 

Geçenlerde bir kaç seyyah 
~aradeniz'e gidip geldiler. lnti-
alarını anlamak istedim He

m~n h~~edeceğiniz üzert" tabi. 
atı ve abıdeleri methettiler· fa. 
~at üç şeyden acı acı şikaye~ et
tıler: her tarafta gürültü, oteller· 
de t~hta.kurusu ve malum pislik! 
Bın hafız gırtlağı kuvetinde 

hoparlör, yalnız Boğaziçi vapur
larında gazel okumuyor: bütün 
gemilerin yemek salonlarında, 
parklarda, bahçelerde, meydan
larda mütemadiyen ayni yayga
ra! Tesadüf en oteller de bu 
parklar veya bahçeler kena
rına düşmektedir. Perapalaa'tan 
Tranzon'daki otele kadar, sükun 
ve sessizlik haram olmuştur. 
Türkiye, hiç §Üphesiz, eğlence ve 
musiki yerleri, en küçük Balkan 
memleketi nispetiyle dahi, en az 
olan yerdir. Eğlence yerleri için 
her hangi bir tahdit istemek ak
lımızdan geçmez: bilakis halk i
çin §evk ve neşe imkanlarının 
teıvik edilmesi lazımdır. Fakat 
bir gazino nihayet sesini kendi 
müşterilerine işittirmek kafi
dir. Umumi park ve bahçelerde 
ise konser saatleri muayyendir. 
Ondan sonra sükfuı ve rahat sa
atleri gelir. Gemilerde r~dyo, 
.muayyen bir salonda bulunur ve 
farkı gazel dinlemek isteır·ıyen
lerin istirahatına hürmet edil
mek §artı ile kullanılır. Sokak • 
larda niçin klakson çaldırrnıyo. 
ruz? Çünkü bu tedbiri. gürültü
ye karşı mücadele eden mt.mle
ketlerden taklit ederek aldık. 
Her tarafta hoparlör için dP ni
zamlar konmuştur. Pencett leri
ni ve hoparlörlerini nihayete ka
dar açan bir komşu, bütür. ma
hallenin uyku hakkını ne7ede
rnez. Hele çarklı ve bacalı izim 
bir plak halinde denizleri arbe
deye veren vapurları susturmak 
yahut konserli 8eferleri nadi; 
f'!ezintilere hasretmek doğru 0 • 

Hariciye Vekilimiz kendisini karşılıyanlar arasında 

lur. • 
Yenecek eti sineğe karşı mü

dafaa eden tel tertibatı yapılma
dıkça bir kasap dükinı açtlma

(Sonu 2 inci sayfada) 

Türk - Yunan dostluğu. 

Hiç bir tahripten korkmıyan 
müşterek bir maldır 

B. Metaksas'ın ziyafetinde orta Elçimiz 
Ruşen Eşref ÜnayJın 'ın nutku 

Atina, 30 a.a. -
Atina ajansı bildi
riyor: 

Türkiye Elçisi 
Ruşen Eşref Ün
aydın, başvekil ge
neral Metaksasın 
kendi şerefine ver
diği öğle ziyafe-
tinde, generalin 
nutkuna verdiği 
cevapta demiştir 

ki: 

Atinadaki vazi
femin nihayete er
diği bugünde, gü
zel Hellada'nın ca
zip payitahtındaki 
son saatlerimiz, bi· 
zim için çok husu
si bir manayı ta
zammun edecektir. 
Zira karım ve ben 

buksaatlherti, sizinBvae Yunan Bcusvekili B. Metaksaa ve Atina Elçimiz 
pe mu erem - R E 
an Metaksas'ın uşen şrel Ünayc/rn 

:anında yaşamak saadetine nail olmuş ı-------------
bulunuyoruz. 111111111111111111111111111111111111 HUll 

B. Ünaydın, başvekil Metaksas'tan 
gördüğü samimi hüsnükabulden müte
vellit teşekürlerini bildirmiş ve söz. 
Ierine şöyle devam etmiştir ı 

Bugün 5 inci sayfada 

Bu asil ınisafirseverliği, fikirleri- Nevyork mekluplar1 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

111111111111111111111111111111111111111111 

B. Faik Öztrak dedi ki : 

"Muvaffakiyet İ(in en büyük 

rehber vicdanlarm11dır. Vic
dammzı laaliyetinde serbest 
~ .. -ı.La&, IAnginiıi Jlaima 
onun müraka esı amnaa 

bulundurunuz " 

.. ''l 
.~ 

' . 

Dün jandarma subay okulunda dip
loma tevzii merasimi yapılmıştır. Öğ
leden evel mezun subaylar tarafından 
zafer ve emniyet abidelerine merasim 

(Sonu 7 inci sayfada) 
Jandarma subay okulundaki törende Başvekilimiz Doktor 

Relik Saydam Dahiliye V ekilimizle konuşuyor 

1 • l!I 

Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda mezunlara 
diplomalarını tevzi ediyor 

Tokyo. Şunking 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Japonlar harpten bezmiştir -------------

Çinliler nihai zaferi 
kazanacaklar1ndan emin! 

Hong - Kong, 30 a.a. - Amerika gazetecilerinden Shanghai 
Ebening Post gazetesi müdürü B. Randall Gould, geçenı.crde Tok
r,o ve Şunking'i ziyaret etmiş idi. Mumaileyh, Şunking - Tokyo 
u?'vanı altında yazmış olduğu bir makalede bu iki pay:tahtm da
inli vaziyeti hakkın~a dikkate şayan mütalealar serdetmt.ktedir. 

Gazeteciye, Şunking'de &üzel ve 1. 
nefis bir yemek ikram edilmiş ve ye-
mek esnasında Çin'li ve P.Cn<.Li dost-
ları ile açık ve samimi görü~melerde 
bulunmuştur. B. Numan Menemencioğlu 

Halbuki Tokyo'da birçok gıda mad 
delerinin yerine kimyevi ltrkip malı· 
sulü olan mevaddın ikame. edildiğine 
şahit olmuş ve sözlerini gfıy::ı bir ta
kım ecnebiler dinliyormuş gibi ko -

(Sonu 3 üncü sayfada.) 

Hariciye Vekaleti umumi: katibi 
B. Numan Menemencioğlu dün ak • 

şamki 19.25 treniyle İstanbula' hare
ket etmiştir. B. Numan Menemenci -
oğlu, vekalet erkanı ve dostları tara
fından istasyonda uğurlanmıştır. 

Kıral Karol 
dün Pire'ye 

hareket etti 
İzmir 30 (Telefonla) - Romanya 

kıralı Majeste Karol yanında Veliaht 
Prens Mihael ve maiyetleri erkanı ol 
duğu halde hususi yatiyle bu sabah 
saat 9 da limanımızdan ayrıldı. Ma -
jeste kıralı hamil bulunan Luceafarul 
yatına, bir romen destroyeri refakat 
ediyordu. Yat doğruca Pireye git· 
mektedir. 

Veliaht bahriye teğmeni 
oluyor 

Bükreş, 30 a.a. - Kıra! Karol, ro
men bahriyesinin bayram günü olan 
15 ağustos'ta Veliaht Prens Mihael'in 
romen bahriyesine teğmen olarak ya
zılmasını emretmiştir. 

Meclis Reisimiz 

lstanbul'a gitti 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab

dülhalik Renda dün akşam saat 20.20 
trenine bağlanan hususi bir vagonla 
İstanbul'a gitmiştir. Meclis reisimiz 
istasyonda başvekilimiz B. Refik Say 
dam, Vekiller, mebuslar ve dostları 

tarafından uğurlanmıştır. 

İtalyan filosu şarki 

Akdenizden döndü 
Roma, 30 a.a. - Şarki Akdenizde 

bir antrenman cevelanından dönmüş 
olan ikinci İtalyan filosuna mensup 
gemilerin ekserisi , Tarenteye gelmiş
tir. Limana g iren gemiler arasında, 
italyan bahriye müsteşarı amiral Ca
vagnari'nin bandırasını taşıyan Pola 
kruvazörü de vardı~ 
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Japonya'ya yeni bir 
iktisadi darbe 

birincilikleri 
B ~n~a ı ~mu~ üu~ d~~d:~ f Ma h k~ ;TI ~ ..... ;~~~·;~~·j"j~;;"""'"'") 

\.. ................................. . 
~erefine Bolululann ziyafeti' ........................................................... .. 

İstanbul atletizm birincilikleri~e 
bugün Kadıköy Fenerbahçe stadında 
başlanmıştır. · Ana - Baba kavgasında 

H. A. KUYUCAK 
Amerika Birlesik devl ti · J . . 

ile 1911 ·a . e en apon- dınlemıyen Japonya'ya ilk ihtar ola-
) h d . . e yapmış olduğu Ticaret bilir. Ve gene yola gelmezse kendı·sı· 
r.r..ıa e esını f h tt ··· · -
d.l ı' hba t . e~ e ııını 26 Temmuz- ne karşı zecri iktisadi tedbirler de a-

r e mıştır Demek kı· y · b" 1 b"l· · _ , em ır ına ı ır. Bunları bize istikbal göste-
muahede yapılmadıgı takdirde, 26 ilk recektir 
kanun 1940 da, Amerika ile Japon- · , . . A 

y.ı arasında ticari münasebetleri tan- ~aln~z, Japonya nın ıktısadı ve mali 
zim eden hiç bir hüküm mevcut ol _ v~zıyetı bakımından, kendisi ile mil
: · ;aktır. Diğer taraftan İngilt mı_ hım ticari münasebetleri olan bir mem 
ı_ ;ı de J aı)önya ile gene' 1911 d ere _ le ketin ticaret muahedesini feshetme-

e yap si k h 't · k b' 
t ı ticaret m•.ıahedesini feshedece -i . pe oşa gı mıyece ır hadise -
:...:ylenmektedir. g dır. Her ne kadar Domei Ajansı "Ja . 

A .k , ponya'nın, değil yalnız Amerika ta • 
. z:ı~rı a nın bu ticaret muahedesi- rafından fakat aynı zamand d · -

nı ~ıçın feshettiği hakkmda bir çok devletler tarafından da buna a .. ıgb~hr 
f kırle .. " Cl k . muşa ı 
• r yu_ru u me te ıse de, mulıak- alınacak kararlardan doğacak vaziye-

1.ak olan bır :ıokta. varsa, o da, bu ka- te karşı koymak için lazım gelen prog 
rarın muhtelıf amıllerin tesiri altın - ramı çoktan hazırlanmış bul d - _ 
da alınmış olmasıdır. Her şeyden e- nu haber vermekte ise de b:nhaubgu_ 
vel Amerik . b'lh " erın : anın, ı assa garp sahil- bir propaganda tedbiri olduğu muhak 

Alınan dereceler şunlardır; 

Dördüncü katagori: 

. 50 _metre ~irinci Sezai (Haydarpaşa 
l~sesı) 6.4, ıkinci Ferit (Haydarpaşa 
lısesi) üçüncü Necdet (Beşiktaş). 

100 metre Sezai birinci (Haydarpa
şa) 12, Kamuran (Haydarpaşa) Ferit 
(Haydarpaşa). 

Gülle: birinci Necdet (Beşiktaş) 
~.2.~8, .~kinci Hidayet (Haydarpaşa), 
uçuncu Selçuk Deniz lisesi. 

Uzun atlama: birinci Hayri Fener
bahçe 5.58, ikinci Kemal (Haydarpa
şa), üçüncü Yaşar (Beşiktaş). 
. Yüksek atlama: birinci Necdet (Be

~ık_taş). 1.50, ikinci İner (Beşiktaş), 
uçüncti Tevfik (Beşiktaş), 

4 X 50 bayrak: birinci (Haydarpa
şa) Kemal, Sezai, Ferit, Kamuran 
25.2, ikinci (Beşiktaş). 

. ~et~cede Haydarpaşa 33 puvanla 
bırıncı, Beşiktaş 22 puvanla ikinci. B. Salim Gündoğan 

iki çocuk şahitlik ettiler 
Hadisenin düğüm noktası bir çakıdır : 

Acaba eldemiydi, cepte mi ? 
Kadın: 

- ArC1IIlıUda esasen geçimsizlik var
dı. Son zamanlarda artmıştı. Eskiden 
şarabını haftada bir evde, karısının 
çocuklarının yanında içerdi. Derken 
işi azıttı her gece eve kör kandil gel
meğe başladı. 

Dün gece gene öyle, gözü etrafı 
görmiyecek kadar sarhoş geldi eve ... 
Daha kapıdan girince ortalığı velvele
ye verdi. Bağırdı çağırdı. Benim kar
şıma dikildi: 

- Kimsin sen kadın, daha defolma
dın mı dedi. Ben de: 

ağlıyamadığı için de yüzü garip bir 
hal almıştı. 
Mübaşir bu sefer öteki çocuğu, 13 

yaşındaki Münire'yi içeri çağırdı. Ha
tice ile bir örnek saçlı, bir renk gözlü 
ve ayni kratta mahcup bir kız ... ö 
kinden farkı sarı saçlarının üç çifte 
örgülü olmasıydı. 

- Anlat kızım .. Nasıl oldu bu kav
ga: 

hrı halkı Japo~ları pek. sevmezler. kaktır. Çünkü, Berlin'den gelen diğer 
~~nun da sebebı Pap~nlar ın Ameri - bir haber, bütün bu programın Al • 
<'~_ya muhaceret tak!ı.datı b~lu~ma - manya ile bir ticaret muahedesi yapıl 

. gı z~manlarda Pasıfık sahıllerınde· masından ibaret bulunduğunu anlat • 
kı şehırlere yerleşmiş olmaları ve bu- maktadır. 
ı .ılarda yerli amele için şiddetli bir 
rakip teşkil etmeleridir. Halbuki Japonya, Amerika'dan al -

dıklarının hepsini Almanya'da bula • 
Gayet ucu~a maledilen japon emti - madığı gibi, hiç bir zaman da A ·. 

ası da ~merıka dahilinde bile, yük • ka'ya sattığı kadar Almanya' me;ı 
se~ tarıfelere rağmen, Amerikan mal- yapamaz. Mesela, Japonyan'ı~aA:e 1~ 
larıyle r~kabet etmektedir. Diğer ta- rikadan aldığı demir ve petrole Al _ 
raftan, çın, Amerika'nın gerek tica - manya'nın da ihtiyacı vardır J 

Üçüncü katagori: 

50 metre: birinci Cezmi (Galatasa
:.a~) 6=· 1/ 10, ikinci Sait (Galatasaray) 
uçuncu Nejat (Haydarpaşa). 

100 metre: birinci Cezmi (Galata
~.d.~~Y)._11,8. ikinci Ziya (Fenerbahçe) 
uçuncu Sait (Galatasaray). 

ZOO metre: birinci Sait (Galatasa _ 
:.a~) 2.~ 6/ 10, ikinci Ziya Fenerbahçe 
uçuncu Melih Fenerbahçe. 

Bolu( Hususi) - Matbuat umum 
müdürlüğüne tayin edilmış c' n va -
limiz B. Salim Gündoğan ,.erefine 
parti tarafından halkevi sah:munda 
bir veda ziyafeti verilmiştır. Zi yafet
te mebuslarımız, alay komutam, vila
yet, parti ve belediye ve halkevi ileri 
gelenleri bulunmuşlardır. 

- Ben senin karın değil miyim? 
Nereye giderim. Çocuklarımı nereye 
bırakırım, diyecek oldum. 

- Ben çocuk mocuk tanımıyorum; 
yok benim çocuğum, diye masum yav
rucuklarımı da inkar etti. Sonra da ce
binden bıçağını çıkardı: 

- Keseceğim seni, kıtır kıtır doğrı
yacağım. Canını cehenneme yollıyaca
ğım diye beni ölümle korkuttu. Ben de 
korktum, kaçtım. Sonra kızcağızım 
polise haber vermiş. Arkasını biliyor
sunuz. 

. - Babam eve çok sarhoş geldi efen
dım. Anneme bağırdı, çağırdı. Kötü 
k_ü~~rl.~r savurdu. Sonra bıçağını çek
tı, ustune yürüdü. O da korkusundan 
komşulara kaçtı. Bunun üzerine ben 
gittim; polise haber verdim. Polisler 
geldiler, karakola götürdüler. 
Masanın üstündeki çakı Münire'ye 

de gösterildi: 

Bu çakıyla mı korkuttu. 
- Evet .. Ağızları da açıktı. 
Demindenberi bir tarafta sakin ol • 

ret v k k '" I .. b k . apon . e gere _ u. tur a ımından ala - ipekleri ve Japon kumaşları ise Al _ 400 metre: birinci Kazım (Kasım • 
paşa) .. 5~. 4, ~.o. ikinci Hüseyin (Beşik
taş), uçuncu Beşiroğlu (Yeni Şişli). 

L~dar ol?ugu hır memlekettir. Çinde- manya'nın hiç ithal etmek istemedi • 
kı Amerıkan hastaneleri, mektepleri ği şeylerdir. 
ve buraya yatırılmış olan Amerikan . . 
6ermayesi bir çok Amerika! 1 b Unutmamalıyız kı, Amerıka, Japon • 
memleketle aıakaıa d ı a1rı d' u ya ne arasındaki ticaret muahedesini lkrisal Yekalefi müfefti$1inı· 

n ıran şey er ır. fesh t kl b' ' b _ !il 
Bu sebeple Japonya'nın 1931 d b . e me e, ta ıı, u memleket-4.~ o - Gümrük ve 1n-
ç inde başladıg-ı ask , &. ı· teln. erı lan bütün ticari münasebetlerini ke -

erı "aa ıye erı ve, k d ~·ıa· y hisarlar Vekaleti 
yavaş yavaş bütün ecnebi tı'caretı"nı· ve s~c~ egı .. ır. alnı.z japon g.emile -

rı Japon t ekonomik işler mü 
nüfuzunu buradan kovmayı istihdaf ' . • uc~rı ve Japon emtıası A- dür muavini B. İh-
eden hareketleri Çinle alakalı bütün merıka da eskı kola~lıkları bulam~ -
A ·k 1 1 ] , yacaklardır. Ve belkı de, Japonya ıh-
merı a 1 arı aponya nın aleyhine tiyacı olan harp levazımını aynı ko -

çevirmiştir. 
. . . !aylıkla tedarik edemiyecektir. Fakat 

Fılıpın adaları da Amerika'nın Ja · muhakkakdır ki, bu hareketten Ame
P?nya~ya karşı olan vaziyetinde mü - rika sanayii ve müstahsilleri de bir 
hım bır rol oynamaktadır. Amerika · dereceyP. kadar müteessir olacaklar -
nın, kı~men muhtariyet vermiş olma- dır. Ycılnız şu farkla ki, Amerika ]a
sına. rag~en, .bu adaları Japonya'ya ponya ile olan ticaretini belki tama • 
teslıme hıç hır zaman razı olmıyaca • miyle kesmeğe muktedir olacak dere
ğı mu?.ak.kakt.ır. !~al_buki bir çok ja - cede kuvetli olduğu halde Japonya 
pon mufrıtlerı Fılıpın adalarının, Ja- böyle bUyUk bir darbeye tahammül e
ponya'nın tabi1 bir imtidadı olduğu • decek halde değildir. Çünkü, esasen 
nu ileri sürmektedir. Bu g ibi sözler barict t~diyt!I rnü .-a.rem••İ gokl--~ J •• _: 

de gene Amerika umumi efkarı üze - aleyhine dönmüş, devlet maliyesi sı -
rinde müessir olmaktadır. kıntılı bir vaziyete girmiş ve umu • 

Muahedenin feshi için, bazı mahfil miyetle iktisadi bünyesi sarsılmış • 
terce ileri sürülen diğer bir sebep de, tır. 

Amerika'nın, Japonya üzerinde ikti - Amerika'nın, Japonya üzerinde en 
ıadi bir tazyik yapmak suretiyle, ln- çok siyasi ve iktisdi tesir yapabile -
giltere'ye, ve bilvasıta, demokrasile - cek bir devlet olmasına rağmen şim • 
re yardım etmek istemesidir. diye kadar, bilhassa dahili politikası 

san Pozam, İktısat 
Vekaleti müfettiş. 
liğine tayin olun
muştur. İhan Po. 

zam Gümrükler Ve 

kaletinde ticaret 
mukavelelerinin veitha1at rejiminin 
tatbikatiyle senelerce meşgul olmuş 
kıymetli bir memurdur. Kendisine ye
ni vazifesinde de muvaff k' l d" leriz. a ıyet er ı-

Dün hava oldukça Önümüzdeki altı ay zarfında yeni neticesi, infirat siyasetini takip et -
bir muahede yapılacak mıdır? Yapıl- mesi Japonya'nın Çinde bildiği gibi 
mıyacaksa altı ay sonra Amerika Ja - hareket etmesine müsait bir vaziyet Serin geçti 
ponya'ya karşı nasıl bir hareket yolu ihdas etmişti. Ümit olunur ki bu yeni D.. h . . d h b 

k . d kt' 11 h ·· h k · ı A ·k d lh un şe rımız e ava ulutlu geç • ta ıp e ece ır? Bu sua ere enuz are etıy e men a a su un ve . .. A • 

1
. k'd . 

k 
. d - . . B d . . k . . d ti . mış, ruz gar şıma ı şar ı en sanı yede 

cevap verece vazıyette egılız. u me enıyetın orunması ışın e zen- ,.. t k d h 1 . . .. 
fesih, Çin' deki hareketlerinde biç söz ne düşen vazifeyi ifaya başlamıştır. / mk e re klaka

3
r
0 

ıdz a esmılştır.kEkn yduk-

Serbest yüzme teşvik 
müsabakaları dün yapıldı 

Müsabakalara kulüp mensubu olmıyan 

yüzücüler de iştirakte serbest bırakıldılar 
Bu hafta yapılması mukarrer bulunan federasyon te,vik müsa

bakas1, hakem heyetince görülen lüzum üzerine bölge bi~incilik
lerinden ıonra yapılmak üzere tehir edilmiştir. Bunun yerme ser
best yüzme teşvik müsabakaları yapılmıştır. Bu müsabakalar, ku
lüplere, mensup olan ve o)mıyan her yüzücünün iştiraki serbest 
bırakılmıştrr. Müsabakaların neticelerini aşağıya yaıyoruz: 

Siyah elmas diyannda ... 

se sıca ı erece o ara ay e • 
dilmiştir. Yurtta hava, Karadeniz sa
hillerinde çok bulutlu ve mevzii ya -
ğı§lı, Egenin cenup kuıımlariyle Ak
deniz sahillerinde ve cenubu şarkide 
açık, diğer mıntakalarda bulutlu geç
miştir. Dünkü yağışların karae met • 
reye bıraktıkları su miktarlar Edir -
ne'de 1, Hayrabolu'da 11, Kars'ta 5, 
Sarıkamış'ta 3, Ardahan'da 1, Zongul 
dak, Sinop ve Ordu'da 2, Trabzon ve 
Rize'de ı kilogramdır. Rüzgarlar Ak
deniz sahilleri, şark ve cenubu şarki 
mıntakalarında cenubu garbiden, di -
ğer mıntakalarda şimal istikametin -
den saniyede en çok 8 metre kadar 
hızla esmiştir. En yüksek sıcaklıklar 

Malatya, Elazığ, Erzincan'da 36, Siirt
te 37, Diyarbakır'da 39 derecedir. 

Parti ve halkevi başkanları h r di . 
leriyle üç sene iş ve ülkü ark.ıdaşlı
ğı yaptıkları B. Salim Gündoğan 'ın 
~eziyetlerini samimi ve sitayışkar 
bır lısanla tebarüz ettirmış.ier ve bil
hassa yapılan müteaddit eserlerı zik
rederek yeni matbuat umum müdürü
müzün imarcı ve halkcı bir idare a
miri vasfını tebarüz ettirmışler.-lir, 

Mebusumuz B. Emin Yerlikaya'
?ın, B. Salim Gündoğan'ın çalışma ve 
ış karakteri üzerindeki kısa hitabe -
s~nden sonra vali mütevazı lısc.niyle 
hır cevap vermiş ve 'bu cevaoınaa ya
pılan işlerin ve elde edilen eserlerin 
ı:_lbirliğiyle vücuda getirilmiş oldu -
gunu tebarüz ettirmiştir. Bu samimi 
toplantı geç vakte kadar devam et -
miştir. 

Kavakhderede bir yangm 
baılanaıu 

.· 

uı~JBuf;'U\• .7J'~i\!\..b& -Knuııı...J.~~ ..... t.ı~ 
ven evleri arkasında müteahhit Acı -

man'a ait inşaattan artan talaş, tahta, 

ot ve kalaslar, o civarda bir çukura 

bırakılmıştı. Burada tahtalar ve talaş
lar birdenbire alevlenerek civarında

ki evleri tehdit etmiştir. İtfaiye yan
gını vaktinde haber alarak süratle ye
tişmiş, evlerin çatılarını sarmak teh
likesini gösteren alevleri söndür -
müştür. 

Otların atılmış bir sigaradan tu -
tuştuğu tahmin edilmektedir. Tahki • 
kat yapılmaktadır. 

Keçiören' de otlar tulu~tu 

Dün Keçiörende bir bahçede otlar 
tutuşmuştur. Alevlerin etrafa siraye-

tine meydan bırakmamak için itfa· 
iyeye haber verilmiş ve itfaiyemiz 
aldığı tedbirle sirayeti önlemiştir. 

yapılan tahkikatta bahçe civarından 
geçen birisinin attığı sigaradan otla~ 
rın tutuştuğu anlaşılmıştır. 

Ocak tutuşmaı,ı 

- Kim gördü hanım bu anlattıkları
nı? Şahidin var mı? 
. - Olma mı şahidim? Görmiyen kal
dı mı ki? Bu, beni kovalarken, bıça -
ğiyle üstüme yürürken yavrucuklarım 
oracıkta ağlayıp dururlardı. Onlar 
gördüler. 

"Yavrucuklar"dan biri altı, öteki on 
üç yaşındadır. İkisi de vakanın şahi
didirler ve ifadeleri alınmak üzere 
mahkemeye çağırılmışlardır. 

Mübaşir önce küçüğünü, Hatice'yi 
davet etti. Zavallı yavrucuk, küçük 
mavi gözlerini korkutan bir mahkeme 
dekorundan, bir kalabalıktan birden -
bire ürktü. Ağlıyacak gibi oldu. Adı
nı, yaşını güçlükle, söyliyebildi. Hele 
hakim: 

- Bunları tanır mısın? diye dava
cıyı ve suçluyu gösterince küçtik Ha
tice büsbütün perişan oldu. Hakimin 

b'iri~;i~i1;i y~cekfe"i-iniş·'gihi "dtrı.iySr, 
çocuklarının vereceği ifadeyi bekli • 
yorlardı. Hatice hakime titrek ve ağla
maklı sesiyle cevap verdi: 

- Tanırım. Biri anam, biri babam. 
- Ananla baban dün akşam kavga 

etmişler. Baban anana bıçak çekmiş. 
Sen de orada imişsin. Gördüklerini an
latsan a, kızım ... 

Hatice küçük eliyle, dağınık, sarı, 
uzun saçlarını omuzundan arkaya at
tı. Ancak işitilebilir bir sesle: 

- Doğru, dedi, kavga ettiler. Babam 
eve çok sarhoş geldi. Annemi kovala
dı. O da korktu, kaçtı. Sonra ablam 
polise haber verdi. 

- Babanın elinde bıçak var mıydı? 
-Görmedim. 
Hakim masanın üzerinde duran kil -

çük bir çakıyı eline aldı. Haticeye bu
nu gösterdi: 

- Bu çakıyı hiç görmedin mi kı
zım, dedi, baban anneni bununla kor
kutmuş. 

Hatice çakıyı tanımadı değil; kil 
çük yelek ceplerinde, kalem açmak i
çin kullanılan parlak saplı, küçük bir 
şey: 

- Çakı babamın, dedi, ama elindt' 
değildi. Onu polisler cebinden çıkar
dılar. 

Küçük Hatice ifadesini bitirdi. Bir 
tarafa çekildi. İçinin dolgun olduğu 
belliydi. O kadar kalabalık arasında 

mıya çalışarak, fakat dişlerinin asabt 
gıcırtısı duyulan "baba" kendini tuta
madı: 

. - Yalan .. Yalan söylüyor efendim, 
bır kere ben geldiğim zaman o, içeriki 
odada ııyuyordu. 

Mübaşir "baba"yı susturdu. 
Ayni ananın, ayni babanın, bu biri

birine pek benziyen iki çocuğu, iki ~a
hit, bir noktada ayrılmışlardı: 

- Çakı babanın elinde açık mıydı, 
yoksa sonradan polisler cebinden mi 
çıkardılar? 

Muvacehe edildiler. Hakim küçüfe 
tekrar sordu: 

- Kızım sen babanın elinde açık 
çakı gördün mü? 

- Görmedim efendim. Polisler ce -
binden çıkardılar sonra ..• 

Büyük kız ise: 
- Vardı, açıktı, annemi onunla ko

valadı ifadelerinde israr ettiler. 
- Eve gelen polisi görseniz tanır 

mısınız? 

!3irlikte cevap v~rdiler: 
~-:-.....:.;~;;-.-

mu ru gelmemişti. \(r'ğırılmasına, ve 
çakının "cepte mi. elde mi" olduğu 
meselesinin ondan sorulmasına karar 
verildi. 

Hadisenin düğüm noktası küçük ça
kıdır. 

Gürültü 
ile 
mücadele 

(Başı 1 inci sayfada) 

sına müsaade etmiyoruz. B.skal
lar ve sütcüler için bin türlü ka- ı 
yıllar koymuşuzdur. Tahtakuru
lu veya muayyen yerlerini akar 
su ile daima temiz tutmtyan otel
leri, müşterilerini uyutma.makta 
veya ikrah etmekte nasıl ıeYbest 
bırakabiliriz? Biz bunları arbk 
ecnebiler ıçın düşünmüyoruz. 
Türk idare ve serbest meslekler 
kadrosunun içtimai ve medeni 
seviyesi, bir zamanlar yalnız 
frenklerin hakkı addettiğimiz 
her türlü sıhat ve rahat şart)arı· 
nı kendimiz için istiyecek bir 
hadde gelmiştir. Anadolu'cJ~ se.
yahatten dönen bir müf ~ttiş, 
Ankara veya lstanbul'a geldiği 
vakit, iptidai memleketlerden 

ZONGULDAK dönmü, bir adamın i·ntibalıtr:ını 

Uzun bir sene deniz hasretini çe- guldak, bu adamın hatırasmı onun anlatıyor. Fena uyumuştur; gün-
100 metre sırtüstü: 
Bu müsabakaya 4 kişi iştirak etmiş 

tir. Neticede Faruk Öden 1.49. 2/ 5 da
kikada birinci, Halil İşlek ikinci, Sa
mi Arıyak üçüncü. 

200 metre kurbağalama: 

Bu müsabakaya üç kişi girmiştir. 

Neticede Natık Balkır 3.52 3/ 5 daki · 
kada birinci, İsmet Erkul ikinci, Ta
cettin Örıgen üçüncü gelmişlerdir. 

SO metre küçükler arasında serbest: 
Bu müsabakaya 6 kişi girmittir. Ne 

ticede Kemal birinci, Süleyman ikin
ci, Osman üçüncü gelmişlerdir. 

400 metre serbest: 
Bu müsabakaya 4 kişi girmiştir. Ne

tic'!de Nihat Büyükcingöz 6.52 3/ 5 
dakikada birinci, Kemal ikinci gel -
miştir. 

Atlamalar: 

ken ankaralı/ar, denize ulaşmak ve adına yaptığı bir park ve b:ınun or- lerce yıkanamamıştır; giirültü-
kavuşmak için neden trenle Zon- tasına diktiği bir abide ile kutlu- den sinirleri yıpranmıştır V. a. 
guldak'a gitmezler, bilmem. Vzer- yor. Bu abide büyük bir maden le- Belediyeler imar vazif ell'rinin 
]eri meyilli ag-açlarla dolu güzel d neridir. yanında medeniyetci hizmetieri-tenzi1attan başka bir ikinci yüzde tın a kilometrelerce siyah f'lmas 
bı:r yol, dağları delik deşik eden tü- i Zonguldak'ın tabii güzelliklerini ni görmek, hatta bu hizmetleri el/ tenzilat yapılmakta olduğudur. kuyuları var ... ,. . k 
neller ve nihayet, engın K:ıradeniz! Şu halde ankaralı, denızi eıı ucuz zanguldak'ta güne~in girmediğz' de bir çırpıda görmek isterseniz , teını etme ve devamlarını mu • 

Filyos'tan Zonguldak'a kadar ya- olarak Filyos'ta görür ve oraya var- bu yerlerde binlerce vatandaş çalı- bir otomobille Kozlu'ya d ,;;nı gi- rakabe etmek ınecburiyetinde-
pacağınız tren yolculuğunu yarım mışken zonguldak'a kadar da uza- şıyor. Fakat onları yeryüzüne çık~ dip denizi, altmış üç numaralı oca- dirler. Bir yaygara pa;kı, tahta-
bir deniz seyahati de sayabılirsiniz. nır. tıkları zaman düşünen bir idare ve ğa ve semikok fabrikasına doğru kurulu ve pis bir otel her hangi 
Treniniz biribirini takip eden tü- Anlatıyorlar: rejim mevcut olduğunu kısa bır ge- uzanıp heybetli ve verfolJ; hır en- bir belediye için vazıfe biln~-
nel/erden çıktıkça denızın rengi - Uzun Mehmet'in buralarda kö- zinti ile de anlıyorsunuz: düstri köşesini, Devrek kaiasına mezliğin ilk şahitlerıni teşk:l e-
gözlerinizde, sesi kulağınızaa, ko- mürü keşfetmesi üzerinden tam 108 - Şu yapılan binalar mı? Bunlar giden ve dağlarla ormanlar aı:;;ısın- der. Turizmi bırakınız: onun 
kusu burnunuzda ve ıüzgaıı yüzü- sene geçti. Ereğli için 108 aerıelik kaloriferli, banyolu amele ~part- da virajlar yapa yapa yilksPlım yol- şartlarını hatta lıtanhul'dn bile 
nüzdedir Nihayet, hararetlı bir in- hl kö Ü t ·h · F k k · k 1 d J d d 1 k d -ı d k · · · · r m r arı ı var. a at es ı a- man arı ır. ar an o an.us ag ar a ı şurı tamamlamak için bir haylı zih • 
şa faaliyeti, yamaçlara demirden tl b d k k k k L ş b kl · bü - k b · d b ·1 · · · yı ar, un an ır , ır Je!j sene - u pem eren ı yııce ıı- seyre e ı ırsınız. niyet tekaAmu··ıu·· laAzım•. Fakat se-
birer kemer gibi dolanan dekovil- .. z ld k · · l' b · h · :> o 1 A k • · d d once ongu a ısım ı ır şe ır ta- nayı soruyorsunuz. rası amc eye- n ara ya gerı ônme er. Zon- yahatleri ve ikametlerı· memle-
ler, akan derelerin rengıni sıyaha nımıyor. En eski kayıtlarda burası mekhanesidir. guld k 1 .. 1 d b · k l ·z 

l Ü .. a p aı arın 8 ır ·a; < enı ketin her ko'"şe"ı.nde kendı'm.:z ı·-
boyayan toz ar ... b tun bunlar, Tür- Kozlu'ya - şimdi Zonguldak'ın na- Milletler Cemiyeti adına dünya- banyosu yapmıyacak mısınız? "' 
kiye'nin siyah elmas bölgesıne yak- hiyesidir • tabi bir yer olarak gos- mn iş hayatı ve işçİlere yapılan Eğer seyahat programwızda ls- çin bir azap ol~aktan ıürat~e 
laştığınızz size anlatır. terilir. Burada galiba, iki balıkçı sosyal yardımlar mevzuu iizerinde tanbuJ da varsa devlet dP.mzyolları- kurtaralım. Bu hır masraf değıl, 

Zonguldak'a doğru yapılacak yol- kulübesinden başka hiç bir şey bu- tetkikler yapmağa gelen Jıeyetin, nın ucuz, rahat ve temiz bir ~·apu- terbiye işi! Bir bilgi ve mur& ka· 
culuğun unutmamak Jazımgelen ka- lunmuyormu~... Zonguldak'taki amele durumunu da ru merıdireğ~n biraz açığında sizi l b~ işi! BirA bilt~e meselesi dt ğil, 

_____ ...... _ _..__~__, ....... __.._ "-_ __,'-"_..___,....ıı..__-.,._...., ...... ._,_ .... ~ ........ ...ı..;_,wu......ıi-. __ ~_..~ .......... ..ı....;....._;;_,,._...,;....ı......,,u•-.I--....... ·..A.--J.....La=ı.ı'"'-'.J.d'u..ii"-r.n ........ ö..Cıl'..u'.ı.İ--.lı.ı..Lrur.Alcu. ıın! hır. ~rı~nı SPVIVP mPc:PlP.; ! 
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[ D 1 ş p ~ Li ~ i K A" 'l 
Uzakşarkta Amerika 
Amerika dış politikasının hedef

leri malum ve muayyendir: Ameri
ka kıtasmda Monroe kaidesinin tat• 
bikı. Asya kıtasında statükoyu te· 
ınin eden dokuı; taraflı mukavele
nin tatbikı. Avrupa kıtasında da de• 
ınokrat devletlere karşı sempati ve 
otoriter devletlerin tahakkümlerin • 
den bu devletleri korumak. Bu 
tıenıpatinin ve bu koruma arzusu
nun Amerika'yı nerelere kadar gö
türeceği bugünden kestirilemez. ~ 
gün gelmeyince Amerika'dan katı 
vaziyet alması beklenemez. Fakat 
Anıerika'nın iç politikasını iyi bi
lenler, mücadelenin çıkı§ §artlarına 
ve inkişafına göre silahlı yardıma 
kadar ileri gideceğini ümit etmekte• 
dirler, Amerika dı§ politikasmın he
defleri bu... Fakat takip ettiği yol
lar akla, havsalaya sığar işler değil
dir. Bir meseleye karşı alaka gö~te• 
receği zannedildiği zaman, gerıye 
çekilir. Karı§mıyacak sanıldığı gün 
tepeden inme bir müdafaada bulu
nur. Amerika, diplomaside de "a
hlerikanvarilikten" ayrılmaz. 

Ruzvelt, birkaç ay evel, Hitl~r'e 
'\'e Musolini'ye gönderdiği mesaJla, 
0 zamanki heyecanlı havayı yatış

tnınıya herkesten ziyade yardım et· 
tnişti. Avrupa işlerine bu tepede? 
İnrne müdahalenin şümul ve ehemı-
3 eli gün geçtikçe daha iyi anla§ıl
maktadır. 

Amerika uzak şark meselesiyle 
daha yakından ala~adardır. Japon· 
~a'nın iki senedenberi Çin'de batak
lığa saplandığı malUındur. Çin'~n 
fethi gibi, küçük boyu ile mütenasıp 
01rnıyan bu büyük işi ba§armakta 
zorluğa maruz kalınca, İngiltere'· 
nin Avrupa'daki müşkül vaziyetin. 
den istifade ederek, bu devleti, ih.' 
das ettiğı emrivakii kabul etmek ı
cin tazyik etmiye başlamıştı. Uzak 
şark meselesini tahlil ederken, öte
denberi anlatmıya çalıştığımız gibi. 
burada Ja.ponya'yı kar§Lhyan üç 
cephe vardır • 

1 - Çin'in kendisi, 
2 - Sovyet\er, 

3 - lngiltere ve Amerika. 
Eğer bu cephelerden ikisi iş bir· 

liği yapacak olursa, J aponya'nm u
zak şarktaki geniş programını ta· 
hakkuk ettirmcsinLiınkan kal~z.. 

~:;J~~~'\ ... ~-nTQ\~ı'IS'ltf; l~rt'lgı ya'p-
nıaltta.n çekinmiştir. Bu şartlar al
tında Yalnızlık içine atılan İngiltere 
japon tazyikının ağırlığı altmda bu 
devletle anlatmak mecburiyetini 
hissetmiştir. 

ULUS .. - ... -

DÜNYA HABERLERi 
Çinliler nihai zaferi .. 1 

kazanacaklarından emin! 
Kanada 

misyonuna 
tecavüz 

CUMHURİYET (Başı 1 inci sayfada) 
nuşmalarında ıhtiyatlı davr:ınmıştı;. 

Japon milleti, harpten ve tamamıy
le intizamsız bir hayat ycışamaktan 

Ç getirmeğe başlamışt.r. Halbu-
usan d _ 'Jd' 

0 ki Şunking'de hal böyle egı ır. -
d Çin milleti, japon t ~arruzuna 

ra a .. . 'k b l kurban olmuş olduğunu mı•orı u un 
maktadır. . 

Çinliler iki sene muharebe ettık~en 
sonra zengin hinterlanda ye::lcşmı~ -
lerdir ve uzun müddet devam ( debı · 
lecek herhangi bir harbe mı;kavemet 
t g~ e amade bulunmaktc:dırlar. 

e me l d k. b'A Çinliler bu mıntaka ~r a ı ta ıı 

b Ve vesaiti işletmegc; J:ıaşlamış-men aı . . . 
]ardır ve enerjileri, nıkbu .h~lcrı ve 
h t' etleri bütün ecnebılerın kenaya ıy _,.kk .. 
di lehlerine olarak nazarı ~·ı • atını 

celbedecek derecededir. . 
Çin milleti, nihai za~erı elde ede

ceğine kati snrette kanı bu!nnmakta-

dır. . 1 d . 
B. Gould, beyanatında ~1>y e emış-

tir: 
_ Japon milletinin japun

1 
m~tbua-

"Çı'n ha-disesi" hakkım.akı ha -tının . . 
b 1 rini münakaşasız ve ıtıraısız ka-er e 

1 
k .. 

bul etmekte olduğunu söy e"t'le mum-
kün değildir. Mamafih japon gazete
cileri ile Japonyadaki ec°:~bi gazete
cileri resmi japon menabıı tarafın -
dan ~eşredilen tebliğler.:.n sıhatini 
tetkik için hakiki bir aızu ızhar et
mektedirler. 

Bulgaristan' da 
yeni demiryollar1 

Sofya, 30 a.a. _ Kıral, bug~n, k_~ra

liçenin, prens Kiril'in, başvek;ı Kose
ivanof'un, bütün hükümet aza~~n~~· 
yüksek devlet memurlarının. ve huyu~ 
bir halk kütlesinin huzuru ıle cenubı 
Bulgaristanda Çepino - Yakuruda: 
Belitıa <lemiryolunun küşat merası-

mini yapmıştır. . 
Yeni demiryolu altmış kılometre u

zunluktadır. Takriben iki yüz ~ilyon 
1--.vo,70 _.._ ... 1 -1-.•••••·- ··- o •• ,...,_.,..,..-•--·-

Bir Filistin ~efesi 
Maverayi~ıeria' da 

Amman, 30 a.a. - Filistinlilerden 
mürekkep 400 kişilik müsellah bir çe· 
te, evelki akşam Maverayiıeria ara • 
zisine gelmiştir. Maverayişeria kıtaa
tı kumandanı Klap paşa, çeteyi ele ge 
çirmek maksadiyle araştırmalar yap
mak üzere yola çıkmıştır. Bu kadar 
mühim bir grupun Şerianın ötesinde 
karargah tesis etmesi ilk defa olarak 
vaki olmaktadır. Vaziyet, resmi ma
hafili oldukça ve ciddi surette meş -
ğul etmektedir. . 

Sayfiyede bulunan Emır Abdullah, 
Amman'a avdet etmiştir. 

Yeni Alman - 'Japon 

ticaret anlaşması 
Tokyo, 30 a.a. - Demei ajansı bil

diriyor: 

H itler 

Tahkim edilen 
yerleri gezdi 

Berlin, 30 a.a. _ Führer, beraberin
de B. Rilıbentrop olduğu h~ld~ Saar 

Polatinatın tahkim edılmış olan 
ve t · · bura mıntakalarını ziyaret e _mış ve .. -
larda yapılmış olan te~kı!atın mukem-
meliyetini takdir etmıştır. . 

Hitler, dün akşam tayyare ıle Bay
reuthe hareket etmiştir. 

Loyang, 30 a.a. - Kwaiking gar -
nizonuna mensup piyade kıtasından 
600 japon neferi, Ünited Church Mis
sion of Canada'yı ateşe vermişlerdir. 

Misyon'un bir çok azası japon as
kerleri tarafından öldürülmüştür. 

Zarara uğrıyan amerikalılar 

Vaşington, 30 a.a. - Şanghayd~i 
Amerikan konsolosu tarafından harı
ciye nezaretine gönderilmiş. olan rapo 
ra nazarnn çin _ japon harbı esnasın -
da vuk~a gelen hadiselerde mutaar -
rız olan amerikan tebaasının miktarı 

600 e baliğ bulunmaktadır. 

Sadabat paktı devlelieri 
ve barı§ 
Bir kaç ıündenberi Sa~dabat p~ktı 

devletlerinin barış cephesınde m~vkı ~
lacaklarına dair çıkan ri':"ayetlerı bahıs 
mevzuu eden Yunus Nadı, bu başmaka-. 

lesin<ie, zahiren Saadabat paktı devletlen 
nin muhtemel mücadeleler~ ~a~~e. ol~ -
cak mücadelelerden uzak ııbı go_:unduk
leri fakat hakikatta gerek bu mucadele
lerin gerek bu sahaların bütün Saadabat 
devl~tlerince hayati bir mahiy7t ve ehe
miyeti haiz oLduğunu izah edıyor, esa
sında barış amili olan Sa~d~bat devlet -
lerinin kendi azasından bırı sulh ce~~e
sini tutmak mecburiyetinde ~arbe gırış
tiği zaman diğerlerinin ellerınde olaca~ 
tün imkanlarla ona müzaharet et.melen 
gayet tabii görüleceğini ilave edıyor. 

YENİ SABAH 

AKŞAM 

Evlenenler ve çocuk sahibi 
ol~nlar 

Türk - Yunan dostluğu İngiliz politikası 

Dikkatler sütunu muharriri, Fr~.nsız
ların doğum azlığına. çare ol~ak uz~re 
tatbik ettikleri tedbırler munaseb~tılc 
bizde de bu hususta alınacak ted~~r~.er 
bulunduğunu söylüyor ve çocuk duşur
me laubaliliğini önlemek, hastanelerde 
bedava doğurtmak, siıt daml~lann! arttır
mak, çocuklu in~a~la~ı ter~ıhan ış~ .. al
mak gibi çerelerı ılerı ~ur':1~?r .ve ıs -
tikbal, çoğalan milletlerındır dıyor. Hiç bir tahripten korkmıyan 

müşterek bir maldır 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmaka~e~e, 
İngiliz - japon anlaşmasının, nefse .hakı
miyet, vekayii ıoğuk kanlılıkla t~tkik, ~e
alist görüş gibi bir takırı_ı ".1e.zıy~tlerın 
mahsulü olmak itibariyle ıngılız sıy~s~ : 
tinin muvaffakiyet amillerinden bırını 
teşkil eden sakin ve ameli hattıhareket 
olduğunu söylüyor, Berlin. ve R~ma m,:ı.t
buatının bu anlaşmayı İngılteren~n mag
Jubiyeti şeklinde JÖsterere~ sevı!.1me~e
rini, uzak şarkta İngilterenın mag!ubı : 
yete uğraması bütün beyaz ırk maglubı
yeti demek olacağına göre hayretle kar
şrhyor, İngiliz • japon anla.şm_snı:ın sulh 
cephesini takviye edecek bır anul oldu· 
gunu ilave ediyor. 

SON POSTA 

Moskovadan gelen m;jsnir 
haberler (Başı ı incz sayfada ) 

. . "ksekliği ile bir kat daha kıy-nızın yu .. 
metlendirdiniz. Bu fikirler, ~ 1~1? ~:: 
mimi kanaatinizdir. Bunu, sızı ış . 

d .. .. ş olduğumdan dolayı bı -
şın a gorm.u. . . ok aziz olan bir 
Iioyrum. Bızım ıçın ~ . . . üksek 
dostluk etrafında sızın gı~ı y .. 
bir otorite sahibinin fikirlerıne ~~r:u
man olan sözlerin kıymeti pek buyuk· 

tür. . b 1 
Atinadaki vazifemin nıhayet ~ -

duğu bugün, bana böyle bir hazın~ 
teslim etmiş olduğunuzdan dola~ı ~o. 
mesudum. Bu hazineyi büyü~ _hır ıtı
na ile memleketime götürecegım. 

Sizin asll gözleriniz, sizi t~ıyan ve 
esasen bizzat kendinizin de bırç~k. d~
fa müşahede fırsatını elde .. ettığ~nıt 

.b. . • takdir eden bütün turk mılle· gı ı sızı . 
tinin kalbinde hassas bir aksısada u
yandıracaktır. 

Temsil etmekle büyük şeref duy
duğum Türkiye Reisicümhur~ ve 

'rli' Cilmhurive~ hUkümetin:cn ."'! ;fJiın~Ygre muttetucan ııtır:tk ettiğını 
söylemekliğime bilmem hacet var mı? 

Bu derece yüksek bir se!ahiyetle 
tavsif ettiğiniz bu dostluk r.iyasetinin 
elen milleti tarafından da umumi su
rette tasvip edildiğinden eminim. An
kara'yı ilk ziyaretinizi muteakip va-
tanınızın payitahtına dönüşünüz, dai
ma hatırımda kalacaktır. O gi.in Faler 
ile Atina arasında ancak bir saatte ka
tedebildiğimiz btiyük caddenin iki ta
rafı, heyecan içinde bir halk ile dolu 
idi ve bu halk mevkibinize iki sıralı 
alkış safı teşkil ediyordu. O gün, 
benim de heyecan içinde şahit oldu
ğum gibi, canlı bir plebisit arasından 
geçmiştiniz. Altın şualı Türk • Elen 
dostluğu abidesine bu kadar muhte
şem bir çelenk çok ender vazedilmiş
ti. 

ana ve babalar, çocuklarını defneder-

1~. ~ 
B. Ünaydın, bundan sonra_ har .. ın 

fecaatlerini anlatmış ve sö.ılerıne şoy
le deva metmiştir : 

Harbin manzarasını ,bütün dehşe
tiyle gözümüzün önüne getirdiği~i~ 
zaman, Balkan antantının diğer ıkı 

.. k .. .. bu··yu"k zimamdarlarının da ru nunun . .. 
muzahareti ile, memleketlerimız b1: -
yüklerinin vücuda getirdiğ_i ~u eserın 
insani ehemiyetini daha ıyı anlıyo

ruz. Avrupanın bu mıntakasında mü -
esses sulhu ebedileştirmek ve bu mın
takanın istiklalini azimkar bir suret
te temin eylemek asıl hedefini g~
denbu gayretlerin semereli ne~icele:ı, 
her türlü methüsenanın fevkındedır. 
Temennimiz, aynı muhadenet ve su~~ 
sever iş birliği idealinin, huzur v~ ~~
kun içinde yaşamıya susamış butun 
insaniyeti aydınlatmasıdır. 

B. Ruşen Eşref ünaydın, nihayet 
demi&tir ki· d
oecııyen preatif edilecek olan Ebe ı 

Atatürk'ün idaresi altında olduğu 

gibi, büyük selefinin en yakın iş ar-

TAN 
Balkanlarda İngiliz siyaseti 

M. Zekeriya Sertel, İng!t~renin ba!· 
kaıı devletlerini k;uanmak ıçın sarfettı· 
ği faalyeti tebarüz ettirdiği bu başmaka
lede, İngiliz diplomasisi Yugoslavy~ ".e 
Bulgaristanla da esaslı ve şümullu bır 
anlaşma yapmıya muvaffak olursa bal· 
kanların sulh cephesine kazanılması ko· 
Jaylaşmış olacağım söylilyor, yalnız, İn
gilterenin diplomatik faaliyetlerde oldu
ğu eibi, iktisadi yardım kura.darında d.a 
gayet bati yürüdüğünden ııkiyet edı
yor. 
Radyomuzun havad1s servisi 

Günün meseleleri sütunu muharriri, 
Radyoda yalnız ajans bültenlerinin o • 
kunması suretiyle havadis vermenin din
leyicileri alika.dar edemiyece&ini söy -
Jüyor ve radyomuz için dünya haberle
rini hül!sa edecek bir ıiyast muharrir . . 

İKDAM 
kadaşı ve en şerefli halefi Milli Şef Dışta ve içte Bulgari.!ltnn 
Reisicümhur İamet İnönü'nün idare-
sinde de Türkiye'nin takipten bir da
kika fariğ olmadığı sulh idaealinin 
hizmetinde naçiz bir amele olan be
nim hakkımda ibzal ettiğiniz iltifa -
kar sözlerden size minnettarlığımı 
nasıl ifadt edeceğimi bilemiyorum. 

Ebedi Şef ve Milli Şef'in yüksek 
direktifleri altında, ben ancak kabili
yetim nispetinde onların emirlerini 
yerine getirmiye hasrıvücut etmişim
dir. 

İkdam imzalı bu başmakalede, Bul
garistan parlamentosu reisi Muşanof'un 
Londra seyahatinin resmi bir vazife ile 
alakadar olmadığı yolundaki neşriyat 
bahiı mevzuu edilerek, hayretle kar5Jla-, 
nan bu haberlerin, Bulıaristanın mihver 
devletleriyle siyasi esaslara göre bağ
lanmak mukavelesini imzalamamak ol -
duğunu teyide matuf bulunduğunu ve 
Sofyadaki siyasi ve resmi ıahsiyetJerin 
maruf bitaraflık rolüne verdikleri ehe. 

miyeti ıösterdiiini söyleniyor. 

VAKİT 
Bu münasebetle, majeste ikinci Ge- Bir milli vicdan meself'si 

orges'in bana göstermek 1utfunda bu-

Asım Us, buıünkü ba11I1akalesinde lundukları çok kıymetli kolaylıkları, 
derin minnetarlık hisleriyle hatırla
mayı kendime bir vazife telakki ede-

rim. o Majeste ikinci Georges ki Sovyet Rusya'da feci 
saltanatı, gayretlerini bir dakika sarf-

bir tayyare kazası 

Muhittin Birgen, Her gün sütununa 
Peşteden yazdığı bu ma~al7de, .sovyet • 
İngiliz anlaşmasının musaıt ~ır safha
ya girdiğine dairolan haberlerı ele ala • 
rak eğer bu haberler tahakkuk eder ve 
pakt imzalanırsa, dünyayı idare eden İn
gilterenin yeni bir dünya ~urttlllş bulu
nacağını, bir zaman.dan berı A~any~ın 
şikayet ettiği Çemberleyn sıyasetı de 
tahakkuk etmiş olacağını, bunda~ dol~
yı Almanyanın bizzat mesul olduııınu ı
zah ediyor. 

Pazarlıksız satış 

Sözün kısası sütununda, pazarlıksı~ sa
tış kanununun, tatbikatta, be~lenıl~n 
faydayı temin etmemesi dolayısıyle ıl
gası veya tadili bahis mevzuu olduğunu, 
kanunu ilga etmenin, bugünkünden hiç dt 
iyi olmryan eo.ski hale rücu demek olaca
ğım, eskiye dönmektense bugünkünün 
kusurunu giderip isliih etmiye ve pa -
zarlık denilen kötü adeti tamamiyle or
·tadan kaldırnuya bakmak icap ettiğini 
söylüyor. 

HABER 
... , .. 
~·. D~lkıhç~ bu fıkrasında sayın Baş

vekılımız Refık Saydamın miJlet babası 
olarak gösterdiği bir şefkat hareketinin 
bütün memleketin vicdanını teshir ede
cek kadar ülvt olduğunu söylemek su • 
retiyle Darüşşafakayı ziyaretinden bah. 
sederek, kızların da bu şefkat nıüesse -
selerinde yer bulmaları suretindeki ka • 
rarr alkışlatnakta ve Refik Saydamın is
minin bu müesseseye verilmek suretiyle 
millet babalığının yaratıcı eıfatına ebe-

di bir örnek verilmesini teklif etmekte
dir. 

Büyük Şef'in sözleri 

Suat Derviş, bu makalesinde Büyük 
Şef İsmet 1nönünün maarif şurasındaki 
beyanatım bahis mevzuu ederek onun 
"büyük türk milletini layik olduğu dere
cede tebarüz ettirecek tek vasıta onun 
kültür ve teknik kuvetidfr',, sözlerini ele 
almakta ve bu sözlerin türk gençliği ta
rafından layik olduğu ehemiyetle kav • 
ranrlması icap edeceğini yazJ?laktad.ır. 

Çorum' da serbest 
tan fariğ olmadığı bir sulh ve mua -
hadenet saltanatıdır ve türk - elen 

w Moskova, 30 a.a. - Dün feci bir tay- Çorum, 30 a.a. - Türkiye serbest dostlugu ve Balkan dostluğunun tak- yare kazası olmuı:.tur. Hakkında taf- .. .. b k b . 
viyesi sahasında parlak bir merhale -s gureş musa a asına ölgemız namına 

güreş 

silat elde edilmemiş olan bu kaza ne- iştirak · · d" ·1 6 t d h'lı'ndekı· teşkil eylemektedir. ıçın un vı aye a ı 

Fakat lngiltere'nin anlaştığı ve 
yahut da anlaşacağı bir sırada A
merika inzivasından ayrılarak uzak 
§ark meselesine dratnatik bir müda
halede bulunmuştur: Japonya ile 
Yirmi sekiz sene eve) aktedilen tica· 
ret muahedesini feshetmiştir. Bu fe
sih, Amerika tarafından Japonya 
hakkında alınacak olan bir takım 
iktısadi tedbirlerin başlangıcmd~ 
ibarettir. Filhakika muahedenin Ja
Ponya'ya maruf tabirle "en ziyade 
ttliisaadeye mazhar devlet muame -
lesi,, temin eden bir maddesi, her· 
hangi bir tedbirin alınmasına mani 
teşkil etmekte idi. Amerika hükü
tneti, hu engeli bertaraf etmek için· 
dir ki 1911 mukavelesini feahetmit
tir. Japonya hakkında alınabilecek 
tedbirlerin ne derece müessir olabi
leceğine gelince; Japonya'nın, İn
giltere, dominyonları ve Amerika 
ile Yaptığı ticaretin, bütün ticar~! 
hacminin yüzde seksen beşine balıg 
olduğunu hatırda tutmak kafidir. 
Denıek ki Japonya, Jngiltere'den ve 
Aınerika'dan mal alır ve İngiltere 
ile Amerika'ya mal satar bir memle
kettir. Bu maddelerin - petrof gİ· 
hi - bir kısmı J~ponya için hayati-

Yeni Alman - Japon ticaret muahe
desi, ezcümle, iki memleket arasında 
yabancı piyasalarda lüzumsuz reka
betlerin önüne geçmek maksadiyle iki 
memleketin üçüncü devletlerle olan 
münasebetlerini tanzim eylemektedir. 

Bu Türk - Elen dostluğu abidesi, 
mevcut iş birliklerinin ve karşılıklı 
anlayışların en samimi adına muaz
~am gayretlerle iki memleket. zi
mamdarlarının diktikleri ölmez bir e
serdir. Bu, nutkunuzda telmih ettiği
niz gibi, iki milletin müşterek şahese
ridir. O iki millet ki mukadderat on
ları asırlarca ve birçok defa muhtelif 
şekillerde temas haline koymuıtur. 
Fa.kat büyük bir memnuniyetle müşa
hede ediyoruz ki, bu temasların esası, 
nihayet sarsılmaz bir dost halinde 
kendisini göstermit bulunmaktadır. 

Milletlerin vicdanındaki sadayı du
yabilmek gibi elle tutulmaz, gözle gö
rülmez, efsanevi bir hassaya malik o· 
lan zimamdarların kafasından doğan 
bu dostluk, bidayetinde yalnız bir ide
iken az bir zatnanda karşılıklı milli 
bir hisse inkılap etmiş ve ileri doğru 
tekamülünün bugünkü safhasında ni· 
hayet bir anane haline vartru§tır. Bu 
dostluk, artık hii bir tahripten kork
nııyan mü§terek bir maldır. Yaşıyan 
kahramanların olduğu kadar ölen 
kahramanların da eseri olan bu teza -
hürün iyilikleri, övülmekle bitirile· 
mez ve bundan dolayıdır ki, ebedi te
lakki olunmıya layıktır. Sizin çok 
mesut bir surette tebarüz ettirdiğiniz 
gibi, bu yapının en esaslı hususiyeti, 
sulha tahsis edilmiş olmasıdır. 

ticesinde General Victor Kholzulov g·· ·1 d b" 'k ·· b Ekselansınız nezdinde gördüg·üm ureşçı er arasın a ır teşvı musa a 
Binbaşı Serge Tcherkaisoy, askeri kas ı - "kl tt h b bütün kolaylıkları da minnettarlıkla 1 yapı mış, agır sı e e asmı u-
mühendislerden Alexandre Titov ve ı H H" · y 87 anarım. Siz ki, bir'ıbirini itmam eden unmıyan asan useyın ener, 
!van Kuyehe ölmüştür. k'l d M h Al' n · k 72 k' milletlerimizi biribirine bağlıyan çok 1 0 a e met ı emır aya, ı-

saınimi '\'e sıkı dostluğun bu memJe- loda İhsan Yılmaz, 66 kiloda Osman 
kette en liyakatli mümessilisinizdir. canlı makalelerde yazmaktadır. Çınar, 56 kiloda İbrahim Çatal hasım 
Kıraliyet hükümetinin gösterdiği bü- Etnos gazetesi diyor ki: larını tuşla yenmişlerdir. 
tün kolaylıkları da minnetle yadede- Bu nutuklar, türk - elen dostluğu-J 

dir. Ve satılmadığı gün Japonya fe
lakete nıoruz kalır.Demek ki Japon
l'a'yı yola getirmek için lngiltere'
nin ve Amerika'mn harp yapmala • 
rına lüzum bile yoktur. iki devlet 
hlııız iktısadi tazyik ile Japonya'
llırı hakkından gelebilirler. 

Fakat İngiltere, Amerika ~e Sov
}'etJer beraber yürüyeceklen yerde 
bugün uzak §arkta tahit olduğu-
1ııuz nıanzara nedir? 

1 - İngiltere Japonya ile anlat
ltııttır .• Yahut da anlaşmak Ü2ere
~İt·. Her halde anlaşmanın §artları 
\!)!erinde mutabakat hasıl olduğu 
~Uhakkaktrr. Am~ri~a'nrn b~:.ünkü 
i\rarı lngiltere'yı dun verdıgı ka -

ri\rcfan cevireceği ıüphelidir. 
h" 2 - Amerika, Japonya'ya kartı 

1~ iktısadi harp açmıya karar ver
ltııflir. Fakat lngiltere'nin ve Sov-
}'ctle • · · 1 ı·k d .. ·· .. ı-ın vazıyetıy e a a a ar gorun-
:;1UYor. Kendi bildiği gibi hareket e-

ecektir. 

d 
3 

- Sovyetler Mongol hududun -
ı a Japonya ile harp yapıyorlar. Fa-
"'at b k . . lt , Unların bu hare ehyle Aınen-
il l'lırı siyaseti arasında bir münase-

Ticaret mahfilleri, bir taraftan ja
pon pamuğu ihra~atını .~iğer taraftan 
da japon istihsalıne luzumlu alman 
makinaları ithalatını fazlalaştıracak 
olan bu yeni muahededen memnuni
yet göstermektedir. 

Jores'in ölümü 
yıldönüınü 

Paris, 30 a.a.- Binlerce kişi, Jores'
in ölümünün 25 inci yıldönünıü mü • 
nasebetiyle yapılan merasime iştirak 
etmişlerdir. 

bet yoktur. 
İngiltere, Amerika ve Sovyetler, 

üç büyük ejdere, Japonya da ~üç~~ 
bir cüceye benziyorlar. Fakat uç bu
yük ejder, bir takım kaprisler dola
Yısiyle birle§emediklerinden ve her 
birinin kendi kuvetine ttıübalagalı 
bir itimadı olduğundan cüce tara
fllldan mağlup edileceklerdir. Mu· 
kaddes kitaplarda yazılı olan ıu ye
cüc mecüc hikayesi hakikaten doğ-
ru İmiı! •• 

A. Ş. ESMER 

B. Ünaydın, bilahare İonien deni
zinde yaptığı bir gezintiden aldığı in
tıbaları anlatmış ve demiştir ki: 

İonien denizinde ebedi efsanelerin 
adaları arasında geziyor ve Herodotu 
okuyordum. Hcrodot, KrezUı ile Key
husrev arasında geçen bir muhavere
yi nakleder. 

Krezüs Keyhusreve harp ile ıulh 
arasındaki farkı anlatırken der ki: 
sulh zamanında ana ve babalarını, ço
cukları 

rim. nun ~ire~ ~estanıdır •. t~rk • elen mil- Bazı İngiliz f irmafarımn mühim Vazifem, Atina sosyetesinin, entel- Ietlerı, butun kalblerı ıle, bu nutuk -
lekteül muhitlerinin, kültürel teşek 6 ]ardaki, hissiyata iştirak etmektedir. 
küllerinin nezaket ve hüsnüniyet için' Esti diyor ki: 
de ve bütün sempatik elen milletinin Başvekil Metaksas ve Türkiye el -
arasında en müsait bir inkişaf muhiti çisi Ünaydın, türk - e~en dostluğu • 
olmuştur. Sizin huzurunuzda bunla- nun hakiki ve tariht manasını teba -
rın hepsine en derin ve en dostane rüz ettirmek ve yükseltmek hususun
minnettarlığımı bildiririm. da çok güzel ve çok hararetH ifadeler 

Yunanistan'dan ayrılırken asil elen bulumuşlardır. Metanetini parlak 
milletine karşı sarsılmaz bir dostluk bürhanlarla şimdiye kadar isbat et
hatıralarını birlikte götürüyorum. Bu miş olan bu dostluk, bu iki millete 
nu, daima, çok kıymetli bir surette kendilerindeki sulh ve muhadene~ 
sakhyacağım. idealinin sükune susamış bütün insa-

Kadeh.imi, Majeste kıra] Georges'in niyeti de bir gün aydınlatacağı ümi -
ve kıralıyet hanedanının saadetine, dini vermektedir. 
sizin ve Bayan Metaksas'm sıhatleri- Atinaika Nea diyor ki : 
~e, ruhu?uzdaki bütün vatanpe:ver- Bu iki nutuk, türk - elen dostluğu-
lık şevkıyle durmadan çalıştıgınız nun birer destanıdır. O türk - elen 
sulh eserinin büyük muvaffakiyetine dostluğu ki bütün her iki milletin şu
v~ dost ve. ttıüttefik asil elen milleti- urunda da bir anane kuvetliyle kök 
nın aaadetıne kaldırıyorum. salmış bulunuyor. Bu iki dost ve müt 

Yunan gazeteİerinin -,,a:.dıkları tefik memleket, bütün dünyaya, kar -

mikf arda üzüm ve incir 
alacaklmı söyleniyor 

İzmir (Hususi) - Bir habere rıaza
ran bazı ingiliz firmaları, bu sene E
ge bölgesinden mühim mık~ardc Ü -

züm ve incir satın alacaklardı.. Mü
bayaat, ingiliz istihlak kooperatifi ta
rafından yapılacaktır. Bir heyetin a -
ğustos sonunda İzmir'e geleceği ve ge 
rek İzmir'de, gerekse mıntakci!r.ızda 
20 gün kadar tetkikat yapac t~ı da ha
ber verilmektedir. 

Bu sene AvusturaJya üzüm rekolte
sinin tabii hadiseler ytizünder diişük 
ol.:fuğu anlaşılmıştır. Bu itibark İn
giltere piyasası, Türkiye'den daha 
geniş mikyasta mübayaat yaı-abile
cektir. 

Atina, 30 a.a. - Atina ajansı bildi
riyor : 

Başvekil Metaksas ve Türkiye elçi
si Ruşen Eşref Ünaydının nutukları
nı ayen birinci sayfalarında neşreden 

şılıklı anlaşmanın ve sulh idealine 
bağlılığın en güzel misalini vermek -

tedir. Paris, 30 a.a. - Fransa bisiklet tu-
Bütün gazeteler, makalelerinde, bu ru, bugün nihayete ermiştir. Turu 

dostluğun takviyesine B. Ruşen Eş - 4224 kilometreyi 132 saat 3 dakika ı 7 

Fransa turu 

ref Unaydın· ·aptığı bü ük hizm - sani ' · uı..n ı:ı ... ı-:ı....ı. "' 

• 



• 

-4 

'Çin'in cenup 
sahillerinde 

31 - 7 - 1939 

c RADYO ) 
TtiRK1YE 

RADYO DİFtiZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

1 -Alois Pachernegg - <; 
yananın cazibesi 

2 -Hermann Dosta! - !Vfa 
3 - Saint - Saens - Kahtı 

manlar marşı Bu sahillerde yaşayanlar 

eski zaman korsanları 

ve bu sahillerin ticareti 

l FOLKlŞER BEOBAHTER'DEN : 1 

karşısında en ufak bir muvaf
fakiyet gösteremiyorlardı. Te 
dip heyeti karaya çıkınca, 
binlerce korsan, hinterlanda 
veya adalara çekilip gizleni
yor, bütün arama ve tarama
lar boşuna gidiyordu. Bias -
Bay sahillerinin baskın halin
de bombardımanı da para et
miyordu. Çünkü, korsanlar 
kendilerine mahsus ve fev
kalade mükemmel işliyen ha
ber alma ve işaret verme sis
temi sayesinde, her hangi bir 
harp gemisinin yaklaştığım 
vaktinde haber aldıkları için, 
bombardıman baskın mahiye
tini kayediyordu. 
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Mektup harbi devam ediyor ların başlıcalarını göster
miye çalışalım: 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/120 Kw. 
19.74 m.15195 Kcıı./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 

4- Beethoven - Bir dosta 
5 - Hans Schneider - Tir: 

dağlarının halk şark~ 
danslarından potpurı 

6 - Mannfred - Bir karna 
va! hülyası. İntermeı 

7 - Drigo - Esmeralda bal 
tinden ağır vals No. 3 

Z3.00 Son ajan shaberleri, zı 
raat, esham tahvilat kaın 
biyo - nukut borsası (fiyat' 

Z3.20 MÜZİK (Cazband - l' 
~3,55-24 Yarınki program 

aponların gösterdikleri 
J faaliyet iızerine son 

guı .. erde sık sık adı geçen ce
nu...ı1 Çin sahilleri, ııımalde 
hvantung vilayetini çevir
rnekte, tekmil Fukiyen kıyıla
rını ve Şekiyang vilayetini ce 
nubu kısmını çerçevesi içine 
aınıaktadır. 

Bu sahil, Formoza boğazı
nın karşı yakasını teşkil et
mekte olup, cenubda Svatav'
aan başhyarak, Amoy ve Fu
kıyen'in merkezi olan Fuçav 
üeerinden ta şimalde Vençav 
limanına kadar varmaktadır. 

Bu sahiller, yüzlerce hatta 
binlerce yıl kendi halinde ya
§amış, Çinin tarihirıde bıribi
rini t3kip etmiş olan birçok 
deği:şiklikbr, buralardaki sulh 
ve sükiınu ihlal edememiştir. 
Dünyanın en sakin bir par

çasını teşkil eden bu ye~lere 
dair ilk haberi garbe getırcn, 
1280 tarihlerinde Şeuanıav ::ıch 

. ·n civarını ve dolayısıyle 
ı;:;:,0Y bavalisini dolaşmış o
lan Marko Polo'dur. 

Sonradan, 1405 den 1425 yı
lına kadar Ma Pin ile Şe~g 
Ho adında iki Çin amiralı ılk 
defa olarak Hind okyanosu~~ 
seferler yapmışlardır. Bu. ıkı 
amiral bugünkü Fuçav'ı zıya
ret etmişler ve Formoza b~
ğazını geçmek için bin bır 
macera dolu bir seyahat yap
mışlardır. 

Bu sahillere Avrupalıların 
ilk müdahalesin~ ya.pı:nlar ve 
dolayısiyle ezelı sukunu bo
zanlar Portekizliler olmuştur. 
Portekizliler Amoy'da karaya 
çıkmışlar ve şimdiki Şangşav 
şehrinin etrafını ve bu suret
le Amoy'un hinterlandınd:ın 
ufak bir parçayı işgal etmış
lerdir. Portekizliler buralara 
1547 den 1549 yılına kadar ya 
ni topu topu iki yıl hakim o
labilmişlerdir. 

Formoza boğazının diğer 
karşı yakasındaki tarihi hadi
aeler de muvazeneyi bozama
mıştır. Formoza ile Fukiyen 
sahili arasındaki Peskadores 
adaları 1622 de Holandalılar 
tarafından işgal edilmiş, fa
kat onlar da iki yıldan fazla 
bu adalarda tutunamadan ge
ri çekilmişlerdir. 
Fromoza'nın, eski devirler

de Çinlilerin Liu - Şiu adını 
verdikleri bugünkü Taivanda
ki hadiseler de Çinin ana top. 
raklarına tesirli olamamıştır. 

Formoza'da 1662 den 1683 
yılına kadar geçici bir suret
te bir kırallık idaresi kurul
muştur; 1895 den beri bu ada 
Çın'in elinden tamamiyle çık
mıştır. Bu ada, Peskadores a
dalariyle birlikte o tarihten
beri Japonların malıdır. 

F ormoza'nın garp sahille
rinde, Fukiyen'den gel

miş olan Çinliler yaşamakta
dır; adanın içerilerinde ve 
şark tarafında, Malaya adala
rından göç etmiş olan ve ga
yet iptidai şartlar içinde ya
şıyan kabileler vardır. 

Afyon harplerinden sonra, 
bu sahillerde serbest limanlar 
tesis edilmiştir. Svantav 1860 
da, Fuc;av 1861 de, Amoy 1862 
de serbest liman olmuş ve dı§ 
alemle sıkı bir ticaret müna
sebetine girmiştir. 

Cenubi Çin sahilleri tarihi 
bakımdan chemiycti haiz bir 
hadise kaydetmemektc oldui;u 
gibi, enteresan olan taraHarı 
da pek azdır. Bugün sahil bo
yu hemen hemen baştan a§a
ğı dailıktzr: nÜfıı•u ... _ _. 
seyrektir. Yol, yok denecek 
kadar azdır. Buna mukabil ön
lerinde birer de küçük ada
ları olan hadsiz hesapsız kör
fezleriyle doludur. Hang • 
Kong'un şimalinde bulunan 
Bias - Bay'da kötü şöhretini 
işte bu coğrafi vaziyete borç
ludur. 

Bia - Bay, zamanımıza ka
dar, uzun yıllar Çin korsan
larına makar olmuştur. Bura
da konakhyan Çin korsanları, 
hüviyetlerini belli etmeden sa 
bil boyunda işliyen küçük ve 
baza.n da büyiik yolcu vapur
larına biniyor ve yolcular a
rasına karışıyorlardı. Vapur 
sahilden açılınca, tayfa ve 
yolcuları kıskıvrak bağlıyor, 
kapdanı hapsettikten so~ra, 
dümenin başına geçerek Bıas
Bay'ın kuytu körfezini boy
luyorlardı. Bias - Bay'a gel
dikten sonra vapur,un ambar
larındaki eşya ve mal karaya 
çıkarılıyor, yolcuların büt.ün 
dünyalıkları abanıyor ve ıç
lerinde gzölerine kestirdikle
rini de, istedikleri cam kur
tarma parasnn koparmcıya ka 
dar yanlarında ahkoyuyorla~
dı. Bu ara.da, direğinden dı
bine kadar soyulan vapur yo
luna devam etmesi etmesi 
için serbest bırakılıyor~.u. 

Bunları tedip ıçın gonde
rilen sefer heyetleri, onların 

HULASA 

Çinin cenup sahillerindeki 
ticaret çok canlı ve bir taraf
lıdır. Buralara ithal edilen 
mal ve eşyaya mukabil yapı
lan ihracat hiç mesabesinde
dir. Bu büyük limanlar, yal
nız brier istihlak merkezleri 
değil, ayni zamanda tekmil 
hintelandın pazarlarıdır. Ma
mafih bu hinterlandın fakir 
olduğuna delalet edemez. Bu
raların dağlık ve kayalık ve 
dolayısiyle volkanik bir ka
rakterde oluşu, bu yerlerde 
birçok maden cevherlerinin 
bulunduğunu göstermektedir. 
Bütün sahil boyunca, bir sü
rü köylerde deniz suyundan 
tuz kaıanılmaktadır. Tuz in
hisarı, çin hükümetinin en bü
yük gelir kaynaklarından bi
ridir. 

C enup Çin sahillerinin di
ğer bir hususiyeti de, 

göç edenlerin buralardan 
memleket dışırıa çıkmakta 
olmaları keyfiyetidir. Bundan 
on yıl evel göç edenlerin sa
yısı, tasavvur edilemiyecek 
bir ölçüyü bulmuştu; hinter
landda tamamiyle terkedilmiş 
köylere rastlanıyordu. Bu yer 
lerin halkı, toplu olarak Ma
laka yarımadasırıa, Rangon'a 
ve sair memleketlere göç e
diyorlardı. Bu göçe en ziya
de, Amoy ile Svatov sahne 
olmuştur. 

Hemen hemen her memle
ketin vapur kumpanyaları bu 
sahil boyunda muntazam se
ferler tertip etmişlerdir. Bu
na mukabil, şimendöfer mü
nakalesi gayet iptıdai bir şe
kilde kalmıştır. Zaten biri A
moy'dan diğeri de Svatov'dan 
olmak üzere, topu topu iki 
demiryolu memleket içine iş
lemekte olup, bunların da u
zunluğu 50 kilometreyi geç
memektedir. 

İklime gelince, yazın bile 
rutubetli ve çok sıcaktır. Göl
gede 40 derece hararet ender 
şeylerden değildir. Kışın, mü
giPın"Wlkcl'ı'l"~k'm~aır; Ali 
ra dağlarda bile nadiren te
sa.düf edilmektedir. 

Fölkişer Beobahter 

İspanya' da 
--------
bir hadise 
İspanya'dan hayret veri· 

ci bir haber geldi. Franko
nun bir emirle general 
Queipo de Llano'yu, ken· 
disine harp esnasında pek 
kıymetli yardımlarda bu
lunmuş olan o maceracı 
generali vazifesinden az
letmiş olduğu söyleniyor. 
General, 18 temmuzda, iki 
senedenberi r~dyoda söy • 
lemiş olduğu nutukların

dan birini irat etmiştir. E
vela iktidarı askerlerin iş
gal etmesi ve yeni politi -
kacıları koğması icabetti
ğini, sonra İspanya'nın a-

B. Kinı - Hall'in alman vatandaşlarına göndermiş olduğu 
pek makul, pek mutedil mektuplar tabii üçüncü Raylı devlet 
adamlarını çileden çıkarmıştır. Bu basit fakat korkulu olan 
hakikat silahına karşı kendilerini aciz hissetmişlerdir. Bunun
la beraber mukabele etmek istemişler ve Hamburg civarında 
Lockestedt'de oturan Kessemeier isminde birini imıiliz va
tandaşlarına "hususi mektup" Jar göndermiye memur etmişler
dir. 

Komik fikir, manasız fikir. Çünkü B. King - Hall alman/ara 
lngilterenin ruhi hali hakkında her türlü ifşalarda bulunabi -
lecek vaziyette olmasına mukabil, B. Kessemeier'in ifşa ede
cek hiç bir sırrı yoktur ve ingilizlcre söyliyebileceklerinin 
hepsini onlar esasen bilmektedirler. Bu gülünç şahsiyet kale
mi eline almadan çok eve/, Londra ve vilayet gazeteleri üçüncü 
Rayh hayatından hiç bir şeyi meçhul bırakmıyan ve bazan 
fahri Bitler propagandası yapan mektuplar ve haberler neş -
retmişlerdi. 

Buna rağmen propagandanın emirlerine itaat ederek (Çün
kü kendisi Dr. Göbbels'in adamıdır) Her Kessemeier bir çok 
İngiliz şahsiyetlerine dört sayfalık bir sirküler - mektup gön
dermiştir. "Sulhçu ve masum" Almanya hakkında nazı neka
ratını tekrarladıktan sonra ingi/izlerden Almanya ile bir har
be girişmeyi nasıl tasavvur ettiklerini bildirmelerini rica edi
yordu. 

Bu mektuplardan biri ışçi patisi şeflerinden ve Avam Ka -
marası mebuslarından R. C. M orrison"a geldi. Lordlar Ka -
marasına gönderilmiş olmasına rağmen geldi. Bu da nazi is -
tibbarat ~ervislerinin fişleri pek yolunda olmadığını gösterir. 
B. Morrzson; B. Kessemeier'e nezaketini iadeye müsaraat et
miş ve şu mektubu kendisine göndermiştir : 

"Parlamentonun her iki meclisin bütün azaları ve bütün İn
giliz vatandaşları bir yabancı memlekete karşı yapılacak müs
takbel tecavüzün lngiltere ile bütün müttefiklerinin Almanya 
ile harbe girmelerini intaç edeceğini tamamen müdriktirler. 

Biz harpten nefret ederiz. Fakat sizi idare eden adamın siya
seti bizi bu karan vermiye mecbur etmiştir. Felaketi önlemek 
için tek ümid Hitlerin şiddet siyasetini bir mantık ve enter -
nasyonal hukuk siyasetiyle değiştirmesidir. Bu olmadığı tak
dirde. lngiltere'de biz, eminiz ki aramızda harp mukadderdir. 
Ve Almanya geçen defa olduğu gibi hemen bütün dünyaya kar
şı harp etmek mecburiyetinde ltalacaktır. Fakat ltalya'nın 
miizahare~in_e mazhar olacağıntbn şüpheliyiz, çünkü Musolini, 
memleketının mağluplar tarafında harbe sürüklenmesine mü
saade etmiyecek kadar zekidir., 

.B. Morrison'un cevabı Hitle;ci matbuatta neşredilecek mi-
dır? bakalım... Andrc Pierre - OEUVRE 
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daletsiz bir rejim altında 
yaşadığını söylemiştir. 

Şahsen en büyük askeri 
nişanı olan San - Fernatı
do nişanına istihkak kes -
pettiği halde, bunun ken. 
disine verilmemiş olduğu. 
nu, bunu almıya gayret et
miyeceğini, fakat İspanya 
bugün ekmek buluyorsa, 
Andaluzya tarlalarında 
buğday ektirmeyi düşün. 
müş olan kendisinin saye: 
finnr hıldr imırdrloa 'ettu~ 
leri mıntakalarda bu husu· 
su tamamen ihmal etmiş ol 
duklarını ileri sürmüştür. 

Franko lüzumundan faz 
la konuşmuş olan arkada
şına ağır bir darbe indir • 
miş, bu suretle kendisinin 
şef olduğunu göstermiştir. 
Fakat acaba söylenmiş o
lan sözler yalnız onu söy
liyenin fikirlerine mi ter· 

ceman olmuştur? Uzun ve 

müthiş bir sivil harbin er

tesinde, zihinler derhal sÜ· 

kCita kavuşmaz ve vahdet 
bir sihirbazın değneğiyle 
dokunulmuş gibi kendili -
ğinden teessüs etmez. E -
sasen unutmıyalım ki İber
ya Yarımadasından bahse
derken İspanya'dan ziya
de İspanyalar demek la
zımdır. Andaluz'lar, Kata
lon'lar, Navar'lılar, Kastil
liler tamamiyle biribirif\e 
eklenmiş değildirler. Kar· 
listler, Reketler, Falanjist-

lerde müşterek bir kuman
daya itaat etmelerine rağ
men müşterek bir ideal uğ 
runda çarpışmıyorlardı 
Franko'nun vahdeti tesis 
için oldukça müşkülat çe
keceği tasavvur olunabilir. 

General Queipo de Lal· 
no'nun nutkunda gözetmiş 
olduğu yeni politikacılar 
kimlerdir? Bugünkü karı
şıklık içinde bunları tef -
rik etmek müşküldür. Şim-
.ıGaZ ~u.\lı.u. A• ·.ıs.""1.a.V ...,•Cluv-

nun İspanya'yı ziyaretinin 
ertesinde vahim bir hadise 
cereyan etmiştir. Komşu -
larımız henüz harici siya
setlerini tesbit edecek va -
zil'!te gelmiş değildirler. 
Bekliyelim ve bırakalım 

Roma bildiğini okusun. 
Hadiseler basit değildir. 

Ne Burgos'ta, ne de başka 
yerlerde. 

GaJJus 
1 ntransigeant 

Ae1kh bir 

yı l dönümü 
Günü gününe tam yir

mi beş sene evet, Avrupa 
sulhu can çekişiyordu. O 
trajik anlar her yerde anıl· 
malı ,ihtiva ettikleri ders
ler düşünülmelidir. Bun-

1 - Arşidük'ün katli 28 
haziranda olmuştur. Bu ta
rihle 23 temmuz arasında, 

"buhran,, zahiren tabii bir 
seyir takip etmektedir. 
Gerçi, bazı siaysi mümes
sillerimiz Saray Bosna ci
nayetinin Avusturya Ma
caristanda yapacağı reak
siyonlarla meşgul olmak
tadırlar, fakat yalnız Çeti
ne elçimiz derhal en kötü 
ihtimali tahmin etmiştir. 
Diğer yerlerde, bugün bize 
ehemiyetsiz görünen mese
leler hemen aynı şekilde 
mütalea edilmiştir. 

2 - Fransız, rus, ingiliz 
diplomasileri 5 ve 6 tem
muzda Berlin'de bir Avus
turya - Alman müzakeresi 
cereyan ettiğini ve Alman
yanın Sırbistana karşı şid
detli bir harekete girişmek 
müsaadesini Avusturya'ya 
verdiğini haber alamamış -
tardır. 7 temmuzda Avus -
turya - Macar nazırlar mec 
lisinin sırplara karşı "te
dip seferi,. ne karar verdi -
ğini de öğrenememişler
dir. "Berlin - Viyana,. iç 
müzakereleri sırrı sıkı bir 

surette muhafaza etmizler
dir. 

-ANKARA-

PAZARTESİ - 31-7-1939 
12,30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİGİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13,15-14 MÜZİK (Karışık pro
gram - Pl.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Senfonik plak

lar) 
19,30 TÜRK MO'ztot (Fasıl 

Heyeti) 
20.15 Milli musikilere ait dör

düncü konuşma (Fiıı musi
kisi - Halil Bedi Yönetken) 

20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.50 TÜRK MÜZİGİ : 
1 - Lemi - Hicaz şarkı -

Neşem emelim 
2- Faiz enin - Acemaşiran 

Şarkı - Kime halim di -
yeyim. 

3- Neyzen Burhanın - Su
zinak şarkı - Hayli dem
dir. 

4- ---------- Sultaniyegah 
peşrevi 

5 - Dede - Sultaniyegah i -
kinci beste - Canü di -
!imiz 

6 - Dede - Sultaniyegah a
ğır semai - Nihan ettim 
seni 

7 - --·----- Keman taksimi 
8- Lemi - Sultanigah şar

kı - Andıkça geçen gün
leri 

9-Lemi - Ferahfeza şarkı
Dinlendi başım dün ge
ce 

10 - Arif bey - Sultanigah 
saz semaisi 

21.30 Konuşma (Doktorun sa
ati) 

3 - 23 temmuz akşamı 

Avusturya - Macaristan'ın 

Sırbistana verdiği ültima -

tomun ve Almanya'nın ken 

disine muzaharet ettiğinin 

neşredilmesi umumi telaşı 

mucip olmuştur. 

21.45 Neşeli plaklar - R.. 
21,50 MÜZİK Solistler - Pi) 

'22 00 MÜZİK (Küçük Orkes
a - Şef NECİP AŞKIN): 

4 - Bununla beraber, 

ben kendi hesabıma, hatta 

o tarihte bile, Berlin ve Vi
yana'nın, ne olursa olsun, 
umumi harbi çıkarmak ka-
101 um. 

Ben sanıyorum ki : 

A) Avusturya - Macaris 

tan Sırbistan'ı ezmek için 

bir kuvet hareketine giriş

meği eskidenberi istiyor 

ve bu sefer, Almanya'dan 

müsaade almış olduğu için 

tam zamanı olduğunu dü~ü 
nü yordu. 

B) Avusturya - Macaris 

tan bu harbin mahalline 

münhasır kalacağına kani -

di. 

C) Almanya da bundan 

emindi. Esasen Rusya'nın 

ciddi bir müdahalede bulu

namıyacağı, Fransa'nın da

hili güçlükler dolayısiyle 

vahdetsiz ve bitkin bir hal

de olduğu sanılıyordu. İn

giltere'ye gelince, bir Bal

kan döğlişmesinin onu bi • 

taraflıktan çıkaracağı ta-

savvur edilmiyordu. 
İki imparatorluk tehli -

kesizce Sırbistan'ın hak
kından gelebileceklerini ve 
bu suretle Balkanlarda, 
1912 hadiselerini tamir e-

decek ve nüfuzlarını takvi
ye edecek parlak bir rnu
Jerını sanı yonCU"aı. uc:.ı !it 

bir umumi harp farziyesini 

kabul etmişler ve hatta bu
nun neticelerini hesapla

mışlardır. Fakat buna inan 
mamışlardır. 

Bu o kadar doğrudur 

ki 28 temmuzda, Sırbista

nın cevabından sonra, bir

denbire buhranın alabile

ceği şümuldan endişeye dil 

şen ve İngiltere'de görülen 

bazı alametlerden telaşla

nan Almanya bir adım geri 

atmıştır. Alman devlet a

damalrı ihtilafın şümulünü 

tahdit etmiye çalışmışlar

dır. 

Çok geçti. Avusturya -

Macar ve alman askeri ma

kamları artık diplomatları 

takip etmiyor, onların üze
rine ağır basıyorlardı. 29 

temmuzdan itibaren, Ber-

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLEN 
20 Beromünster - 20.15 r.1 
lano, Ştütgart - 21 Rorıı 
Paris - 23 Laypzig 

ORKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSEr 
LER: 14 Droytviç -
Londra - 19.20 Droytviç' 
20.15 Deutschlands - 20J 
Königsbcrg - 20.45 Par 
- 21 Monte - Ceneri " 
21.30 Mili.na - 22 MiliJI 
- 22.10 Brüksel 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Deu1 

chlands - 18.50 Laypzig " 
21 Varşova - 21.45 Drort 
viç - 22,30 Kopenhag 

SOLO KONSERLERİ: 13.5 
Hilversum - 14.30 Sto~ 
holm - 17 Beromünste 
Brüksel - 18 Varşova "" 
18.30 Varşova - 19 Berlif 
Böhmen, Viyana - 22.I 
Hilversum - 22.20 Böhrne 
2.2.30 Breslav - 2240 Hart 
burg, Sarbrüken 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
v.s.): Breslav - 6,30 Fran~ 
furt - 12 Berlin - 20.l 
Oslo - 20.45 Tuluz 

ORG KONSERLERİ VE KC 
ROLAR : 17.35 Paris .,, 
19,2~ Königsberg - • i
Londra 

HAFİF MÜZİK: 12 Ham 
burg 20.15 Hamburg 
Laypzig, Münih - 22.0 Vı 
yana - 22.40 Köln 

HALK MUSİKİSİ: 11,3 
Ştütgart - 16 Berlin, Fran 
furt - 21 Brun 

DANS MÜZ1ô1: 21,30 Mila 
no - 21.40 Sofya - 21,4! 
Droytviç - 22 Florans• 
Varşova - 23 Londra Pa· 
ris, Roma ' 

linde, Viyanada '.harp par 

tisi,, vaziyete hakimdi· 

Kimseyi dinlemiyordu. 

Conrad von Hoetzendorf 

ve Moltke biribirini teşvil< 
ve tehyiç ediyorlardı. Grey v 

tekli r· in. çarın tavassutu• ô.en u . 
~· 

25 temmuzda Rusya· 

13 fırkayı seferber etrni9 

olduğu söylenecek. Fak~~ 
bu bir ihtiyat tedbiriydi 

Genişliği ve yavaşlığı itİ' 
·ı bariyle, kısmi de olsa. bı 

seferberliğin sürati he 
memlekette başka şartla! 
içinde cereyan edecekti 

Fakat birinin aldığı tedbi 
ler diğerinin mukabil ted 

birler almasını intaç edi 

yordu. 

• Avusturya - Alınan de~ 

Iet adamlarının mcsuliyet 
!eri, harp istemiş olmal3 

rından ziyade kör gururla 

rında, hiffetlerinde ve tat 

minlerindeki hatadil mün 
demiçt.ir. 

Wladimir d,Ormesso 
Le Figaro 

(Büyiik harpten sonra ilk paskalya geces~, . beş g~nç, 
Antuvan kardeşi Jilber, arkadaşı Domınık Herıyo, 
Mariyan' ve Solanj Senkler isminde iki genç kı.zla be
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyor.lcı:r ve geceyı kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde ., geçırıyorlar.. A!1tuvan, 
Mariyan'la, Dominik de SolanJ la beraber eglenıyorlar. 
Aradan hayli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı aev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
görünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondall .. ge
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuğu duuş -
rürken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la bwıu 
konuşmakta.dırlar ... ) B o y o K A ş K R o M A N 

Menner masanın Üzerine kadehinin altıyla ya
va§ yava§ daireler çiziyordu. Antuvan ona daha 
çok içirmek istedi. Mariyan, elini yava§ça itti. 
Şimdi bu esmer, uzun parmaklı ve kuvetli ele ba
kıyordu. Bu eli epiy zamandanberi yakınında 

görmemi§ti. Bu eli öpmek, bu elle okşanmak fır• 
satını bulamamııtı. İçindeki bütün sevgisi, fırtına 
dindiği zaman yatııan dalgalar gibi sükunet bu
luyor, ve kalbin derinliğine düşüyordu. Bu eller 
hala orada yakınmda idi. Ufak bir rüzgar içinde
ki dalgaları tekrar coşturabilirdi. Fakat ufukta 
artık fırtına yoktu. Her §ey huzur ve rahat içinde 
idi. içini çekti ve gözlerini yan kapadı. Antuvan 
diyordu ki: 

- Fakat ne yapsın istiyordun? insan böyle 
anlarda kendisini ne kadar yalnız hisseder bilir 
misin? Oü§iin bir defa böyle bir vaka yarın benim 
başıma gelmiş olsa bana kim yardım edecek? Kim 
bana akd öğretecek? Bunu anneme ve yahut baba· 
ma söylemektense ölmeği tercih ederim. Sevgiliye 
gelince, onu da evlenıneğe sevketmek için sıkııllr
mak lazım. Eğer erkeği seviyorsan, ve erkek de sa
na senin bana ve yahut Dominik'in Solanj'a yap
tığı gibi muamele ediyorsa o zaman bin defa öl
meği tercih etmek lazım! Sen bunu anlayamazınn. 
Fakat ben bilirim. Ben bunu bütün kalbimle his
sederim. Sonra bu itte aık da bahiamevzuu değil. 
Çünkü çocuk sevmediği birisinden. bllrap çeken, 
kendisini yalnız hisseden bir genç kız, kim kar§ıSı· 
na ç~karsa ona ram olur. Bereket versin ki erkek· 
Jer bunu bilmezler. 

Elini yava§ça külrengi yanaklarının Üzerinden 
geçirdi: 

- Ü§Üyorum, diye mmldandı ! 
- Üşüyor mwuıı? Hiç de rüzgar esmiyor. 
Eline dokundu: 

Fakat sen adeta donınU§SUD biraz alkol al 

Yazan: frene Nemirovaki -25- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

ismini hiç bir zaman öğrenemedikleri bir ka
sabanın, meydanında tenha bir kahvenin önünde 
durdular. Burası yoldan uzaktı. Yolun gürültüsü, 
tıpkı uzaklaıan ve uzaklaıtıkça zayıflayıp tathla· 
§an bir fırtına sesi gibi Mariyan'm ve Antuvan'ın 
kulaklarına aksediyordu. Küçük taraça bom boı· 
tu. Antuva.n yavaıça kolunu Mariyan'ın boynuna 
sarclı. Ve acıyan, mütfik bir sesle: 

- Ağlama, dedi ağlama, elbette kurtarırlar. 

- Sade onun için ağlamıyorum ••• 
- Hiç bir zaman yalnız ba§kalan için ağlan-

maz ki zaten ... 

Yava§ sesle konutuyorlardı. Etraflarındaki. her 
şey uykuya dalmı§tı. Kahvenin içinde yalnız kah
vecinin ayak sesleri duyuluyordu. • 

Mariyan yüzünü elleriyle kapanu§, sinirli sinir· 
ti, durup dinlenmeden ağlıyordu. Antuvan dudak
larına bir kadeh uzattı ve yavaıça: 

- İç §UDU, dedi. 

O itaat etti. Antuvan, Mariyan'ın düıen beresi· 

Mariyan gözya~armm arkasından ona hay· 
retle bakarak: 

- Fakat sen iyi bir adam olabilirsin! dedi. 
- Şüphe mi var, elbette iyi bir adam olabili-

rim. Bunu niçin söylüyorsun? 

Cevap vermedi. 

Antuvan sordu: 

- Size karıı fena mı davrandmı? 

Mariyan hiç söz söylemeden omuzlarını silkti. 
- Bu kı§, hep sizi dütündüm. Hem de büyük 

bir arzu ve büyük bir ıefkatle... Şefkat de, arzu 
da ayni derecede idi. Batka ne yapabilirdim. 

Antuvan onun konu§masmı bekliyo.-du. Fakat 
Mariyan teessürle sadece dinliyordu. 

"Ne kadar geç kaldı, diye dütünüyordu. Bun· 
dan bir kaç ay evel böyle ıeyler söylemi§ oba idi, 
ne kadar sevinecektim. Ne kadar huzura kavu§a· 
caktım .•• Fakat ••• Fakat hali. bu adamı seviyor 
muyum? ..• Bilmem •• Evet ..• Elbette seviyorum. Fa
kat •••• Fakat o kadar orgunum ki .• Ah bir uyu• 

- Mariyan uzun zamandanberi düşünüyorum 
ki .... 

Tekrar sustu. Kelimelerini daha ziyade tart· 
mak, belki hayatının, en mühim bir hadisesini, "ö· 

:liime nazaran ikinci mühim hadisesini" yaratmak 
istiyordu. 

- Mariyan bizde eksik olan ıey nedir biliyor 
musun? Beraber yatamak... Karı koca olmak. 

Daha ağır bir sesle konuıuyor, içindeki derin 
ve gizli ateıi tamamen göstermekten kaçmıyor, bi· 
lakis her zaman olduğu gibi daha mahcup davran• 
mak fstiyordu.. Fakat Mariyan onun ne demek İs• 
tediğini derhal anlıyordu. Mariyan onu anlamak 
ve ruhunun anahtarını elde etmek için nahak yere 
kendisini harap etmi§ti; o, bu anahtarı timdi ken
di elcağızı ile ona teslim ediyordu: peki ama niçin 
bu kadar beklerni§ti? Bu uzun in tiz arlara, uyku
suzluklara gözyaılarına sebep ne idi? Şimdi hiç 
bunları dütiinmüyor, fakat bir ıey söylemiyordu. 
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Nevyork (hu· 
susi muha· 

birimizden) - A· 
rnerika'daki türki
yeliler meselesi; 
Amerika'daki sa
yıları, 450.000 ka
dar tahmin edilen 
türkiyeli rum, er
meni, ve yahudi· 

Amerika 'da Tü'rkiye Ye ~~t:!~~:;~~: 
den ayrı bir 

hasret Türkiye 'liler !~/d:~;~~!;i: 
r::::y~~~:?.::~::::~;::::B;::::~!.~!.::::::ı ~~~~~:!~~;.~!~ 

. C. A. 

Qira fabrikasının 

tesellümü baıladı 
Ankara bira fabrikası devlet ziraat 

itletmeleri kurumu tarafından İnhi • 
sarlar umum müdürlüğüne 31 tem· 
muzda devredilecektir. Muamelesinin 
zamanında yapılabilmesini temin için 
Envanter'e ithal edilecek eşyanın sa· 
yılması ve tesbiti için devlet ziraat 
itletmeleri kurumu ile İnhisarlar u
mum müdürlüğü tarafından teıkil o· 
lunan komisyonlar itlerine bqlamıı • 
•• ~ ile 

e sadece mide ve banak bozuk· ına ba1J...,,11ardır. Tabavvülc 
Ulu il w • ..:a. marus kalacak olan maddelerin sayıl-

• e kalmaz. Çocuıun ateıı ..,_. ması ve tesellümü ıon güne bırakıl· 
aelır, nefesi daralır ve sıklaşır, çar· · mıştır. Komisyonlar devir ve tesel-
P~nt~~"11 . tiki.yet edemezse de, elini· Iüm dolayııiyle fab~ika itletmesini 
zı Yllrefınia Üzerine koyarsanız 0 • sekteye uğratmıyacak veya fuıla ver
n~n Pek hızlı vurduğunu hiaaedersi· dirmiyecek tekilde ralıpalarına de-nız. Çocuk k k · ~ 
tutulur C~.1 l 

11
• arçkrar, ısp.adzma!k~ vam etmektedirler. Ankara bira fab-

ak · ~~ en çu .. u~a ~1 er, ~ ı rikaaı 1 ağuıtoıtan itibaren tamamen 
f akları çoker, yuzu bırdenbıre inhisarlar idaresi tarafından itletil· 
buruıur, tekmil vücudu küçülür. meğe baıhyacaktır. Fabrikaya ait 
Hep susuzluktan ... Çocuk bu halden kadrolar tamamen hazırlanmıt ve İc
kurtanlsa bile, tı0nradan pek &'Üç· ra Vekilleri heyetinin tasvibine arz. 
lükJe büyür, kendisini bir kere sıcak olunmak üzere Baıvekilete verilmiı
vurmut çocuk daima küçücük kalır. tir. 

Sıcaktan vurulan çocukların ba· --------------
zrlan da birdenbire aaranrlar, alet-
leri pek yÜkselir: 40, hatti 42. Ço
cuk gözlerini kapar, uykuya dalar 
ve bir daha uyanamaz. 

Bu sıcak vurmaar, ta&ii olarak, 
yaz mevsiminde aıcaldar çok artın· 
ca olur. Fakat kıtnı bile çocuk pek 
aıcak bir odada tutulunca, kimiai de 
pek sıcak banyo içindeyken, aıcak 

İzmir Enternasyonal 
Fuar.na haz1rlanınız 

20 Aiuıtoı - 20 Eylül 

1939 
vurmasına tutulur. Kaloriferli ço- ~~\.:=============& 

MAYi SU 
Yazan: Maior WREN -58-

nin turist olarak memlekete girme
lerine ve memleket ile ticari müna
sebetlerde buluna,bilmelerine müsaa
de meselesidir. 

Amerika'daki eski türkiyelilerin 
mühim bir kısmı zengin adamlardır. 

Her sene tatil aylarını Avrupa'nın 
muhtelif memleketinde, Fransa'da, 
lngiltere'de, Yunanistan'da geçirir
ler. Amerika'nın bilhaaaa Akdeniz 
ve yakınşark memleketleri ile iş ya
pan belli ba§lı ticaret müesseseleri 
ya tamamen bunların elindedir, ya
hut bunlar tarafından idare edilir-
ler. 

A merika'daki eski türkiyeli
ler hakkındaki benim şahsi 

intibalarım çok müsaittir. Nevyork
da ve sergide bunlardan bir çoğu
nu tanıdım, bir çoğu ile eski, yeni 
memleket meselelerini konu§tum. 
Nadir istisnalar bir tarafa bırakıla
cak olursa, aralarında türk dostu 
olmayan ve türkiyeli olma~ guru~u
nu benimle paylaşmıyan bır tek ın
sana rastlamadım. Aralarında, A
merika'daki vaziyetinden tikayet 
eden, yeni vatanından _ ~yrılarak 
tekrar memlekete dönmegı ve yer
leşmeği dütünen kimse de yoktu. 
Yalnız hepsinde uzun seneler doğ
dukları memleketten uzakta kalma
nın onu bir daha görmemcğe mah
k~ yapmanın teselli edilmez ıa
tırabı vardı. Nostalji! .. 

- Bütün Amerika Niğde'nin, E
zine'nin, Çeşme'nin, Marınara'nın, 

lstanbul'un bir avuç toprağına bile 
değmez! 

Çocuklarına, yeni vatandaşlarına 
kartı böyle gururlanıyorlardı. 

- Doğdukları harikulade yeri 
ölmeden bir daha görseler, bu yeri 
Amerika'da doğan çocuklarına gö1-
terebilseler ... 

Bir çokları tecrübeler yapmıt
lar, Amerika'daki konsolosluk tef· 
kilitımızdan alamadıkları memleke· 
te girmek müsaadesini, belki elde e
deriz, diye vapurla, otomobil ile 
memleketin hudutlarına kadar so-
...... b't 

Acaba bu kayıtlar artık bldı
rılamaz mı? Bize bir turist, 

bir iıt adamı olarak, bir ay, bet ay 
kalmak üzere memlekete girmek 
müsaadr'!i verilemez mi? 

Amerika'daki avrupalı, asyah 
milletlerden her yıl yüz binlerceei 
tatil aylarını geçirmek veya it yap
mak için ana vatanlarına giderler, 
yüz binlerce dolar para sarfederler, 
anavatanla aralarındaki münasebet· 
ler bizimkine hiç benaemediii için, 
onlar ailelerini buraya da ptirmea· 
ler, buradan yaptıkları yardımlar· 
la anavatanda beılerler. Amerika i· 
le Yunanistan arasındaki ticareti, 
bilhusa yunanlılar, İngiltere ara
ıındaki ticareti bilhusa in(ilizler, 
İtaly.t. 1-ıveç, Lehistan, Almatıya, 
İsviçre ... ilh ... ilh ... arasındaki tica
reti de bilhassa; italyanlar, iıveç
liler, lehliler, almanlar, isviçreli· 
ler .. ilh ... ilh ... idare ederler. 

Vaziyetin, meıell; 
"- Amerika'daki türkiyeliler, 

Tilrkiye'den hangi tarihde, ne tc· 

- Hadi §imdi bu llfları bırak da, 
devam et, dedim. 

Uyanan bir adam haliyle: 
- Nerede kalmııtım, diye sordu. 
'Hal Evet! ... Her fCY hazırlandığı 

zaman, Con, oturdum ve Güael'e hitap 
ettim. Ona dedim ki : "Mavi ıu husu· 
ıundaki maksadını bilmiyordum, fa • 
kat hareketinin çılıınca olmakla be· bana karıı gösterebilecekleri ve beni SöaUnU kesmeye çalıttım. rabor asilce oldufunu billyorum.'' 

dos dotru divanı barba götürecek o- - Klfi, istirahat et ... P'abt hayır, "SonrL .. İnanmıyacakıın Con? U-
lan bütün deliller ortadan blkmıı aabredemiyorum, herıeyi öfrenmek yumuıum, akpmleyin ıöslerimi açar 
olacaktı. iıtiyOCUJD. açmu dama çıktım. o eanada bölük 

.. Ayakta uyuyordum, rördUfüm - Oh! Glbell Gibeıt ~iye Dicbi kaleye ıirmeye buırlanmaktaydı. Be 
19ylerden ıonra artık bam batka biri devam etti, senin için elimden ıeleni ni vaktinde uyandırdıfı için allaha 
olmuttum. yaptım. kardefim 1 Yanına koymak l· 1Ukrettim. O zaman acele Glbel'ln ce· 

··nama döndüm. Etrafa bir ıöa at· çin ne at, ne kılıç, ne kalkan vardı, nueaine ateı vermiye ıittlm. Yandaki 
tım. Parmakhtın önüne bir nöbetci bununla beraber ayakların uçunda bir odada yılmıı oldufum etyalar O.eri· 
konulmuttur; vahada kamp kurmut köpek vardı. Tüfekle •ilnıUn kılıcın ne bir teneke benzin döktüm, kibriti 
bölüte gelince, her halde o da kaleye yerini almıttı. yaklattırdım. 

kilde çıkmıf, çıktıktan sonra da 
hangi tabiiyeti iktisap etmif olur· 
lana olsunlar, yabancı her hangi 
bir devlet tebaası gibi, diledikleri 
zaman, anavatana girmek hakkını 
haizdirler." 

teklinde tadil edildiğini, tadil · 
den ıonra da, Amerika'daki 450.000 
türkiyeliden her yıl en az on bin 
kitinin ana vatanı ziyarete gittiği
ni taıavvur ediniz 1 

Bir adam iki üç aylık bir seyahat 
müddeti zarfında asgari olarak ne 
harcar? Rakamı asgariye indiriniz; 
adam batın• meseli 100 dolar deyi
niz! 

ıoox ıo.ooo- ı.000.000 

Türkiye, her yıl üç, beş milyona 
çıkması pek muhtemel olan bu pa
rayı Amerika dövizi olarak kazan
maktan müıtağni midir? 

İ kinci daha mühim nokta: 

Amerika'daki türkiyeliler, bil
huaa it adamıdırlar. Bunlar bu -
rada bakallıkdan, bankacılı~a •.. g~
zeteciliğe, üniversite profeıorluğü
ne kadar her türlü it yaparlar: ~o~
dukları memleketi, mahıullerını, ış 
adamlarını, it prtlarını sonra da, 
Amerika'yı tanırlar. . . 

_ Türldye'den buraya ne getırı
lebilir, zeytin mi, zeytinyağı mı, 

sünger mi, sabun mu, çini m~, .inc~r 
üzüm mü ... İlh .. ilb •. Ne getırılebı
lir ne kadar getirilebilir, getiril-

, 1 b"l' ) dikten ıonra naııl satı a ı ır ... 
Kendilerine memlekete: serbest 

girip çıkma imkanı verilse, bu bir 
kaç yqz bin kitilik tacir kalabalık, 
Türkiye • Amerika ticaretinin in
kitafına hiımet edeme?.ler ml.,san
nederıiniı ? • 

Amerika'daki Türkiye aleyh· 
darhfının sayıları üç bini 

geçmiyen bir profeayonel grupun 
iti oldutunu evelki mektuplarım· 
dan birinde umı Bu rakam. 

D e Ç 
dekfldir. Bundan bqka, artık dün
yanın her yeıindt olduğu gibi A
merika'da da, Türkiye aleyhdarh
ğını gUlünç olmağa katlanmadan 
kimse yapamaz. Hele son siyasi in
kişaflardan, Türkiye • İngiltere, 
Türkiye • Fransa arasındaki anlaş
malardan ıonra, Türkiye, Ameri
ka'da birinci derecede bir devlet e. 
hemiyeti kuandı. Türkiye'ye ait 
her haber, Amerika gazetelerinin 
birinci aayf alarında, bü}Jllk bqlık· 
lar ile çıkıyor. Reamt nutuklarda, 
gazetelerde, konferanslarda Türki
ye'den, Alrdeniz'de, Balkanlarda ve 
yakınprk melekctlerinde ıulhu te
min iktidarında tek devlet diye 
bahse dili yor. 

Amerika'da bayle bir devletin 
kar!ısına bir iki bin kitilik profes
yonel bir grup ile nasıl çıkılabilir? 

Kaldı ki, Amerika'da, türkiyeli 
yahudiler hiç bir zaman. türkiycli 
rumlar türk. yunan anlatmasından 
sonr3 katiyen Türkiye aleyhdarlı· 
iı yapmamıılardır. Ermeniler ken-

2& 

Bahsi hülasa edeyim: 
Amerika'daki türkiyeli rum, er

meni ve yahudilerin turist olarak 
anavatana girmelerine müsaade ~e
sclesi Türkiye için dikkatle tetkık 
edilm~si lazım gelen, bir döviz ve 
bir ticaret meselesidir. 

1939 Nevyork dünya sergisi mü
nasebeti ile, Nevyork'a gelen tür~ 
heyeti eski vatandaşlarının, Y~.m 

vatanlarında kendilerine karşı. g~s
terdikleri yakın alaka ve s~m~mı • 
etten fevkalade mütehassıstırler. 

~nların samimiy"etinden şimdiye 
kadar kimse şüphe etmedi. Bö~le 
yapmak istemeselerdi; yapmak ıs
tedikleri başka şeyler olsaydı onu 
yaparlardı, Nevyork'da kimse onla
rı hiaaiyatlarını serbestce izhard~ 
menedemezdi. Benim bu yazım, hı· 
raz da bu eski vatandaşlarıma karşı 
hissettiğim derin şükranın ifade
sini taııyor. 

Not - 19 temmuz tarihli nüshamızda 
çıkan Nevyork mektubunda Amerılı.ada -
Jı.i bir kaç erm rnlnin teessür uy11nd1r11!1 
sözlerinden bahsedilmişti. Türk umenı· 
ler patriği B . Mesıop Nuoyan·~an aldı -
ğımız bir mektupta •. y~zıda bahıs m.evzuu 
olan bir kaç ermenının bu har~k.etı tak -
bih edilmekte. turk ermenılerının. yurda 
vt cümhuriyete bağlı/ı~la~ı .teb~.ruz et. -
tirilmekte, türk ermenılerının cumhurı -
yetimize minnettarlıklarr . a_nlı!ılmaf.ta, 
Nevyork'ta bir kaç ermenının sozl~rının 
bütün turk ermeni/erini cidden mutees -
sir tttiği il~ve olunmaktad1r. 

Yukarıdaki neşrettiğimiz son Nevyork 
mdtubundan da anlaşıldığı gibi e"!elce 
neşredilen m ektupta ancak h~r camıa.n!n. 
içinden çıkabiltn bedbaht bır kaç lcış!.Y' 
istihdaf ediyordu. Ardal:aşımıZin b_u ıun: 
kü mektubu tesadüfen bu meselen!n Y_e1!ı 
bir izahı olmuştur. Türk ~rmenıle~ının_ 
bu mevzuda gosterdiklnı hassasıyetı 
memnuniyetle buraya kaydediyoruz. 

KÜ(ÜI DIŞ HUERLER.I 
X Belgrad, - Avrupa mınt~kas~ 

Dawis kupaaı teniı maçının fınah 
Zagreb'de yapılmıı ve alman Hen ile 
Mentzam. yugoalav Punchech ve Ku-

' . . 
aadi bülteni, italyan kömür sanayii i
le iştigal eden İtalyan müesseseleri 
miktarının geçen sene nihayetinde 
takriben 4.200 e baliğ olduğunu, yani 
1936 ıeneıine nazaran yüzde 12 nispe
tinde bir fazlalık bulunduğunu bildir 
mektedir. 

X Nevyork - Gazeteler, kardinal 
Gasparri'nin yapacağı gayriresmi se
yahatin Amerika ile vatikan arasında 
diplomasi münasebetlerinin yeniden 
tesisi yolunda atılmıı ilk bir adım o
lacafını beyan etmektedirler. 

X Bu~nos - Air~s - Hariciye nazı
rı B. Cantilo, alman maslahateüzarı i
le ıörÜ§DlÜ§tÜr. Bu ıörüıme mevzuu, 
alman ıazetelerinde Arjantin aley
hinde yapılmakta olan neıriyat oldu
iu tahmin edilmektedir. 

X B~rn - Grisons kantonluiunda 
Cazis kilisesinde ıotik sanatının ilk 
devresine ait bir takım freskler bu
lunmuttur. 

X Riga - Letonya polisi, Çekoslo
vakya'dan relmiı ve gayri kanuni su
rette Letonyaya rinnit olan birçok 
yahudiyi tevkif etmiıtir. 

vanı almayı mı, yoksa yayan yürüme· Beni tanımıılardı. Hayvanlarını 
yi mi terçih edersin? İkisinden birini hızlandırarak, bana dofru geliyorlar
yapmak lizıaı. Meter ki sabahı bek- dı. 
lemek niyetinde oluın... Hank: 

- Evet, sabahı bekliyelim. Hakkın - lıte esrara karıpn çocuklardan 
var, Con r biri 1 Kaybolduğunuzu haber alınca 

Ve tekrar uyudu. siai bu civarlarda bulacafımı pek iyi 
Uyku bir hal çaresi değildi. Bir aa- biliyordum. 

at daha istirahat etmeaine müsaade Tepeler arasında, küçük bir vadi • 
etmek dofru olup olmıyacağını dü- cikte iki amerikalı develerini çöktür
tünürken vahadan iki. develinin çıktı· diller ve yere oturdular. İkili dC' mu-
iını &ördüm. habbet ve hararetle elimi sıktılar. 

Pek iyi vuiyette ıörünen develer - Bu sualim r.anınızı ııkmaıaa, aa-
bize doiru ıeliyorlardı. na çalnnafınla yanfını sen mi çıkar -

Gerçi, hayvanları ele ıeçirmek için dın, diye torıbilir miyim? 
onları öldürmek bir an bile batırım· - Hayır, Dicbi. 
dan ıeçmedi, fakat bunun için çarpıt· - Sahi mi, elini sıkmaktan pek baz 
maya lüzum olsaydı, mücadeleye &i· duyacafım 1 Buralarda mı kendisi? 
ritmekte tereddüt etmezdim. - Evet ıuracıktL Uyuyor. 

girmeden evet iıtirahat etmekteydi. - Bir ldSpek mi? Ne demek istiyor "Sonra dama koıtum. 
"O zaman bütün cesaretimi topla- ıun? (Onu hakikat bi11ine irca etmek "Yanıını ICSndUrmek lçln bütün 

dım. Gilzel'i kollarıma alarak onu ko- istiyordum. Çıldırıyordu.) sahranın mevcudundan fula ıu icap 
ğu,a götürerek yatatına yatırdım. O- - Evet, bir köpek, ayakları ucunda ederdi. 

Develer yalrlqıyordu. Aldıkları iı· - Ya senin Btelri kardetin, ya Lö-
tibmete balulına Tokutu'ya ıidiyor jon? Kulübeye atq vermeden evci 
olmalıydılar. her halde herifi lrulafından yakalıya: 
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FİGARO GAZETESİ 

Türkiye i~in bir 
ilave neıretti 

P . 30 a a _ Havas ajansı bildt-arıs, . . 
riyor: 

Figaro gazetesi, bugün o~ ~yfalık 
bir Türkiye ilavesi neşretmııtır. 

Birçok resimlerle müzeyyen olan b~ 
ilave, yeni Türkiye'nin ?er ~~adakı 
gayretlerinin umumi hır hulasasını 

vermektedir. 
tıavenin başında BB. Suat Davaz 

ve Röne Massigli'nin türk - fransız 

dostluğunu tebarüz ettiren ~y~tı 
vardır: Bu ilavede en yüsek turk rı • 
cali ile Türkiyeyi çok iyi tanıyan 

Fransızların imzaları vardır. B. de 
Chamberunun Atatürk hakkındaki ma 
kalesinin karııaında Hüseyin Cahit 
Yalçın. İsmet İnönü'nün portresini 
yapmaktadır. 

Paris akademisi fahri rektörü B. 
Charbety, Fransız - Türk entcllek· 
tüel münasebetleri hakkında mufas • 
sal bir etüt neşretmekte ve B. Hasan
Ali Yücel, türk maarifinin prensiple· 
rini anlatmakta, B. Hüsnü Çakır, en
düstrileşme hareketinin lrarakteriı • 
tiklerini bildirmektedir. 

Türk aanatine, ziraatine, turizmine 
ticari, mali ve iktısadi meıelelerine 
ayrı ayrı sayfalar tahsis olunmuı .. 
tut. 

İzmirde 

buhranı 

ekmek 
yok 

İzmir, 30 a.a. - Şehirde bir elemek 
buhranı olduğu hakkındaki haberler 
üzerine belediye reisi gazetelere 1u 
beyanatta bulunmuttur: . . 

İzmirde ekmek buhranı dıye bır 
mesele yoktur. Bu bazı ma~d.ut ~im· 
selerin narhı yükseltmek ıçın ıhdas 
etmek istedikleri bir vaziyettir. Bazı 
semtlerde bir iki fırıncının az ekmek 
çıkararak narhı yükseltmek istedi~le· 
ri işitilmiıtir. Belediye böyle vazıyet 
ler ihdas eden fırıncıları dikkatle ta· 
kip etmektedir. Şimdiki pr~lar altın· 
da ekmek fiyatını yükaf'1..-.ııye makul 
bir ıebcp yoktur. 

Tôbiyetimize kabul 

Romanya, Bulgaristan Yugoslav -
yadan hicret ve iltica suretiyle yur -
dumuza gelen 698 millettaşımızın ta • 
biyctimize alı ması İcra Vekilleri he· 
yetince kabul edilmiştir. 

.,_ ..... BUGON._ ...... 

Yenlphlr ULUS Sinemu111dı 
İki film birden 

1 - HAŞMETLi VALS 
HENRIGRAT 

(Fransızca sözlü) 

2 - AŞK ŞARKIS1 
ALEXANDRO ZILANI 

(Almanca aöziü) 

Seans saatleri; 2,30 - 4 - 5,30 • 7 
gece ıaat g da 

HAŞMETLi VALS ve 

Yeni jumal 
Tel: 2193 

Biıim Bojole kendilerine haber ve • 
rilmedili takdirde bir bukına uğra
malarından korkuyor. Bu taraflar .. 
da vahtiler dolattıtını onlara aCSyliye· 
cefiz ... Bize atet ederlerken ıizi ya
kalamamıt olmalarına ptıyorwn. 

Tevuula jtiraf ettim: 
- Fakat Tuareı rolü oynıyan biz

dik. 
Buddi: 

- Vay canına! diye takdir etti. 
Halbuki ben yüzlerce, binlerce Tua
reı bulunduğunu sanıyordum. Oh, 
mükemmel, mükemmel. 

Hank sordu: 
- Kaç tüfeğiniz vardı~ 
- İki ı cevabını verdim. Sert ıtqli. 

Sonra n6betciler de oyunumuza itti
rak ettiler. 

Buddi kısa bir homurdandı 1 Mem
nuniyetini bu suretle ifade etmek a
detiydi. 

rada zavallı cesedinin etrafına mut- bir köpek. MUthit bir surette esnedi. 
faktan aldıtım odunları yıldım: üs- Hezeyana batlamııtı Müthlt tey. - itte seni aramaya ıeldim; seni ... 
tüne benzin döktüm, ona bir "Vl· - Onu kollanmda tatımadım, bir Dicbi uyuyordu. 
king"e haa cenaze merasimi yapılma- ayafından yakalayıp ıUrUkledim. Ben de uyuyacalc mıydım. Artık 
ıını istiyordum. - Löjon'u mu? dayanamıyordum. Bununla beraber, 

Boylece hazırlanan odunlan bem - Evet, kalbinde aenln ıilngiinle bir ikf aut, kardetim uyurken neıa· 
beyaz çarpflarla örttüm, üı~ne bir Lajon'u. Cenue mer~i~. için Güıel' r~t e~em iC:-p ettilini anlad~ .v~k: 
fransız bayrağı attım, onun golgesin- in ayakları ucunda bır kopek vardı. tı gehnce, hır deve aramaya gıttığımı 

Hiç bir buıuıl dütünceye müs • rak manzarayı seyretmesi için bahçe
tenit olmadan, saklanmıt olduium te· ye götürmüpünüzdür. 
penin sırtını takiben •talı indim, son- Baıımıaa gelenleri, Maykıl'ın CSlü· 
ra develerin ıeçecefi yol üzerinde mUnU ve cenaze meruimini kabıl ol· 
bulunmak için bir batka tepeciie çık- dutu kadar kıaaca anlattım. 
tıın. Hank: 

Birdenbire pek iyi tanıdıfım bir - Yaman çocuk 1 dedi. 
acı bana kadar ıeldi : Buddi Ulve etti: • 

- Şu Ş.nayder yalancısı de yedi 
Tuareg 61dürdilfüne, ötekilerin ce -
setleri beraberlerinde götürerek kaç
tıklanna yemin ediyordu. Pek huıust 
bir müklfata liyakat kazandıfı fik -
rindeyim. 

de çarpıtmııtı ; Buna bir de ingiliz "Maykıl'ın ölümünden beri eıuen haber vermek üzere kendisini uyandı· 
bayrat1 illve edemediğime pek esef kendimi pek fena hiuediyordum. J!a· racaktun. 
ettim bt o •aman ıstırabım arttı. Aradan iki saat kadar ICGince Diı· 

Digbi'nin bap ullamyordu. u,_. Kardeıimin kaburplaruıa bir dir- bl')l u)'llldırdım. 

- Muhakkak Buddil Zencilere ha· - Cnur Diır 
ber veriris. Bu savallı çocukların ha· B-.ardıfımu itler bu mert adamla-
ıına bir f ellket ıelmeıin. nn nuannda itibarımın arttınnıtt~ 

Sevinçle: Hank'ı Dlıbl'nin uyuclup yere ıö· 
- Bank r diye haykırdım. ttlrtlrken ameriblılara nereye ıittik-

--~= - dJ 
Bu Hank'cla 1 Apl A'Dlllda Bud· lcriDi eorclum. 

Zavallı Dicbi'yi uyandırmakta bi
ru mütkilllt çektim. Hank'la Buddi
nin dip diri brpıında olduklarını 
ıörUnce, çarsabulr kendine pldi 

Nöbetçilerin muharebe hiklyelerl • 
llİ ......... . 
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tenezzühü j Bahkesir'e götürüldü 
Kırşehir' de kültür sevgisi 

gün geçtikçe artıyor 
Kırşehir

1 de gençlere yüksek tahsil 
vermek için bir cemiyet kuruldu 

Toroslarda yaşayan 

Türkmen yörüklerinin 
enteresan hayatlar1 

Ankara garında toplanma 

Ara istasyonlarda meyva 
alışverişi 

Çankırı istasyonunu dolduran 
ankaralılar 

l•taıyonclan §elıre cloğru 

Dondurması da çok tatlı 

lıtcuyon bahc1>1:1nde din.lem•nler 

Güldük eğlendik, artılı dön,..lim 

T enez:zühte M ar"§ mebuıları 

Komparllman kapısından 

ge~medi otelde hi~ bir karyola 

(ekmiyor 
Adana, (Hususi) - Toroslar ne ka

dar zengin bir tabiate sahipse, onla -
rın üstünde yaz kış yaşıyan yürükle
rin hayatı da o nispette zengin bir 
tetkik kaynağıdır. 

Balıkesir (Hususi) - Istanoul'dan 
şehrimize 266 kilo ağırlıgında 1:-iı al
man kadını getirilmiştir. Harıkulade 
şişman olan bu kadın Bandırn.a'da 
vapurdan indikten sonra trent: bin
mek istemiş, fakat kompartiman ka
pılarından sığamadığı için bir kaç ki
şinin yardımiyle bir otobüse binC::iril
miştir. 

Dünyanın en şışman kadını C'lduğu 
söylenen almanın boyu 2 metreyi aş
maktadır. Fakat el ve ayakları bu ha· 
rikulade cüssenin yanında küçük kal
maktadırlar. Kadın, buraua bir ctele 
inmiştir. Otel sahibi, bu kadar oğır
lığa tahammül edecek oir -caryola 
bulmakta çok zorluk çekmıştn 

Pamuk müstahsilleri 
İsi ah istasyonlarmda f aydah 

tetkiklerde bulunüyorlar 
Adana (Hususi) - İslah dı>neme 

ve üretme müesseselerindeki çalışma
yı civar müstahsillere ogret .rıek ve 
göstermek üzere ziraat vekaleti hu -
su~i günler ayıımıştır. Bu cümleden 
olmak üzere pamuk ısiiih ve :.:retme 
çiftliklerinde yapılan tec übe:e::i, a
lınan neticeleri göz önüne koymak ü
zere Adana çiftçiler birliği ciz2sı ve 
civar mustahsilleri ikinci defa o:arak 
10 ağustosta pamuk üretme çiftliğini 
ziyarete davet edilmişier1ir. 

Nazilli ve Malatya çiftliklerınde de 
ayni şekılde günler tertip olunmuş -
tur. Çiftçilerimiz bu ziyaret•erinde 
modern ekim hakkında müspet ve 
pratik bilgi elde etmekteaırler 

Tirede bir gen~ kız 
sıcaktan öldü 

İzmir (Husus·ı) T" , . .. .. .. - ıre nın Taşçı -
koyu mevkıınd• tı:ırltaında caJu•-·"•• 
olan Durmuş kızı Elıf namında 17 ya-
şında genç bir kız, ansızın düşüp ba
yılmış ve biraz sonra ölmüştür· Za
vallının sıcağın tesiriyle ölmüş oldu
ğu sanılmaktadır. Fakat muayenesi· 
nin yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Senenin ilk kuru üzüm 

mahsulü alındı 
İzmir (Hususi) - Menemen'in Be

ler köyünde bağcı Mehmet Enver ta
rafından yetiştirilen senenin ilk kuru 
üzüm mahsulü İzmir'e getirilmiş ve 
borsaya arzedilmiştir. Adet olduiu 
üzere borsa idare heyeti ilk kuru ü
züm mustahsiline bir takdirna -r.e ve
recektir. Bu senenin mahsulü erken
dir. Bereketli olmasını ve müstahsile 
refah getirmesini dileriz. 

Divrik orta okulundan 

7 O talebenin yurt gezisi 
Bursa (Hususi) - Divrıı< orta 

mektebi talebesinden 70 ki§ılık bir 
kafile İstanbul'dan Mudanya }'·oJiyle 
şehrimize gelmiştir. Talebeler mera
simle istikbal edilmiş, şehrin gcirül
meğe değer yerlerinde gezdirilmış ve 
erkek lisesinde misafir edilmişlerdir. 
Misafir talebeler şerefine ziyaft:tler 
verilmiştir. Divrıkli gençler BL•rsa'da 
bulunmalarından istifade ederek Ulu
dağ'a da çıkmışlar ve gene merasim-i le şehrimizden uğurlanmışlardır. 

A '· .. "'rn fren 'ne hücum 

Allaha ısmarladık Çankırı ... 

Yukarda yeni bir ilk okul binası, aşağıda orta okulun 
bu seneki mezunları 

~ır!ehir (Hususi) - Kült~r sevgisi okuma ve okutma aşkı Kır
§ehırlıler arasında her yıl bıraz daha artmaktadır. Eski devirde 
çeşitli zorluklar karşısında okumadan mahrum kalını§ olan halk 
cümhuriyetin büyük kolaylıklarından en geni§ mikyasta istifade 
etmek üzere adeta ayaklanmış gibidir. 

Her köyden öğretmen, her kazadan 
orta okul istenmektedir. Hususi mu· 
hasebe gelirlerinden karşılanmakta o
lan ilk tahsil masrafları yıldan yıla 
ehemiyetli miktarda kabarmaktadır. 

yüdÜ ~n beliğ bir şekilde belirtebilir. 
Kültür işlerinin idaresi için hususi 
muhasebe bütçesinden 1924 yılında 
ayrılan para 32.000 lira idi. 1939 yı • 
lında bu tahsisatı 118,400 liraya ka · 
dar çıkartmak zarureti hasıl olmuş · 
tur. 

İlk tahsil işleri için her sene veril
miş olan bu paraların temin ettiği fi. 
li neticeyi anlıyabilmek için de şu ra
kamları yanyana koyalım. Orta mek
tebe 1924 yılında devam eden talebe 
25, mezun olan ise 4 talebedir. 1928 
senesinde devam eden 125 i bulmuş 
ve bundan 12 si mezun olmuştur. 

1939 yılında ise müdavim talebe 
miktarı 372 ye kadar yükselmiş ve 70 
genç de mezun olmuştur· 

Bu mukayeseden çıkan netice ta
mamen müspet ve göğüs kabartıcıdır. 

Köy mektepleri 

çılması lüzumunu belirten ve alaka
lılar tarafından eütd edilmesi icabe
den mühim ve ayrı bir mevzu. 

Orta mektep 
rine inşasına geçen st ne oa~ıanan ve 
mühim bir kısmı henüz ikmal edile -
memiş olan orta mektep binası inşaa
tı ikmal edildiği takdirde lise kadro· 
sunu da istiap edecek vüsatte mükem
mel bir bina olacaktır. Kalorifer, elek 
trik su gibi tesisat ve lüzumlu müte
addit salonları ile bu bina cümhuri
yetin Kırşehrine hediye ettiği mo -
dern bir kültür müessesesi halindedir. 

Yüksek tahsil 

Bugün yüze yakın Kırşehirli genç 
hariçte lise ve yüksek tahsili takip 
etmektedir. Bu miktarın arttırılması 

ve bilhassa zeki, istidatlı gençlerin 
yüksek tahsillerini kolayca takip e -

debilmelerini teminen (Kırşehir genç 
leri okutma) cemiyeti kurulmuştur. 
Cemiyet Ankara ve İstanbul'da şube
lerini açmak üzeredir· 

Bu kurum hayır ve kültür sever 
vatandaşları aza kaydetmeğe başla -
mış ve bu faaliyeti bütün şehirde en 
müsait karşılamalarla inkişaf bulmuş
tur. 

Yaz kış, tepeleri karla örtülü bu 
dağlarda yürükler ne yapr? Nasıl ya
şar? 

Garp melodilerinin güftelerine ka
dar girmiş olan "Suna" yı ve yahut 
"Suna'ları., onların içinde de bulabi
lirsiniz. İşte bakınız Toroslardaki 
yürük şair ne diyor: 

"Hey hicran ateşine yanan aşıklar., 
"Pır/er divanına durmıya geldim" 
"Nazlı yari bana hasta dediler" T oroslarda yaşıyan yürükler 
"Güzel yüzlü Suna mı gormiye geldim ... __ 

Yürüklerin tuvaletleri, eğlenceleri / -------------

başl~.b~_şına .bir hususi~et t~şır~ Pancar mahsulü bu 
Yuruklerın en sevdıklerı eglence -

lerden birisi "Manda döğüşü" dür. 
:!.vet manda döğüşü ! Buna belki bir
az şaşacaksınız. 

Kışın yürüklerde manda döğüştür
mek eğlencelerin en başında gelir ve 
döğüş sonunda galip mandanın sahi
bi mağlüp mandayı alır. 

**" 
Yürüklerde kuvetli bir aile hayatı 

vardır. Yürük erkeği evine pek sa
dıktır. Yürük erkeğinin ne kadar ti
tiz olduğunu şu satırlar ne iyi ifade 
ediyor: 

"Hey ağalar kötü avrada etmeyin 
emeği,. 

"Midem çekmez pişirdiği yemeği,, 
"Kazandan çıktı bir kıl emiği,, 
"Almam kötü avradı huri de olsa., 
Türkmen yürüklerin "şorevleri,. ni 

de muhakkak bilmiyorsunuz. "Şorev,. 
"hayır evi., demektir. Toroslardaki 
bütün yürük kamplarında birer "Şor
evi" vardır. 

Dertli yürük delikanlıları, dul kal
mış yeni gelinler ve bütün dertliler, 
"başı tasalılar" oraya gider "dert ya
nar,, ve deva bulur. Orada onların bü
yük kadını vardır. 

Türkmen yürüklerinin hesap usul -
leri ve rakamları ise pek alaka veri
cidir. 
Başka memleketlerin, "Şif Romen,. 

leri bizim, türkmen yürüklerinden 
kopye etmiş .. oldukları hakkında in
sana bir şüphe gelir. 

~ii .. L- ...... • • • ,. • 

Onların kilim motifleri hep tabiat e~
yasının iskeletleridir. 

Yürük delikanlısının gözünde "gü
zel kadın,. ın vasıfları ~udur: 

Geniş kalçalı, ince belli, geniş gö
ğüslü, dik gerdanlı, uzun kirpikli, çe
nesi gamzeli, beyaz kırmızı tenli, pi
rinç dişli, kimseyi incitmiyen, misa
fir seven, kocasını sayan kadın 1 

Görülüyor ki, Toroslarda medeni 
atemden uzak bir hal~e yaşar görü -
nen bu insanların zevki, modern ma
nadaki adamın zevkinden farksızdır. 

TANGÜNER 

Bir kıvılcımdan çıkan yangın 
üç kişiyi ağırca yaraladı 

İzmir (Hususi) - Ödemiş'ın Birgi 
nahiyesine bağlı Türkoğlu koyünde 
Hasan Uyar'ın zevcesi Ayşe, evde ye
mek pişirirken ocaktan sıçrayan bir 
kıvılcım etrafı tutuşturmuş, Ayşe ile 
bir yaşındaki kızı Asiye ve S y'l.şın
daki kızı Fatma'nın kol, el ve yiızleri 
yanmış, her üçü de ağır surette yara
lanmışlardır. 

ytl ~ok zengin 

Fabrikalar yakında 

faaliyete geçecekler 
Bursa (Hususi) - Şeker fabrıka • 

!arının işlemeğe başlama tarihi yak
laşmıştır. Alpullu, Eskişehir ve Tur
hal fabrikalarının işleme hazırlıkları 
çok ilerlemiş bulunuyor. 

Diğer taraftan bu yılın pancar 
mahsulü Üzerinde de tetkıkler yapıl
maktadır. Bu iş için bir heyet teşkil 
edilmiştir. Bu senenin pancar mah
sulü fevkalade boldur. Alcikadarlar, 
şimdiye kadar bu derece zengin mah
sul idrak edilmemiş olduğunu söyle· 
.mektedirler. Bu yüzden şeker istihsa
liitının bu yıl çok olacağı ve har:çten 
fazla ithalata lüzum kalmıyaca~ı an· 
laşılmaktadır. 

Bir katil suçlusu on 

beş seneye mahkfun 
Edirne (Hususi) - Edirne'd'" Ay· 

şekadın'da oturan saka Ali ile karısı
nı gece yarısı uykudalarken paıaları
na tamaan öldüren Faik, vakalanmış 
ve adliyeye vcrilmisti. Faık'in şehri-
....,.;.,, "'lıtt,r: r.r.::7. llt • 
sene agır fia s iiıfiffi9A•n4~. deyam 
Faik'in suç ortağı Halil lise bir ikinci 
cinayetten dolayı Bergam::ı.'da yaka
lanmış ve idama mahkum edilnişti. 

Bir kadın çocuklarını 

alıp kaçtı 
İzmir (Hususi) - Bayraklı - Bur

nova caddesinde oturan Naciye Tür
kekul namında bir kadın, bir aydan
beri ayrı yaşadığı kocasının evine gi
derek, biri erkek, biri kız iki çocuğu
nu alıp kaçırmıştır. Çocukların baba
sı zabıtaya başvurmuştur, fakat kadın 
bulunamamıştır. 

Seferi hisarda bir kadın boğuldu 

İzmir (Hususi) - Seferihisar ka
zasının Hereke köyüne iki kilometre 
mesafede Kazman köprüsü civarında 

yıkanmak için çaya giren Ömer karı
sı 55 yaşında makbule, yüzmek bilme

diği için boğulmuştur. 

Köylerde de harf inkılabiyle başla
mış olan okuma hevesi ve arzusu ye
tişilemiyecek ve bütün talepler cevap 
lanamıyacak kadar yayılmış bulun -
maktadır. Kırşehirin köylerinde 50 
den fazla köy mektebi bulunmakta ve 
bu mekteplere 4000 e yakın yavru de· 
vam etmektedir. 

Bir kısım köylerde yeniden mektep 
inşa edilmektedir. Bütün köylere öğ
retmen vermek hem eleman azlığın -
dan ve hem de bütçe darlığından ma
alesef imkansız bir iş olmaktadır. Bu
nunla beraber büyük ihtiyaç önümüz
deki ders yılında vilayetimiz emrine 
verilmesi mukarrer bulunan 40 eğit
men ile kısmen halledilmiş olacaktır. 

1
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Abat gölünde kik ve yelkenli 

ilk mektepler 
Vilayet merkezleriyle üç kaza mer

kezinde ilk tahsili takip etmekte o
lan talebe miktarı 5000 den fazla he
saplanmaktadır. Geçen sene yapılmış 
olan bir ilk mektep binasından bu se· 
ne istifade edilmiştir. Merkezde ikin
ci bir ilk okul binası daha inşa edil -
mektedir. Bu bina da önümüzdeki 
ders yılında tamamlanmış olacaktır. 

, tık mekteplerden bu sene 300 den faz 
la talebe çıkmıştır. 

1924 . esnesinde köy ve şehir mek
teplerinde okuyan talebenin adedi 
3900 dü. 1928 yılında bu rakam 5500 ü 
buldu. İçinde bulunduğumuz yıl için
de ise miktar 9000 e yükseldi. 

En fakir bir aile çocuğunun hiç ol
mazsa ilk tahsilini görmesini temin 
için büyük fedakarlıklar yapmakta -
dır. 

Bu büyük tehalük bilhassa çırak 
bulamamaktan sızlanan ve adetleri 
gittikçe artan küçük sanat erbabının 
şikayetlerinden de memnuniyetle an-
lamaktayız. Bu da gece mektepleri a· 

Bolu, (Hususi) - Beden 1·erbi-ı Bolu sporcularının istifadesine te~rdağları arasındaki güzel Abat gö-
yesi Umum Müdürlüğü Bolu apor olunmuıtur. Sporcularımız, umum lünde çok İst"f d r "h b" d 
bölgesine ıarpi ve kik göndermittir. I müdürlüğün bu yardımından dolayı h t ~ al e 

1 
ve nezı il' 

0 

Bunlar Abat gölüne indirilmi• ve çok memnundurlar. Şimdiı ça •DOr aya 1 aı amııtır. 
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TÜRKİYE BİSİKLET ~AMPİYONASI 

Ankara'dan ·orhan Suda 
150 kilometreyi 5 saatte 
katederek birinci oldu 

İstanbul, 30 a.a. - 14 bölgeden seçilen 33 bisikletçinin iştira
k iyle bu sabah 939 yılı Türkiye bisiklet mukavemet birinciliği ya

pılmıştır. 
Takım tasnifinden: 
Orhan Suda, Nuri Kuş ve Osman 

Tanyolaçtan müteşekkil Ankara takı
mı birinci, 

Bayram. Nihat, Süleymandan mü -
teşekkil İzmir takımı ikinci olmuştur. 

Bisiklet federasyonu tarafından 
1934 yılında yeniden ihdas edilen bi
rincilikler bu sene ile beraber altıncı 
senedir ki Ankara üzerinde kalmakta
dır. 

ULUS 

Jandarma okulunu bitiren 
subaylara törenle 
diplomaları verildi 
(Başı 1 inci sayfada) 1 Sayın davetlilerim, 

le çelenk konulmuş hitabelerde bu - j Karşınızda gördüğünüz genç subay 
lunulmuştur. Öğled~n sonra saat 16 lar Harbiye.de. bir tilrk. sub~yı için la
da okul salonunda diploma tevzii me- zım olan bılgı ve terbıyeyı aldıktan 
rasimi yapılmıştır. Merasimde Büyük so~.r~, .bu ~üessesede ja:1d~rma mes • 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren- legı ıçın luzumlu olan bılgı ve terbi -
da, Başvekil Dr. Refik Saydam, Da- yeyi edindiler. Devletin bir jantlar -
biliye Vekili Faik Öztrak hariciye ~a subayın~ vere~eği bütün ~azifele
Vekili Şükril Saraçoğlu, Milll Müda- rı ve mesulıyetlerı kabule ehlıyet ka
faa Vekili Naci Tınaz, Sıhat ve İçti- zanmış oldular. 
mai Muavenet Vekili Dr. Hulıisi Ala- Bugün huzurunuzla şeref verdiği -
taş, Reisicümhur umumi katibi Ke _ ~iz b~ tören i~te bu ehliyetin __ m~d~i 
mal Gedeleç, Başvekalet müsteşarı ıfadesı o~an .dı?lomaların tevzıı ıçın 
Vehbi Demirel, Milli Müdafaa müste- tertip edılmıştır .. Bunda hazır bulun-
şarı Korgeneral Nazmi, Emniyet İş- ma~la b~ genç hızmet unsurl~rını ve 
leri Umum müdürü Ali Riza Çevik, benı taltıf buyurdunuz. Hepınize te
Jandarma Umum Kumandanı general şekkürlerimi arzederim. 
Cemil Cahit, Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü general Cemil Taner, Güm 
rük muhafaza kumandanı, Vali Nev
zat Tandoğan, milli müdafaa ileri ge
lenleri ile matbuat umum müdürü Sa
lim Gündoğan, emniyet müdürü Şina
si Tulgay, ve matbuat mümessilleri 
hazır bulunmuştur. Merasime genç 

Geniş selahiyet ve mesuliyetli 
bir vazile .. 

Genç jandarma arkadaşlarım, 

150 kilometre mesafe üzerinden 
yapılan bu yrışın yolu, Topkapı - E
dirne asfaltı üzerindeki 7 5 inci kilo -
metreyi göseren işaret taşı ile Top -
kapı arasında idi. Meraklıların büyük 
alakasını toplıyan bu müsabakaya, 
Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, İs
tanbul ve İzmir bölgeleri dörder bi
sikletçi ile iştirak ettikleri için arala
rında bir de takım üzerinden tasnif bu 
lunması, bu senenin şampiyonuna bü
yük bir ehemiyet verdiriyordu. 

Saat tam 6,30 da depar işaretini a
lan 33 müsabık süratle harekete geç -
mişler ve daha ilk kilometreden iti
baren saatte vasatı 40 - 50 kilometre
lik bir süratle ilerlemeğe başlamışlar 
dır. 

İstanbul' da ......................... ........... 

Dünkü at 
yarışları 

• subayların söyledikleri ve mızıka -
nın iştirak ettiği istikıaI marşiyle baş 
ianmış, ve müteakiben okul müdürü 
albay Hüsnü Tekşen bir nutuk söy
lemiştir. Albay Hüsnü Tekşen bu nut 
kunda okulun kısa bir tarihçesini yap 
tıktan sonra genç mezunlara şu su • 

Şimdi size tevdi edilecek olan dip
lomalar çok mühim salahiyetleri ifa
de etmekle beraber size çok ağır mes
uliyet de tahmil etmektedir. Salahi -
yetlerinizi kullanırken bu ehliyeti da 
ima hatırlamanız lazımdır. 

Arkadaşlar, 

Diplomalarınızı ellerinize aldık -
tan sonra her biriniz verilecek vazi -
fenin başına gideceksiniz. Maiyeti -
nizde erler bulunacaktır. Bunlar mil
letin size emanetidir. Onları kendi ev 
!atlarınız gibi koruyacaksınız; ve da
ima millete faydalı olacak tarzda ça -
lıştıracaksınız. 

İkinci kilometreye geçildiği zaman 
başta ankaralıları görüyoruz. Kendi -
!erinde bugün behemehal yarışı ka
zanmak arzusu tebarüz ediyor. Kilo
metre ilerledikçe, başta Orhan ve Nu
ri Kuş, baş döndürücü bir süratle iler 
liyorlar, hemen arkalarında en çetin 
rakipleri eskişehirlileri görüyoruz. 
Nitekim 20 inci kilometreden sonra 
birinci pilotun, şöyle bir sıra almış bu 
Iunuyordu: 

Ankaradan Orhan, Suat, Nuri Kuş, 
Eskişehirden Faik ve Sabahattin, 

Bun!arın dört beş dakika gerisinde 
üçer, beşer kişilik guruplar halinde 
diğer bisikletçiler ilerliyorlar. Za
man, zaman güzel koşularını seyretti 
ğimiz İzmir birincisi Bayram, bugün 
nedense fena bir koşu yapıyor. Üçün
cü plotona kadar düşen Bayram, her 
zam;-.nl~i plaseyerini almak için çok 
uğraşmışsa da ancak, sonda ikinci plo
t.a da ı!elenler ara•1n da b i rineili l!i 

"'"~en ... ene yapugı koşu ııe büyiı'k 

alaka uyandırmı§ olan bigalı Mustafa 
da bu sene iyi vaziyette değildir. Za
ten bugünkü koşu sürpriz addedile
cek bir seyir takip ediyor. Mesela 939 
Edirne yarışı galipleri, eskişehirli 
Osman Ye Zekeriya bile yanşı terket
mek ıztırarında kalmışlardır. 

Yarış, bu seyrini takip ederken, bi
rinçi plotonda hiç bir değişiklik olmu
yor. Fakat diğerlerinde sık sık tahav
vüller vardır. Her zaman yaptığı gü
zel koşulariyle kendisini cidden çok 
sevdirmiş olan eski Kocaeli şampiyo
nu ve iki senedenberi Ankara şampi
yonu olan Orhan Suda, iki gün evel 
sürat şampiyonluğunu kazanmış oldu
ğu için, neticeden emin olarak birin
ci plotonda rahat ve kendisini yornu
yacak şekilde koşuyor. 

İstanbul, 30 a.a. - Reisicümhur İs
met İnönünün himayesinde ve Başve
kil Doktor Refik Saydamın riyasetin
de yarış ve istah encümenince tertip 
edilen yarışların ikincisi bugün Veli
efendi sahasında yapılmıştır. 

2000 metre mesafeli ve 155 lira ik
ramiyeli birinci koşuda : 

lhsan Akay'ın (İnci) si birinci, Ah 
met Geliş'in (Ünlü) sü ikinci, İhsan 
Atlının (Çetin)i üçüncü gelmiştir. 

1800 metre mesafeli ve 355 lira ik • 
ramiyeli koşuda : 
Atıf Esenbel'in (Kaya) sı birinci, 

Salih Temel'in (Ece) si ikinci, Fahri 
Atlının (Oya) sı üçüncü gelmiştir. 

2400 metre mesafeli ve 190 lira mü
kafatlı olan üçüncü koşuda : 

Semsi Tanak'ın (Bahtiyar)ı birin-
....... u~.ıunuıı .._ .. c:_.._• -:r)' - ·-$---"'b---
miştir. 

1000 metre mesafeli ve 500 lira ik
ramıyeli dördüncü (Yalova) koşusun
da: 

Fahri Atlının J:Sibel) i birinci, Fik 
ret Atlının (Sigetvar) ı ikinci, Sela -
hattinin (Gürayak) ı üçüncü gelmiş -
tir. 

1400 metre mesafeli ve 255 lira ik
ramiyeli beşinçi handikaplı koşusun
da : 

F. L. Karaosmanın (Nirvana) sı bi
rinci, Fehmi ve Arif Özün (Önke) si 
ikinci ve Kamber Norveç'in (Yıldı -
dırım)ı üçüncü gelmiştir. 

Serbest güreı 

müsabakalar1 

Dün ilk seçimi yapıldı 

retle hitap etmiştir: 

Okul müdürünün nutku 

"- Genç meslek arkadaşlarım, 
Bugüne kadar, sizinle muhtelif ko

nular üzerinde konuştuk. Fakat bu -
günün, kalplerinizde uyandırdığı pek 
tabii: ola~heyecan yüzünden, burada 
olacak htr şeyin ve söylenecek her 
sözün, her zaman dimağınızda akis -
!eri kalacağını düşünerek ve sayın 
dinleyicilerimin müsaadelerine güve -
nerek, sizlere son sözümü kısaca söy
lemek isterim: 

Askerlik bilgilerinden sonra bu o -
kulda mesleki bilgileri de bellemiş 
bulunuyorsunuz .. Bu bilgiler genel o
larak nazaridir. Bundan sonra, komu
tanız altında bir jandarma kıtası ve 
mıntakanızda, çoğunu yurdun en sağ
lam bir unsuru ve müstahsili olan, 
köylü teşkil etmek üzere, bir halk a
lemiyle karşıJaıacaksınız ve asay isi 
meli hayata atılacaksınız. Bu ödevi -
nizde muvaffak olabilmek için her za
man göz önünde bulunduracağınız e
sas şudur: 

''En kuvetli idare sistemi halkın 
kalbinde olanıdır,, 

Her türlü idare sistemi yapısının 
en kuvetlisi ve en değerlisi temelleri 
halkın kalbinde olanıdır, Halktan ku
vet alnuyan her teşebbüs ekseriya a
kamete mahkumdur .. Maiyetindeki ef 
radın ve mıntakasındaki halkın sev
gi ve itimadını kazanmıyan, ve kalp
lerini teshir edemiyen bir zabıta ami
ri birçok işlerinde hüsranla karşıla
şır. 

.. İnsanların kalpleri, aşılamıyan ve 
ıçıne girilemiyen, metin, bir kaleye 
benzer. Bu kalenin anahtarı fazilet
tir, nefis feragatidir, kısac~sı güzel 
huydur. 

Biliyorsunuz ki, Jandarma, polis 
vazifesiyle de mükelleftir. Bu sıfatla 
yurt içinde emniyetin, huzurun ve 
sıhatın muhafızı olacaksınız. 

"Jandarma devlet kudretinin 
timsalidir,~ 

J andarma nizam unsurudur, ve dev 
let kudretinin timsalidir. 

Nizam unsuru bizzat muntazam, 
nizama riayetli ve bu hususta herke
se nümune olmanızdır. 

Kuvet timsali olmak itibariyle mev 
kiiniz çok mühim ve naziktir. 

Kuvet, vekar ister, temkin ister, i
tidal, basiret ve nezaket ister. 

Temsil ettiğiniz kuvet devletin, 
milletin emanetidir. O ancak devle -
t in ve ~ille.tin.. :yii1'N* menfaatları 
nın emrettiği hallerde harekete gelir. 
Şahsi garez ve menfaate alet olamaz. 
Bir kaç hafta eve! yanınızdaki kar -
deş müessesede · polis enstitüsünde 
söylemiştim : zabıta vazifesi zahmetli 
ve bazan tehlikelidir. Fakat vatan biz 
m~tinde zahmet ve tehlike, ağırlığı 
nısbetinde zevklidir. Şereflidir. 

''Vicdan aldanmaz bir murakip 
ve aldatmaz bir mürşitir,, 

Muvaffakiyet için en büyük reh -
ber vicdanlarınızdır. Vicdanlarınızı 
faaliyetinde serbest bırakınız kendi -
nizi daima onun murakabesi altında 
bulundurunuz. Onun irşat ve ihtarla
rına uyunuz. O sizi daima iyiye, da -
ma muvafakiyete götürür. 

V icdan aldanmaz bir mürakip ve 
aldatmaz bir mürşittir. 

"B" ız adalete dayanan bir nizam 
istiyoruz,, 

G. Birliği kongresi 
ve İdare Heyeti se~imi 

Senelik mutat umumi toplantısını 

29-7-939 günü Halkevi salonunda ak
teden Ankara Gençlerbirliği spor ku
lübü; eski idare heyetinin bir devre
lik faaliyet raporu ile varidat ve sar
fiyatını gösterir bilançosunu tetkik 
ve tasvip ederek kendilerini ibra ve 
teşekkür etmiştir. 

Yeniden yapılan seçimde: 
Hami reisliğe Şükrü Saraçoğlu, 

Fahri reisliğe Nevzat Tandoğan, U
mumi reisliğe Bayazıt mebusu Halit 
Bayrak seçilmiştir. 
İdare heyeti birinci reisliğine Mer

kez Bankası Muhasebat Müdürü Abi
din Erker, idare heyeti ikinci reisli
ğine Merkez Bankası Muamelat Mü
dürü Sadi Bekter, azalıklara: Çanka
ya Matbas1 sahibi Namık Anbarcı, 
Adliye Vekaleti hukuk işleri umum 
müdürlüğü memurlarından Nuri E
rim, avukat Nejat Sav, Dahiliye Ve -
kaleti mahalliidareler umum müdür
lüğü memurlarından Mazhar Atacan
lı, Ziraat Vekaleti şeflerinden Galip 
Kocatepe seçilmiştir. 

Murakipliklere: Belediyeler Ban
kasından Mecdi, Maliye Vekaleti va
ridat umum müdürlüğü şube müdür-
lerinden Nazım Kiper seçilmişlerdir. 

Kongre, Ebedi Şef Atatürk'ün mu-
vakkat kabrine çelenk konulmasına, 

başta, Milli Şefimiz İsmet İnönü ol
mak üzere büyüklerimize bağlılık ve 
tazim telgrafları çekilmesine ayakta 
ve 'Sürekli alkışlar arasında karar ve
rilmiştir. 

Ankaramızın en eski ve emektar 
kulübü olan Gençlerbirliğine muvaf
fakiyet dileriz. 

İstanbu l' o gelen 

İ ng11iz seyyah lan 

_,_ 
/ . 

Kazalar 

İ skele tômir ve tevsii 
Karadeniz• Ereğli Belediyesin

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ere~li 

belediye iskelesinin "54 78" lira ke ·i f 
bedelli tamir ve tevsii işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

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

namesi 
C - Fenni şartname 
D - Keşif cetveli 
F- Plan 
İstenilen bu şartname evrakları E

reğli belediyesinden parasız olarak a
labilirler. 

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

4 - Muvakkat teminat miktarı 
"410'' lira "85' kuruştur. 

5 - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekle -
rin 939 senesi için nafıa vekaletinden 
alınmış müteahhitlik ehliyetinin tek • 
lif mektuplarına raptetmiş olmaları 

şarttır. 

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

Fazla ma!Umat almak isteyenlerin 
Ereğli belediye riyasetine müracaat 
eylemeleri. 

(5383/ 3238) 13196 

Hükumet konağı yaph11lacak 
Kars Vilayeti Çıldır Kazası Mal

.müdürlüğünden : 
Çıldır kasabasında yapılacak 33808 

lira 16 kuruş keşif bedeli hükümet ko 
nağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve on 
bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yı-

İstanbul, 30 (Telefonla) ~ Darka _ lında ödenmek şartiyle eksiltmeye 
puo transatlantiği ile bugün şehrimi- çıkarılmıştır. 
ze 300 İngiliz seyyahı geldi. Seyyah _ 1 - Dosyasındaki evrak şunlar -
lar arasında İngiltere'nin tnınmış bir dır: 
çok zenginleri ve şahsiyetleri de bu - A - Mu~avele projesi . 
Junuyor. Seyyahlar şehri gezmeğe baş B - Eksıltme şartn~esı ve ba,vın-
ladılar. Gezmelerine yarın da devam dırlık genel şartnamesı 
edeceklerdir. C - Fenni şartname ve yapı işlen 

umumi fenni şartnamesi. 

Çekirge mücadelesi 
.a.~u •. u . , -'V es.et.. - .c,,genın .122u nt"e')t:r-

bölgelerinde yapılan çekirge mücade
lesi son safhaya girmiştir. İzmir, Ay
d~n, Manisa ve Muğla vilayetleri çe -
kırgeden temizlenmiştir. 

D - Metraj ve hütasai keşfiytt
E - Projeler. 
2 - Dosyası Kars nafıa müdürlü -

_ ... _ - Ç•ld•r .rnaJ .rnüdür10ğündc 

görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı: 2535 lira 
61 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihale gününden as. 
gc:_ri .s gün eve! Kars vilayetinde yap-

KuaJ yah 40 Yi'IDI doldurdu l. tıgı ışler ve bonservisleriyle müraca-
f at ederek vesika veren komisyondan 

İngiliz deniz bakanlığı, bu yıl kıra-
1~ yeni bir yat yapmağa karar vermiş
tır. Bu karar her halde yerinde bir ka
rardır; zira kıra! yatı bu yıl 40 yaşını 
doldurmaktadır. Bu yat, "Viktoria 
and Albert" adını taşıyan üçüncü yat
tır. Birincisi, kıraliçe Viktoria için 
1843 de, ikincisi de o tarihten bir kaç 
yıl sonra yapılmıştır. Üçüncüsü ise, 
kıraliçenin ölümünden iki yıl eve) de
nize indirilmiş ve altı Britanya hü
kümdarına hizmet etmiştir. 4.700 ton 
hacminde olan bu yat, dünyanın en 
büyük yatıdır. 

alacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele· 
ri. 

5 - İhalesi 15. 8. 939 gününe mü • 
sadif salı günü saat 16 da Çıldır mal· 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon· 
da yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
na uygun olarak teklif ve mektupla
rını saat 15 şe kadar komisyon riya • 
setine vermiş olmaları. Postada vu • 
bulan gecikmeler kabul edilmez. 

(5706) 13418 

Gazino yaptınlacak Bir gemi için kırk yıl, hatırı sayılır 
bir yaştır. Bir vapurun normal ömrü, 
20 ve azami 25 yıl tahmin edilmekte- Hınıs Belediyesinden : 
dir. 1 - 1700 lira bedeli keşifli yeniden 

Ufak tefek arızalar müstesna ol
mak üzere çok şiddetli bir rüzgarla 
beraber devam eden yarış, Devebağır
tan namiyle maruf Büyük Çekmece 
yokuşuna gelindiği vakit, birinci plo
tonda mühim bir tahavvül oluyor. 
Ankaralı Nurinin bu koşuda yavaş 
yavaş gerilemeğe başladığı görülü
yor. Bu gerileme, finale kadar tedrici 
surette artmaktadır. 

Bu suretle son vitese doğru yakla
şılırken, bir kısım alakadarlar Orha
nın eskişehirli Faik ve Sabahattin a. 
rasından nasıl sıyrılacağını telaş ve 
endişe ile beklemektedirler. Bazıları 
da Faikin bugünkü fevkalade koşusu
na güvenerek şampiyonluğu alabilece
ği kanaatini saklamamaktadırlar. 

İstanbul güreş ajanlığının tertip 
ettiği serbest güreş müsabakalarına 
dün Süleymaniye kulübü lokalinde 
başlanmı§tır. Müsabakalara Kasım
paşa, Be:zkoz, Barut gücü, Kadıköy 
spor, Dogan spor ve Beşiktaştan ol
mak üzere 74 güreşçi iştirak etmiştir. 
Bunlardan 56 kiloya 27, 61 kiloya 12, 
66 kiloya 16, 72 kiloya 11, 79 kiloya 5, 
87 kiloya 2, ve ağıra da 1 müsabık iş -
tirak etmiştir. 56, 61, 66 kiloların ilk 
seçmeleri yapılmış, diğer kiloların 
seçmeleri salı günü saat sekizde de
vam edilmek üzere müsabakalara ni -
hayet verilmiştir. 

Emriniz altına girecek yurt yavru
larını, yalnız canlı bir makine gibi 
kull~runayınız. Bunların da, yurtları
n~ hı~met için toplanmış ve her biri
nın, sızin gibi, bir izzeti nefis sahibi 
olduğunu göz önünde tutunuz. 

"H lk · · a a ıyı muamele ediniz,, 

Halka karşı olacak muamelenizde, 
bunların damarlarında dolaşan kanın, 
her zaman hakim yaşamağa alışmış ve 
f~kat, kalben bağlandığı kimseler i -
çın ~anını dökmekten çekinmemiş bir 
neslın t~.miz kanı olduğunu unutma
y~nız. Cumhuriyet devrinde büyük 
bır huzur ve refaha kavuşmuş olan 
b~ mukaddes anayurdunun, daha çok 
yukselmesi, refahının daha çok art
ması ve her türlü düşmanlara karşı 
kor~nması, bu asayiş ve huzurun de
v~ıyle mümkün olur.. Yurdun, bu 
en onemli ve en şerefli ödevini omuz
ları~ıza aldığınızdan dolayı sizleri 
tebrı~ eder ve son söz olarak şunları 
eklerım: 

.A~kadaşlar, yukarda söylediğim gi 
bı nızam unsurudur. Fakat bizim he
defimiz olan nizam, cebir ve zora de
ğil, adalete dayanan nizamdır. Ve an
cak bu nizamdır ki, yurtta huzur ve 
ref~h yaratır. Bu nizam ancak büyük 
şefın 12 teşrinisani 938 tarihindeki 
nutkunda ifade ettiği gibi "Anarşiden 
~e. cebirden uzak, bütün vatandaşlar 
ıçın müsavi bir emniyet havası içinde 
doğar ve yaşar. İşte o büyük gayeni~ 
tabakkukunda sizin rolünüz mühim -
dir. Cümhuriyetimizin yüksek kuru -
cusu bu kıymetli eseri türk gençliği
n~ emanet etmiştir. Siz o gençlikte 
bırer mevkii mahsus sahibisiniz. 

Mamafi, gemi ve vapurların da Zaro yapılacak olan belediye kazinosu 20. 
ağaları var. Mesela, Tsin - Tai adında- 7. 939 tarihinden itibaren 15 gün müd
ki Çin gemisi, 1838 de Petresburg'da detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Neva tezgahlarında inşa edilmiştir. 2 - Eksiltme 3. 8. 939 perşembe 
Bugün 101 yaşında olduğu halde hala günü saat 15.30 da Hınıs belediye riya 
faaliyettedir. Bu gemi, 1903 de, yani setinde yapılacaktır. 
65 yaşında iken buhar makineleriyle 3 - Muvakkat teminat 127 lira 50 

Herkes bu sualin cevabını bekler
ken, Orhanın kuvetli bir atağı görülü
yor. Son çizgisi üzerinden tam süra
tiyle geçen Orhan, biraz evelki tah
minlerin bu tecrübeli koşucu için va
rit olamıyacağını, büyük bir katiyet
le isbat etmiştir. Bu suretle ve pek 
parlak bir şekilde şampiyonluğu ka
zanan Orhanın 15 metre gerisinden, 
Faik ikinci, ve Sabahatti!l üçüncü ol
du i ~:. 

İki dakika farkla da Nuri dördün
cü olarak geldi. Bu suretle birinci 
plotondaki sıra tekrar meydana çık
mış oldu. 

Teknik neticeler şunlardır : 
1 - Orhan Suda (Ankara) 5 saat 2 

dakika, l 5 saniye 
2 - Faik (Eskişehir) 15 metre ge

ride 

Müsabak~ar.:ı gelecek hafta buglin 
nihayet verılecektir. 

Moda'daki 
yelken yarışı 

Büyük Şefin bu ulvi sesinin aksi 
kulaklarınızdan uzak kalmasın. 

Milli Şef gençlikten ahlak ve 
/az.ilet istiyor 

. Başımızda bulunmasından yalnız if 
t~har değil aynı zamanda huzur ve i
tı~t da duyduğumuz Mim Şefimiz 

Hepimize can veren ve mesut yaşa- b~yuk İnönü gençlikten ahlak ve fa
tan yurdu~uzu, çok seviniz. Hayat zılet, vatan hiımetinde sadakat ve 
çok tatlı bır şeydir. Bunu da çok se- feragat istiyor. 

Dün Moda koyunda romenlerle ya· viniz, fakat bu sevgiyi, sizi fazilet- Arkadaşlar, 
pılan yarışların her ikisi de misafirle- ten ve yurda hizmetten aJıkoymıya- Sizden söz istiyorum. Bu ulvi di _ 
rimizin lehinde neticelenmiştir. cak şekilde sınırlayınız. rektife uyacağınızı vadediyor musu-

llk müsabaka, Moda kulübü azala- İsmet ve iffet remzi ve canlı tim- nu~: 
rı arasında yapılan şarpi müsabakası sali olan ~~ğerli Şefimiz İnönü, baş- . ır senedenberi sizi şefkatle sine _ 
idi. Bunu sta:bot'l~r arasında yapılan ta ol~.ak uzere bütün büyüklerimiz- sıne basıp yetiştiren bu büyük mües -
müsabaka takıp ettı. Yarışa iki romen den gor~ekte olduğumuz fazilet ve seseyi sözünüze şahit tutuyorum. 
ve iki türk teknesi iştirak ediyordu. çalışma ornekleri rehberiniz kanun . Hepinize vatan hizmetinde muvaffa 

cihazlanmıştır. kuruştur. Talipler ihale gününden e-
~ngiliz gemileri arasında en yaşlısı, vel şartnameyi ve keşif evrakiyle di. 

Brıstol'de, tescil edilmi.ş olan "]ohn"- ğer ve~aiki her iş saatlerinde belediye 
dur. John un. ya~ı ~91 dır. Onunla, ya- riyasetinde görebilirler. 
~ıt. olan gemı, hala Baltık denizinde 4 - Taliplerin muayyen günde te
ışlıyen İsveç bandıralı "Malaren"dir. minat akçesi veya banka mektubu ve 
l85~ de inşa edilmiş ve Kırım muhare- ı fenni ehliyet vesikalariyle 2490 sayılı 
besınde asker taşımış olan "Edina" da kanun h"k" 1 · .. .. h • 

1 
~ ~ d un u um erme gore muraca _ 

a a sag ır. • atları ilan olunur. 13419 

MALİYE VEKALETİ VE TÜRKİYE 
• 

iŞ BANKASINDAN : 
5 T e mmuz 1939 t arih ve 3672 No. lı k a nun il e ted::t.vülden kal

dırılması kabul o lunan m ülga, 

DONANMA CEMİYETİ 
PİYANGOSU 

3 - Sabahattin (Eskişehir) bir boy 
geride 

Netı"cetıe yüzba"'ı Aleksandro Ber- vicdaı1 ·· d ' kıyet ve verdiğiniz sözün eri olmag·a a ~ ve on eriniz ve Ulu Tanrı T h ·ıı · · · b 
tia birinci oldu. yardımcınız olsun . ., mazhariyet dilerim. a vı erının ıti • ari kıymetleri olan yüz kuruştan Türkiye 1 

4 - Nuri Kuş (Ankara) 2 dakika 
geride 

Olimpik yoleler arasındaki yarışa Dahiliye vekilimizin nutkundan .B.ankası şu~e V~ a1a·nsları tarafından 1 Ağustos 1939 tarihinde! 
da iki romen ve iki türk iştirak edi- Dahiliye Vekilimizin nutku sonra Büyük Millet Meclisi Reisi Ab ıtıbaren tedıyesıne başlanacaktır. 
yordu. Neticede de Simyensko birin-• Bundan sonra dah iliye vekilimiz ~lilhallik Renda genç subaylara dip - T e d iye muamelesi 31 Mayıs 1940 tarihinde hitam b ) v 

-ı.... ____ ......ıoı....;::=-u:a.u..uı>!!..~.u.ll:Q.L;ıı.ı;..ıı...tı..u.A.Jill:ilLI----!..cı.~:.ı.a.ı._ ________________ ~----~ılllo....cılatıı:.alc~....._--..ı-.....:.,_,,___....!_..:.-~~o~m•-a_;:_a~rı:n~ı ~te~v~z:i~e:tm:.:::;iş~ve~d~av:e~t~lı~·ı~er~bu~··.ı..~d~a~n~h~a~nı!i~l~le~r1i~njb~u!!,jt;,!I~·htı.e...k&:d B k ı • u acagın-e a r n a suflP'.I~rın .. ....,.;; ..... ~~-& -~--

5 - Bayram (İzmir) 
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Baş Vekôlet Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

fiyatı (105) yüz beş kuruş olan 
(250.000) iki yüz elli bin metre haki 
mahruti çadır bezi kapalı zarf usu -
liyle münakasaya konulmuştur. 

Mozayik yapt1r1lacak 
Kömür ahnacak 
Baıvekalet Dev et Meteoroloji 

İ§leri Umum Müdürlüğünden : 
l - Umum müdürlüğümüzün kış -

lık ihtiyacı için (100) yüz ton yerH 
sömikok kömürü açık eksiltme sure -
tiyle satın alınacaktır. 

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

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

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

1 - Müteahit nam ve hesabına be
her adedine tahmin edilen fiyatı (24) 
yirmi dört lira (90) doksan kuruş olan 
(901) dokuz üz bir adet tavhit semeri 
açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 18 ağustos 939 cuma 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (14250) on dört 
bin iki yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi {13) on üç 
lira 30 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

Sümer Banktan 

Bankamız Merkez binası zemi·n katında, yerli maUar pazarları 
mağazalarının zeminine karoseramikleri banka tarafından veril
mek ıuretiyle karoseramik döşenecek ve mağaza dahilinde mo· 
zayik basamaklar yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 5. Ağustos 1939 cu -
martesi günü saat (10) da Ankara Ye
nişehir, Kızılırmak sokak No. 30 da 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü • 
düdüğünde toplanacak satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. ci 
maddelerinde yazılı ilk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ver-

2 - İhalesi 14 ağustos 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1683) bin altı yüz 
seksen üç liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma ko
misyonundan bedelsiz olarak alınabi
lir'. 

3 - Tahmin edilen bedeli (2450 iki 
bin dört yüz elli lira olup ilk temina
tı (183) yüz seksen üç lira (75) yet
miş beş kuru§tur. 

4 - İlk teminat banka mektubun -
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonca kabul edilemiyeceğinden 
bunların eksiltmeden evel merkez mu 
hasebesine veya mal sandığına yatırı
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı lazımdır. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak le
vazım Ş. müdürlüğünden temin edile
bilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanunun 2 - 3 üncü madde -
Ierinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkQr gün ve saatte komisyona baş
vurmaları ilan olunur. 

(3226) 13176 

Milh Müdafaa V. 

Makas ve saire al macak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

meleri lazımdır. (3056) 13020 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satıiı Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kütahyada iki pavyon ile iki 

cepanelik kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. Keşif bedeli 60.035 lira 
38 kuruş olup ilk teminat mikt::ln 
4252 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4.8.939 
cuma günü saat 11 de Vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Plan, proje ve şartnamesi 320 
kuruş mukabilinde her gün komis· 
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için iha
le gününden en az bir hafta evel ha~a
inşaat şubesinden vesika almak lazım 
dır. 

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

13021 

Benzin ve yağlar 

al.nacak 
miayonundan : 

1 - Beş adet cerrahi Trus orijinal M. M. Vekaleti Satm Alma Ka-
ile 10 adet elbise makası açık eksilt • misyonundan : 
me suretiyle satın alınacaktır. Mu • 1 - Ordu ihtiyacı için 9000 kilo 
bammen bedeli 1642 lira olup ilk te - benzin, 225 kilo vakum, 90 kilo valin, 
minat miktarı 123 lira 15 kuruştur. 225 kilo B. B. ya 285 kilo gıaz yağı. A-

2 - Açık eksiltmesi l. 9. 939 cuma çık eksiltme ile satın alınacaktır. Hep
sine tahmin edilen fiyat 2600 lira ekgünü saat 15 de vekalet satın alma ko-

misyonunda yapılacaktır. sıltmesi 7.8.939 pazartesi günü ııaat 11 
df" M. M. V. satın alma komisyonunda 

3 - Şartnamesi her gün komisyon • 
yapılacaktır. 

da görülebilir. 
4 _ İsteklilerin ilk teminat ve 2490 2 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 

sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

yazılı belge 've bu gibi işlerle meşğul 4 T ı· 1 · b ıı· .. 
ld 

. . - a ıp erın c ı gun ve saatte 
O uklarına daır tıcarct odasından a - teminat ve 2490 aayıh. ka d . . . . . nun a yaz\lı 
lacakları vesıkalarla bırlıkte muayyen vcsıkalarıyle ve bu gibi işleri yaptık-
g~n ve saatte .. M. M. V. satın alma ko- !arına dair ticaret odası tezkeresiyle 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla ve temi
natile birlikte ihalesi gün ve saatında 
M.M.V. satın alma komisyonuna gel. 
meleri. (3316) 13309 

Muallim aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşar

lığından : 
Eskişehir hava okulları için nazari 

teknoloji, Mihanik, Hendese, ve sınai 
resim, fenni ikmal ve muhasebe, ame
li tayare ve motör, ameli makine, ri
yaziye, ve mukavemeti eçsam muallim 
)eri alınacaktır. 

Talip olup kabul edilenlere yeni ba
rem kanunu esaslarına göre ücret ve
rilecektir. 

Muallim şartlarını haiz olanların 
evrakı müsbiteleriyle M. M. V. hava 
müsteşarlığına müracaatları. 13312 

Dikilmiş yashk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Açık eksiltme suretiyle 5000 a

det dikilmiş yastık yüzü satın alına
caktır. Muhammen bedeli 2250 lira o
lup ilk teminat miktarı 168 lira 75 ku
ruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 12.8.939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf şartname ve nümune her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikleriy
le birlikte ilk teminat mektup veya 
makbuzJeriyle muayyen saatte komis-
yonda bulunmaları. (3329) 13313 

Bornüz alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

uuayonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen mısyonuna muracaatları. birlikte M. M. V. satın alma komis • 
(2999) 12953 yonunda bulunma'·uım ilaı. olunur. 

fiu:2tt /'l1/\\ 1-··- , / 'fi'\'"' • 

Bornüz açık eltsiltme suretiyle müna-

Tıbbi alôt ve <3191
) 

13165 

malzeme ahnacak Battaniye 

kasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 14. ağustos 939 pazarte

si günü saat on dörttedir. 
3 - İlk teminatı 246 lira 50 kuruş· 

Keramik döşenecek saha takriben 410 M2 dır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın -
dan behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 

Bu işe ait şartname parasız olarak Sümer Bank inşaat Şubesin
den alınabilir. 

Münakasa 31. 7. 1939 tarihinde Sümer Ba-nk inşaat Şubesinde 
yapılacaktır. 

llk teminat 60 liradır. (3410) 13377 

vermeleri. (3369) 13341 

Yatak örtüsü ahna,ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3310) 13281 

c) Münakalat vekaletinden alınmış 
!:>u işe mahsus ehliyet vesikası (ehli • 
yet vesikası için ihale tarihinden en 
az sekiz gün evel bir istida ile Müna
kalat vekaletine müracaat olunması). 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (500) beş yüz kuruş olan (9600) 
dokuz bin altı yüz adet yatak örtüsü 
kapalı zarf usuliyJe münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 16 ağustos 939 çarşam
ba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3600) üç bin altı 
ytiz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (240) iki 
yüz kırk kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın -
dan behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3370) 13342 

Temizlik malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 35 kalem 

temizlik malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 17.8.939 perşembe 
günü saat 11 de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
1597 lira 06 kuruş olup muvakkat te
minatı 119 lira 78 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebi • 
lir. 

5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
2490 sayılı kanunda yazılı olan vesi
kalariyle birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilan ~lu • 
nur. (3429) 13412 

Askeri Fabrikalar 

18 ton f erro krom ah nacak 

8 adet freze tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mii· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fahri 
katar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14. 8. 19~9 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir 

(3199) 13226 

Otomobil lôstikleri 
alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 
kamyon ve otobüs için 200 adet iç, 
200 adet dış lastik 7. 9. 1939 perşembe 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 

Şartname parasız olarak komisyon- Ankara'da ı·dare b. d t l d · · . ınasın a sa ın a ına-
~n verılır. Talıp~erin muvakkat te - caktır. 

mınat olan (750) lıra ve 249? numara- Bu işe girmek isteyenlerin (1.305)' 
lı _kanunun.2 ve 3. maddelerındeki ve- liralık muvakkat temirı,at ile kanunun 
~aı~l~ kol~kısydonu~_u olmadıklarına ve tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

u ış .e a. a a ar tuccard.an ~ldukları · ı aynı gün saat 14 e kadar komisyon re-
na daır tıcaret odası vesıkasıyle mez - · ı· -· ı · lA d 

A •• ıs ıgıne verme en azım ır. 
kur gun ve saatte komisyona müraca- Şartnamele 1 k A k 
atları 33 r parasız o ara n ara-

. ( 11) 13282 da malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3201) 13228 

D~ Demiryollar1 
Kapah zarf usuliyle eksiltme 

Kiremit ah nacak D. D. Yollan Satm Alma Ko-
misyonundan : 

Devlet Demiryollan Yedinci İ§· Muhammen bedeli 10671,80 lira o • 
letme Müdürlüğünden : lan 14 kalem Karo fayans ve seramik 

. . . . . 11. 9. 1939 pazartesi günü saat 15,30 
lşı:tme~ız ı~t~yacı ıçın 50.000 adet da kapalı zarf usulü ile Ankara'da i

~arsı~y~ kıremıdıy~e ~.000 adet mahya dare binasında satın alınacaktır. 
~ıremıdı .Afyon şehır ~stasyonunda tes Bu işe girmek isteyenlerin (800,39); 
hm suretıyle açık eksıltmeye konmuş- liralık muvakkat teminat ile kanu. 
tur. Marsilya kiremidinin muhammen nun tayin ettiği vesikaları ve teklifle· 
bed7l tutarı 3:000 lira olup muvakkat rini aynı gün saat 14,30 a kadar ko • 
temınatı 225 lıradır. misyon reisliğine vermeleri lazı • 

Mahya kiremidin muhammen bede- dır. m 
li 450 ~ira olup rnuvaklcat.---i.-t1 da Şartnameler parasız olarak Ankara-
33.75 lıradır. da malzeme dairesinden Ha d 

Eksiltqıe: ı 8. 939 salı stH-ı ......cu=~ d.,. +<ı>c .. 1m,.., v,. Çl"vlr ~,.f;. -· ~ arpaşa. 
yonunda yapılacaktır. steklilerin bu M L.O: . 

1

a'ı" "" n:ı<;.,. 
işte ehil olduklarına ve hüsnü hal sa- efal izauÇ ocağı a ınacak 
hibi bulunduklarına dair emniyet mü· 
düdüklerinden alacakları vesaikle bir
likte diğer belgeler olduğu halde ek-

D. D. Yolları Satm Alma Ko• 
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan : 

ah nacak tur. siltme günü olan muayyen saatte iş -
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün Askeri Fabrikalar Umum l.VJ'li- letme komisyonunda bulunmaları ve 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 
bir adet Metal izabe ocağı 8. Eylül 
939 cuma günü saat 15 de kapalı ,zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

ı - 33 kalem alatı tıbbiye ve mal · 
zeme açık eksiltme suretiyle satın alı· 
nacaktır. Muhammen bedeli 1492 lira 
olup ilk teminat miktarı 112 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 4. 9. 939 pazar
tesi günü saat 15 te vekalet satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı kanuni vesikalarla 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatte hazır bulun 
malan. (3010) 12980 

6 seyyar mutbak 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko
miayonundan : 

1 - 6 adet seyyar mutbah kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 14.400 lira olup ilk te
minat miktarı 1080 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 31. 8. 
939 perşembe gü~ü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak · 
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - Seyyar mutbah münakasasını 

bu gibi malzeme imal ettiğini ve halen 
faaliyette bulunduğunu vesaik ile is -
bat eden her fabrika girebilir. Yerli 
fabrikalarda bu mevzuatı kanuniyeden 
istifade edebilirler. 

5 - Münakasaya iştirake arzu eden 
fabrikalar teklif edecekleri mtttbahla
rın planlariyle hususi vasıflarını mü
nakasa gününden en geç bir hafta e
vel bava levazım şubesine tevdi etmiş 
olmaları ve buradan münakasaya gire
bilecekleri için verilecek vesikayı mü
nakasa gününden eve) almış bulunma
ları lazımdır. Bu vesika tekliflerle be
raber münakasa komisyonuna göste · 
rilecektir. 

6 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
llk teminat ve teklif mektuplarını mu 
ayyen saatten bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(3013) 12983 

İnsaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniayonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 4000 adet dikilmiş battaniye kı 
lıfı kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. Muhammen bedeli 12.000 lira 
olup ilk teminat miktarı 900 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 8. 
939 cuma günü saat 15 de vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le muayyen saatten bir saat evetine 
kadar komisyona müracaatları. 

(3225) 13194 

Çelik sa~dolap, saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(26000) yirmi altı bin lira olan (70) 
yetmiş adet çelik saçtan mamul ek. 
mek dolabı (200) iki yüz adet çelik 
saçtan mamul Erat yemek masası, 

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

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

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

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

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yazılı belgelerle birlikte ilk te
minatlarını ve teklif mektuplarını be
hemehal ihale saatinden bir saat ev· 
veline kadar M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (3303) · 13275 

Kayıt ve kabul 
müddeti 

Harp Okulu Komutanlığından~ 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü 

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

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· taliplerden eksiltme şartnamesini is
misyonundan bedelsiz olarak alınabi- yonundan : teyenlerin mezkur şartnameleri para
lir. Tahmin edilen bedeli (18000) lira sız olarak komisyondan alabilecek • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 olan 18 ton Ferro Krom Askeri Fab - leri ilan olunur. (3115) ,,... 13111 Bu işe girmek isteyenlerin 187,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı glin saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· tın alma komisyonunca 10. 8. 1939 per 
natiyle birlikte ihale gü~ ve saatinde şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha • 
M. M. V. satın alma komısyonuna gel- le edilecektir. Şartname parasız ola • 
meleri. (3365) 13333 rak komisyondan verilir. Taliplerin 

Bet on yol ve ıose inıaatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-

Pectemal alınacak muvakkat teminat olan c135o) lira ve 
!1 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad Sivas cer atelyelerinde dahili şosa 

ve beton yollarının inşaatı kapalı zart 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (80) kuruş olan 1350 adet peş -
tema] açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15. ağustos 939 salı gü
nü Aaat on dörttedir. 

3 - İlk teminatı (81) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. s'a.tın alma ko
misyonundan bedelsiz olarak alınabi
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale gün ve saatin -
de M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelıneleri. (3367) 13335 

Mendil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (15) on beş kuruş olan 95000 
doksan beş bin adet mendil kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi l 7 ağustos 939 perşem
be günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı {ı069) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komiayonundan bedelsiz olarak alı -
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın • 
dan bir saat evel M. V. V. satın alma 
komisyoncına vermeleri. (3368) 13340 

Haki çadır bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

tılacaktır. (3283) 13263 delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkOr gün ve saatte komis 

usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ek- --------------

yona müracaatları. 
(3176) 13225 

sitlmeye konulmuştur. 
1 - Bu işin muhammen bedeli 

73.000 (Yetmiş üç bin) liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname 

ve sair evrakı Devlet demiryo11arının 

2 adet satlh taclama Ankara, Sirkeci ve Sivas veznelerin -
!I den 3.65 lira bedel mukabilinde ala -

bilirler. 
3 - Eksiltme 8. 8. 939 tarihinde sa-tezgôhı ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- lı günü saat 16 da D. D. yolları yol 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- dairesinde toplanacak merkez birinci 

• d komisyonunca yapılacaktır. 
mısyonun an : 4 Ek ·ı · b·ı k · · · 

Tah · d"l b d 1. (5800) 1. o- - sı tmeye gıre ı me ıçın ıs. mm e ı en e e ı ıra k1·ı . k 'f k b. 1. 

Ankara Belediyesi 

235 adet büz ahnica'k 
Ankara Belediyesinden \ 

1 - Belediye fen işlerinde kulla • 
nılmak üzere alınacak olan 0.50 lik • 
235 adet büz on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 646,25 lira -
dır. 

1 2 d t t h t 1 t ı:.t.. ke te ı erın te 1ı me tuplariyle ır ık-an a e sa ı aş ama ezg~ıı as - w • • 

~ f b 'k 1 .. d .. ı ··-·· te aşagıda yazılı teminat ve vesaıkı 3 - Muvakkat teminat (48,47) lira-n a rı a ar umum mu ur ugu mer • .. . 
kez satın alma komisyonunca 14. 8. aynı ~un saat.15 e ~adar komis~on n- dır. 

yasetıne tevdı etmış olmaları lazım · 4 - Şartnamesini görmek isteyen -
1939 pazartesi günü saat 14,30 da pa- d 1 · h .. .. k 1 . 

1 kl "h 1 d'l kt. ır. erın er gun encumen a emıne ve 
zar ı a ı a e e ı ece ır. ) · kt· · 
Şartname parasız olarak komisyon- . a 2490 sayılı kanuna uygun 4900 ıste ılenn de 8. ~· 939 salı g~nü saat 

dan verlir. Taliplerin muvakkat temi- hralık muvakkat tem~nat, •w• • on buçukta beledıye encümenme mü-
nat olan (435) lira ve 2490 numaralı 

1 
b) Bu kanunun tayın ettıgı vesıka · ı racaatları. {3264) 13218 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- ar, 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle atakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikalariyle mez • 
kt1r gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3309) 13280 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 8-9-939 
cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarad.ı 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini aynı gün saat 14,30 a kadaı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- komisyon reisligw ine vermeleri lazımdır. 

6 kalem ve ceman 130 adet 
mengene alma<a~ 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
misyonundan : , Şartnameler parasız olarak Ankilrada malzeme dairesinden, Haydarpa-

Tahmin edilen bedeli (2200) lira o- şa'da Tesellüm ve sevk şefliğind~n dağıtılacaktır. 
lan 6 kalem ve ceman 130 adet Menge 
ne Askeri Fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satın alma komisyonunca 
10. 8. 1939 perşembe günü saat 16 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna -
me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(165) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 

No: 

1 
2 
3 

İsmi • 

Perçin çivileri (63 kalem 
Vida, RondelS ve Gupilyalar (65 kalem) 
Muhtelif boru ve manşonlar (8 kalem) 

Muhammen Muvakkat 
Bedel teminat 

Lira Lira Ku: 

12088 906 60 
6000 450 00 
6440 483 00 

13227 (3200) 

Askerlik şubelerine ve Ankara'da 
bulunanların harp okuluna müracaat 
tarı ilan olunur. (3335) 13302 ı - Çorluda karakol binası ile S a-

~----------------~--------------------------------~-----------------------------------------------~-----' 



31 . 7. 1939 

lev~zım Amirliği 

Odun alınacak 

teklif mektuplarını Tophanede İst. 

Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 
(3320) 13296 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Ankara Levazım Amirliği Satın ı - Merzifon garnizonu için 

Alına Komisyonundan : 252.000 kilo ekmeklik un kapalı zarf-
ı - Ankara garnizonu ihtiyacı için la eksiltmeye konmuştur. 

;ı.13 ton gürgen odun kapalı zarfla ek 2 - Tahmin bedeli 32.760 lira olup 
&ıltıneye konmuştur. muvakkat teminatı 2457 liradır. 

2 - Tahmin bedeli 18260 lira olup 3 - Eksiltmesi 15. 8. 1939 salı günü 
muvakkat teminatı 1396 lira 50 kuruş saat 15 dedir. 
tur. 4 _ Eksiltmeye girecekelerin eksilt 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
günü saat 11 dedir. cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt le birlikte ihale gün ve saatinden en 
~: günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· geç bir saat eveline kadar teminat ve 
cu maddelerinde istenilen belgeleriy- teklif mektuplarını Merzifon satın al
le birlikte ihale gün ve saatinden en ma komisyonuna vermeleri. Şartname 
geç bir saat eveline kadar teminat ve parasızdır. Görmek isteyen her gün 
~;~lif mektuplarını Ankara Lv. amir- Merzi.fon satın al~a .k~misyonundan 
~gı satın alma komisyonuna yermele- alabihr veyahut gorebıhr. 

rı. Şartname her gün öğleden sonra (3332) 
koınisyonda görülebilir. 

13299 

(3107) 13061 

Kuru Fasulye ahnacak 
.\nkara Levazım Amirliği Satın 

.\lrna Komisyonundan : 
. 1 - Lüleburyaz tümen birlikleri · 

nın senelik ihtiyacı için 10 taksitte a
lınmak ve t iımen anbarında muayene
si Yapıldıktan sonra birliklere nakli 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Merzifon garnizonu için 427000 

kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 19215 lira olup 
muvakkat teminatı 1441 lira 12 kuruş-

~iıteahhide ait olmak üzere . 137.400 tu~. _ Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte. 
kılo kuru fasulya K. z. eksıltmeye . .. .. 

15 
d d' 

kon sı gunu saat e ır. 
2 rnuştur. . . . 4 _ Eksiltmeye girecekelerin eksilt 

tn - Tahmı~ bedelı 20.~10 lıra olup me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
tu~~akkat tcmınatı 1545 lıra 75 kuruş- cü maddelerinde istenilen b:lgeleriy-

le birlikte ihale gün ve saatınden en 
3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi . 

· geç bir saat eveline kadar temınat ve gtinü saat 16 dadır. 
teklif mektuplarını Merzifon satın al· 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt ma komisyonuna vermeleri. Kuru ota 
:~ güni.ı 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n- ait şartname garnizon satın alma ko • 

ı u ~addelerinde istenilen belgelerıy· . d alınabilir veyahut gö • 
c bı l'k · 1 .. t' d mısyonun an 

r. ı te ıha e ?un ve saa ın _en en rülebilir, Şartnameler parasızdır. 
Ccç ~ır saat evelıne kadar temınat ve (

3333
) 13300 

t~klır mektuplarını Lüleburgaz süva-
rı th • 

Utnen satın alma komısyonuna ver
nıeıeri, 

(3248) 13203 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alllla. Komisyonundan : 
. l - Konyadaki kıtaatın senelik ih· 

tıyacı olan 27.000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 30.140 lira olup 
muvakkat teminatı 2825 lira 63 kuru -
tur. 

3 - Eksiltmesi 15. 8. 1939 salı gti • 
~ ~ .. yılı kanunun 2, 3 ün
~~ {;8

1
. clcrinde istenilen belgeleriy-

ır ıkte 'h I .. . 
geç bi 1 a e gun ve saatınden en 

r saat ı· 
teklif m k eve ıne kadar teminat ve 

e tupı k · arını Konya satın alma 
omısyonuna ve.._ I . 

••ue erı 
<3273> . 13255 

Lavamarin kömürü 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alrna Koınisyonundan : 
l - 4441 ton Lavamarin kömürü K. 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 55.512 lira 55 

kuruş olup muvakkat teminatı 4025 
lı ra 62 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11 8. 1939 cuma gü
nu saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye girecekelain eksilt 
trıe günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelcriy· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tümenin Tefennideki kıtaatının se

nelik ihtiyacı olan 144250 kilo unu • 
nun kapalı zarfla eksiltmesi 12. 8. 939 
cumarte~i günü saat 11,3? da İspar -
ta tümen satın alma komısyonunda ya 
pılacaktır. 

Muhammen kilosunun fiyatı 12 ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı 1298 lira 25 ku-
ruatur. (33413) 13307 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
A1ma Komisyonundan : 

1 - Konya'daki kıtaat ihtiyacı 
325.000 kilo arpa veya yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Tahmin bedeli 15600 lira olup 
muvakkat teminatı 1462,50 liradır. 
~artnamesindeki yüzde 25 miktar faz
lası teminatta dahildir. 

3 - Eksiltmesi 15.8.939 günü saat 
16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatından 
bir saat eveline kadar teklif mektup
larını Konyada levazım amirliği alım 
ve satım komisyonuna verecek veya 
göndereceklerdir. 

Ayni saatte yapılacak olan bu 325 
bin kilo arpa veya yulafın hangisinin 
tercihan 'alınacağını ciheti askeriye 
takdir edecek ve o cins yem maddesi 
mukaveleye bağlanacaktır. 

(3430) 13413 

Arpa, yulaf ve kuru ot alınacak 

ULUS -9-

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

Sargılık bez ve pamuk ahnacak 
Ankaı·a Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : 

ı - Konyadaki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 942.000 kilo yulak K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

Cinsi ve miktarı: 

5000. metre sargılık Ame. ıkan bezi 
1500. kilo pamuk İdrofil. 

Muhammen fiatı: Muvakkat teminatı 
Evsafı Lira K. Lira K. İhale tarihi: 

90. sm. eninde, nümunesi gibi 1150. 00 86 25 açık 
Türk kodeksine muvafık. 2325. 00 174 38 ,, 

16-8-939 çarşamba 
s. 14.30 

2 - Tahmin edilen bedeli 45216 li
ra olup muvakkat teminatı 4239 li
radır. 

3 - Eksiltmesi 15.8.939 aalı günü 
saat 15 dedir. Şartnamesi Konyada 
LV. amirliği ve İstanbul, Ankara LV. 
amirlikleri SA. AL. KO. larındadır. 
İstekliler KO. yonlarda okuyabilir -

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı ·oı.ın sargılık bezle İdrofil pamuk açık eksiltmne 

kr.nmuştur. . d 'k . 1 'h 1 günü Ankara Nümun~ 2 _ Talipler muvakkat teminatları ve senei hali ye tıcaret o ası vesı a sıy e ı a e 
Hastanesinde müteşekkil komiı.yona müracaat etmeleri'. .. .. . . 

3 - Şartnameler her gün Ankara Nümune Hastaneaınde gorulebılır. (3397) 13409 

ler. • 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksılt-

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle ihale gün ve saatin?an en geç 
bir saat eveline kadar temınat ve tek
lif mektuplarını Konya'da LV. amir
liği satın alma komisyonuna verme
leri. Bu saattan sonra verilen veya
hut gönderilen mektuplar alınmıya • 
caktır. . 

1 5 - 2490 sayılı kanunun hükiım e-
rine ve bilhassa 32 inci madesin.e uy: 
gun olmayan mektupl~rın sahdı~lerı 
eksiltmeye iştirak etmıyecekler ır. 

{3433) 13414 

Buğday üğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı _ Korıyadaki kıtaatın se~e?~k .i.h
tiyacı olan 1.716.000 kilo bugd.-y 0 • 

ğütmesi K. Zarfla eksiltmeye kon-
mu~u~ . 

2 _ Tahmin bedeli 30.888 lıra olup 
muvakkat teminatı 2895 lira 7 j ku • 
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16.8.939 çarşamba 
~ünü ıaat 10 dadır. Şartnames~ Kon
yada LV. amirliği ve İstanbul, Anka
ra LV. amirlikleri SA. AL. KO la • 
rındadır. İstekliler KO. yonlarda o • 
kuyabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen beigele -
riyle birlikte ihale gün ve uatından 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Konya'da Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna ver
meleri. Bu saattan sonra verilen ve 
yahut gönderilen mektuplar alınmı-
yacaktır. · 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine 
uygun olmıyan mektupların ıahipleri 
eksiltmeye iştirak etmiyecelı.lerdir. 

Jil35)moror a11na3CHK 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

Amasya alayının Çarcurum gami • 
zonunda elektrik tesisatı için şartna
mesi mucibince bir adet motör as;ık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2500 Ji•ad:r. Te
minat akçası 187 lira 50 kuruştur. Ek
siltmesi 15.8.939 salı gilnü .saat 15 de 
alay garnizonunda yapılacaKtıı. İs -
teklilerin mezkur günde kom;,yona 
müracaat etmeleri. (3446) 1341~ 

Et ahnacak ·I 
Ankara. Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiıyonundan : 

lüzuma binaen 16.6.939 tarihinden 
25.2.940 tarihine kadar 193 günlüğü 
açık arttırma suretiyle icara verile
ceği. 

2 - 15.8.939 salı günü saat 11 de 
rektörlük binasındaki komisyon tara
fından ihalesi yapılacağı. 

3 - 193 günlük kira bedeli 862,94 
lira ve muvakkat teminat 7o 1,5 ol
duğu. 

4 - Parasız şartname ve daha faz
la izahat almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları Iü' -
zumu ilan olunur. (3426) 13411 

Devlet Orman iş. 

Sahhk köknar. tomruğu 
Devlet Orman ltletmesi 

bük Revir Amirliğinden : 

Kara-

1 - Karabükte istasyonda revir ö
nünde istifte mevcut (722) adet mu
adili (581) metremikap (903) desimet· 
re mikap köknar tomruğu açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme 
payları mevcut kabukları soyulmuş 

olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü -
ğünde Ankara İstanbul orman çevir
ge müdürlüklerinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li {13) liradır. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-8-939 günü saat (11) 
de Karabükteki revir merkezine mü-
racaatları. (5474-3290) 13269 

Münakasa temdidi 
- ___ _.. •y•W••--• 

Revir Amirliğinden : 

Ulus, Cümhuriyet ve Tan gazetele
rinin 20, 25, 30 haziran ve 5 temmuz 
939 tarihli nüshalarında neşrolunan 
"Borçkada kurulacak kereste fahri -
kası için satın alınacak lokomobil ve 
sair ormancılık alat ve edevatı" hak
kındaki ilanda zikredilen teklif mek
tuplarını verme müddetinin görülen 
lüzum üzerine 10 ağustos 939 tarihine 
kadar uzatıldığı ilan olunur. 

(5455-3288) 13291 

Vilayetler 

lnjaat yaptırllacak 
1 - Cizre hudut taburunun 28. 7. 

939 tarihinde altmıt bin kilo koyun, Kırklareli C. H. P. llyönkurul 
keçi veya sığır etine talip çıkmadı • Batkanlığından : 
ğından yeniden kapalı zarfla eksilt • D b 
meye konulmuştur uvar .ve eton in§aatı sona eren 

2 1 ... · Kırklarelı Halkevi binasının (524,79) 
- hale gunil 15. 8. 939 cumarte- M2 ratı ve {5323) M2 a t · .. il ~ sıv mevcu sı gun saat ondadır k 'f 

3 T . · . eşı name ve fenni şartname daihilin 
- e~ın~_tı 1125 lıradır'. de 24. 7. 939 pazartesi gününden 8. 8. 

----------------------~~---------------

maddede yazılı saatten bir saat eveti
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri lazım.dır. 
Postada ve muayyen saatten sonra ge
cikmeler kabul edilmez. Kanunun ta
rifi dairesinde hazırlanmış ve mühür
lenmemiş olan zarflar kabul edilmez. 

13059 

1 tfa iye kamyonu 

ve saire alınacak 
Iıtanbul Belediyesinden : 

İtfaiye için alınacak 4 adet pompalı 
kamyon 2 adet su tankı 2 adet arabasız 
motopomp \ kapalı zarfla t;ksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale 7. 8. 939 pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende yapıla -
caktır. Muhammen bedel 38.700 lira ve 
ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. Şart
namesi İstanbul belediyesi itfaiye mü
dürlüğünden 87 kuruşa alınabilir. Ta
liplerin il:• teminat makbuz veya mek
tuplan ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacakları kapalı za tarını ihale 
günü saat 14 de kadar İstanbul b~le • 
diyesi daimi encümenine vermelerı. 

(5243/ 3151) 13158 

dairesinde bedelsiz olarak görülebi· 
lir. 

6 - Taliplerin vil~yet daimi encil· 
menine müracaatları ilan olunur. 

(3378-5583) 13347 

Mektep İnşaatı 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Tun 
celi vilayeti Kalan kazasında yapıla 
cak mektep inşaatı ikinci defa eksilt 
meye konulmuştur. Bu işin keşif be 
deli 17299.24 liradır • 

2 ...:_ Bu işe ait evrak ve şartnamo 
şunlardır: 

A - Eksitme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şart • 

namesi. 
D - Keşif hülasa cetveli. 
E - Hususi şartname. 

F - Yapı işleri umumi ve 
şartnamesi. 

G - Seridöpri. 
H - Proje. 

fenni 

İsteyenler bu işe ait evrakı Tunceli 
nafıa dairesinde bedelsiz olarak göre
bilirler. 

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

Kastamonu Daimi Encümenin· yapılacaktır. 
den : 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-

İnşaat münakasası 

1 _ Kastamonu vilayet merkezin teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi
de projesi mucibince yeni~en inşa ~- nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
dilecek nümune oteli bınasına aıt haiz olup göstermesi lazımdır. 
32.673 lira 75 kuruş keşifli inşaatın A _ İhaleden en az 8 gün evel Tun 
on beş gün müddetle kapalı zarf usu- celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. girebilmek i~in alınmış ehliyet vesi -

2 - Mezkur inşaatın ihalesi 10. 8. kası. 

939 perşembe günü saat 10. da Kasta - ·B _ Ticaret ve sanayi odası sicil 
nıonu hükümet binasında toplanacak veı;ikası (939 senesi.) 
vilayet daimi encümeni tarafından ya . .. .. dd de ya • 

5 - Teklıfler 3 uncu ma e pılacaktır. b' t eveline kadar • •• • _.,.........._,._._ tten ır aaa rin CVeJCe yapmıJ OlOUKları JO§a&ta B· Tnlft• d•f.--lndeJd eJraiJtJTJC 

it vesaikle ihaleden bir hafta önce vi· komisyonu reisliğine makbuz mu -
!ayete resmen müracaat ederek bu iti kabilinde teslim edecektir. Posta ile 
yapabiledeklerine dair ehliyet vesika· gönderilecek mektupların nihayet 3. 
sı almaları ve 939 sicilli ticarette ka • üncü maddede yazılı saata kadar gel
yıtlı bulunduklarına dair evrakı müs- miş olması ve artırma, eksiltme ve i
bitesiyle % 7,5 teminat olan (2450) li- hale kanununa uygun olarak mühür 
ra (53) kuruşluk muvakkat teminatını mumu ile iyice kapatılmış olması la -
Kastamonu hususi idaresi namına her zımdır. Postada olacak gecikmeler 
hang'i bir ziraat bankasına yatırarak kabul edilmez. (13393) 
teklif mektuplariyle ihaleden önce 
posta ile daimi encümen namına Kas • 
tamonu valiliğine gönderilmiş bulun 
ması şarttır. 

Gö(men evleri yaphnla<ak 
Kayseri iskan Müdürlüğündenı 

4 - Teklif mektupları ihale zama - 1 - Eksiltmeye konulan iş: Kaysc-
nında gelemiyenlerin evrakları iade ri vilayetinin Pınarbaşı kazası merke· 
edilecektir. Postadaki taahhürden do- . d 

20 
'f K h' k 

. . . . zın e çı t aynar na ıye mer e -layı tahpler hır guna ıddıa dermeyan ' 
edemezler. zinde 15 çift mezkQr nahiyenin Terı· 

5 - Bu inşaata ait evrakı keşfi ye ve akan köyünde 10 çift, Panlı köyünde 
projesinin Ankara, İstanbul ve Kasta 15 çift, Pazarviran nahiye merkezin • 
monu nafıa müdürlüklerinde görebi - de 16 çift, Viranşehir nahiyesinin Pöh 
lecekleri gibi daha fazla tafıilat iste- renk köyünd~ 12 çift olmak üzere 88 
yenler bir mektupla Kastamonu nafıa . . . . . 

"d" l"ğ" d b'l kl .. 1::. çıft kargır ve Kaynar nahıyesının Be-mu ur u un en ıora ı ece erı ı "n o 
Junur. {3225) 13290 serek köyünde 15 çift ve Bünyan ka

Gö{men evleri yaphnlacak 
zasının Sarıoğlan nahiye merkezinde 
18 ~ift ki ceman 33 çift de kerpiç göç 
men evleri inşaatıdır. 

Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

4 - .Bellı gun ve aaatten bır saat e· 939sah gününe kadar münakasaya ko
vel talıpler. teklif mektubu ve temi • nulmuştur. 
natlarını Cızre hudut taburu satın al- İhale 

8 
.. .. . 

ma komisyonu 2490 sa ıh kanunun 2 . · 8. 939 gunu saat. 18 dedır. 
Tokat iskan Müdürlüğünden : 

Erbaa'nın Kırk harman köyünde 
yapılacak 62 çift kerpiç göçmen evi
nin inşaatı 21.7.939 tarihinden itiba -
ren 20 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuıtur. 

Keşif bedeli "62394'' lira 16 kuruı· 
tur. 

~ıtası Cinsi Kilosu İhale T. Günü 
M. Tem. Tah. B. 

saati Lr. Kr. Kr. St. 
............._ --.--. __ 
l'efenni Arpa 425000 7.8.939 Pazartesi 15 1275 00 4 00 kapalı 

,, Yulaf 425000 7-8-939 ., 15,30 1593 75 5 00 ,, 
, kuru ot 318000 8-8-939 Sah 10.30 1192 50 5 00 ,, 
İ - Tefenni garnizonunun senelik ihtiyacı olan arpa ve yulafı ile kuru 

0tu eksiltmeye konulmuş olup eksiltmesi tüm komutanlığı binasındaki 
8atınalma komisyonu marife,tiyle yapılacağından her erzakın yukarda cins 
'-'e rniktarı, ihale tarihi, gün ve saatleri ile muvakkat teminatı ve muham
tlıcn fiyatları, eksiltmenin şekilleri yukarda gösterilmiştir. 

ve 3 üncü maddel · dy 1 b 1 İsteklı olanların ve daha zıyade ma • 
erın e yazı ı e ge • 1 ~mat alm k · 1 · K kl l' lerle müracaatları u . a ısteyen erın ır are ı 

5 - Şartname]~ 1 k C. H. P. ılyönkurul başkanlığına baş-
. . r parasız o ara ta- vurmaları ilan 1 2768 burca verılır. 13421 o unur. 

Gö~men evleri yapf mlacak 
Enstitüler .: Sıvaı iskan Müdürlüğünden: 

(amaş1r sabunu ıhnacak 

2 - Beher çift evin kerestesi dev
lete ait olmak üzere keıif bedeli 274 
lira 73 kuruıtur. 

3 - Talip olanların 10.8.939 ıncı 
perşembe günü saat on beşte vilayet 
iskan müdürlüğünde nıüteşekkil ko -
misyona müracaatları ilan olunur. 

2 - İnşaat 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. Toptan veya köy itibariyle 
ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3 - Yapılacak evlerin keresteleri 
istasyonlarda teslim şartiyle hükümet 
taqtfından verilecek bir diğer bilu • 
mum malzeme ve işçilik müteahhide 
ait olacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyonda mevcut olup istekliler tarafın -
dan her zaman okunabilir. Eksiltmelere iştirak edecek olanların teklif 
:tlıcktuplarını ve kanunun 2, 3. üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bir
likte ihaleden bir saat önce komisyonda hazır bulunmaları. (3196) 13166 

Yükıek Ziraat Enıtitüıü Rektör
lüiünden : 

1 - Hafik kaza merkezinde yapıla· 
cak 100 iÖçmen evleri (keresteleri 
hariç) bilumum malzeme müteahhide 
ait olmak üzere kaplı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 

13346 

2 bina yaptınlacak 

4 - Eksiltme günü 4. 8. 939 cuma 
günü saat 15 te iskan müdürlüğünde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Sığır eti almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki garnizonu ile Ezine ve Kilidülbahir 

ı>arnizonlarının ihtiyaçları olan aşağıda miktarları yazılı sığır etlerinin i
lla e tarihleri olan 6-7- ve 7-7-939 tarihlerinde talip çıkmadığından 2490 sa
~• lı kanun 40 ıncı maddesine göre bir ay müddetle pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - Pazarlığı Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
> ıt pııacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı gün ve saatte hizalarında yazılı te· 

~ .rıat akçeleriyle ticaret vesikalarını hamil olarak komisyona müracaatları 
' 1 ıktarı Teminatı İhale gün ve saati 
~ 
~.'iOO 
80000 

1451.25 
1800,00 

7-8-939 
7-8-939 

17 Çanakkale ve !!.Ztnıı: 

11 Kilüdülbahir 
42 --

1 - Kurumumuz çamaıırhıneıi ve 
laboratuvarları ihtiyacı olan (4000) 
kilo beyaz Hacışakir aabun açık ek • 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (1520) ve mu
vakkat teminat 114 liradır. 

3 - 10.8.939 perıembe &ünü sut 11 
de rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından ihalesi yapıla -
caktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

{3346) 13316 

Kiralık bakkal dükônı 
Ankara Yükıek Ziraat Enstitü· 

sü Rektörlüiünden ı 

1 - Yüktek ziraat enıtitüıünde bu 
lWMUl • c d.. örülca 

3 - Bu ite ait §artname ıunlardır: 
A - Fenni şartname 
B - İdart ıartname 
4 - 1 ağustos 939 salı günü saat 

15 te iskan müd Urlüğü dairesindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

S - Teminatı muvakkate miktarı 
2683 lira 80 kuruştur. Teminatı mu
vakkate nakten veya tahvil olarak 
konıiıyonca ahnamıyacağından bunun 
daha evel maliye veznesine yatırılmış 
olması ve makbuzunun zarfa konma
sı. 

6 - istekliler fenni ve idari şartna
melerle planı tatil günleri hariç her 
gün Ankara'da iskan umum müdürlü
fünde, İstanbul, Sıvaı, Samsun, Kay
seri iıkin müdürlüklerinde aörebilir
ler. 

7 - Ttkl' 

Siirt Vilayeti Daimi Encümenin· 
den : 

1 - Bir aydanberi açık eksiltmede 
bulunan Siirt merkezinde Yenişehir
de hususi idarece yapılacak biribirine 
mülasık ikişer evden ibaret iki bina 
inşaatına talip çıkmadığından aynı 
şeraitle bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Her binanın muhammen bede
li 4800 lira olup muvakkat teminatı 
360 liradır. 

3 - İhale 17-8-939 perıembe eünü 
saat 10 da Vilayet daimt encümenin
de icra edilecektir. 

4 - Taliplerin bu iş için vilayetten 
verilmiş ehliyet vesikası ibraz etme
leri mecburidir. 

5 - K~tif. proje, tartnameler her 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
bu işleri yapabileceklerine dair nafıa
dan ehliyet ve ticaret odasından ala • 
cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplariyle 4369 lira 
71 kuruşu muhtevi teminat makbuz 
veya mektuplarının kapalı zarf içinde 
yukarıda yazılı gün ve saatten bir sa
at evel iskan müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde teslim edilmiş olacaktır. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatinden bir saat eve -
line kadar iskfi.n müdürlüğüne gelmiş 
olması liizımdır. Postada vukubula -
cak gecikmeler kabul edilmez. Buna 
ait fenni hususi şartnameleri plan ve 
projeleri görmek ve fazla malUmat al
mak isteyenlerin Kayseri iskan mü -
dürlüğline ve Ankarada iskan umum 
müdürlüğü fen heyetine milracaatlan 
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= § ısbat eden fotoğraflı ve tasdikli vesi- 120.000 metre talik teli ahnacak ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
~ Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ k~ - Tahsiline ve ileride hizmet P. T. T. Umum Müdürlüğünden: § p = == görmesine engel olacak bir hastalığı 1 İd . . 1 -== avyon J•DŞaat Ve teSJ•SatJ - T"" k" K olmadığına dair vilayet hastanelerin_ . - arc ıçın 20:000 metre talik 

-
§ ur ıye ızılay Cemiyeti Umum""ı - den aıınmıcı. heyet· h teıı kapalı zarfla cksııtmcyc çıkarıl_ -

- :r ı sı ıyc raporu. mıştır -= M k · d = D - Örneği ve bu ilan sonunda ya- • . S Türkiye Kızılay Cem· t" 
= er ezın en : § zıldığı şekilde kefilli ve noterlikten 2 - Mu~ammcn bed~lı (9600) m~ - = ıye 1 Umumi = - tasdikli bir noter 8 d" vakkat temınat (720) lıra olup eksılt- - M k . d = 1. - Eksiltmeye konulan ic: Heybelı"adada ı"ncı.a olunacak Verem-= ene ı. mesi 7 Eylül 939 b ·· .. -= er ezın en : - " :r E - Çocukları (2 - lC) yaşına kadar , . perşem e gunu sa-
- pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku- = olan dul kadınların tahsil müddetin • at .. (1.~) .~a ~nkarada .P. T. T. umum S = ruştur. = ce çocuklarının anne kız ka d mudurluk bınasındakı satınalma ko - = 1. - E~siltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verern 

pavyonu hına ve tesisatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) 
kuruştur. 

- - , r eş, tcy· · d 1 k = = 2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: = zc, hala gibi yakın akrabası tar f d mısyonun a yapı aca tır. = 
= A • Eksiltme şartnamesi = bakılacağına dair taahhhütnaın~ ı~e:~ 3 - İstekliler, Muvakka~ teminat = = B . Mukavele projesi S ve çocuklu kadınlar için tahsil müd - ~kbu~ ~eya ban~a mcktubıyle kanu- S 2. - Bu iıc ait şartname ve evrak şunlardır: 

E: C • Umumi fenni ve hususi şartnameler = detincc çocuklarına bakacağına dair nı ~~saıkı muhtevı kapalı zarflarını = 
E: D • Keşif cetveli -= kocasının taahhütnamesi. o .gun saat (15) c ka.dar mezkfir ko - -= A - Eksiltme fartnamesi 

B - Mukavele projesi 
F - K"ôy ihtiyar heyetinden alın • mısyona vereceklerdır. , 

§ E • 1 adet l/200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 p =: mış ve zabıtaca tasdik cdilmic h'" .. 4 - Şartnameler, Ankara da P. T. =: 
-- 1/50 tatbikat plaAnı arça = " usnu- T 1 İ b l'd p T --hal varakası. . evazım, stan u a . . T. leva· 

C • Umumi fenni ve hususi şartnameler 
D • Keşif cetveli 

§ lstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- § G - 4,5 X 6 boyunda 4 tane foto - zım ayniy~t şubesi m~dürlüklcrin - --= 
- d K ı G - raf. g den bcdelsız olarak verılecektir. 

E • 1 adet 1/ 500 vaziyet plcinı ve 14 adet 1/50 tatbikat planı 
(Cepheler ve maktalar dahil) 

E: a .. -~z~ ay. enel Merkezinden, lstanbul'da Kızılay Satış Deposu E: = = Mudurıyetınden alabilirler. = Taahhüt senedi örneği (3175) 13187 = . lstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabi
lınde Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbul'da Kızıla § 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 15 te İstanbul § Konya köy ebesi mektebine alına • M § = ~ızılay h~nında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil = rak tahsil edip mezun olduğumda Sı • emUr Ve müvezzi i hniCik = İstanbul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. y 

= ıhale komısyonu huzurunda yapılacaktır. = hat ve İçtimai muavenet vekaletinin = 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstanbul 
- 4 Ek .1 k - yahut vali ve kaymakamların tayin c. P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: E: Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil 
E: . - s.ı tme apalı zarf usulü ile yapılacaktır. = deccg- i köyler mıntakasında u"ç yıl hı'z 'h 1 k . h d 5 Ek 1 · b 1 - İdaremiz münhallerinc alına . = ı a e omısyonu uzurun a yapılacaktır. = · - sı tmeye gıre ilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kur = met etmeği ve bu hizmeti kabul etme- - 4 Ek 'it k = muvakk t t · · uş - cak memur ve müvezzi için müsabaka =: · - sı me apalı zarf usulü ile yapılacaktır. = a. emınat vermesı bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz .:= di.~im v_ey~. kabul edip de muayyen · "h 5 Ek ·ıt 

-= olup eksıltme komisyonuna göstermesi lazımdır. -= muddetı bıtırmeden bıraktıg-ım ve sı- ımtı anı yapılacaktır. E: . - ıı .meye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş 
2 - İsteklilerin (Hüviyet cüzdanı, - muvakkat temınat vermesi b d b k ğ d k" ·k =- .. A ·.En az bir parçada 200,000 liralık bina in11aatını iyı· ve tamam =- hi sebepler dışında mektepten daim"ı = un an aş a aşa ı a ı vesı alan haiz 

b t 1 :r 1 k k Mektep şehadetnamesi sıhhat raporu, E: olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: E: 1 ~rmış 0 duğuna ve bu işe-girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- E: 0 .ara çı ~ığım veya çıkarıldığım tak aşı kağıdı zabıta ve adliyeden musad· - A E b' 

-= lerınden alınmı• fenn"ı ehlı"yet vesı'kaıı. -= dırde tahsıl masrafı karşılır-ı olmak u··. d k . . = . . ·. n az - ır parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam ~ a ıyı hal kağıdı, askerlik vesikası, - b Jd ~ 
--- B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesı"kası. -= zere 100 lira vermegi kabul ve taahhüt d.. f v f) b" d'l = ıtırmış o uguna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük. 

eylerim. ort otogra ve ır ı ckçe ile (Ha- = !erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 
§ 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir S Sarih ikametgah adresi: len memur olanların sicil cüzdanlariy = B • Bu seneye ait Ticaret Odaıı vesikası. = saat evveline kadar 1stanbul'da Kızılay hanında Kızıla D =: y k d d le dilekçeleri) 11 ağustos 939 akşamı· _ 6 T kl'f 
- M'"d.. . . d .. y cposu - u arı a a res ve hüviyeti yazılı o- na kadar vilayet P.T.T. müdürlükle- = . - ~ ı mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir 
E: u urıyetın c mutcşekkil ihale komisyonuna getirilecek eksilt . = l~n .... ın bu taahhüt senedi muci- rine müracaat eylemeleri ve bunların = saat cvvelıne kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kı 1 D 

-= m_ e k.o. misy.onu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir: Posta --= cınbe maktuan ödenmek mecburı'yetı'n 788 1 k = Müdüriyetind .. kk" . zı ay cposu 
ı d 1 k k d ld sayı ı memurin anununun dör . = . e muteşe ıl ıhale komisyonuna getirilecek, eksilt_ =- ı c go.n en.ece ma buzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate =- c o uğu 100 lirayı kendisiyle birlik- düncu·· maddesı"ndekı· şartları haı·z ol- - me komısyonu . ı· v. k 

k d t .. = . .. . reıs ıgınc ma buz mukabilinde verilecektir. Posta E: a ar g:lmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış E: e n:ıuteselsil kefil ve müşterek müte- makta beraber devlet memuriyetine = ıle gonderılecek makbuzların nihayet 3 cü madd d 1 
S: olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kjbuJ edilmez. 2757 --= selsıJ borçlu sıfatiylc ödeyeceğim. ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiıt = k d 1 . 1 . e e yazı ı saate 
":"I ' 1:?.RR7 Kefilin adresi bulunmamaları. ~ = a ar g~ mış oması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
.,,lfllf lf llllf lf llf llf llllf lf lf lf llf lllllllllllJlf llf llf llf lf lllf lf lf llf llf lf lf Fr 3 - Memurluğa alınacakların en az E: olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 

Sade yağı alınacak 
Mütercim, Mimar ve :~:e~!~~e~;z;;ı~1~ ~:~~:~ ~:!~~~ '=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
memur alınacak olmaları lazımdır. 

4 - Müsabaka vilayet P.T.T. mü
dürlüklerinde 15 ağustos 939 sah güMarmara Uaaübahri K. Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu 

Sade yağ 20.000 

Tahmin fiyatı 
Kuruı 

92 

Tutan 
Lira 

18400 

nü saat 14 de yapılacaktır. 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka. 

Jetinden : 

Harta ve Proje işleri 
1 - Komuta~lık birliklerindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 0 • 

lup yukarda mıktarı yazılı sade yağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuıtur. 

Vekaletimiz merkez kadrosunda 
biri 250 diğeri 200 lira ücretli iki mü
tercimlik, 250 lira ücretli bir mimar 
lık ve 125 lira ücretli bir kütüpane 
memurluğu münhaldir. 

Müterchnlerin Fransızca ve Alman 
ca lisanlarından birine kuvctli bir su
rette vukufu, kütüpane memurunun 
da Fransızcaya atina olması şarttır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan Ji. 
sc mezunlarına 20, orta mektep mezun 
larına P. T. T. memurin kanununun 
hükmüne göre timdilik 10 lira ve mü· 
vczzilcrc de 7 den 10 liraya kadar as
li maaı verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyen
lcr dilekçelerinde bunu tasrih etmek
le beraber bir hayvan tedarikini taah· 
hüt edeceklerdir. Bunlara s lira yem 

işletmeleri kurumundan: 
M~n.avgat~n Ulan, Nifrit ve Sorkun ovalarının ıulan

maı~. ı_çın ha.rıta alınması ve proje tanzimi iti kapalı zarf 2 - Eksiltmesi 1 Ağustos 939 salı günü saat 16 da fzmitte t ka 
aındaki komisyon binasında yapılacaktır. craane pı· usulu ıle ekııltmeye konulmuttur. 

3 - Bu ite ait prtname komisyonda cörUleblllr. Ve bedelab olarak ah
nabittr. 

Bu vazifelere talip olanların evra
lcı milabiteleriyle vekilct sicil ve mc
~urlar ve muamellt müdilrUllilne 
bızzat ve vekalete istida ile mnraca • 

bedeli verilecektir. . 
7 - Bqka dairelerden naklen gde· 

cek olanlar mUaabakaya tlbi olmakla 

Muhammen bedeli T. L. 6300.- (Altı bin üç yüz) lira
dır. 

4 - Eksiltmeye f ştirak edecek istekJilerin 2490 sayılı kanununun iste· 
diği ticaret vesikalarını ve -1380- liradan ibaret ilk teminatlariyle birlik -
te teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten tam bir aaat evveline kadar 

dUdO. \""'~/ :ı<>:1 ... ler daıresınae·maaş vcrııır. 
8 - Müsabakada muvaffak olanla· 

Ekai~e 28 A liaa•cJ ~939 pazartesi aünü saat 15 de 
Pe_ylet Zıraat J,Jetmelen Kul"OmUi Umanı Mtldtirt ·· .... 

Muvakkat teminat T. L. 473.- (dört yüz yetmı ugıY , .. 
radır. • ~~ komisyon başkanlığına vermeleri ilin olunur. (5237-3127) f3098 

G. ve inhisarlar V. 
rın idarece teklif olunacak her hangi 
bir yeri kabul etmeleri prttır. Ekıiltme evrakı Devlet Ziraat lıletmeleri Kurumu'. '· 

faat Servisi ve Ziraat V eki.Jeti Su lıleri Mütehuııılığın-

Ziraat Vekôleti 

Baskül ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

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

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

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

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

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

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

(3142) 13133 

Motorin Ye Yalvalin ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu makinele
ri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
yüz ton mazot ve iki ton makineyağı 
satın alınacaktır. 

1 - Mazotun litresine on üç ve ma· 
kineyağının litresine kırk kuruş kıy
met tahmin edilmiştir. 

2 - İhale 8. ağustos 1939. tarihine 
müsadif salı günü saat on beşte veka
let binasında müteşekkil satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1.035 (bin 
otuz beş) liradır. 

4 - Şartnamesi zirai kombinalar 
kurumu müdürlüğünden parasız ola • 
rak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını aa· 
at on dörde (14) kadar komisyona ver
meleri ve ıaat on beşte (15) komisyon· 
da hazır bulunmaları. (3143) 13134 

Nafia Vekaleti 

Yapı iıleri tesisat •ilinı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Anka· 
ra Yüksek Ziraat hıfzıssıhha enstitü· 
•ü uıtırab liboratuvarı aoğuk ban 

tesisatıdır. (3301) 13273 
Kc§if bedeli 4237 liradır. dan alınabilir. (3351) 13317 

İnşaat münakasası Ankara Valiliği 
2 - Ekıiltme 9. 8. 1939 çarıamba 

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

3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna 
mütcfcrri evrak 22 kuruı bedel muka· 
bilinde yapı ve imar işleri reisliğin -
den alınacaktır. 

inhisarlar Umum Müdürlüfün· 
den: 

I - Ketif, ıartnamc, ve plan muci - HükOmel konağı tamir ettirile<ek 
hince idaremizin Kastamonu'da yaptı-

Satılık otomobiller 
racağı idare binası kapalı zarf uıuliy- Ankara Valilifind en ı 
le eksiltmeye konmuştur. 1 - Ankara hükümct konağının ta· 

II - Ke§İf bedeli 23.692,45 muvak-' mir iti 7. 8. 939 pazartesi günü saat 
kat teminatı 1776.93 liradır. 15 de hükümet binasında nafıa mü -

III - Eksiltme 7.VIIl.939 pazartesi dürlüğün~c to~lanacak naf.~a komis -
günü saat 15 de İstanbul'da Kabataf'da yonunda ıhal~sı yapıl.mak uzerc ka -
l\!vazım ve mübayaat şubesindeki alım palı zarf usulıyle eksıltmeye konul • 
komisyonunda yapılacaktır. muıtur. 

iV - Keşif, şartname ve planlar her 2 - Ketif bedeli (14999) lira (63) 
gün levazım şubesi veznesinden ve lz- kuruıtur. 

Ankara Defterdarlıimdan: 

Cinai Markası Modeli 

Tenezzüh 
otomobili Şcvrolet 936 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolct 936 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 934 
Tenezzüh 

Motor Muhammen bedeli M. tcminaı 
No. Lira K. Lira K. 

5585085 300 22 50 

6721182 300 22 50 

862990 250 18 75 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 317 lira 78 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Vcka· 
Jetinden bu ite girebileceklerine dair 
alınmıı ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. Bu vesika i~in eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vci isteklilerin bir istida ile Nafıa 
V ckalctine müracaatları ve dilekçele
rine bu ite benzer bir it yaptıklarına 
dair iti yaptıran idarelerden •lınmış 
vesika raptctmclcri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu· 
lunmıyanlar eksiltmeye giremiyecek· 

mir, Ankara, Kastamonu baş müdür - 3 - Muvakkat teminatı (1124) lira 
lüklerinden 118 kuruş mukabilinde a - (98) kuruıtur. otomobili Şevrolct 934 1438040 100 7 50 
lınabilir. 4 - İsteklilerin muvakkat teminat 

V - Münakasaya girecekler mühür- mektup veya makbuzlariyle, ticaret o· 
lü teklif mektubunu kanuni vesaiklc dası vesikasını ve nafıa müdürlüğün -
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya den alacakları fenni ehliyet vesika • 
banka teminat mektubunu ve ıartna - lariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
mesinin F. fıkrasında bildirilen vesi • de saat 14 de kadar teklif mektupları
kayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla- nı komisyon reisliğine vermeleri. 

1 - Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ihalesi yapılma) 
üzere açık artırmaya konulmuıtur. 

terdir. (2922) 13034 
2 - İhale 3. S. 939 tarihine müsadif perıcmbe günü saat 16 da Ankad 

d~fterdarhğında toplanacak aatıt komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin yukarıda miktarı yazılı teminat makbuzu ile adı geçeli 

günde komisyona gelmeleri ve bundan cvel prtnameyi görmek ve izahal 
almak istiyenlerin defterdarlık milli cmlik müdürlüğüne müracaatları. rını ihale saatinden bir saat cvcl mez- 5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 

kur komisyon batkanlığına makbuz her gün nafıa müdürlüğünde görebile (3120) 13083 

Talebe ahnacak 
ırukabilinde vermeleri ilan olunur. cekleri. (3214) 13170 

(5305/ 3187) 13163 

Tıbbi ecza 
alınacak 

30 kuruştur. 1 
4 - İsteklilerin ihale günü olarak 

tayin edilen 10 Ağustos 1939 pcrıcm
be günü sat 15 de vilayet daimi encü-

Elektrik tesisata 

yaptı rılacak Sıhat ve içtimai Muavenet Veka· 
leti Konya Köy Ebe Mektebi Mü
d ürlüfünden : 

Bir yıl leyli olduktan sonra üç yıl 
P. T. ve T. Md. 

mecburi hizmet yapmak ve yalnız köy O • 1 1 k 
lerdc sanat icra etmek üzere köy ebe- em 1 r te a 1 naca 1 - On bir kaza hususi idare diı. 
ıi yctittircn mcktcbimizc bu yıl 30 panaerleri için muhammen bedeli 2993 

Ankara V aliliiinden : 

talebe alınacaktır. Şartları ıunlardır: P. T. T. Levazım Müdürlüğün- liradan ibaret 158 kalem tıbbi ecza i-
l - Türkiye cümhuriycti tabasın - den : le 15 kalem alet satın alınacaktır. 

. . 2 - Muvakkat teminat 225 liradır 

menine gelmeleri. (3337) 13304 

Hükumet konağı 
• 
ınşası 

dan olmak. 1) Telgraf ve telefon hatları ıhtıya· 3 İ t kl"l 
1
. • 

2 - İlk tahıilini bitirmi• veya o de· · · (150) 4 / (50) 5 - 1 c ı er ıstc ve prtnamcsi -
h .1 .. .. 1 k ,.. cı/ıçın ton m m. . ton ni Ankara ve İstanbul Sıhat müdür • Ketif bedeli (21.343) lira (33) ku -

rece ta ıı gormut oma . m m. ccman (200) ton demır tel, kapa lüklerı·ne mu·· tl .. b"l" 1 "ha k ı 
3 Y 18 d - 35 d 1 fi k .1 racaa a gore ı ır er. ruştan ı ret bulunan ve apa ı zarf 

- aıı en apgı ve en yu- ı zar a e sı tmcyc çık_arılmıştır. 4 _ İhale 10 A stos 1939 er _ 
k 1 gu P •em usuliyle eksiltmeye "ıkarılan Polatlı 
arı o mamak. 2) Muhammen bedclı (40.000), mu- be günü " 11 

4 _ Evlcnmcmit olmak ıart değil. vakkat teminat (3000) lira olup eksilt- ayn il dyapılacafınddan .• isteklilerin hükümct konağı inşaatı için ihale gü-
d. E 1• d 1 l kl be be . - .. .. ı g n c saat ıs c vılayct daimi nü zuhur eden taliplerin vaki teklif -
ır. v ı veya u o ma a ra r mcıı 25 Agustos 939 cuma gunu aaat ene·· . .. . ld 

(2 - 10) yatına kadar çocukları olanlar 16 da Ankara'da P. T. T. umum mil • umenınc m3u3racaatları. len layiki had görülmcmit o uğun -
bak ( 36) 13303 dan 12. 8. 939 cumartcıi günü saat 11 dahi çocuklarının her türlü ımı tc- dürlilk binasındaki satın alma komis-

min edilecefinc dair bir taahhütname yonunda yapılacaktır. K • • 1 k de ihalesi yapılmak üzere yeniden ka-
getirirlerse kabul edilirler. Çocuklar 3) İstekliler, muvakkat teminat mak 1n1 n a 1 naca palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
mektebe gelmez. buz veya banka mcktubiylc kanuni ve- Muvakkat teminat (1600) lira (75) 

S - İsteklilerin haziran batından saiki muhtevi kapalı zarflarını o gün Ankara Valiliiinden : kuruıtur. 
Ağustoı 15 tine kadar doğrudan doğ· saat 15 c kadar mezkCir komisyona ve- 1 - Muhammen bedeli 2964 lira • İsteklilerin teminat mektubu 
ruya mektep müdürlüğüne müracaat receklcrdir. dan ibaret 76 kilo klor maiyeti kinin . . veya 

Ankara Defterdarlığından ı 

1 - 555 lira 45 keşif becicbnden i 
baret Etimesğut nahiyesinde mcmu 
rin evlerinin bozuk olan elektrik tc 
ıisatının tanzim ve ıslahı iş; açık c 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 17.8.939 tarihine müsadl 
perşempc günü saat 16 da Anka 
defterdarlığında toplanacak eksilt 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 42 liralık muva~ 
kat teminat makbuzu ile ve nafıa v 
kaleti yapı işleri umum müdürlüğiı 

den alınmıt fenni ehliyetnameler') 
le birlikte adı geçen günde komisy 
na gelmeleri ve bundan evel şartna 
meyi ve keşif evraklarını görmek ' 
izahat almak istiyenlerin defterdar 
lık milli emlak müdürlüğüne mür 
caatları. (3455) 13417 

etmeleri ve dilekçeleriyle birlikte ap· 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. komprimesi utın alınacaktır. makbuz~.' ~.ıc~~~~ odasının. vesı~aaı ve 
ğıdaki vcaikalan ekıiksi.z olarak gön· levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın- 2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul nafıa mudurlugunden bu ııe aıt ol - k mı"sy . 1 .ğ. . 
d 1 • 1.cı- d da p T T • • .. •. .. S .. k ·· 1 ki hl" . o on rcıs ı ınc vcrmelcrı · bu erme erı tuım ır. • • • aynıyat ıubeaı mudurluk· ıhat mudürlUklerine müracaatla gö • ma uzerc a aca arı c ıyet vcııka - ait ketif t . ..' / 

A - Nüfus hüviyet cüzdanın aslı. terinden (200) kurut mukabilinde ve - rillebilir. lariyle birlikte sözü geçen günde aa . "dur·· 1 .. -~~ dpr ~~be"yl~ lher gun na 
+•L ..., d i · ·ı .... 1 mu ugun c gore ı ır er. 

B - U& mea~ep pha etnameı mn n ecea~ r. (2724) 12817 3- '1 7,5 teminat bedeli 222 lira at 10 na kadar teklif .zarflarını nafıa (33SO) 
13308 
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Kirahk : -------
Kıra/ık oda - Mobilyalı kalorifer

li bir oda kiralıktır. Y. şehir Adakale 
sokak No. 2 A Kemal Gürol Ap. 2707 

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

2711 

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

2736 

Kiralzk oda - Sıhat vekaleti karşı
sında Çakatay sokaktan Arman sokak 
A11 Miimtaz bey apartmanı birinci kat 

2753 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için JO Kuruş 
!ki defa için SO Kuruş 
Üç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruıı alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilan için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
Irk olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir .kü -
çük ilan 120 harften ibaret olma -
hdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi ıeçme
mesi lazımdır. Bu miktarı ıeçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tibi -
dir. 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez-ı 
dinde. Yenişehir, Emciler caddesi 8 Satahk : 
numaralı apartman • daire No. 10 a 
müracaat. 2754 

Kiraltk - Mobilyalı veya mobilya
sız kalorifer sıcak sulu bir oda kira -
lıktır. Yenişehir Atatürk alanı Kalaç 
A~N~& 2"8 

Kiralık - Yenişehir, Kocatepe, Kı· 
zılırmak 15 numara, üst kat, bol gü 
neş, bol hava, sekiz göz apartman ey
lülden itibaren yüz liraya kiralıktır. 
Telefon : 1386 2761 

Kiralık - Aile yanında bayan için 
1 oda ve geniş 1 balkon. Elektrik, 
banyo, dahil 12 lira Sıhiye karşısı, Jl. 
kiz sok. No. 19 son kat Tel: 3437 den 
23. 2765 

Kiralık - lsmet paşa mahallesinde 

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

2681 

Satılzk arsa - Çankayada asfalt ü 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa içir 
de Ankara taşı olduğu halde uygur 
fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

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

Tel. 1953 2700 

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

2701 

polis noktasının altında Tinli sokak Acele satılık hisse: - Yapılmakta 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira- olan küçük evlerden D tipinde bır 
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. hisse devren satılıktır. Telefon: 1538 

2766 2714 

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 

Acele satılık - Yatak odaları gra
mofonlu Marconi salon radyoım ço -
cuk banyosu çocuk spor arabası Kı -
zılay karşısı Soysal Apartmanı kapı 
3 daire 4. 2733 

Kiralık - İki oda bir hol, matbah Satzlık otomobil - Az kullanılmış 
ve banyoyu havi bir daire kiralıktır. 935 model Fort tenezzüh otomobili 
Dikmen Zeyrek caddesi Itık apart • Eskişehir garajında Hilmi ustaya mü 
mam kapucudan sual, Telefan: 3176 racaat edilmesi. 2746 

, 
ULUS 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

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

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in
ıaatın 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. Tek lifler 9 
Ağustos 939 çarıamba günü 
saat 15 şe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmi~ olmcılıdır. 2671 

Dr. Asaf Koryak --.. 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla-

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 · 19 Ev 
've muayenehane.de Ti.: 3618, 

Kuru ceviz kerestesi 

Divanı Muhasebat 

Bir elektrik ve felefon 

memuru aranıyor 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Dairemizin (65) lira şehri ücretli 
elektrik ve telefon memurluğu mün • 
haldir. Taliplerin bu işlerde ehliyeti 
olduğuna dair vesikalariyle idare ve 
hesap itleri müdürlüğüne müracaat -
tarı. (3425) 13388 

Topu ve Kadastro 

Demir sa~ dolap ahnacak 
Tapu Kadastro Umum Müdürlü • 

ğünden: 
1 - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve 

beherinin muhammen bedeli 75 lira o
lan 200 adet demir saç dolap kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muvakkat teminat 1125 liradır. 
3 - Eksiltme 2. 8. 939 tarihine mü 

sadif çarşamba günü saat 15 te tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü leva · 
zım dairesinde müteşekkil eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve resimleri Ankara 
da umum müdürlük levazım dairesin
de ve 1stanbul'da grup tapu sicil mü
dürlüğünden parasız olarak verilir , 
Ve nümuneleri bu dairelerde görüle-

bilir. ı 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel · ı 
geler ve 1125 liralık teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplariyle bir-1 
likte kanunun tarifatı ve şartnamede ·~ 
ki şeraite tamamen uygun ve noksan
sız olarak yazacakları teklif mektup
larını havi zarfları ihale saatinden bir 
saat evel komisyon reisine vermeleri 
ılan olunur. (3098) 13085 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu

hafızlığından : 

2772 

Ankaranın İvedik çiftliğinde Hak
kı efendi ve bal oğlu tarlaları ve yol 
ile mahdut tahtacı oğlu Ohanesin fe
rağından nisan 94 daimi vakıf defte
rinde kayıtlı değirmen mumaileyh 

ü- İsteyenlere istenildiği şekilde ya - ·-Tcv.fik..ıd•pcli jM&f.uıı badat ala..v hc-
• ~'·"'·r.• .... ..ın. -.g-..nı •• Tttthl- A3ffrrstuın."t1 beyinden nisan 313 daimi defterinin 49 
Bay Rahmiye müracaat. 2752 14, 15 NO. !arına kayıt olunduktan 

Çok ucuz ve acele satılık arsalar _ sonra vefatlariyle üç sehim itibariyle 
Rus sefareti karşısında Toprak ofisi ıki sehmi mahdumu Necip ve bir seh-

~iraJık - 2 
oda ~utba~, banyo, ka- ittisalinde 289 - 569 - 858 M. imarca , DAKTİ LQ KURSU • mi de Fatma Sadiye namlarına cilt 31 

lorıfer sıcak sulu bır daıre. Atatürk parselenmiş üç arsa Tel: 1953 Sanai sahife 55 K. sani 341 tarih ve 7 NO. 
bulvarı Kalaç Ap. Tel: 1477 2776 Cad. 82 2769 61 iNCi DEVRE sında kayıt edilmiş olup münakalesi 

K . sine Ağustos ilk haftasında baş- yoktur Digver nısıf hı's t k d ıral.ık - Bahçeli ve kaloriferli ev. Satılık ev - Mahpushane cı'varın - . se apu ay ı 
B h l ı d . d' lıyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) mucibince Tevfik efendi uhdesinde 

a çe 
1 

ev er e tanzım e ılmiş ha • da Çeşme mahallesi Sergi sokak Şef- ayda diploma verilir. 1<aldıg~ ı anlaşıl kt · d 19 
v_ uz. ve.bahçesi ile kolayca kullanılır kat yurdu karşısında No. 17 ı'k'ı katlı ma a ıse e şevval 

d k Belediye sırasında Hanef apart. 1256 tarihli vakf' .. · b 
ıktısa ı at. Kaloriferi cami bec bu • 3 odalı muhtacı tamı'r bı'r ev satılık - ıyeye gore ış u nı-

'$ kat 1 No. 4 Telefon: 3714 2780 sıf his e · M f v çuk odalı ev. TJ: 2610. 2784 tır. Atpazarında bakkal İbrahim Ka _ s nın usta a oglu Abdullah 
vakfından olup minelkadim vakıflar 

K . nncaya müracaat. 2812 "d ıralık - Doktor muayenehanesi ı aresinin tasarrufunda bulunduğun-
ve yazıhane oJmağa da müsait cephe- da~ bahisle vakfı namına tescil talep 
de 2 odası bulunan kaloriferli bir da- Dans dersleri edılmekte olduğundan bu nısıf hisse 
ire. Atatürk bulvarı Güven Ap. No. 3 Aranıyor : hakkında 1515 NO. lu kanun hüküm-
Tel : 2610 2785 - Azami bir ayda mükemmel dans :e~ine göre tasarruf hakkının tesbiti 

Kiralık - Kooperatif arkası Yusuf Ar~nıy~r - Acele satılık mümkünse öğretilir. Müsait salon ve müzik mev- ç~n .. tayin olunan 10.8.939 perşembe 
Esendemir 2 inci Apr. 2 No.lu daire· kalorıferlı ve parkeli apartman aranı- cuttur. Ulus'ta G. M. rumuzuna mek· gunu saat dokuzda mahalline tahak • 
de aile yanında bir bay kin banyolu yor. Kızılay • B. akanlıklar civarı Ulus tupJa mu"racaat. kuk memuru gönderileceğinden bu 

'$ 1 Tediyatta teshilat nısıf hisse degvirmen üzerinde tasar-bir oda. İçindekilere müracaat. a rat rumuzu ıle mektupla müracaat gösterilir. 2777 
2790 2723 ruf i~diasında bulunanların veya her 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer- iş verenler : 
ti bir oda kiralıktır. Kızılay karşısı ---------
birinci Ragıp Soysal Ap. İkinci kata Bir mürettip alınacaktır _ Yıldız 
müracaat. Ti: 2315 2791 matbaasına müracaat edilmesi. 2759 

Kiralık - Mutbak banyo müşterek 
bir oda kiralıktır. Yenişehir Selanik 
caddesi Türe sokak Şen yuva Ap. 1 iş arayanlar: 
No.ya müracaat. 2793 

Kiralık - Vekaletler karşısında ö 
/<:arıyor - tedenberi en ··m -Meşrutiyet caddesi üzerinde Türe ~ . mu 

sokağında Şenyuva apartımanında t~z tıcaretıh:el~de .~e müessesatı ma 
çatı katında iki odalı bir daire kira . lıyede çal ş 1 sulu muzaafaya va -

, Satılık 
Dö~eme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma • 
mUI 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 
posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 

hangı bir hak iddia edenlerin resmi 
vesikalariyle muhafızlığımıza veya 
mahallinde o gün ve saatte tahakkuk 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(3414) 13410 

:!•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
~Dr. A. RİZA TARLAN~ - -
E Cebeci Hastanesi = 

-11-

.--------------------------, Devlet Hava Yollar1 Umum Müdür-
lüğünden : 

" 
Hatlarımıza ilôveten 7 ağustos 939 pazartesi 

gününden itibaren İstanbul - İzmir arasında 

(doğru) seferler ba_şlıyacaktır 

Hava hatları 

Ankara - İzmir (İstanbul üzerinden) 
İstanbul - İzmir (doğru hat) 

Bilet Fiatları 
Gidiş Gidiş • Dönüş 
Lira Kr. Lira Kr. 

40.00 
20.00 

57.00 
28.50 

7 Ağustostan itibaren hareket saatleri 

Ankaradan hareket 1stanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 00 

İstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 20 

lstanbuldan hareket 1zmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

İzmirden hareket İstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 00 

Ankaradan hareket lzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 17 45 

!zmirden hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat dakika 

9 00 11 45 

Fazla tafsilat ıçın: Meydan Müdürlükleriyle Acentalara müracaat e -
dilmesi. (3326} 13285 

~~~===~-~-::::..:=---==-~-----!ı·,ı --._..---

: .~~ POKER· : 
1 ~~ PLAY 1 

11 ----~~=-=-=-~~-~-=:::::=:-'= - - - - - - - - -
Ankara Satıt Deposu: Yeni Hal Numara 1 - 59 

Kôğıtçı M. Nedim İ rengün Telefon : 2246 

:!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

E SAÇ BAKIMI GÜZELLICIN EN BiRiNCi ŞARTIDIR ~ 

~ PETROL NİZAM § ----------
: Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri 
: mücerrep bir ilaçtır. 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer 

~1111111 N1ZAMETTIN DiLER TAKSIM Eczanesi 5014111111ııi=' 

Kok kömürü sahşı 
Ankara memurlar kooperatif 

Şirketinden : 
lıktır. 2802 kıf bir bay her hangi bir ticarethane --------------

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

E Sabık Sari ve İntani hastalık- : 
: lan mütehassısı. : 
: Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : 
: Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gelmittir. 
Ortaklarımıza taksitli satıılara batlanılmıthr. 

Ucuz ve kuru kömür almak ve kııın rahat etmek istiyen say1,1 
ortak ve müşterilerimize timdiden kömürlerini almalarını tavsi-at. 2796 

Kiralık Oda - Ecnebi aile nezdin
de güzel büyük bir oda kapısı ayrı 

hlnyosu ve kaloriferi vardır. Yenişe . 
hir Arman so~k numara 1. 2804 Daktilo işleri - Evinde kendi ma· 

. kinesinde çalışmak Üzere bir bayan 
. Kzralzk - Bir bay veya_ bayan için türkçe daktilo işleri aramaktadır. U· 

b•r oda ki~alıktır. Kara~~lan hükü- !usta A. rumuzuna mektupla müra 
met caddesı No. 66 ya muracaat. 2806 caat edilmesi. 2813 

Kiralzfc mobleli. moblesiz oda _ 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Orduevi 
karşısında Sevim Apartımanı No. 3 

C: lireye müracaat. 2807 

Kiralık ucuz odP - Taşhan civa -
rında banyolu apartımanda. Müraca -
<:t sabah akşam Anafartalar caddesi 
( No. Jt 1) 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 
a rkasında İhsan bey apartımanında 
ikinci kat 4 numaraya müracaat edil-
mesi. 2814 

lş arıyor - Sanat okulu inş'lat şu
besinden diplomalı ve tct,Ubcli bir 
genç bina inşaatı htsap v<.. kontrol 
işlerini kabul etmektedir. l&viçre o
telinde R. T. adresine mlirawıat. 

2818 

lş arzyor - Diplomalı elektrik mü
hendisi iş arıyor. Şerait ehvendir. 
Adres: Bay NEUMAN İst.mt.ul Tak-
sim Bahar sokak No: 14 2819 

Zayi - İstanbul Beylerbeyi nüfus 
dairesinden aldığım nüfus kağıdımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

331 doğumlu Rakım oğlu 
2815 Mahmut Boren 

:!'"' Dr. Abidin Enginsoy mı~ 
ECebeci Hastanesi Bakteriyologu E 

§ ve salgın hastalıklar• mütehassısı § 

§ Tahlilat laboratuarı Ti. 1725 § 
§Yenieczane üstü Kınacı han pasaj§ 
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ULUS - 20. inci yıl. - No: 6463 

İmtiyaz Sahibi 
İıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baınnevi ANKARA 

= 2416 = 
.,,1111111111111111111111111111111111111;: ye ederiz. 2669 

YEN/ 
BU GECE 

BETOVEN 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

Harry Baur 

Gündüz iki fiJm 

1 - San Zambak 

2 - Benden Mesut kim var? 

Seanslar: 

14,45 • 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - GiZLi TEŞKILA T 

2-KARANGA 

Seanslar : 
H,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
AŞKIN UY ANIŞI 

İki film birden 

1 - Kırmızı Çiçek 
Leslie Howard • Merle Oberon 

2 - Kanlı Yol 
Buck Jones / 

Seanslar: 

12 • 14 - 16 • 18 • Gece 20,30 da 

BU GECE Anka~apalas yamndaki Açık Hava Sinemasında Hz. Süleymanın Hazineleri 
Cebecı ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 



GÜMRÜK TARİrESİNDE YAPILAN TENZİi.AT ÜZEBİ:NE. 

e iZC,A 98 ~ 

e RC.A 911 it. ...wddi 

Daima birinci olduğu gibi, RC A, 1939 
radyo çeşit:lerinin yeni satış fiat:larını 

birinci olarak ilana muvaffak oımuşt:ur. 

Bu harikulade radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi şüphesiz bula
caksınız. 

Fiat:ları ise, elbett:e bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni RCA radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yokt:ur. 

VENi SATIŞ FiATLARI 

6 ay taksitle 

RCA 94-X 

RCA 95 

RCA 86 X-4 

modeli T. L. 35.-

~("\ 

il 70.-

12 ay taksitle 

RCA Niagara I s lambalı n 115.-

RCA 98 • 8 j o • 170.-

RCA 911 t 11 • • 225.~ 
RCA 912 • 12 • • 270.-

RCA 911 - K il 11 .., Mobllyell D 305.-

RCA 912-K o 12 D o » 360.-

911 - u ., 11 " ftaôYoaramofon • 450.-

1> 12 .. • o 565. ·-

111 15 il o .650.-

BOURLA BiRADERLER 
İSTANSUL - ANKARA - IZMİR 

• 

• RC.A. 912 ~/ 

~ 

e RC.A 91 Z K *6ddb 

\ 


