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Halk Cümhu r isimiı lnönünü 
un 1 zahürlerle 

Cümhurreisi lnönü dün saat 11.40 da §ehrimize dönmvşlerdir. 
Milli Şefi getirmekte olan hususi tren gara girdiği zaman başta Büyük 

Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda olduğu halde vekiller, Par ti 
Genel Sekreteri Fikri Tuzer Parti Müstakil Grup R ci• Vekili Ali R a n a 
Tarhan, mebuslar, Hariciye Vekaleti Genel Sekreteri Numan 
-------------ı Menemencioğlu, Büyük Erkanı 

Tahminler 
ve ihtimaller 

Harbiye İkinci Reisi Orgeneral 
Asım Gündüz, vekaletler ve bü ~ 
yük erkanı harbiye ve milli mü -
dafaa erkanı, Ankara mevki kuman 
danı General Kemal Gökçe, Anka • 
ra merkez kumandanı ve emniyet 
müdürü ve bu arada bir çok zevatın 

F. R. ATAY bayanları peronda hazır bulunmak~ 
Danzig buhranı yeniden bütün ta idiler. 

. .. .................................... ........ . 
Milli Şef~in 
teşekkürleri 

Riyaseticümhur Umumi Ka
tipliğinden : 

Kabotajın yılclönümü müna· 
aebetiyle resmi ve huıuai zevat 
ve kurumlardan aldıkları teb· 
riklerden çok mütehauiı olan 
Reisicümhur ismet lnönü te· 
fekkür ve mukabil tebrikleri· 
nin iblciğına Anadolu Ajansını 
memur etmiflerdir. ( a.a.) .................................................... dikkatleri üstünc\f toplamakta- (Sonu 3 üncü sayfada) 

dır. Hiç fÜphe yol< ki harpsonra- -------------------------
•• devrinin en nazik ayları için
deyiz. Avrupa kıtasınm her tara· 
fında bir tek sual zihinleri yakı· 
Yor: h arp mi, sulh mu? 

B ir kıılrm tahminlere göre eğer 
totaliter devletler harp edecek • 
lene, gelecek seneyi beklemek 
gafletinde bulunmıyacaklardır. 
Şimdiki hazırlık humması içinde 
her geçen gün onların zaranna • 
dır, demokrasiler cephesinin le -

B. Tayfur Sökmen dün 
Hatay'dan ayr1ldı 

Sabı k Hatay devlet reisi, halkın 
büyük tezahürleriyle uğurlandı 

hindedir. Almanya, hasattan son- ---------------..,, Antakya, 2 a.a. _ Hatay meclisinin 
ra, orağını bırakıp silaha ıarıla- · · · . ", . .,..,1:... · ........ : verdiği kapanma kararı münasebetiy-
caktrr. le Tayf.ur Sökmen tarafından gönde· 

Diğer bazı tahminlere göre, e- M·ıll"ı 'el'ı'mizin rilen telgrafa Milli Şef İnönü'nün 
ğer almanya ile İtalya birkaç r/ verdiği cevap bütün Hatay'da derin 
h 1 d F ' b d bir minnet ve şükran ile karşılanmış· am e e ransa yı ertaraf e e • 
ceklerine inanmazlarsa bu tehli- den ı'zcı· ıere tır. ı k ı· Hataylılar, nönü'nün haklarındaki 

e ı macareya atılmıyacaklardır. 
Ç.. kü' k (Sonu 8 incı sayfada) 

un arşı tarafta mukavemet 
tekarrür ettiği zaman, totaliter yüksek illif allar1 
cephe gıdasız, malzemesiz kal • 
ınağa, siperlerde çürüyüp dağıl • Kabotaj bayramı münasebetiyle 
mağa mahkumdur. Münakalat Vekili Ali Çetinkaya'nın 

Yeni bir emrivaki tecrübesi j. çekmiş olduğu telgrafa, Milli Şef İs
le,sulh blokunun yeni bir imtiha. met İnönü aşağıdaki cevabi telgrafla 
na çekilmek ihtimalinden bahse· mukabele etmişlerdir : 
d0 nl d B bl k R Kabota1'ın yıldönümü münasebetiy-• er e var. u o , usyasız, 
umumi bir harbi göze alabilecek (Sonu 3 üncü sayfada) 
midir? Yoksa herhangi bir kaça- ~==~:::=:m==~ 
nıl\k arıyarak, emrivakii kabul 
erlecek midir? Bu ikinci ihtimal. 
11ulh blokunun zafa ve iflasa uğ
ra "nası demektir. 

Muhtelit Encümen 
Teşkilatı Esasiye ve A dliye E n

cümenlerinden mürekkep muh
telit encümen bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

••• 

B. Çember/ayn dün bir nutuk söyledi 

Kritik ve tehlikeli bir 
devirde yaşamaktayız 

Lüzümu hissedilirse 
Tecavüze mukavemet için bütun sikletimizi 
teraziye koymağa hazır değiliz sanılmasın ! 

Londra, 2 a.a. - Bugünkü milli hizmet tezahürü 
münasebetiyle, başvekil B. Çemberleyn, akşam üzeri 
radyo ile neşredilen bir nutuk söylemiştir. 

Başvekil, evela modern harbin, mazide, milletlerin 
yalnız silahlı kuvetlerinin i~tirak ettiği anlaşmazlık · 
larla kıyas edilemiyeceğini ve modern harpte bizzat 
sivillerin de ilk safta yer alacağını tebarüz ettirmiş ve 
demiştir ki: 

"- Her vatandaşın vazifesi, memleketin müdafaa
sına yardım etmektir. Bu sebepledir ki sizlerden he· 
pinizden, milli hizmette ne iş yapabileceğiniz ve ne 
gibi bir rol oynıyabileceğiniz soruldu. Sizler cevap 
verdiniz ve birkaç ay içinde müdafaa kuvetlerinı bir 
milyon 250 bin gönüllü ile takviye ettiniz . 

Milli hizmet gönüllülerinin gösterdiği feragat ve 
vatanperverlik zihniyeti her türlü takdirin fevkinde -
dir. Birçoklarınız, vatana müessir hizmet için talim 
görmek üzere istirahat ve tatil zamanlarınızı verdiniz. 
Geçen her gün sivil müdafaa sahasında yeni terakki · 
lere şahit olmaktadır. Başka sözler ilave edecek deği. 
lim, yalnız bu hususta majestenin size hitap eden bir 
mesajını okuyacağım.,, 

Burada B. Çembcrleyn kıralın kısa bir mesajını O· 

(Sona 7 inci sayfada) 

• 
Dün radyo ile 
İngiliz milletine 
hitaben bir nu

tuk •öyliyerek 
karalın ela bir 

1 me•aiını okuyan 
lngiltere BCZfVe • 

kili B. Ncvil 
Çemberleyn 

• 

Almanya Danzig'i işgale kalkarsa 

Yurtta deniz 
bayramı 

Zonguldak, 2 a.a. - Kabotaj hak· 
kının türk bayrağına intikalinin yıl· 
dönümü olan 1 temmuz deniz bayramı 
münasebetiyle bugün Zonguldak baş· 

1 tan başa milli renklerle süslenmiştir. 
Saat 10 buçukta denizçilerimizin ·ve 
halkın iştirakiyle cümhuriyet meyda· 
nında umumi bir toplantı yapılmış ve 
istiklU marşiyle başlanan bu merasim
de devlet denizyolları acentası Sürey· 
ya Ayyıldız söylediği bir nutukla gü· 
nün önemini tebarüz ettirmiş ve sü· 
rekli alkışlar arasında başta Reisi
cümhurumuz İsmet İnönü olmak Ü· 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Fransız-İngiliz garantisi 
derhal harekete gelecek 
B. Bonne bu 

Elçisine 
noktayı 
açıkça 

Alman büyük 
bildirdi 

Fran•ız Hariciye Nazırı Bonne çalııma oda•ında 

Paris, 2 a .a. -Almanların Danzig'deki faaliyetlerinden bahseder. 
Pöti Parizyen gazetesi diyor ki : 

''Hariciye nazırı B. Bone, dün, Almanyanm Paris elçisi ile yapugı 
gÖrÜ§mede, Danzig'de ve şarkta ve bilhassa Polonyaya karşı almanların 
faaliyetleri ile alakadar İngiliz - fransız hattı hareketini kendisine '..>ildir· 
miş, lngiltere ve Fransayı Polonyaya bağlıyan taahhütleri hatırlatmış 
ve bu taahhüdün zamanında tamamiyle yerine getirileceğini de ilave et
miştir. 

İşte Almanya, Danzig hakkındaki ~ 

Hitler planlarını tatbik mevkiine ko - ı Hususi bir vazife ile 
nulduğu zaman, birbirini takip ede • --------------.....--......... 
cek hadiselerin teselsülünden tama • 
miyle bugün haberdar edilmiş bulu -
nuyor. Bu suretle eğer ihtimallerin 
en fenası bir gün tahakkuk ederse hiç 
kimse ben bunu istemedim deyemiye
cektir .,, 

Devam edebilmesi birçok şart
J .. ,.ın tahakkuk etmesine iktua. 
~i yardımlasmıya, blok devletle
r" arasındaki münasebetlerin 
tanzim edilmesine bağlı olan bu 
blokta, kendi kendine rnhilal et-

BÜTÇE E NCÜM E N i 
Bütçe Encüm en i bugün saat 1 O 

da toplanacaktır. 

Dün Ankara'da atıcılık ve atletızm müsabakaları yapılmış, ylizme mliubakaları hava. 
nın bozuk olmasından dolayı tehir edilmiıt ir. İstanbulda Milli Küme Maçlarına devam 
olunmuş ve Beşiktaş Fenerb:ıhçeyi 4--2 yenmiştir. Ayrıca Taksim stadyomunda pro -
fesyonel, güreş müsabakaları yapılmıştır. Yukarıdaki resim bundan önr.eki Fener • 
Beşiktaş ma~ından bir safhayı eosteriyo.r, Spor haberlerımiz 7 inci sayfadadır, 

Garanti ne zaman harekete 
gelecek? 

Maten gazetesi diyor ki: ı 
"Bir kere daha hatırlatalım ki. Dan

( Sonu 7 inci sayfada) 

Fon Papen 
Moskova'ya 

gidecek 
[Yazısı 7 inci sayfada] 
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Hatay zaferi dolayisiyle 

Hatay ve sanatkôr 
Hatiplerimiz, muharrirlerimiz 

Hatay itinin hallinden sonraki ilk 
sözlerini söylemiş oldular. Yabancı 
matbuatta tabiatiyle birçok yeni 
hükümlere rastgelcceğiz. Yalnız 
müttefiklerimiz değil, bitaraf insan
lık alemi bu işten sitayişle bahsede· 
cektir. Malum tarafın bu mevzuda 
aleyhtarlık yapmak için garip hat
ta gülünç feyler yazacağını da ko
layca tahmin edebiliriz. 

1921 yılında yapdmıf bir muka
ve]e ile kendisine hususi bir idare 
verilmesi kararlaşmıı olan Hatay, 
son yıllarda buna kavuıarak milli 
arzusunu ifade fırsatını buldu, ken
dini ana vatana bağladı. Mukavele
yi aktedenler on sekiz yıl Önce ta
nınmıı bir hakkın bu asil tezahürü
nü kabulde, mevcut dostluğun tak
viyesi fırsatını buldular. İki yıldan
beri bu çok açık yol üzerinde ilerle
dikçe aleyhtarlrklarını arttıranların, 
iyi neticeyi hayretten ziyade hid
detle karşıhyacak]arı muhakkak. 
Fakat kimin umurunda. 

Hatay itini timdiye kadar heye
canla takip edip onun artık halle
dildiğini gören Türkiye halkı ne dü
fÜnÜyor, ne duyuyor?... Bunu tes· 
bit bir vazife, faydalı ve zevkli bir 
vazifedir. 

Yalnız hatibi, muharriri değil, 
köylüyü, itçiyi, talebeyi, hocayı ken
di samimiyetleri içinde dinlemek la
zım. Hatay heyecanını tarlada, tez

Yazı, ses, resim olarak türkün bu 
itten duyduğu sevinci, ıtırunanı bat· 
ta gururu yarına nakletmek vazifesi 
onlara düşüyor. 

Kolaylıkla tahmin edebiliriz ki 
halk, Hatay işini asla birkaç yÜz 
bin nüfus ve ıu kadar satıhta bir 
toprak meselesi telakki etmemekte
dir. En kara günlerde, Hatay'ın çok 
gerileri dişle tırnakla bir avuç insan 
tarafından müdafaa edilirken, onu 
azimle, celadetle hukukan olsun 
kurtaranlara minnet çok büyüktür. 
Kurtuluıtan sonraki çahtma yılları 
içeride muasır insanlık seviyesine 
ula§an, dııarıda bütün sulh sevenle
rin hürmetini kazancın bir Türkiye 
yarattı. Bu büyük İşe baş olanlar 
zamanı gelince Hatay mevzuunu da 
asıl davalar arasına aldılar. Müeb· 
bet Şefin aıhatinden çok ıeyi bu u • 
ğurda verdiğini memleket; acıların 
en büyüğü ile duyarken Milli Şefin 
bu çetin iti en güzel şekilde hallede· 
rek dünya sulhuna temel yaptığmı 

da iftiharla anmaktadır. Bütün 
yurt, Hatay itinde derin bir acı ile 
genit bir sevincin asil tezadı içinde 
en büyük minnet ve teselli hislerini 
duymaktadır. Uzun yıllar hasretini 
çektiklerine kavuşmanın zevki ile, 
davasının isabetini ve sulha olan 
hizmetini bir daha görmenin gunır 
ve ıtmınanı bütün yürekleri doldur· 
maktadır. 

Türk sanatkan bütün bu hisler 
gahta, köyde, kasabada hülisa Tür- ve heyecanlar senin kalbine, senin 
kiye topraklarında ve halkında bü- nıhuna giden büyük yolu aramak

tün asilliğiyle kavramak gerek. Bu·l tadır. 
nu sanatkarlarımızdan bekliyoruz. K. ON AL 

\1-1 AVA 

~)\l 
Yurdta yeryer 

yağışlar oldu 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı ve hafif fırtınalı geçmiş ve rüz 
gar timali garkiden sekiz metre hızla 
esmiştir. Günün en yüksek sıcaklığı 
31 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Kocaeli ile orta Ana -
dolunun bazı yerlerde orajlt, Karade
niz kıyılarında kapalı, doğu Anadolu 
bölgelerinde mevzii yağışlı geçmiş • 
tir. 

24 saat içindeki yağışların karemet
reye bıraktıkları su miktarı Ilgın'da 
1 i, Emet'te 13, İnönü ve Bilecik'te 10, 
E.;kişehir'de 7, Polatlı'da 5, Uşak ve 
Nazilli'de 4, diğer yağışlı yerlerde de 
bir kilogramdır. 

Rüzgarlar cenup Anadolusu ile E
ge bölgelerinde garpten diğer yerler
de umumiyetle timalden saniyede en 
çok 9 metre hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklıklar İzmir ve Edirne'de 31 
Erzincan'da 32, Malatya ve Elazığ'da 
33, Manisa'da 34, Mardin'de 36, Siirt
te 37, Diyarbakır'da 39 derecedir. 

Dr. Kemal Süleyman 

Gülhaneye tôyin edildi 
Ankara Cebeci Deniz askeri hasta

nesi bevliye mütehassısı Dr. Kemal Sü 
leyman Serav İstanbul Gülhane hasta
nesi profesörlüğüne tayin olunmuş -
tur. Asistanların imtihanında hazır 
bulunmak üzere dün akşamki ekspres· 
le yeni vazifesi başına hareket edecek 
olan doktora arkadaşları bir veda .ziya
feti vermişlerdir. 

Ankarada bulunduğu bir kaç sene i
çinde gerek meslekdaşları ve gerek 
şehrimizin münevver muhiti arasında 
kendisini çok sevdirmi§ olan Doktor 
Kemal Süleyman'ın ayrılışiyle Güta -
ne hastanesi çok değerli bir eleman ka
zanmış olmaktadır. Profesör Kemal 
Serav'ı terfi ettiği için tebrik eder, ye
ni vazifesinde de muvaffak olmasını 

dileriz. 

Gayrisafi irat üzerinden 
f arholunacak kazan~ vergileri 
Gerek yeniden işe başlamıf, gerek 

ötedenberi işe devam etmiş bulunsun 
gayrisafi iratları vergilerine matrah 
tutulan mükellefler ve bu arada kol • 
lektif şirketler beyanname usulünü 
tercih ettikleri ve birinci kanun sonu 
na kadar mensup oldukları varidat da
irelerine yazı ile keyfiyeti bildirdik -
teri takdirde arzuhalin verildiği tari -

lzmir' de tiddetli bir hi takip eden takvim yılının başında 
poyraz fırtınası d~f~erl:rini tasdik .e~.tireceklerdir. ~u 

İzmir, 2 a.a. Dün 18.50 de limanda gıbı mukellefler biltun muamelelerı -
gene ansızın tiddetli bir poyraz fırtı - ni t~sdikli d~ftere kaydedecekler ve 
nası çıkmış ve hayli telaşa sebep ol • takvım senesı sonunda blanço .~ar v.e 
muştur. Bu esnada Mendereğe girmek z~rar hes~pların~n m~ayyen muddet t· 
ü zere bulunan bir Hollanda vapuru ge ç~nde malıye daırelerın.e ':ere~ekler -
ri dönerek liman açığında demirlemek dır. Ancak bu suretledır kı mukellef
m ecburiyetinde kalmıştır Fırtına ıo ı terin vergileri gayrisafi irat üzerin • 
dakika kadar şiddetle de.vam ettikten den .tarh ve ta?akkuk ettirilecektir. 
sonra bir zarara sebebiyet vermeden Malıye Vekaletı bu kararını defterdar 
tedricen yatışmıştır. lıklara bildirmiş bulunmaktadır. 

ULUS 

Bugünkü 
Meclis 

Büyük Millet Meclisi bugün top -
!anacaktır. Ruzname şudur: 

Riymet Divanının heyeti 
umumiyeye maruzatı 

1 - Türkiye - Finlandiya ticaret 
anlaşmasına bağlı 2 sayılı liıteye da
hil 379/ 2 D3 pozisyonunda mevcut 
beş tonluk kontenjandan 1263 kilosu
nun bir defaya mahsus olmak üzere 
379/ 2 D4 pozisyonuna nakli için teati 
olunan nota hakkında İcra Vekilleri 
Heyetince ittihaz olunan kararın tas
dikina dair olan tezkerenin geri veril· 
mesi hakkında Başvekalet tezkeresi, 

Bir defa müazkereye tabi olan 
maddeler 

1 - Devlet ŞQrasında açık bulunan 
birinci daire reisliği ile 3 balık için 
intihap yapılması hakkında Ba§veka
let tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye en 
cümenlerinden mürekkep muhtelit 
encümen mazbatası, 

1 kinci müzakere•İ yapılacak 
maddeler 

1 - Mahsus bir kanunla devletten 
bir hak temin eden veya sermayesinin 
yarısından fazlası devlete ait olan 
banka veya müesseseler memurları -
nın maa§ ve ücretleri ve hizmete gi
riş ve terfi usulleri hakkında kanun 
layihası ve bütçe encümeni mazbatası 

Birinci müz.akereai yapılacak 
maddeler 

1 - Askeri ceza kanununun 148 in
ci maddesinin değittirilmesi, askeri 
muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 
uncu maddelerine birer fıkra ilbesi, 
ve askeri ceza kanununun 47 inci mad 
desinin değiştirilmeıi hakkında ka -
nun layihaları ve Milli Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları, 

2 - Türkiye - Estonya arasında im 
za edilen ticaret ve kliring anla§ma
larının tasdiki, Türkiye - Estonya ti
caret ve kliring anlaşmalarına mü -
zeyyel protokolün tasdiki, Türkiye -
Estonya ticaret ve kliring anla,ınala
rına bağlı 29 aiuıtoı 1938 tarihli pro
tokole ilişik (B) listesinde yazılı 
ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline mütedair teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun liyi· 
haları ve Hariciye ve İktısat encü • 
menleri mazbataları, 

3 - 1926 tarihli beynelmilel sıhhi 
mukavelenamenin tasdiki hakkındaki 
3542 sayılı kanuna ek kanun liyihası 
ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimat ınu
avenet encümenleri mazbataları, 

Çağrı 
Ankara Elektrik Havagazı 9irketle

riyle Adana Elektrik Şirketi, Buna 
Elektrik Şirketi ve müteahhit elek· 
trik 9irketlerinin alınmaıı hakkında· 
ki mukavelenin tasdikini milzakere 
edecek olan muvakkat encümen bu • 
gün saat onda toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni bugUn ıaat 10 
da toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün saat 10 da toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa encümeni bu&ün 
saat 10 da toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

Bornova ziraat mücadele 
İ&tasyonlarının çalışmaları 

İzmir, 2 a.a. - Burnova ziraat mü -
cadele istasyonu havaların fazla ıı -
caklığı dolayısiyle artık göztaşı kul -
lanmamalarını yalnız kükürt kullan -
mıya devam etmelerini bir beyanname 
ile bafcılara bildirmektedir. 

İskôn kanununda tôdiller 

Halkın toprağa bağlanması 

hakkındaki hükümler 
Büyük Millet Meclisinin son toplantısrnda ilk müzakeresini 

yaptığı iskan kanununda değitiklikler yapan proje, göçmenler 
için ve topraksız köylü için birçok yeni hükümler koymaktadır. 
Bu hükümlerin tamamı vatanda,lar lehinedir. 

Bu itibarla birçok ata.kahları olan ı karşı hususi kararların istihsaliyle 
ve kanunlaımaaı beklenen projenin kanun hükmünün tatbik sahasında a-
mucip ıebeplerini alıyoruz: lacağı istikametler tayin edilmiştir. 

" l - 2510 sayılı kanunun 2 inci III - Hazineye ait araziden verile
maddeıi hükmüne göre tahdit edilen cek toprakların 2510 sayılı kanunun 
1 numaralı mıntaka dahilinde bulunan ı 7 inci maddeıine bağlı toprak tevzi 
topraksız halkın ve aıairin bu mınta- cetveli dairesinde ve borçlanma sure
ka içinde toprafa bağlanmasına ve bu tiyle verilmesi ve namlarına temliki 
suretle yeniden yerle9me1ine aynı ka- esas itibariyle kabul edilmiş ise de ba
nunun 12 inci maddesinin A fıkrası zı mahallerde görülecek lüzuma karıı 
mini olmaktadır. parasız olarak verilmesi icabeden ah-

Ezcilmle bu mıntıka dahilinde bu- valde bu toprakların Vekiller Heye
lunan Brilkililer, Revanlılar gibi adet ti karariyle meccanen verilmesi mu· 
leri milhim bir yekOna balii olan zilm vafık görillmüt ve fıkranın bu bendi 
re ile Zeylin gibi oturması yasak olan bu ıuretle tanzim edilmiştir. 
yerlerden kaldırılan ve bu mıntaka 
dahiline yerleımek maksadiyle kendi· 
tiklerinden gelen eıhas; bu madde 
hilkmUne göre topraia bağlatılama· 
mak ta ve binnetiee gayrimiiatakir bir 
vaziyete diltmektedirler. 

Filhakika aynı maddenin B fıkrası 
mucibince ıoyc:a tiirk olup da dilini 
unutmuı veya ihmal etmit bulunan 
köylerle aıiretler efradının, ahalisi 
tUrk kültürüne bağlı köyler ile nahi
ye, kaza ve vilayetler merkezi civarı
na yerletmelerine mesat kanunu mev
cut ise de bu mıntakanın bazı aahala -
rındaki halkın ckıeriyetini bu zümre
nin teıkil etmesi ve nahiye, kaza, vi
layet merkezleri ve civarının mühim 
miktarda isk!na müsait bulunmaması 
sebebiyle bu madde hükmünden dahi 
tamamiyle istifade edilememekt,edir. 

Uzun senelerdenberi buralarda ya
şamış bulunan ve bu zümreye dahil o
lan halkın tasarrufundan, esaslı bir 
surette yerleşmek haklarından mah • 
rum kalmaları ; kendileri için bir is
tikrarsızlığı ve devlet için de her ba· 
kımdan birçok mahzurları da bulun
makatdır. 

Esasen bu halk senelerdenberi bu 
toprak üzerinde çalıımakta ve topra
ğı itletmektedir. Yalnız namlarına 
temlik Mememekte ve hatta mukad
dema temlik edilmit olanların veraset 
yoliylc intikalini bile yapamamakta -
dırlar. 

lıtc hem bu mıntak.a dahllindekı 
türk dilini ihmal etmiı, unutmuş olan 
yerli balkın toprağa bağlanmalarını, 
müstahsil bir hale gelebilmelerini, 
hakkı tasarruflarını ve binnetice ia -
tikrarlarınt temin etmek ve hem de 
iayri müstakir bir vaziyette kalan bu 
halkın bu avziyetleri dolayııiyle ta
haddüs eden ve memleket asayişine 
tesir eden ahvalin önüne geçmek mak 
udiyle kanunun 12 inci A ve B fık
raları teklif edilen §ekilde tadil edil
mi§tir. 

l ıkan ıartları 
l . A fıkratiyle: türk ırk ve kültü

ründen olmıyan hiç bir aşiretin, göçe
be veya ferdin bu mıntakaya yeniden 
yerletrnesine i%in verilmemiştir. 
lI - B fıkrası: iki bend altında tan

zim edilmiştir. 
I bendiyle: öteden beri bu mıntaka

da bulunan aşiret efradiyle yine bu 
mıntakanın abalii asliyesinden olan 
veya herhangi bir suretle yerleımek 
maksadiyle evelce bu mıntakaya gel
miş bulunan topraksız veya az top -
raklı çiftçilerin esas itibariyle mutlak 
surette topraklanmaları ve yerleşme -
teri gayesi istihdaf edilmiştir. 

Ancak gerek toprağa bağlanacakla
rın ve gerekse mahallerin hususiyeti
ne göre bu bağlanma şekli Vekiller 
Heyetince tesbit olunur kaydi kon. 
mak suretiyle de hususi vaziyetlere 

Toprak üzerinde istikrar 
temini 

2 - Yukardaki madde hükmüne gö
re verilecek toprakların müıtehikleri 
namına temliki ve verilen topraklar 
üzerinde istikrarın temini makaadiy
le 2510 ıayılı kanunun 23 ünc:ü mad
deıi: bir fıkra illvesiyle tadil edilmit 
tir. 

Bu kanun mucibince e§hasa verile
cek olan toprakları: hilkümeti mahal
liye tevzi ve tahıiı ettiğine göre bu 
topraklar üzerinde herhangi bir suret
le ıahaı salis tarafından vukubulacak 
iddialara karşı göçmenlerin ve yerleş
tirilenlerin hukuk usulü muhakeme
leri dairesinde ihbarda bulunmalarına 
muallak tutulmaksızın behemehal ha
zinenin dahi yeni malik ile birlikte 
haaım mevkie girmesinin temini mak
sadiyle kanun layihasına bu şekilde 
bir hüküm ilave edilmiştir. 

Kanunda bu yolda bir hükmün mev
eut olmaması; hemen her tarafta bir 
latikraraız4ğı dlvet etmit ve zavallı 
göçmen, mülteci ve iskana tabi bulu
nan eıhasın tasavvur cdilmiyecek de
recede zarara uğramasını mucip ol -
muştur. 

Hükümeti mahalliye tarafından 
müstehliklerine tahsis edilen araziyi 
yeni malikleri senelerce itlettiği ve 
imar, ihya ettiği halde senelrce ıonra 
or~a.ya ';st."-•n. t....ı~ ,.-•-· .-.ı:.:- '-- '--r-

rak üzerinde hak iddiasiyle ikamei 
d!va etmesi veya meni müdahale ka
rarını alması ve ona mukabil zavallı 
göçmen köylünün haklarını takip ede
memesi binnetice ellerinden işledik -
leri bu toprakların alınmasına sebep 

olmaktadır. 
Halbuki iskan edilen eşhasın iska

nını, yerleşmesini hükümet yapmış, 
i!)liyeceği toprağı hükümet kendileri
ne göstermiştir. 

Bu hususta göçmenin, iskan edilen 
fahsın hiç bir sunutaksiri olmadığı ve 
hükümetin kendisine tahsis ettiği top 
rakta çocuk, çoluğu ile çalıştığı hal
de hayatını bağlamış olduğu topra -
ğın aradan seneler geçtikten sonra e
linden alınması ve kendisinin yeniden 
bir sefalete düşmesi hiç bir adaletle 
kabili telif değildir. 

İşte bu g"ibi hallere mahal kalma -
mak üzere toprağı verenin, göstere
nin, iskanı yapanın hükümet olması 
dolayısiyle şahsı salis tarafından açı
lacak bu gibi davalarda hazinenin da
hi yeni malik ile birlikte hasım mev
kie girmesi esası düşünülmüş ve bu 
maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 
Aynı zamanda şahsı salis tarafın . 

dan vaki olacak iddialar, açılacak da
vaların bir müddetle takyidi muvafık 
görülmüş ve bu maddeye (temlik ta
rihinden itibaren 3 sene geçtikten son 
ra müstahikler tarafından ancak taz-

Hayvanlar vergısı 

müruru zaman! 
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Maliye vekaleti , hayvanlar vergisi 
m· :ruru zamanının başlangıcını tesbit 
ve vilayetlere tebliğ etmiştir. 1839 sa
yı lı hayvanlar vergi kanununa göre 
müruru zaman ihbarnamenin tebliğin
d en itibaren hesap edilecektir. Tarhe
dilmemiş vergiler için kanunda tayin 
o unan üç senelik müruru zaman müd
d .i içinde vergi tahakkuk ettirilip 
i: 'ıırname tebliğ edilmiş ise gene teb-
1: ·, tarihinden tahsil müruru zamanı • 
n a başlangıç sayılacaktır. 2898 sayılı 
hayvanlar vergisi kanununa göre tah
sil mürur zamanı başlangıcı, tahakku
kı.ın itan ve cezalı vergilerin de tebliğ 
e d1ldiği mali yılı takip eden mali yıl· 

b';ı olarak kabul olunacaktır. Evelki 
mı'i yıla tesadüf ettiği takdirde tahsil 
n· ruruzamanı verginin taalluk ettiği 
mali yıldan başlıyacaktır. 3343 sayılı 
lııyvanlar vergisine göre verginin ta
;-l lük ettiği mali yılın sonundan itiba-

"' bir mali yıl içinde tarh edilmiyen 
·bedilip de katileştiği mali yılı 

· .. n beş mali yıl içinde tahsil 
an hayvanlar vergileri müru

.ıana uğrıyacaktır. 

Bir düğünün mônası ! 
Fransa'nın ileri gelen diplo• 

matlarından birisinin evlendiğini 
gazetelerden öğreniyoruz. 

Bütün siyaset ufuklarında: 
_ Harp tehlikesi var mı. yok 

mu? 

sualinin sorulduğu §U sıralar• 

da bir diplomatın düğün yapması 
her halde bir falihayırdır. 

Tehlike ihtimali kuvetli olsay
dı, ve bal ayım ağız tadı ile geçi
remiyeceğini tahmin etseydi. dü· 
ğün yapmıya kıyııamıtzdı ! 

Gerginlik! 

İki amatör siya.set meraklısı, 
ellerinde gazete, zamane ahva• 
linden bahsediyorlardı. Birisi Çur· 
çil'in son nutkundan §U cümleyi 
okudu: 

- Gerginlik bu aylarda son 
haddine varacaktır. 

Öteki cevap verdi: 

- Gerginliğe zaten alııtık; 
kopmasın dal 

Bir kelimenin üç türlü imla.ti 

Son günlerde gazetelerde en 
ziyade bahsi geçen kelimelerden 
birisi de Satye'dir. Faka' bazı I'•· 
zetelerde bu kelime: 

- Satyel 
bazılarında! 

- Satiyel 

bir takımlannda: 

- Satiel 
ıeklinde çıkıyor. 

Bir binasına biçilen kıymetler 

gibi. demek ki, bu §İrketin ismi de 

bir türlü imli.ya ıelmiyor. 

Gene gönüllüler / 

Gerçekten gönüllü mü, yokıa 
gönülsüz mü idiler, bilemeyiz. 

Fakat İspanya'yı uzun zaman 
kan deryasına, yangın yerine ve 
harabeye çevirenler bir takım ya· 
bancı gönüllüler ohnuıtu. 

Şimdi gazetelerde Danzig'e de 
ıönüllüler ıönderildiğini okuyo· 
ruz. 

İspanya deninden sonra gö
nüllü kelimesi insanm hotuna git
miyor. Alli.h vere de fU Danzig 
ıönüllüleri de dünyanm baıma 
beli. ıetirme1elert 

Fakat fU zavallı gönül kelime

sinin bu yeniz kullanıhılarma ne 

dersiniz? 

Arapça nefrİyall 

- Arapça değil mi, uydur uy
dur, ıöylel 

Bu sözü vaktiyle biz, baıka 
manada söylerdik. Bir müddet
tir, arapça nefriyata pek fazla 
germi veren mihver devletleri ise 
arapça olarak hakikatleri tahrif 
ediyor ve uydurup uydurup söy
lüyorlar. 

Radyonuzun düğmesini çeviri
yorsunuz; Berlin'den bir: 

- Yalelli 1 dir geliyor. 

Bir parça çeviriyorsunuz; Ro
ma bir badiye ıarkısı çalıyor. 

Daha fazla sabnnız varsa du· 

alar, vaı:zlar da dinliyebilirsiniz. 

Bu moda devam edecek olur

sa, yakında, belki de, Berlin par

fümeri mağazalarında hacıyağı, 

Roma ecza depolarında misvak 

satıldığını; Unter den Linden 

caddesinde agel ve kefiye ile ge

zildiğini; Venedik sarayının ö

nünde maılah giyildiğini de görü
rüz. 

Buna kartı, biz de arapça bir 
cümle kullanalnn bari: 

F atebirii ya ülül • ebaar ! 
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Bir yıl ... 
Bundan bır sen e öııce, bugün Ha -

tayda türk ve fransız kuvetlerinin a -
detçe müsavi olmaları anlaşması im -
zalanmıştı. Geçen yılın bugünleri, Ha
tayın istiklal vesikalarının katileşti -
ği mesut tarihlerdir: Gene geçen sene 
4 temmuzda Ankara'da türk - fransız 
dostluk muahedesi imzalanmıştı. 5 
temmuz -38, Hataya türk askerlerinin 
girdiği gündilr. Yirmi yıl bu tunç yüz
lere hasret kalmış olan vatan toprak • 
tarının sevincini görenler için bu tarih 
kolay kolay unutulamaz. 

On iki ay, her şeyi halletmiye kafi 
gelmiştir. Bu baş döndürücü tasfiye 
süratinin seyrini Hatayın bir rejim me 
selesi olarak, bir Atatürk vasiyeti ola
rak bize kaldığında arayınız. 936 ikin· 
ci teşrininin birinci günü, Be9inci Bü
yük Millet Meclisinin ikinci faaliyet 
senesini açan Ebedt Şef, ıunları söy • 
lemi9ti : 

~' .•• Bu .ırada, mületimizi gece 
gündüz me,gul eden baılıca bü
yük bir mesele, hakiki •ahibi öz 
türk olan "l•kenderun. Antak
ya'' ve havaliıinin mukadderatı
dır. Bunun üzerinde, ciddiyet ve 
katiyetle durmıya mecburuz.. 

Daima kendi•i ile doıtlufa çok 
ehemiyet verdiğimiz F ran•a ile 
aramızda, tek ve büyük me•ele 
budur. Bu itin hakikatını bilen .. 
ler ve hakkı ıevenler, alakamı .. 
zın ıiddetini ve •amimiyetini İyi 
anlarlar ve tabii görürler.,, 

O'nun Hatay için hayatında idrak 
ettiği en mesut hMise, bugün ilk 
yıldönümünü idrak ettiğimiz türk 
askerinin Hataya girişi zaferidir. 
Bu yıldönümünde, gözlerimiz has· 
ret ve minnet yaşlariyle dolu, ma· 
nevi huzurunda efilelim. Ne ka· 
dar vefak5.r olsak, Atatürk'ün ha
yatında huıuıt bir yer almış günlerin 
yıldönümünde adını ne kadar içimiz 
sızlıyarak ansak yeridir. 

Hatay da onun davalarından olduğu 
ve O başladıfı için bu kadar mesut za
ferle bitmi§tir. 

Yeni itiyatlarımız: 
Hava yolla-rının bu sene yeni açtı

ğı hat olan İstanbul • Adana; Ankara 
- Adana; İzmir - Adana da dahil ola
rak, bütün hava yollariyle ıeyahat e· 
denlerin sayısı, geçen seneye göre 
munım oır artış gostermeKteaır. 

Tayyareye binmek bizim için yeni 
bir itiyattır. Aramızda kağnı ve yaylı 
devirlerini yaşamış olanlar, makineli 
kartalın süratinde muhakkak ki bir 
tayyızaman kudreti buluyorlar. Tür -
kiyede vaktin nakit oluşu tellkkisinin 
yerleşmesinde şilphesiz ki haftayı bir 
kaç saate sığdıran bu nakil vasıtasının 
da büyük hissesi vardır. Bu gidişle 
tayyare ile giderken, İzmir üzümleri 
için telsizle Londra şubesine talimat 
veren iş adamı tipini de aramızda gör
memiz uzak değildir. 

Garpte hayatın refah ve ıervet geti
ren nesi varsa hepıine hasretimiz var-
dır. KUTAY 

Samsun ilkokullarına 
diplomaları dağıtıldı 

Samsun, 2 a.a. - Merkezdeki 12 ilk 
okulu bitiren 216 kız 360 erkek talebe 
ye diplomaları merasimle dağıtılmış -
tır. Bunun akabinde yavrular tabur 
halinde Atatürk anıtına giderek çe • 
lenk koymuşlar, sokakları dolduran 
halkın alkışları arasında ve ne§e için • 
de yuvalarına dönmüşlerdir. 

minat davası açılabilir) kaydı ilave o
lunmutşur. 

Şahsı salis tarafından açılan bu gibi 
davalarda; masarifi muhakemenin yal 
nız ve münhasıran göçmene, iskan e
dilen eşhasa tahmili dahi bu eşhas i· 
çin başlıbaşına bir külfet teşkil et• 
mektedir. 

Hatta birçok yerlerde davayı kay
beden bu gibi e§hastan masarifi mu
hakemenin ; bin mü~külatla tedarik 
ettiği mahsulünün, harmanının satıl· 
ması suretiyle tahsil edildiği ve iki 
elleri böğründe kalan ve h ~ bir sunu
taksiri olmıyan zavallı göçmenin se • 
falete düştüğü görülmektedir. 

Bu gibi hallere mani olmak maksa
diyle de bu maddeye (dava kaybedil
diği takdirde masarifi muhakeme Ha
zineye yükletilir) kaydı konmu~tur. 

3 - 2510 sayılı kanunun 17 inci 
maddesine ilişik (toprak tevzi) cet· 
velinde iskanı adi için verilmesi ikti
za eden toprak miktarını; mutlak her 
tarafta vermeğe imkan yoktur. 

Arazinin inbatı kabiliyetine, kıyme 
tine ve vüsatine göre geçimi temin 
edecek toprak miktarı tehalüf etmek
te bulunduğundan verilecek toprağın 
yalnız kemiyet ile takyidi muvafık 

görülmemiştir. 

Esasen tevzi cetvelinde gösterilen 
miktarın her tarafta verilmesine de 
imkanı maddi olmadığından verilecek 
toprak miktarının; mahallin hususi -
yet ve toprağın verim kabiliyetiyle 
mütenasip olmak üzere tesbiti zaru
ri görülerek VI inci fıkra ilave edi:
miştir. 
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İ D 1 Ş PO L 1 TIKA 1 DÜNYA HABERLERİ · 
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Sulhun tehlike noktası 
Südet mıntakaamın ilhakı arife -

eindeki aiyasi atmoafer içinde yaıa· 
mıya baıladık. Ge~cn yazı hepimiz 
hatırlarız: Almanya Südet mınta· 

. . 

Hükumetin verdiği bitaraflık 

kanun projesinin reddi dolayısiy/e 

ISTANBUL Gazeteleri 
k ·ıh , asını 1 ak etmeğe karar verir ver• 
nıez, Çekoslovakya'ya karıı bir pro
paganda harbi açıldı. Südet alman· 
lar~nın ~uliinı ve itkence altında İn· 
ledıklerı ve Hitler'in buna asla razı 
0!amıyacağı gürültü ile dünyaya i
lan edildi. Almanya "manevra,, ba
haneaiyle aakcri hazll'lık yaptı. Bir 
takım kıtalar çek hudutlarına yol· 
landı. S .. d " ·· .. .. u et nuntakası içinde go-
n~llu,, müfrezeler teşkil edildi. Ve 
nıhayet Almanya Südet mıntakaaı· 
nın teslim edilmeşini istedi. ATI'Upa 
bir harbin arife3inde :iken, İngiltere 
başvekili tarihi uçuılarını yaptı, ve 
Südet ınıntakası Almanya'ya terke
dildi. 

Şiındi de aynı tabiyeye ıahit olu· 
Yoruz. Almanya'nm aakeri hazırlık· 
ları almıı yürümüştür. Söylendiğine 
göre bugün Almanya'da iki m.ilyo
lla Yakın asker ailih altındadır. Al
bıan matbuatı, Danır:ig'in ana vata
ba ilhakı iç.in çok ıiddetli bir propa· 
gand&ya baılamııtır. Danzig'te "gö
hüllü,, kıtalan teıkil ediliyor. Sta• 
tüye muhalif olarak aerbest ıehre 
top, &İlah ve malzeme yığrlmııtır. 
Geçenlerde Cöbe1s Danzig'e gide
rek Hitler'm, bu "alman ıehrini,, 
Alma.nya'ya ilhak etmeğe karar 
~erdiğini bildirdi. Şu halde herkea 
&oruyor: 

- Acaba Almanya, geçen aene 
Südet rneM!leainde yaptığı gibi, tim· 
di de bir emrivaki yapmıya kalkı§A· 
cak nu? Ve bunun neticesi ne ola
cakı itiraf etmek laır:rmdır ki, bey
nelnütel münasebetlerin bu çığırın· 
da ne olacağını tahmin etmek zor
dur. Hatta denilebilir ki mümkün 
değildir. Çünkü her fey bir adamın 
takip edeceği hareket hattma bağ
lıdır. Hitlcr'in ne yapacağını anlat· 
nı.ıya yardım edecek hiç bir amur 
"da yoktur, Matbuat yok. Meclis 
Yok. Efkarıumumiye yok. Şu mu· 
lıaklıı:aktır ki Hitler'ia bir iıaretiyl• 
Dau.zig ayanı, serbest ıehri :Al· 
rnanya'ya ilhakına karar •erecek
tir. Bugünkü §artlar altında da böy· 
le bir ipret. bir Avrupa harbinin 
baalaag..:ı olabilir. ~Ü Danır:İg 
rne lesiyle Südet lesi arasında 
zahiri manzara itibariyle bir benze
Yit olmakla beraber, bugünkü tart
lar geçen seneki ıartlara benzeme -
hıektedir. 

Geçen sene Südet meselesi çıktı
ğı "Zaman, İngiliz matbuatı, Alman
ya'nm ha'kknu teslim eder yazılar 

yazmrtlardı. Sonra anlaııldığı gibi, 
lngiltere hükümeti de bu mmtaka· 
nın Almanya'ya ilhakına evelden 
karar vemıit bulunuyordu. Gerçi 
Çekoslovakya Fransa ve Sovyetler 
tarafından garanti altma almmışb. 
Fransa bu yüzden harbe girdiği tak· 
dir<le lngiltere de Fransa'ya yardan 
edeceğini İngiliz hükümeti bildir
ıniıti. Fakat lngiltere'nin bütün fa
aliy~ti, Südet mmtakaamm Alman
ya'ya terki auretiyle bir harbe mey· 
dan verilmemeı.i noktasında toplan
ınııtı. Almanya bunu bildiği içindir 
k! ağll' bastı. Hiç ricat etmedi. Ve 
nıhayet lngiltere'nin yardmıkiyle 
muvaffak oldu. 

Bu.gün beynelmilel §artlar geçen 
&enekı tartlara benzemiyor. Bir de
fa Almanya'nın davaaı 0 derece 
ıağlam değildir. Geçen sene Alman• 
ya, Veraay ıulhunun zincirlerini 
kırmaktan baıka bir gaye pe§İnde 
görünmüyordu. Bugün müatevli va
ziyetindedir. Geçen sene lngiltere 
Almanya'nın Südet mmtakuını al· 
masrna engel olmak §Öyle dursun, 
bilakis bu gayeyi elde etmesine yar· 
drmcı idi. Bu sene lngiltere Polon
y~'ya karıı en kati taahhüde giri.t· 
nuş bulunuyor. Ehemiyetli bir fark 
fUdur: geçen aene Almanya Çekoa• 
lovakya ile karıılaşıyordu. Bütün 
d'" unyanın bu millet hakkında duy -

B. Hull müteessir 
Fakat gayretlerine devam edecek 
Vaşington, 2 

a.a. - Kongre bi -
taraflık kanunu • 
nun tadili hak -
kında hükümetin 
verdiği altı mad -
delik kanun pro -
jcsini üzerinde e· 
saslı tadilat yapa-
rak kabul etmiş • 
tir. 

Hariciye nazı 
Hull, beyanatta 
bulunarak hükü -
metçe tevdi edi -
len bitaraflık pro-
jesinin uğradığı 
muvaffakiyetsiz • 
likten dolayı mü
teessir olduğunu 
söylemiştir. 

Nazır, medis -
lcrin hariciye en 

Amerika Hariciye Nazırı B. Hull 

cümenlerinin liderlerine göndermiş! 
olduğu mektuplarda bildirdiği veçhi • aneoıs o o Olt"l!i:Jll.J!lJlı:rcu JJa1lUJ 
le bitaraflık kanununun silahlara am • 1 
bargo konmasını derpiş etmemesi için M·ıırı tef in 
sarfcttiği gayretlere devam edeceğini tJ 
kaydettikten sonra şunları ilave etmiş
tir : 

.. _ Geçen 27 mayıs Pitman ve 
Bloom'a göndermiş aludugum mek -
tupta izah ettğim altı maddelik sulh 
ve bitaraflık programının sulhu idame 
ve memleketimizin harbe sürükleme
mesi yolunda silahlara ambargo kon
masını derpiş eden şimdiki bitaraflık 
kanununda daha mües ir olduğuna 

kani im. 
Bu teklif, her iki meclis encümen -

terinin azası ve muhtelif partilere men 
sup kongre lizası ile yaptığım uzun 
gerüşmelerden sonra meclislerin mes
ut encümenlerine tevdi edilmiştir. 

Bu teklifin, kongre azasının veya 
hükümet erkanının phai kanaatlerine 
tamamile tetabuk etmese bile şimdiki 
vaziyetin icaplarına uyğun olması- i -
tibariyle kongre azasının ekseriyeti ta 
rafından kabul edileceğini ümit ve 
zannediyordum. Teklifin birkaç reyle 
reddedilmesi, gerek sulhun muhafa -
zası, gerekse memleketimiT-in beynel
milel nılina•e'bc:tlerfnln en az menfa -
atleri bakımından beni müteessir et· 
mi,Ştir. 

Altı maddeden ibaret olan bu tek -
lif, yalnız harp zuhurunda memleke • 
timizi muhafaza etmek bakımından de 
ğil, aynı zamanda ki bu daha mühim -
dir.- Şimdiki kanundan veya onun mu 
adilinden ziyade harp taraftarlarının 
cesaretini kırmak bakımından da en 
iyi bir çare idi, aynı zamanda mem -
leketimizi yüzde yüz dünyaca tanın
mıı olan hukuku düvel çerçevesi ha -
ricine çıkarmamış. 

Bu şerait dairesinde benim için ya 
pılacak şey, bu teklifin kabul edilme
si hususundaki gayretlerime devam et 
mekten ibaret kalıyor.,, 

Elen Emisyon Bankası müdürü 
istifa etti 

Atina, 2 a.a - Atina ajansı bildiri· 
yor : 

Devlet emisyon bankası genel di -
rektörü B. Tsuderos, ailevi mahiyette 
hususi sebepler dolayısiyle istifa et -
miştir. 

Vekaleten genel direktörlüğe tayin 
edilen genel direktör muavini B. ~a~
baressos, bu istifa hakkında demıştır 
ki: 
"- B. Tsuderos'un istifasının dev· 

Jet maliyesi ile hiç bir alkası yokt~r. 
Bütün hali mesail üzerinde banka ıle 
hükümet daima tam mutabakat halin
de bulunmuştur, bugün de aynı muta
bakat mevcuttur ... 

Kıral Zoğo Bükreş'te 

denizcilere 
yüksek illif atlar1 

(Başı ı rncı saytada) 
le hakkımda irhar buyuru/an samimi 
duygulardan dolayı size ve kıymetli 
tür.t denizcı'lerine muhabbetle teşek -
kür ederim. Bu vesile ile de hür ve 
geni~ faaliyet sahasına kavuşmuş olan 
gayretli denizcilerimizin yakın bir 
gelecekte dünya denizciliği arasında 
tarihteki yüksek ve parlak yerini ala
cağı hakkındaki inanımı tebrik/erimle 
beraber bildirmek isterim. 

lSMETlNöNO 

Münakallt Vekili Ali Çetinkaya' -
nın Reisicümhur İsmet İnönü'ne çek
miş olduğu telgraf 'udur: 

Dünya tarihinin ve yir'!'~ncl asrın 
•n bDyDk .hAdısttJerinden bırı olan Lo
zan konferansında türk milletinin ha
yati haklarının ve tarihi şerefinin 

kurtarılması yolunda deha ve varlığı

nızın yarattığı büyük eıer ve hizmet
lerden biri de kabotaj hakkının türk 
bayrağına teminidir. Bu zaferin JJ 
üncü yıldönümünü tesit etmekte o
lan türk denizcileri adına minnet ve 
şiikran duygularımızı sunar tazim/er
le ellerinizden öperim. 

Münakalat Vekili 
Ali Çetinkaya 

Yurtta deniz 

bayramı 
(Başı 1 ı"nci sayfada) 

zere büyüklerimize çekilen telgrafla· 
rı okumuştur. Şehir parkında davet· 
liler, denizçilerimiz tarafından izaz 
olunmuştur. Öğleden sonra muhtelif 
tahlisiye gösterileri ve deniz müsaba
kaları yapılmıı ve hakımız bu müsa -
bakaları içten bir alaka ve zevkle sey
retmişlerdir. Yarın da Kapuzda spor 
bölgesi tarafından yüzme müsabaka· 
lan yapılacaktır. 

Gireıun'cla 

Giresun, 2 a.a. - Kabotaj hakkının 
türk bayrağına geçtiği günün yıldö· 
nümü, dün burada coşkun bir şekilde 
kutlanmıştır. 

duğu aempatiyc rağmen, çekler, bir 
defa geçen eylulde, bir defa da ge· 
çen martta göatenni~lerdir ki, istik
lallerinin müdafaası için kanlarmı 
akrtınrya hazır değillermİ§. Halbuki 
Polonyalılar, topraklannı ailahla· 
ri.yle ?'üdafaaya hazır olan şerefli 
bır mıllettirler. 

Bükrcş, 2 a.a. - Kırat Zo.go ve k~ -
raliçe J eraldin yanlanndakı zevat. ıle 
birlikte İstanbul'dan buraya gelmış • 
]erdir. Bükreş'te kısa bir ikametten 
sonra Varşova'ya gidecekler ve ora -
dan da pek muhtemel olarak Fransa • 
ya geçeceklerdi~ 

Gündüz yapılan merasim ve deniz 
yarışlarından sonra gece de denizde 
bütün deniz vasıtalarının iştirak etti· 
ği bir fenar alayı yapılmıştır. 

Bandonun da iştirak ettiği bu fener 
alayı halk tarafından zevk ve neşe i
çinde takip olunmuştur. 

Denizcilerimizin bu güzel gün şe· 
refine küçük yalı parkında da muhte· 
lif eğlenceler tertip edilmiı ve günün 

Fon Noyrat bir tören e•naıında 

Fon Hoyrat' ın muhafız 

ktlası Almanya'ya 

avdet ediyor 
Prag, 2 a.a. - Bohemya ve Morav

ya'ya gönderilen kıtaların hiç olmaz
sa bu havalide altı ay kalmaları hak • 
kında Hitler tarafından verilen kara
ra rağmen Fon Neyratı'ın muhafız 
kıtası üç ay kaldıktan sonra bugün 
prag'dan ayrılacaktır. 

Fon Noyratl'ın etrafında bulunan -
!ar, çeklerin hasmane tavırları karşı -
sında almanya"dan gönderilen kıtala
rın maneviyatı bozulduğu için bunla
rın başka bir mahalle nakilleri tazım
geldiğini söyelemektedirler. 

Fon Noyrath'ı muhafaza etmek ü
zere bugün almanya'dan yeni bir kıta
nın gelmesi beklenmektedir. 

Beri iner Börs~n 

Saytung'a göre 

lort halif aks' ın nulku 
gerginliği azaltmadı 
Berlin, 2 a.a. - "İhata ve tahak -

küm., başlığı altında Berliner Börsen 
Saytung'un diplomatik muhabiri, lord 
Halifaks'ın son günlerde söylediği 
nutukları cerhetmeğe ~alışmakta ve 
ıöylc yazmaktadır: 

'"Söylediği nutkun bıraktığı tesir, 
lord Halifakı;'ı inkisara uğratacaktır. 
Fakat maaleı;ef hatip, başka bir saha -
da muvaffak olmuştur. Filhakika Po
lonyalılar, Lord Halifaks'ın nutkunu 
Danzig'in sulhen Almanya'ya avdeti· 
ne mani olmak, Polonya'da almanlığı 
iade etmek, ve ingilizlerin kendilerine 
verdiği serbestse hareket etmek sala
hiyetini kullanmak için bir teşvik ma
hiyetinde telakki etmektedirler. 

Polonyalılar, bundan başka İngiliz
lerin himayesi nltında bazı taleplerde 
bulunmağa da başlamışlardır. Çünkü 
onlar, yeni sulh muahedesinde V ersay 
•konferansında bile kendilerine veril
miyen geniş hudutlar elde edecekleri
ne kanidirler. 

Netice olarak bu gazete, Lord Ha -
lifaks ve Çurçil tarafından söylenen 
nutukların, ger&inliği izale edecek ma 
hiyette olmadığını kaydetmektedir. 

. 
ispanya' da 300.000 
asker terhis edildi 
Madrid, 2 a.a. - Dün neşredilen bir 

kararname ile harp esnasında ~ilah al
tına alınan munzam ispanyol deniz ku 
vetleri teı-his edilmektedir. 

Sivil hayata iade edi i ~ ispanyol as
kerlerinin adedi şimdiye kadar 300.000 
kişiyi bulmuştur. 

Diğer cihetten Bilbao cephesinde 
"'Siyah oklar,. fırkasına kumanda et -
miş olan İtalyan generali Piazz.oni de 
temelli olarak italya'ya dönmek üzere 
barselon'dan hareket etmiştir. 

• 

lzmir'de 

Daimi sergi sarayı 

temmuzda bilecek 

AKŞAM 

Hayrınız dokunuyor mu? 
(Dikkatler) ııutununda aynen : 
"Dunkıi gazetelerin ayrı ayrı sütunla -

rmdan iki hivadis : 
ı - Kızılay haftası baıladı . • 
2 - Bankada binlerce lirası faiz geti -

ren bir dılenci yakalandı. Tesadüf ne gü
zel tertipliyerek hepimize ihtar ediyor. 
Hakiki muhtacı şahsen tefrike kalkıııır -
sak yanılırız, ilicenaplık hislerimızi be
hemahal cemiyet mlkyuında teşklllit -
landırmalıyız_, Hayırpervcrlik teşkilltı
nrn en miicerrebi, en insanisi de kızılay
dır ... Oyle ise herkes kendine sorsun : 
- Ona ne dereceye kadar hayrım do • 
kunuyor? -

SON POSTA 

Hatay davasının sonu 
Muhittin Bırgen, (Her gun) &Ütunun

da, Hatayın Turkiyeye kati surette ıade
aıni eveld Turkıye tarihinın mlihim bir 
hadısesı ve "Salıbin ıirdi~I yere Hilal 
bir daha gırcmez,. tarzındaki eski bir 
Avrupa kaıdcaın.n cenaze merasimi ola
rak tavsif ettıktcn sonra, Fransa ile Tür· 
kiyenin uı:un mtizakerelerdm ve pazarhlı:
lardan sonra, berabere kalan iki pehlivan 
rıbi birbirlerinin ellerini sıkarak dost 
kaldıklarını soyluyor ve "Toprak alıp 
vermek ve nihayet dost kalmayı ve hat
ta müttefik olmayı bilmek marifettir. 
Bu marıfeti bilhassa türk devlet adamla
rı bu davanın son safhasında ıosterdi • 
!er.,. diyor. 

Siyaset aleminde bir şekavet 
Selim Ragıp Emeç, Hatayın anavatana 

iltihakı munasebetiyle Meı;acero iı;imli 
ltalyan gazetesinin Turkiye hakkında ya
zılarını tahsıs ettigi "Siyaset ileminde,. 
siıtunundaki fıkrasında İtalyan matbua -
tının memleketimiz hakkındaki yazıları -
nın gazetelerimiz tarafından şimdiye ka
dar tamamen afaki tekilde mukabele gör
düğune ve husumet hududu ile nezaket 
11nırı arasındaki fark biç bir zaman côz 
onıinden uzak tutulmamış olduğuna naza
rı dıkkati celbettikten sonra, son rün • 
lerdeki neşriyatın hadden aı;ırı curetkar 
ve kustah mahiyetini tebariız ettiriyor ve 
Mesaceronun "Türklerle Fransızlar ra . 
hat bir İli yaptıklarını aanıyorlaraa alda
nıyorlar ve bunu anlamakta ıeçikmiyc • 
ceklerdir., mealindeki yazıaına cevaben 
"Halep orada ise ar~ın burada, ıel de al 
boywıun ôlc;uılıniı,. diyor. 

Alman ve İtalyanlar bize 
neden kızıyorlar ' 

Emekli General H. Emir Erkllet, bu 
başlık altındaki makalede, a1manlarla i . 
talyanların, yaptığımız anlaıımalardan 
dolayı bize kızmaları her halde İngiliz 
ve fran11zlnrla birlikte yeni bir Viyana 
yahut Roma seferine kaUupcniımızdan 
korktukları için değil ,kendimizi ve di • 
fer balkanlrlan muhtemel bir tecavlizc 
lrareı korumak tlzere tedbir aldıtımızdnn 
dolayı olduiunu soyliiyor ve nuıl bir 
mantık, ne had ve ne ıelihiyetle? aualini 
ı;oruyor. 

CUMHURİYET 

Altın kaynağı bir endüstri 

Yunus Nadi, bu baıımakaletlnde turiz
m.in ehe"'!iyetini tebariız ettiriyor ~e Tür
kıyenin ıhracatı vasati olarak iki yüz 
milyon i~e, turizm endustrisinin de yal
n!z kendı b_asına bu kadar para ıetirir 
bır endüstrı olabileceğini izah ediyor. 

X Madrit - İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano, 10 temmuzda Barselon'a 
g~Iecek ve İspanya'daki seyahati, 23 
temmuza kadar devam eyliyccektir. 

X ~~ndra - ''Su_nday exprese" ga • 
zctesının Londra dıplomatik mahfil. 
!erden aldığı malUmata atfen bildirdi· 
ğine göre, İngiliz kıral ve kıraliçesi • 
nin önümüzdeki sene başlangıcında 
Mısır'ı ziyaret etmeleri pek muhte • 
meldir. 

X Marignan - 35.000 beygir kuve . 
tinde ve 20 ton ağırlığında 4 motörlü 

yeni tip bir tayyarenin tecrübelerine 
baş-lanmıştır. Tayyare, Atlantiğin şi
malinden geçmek üzere kullanılacak • 
tır. Tecrübelere bugün de devam edi • 
lecektir . . 

X Rio - de • ]aneiro - Rio • de • 
Janeiro belediyesi muhtelif servisler
de çalışan iki bin ecnebinin tabiiyet -
!erini değiştirmek üezer bir istida ile 

müracaat etmelerine karar vermiıtir. 
Müracat etmiyenler, işlerinden çıkarı
lacaklardır. 

ı.n. Matbuat Servisi 

TAN 
Deniz bayramı 

M. Zekeriya Sertel, bu baımakalede 
deniz bayramının manasını izah ediyor ve 
denizcilikte, cumhuriyet devrindenberi gö 
rülen terakkiyı kaydettikten ıonra, '"Fa -
kat bir deruz devleti olarak henüz var • 
mamız 1 zım gelen hedeften çok uzak 
bulunuyoruz,. dıyor. Cumhuriyet devrın
de kara yollarına verdiğimiz chemiyeti 
d~niz yollarına vcrmemiı o!duğumuı:u 
hatırlatarak ilive ediyor: '"Umuyoruz 
ki cumhuriyet hUkümetl, şimdiden sonra 
deniz yollarına da lizamt chemiyeti ve. e
cck ve Tiırkiye, kısa bir zaman içir.de 
Akdenizin en zengin ticaret filosuna sa
hi~ bir memleket olacaktır. ,, 

VAKİT 

Mesut bir bayram 

Asım Us, bu basmakalesinde denl:r. bay. 
ramının her senekinden daha guzel ol • 
masında Hatay zaferinin ve Milli ., e
hururu bulundu;unu ıoyliıyor ve İsn et 
İnonunun dun denızciler arasında bulun
masını guzel olduğu kadar mi.nalı bir te· 
saduf diye tavsif ederek, deniz bayramı
nın bize Lozan'ın temın ettiği hak oldu
ğunu, İsmet lnönU tdrk milletini orada 
kapitülasyonlar zincirinden kurtarma • 
saydı bugün türk denizcilerinde gene ec
nebi bandıraları hakim olacağını izah 
ediyor ve dUnkU bayramda umumi neşe 
ve saac1cti arttıran ıebeplerdcn biri d• 
garp ve şark memleketleri ufuklarınd• 
kara bulutlar dolaşırken cumhuriyet ida
ıesinin aldığı hayırlı tedbirler sayesin • 
aeki huzur ve clıemivet olduğunu kay -
dcdiyor. 

Sergimizin Amerika' da 
yaptığı tesirler 
(Gıinün meseleleri) sütunu muharriri, 
N evyork sergisindeki pavyonumuzun 
Amerikalılar tarafından müttefikan be • 
ıenildigini, bu bakımdan, Nevyork ıer -
gisindc muvaffak olduğumuza bükmedi -
leblleceğini ıoylliyor ve pavyonun dahi· 
li teekilatrnı izah ederek Amerikanın 
Türkiyeyi bu sayede tanımıya muvaffak 
olduğunu ilive ediyor ve "Böyle oldugu 
halde teferruata ait bir iki kusur için 
pavyonumuzu fena ıöıtermiye lı:allmıak 
hakuzlık olur,. diyor. 

YENİ SAfl1'1f 
... 

Süveyt kanalında türkler 
Hüseyin Cahit Yalçın, almanlarla İtal

yanların muslliman himiliğl ve arap do t. 
luğu l.ddıalarını ele alarak, türk - Mısır 
dostluğunun takviyesi iızerine bunların 
ıaleyana geldıklerini söylüyor ve tota -
liter matbuatın, Türkiyenin Mııırda ne 
iıi olduğundan, SUveyı kanalında ııcyi 
müdafaa cttiiinc dair olan suallerine ce
vaben, Türkiye'nin Mısırda hiç bir şey 
aramadığını, oayet Silveyı kanalını mu -
daf~a. et"'!ek llıım gelirse, kendi memle-
kctın.'. ~Udafaa. etti.f i kanaat iyle harp e• 
deccgını, T~rkıyenın, Süveyş kanalında, 
Çanakkaleyı, Antalyayı müdafaa oc:lecc • 
iine kani olduiunu iztth ediyor, 

Türkün asri Majino hattı 
"Her sabah" sütunu muharriri, bulgar 

gazetelerinin, yeni bir tUrk müstahkem 
hattın:lan bahıetmelcri ve bu hattı Fran
ıanın Majino hattına benzetmeleri mu -
naı;;ebetiyle yazdıgı bu fıkrada, tiıriı: ordu. 
ıunun, motörün de, fennin de en milteki
mil ve asri müdafaa hatlarının da fev • 
kinde _bir M~j!no hattı.ıa malik olduğunu, 
o da turk erının yurda du$m&n ayağı bas· 
t!.rmamak lzim ve imanı olduğunu .Oy • 
luyor. 

Milli Şef dün 
Ankara' ya 

döndü 
( Başı 1 inci sayfada) 

Cümhurreisi ve Bayan İnönU, ken
dilerini vilayet hududunda karşılamış 
olan Başvekil Doktor Refik Saydam 
ve Ankara valisi Nevzat Tandoğan i· 
le birlikte trenden indikten sonra 
kendilerini karşılamağa gelen zevata 
ayrı ayrı iltifatta bulunmuşlardır. 

Milli Şef, müteakiben istasyonun iç 
ve dışını dolduran binlerce halkın 
coşkun ve içten tezahürleri arasında 
Başvekil Refik Saydam ile birlikte 
otomobillerine binerek doğruca Çan
kaya köşküne gitmişlerdir. (a.a.) 

Milli Şel'in Gelibolu'lulara 
Ü ti/atları 

Edirne, 2 a.a. - Gelibolu'da Sava· 
rona yatında Cümhurreisi Milli Şefi
miz İsmet İnönü tarafından kabul bu
yurulan Trakya Umumi Müfettişi 
Kazım Dirik Milli Şefimizin setıi.m 

ve iltifatlarını Gelibolu halkına bil
dirmiş ve halk büyiık şeflerinin bu 
kıymetli iltifatlarını sevgi tezahür
leri ile karşılamıştır. 

Bir de bu Danzig bahsinde unu • 
tulmaması lazım gelen bir nokta 1u· 
dur ki, hakikatte Danzig meaelesi 
dediğimiz dava, bir Danzig meıelesi 
değil, bundan çok geniı olan bir 
Avrupa politikaaıdır: Almanya, 
Danzig Üzerine yaptıiı tazyikle 
sulh cephesini dağıtacağını ümit e· 
diyor. Filhakika eğer bu cephe her· 
hangi bir sebeple, Polonya'yı Al· 
manya'ya kartı koruyamazsa, da
ğılır. Ve o zaman otoriter devletler, 
Avnıpa'da istedikleri hegemonyayı 
kurarlar. Bunun önüne geçebilecek 
olan yegane kuvet, bugün kurulup 

büyük manaıını ifade eden heyecan- İzmir, 2 a.a. - Fuar sahasında ya - B K d 1 ..... b. 
h "d" H" 1 1 t kl ·· 1 · ni ileri ıürmüş ve bu huıusta bir ta - • Ur og"" U ag 1 r 1r ve mukavemet cep e&ı ır. ıt er, ı nu u ar soy enmıgtir. pılmakta olan daimi sergi sarayı in§a- lep N , .. d .

1 
• t" Th d 

X Albany - Burada toplanan Po -
lon kulüpleri kongresi, Nobel sulh 

mükafatının Amerika birleşik devlet -
leri reisi Frankin Ruzvclt'e verilmeıi-

b 1 d w b"" •. k b" . . . orveçe gon erı mış ır. eo ore 
Danzig üzerine yapmıya aş a ıgı Sinop' ta atın_a .uyu ~r hız ~~rılmıştır. _Müte- Ruzvelt'in 1907 de W. Wilson'un 1919 • d. 
tazyı"k ı"Je yalnız Polonya'ya değil, ahhıt ınşa t k J 1 d operasyon geçır 1 • a 1 ı ma ıçın gece erı e a- sulh nobel mükafatını almış oldukları 
bütün cepheye karıı meydan oku- Sinop, 2 a.a. - Deniz bayramı mü- mele çalıştırmaktadır. Bu sahada ve hatırlardadır Manisa mebusu B. Faik Kurdoğlu, 
maktadır. Bu meydan okuma ile, nasebetiyle dün gece Sinop limanın- bütün inşaat temmuz sonuna kadar · geçen hafta ağır bir apandisit krizi 
tecavüz ve aulh cepheleri arasında da bir fener alayı yapılmı§tır. Liman· mal edilmiş bulunacaktır. İsviçre hü - X Hyde Park - Reisicümhur B. geçirmiş ve Nümune Hastanesinde a-
Avrupa'nın mukadderatını tayin e· da bulunmakta olan bütün deniz va- kümeti de fuar komitesine müracaat - Ruzvelt, yeni muharebe tayyareleri meliyat olmuştur. Operasyon muvaf. 
decek derecede ehemiyetli bir mü- sıtalarının iştirak ettiği bu fener ala- la iştirak şartlarını sormuştur. İşti - satın alınması için harbiye nezaretine fakiyetle net;,. .. ı .. ., · .. r v .. - , . "ne 
cadele baılamıı bulunuyor. yı cı"'\ muhteşem olmuş ve geç vakit rak takdirinde fuarda İsviçre için de 293 milyon dolar tahsisat veren kanu- geçmiş olsun der, acil §İfa temenni 

______ ....,_....._.. _____ _____ _______ ~...u..~~~~~~~~~_._......c:,__,c..a.....,c.a...._...:...ı...._~.....,..___....__..__.._~~~~~~.....;_.._..,..._ ............... ...a. ..... .-ı----..ı..ı--..... ~~...._.__...,._,1.Jasııu.tı~ı~,~~~~~~~~~-·-A •• i. 
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Mihvrin yakın ıarklaki 

uğradığı büyük hezimet 
l ........ , .. ,, ... uunııııuu,ueıııııııııııu•••uııtteıutı ...... ••••••uııuı 
i. ............. ~.!~~~~~~ ... ~~~~.~~.~~~?.~.~ ............ J 
T ürkiye Roma - Ber -

lin mihverinden ka
ti surette kurtulmuştur. 

Darbe müthiştir. İki tota -
liter devletin hükümet 
merkezinde bu darbenin 
şiddeti hissedilecektir. Ro
ma'nın Akdeniz'in yakın 

şarkında büyük emelleri 
vardı; Berlin'in emelleri i
se daha büyüktür. Yakın 

şarka maliki yet - veya ay
ni hesaba gelecek olan -
yakın şark devletleriyle bir 
itti fak iki mihver devleti 
için lüzumluydu. Müslü
n ı:ı n memleketler nezdinde 
yapılan teşebbüsler bu yüz
dendir. Fakat Türkiye'nin 
fransız - ingiliz cephesıne 
girişi bütün bu çalışmaları 
sıfıra irca etmiştir. İran, 
Suriye, Filistin, şarki 

Erden şimdi kuvetli bırer 

ha:;ımın ardında kalm:ştır. 

Üç temel direğinin mevkii 
bütün vaziyete hakimdir, 
bunlar da Türkiye, Sovyet
ler birliği ve Mısır'dır. 

Gerçi petrolleri büyük 
bir kısmı itibariyle İngiliz 
ve fransız olan şirketler ta
rafından işletilen Roman -
ya, Almanya'ya belki yarın 
kendisine tankları, tayya -
releri ve bütün motörlü 
topçu kuvetlerini besliyen 
gıda şeklinde geri dönecek 
olan petrol vermektedir. 

Rusya da iki mihver dev
letini petrol bakımından 

beslemiştir ve elan da bes
lemektedir. Fakat bir harp 
patladığı takdirde, geçen 
harbın m;sali ni hatırlı yan 
R omanya ve Rusya petrol
lerini vermiyeceklerdir. 

Bunun, daha uzak olan 
rus petrolünden mahrum 
kalınca romen petrolünü e
le geçirmek için Almanya• -
ya bir vesile olacağı mı 
söylenecek? Belki, fakat 
harp halinde ordu, donan • 
ma ve hava kuvetlerinin 
istihlak edeceği petrol 
miktarını bir göz önüne 
getirelim. Her büyük dev
let 25 ila 30 milyon tonluk 
bir istihlaki göze almak la
zımdır. Halbuki Almanya 
1.700.000 ton sentetik pet
rol imal eder, bu miktar 
üç haftalık harp ihtiyacını 
karşılamıya ancak yeter. 

Stokları olduğunu bili -
yorum, fakat bu stoklar Al
manya'yı uzun zaman idare 
edemez, bahusus ki İtalya
ya ve belki Macaristan'a 
da petrol vermesi icap e -
decektir. 

A !manya romen pet -
rollerine güvenebi -

lir mi? Eveıa, bunları feth 
etmek lazımdır. Bu petrol
ler tabii romenler fakat 
belki de ruslar ve türkler 
tarafından müdafaa edile -
cektir. Sonra kuyuların tu
tuşturulması mümkündür. 
Nihayet bütün bu petroller 
yalnı:: Almanya'yı üç ila 
dört ay, Almanya ile müt
tefiklerim sekiz on hafta 
idare edebilir. 

Meseleyi her ucundan 
çevirip tetkik edebiliriz. 
Mihver, harp halinde (İn -
giltcre ile Fransa da ayni 
vaziyettedir) harbetmek i
çin fü::umlu petrolü bulun
dugu yerden almak mecbu
riycti nı.!edir: Amerika'dan, 
Fele.nenk Hindistanından, 
Rusya'clan, veya yakın 
şarktan (İran ve Irak). İm
di birinci kaynağa ancak 
Atlas okyanusunu aşarak 
varmak mümkündür, hal -
buki İngiltere Süveyş'e ha
kimdir; Rusya Almanya'ya 
ve Hitler politikasına düş -
man kaldıkça rus petrolle -
rine güvenmek kabil değil
dir. Dördüncü petrol saha
sının önünde ise türk seddi 
vardır. 

Türkiye yakın şarkın 

petrol kaynaklarına götü -
ren yolu kapamaktan daha 
fazlasını yapmaktadır; kıs

men Bakü'yü ve rus petrol
lerini de örtmektedir; ayni 
zamanda Mısır'ı da ört
mektedir, türk ve Mısır or
duları arasında başlamış 
bulunan dostane münase -
betlerin ittifaka müncer ol
ması muhtemeldir. 

A iman - İtalyan bezi -
metinin şümulünü 

daha iyi ölçmek için, Roma 
ile Berlin'in planlarını ta -
sarlamak kafidir. 

Evela Danzig'i ele geçir
mek. Tehdit altında fakat 
harpsiz olarak Polonya'nın 
teslimiyetini elde etmek. O 
zaman koridor meselesini 
ortaya koymak. Gene harp
siz olarak Polonya'nın i
kinci bir defa boyun eğme
sini elde etmek. Denizden 
rabıtası kesilen Polonya o
tomatik olarak mihverin 
tabiiyeti altına düşecekti. 

İkinci devre: belki Slo -
vakya'yı ilhak suretiyle bü
yümüş Macaristan'ı Ro
manya'ya karşı sevketmek. 
Macar ordusunu alınan gö • 
nüllülerle takviye etmek. 
Burada harpsiz olarak Ro
manya'nın teslimiyetini el
de etmek, hudutlarını Ma • 
caristan lehine tadil ve si • 
yasetini Almanya'nın tabi
iyeti altına koymak. 

Üçüncü devrede de Yu
goslavya üzerinde de ayni 
şekilde harekete geçilecek
ti. Bulgaristan'la anlaşarak 
burada en büyük rolü İtal
ya oynıyacaktı. 

Bu suretle Yunanistan 
ve Türkiye'nin hudutları -
na kadar giden bir nevi i -
italyan - alman, hakikatte 
münhasıran alman hayat 
sahası yaratılacaktı. Türki
ye'yi Suriye'yi, Kafkasya
yı, Musul'u göstererek onu 
alman - italyan tarafına çe
kecekler, sonra üç istika -
metten harekete geçecek -
lerdi: Karadeniz'in şima -
linde buğday, kömür ve 
petrole ; Karadeniz'in ce -
nubunda, yakın şarkın pet
rol ve pamuklarına, Mısır
da Süveyş'e ve Mısır pa -

MAVi SU 
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Japonya'nın hayal saha~ı Asya 
lnsanlar ya kendilerini çok kuvetli, yahut da pek 

zayıf ve fakir hissettikleri yani kaybedecek bir şeyle
ri olmadığı zaman emperyalist arzulara kapılırlar. Son 
otuz sene zarfında ]aponya'nın askeri kudreti ehemi
yetli surette inkişaf etmiş olduğu için, bazı doktrin
lerin orada kök salması pek tabiidir. Esasında pek teh
likeli olan bu doktrinler herkesten evel ]aponya'ya 
zarar vermektedir. Gerçi şimdiye kadar, Japonya'da 
yeni dinin salikleri yüz bini geçmiş değildirler, bu 
miktar muazzam olmamakla beraber ihmal de edile -
mez. Çünkü bu küçük azlık pek hararetli bir propa -
gandaya girişmiş bulunmaktadır. 

Dünyada insanlara hemcinslerine karşı kin aşıla
maktan daha kolay bir şey olmadığı için Hitler'in na
zariyeleri bazı japon mahfillerinde çok rağbet gör
müştür. Sadece "yabancı" ve "yahudi" kelimelerini 
"beyaz adam" ve ya "zenci" kelimeleriyle tebdil et
mek kafiydi ... "Yeni milliyetci japon birliği"nin lide
ri doktor Şimonaka, Tokyo'daki görüşmemiz esnasın
da bana açıkça söyledi ki partisi en büyük sömürge 
devleti olan lngiltere'nin Asya'daki arazisini terket
mesini ve bu misali bütün diğer beyaz devletlerin ta
kip etmesini istiyecektir. Asya Japonya'nın bayat sa4 

hasını teşkil edermiş ! 

Edmond Demortre 
Petit Parisien 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
muklarına doğru. Bunlara 
muvaffak olunduğu takdir
de alman - italyan mihveri 
dünyaya hakim olacaktı. 

Ayni zamanda, denizaltı 
filolarını ve kruvazörlerini 
azami haddinde çoğalta -
caklar, bunlarla Atlas ok -
yanusiyle Akdeniz yolları
nı keserek, kendilerinin 
yakın şarkta bulacakları 

petrolden İngiltere ile 
Fransa'yı mahrum edecek
lerdi. 

P lan muhteşemdi. 
Fransa ile İngilte -

re'nin silahlanmalarındaki 
gevşeklik dolayısiyle 1938 
de bu plana mani olmamıza 
imkan yoktu; 1939 da ise bu 
i'i ancak Türkiye'nin en 
mühim rolü oynıyacağı bir 
set yaratarak başarmak 

mümkündü. Bu set şimdi 
yerinde yükselmiştir ve 
her gün daha kuvetlenmek
tedir. 

Şimdilik Almanya ve 1 -
talya kad~rin makfis cilve
sini hoş karşılamıya çalışı· 
yorlar. Roma'da Türkiye'· 
nin yerine Bulgaristan'ı 
geçirmek lazım geldiği 
söyleniyor. Bu lafla vakit 
geçirmekten ibarettir. Tür
kiye'nin temsil ettiği şey 

Bulgaristan'dan bam baş -
ka bir şeydir. Türkiye, 

Rusya'yı örter; Romanya 
ile Yunanistan'ı himaye e-

der; Boğazların bekçisi -
dir; şarki Akdeniz'e M • 
kimdir, yakın şarkı örter, 

petrolün iki kara yolundan 
birini keser. Onun içindir 
ki Türkiye'nin ingiliz -
fransız cephesine geçişi 

Roma ile Berlin için vahim 
bir hezimet teşkil eder. 

Amerika 

semala rında 

yeni bir yıld ız 

4 temmuz 1776 da Ame
rika istiklalini ilan ettiği 
zaman birleşik Amerika 
devletlerinin bayrağında 
on üç yıldız vardı. Bayrak
taki her yıldız, Amerika 
federasyonuna dahil olan 
bir devleti gösteriyordu. 

Son federasyon birliği 
asrın nihayetlerinde ol • 
muştur. Ve o zamandanberi 
birleşik Amerika devletle -
rinin bayrağı. üzerinde, fe
derasyona dahil devletle • 
rin sayısı kadar, yani kırk 
sekiz yıldız kalmıştır. 
Kırk dokuzuncu yıldız: 

Amerika'nın şimal garbi• 
sinde bulunan Alaska ara -
zisi de pek yakın bir atide 
amerikan federasyonuna 
iltihak edecektir. Bu suret
le amerikan bayrağındaki 

yıldızlar bir fazlalaşacak 

sayıları kırk dokuza çıka • 
caktır. 

Alaska, bugün yalnız 
kanla değil, ayni zamanda 
para ile de birleşik Ameri
ka devletlerine bağlı bir 
memlekettir. Alaska'yı 

1867 de, 7.200.000 dolara, A
merika birleşik devletleri 
namına amerikan nazırla -
rından Seward çardan sa -
tın aldı. 

Amerikalılar, burasının 

kendi namlarına satın alın
masına memnun olmadılar, 
"buz ovaları" diye verilen 
paraya acıdılar. 

Bununla beraber Seward 

ın haklı olduğunu zaman 
gösterdi: son kırk sene i -
çinde Alaska, altı milyar 
franklık altın, üç milyar 
franklık gümüş ve bakır 

ihraç etmiştir. 
Burası senede bir buçuk 

milyar franklık Ren geyiği 
konservesi, doksan milyon 
frank değerinde mavi tilki 
derisi, kırk milyonluk baş
ka hayvan kürkü, bir mil -
yar franlık balık konserve
si ihraç eder. 

Alaska, hemen hemen 
gayri meskun bir arazi o -
larak telakki edilir. Haki -
katen de, düşünülecek o -
!ursa, bu memleketin bü -
yük bir kısmı buzlu mınta
ka dahilindedir. Halbuki, 
böyle zannetmek yanlıştır. 
Vakıa Alaska'nın ortala -
rında soğukluk sıfırın al -
tında 40 - 45 dereceye kadar 
düşer, fakat Alaska'nın sa
hil mıntakaları, bilakis yu
muşaktır. Nispeten mute -
dil iklimi andırır. 

Alaska sahillerinin mu -
tedil olmasının sebebi, bu 
sahilleri yalıyan Kurosiyov 
denen sıcak su cereyanla -
rının tesiridir. Bu kelime 
japoncada "siyah cereyan" 
demektir. Bu akıntı, Ja -
ponya'dan gelir. Golfistrim 
denen sıcak su cereyanı At
las denizinde ne rol oynar
sa, bu sıcak su akıntısı da 
Büyük okyanusta ayni ro
lü oynar. 

Ameril<a birleşik devlet -
Ierinin Alaska'yı kalaba • 
lıklıştırmak istemesinden 
maksat, sadece bu memle -
ketin iktısadi noktadan o • 
lan ehemiyetten dolayı de· 
ğil, ayni zamanda müdafaa · 
noktasındandır da ... 

Federalin harbiye neza -
reti, uzun zamandır Alas -
ka'nın müstemlekeleştiril

mesine çalışmaktadır. Bu -
nun, milli müdafaadan fay
dası vardır. Amerika birle

şik devletleri Alaska'ya, 
Kanada içinden büyük bir 
otostrat yaptırmak için 
plan hazırlamıştır. 

PARIS-MlDI 

Japonya'n1n 

müttefikleri 

ve düşmanla11 
1914 de Almanya Japon

ya'nın düşmanıydı; 1904 
de ingiliz müttefikiydi. 
1939 da ingiliz düşman, al
mansa müttefik olmuştur. 

Çünkü 1904 de henüz de -
nizde pek kuvetli olmıyan 
Japonya'nın Rusya'ya kar
şı lngiltere'ye ihtiyacı var 
dı. Halbuki 1939 da Al -
manya'nın uzak şarkta ara
zisi bulunmadığı için artık 
tehlikeli değildir, halbuki 
İngiltere hala tehlikelidir. 
Japonya'nın Almanya ile 
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RA DYO ) 

1talya'nın tarafını tutarak 
Rusya, İngiltere, Fransa, 
Amerika ve Holanda'ya 

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Poıtaları 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. lli2 Kca./120 
T. A. <). 

19.74 m. 151'15 Kcıı./ 20 
l'. A. P. 

Sl.70 m. !J465 Kcı.ı 20 

ANKARA 

Kw. 

Kw. 

karşı koymasının basit se- PAZARTESİ - 3-7-193~ 

bebi budur. Japonya Vla - ~~:i~ fu0:~~üZ!öİ _ Pl. 
divostok ve deniz vilayeti 13.00 Memleket saat ayan, a -
yüzünden Rusya'ya, Hindi jans ve meteoroloji haberle-
çini ile imtiyazlı mıntaka- ri, 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro-
lar yüzünden Fransa'ya, gram_ R.) 
Filipin adaları yüzünden 19.00 Program 
Amerika'ya Felemenk Hin- 19.05 MÜZİK (Rossini Sevil -

ya berberi operasının üvertü 
distanı yüzünden Felemen- rü _ Pi.) 
ge, Hong - Kong'la imti - 19.15 TÜRK MÜZİÔİ (İnce 
yazlı mıntakalar, Avustu - saz fash) 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
ralya ve yeni Zeland yü - jans ve meteoroloji haberle-
~ünden İngiltere'ye düş - ri. 
mandır. 20.15 Konuşma (Doktorun saa-

ti) 
Bu şartlar içinde Japon - 20.30 TÜRK MÜZİÔİ : 

ya'nın bu altı beyaz dev - 1 - ---- Uşşak peşrevi 
· h 2-Arif bey - Uşşak şarkı -

letten biri aleyhıne are - Bir melek sima peri gör 
kete geçebileceği hiç bir düm. 
fırsatı kaçırmıyacağını an- 3 - Şevki bey - Uşşak şarkı -

b. Duçarı hiçri yar olalı. 
lıyalım. Bu devletler ır - k · · 4 - ------- Ut ta sımı 
leşmemekle hata etmişler - s - Mahmut Celalettin pa -
dir. Bir Avrupa harbı Ja- şa - Uşşak şarkı - Nari 

.1 firkat 
ronya'nın tahammiı ede - 6 _Mustafa çavuş _ Uşşak 
mediği bir zenginliğin in - şarkı - Canım tezdir sab-
tikamını alması için ona redemem. 
fırsat verecektir. 1938 ey - 7 - Şevki bey - Hicaz şarkı -

Bilmiyorum bana noldu. 
tülünde Almanya ve İtalya 8-Refik Fersan - Hicaz 
Çekoslovakya, Fransa ve şarkı - Cihanda biricik 
1 sevdiğim sensin. 
ngiltere'ye karşı harbe 9 - Refik Fersan - Hicaz 
girmiş olsalardı, Japonya şarkı - Göğsümden kaçıp 
fransız, ingiliz ve Fele - gittin. 

10- Şemsettin Ziya - Şehnaz 
menk imtiyazlı mıntaka - şarkı - Denizin dalgası -
larına saldıracaktı. Yalnız ru dinliyorum. 
Felemenk Hindistanını is - 21.10 Konuşma 

21.25 N ~şeli plaklar - R. 
tilaya kalkmış olsaydı ona 21.30 MUZİK (M. Ravel _Tel-
kim mani olabilirdi? Fele- li kuartet. Çalan: Pro. Arte 
menk donanması mı? Fele- Kuarteti - Pi.) 

k ,. d k. k ~ 22.00 Mü:ılk (Küçük Orkestra 
men ın ~r~ a ~.as. en va. - - Şef: NECİP AŞKIN) : 

dik hatırası (Sercnad) 
2 Mehtap sonatının a -

2-Beethoven - Op. 27 No: 
daciyo sustenutosu. 

3- J. Strauss - Hayat si zo 
neşe versin 

4 - Christian - Entermezzoo 
5 - Beethoven - Patetik so

natının adaciyo kanta -
bil esi 

6- Erich Trapp - Fuj isanın 
etrafında müzik sesleri 
(Fantezi) 

7 - Humphries - Mazinin 
hülyaları 

8 - Leopold - Yeni dünya • 
nrn eski şarkıları 

23.00 Son ajans haberleri, zira
at ,esham, tahvilat, kambiyo 
- nukut borsası (Fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - P l.) 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER ı 

21.45 Roma. 
ORKESTRA KONSERLERİ 

VE SENFONİK KONSER
LER: 12. Hamburg - 15.'25 
Hamburg-19 Berlin-20.5 
London - Recyonal - 20.15 
Königsberg, Laypzig ,Ştüt -
gart - 20.45 Laypzig ,Brük
sel - 21 Brno, Sarbrük - 22 
Paris - P.T.T. - 22.10 Lük -
semburg - Z3 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib 
17 - Behomünster - 17.15 
Brno, Prag - 18.30 Doyç -
land Zender - 18.55 Viya • 
na - 19.25 Brno - 20.45 
Stokholm - 22.30 Breslav 

SOLO KONSERLERİ: 17.15 
Roma - 18.20 Viyana -
18.25 Laypzig - 19.15 Sar -
brük - 20.15 Hamburg -
20.25 Beromümter - 21 
Varşova - 21.15 Hamburg 
- 22.15 Bratislava - 22.40 
Hamburg. 

NEFESLt SAZLAR (Marş v. 
s.) : 6.30 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18 Laypzig- lS.10 
Beromünster - 20 Prag 

HAFİF MÜZİK: 18 Hamburg 
- 20.10 Kolonya 

HALK MUSİKİSİ: 18 Sarb • 
rü.k - 20.15 Viyana - 22.30 
Vıyana 

DANS MÜZtôl: 20.15 Münih 
- 21.40 Sofya - 22 Varşova 
- 22.10 Brüksel - 22.15 Kö 
nigsberg, Belgrad - 23 Flo
ransa, Milano, Paris, Roma 
- 23.10 London - Recyonal 
- 23.15 Lüksemburg 

sıtaları kafı degıldır. İngı- 1 1- Meinz Munkel - Vene_ 
liz donanması mı? O şimal ----
denizinde bulunacaktı. A - d ------------------
merikan donanması mı? O .e :e 8 son kanun l918 ta- rının lehlere verilmesine 
Atlas denizinde vazife aı - rıhıyle neşredilen meşhur kati surette muarız kaldı. 

14 maddesinden " ·· .. 
mış olac.aktı. Japonya Hin- . ' on uçuncu Amerika cilmhurreisi, bu 
diçiniye tecavüz etmiş ol - ~a.d~esınde !ehliler istik- kanaatini daha 1918 ikinci 
saydı, uzak şarka gönder - lalını t~nıyor, fakat doğru- teşrininde Amerika sena • 
mek üzere Ren cephesin - dan dogruy~ l~h ,..olan top- tosunda müdafaa etmişti. 
den asker çekebilir miy - raklarda bu ıstıklale kavuş- Halbuki Klemenso ile 
dik. malarını derpiş ediyordu. Foş, Versay'da, Fransa'ya 

Pa.1is -14idi Bu meyanda Lehistan'ın bağ'lı bir Lehist::ın'ın_ Al. 
Pıerre Dominıque .ı~ulL<r nranreı;ı utu.ıc.,uuı manya'nın şark hududun • 

Versayda müdafaa 

edilen tez 
Cihan harbından evelki 

devirde, !ehliler arasında 

memleketlerinin istiklali 
için biribiriyle çarpışan i
ki cereyan vardı. Bu cere
yanların başında, bir taraf
ta nasyonal demokratların 
lideri olan profesör Do -
movski, diğer tarafta da 
ihtilalci mareşal Jan Pil -
sudski bulunuyordu. 

Nasyonal demokratlar, 
müstakbel leh devletinin 
inkişafını şarkta değil, 
garpte gördükleri için, Al
manya'ya ezeli bir düş -
man göziyle bakıyorlardı. 
Pilsudski ise, Lehistan'ı 
rus tehdidi karşısında gö -
rüyordu. 

Vilson, Amerika senato -
suna verdiği 22 son kanun 
1917 tarihli beyannamesin-

göz önünde tutuyordu. da bir jandarma vazifesi 
Lehlilerin denize çıkabil • göreceğini ve bu suretle de 
meleri, Vistül nehrinin bir Almanya'yı devamlı bir 
kısmının enternasyonal bir tazyik altında bulundur • 
vaziyete getirilmesi, Dan • mak imkanı olacağına dair, 
zig'deki serbest limanlar· vaktiyle Napolyon'un ileri 
dan birinin verilmesi sure- sürdüğü bir tezi müdafaa 
tiyle temin ediliyordu. ettiler. 

Vilson, alman toprakla - Fölkişer Beobahter 

Şimdi 73 YQ.frnda olan rus doktoru Serj Voronof, 
1934 de evlendiği 26 YCJ§tndaki genç ve güezl 

karııiyle birlik te Nevyork sergisini gezerken 

ispat edebilirdim. Bir kelime söylemiş sanıyor. Halbuki yanılmadığımdan e- ben götüreceğim. ne de Klodia vardı; bu itibarla müka-
olsaydım Augustos şüphe altında kal- minim. Digbi saatine bakarak: leme havai bir seyir takip etti: hepi . 
mazdı, halbuki işte onu söylemedim. Maykıl: - Şu halde dostum, dedi, yemekten mizi alakadar eden tek mevzu üzerin· 

- Niçin? - İsobel dedi, Gustos dostumuz e - sonra hemen arabayı çek. Ben bana bir de bir kelime bile söylenmedi. Digbi-
- Bilmiyorum. Hayır, biliyoru:ı. vela onun koluna asıldığınız, sonra da köpek satacak olan birini görmek ü • nin neşeli tavrına ve Maykıl'ın kayıt-

Bu suretle kendimin de masumiyetini bunu hatırladığınız için size minnet - zere şehire ineceğim. Teyzemin bazı sızlığına rağmen bu yemek saati sı -
ileri sürmüş gibi olacaktım ... Dün ge- dar olmalıdır. arzuları iş tamamiyle aydınlanıncaya kıntılı bir hava içinde geçti. 

Yazan: Major WREN - 28 - ce, iş henüz manasız bir muzipliğe Digbi söze karıştı: kadar beni gitmekten menediyor. Uşakların odada bulunmadığı bir 
- Yalnız böyle sanıyorum, çünkü rıl parlıyordu. benziyordu. Yakutu aşırmış olanın - Ya! Evet, bundan böyle Patricia Maykıl: sırada hırsızlığa ait yalnız bir telmih 

bu geceki buluşmamızdan kimsenin Maykıl: meydana çıkacağını veya mücevheri teyzenin yanında gillüp oynıyabile - - Elimden geleni yapacağım, dedi. yapıldı. 
haberi yoktur. Neden yakutu yerine - Con, beni daha ele verme, dedi. yerine bırakacağını sanıyordum. Fa • cek, halbuki bizler... Bakır kutunun hiç dokunulmamış Maykıl, İsobel'e sordu. 

kat <:ı.imdi i!t ko··t" I ı· f T ··y İsobel'e tavsiyede bulundum: bir şekilde parladıgv ını görünce batı -koymadın, Güzel? - Con demek senı· go"rdu··. r 'S u eş ı eyzeye so - T ·· ı d' · · 
lemeden evel bu . .. l k . t v· d h tt' k . . rıma gelmiş olan bir fikri tatbik et- - eyzeye soy e ınız, sıze ne ce • - Bunu yapmış olmayı isterdim. - Evet, dün gece, deg· il mi Con? 1 nu sıze soy eme ıs e- - ıc anınızı ra at e ırme ıçın d.? 

ı dı·m şte Işık sa·· d" v.. h h 'd' p t · · t A mek üzere dikkati celbetmeden dışarı vap ver 1 • Kapı vuruldu. sobe! ateşı'n o··nu··nde agvlıyordu. Bı'z · · n ugu zaman, aya- emen gı ıp a rıcıa eyzeye u -
hah · kt - Bana faziletin mükafatı kendin-Maykıl sordu: ireri girince ilk defa bana baktı. letten settım ve pek korktum; o gustos'un masum olduğunu söyleyin. çı ım. 

:ı b. · · k ı k ı B · Bir dolaptan ald v b' · ek eşa de mündemiç olduğunu söyledi. Hep4 

- Kim o? Digbi, İsobel'e haber verdi: zaman ırının o unu ya a amıştım; ana uzun, mahzun bır nazarla san- ıgım ır ıp rp- si bu kadar. 
Digbi seslendi: _Onları tam kaçmak üzere iken suç ışık yanınca, bu kolun Augustos'un ki özür diliyormuş gibi baktı, sonra la parmak izlerini kaybetmek için 

kolu Oıdugvunu müşahade ettım· çıktı dikkatle kapagv ı sildim. Bir kapı açıl Digbi atıldı: - Ben im! üstünde yakaladım. Her biri Mavi su- · · 
Dı'gbi · D. b' h k d dı: Maykıl ! Beni su.- üstünde yakala- - Gustos, İsobel senin masum ol -Maykıl kapıyı açtı. yun yarısını götürüyordu; yarım litre · ıg ı ay ır ı: :ı 

k 11 G • k ba mıştı, fakat onun da elinde her halde dugv h t " l" ·· h 1 · f - Ne var? kadar bir şey, fakat tüymeden evel, - Deme • zava ı ustos un a - - Kafamızı şişirdikleri bu taşı ki - unu ve er uru şup e erın ev· 
t h . k M v k. 1 b l'l . k' . b kilerden aldıgv ı bir deri parçası vardı. kinde veya dununda oldu°'unu teyze - sobe! bizimle konuşmak istiyor. uzun olmamak şartiyle, sizi dinlemek atı yo tu. eger ı so e e ı ısı u min almış olduğunu mutlaka ögvren- '"' • 

• · k ı l - Ah! dedi, demek cürüm izlerini ye söyledi Her üçümüzle. Sizi arıyor. Bu hadise istiyorlar. ışte orta o sun ar. meliyim. Gustos mevzubahis olamaz. · 
siliyorsun? G h d d etrafında bir şey dikkatini çekmiş. İsobcl: Zavallı !sobel'in ne kadar mütessir Mazur görün, fakat kendim masum ol- ustos omur an ı: 

- Evet, Güzel. 
Ciddi bir şey, fakat trajik değil. - Ah, pek müteessirim, diye inledi. olduğunu görerek: duğuma göre, ikinizden biri bu işi _ İyi bir fikir, ben de ayni şeyi ya- - Ne demek istiyorsun? 
Maykıl sordu: Öyle fena bir insanım ki. Sırrımı daha - Digbi, saçmalama, dedim. yapmış olacak. Bu melun yakuta mut- _ Şunu demek istiyorum ki ona 

pacaktım. 
- Kendisi nerede? uzun zaman saklıyamıyacağım. Kendisini şüpheden kurtaracak bu laka sahip olmak niyetinde değilseniz gidip elektrik söndüğü esnada senin 
- Sizi kulağınızdan tutup cigara Makıl sordu: hadiseyi ortaya koymadığını öğrendi- size söylüyorum: yerine koyun onu 1 Ve uzaklaştı. 

1 · b. · v ı· · ·· · d b kolunu tuttugvunu, bu itibarla ıenin salonuna götürmeyi vadetmiştim, me - - Bu felaket nedir, yavrum. ğimden beri Augustos'umuzu daha Maykıl'la ben bakıştık. şım ıtınce, sag e ımı uzerın e a-
. · 1 b k k k'ld k.a v b yakutu almış olmana imkan bulunma-ğer ki dedim, içinizden biri mücevher- - Augustos'un itham edilmesine çok severim. Ağabeyimin yüzü yeniden hissiz bir rız ız er ıra aca şe ı e paga as-

le birlikte kaçmış olsun. müsaade ettim. Digbi: maske kesilmişti. tım. dığını bildirdi. Gustos, samimi olarak 
- Henüz kaçmış değilim, fakat öğ- Digbi: - Allah ondan razı olsun, dedi 1 - Ben mücevherle birlikte kaçmak Bir polis hafiyesinin bunları mey - özür dilerim. Beni affedeceğini uma-

leden sonra, biı demiryolu tarifesine - Fakat Augustos pek şiddetle mu- Ben de ceplerini aradım. Gidip kendi- niyetindeyim, dedi. dana çıkarması umurumda değildi. rım. 
ihtiyacım olacak. Gel !sobel'in yanına kabelede bulunarak itham edilmesine sinden özür dilemeliyim. Digbi atıldı: Mavi suyu ben çalmamıştım. Fakat Gustos riyasız bir hayretle: 
gidelim. Onun fikirleri umumiyetle meydan vermedi ki, dedi. Maykıl sordu: - Sadece yarısiyle, çünkü diğer ya- neden Maykıl, izleri silmeye gelmiş- - Kolumu mu? dedi. Sonra acele i· 

,__---~~~~~~t_eı:fke layik ıeylerd~ir~·~~~~~~..L--=G~e~n~ç~k~ız:..:h~ı~ç=k~ır~ı~y~o~rd=u=-· ~~~~~..L~__:B=.::u~:::.:me=s=e=le~y~i__:K:::.Io~d=i=a~·y~a=-~a~ç=tı=n=ı=z..ı...::.r=ıs=ı~n~ı ~C=o=n:.:......!g~o~·t=ü=r~e~c=ek=,~d~e.a:;il:....=m~i~?~~..ı.-ti_?~~~~~~~~--~~~~~~~la~v~e:......::.et~t~i~: -"~H~a~~'·~e~tıı.a...ıı:..z.Jo .................................... -... ...... 
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Kaphcaların esrart 

v 

Kaplıcaların cinılerine yahut 
terkiplerinde bulunan madenlere 
gore birçok dertlere - hemen ço
iu baıka türlü hiç bir deva kabul 
etmiyen acıklı müzmin haıtahklara 
- iyi geldiii ıüpheıizdir. Kaplıca 
aularının teairine iman etmek za· 
ruridir... Fakat kaplıca dediiimiz 
madenli ıular naııl teıir ederler de 
bir haıtalıiı birdenbire ve büıbütün 
seçirmeıeler bile, haıtalıiın verdi· 
ii ııtll'abı hafifletirler? Doinaıunu 
iıteraeniz, oraımı pek de derin bile
meyi.a. Filan kaplıca filan ve filan 
haıtalıklara iyi gelir, o kadar ••• 

Kaplıcalann eırarını hala öire
nemidiiimizin aebebi, kaplıca ile 
tedavi uıulünün ilmi dediğimiz be · 
kimlikten pek çok önce meydana 
çıkmıı olmaııdır. Şimdiki hekimli
iimizin piri olan lpokrat hekim~en 
pek, pek çok zaman önce, ken~ıle· 
rine ıimdi rahip dediiimiz eakı U· 

aulde hekimler kaplıca olan yerler· 
de otururlar ve haıtaları kaphcala· 
nn ıulariyle tedavi ederlermiı. An· 
cak onlar da kaplıca ıularmm naııl 
teair ettiiini bilemediklerinden kap• 
hca yerlerine gelen haıtalar, ilk se
<"•lerde naııl rüya görürlene, ra
hipler rüyayı tabir ederler ve çıkar· 
dıklan manaya ıöre kaplıca tedavi
ai yaparlannıf ... 

lpokrat hekim ilmi dediğimiz 
hekimliii icat ettiii vakit kendin
den öaceki rahip hekimlerin, rüya 
tabirine ıöre kaplıca tedaviıini ıar• 
)atanlık gibi bir ıey bulduğundan 
onlara pek öfkelenmiı ve kaplıca 
tedaviıine hiç ehemiyet vermemiıti. 
Ondan ıonra gelip geçen hekimler 
de büyük üıtadm ıöylediğinden ile
ri gitmek iıtemediklerinden uzun u· 
zun aıırlarca kaplıca tedaviıi he· 
kimleri alakasız bırakmııtı. 

Fakat halkın kaplıcalara her va
kit gösterclifi rağbetin, hele kaplı· 
-ıardan çok iıtifade etmesinin aö
ze çarpmaması mümkün olamadı· 
imdan, iki yüz yıl kadar oluyor, 
Bardö adında bir hekim kaplıca IU• 

lariyle tedavi usulünü, nihayet, ilmi 
hekimliie de getirmiıti. 

. O vakittenberi hekimler kaplıca 
itleriyle, tabii, pek çok meuul oldu-

wı lar. Bir iı ilmi olunca - yahut eı
kiden dedikleri ıibi, medreseye dö
külünce - ilk vazife o iti tasnif et
mek olduğundan kaplıca sulan da 

lstanbulda bir 

çökme ka%ası 
fıtanbul, 2 (Telefonla) - Bugün 

bir çökme kazası oldu. Hadise ıudur : 
Zeyrekt'e Suphi ve kardeılerine ait 
evde bugün bir sünnet düğünü yapıl· 
mıf, düğünden sonra mevlUt okun -
muıtur. Bu arada davetlilerden bir 
kısmı cadde üzerinde olan balkona 
çıkmıtlar, bu sırada balkon çökmüt 
ve beş kadın yaralanmıştır. Yaralılar
dan birisi ağırcadır. 

Malul aubay, er ve tehit yetim
lerine verilecek beyiye 

ikramiyeleri 
Maliye Vekileti, beyiye üçte birle

rinden malQl ıubay ve erler ile ıehit 
yetimlerine 1939 mail yılında verile
cek beyiye ikramiye miktarlarını tea
bit ctmittir. Bu yıl birinci dereceden 
malOl ıubaylara 231 lira, ikinci dere-

kimyaca tahlil edilerek terkiplerin
de bulunan madenlere göre sınıfla
ra ayrıldı ve kaplıca aulannm haa• 
tahklan iıl etmeıine aebep bu ma· 
denlerdir denildi. 

Bununla beraber, o aözü aöyli
yenler de buna pek inanmazlardı. 
Çünkü haıtalıiı iyi eden maden iae, 
bayatı ıuyun içine o madenden ve
ya madenlerden aynı niıbette katı
larak haataya banyo yaptınlmca 
haıtahiın geçmeli lazım gelir. Hal
buki bayaiı ıuya ne kadar maden 
katıla& kaplıca ıuyunun tesirini ya· 
pamadıimı herkea bilir. 

Onun için, hekimlerden bazıları 
kaplıcaların teıiri ıulannın maden
lerinden ziyade kaplıca yerlerinin 
ferahlı ve güzel iklimlerde bulun
maımdandır, dediler. Fakat kaplı • 
casız olan ıüzel iklimlerde yahut 
kaplıcaarz yerlerde kurulan gazino· 
larda ve ferahlı otellerde kaplıca la· 
rm teıiri bulunamayınca ••• 

Birkaç aene oluyor, kaplıcaların 
teıiri sulanndaki radiyoaktiviteye 
atfedildi. Fakat hiç radiyoaktivit~ıi 
olmıyan kaplıcalar da iyi teıir et· 
tikleri halde, bayaiı ıuya radiyoak· 
tivite verilince kaplıcalar gibi twr 
edemeyince ••• 

Şimdi en aon moda kaplıca ıula· 
n aempatik ıinirleri üzerine teair e
der de ondan dolayı türlü türlü has· 
talıklara iyi gelirler, demektir. Fa· 
kat o ıinirler üzerine kaplıca ıula • 
nnın teıiri naııldır? Bunu aöyliyen 
henüz çıkmamııtır. 

İyice bildiiimiz ıey, kaplıca ıu • 
tarının yalnız tabii olarak bulun• 
dukları yerlerde teıir etmeleridir. 
Oradan batka yere götürülünce 
kaplıca auyu bayatı su gibi olur. 
Bulunduğu yerdeki teair madenler
den gelmiı olıaydr, madenler ıuyun 
içinde gittikleri i in, teairin kaytiol· 
marna•• lazım gelirdi. Su baıka ye· 
re gidince tesiri kaybolmasına göre, ı 
kaplıcalann bulunduktan yerde, ha
la bilemedifimiz, bir kuvet var d a 
hastalıklara bu kuvet iyi geliyor de· 
mektir. 

Ondan dolayı kaplıcaların -
lıiç ıüphe götürmiyen - iyi tesirle· 
rinden iıtif ade etmek için kaplıca
lara kadar gitmekten batka çare 
yoktur. 

G.A. 

11r pKUI 11myon ıllında 

kahp öldü 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Nişanta

ıında Sinan sokağında Asım bey a
partmanının kapıcıaı Alinin üç yaıın
daki çocuğu Necla, bugün ıokakta oy
narken Abdullahın idareıindeki hu
suıt kamyonun altında kalmıı, ağır 

yaralanmııtır. Çocuk kaldırıldığı has
tanede ölmüıtür. 

Sinop'ta faydalı yajmurlar 

Sinop, 2 a.a. - Vaktında yağan yağ
murlar her cinı mahsulata çok fayda -
h olmuıtur. Her yıldan daha bereket
li istihsal edilen buğday mahsulü biçi
lerek harman yerlerine yığılmakta, mı 
ıır ve tütün mahıulil de çok iyi prt • 
lar içinde netvU nema bulmaktadır. 

Bu yıl köylümüze bir bolluk yılı o
lacaktır. 

İzmir Enternasyonal 
fuarı na hazı rlanınız 

20 Ajuatoa - 20 Eylül 

1939 

ceden maHU subaylara 207.90, üçüncü 
dereceden malOl subaylara 161.70, dör 
dUncU dereceden maliıI ıubaylara 
138.60, bcıinci dereceden malQl subay
lara 115.50, altıncı dereceden maHU 
ıubaylara 92.40, birinci dereceden ma
UU erlere 115,50 ikinci dereceden ma· 
101 erlere 92.40, ilçüncU dereceden 
ınaHll erlere 69.20, dördüncü derece -
den malQl erlere 46.20, bet ve altıncı 
dereceden malQl erlere 23.10 lira, te· ...:"!-------------
hit yetimlerine de 23.30 lira verile . 
cektir. 

Veka.Jet, önümüzdeki ıünlerde ik • 
raıniyelerin tediycıini alikalılara bil· 
direcektir. 

Trakya'da bu yıl bolluk 
ve bereket var 

Edirne, 2 a.L - On bet gündenberi 
bölge dahilinde teftitte bulunan ve bu 
akıam Edirneye avdet eden umumi mü 
fettit her yerde gördilfil çok dikkatli 
ve verimli çalıımalarından memnuni -
yetle bahaetmektedir. 

Bu yıJ Trakya'nın topraklan ve hay 
vanları için bolluk ve bereket yılıdır. 
GeneraJ Kzım Dirik her yerde halkı 
dinJetnlı ve dilek aahiplerini memnun 
edecek tedbirler almıtbr. 
Yınl yapılacak olan turlat otelinin 

Pllııa tudikta eçmit ft arui ~e • 

BUGÜN 

Y enitehir ULUS ıinemaıında 
2 bilyilk film birden 

1 • Alçakhk 
MIRAM HOKINS 

2 - Değişen dünya 
POL MUNI 
Seanılar: 

2,30 Alçaklık 
4,30 Deiiten dünya 
6,30 Alçaklık 
9 Değiıen dünya 

Gece 9 da yalnıı: bir film 
ıöıterilecektir. 

tlheten yeni J urna1 

TÜRKİYE 
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Nevyork dünya sergisinde 
likrı bir üstünlük kazandı 

1 

Serginin Türkiye'ye 
lemin elliği meni aat 
MADENLER İMİZ 
N evyork (Husust Muhabiri

mizden) - Türkiye 1939 
Nevyork dünya sergisinde fikri bir 
üstünlük kazandı, ve bu üstünlük 
Müttehit devletler murahhası Flyn'
in resmi nutkunda "serginin terbi
yevi gayelerine yardım" iıtisnasu: 
bütün Amerika gazetelerinde de 
"Avrupa sulhunun, demokratik re -
jimin kudretli müdafii" cümlele -
riyle tebarüz ettirildi. 

Sergiden Türkiye'nin temin etti
li menfaatlere gelince; bunlar te -
ker teker şöyle hülasa edilebilir: 
Madenlerimiz. 

1939 Nevyork dünya sergisinin 
madenlerimize temin ettiği en bil -
yük menfaat, madenlerimizi Ameri
ka'da maden işleriyle alakadar, il • 
mi, iktısadi teşekküllere tanıtmak 
olmuıtur. 

Evela; Etibank, sergide - en mü
tckimilleriyle boy ölçebilecek -
muvaffak bir teşhir yapmıştır. 

Türkiye'de maden mıntakaları, 
maden çeşitleri, maden istihsal tar
zı, istihaal kabiliyeti, istihsal mik -
tarı, türk madenciliğinin on bet yıl
lık inkişafı, inkişaf temayülü, pa
zarları ... 

Bütün bu maIUmat pavyonda zi
yalı ve hareketli bir tarzda, harita, 
tablo ve maketler üzerinde tebarüı: 
ettirilmiıtir. Banka ayrıca türk ma
denleri hakkında İngilizce bir bro -
ıür neşretmiş, Nevyork'daki acen • 
tasına büyük bir kitap, Amerika'nın 
en büyük maden mecmuası olan 
"Engineerring and Mining jour • 
nal"de de iki etüt neşrettirmittir. 
Etibank pavyonu Amerika'daki ma
den mektepleri profesör ve talebe -
lcri tarafından ziyaret edilmittir. 
Ben bunlardan birini "Colorado" 
maden mektebi müdürünü tanıdım. 
Bana, Türkiye'nin maden zengin· 
liğinclen bahsetti: 

- Zengin madenleriniz yakın sa
manda memleketinizi cenup Avru· 
pa'aının ve büyilk Akdeni• havu-
11nın iktıaadl merkezi ıı.ıiae 19d· 

· · - --~ ~- uc1,s 
. . . pRJNCIPAL PROD • 

, THRE~ OF TU~ UNITED STATES BY 
ıxYORTED TOTH~ . 
.. 

Nevyork dünya ıergiıinde Etibank pavyonunun i~i 

.. , 
ı 
i 

1 

T ürlı pavyonunun bir 6Örüniifii 

... ........... Yazan : ............... . 

Neıet Halil Atay 
mektebinde okuyan türk talebesini 
methetti, 

- En iyi talcbelerimizdir, yeni -
leri gelirıe diğerlerine tercihan a
lırız, diye teminat verdi. 

E tibank'ın ıergide temin ettiği 
ve edeceği aatıılardan bah -

•etmeden önce ıize lrıaaca. bizim A
merika'ya aatabilecefimiz belli bat
lı bir kaç madenin, bilbula kromun 
Amerika'dald aatıı tqkilAtuu aaJa. 

idhal iti çok kuvetli bir truıt'Un e
lindedir. Bu truıttin Rodeaia'da bü
yük bir madeni, elinde de gene ol -
dukça büyük bir ıtoku vardır. Biz 
Amerika'ya krom aatıtı itimiai, an
cak bu truıtle - onun menfaatleri
ni bozacak tekilde - kartılqma
mak, bir de, maden kalitemizin iyi· 
lifinden iıtifade etmek ıuretiyle 
temin edebiliriz. Etibank'ın aerri· 
deki milmeaili celdifi cündenberl 
bunu yapmaya çatıııyor. 

Amerika'ya Bliıter balrır (98 cev
herli bakır) ihracabmtz, normal 
seyrini takibediyor. Memlekette ba
kır iatfhaall arttıkça Amerlka'ya 
ihracatımız da artabilir. Banlranın 
aerrideJd mümeuili. Bekifehlr iti-

- 5-
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iş hukuku tarihi 
Bu iımi taııyan eserle birlikte, ilctı· 

aadi ve içtimai kültürümüı: bakımın
dan mühim olan bir teşebbüsten ha -
berdar oluyoruz. Edebi sahada oldu • 
tu kadar iktıaadi ve hukuki meaeleler 
üzerindeki kıymetli etütleriyle de 
kendine mümtaz bir mevki temin et -
mit olan Samet Ağaoğlu, arkadaıı Pa
riı hukuk fakültesi mezunlanndan 
Hüdaioğlu ile birlikte telif etmit ol -
duğu .. lt hukuku tarihi"nin birinci 
cildi elimizdedir. Bu eserin önaözün
de müellifler it kanunu ve it hukuku 
üzerinde bir seri netriyat meydana 
getirmeye karar verdiklerini ve eli • 
mizdeki ilk cildin bunun bir bqlan • 
gıcı olduğunu haber veriyorlar. 

Mevzu, devlet organizasyonu ba
kımından bizde pek yeni olan bir mü
eHeseye, it kanununa, iş hukukuna tc· 
maa ettiği için bilhassa ehemiyetlidir. 
Çünkü üzerinde henüz ilk adırnlarımı
ı:ı attıfımız bir organizasyon itinde 
bizden asırlarca evci bu vadide emek 
harcamıt olan memleketlerin ıeviye • 
ıine eripnek için onların tecrübelerin· 
den ve bilgilerinden azami derecede 
istifadeye çalıımamız zaruridir. Bu 
yolda ise doğrudan doğruya terceme 
suretiyle değil, fakat garp kaynakla· 
rından kendi vaziyet ve ihtiyaçları • 
mıza uygun bir surette istifade ede • 
rek, davayı Türkiye bakımından va -
zetmekle işe başlamak tabii ki daha 
faydalıdır. 

Bu itibarhıdır ki iktısadi ve hukuki 
tahsillerini Avrupa'da ikmal etmiı, 
memleketin iktısadi ve içtimai bünye
sini yakından tanıyan iki münevver 
gencimizin bu kadar lüzumlu fakat 
müşkül bir işi Üzerlerine almaları an· 
cak takdirle karşılanacak bir tcseb • 
büıtür. 

Müellifler, bize bu teşebbüslerinin 

ilk müıpet eserini iş hukuku tarihi di
ye isimlendirdikleri bir ciltle vermit 
bulunuyorlar. Eserin ve teşebbüsün 
mahifetini izah ederken müellifler, bu 
itin çetinliğini bilhassa tebarüz ett~. -
rerek diyorlar ki: ''İcrasına tcşebbua 
ve cürct ettiğimiz bu iş büyük mütkü
litla karıılaşmış bulunmaktadır. Mcm 
leketimizde iş hukuku bir kül halinde 
ve aosyal bir dava olarak henüz pek 
yenidir. lı kanunu tatbikatı hcnüı: ne 
mahkemelerin kararlariyle, ne devlet 
ıuraıı ve temyiz mahkemesinin görüt
lcri y le aydınlanmış değildir. Bu iti • 
barla bu yeni hukuk gubeıinin izahın· 
da biraz ıahsi kalmağa mecburuz, fa· 
kat eıeri diğer memleketler kanunla
riyle mukayeacli olarak kaleme alınıt 
bulunuyoruz. Binaenaleyh hükümle -
rimiz, daima mümasil hadise ve vazi -
yetlerde diier memleketler ictihatla • 
rını takip edecektir. Bu suretle §&hıt 
kalmak tehlikesinin önüne kısmen 
geçilmiı bulunmaktadır." 

Kitapta, tarihi kıama geçmeden •· 
vel, müellifler evcla "lı hukuku" iı· 
mi üzerinde durarak neden bu tabiri 
intihap etmiı olduklarını izah ettik • 
ten sonra it hukukunun mahiyetini ve 
sanayi tekamülile almıı olduğu ıümul 
ve ehemiyeti izah etmektedirler. Bun· 
dan sonra Avrupa'da en eaki zaman -
lardan zamanımıza kadar iş hukuku 
tarihi, eaerin birinci kısmını teıkil e
diyor. Bu kısımda ilk devirlerden iti
baren, Golovalar'da, Yunanistan'da 
Roma'da, ortaçağ Avrupa'ıında tnıil
tere'de, Almanya'da ltalya'da birletik 
Amerika'da it hukukunun geçirdiği 
aafhalar ve tekamül aeyri mütalea e -
dilmektedir. 

Eserin ikinci ve üçüncü fulında 
beynelmilel it hukuku mevzuatı, bu • 
mevzu üzerindeki muahedeler, konfe· 
ranılar tetkik edilmektedir. 

Eserin ikinci kısmında Türkiye'de 
it kanununun tanı:iminc kadar it hu • 
kukunun arzettiği safhalar gözden 
ceçirilmekte, üçüncü kısımda ilk te
tebbüılcrden ve projelerden itibaren 
it kanununun ıon ıekli alıncaya ka -
dar geç\rdifi aafhalar ve partimizin it 
politikası izah ve tefsir edilmektedir. 

Eserin sonuna konulmuı olan bibli· 
yoğrafyanın zenginliğinden ve yuka • 
rıda kaydettiğimiz mündericattan da 
anlaşılacağı üzere bu kitap ciddi bir 
tetkik ve emek mahsulüdür. Hakiki 
bir ihtiyacımızı karıılıyan bu çok de
ğerli eserlerinden dolayı müellifleri 
tebrik ederken bu labada bize vere
ceklerini vadettikleri eserleri aabır -
ıızlıkla beklemekte oldu&umuzu kay· 
detmeliyiz. 
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F.sKI GAZETE VE 
MECMUALAR 

Okuduğunuz Gazete ve mec -
mualan Çocuk Eairıeme Ka • 
rumuna verirseniz yoksul yav· 
rulara yardım etmit olursunuz. 

mu ne ve fiyat için merkeze mflra -
caat etmittir. Milmeail, bilhuaa 
buradaki tetkik ve temularından 
aonra Amerika'ya demir aatabllece
ilmizi teapit etmittir. Karabilk'ün 
mukadder lnkitafı için en bilyilk 
garantilerden biri olan bu aevindi
ricl haber, efcr ıergiden aldıtımız 
tek mtiıpet netice olaaydı, cene ban· 
Jrayı .. mtmJebti ....w ........ 
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Çankırı okullarında sergi ve konser 

f 

İzmir'de deli rolü 
oynıyan azıh bir katil 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde bir 

kaç ay evel bir cinayetin muhakeme
sine başlanmıştır. Katil zanlısı Ali 
Osman namında biridir. Vurulanlar 
da umumane sermayelerinden Münev
ver'le Necmiye - ki, bunlar ölmüş -
terdir. - çaça vekili Hidayet, sermaye 
Şükriye ve Fatma Aysel'dir. 

Muhakeme, İzmir'de son bir kaç yıl
da emsaline tesadüf edilemiyecek şe
kilde alakalı olmuştur. 

Bunun sebebi, birincisi, Ali Osman
ın, İstanbul'da tıbbıadlideki müşahe -
ae neticesinde verilen (aklı ve asabı 
tamamdır) raporuna rağmen hata bir 
deli rolü oynaması, ikincisi de mak -
tüllerle, mecruhlarla alc'ikadar olan 
muhitin mahkeme salonunu doldur -
masıdır. O kadar ki, salonda teneffüs 
ağırlaşmıştı. Hava, derin bir csasns ve 
kolonya kokusuna karışmış bazı ilaç
lann rüzgarını taşıyordu. Mahkeme 
reisi, pencereleri açtırdı, fakat bunun 
kifayetsizliğini görünce kapıya en ya
kın olan bazı dinleyici kadınları, sa -
lonu terk davetine mecbur kaldı. 

Yukarda •ağda orta okul •ergisi, •olda kon•eri dinliyenler, CJ§ağı da ort(l okul konserinde armonik 
çalan çocuklarımız, •olda Çankırı bölge •ergisinden bir görünü§ 

Ali Osman'a gelince; evela, mah -
kemeye sevki esnasında abuk sabuk 
söylenerek firar teşebbüsüne girişti, 
Fakat muvaffak olamadı. Katil, cür -
münün ağırlığını ve hatta cezasının i
dam şeklinde tecelli edeceğini anlıyor 
gibi idi Adliye dairesi nezaretanesi -
ne gelince, burada da jandarmalara 
saldırdı ve sonra elbiselerini parçala -
dı. Müddeiumumi, bir heyetle nezare
taneye inerek, vaziyeti bir zabıt vara
kasiyle tespite mecbur kaldı. Nihayet, 
zorla, suçluya, kısmı süflası görünmi
yecek şekilde çuvaldan bir yarım pan
talon giydirildi ve mahkeme heyetinin 
huzuruna çıkarıldı. Fakat burada da 
jandarmalara saldırdı, kaçmak istedi 
ve kanapelerden birisinin arkalığını 
~ırdı. Sorulan suallere, sanki kendisi 
ile hiç alakadar değilmiş gibi cevap 
vermiyerek deli rolü oynamakta de -
vam etti. Davacılarla şahitlerin ifade
leri tamamen aleyhinedir Q:elecek 
celsede diğer şahitlerin dinlenmesine 
devam edilecektir. 

Çankırı (Hususi) - Her yerde ol- , 
duğu gibi Çankırı okulları da tatil ol-

d~: Son sını~ların .. imtihanları bi~ti. Kayserı' 'de 
Koy ve şehırde yuzlerce çocuk ılk köy adına 

misafirlik kaldır1ldi 
tahsillerini muvaffakiyetle bi~irdiler. 
Bu vesile ile okullar tatil olurken can
lı hareketler görüldü. Okullarda ser
giler açıldı. Talebenin tedrisatta mu
vaffakiyeti gözler önüne serilmiş ol -
du. Konserler verildi. 

Sergiler ve bölge •ergİ•İ 
Şehrimizdeki 4 ilk okulda ayrı ayrı 

her sınıf yıl içerisinde yaptığı elişini 
ve tuttukları defterleri, öğrendikleri
ni topluca sergi halinde ebeveynleri -
nin gözleri öpüne serdiler. Bundan 
aonra Güneş okulunda "ilk okullar 
bölge sergisi" açıldı. Merkez okulla
riyle bazı köy okullarından gelen bir 
kaç parça işlerle tertip edilen bu ser
gi umumi bakımdan hakikaten gözle:i 
çekecek bir güzellikte tertip edilmiş· 
ti. 

Sınıf, sınıf odaları dolduran talebe 
işleri birinci sınıftan beşinci sınıfa 

yükselen tedric~ tekamülü gösteren 
bir tertipte idi. Bundan baıka "Ata -
türk, İnönü ve Devrim köşesi" inkıli
bın canlı resimleriyle ve tablolariyle 
cidden çok güzeldi. 

Orta okul da muvaffakiyetle bir 
konser verdi. Halkevi salonunda veri -
len bu konserde vali ve refikalariyle 
güzide bir dinleyici kalabalığı vardı. 

50 kız, erkek talebenin teşkil ettiği 
koroya okulun mandolin ve ağız ar -
moniği takımları da iştirak etmişti. 
Zengin bir programla ve çok muvaffa
kiyctle verilmi şolan bu konser alkış
lar arasında sona erdi. - K. K. 

Kayseri (Hususi) - Vali, köylere 
yaptığı bir tamimle köy manevi şahsi
yeti namına misafirlik usulünü kal -
dırmıştı!'. Köy namına misafirlik için 
hiç bir köy bütçesine tahsisat konmı
y:ıcaktır. Köylerden sıra ile veya ma
halli adetlere göre karıştırma yiyecek 
toplamak da yasak edilmiştir. Bunun 
aksine hareket eden köy muhtarları 
cezalandırılacaktır. Köylerde otel bu
lunmadığı için köyde kalmak mecbu -
riyetinde olanlara köylü yatacak yer 
gösterebilecek ve parası mukabilinde 
yiyecek ve saire verecektir. 

Serhoı bir ıöf örün eğlencesi ! 
1zmir (Huauai) - Cuma ovan - Şa

şal yolunda kanlı bir hldiae olmuttur. 
Rüstem namında bir toför, Şadan na
mında genç bir kadını alarak Şaşal 

menbalarına gitmiş, içmiş, eğlenmiş -

tir. Dönüşte keyfe gelerek tabancası
nı çekip havaya bir kaç el sıkmış ve 
tabancasını cebine sokmak istemi§tir. 
Bu sırada tabanca tekrar ateş almış, 
hem kendisini, hem de kadını yarala -
mıştır. 

Her iki yaralı hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

[" ..................................................................................................... ! 
Ordu Halkevinde açılan sergi 

Ordu, (Husut:i) - H;s.lke,·inde biçki diki§ yurdı: gü:ıel bir sergi aç
tı. Gönderdiğim resim, yurt talebelerini sergi eıyaaı arasında göster
mektediı. 

bir Halkevinde 
. 

sergı açıldı Afyon 

İzmir'de 100 göçmen 

evi daha yapılacak 

İzmir (Hususi) - Bu sene Bulga
ristan ve Romanya'dan gelecek muha
cirler için vilayet ve iakin müdürlü -
ğüncc şimdiden hazırlıklara başlan -
mıştır. İstirdat esnasında yanmış olan 
Urla kaza merkezinde, her biri (466) 
liraya, (100) ev inşa edilecektir. Ay
rıca, Menemen'in Ali ağa nahiyesinde 
de ayni miktarda, hatta daha fazla ev 
inşası kararlaştırılmıştır. 

. 
Kı rşehi r'de yenı çalışmalar 

Bir yapı kooperatifi kurulması ve geniı 

bir cadde a~ıbnası düıünülüyor 

Kırıelıir Halkevi binaaı 

Kırşehir (Huıuıi) - Vilayetimiz valiliğine tayin edilmit olan 
Ordu Valisi Bay Baran evelki pazar günü tehrimize gelmit ve ye
ni vazifesine başlamıttır. 

Bir adam 

şahidi 

gösterdiği 

öldürdü 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde, Ka

rantina'da Neşet sokağında bir cina -
yet olmuş, Niyazi Turalı namında 30 
yaşlarında, evli bir genç, 44 yaşlarında 
Hüseyin Birgün namında evli bir şa
hısı sokak ortasında oldürmüştür. 

Niyazi, bundan bir hafta kadar evet, 
Kasım namında biri ile kavga etmiş ve 
Hüseyin'i, şahit olarak göstermiştir. 

Fakat Hüseyin, mahkemede, 
- Ben hadiseden haberdar değilim, 

v~kayı görmedim. 
Demiştir. Niyazi, dün gece sarhoş 

olarak Hüseyin'in mahallesinden ge -
çerken, ona rast gelmiş ve, 

- İnsan, mert olmalı, gördüğünü 
saklamamalı, doğru söylemeli. 

Şeklinde söze başlıyaı:ak Hüseyin'
le kavgaya tutuşmuş ve bir aralık bı -
çağını çekerek zavallının karnına sap
layıp kaçmıştır. Hüseyin yuvarlanmış, 
yetişenler tarafından hastaneye kal -
dırıhrken ölmüştür. Katil, yakalan -
mıştır. 

Bir kamyonet par(alandı 

bir kiıi öldü 
İzmir (Hususi) - Menemen'in E -

miralem istasyonu ile Manisa'nın Mu
radiye istasyonu arasında, 1105 numa
ralı katarın lokomotifi, Tire beledi -
yesinde mukayyit Kamil idaresindeki 

1 

Yeni valimızi daire müdürleri me
murlar cemiyetler mümessilleri halk
tan bir grup Yerköy istasyonunda kar 
şılamışlardır. Şehrin dışında mevki a-
lan bir polis ve jandarma müfrezesi, 
Halkevi bandosu ve kesif bir halk 
kütlesi tarafından seHimlanan vali B. 
Baran kendilerini karşılamak üzere 
toplanan kırşehirlilerle birlikte Halk
evine gelmiştir. 

Burada halk ile ilk teması yapan 
yeni vali bütün dinleyiciler üzerinde 
müspet bir tesir yapan kısa bir söy
lev vermiş ve ezcümle gördüğü imar 
hareketlerine devam edeceklerini ve 
Kırşehirlilerin, selefine olduğu gibi 
kendilerine de muzahir olacaklarına 

kani bulunduğunu kaydetmiş ve al -
kışlanmışlardır. İmar hareketlerinin 
kolaylıkla inkişaf ettirilmesinin temi
ni için bir yapı kooperatifi kurulma
sı etrafında tetkikler yapılmaktadır. 

Ankara şosesiylc telaki etmek üze
re şehrin içinden yeni ve geniş bir 
caddenin açılmasına başlanmıştır. Di

ğer taraftan Kırşehrin ortasında bu -
lunan (kale) denilen tepede de bir 
park vücuda getirilmesi için proje ha

zırlanmaktadır. 

şoförün hesapsızca bir süratle hareket 
ederek şimendüfer yoluna çıkmasın -
dan ileri gelmiştir. Şoför de dahil ol
duğu halde dört kişi yaralanmış, kam
yonet parça parça olmuştur. Amele -
den biri, biraz sonra ölmüştür. Şoför 
de yaralıdır. Tahkikat devam etmek -

3 - 7 - 1939 

İzmir'de sıcaklar arttı 

Plôj mevsimi 
İnciralh plôjı 

başladı 
bitiyor 

Yukarda lnciraltı plajlarından bir görünü§, altta lnciralta 
banyolarında günq banyom 

lzmir (Hususi) - lnciraltında vilayetçe yeni inşa edilen ve son 
kısımları ikmal edilmek üzere bulunan modern, muntazam ve bü
yük banyolarla beton gazinonun ihalesi yapılmıttı. Bu suretle iz
mir, ıehre çok yakın meıafedekei bu güzel plajda, güzel iki ese
re k:avuşmu~ ur. 

.-
İzmir klüpleri 

İzmir (Hususi) - Şehrimizdeki 

spor kulüpleri, vaziyetlerini, yeni ka
nuna uydur.rnAJ... &cin faaliv••• •• ,-:, 

ve kongrelerini içtimaa, sicillerini 

yaptırmağa başlamışlardır. Kulüpler -
den bazıları, bu meyanda eski isimle -
rini tekrar almak istemektedirler. 

İzmir ticaret odası umumi 
katipliği 

İzmir (Hususi) - İzmir ticaret o -
dası umumi katibi bay Mehmet Ali'
nin İstanbul mıntakası ticaret müdür
lüğüne tayini üzerine, yerine, vaktiy
le ayni vazifede iken Manisa saylav
lığına seçilmiş olan Bay Turgut Türk
oğlu tayin edilmiş ve işe başlamıştır. 

1 
. Müstecirin, yüksek fiyat listesi tat

bılc etmemesi için, belediyenin şehir 
dahilindeki kontrolü, buraya da tef-
mil edilecektir. 

Havalar, gün geçtikçe ısınmakta, 

İnciraltı da dahil, şehir banoyları, 
sanıııerocKt nusuın oanyoıar, ı:myuııt 

kalabalıklarla dolup boşalmaktadır. 

Burada, Çeşme, Bozdağ gibi yerlere 
çıkan ailelere de tesadüf edilmekte -
dir. Sıcaklar gölgede 32-34 üzerinde 
ve bunaltıcı bir haldedir.~ 

İzmir'de bir idam 
Denizli (Hususi) - İki sene evci, 

karısını, baldızını ve kaynanasını ke -
serle öldüren Çal kazasının Hadım kö
yünden Ali oğlu Halil Tufan, hakkın
daki kararın tasdiki üzerine bu sabah 
idam edilmiştir. 

Edirne' de at koıuları ve 
manialı zabitan yarııları 

.. .. 
Edirne, (Husu -

si) - Bütiln Trak
yaya şamil olarak 
yapılan ilkbahar at. 
yarışlarını bildir -
mi$, mlinialı zabitan 
koşulariyle Edirne -
nin heyecanlı bir 
spor günü ya3adıtı
nı ilive etmiştim. 
Gönderdiğim re -
simler, koşularda bu 
lunanları ve mania -
1ı kosutara iştirak 
eden bir subayımı -
zı göstermektedir. 

* ... 
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MİLLİ KÜME MACLARI. 

Beşiktaşhlar dün 
Feneri 4-2 yendiler 

latan bul 2 a.a. - Milli Küme Maçlanna bugün Fener stadında de • 
vam edildi: Bet binden fazla bir seyirci k~labalı~ önünde İstanbul' un en 
kuvetli taknnlanndan ikisi, F enerbahçe ıle Betıkta§ karıılqıyorlardı. 

Saat 18 de iki takım sahaya çıktılar. Şeref iki muhakkak gol fırsatı kaçır
Mutat meraıimden sonra kartılıklı di- dılar. 25 inci dakikada oyun müteva
zildikleri uman takımları fU kadrola- zin bir tekil almıt bulunuyordu. 27 in 
riyle görüyoruz: ci da~ika~a. Fikret nef~.• bi~ driplin~-

Fenerbahçe: Hüaamettin - Yqar,I le Huıeyını atarak koşeyı bulan hır 
Lebip • Muzaffer, Ali Rıza, Retat - §Üt çekti. Bu §Üt Mehmet Alinin mü-
Naci, Buri, Melih, Rebii, Fikret. dahaleıi ile korner oldu. 

Beıiktq: M. Ali • Taci, İbrahim · Gene bu sırada Mehmet Ali iki ne-
Hüseyin, Bedii, Feyzi • Hayati, Hak - fiı kurtarış daha yaptı. 
Jn, hakem Ahmet Adem. 37 inci dakikada Melih Rebii'den 

Oyuna Beıiktatlılar başladılar. Fe - aldığı ileri bir pasla fırladı ve üç be
nerliler rüzgln arkalarına almıılar tiktqlının arasından t.opu ağlara tak
parlak ve yakıcı günete kartı oynuyor 

lardı. Beıiktaflıların ilk akınlarını tı. Fakat akabinde Sabri, Fener müda
muavin hattında keadiler, mukabil bil 

filerinin serbest bırakmasından isti -cumlan nut oldu. 

lllı ılalıilıalar ve illı 6oller: 
İlk dakikalarda heyecansız bir oyun 

ıörülüyor. iki takımın da güçlükle 
sayı çıkaracalt tahmin edilirken Be -
tiktatlılar üçi'.,cil dakikada gol vazi -
yetine girdiler ve Şeref, Yaprın topa 
fena bir kafa çıkıtı yapmasında kaçan 
topu Hüaamettinin iyi bloke edeme -
mesinden istifade ederek ilk golü yap
tı. 

Fenerliler ilk dakikalarda yedikte -
ri bu golden dolayı tatırdılar. Bu tat -
kınlık pahalıya mal oldu ve gene Şe -
ref, Hilaamettinin ikinci bir bataıın -
dan istifade ile ikinci Betiktat golü -
nü çıkardı. 

Henüz yedinci dakikada 2 - O galip 
vaziyete geçen Beıiıktatlılar, oyuna 
hakim oldular. Fenerliler mütereddit 
hareketler ve ıuunuz hamlelerle sa • 
banın hakimiyetini rakiplerine bırak • 
mıılardı. Siyah beyazlıların, Fener 
hatları ara11ndan müfkülatıız ıüzü -
len bilcumları cidden &Uzeldi 

Fener in birinci ıayııı: 
Bu vaziyet 25 inci dakikaya kadar 

devam etti. Bu müddet içinde Sabri ve 

Milli Küme 

fade ederek, topu sert bir ıütle üçün-
cü defa Fener kalesine soktu. 

Neticede 4 - 2 Beıiktaı galip! 
Oyun hızlanmııtı. Fenerliler, Be

tiktq kalesini sıkı bir tehdit altına 
almıılardı. Nitekim Melıh, 42 inci da
kikada ikinci Fener golünü çıkardı 
ve devre 3 - 2 Betiktaı lehine bitti. 

İkinci devre çok seri batladı. llk 
dakikalarda Fenerliler vaziy.:te hi
ki moldular. Onuncu dakikadan sonra 
oyun mütevazin bir tekle girdi. 

25 inci dakikada Lebibin bir ıska· 
ıından istifade eden Hakkı dördüncü 
golü attı ve betiktaılılar galibiyeti 
garanti ettiler. Oyunun bundan sonra
ki kısmı aıabt bir hava içinde geçti. 
Beıiktaılılar vakit kazanmak için 35-
40 metreden tüt atıyorlardı. Maç bu 
suretle 4 • 2 Beıiktaıın galibiyetiyle 
bitti. 

Oyunun umumi manzuuı iki takı
mın müaavi bir oyun çıkardıtım ıöa· 
termekte idi. Yalnız betikta~lıların 

daha derli toplu oynadıkları ve fener
lilerin hatalarından istifade etmeyi 
bildikleri görülüyordu. 

puvan cetveli 
ilaç Galip Berabere Matlup Attılı Yedltl Pavan 

Galatasaray 14 il o 3 43 21 35 
Ankaragücü 14 9 1 4 34 21 33 
Demirspor 12 8 2 2 32 15 30 
Bqiktq 13 8 1 4 34 16 30 
Fenerbahçe 14 6 2 6 30 26 28 
Vefa 13 3 2 8 28 33 21 
Doğanapor 14 3 1 10 13 48 21 
Ateppor 14 1 1 12 9 43 17 
NOT. Cetvellmb Sol avarajı aaulllne ,are basırlanmııtrr. Buna na~aran 

• bükmen plip Beeiktaı•m lehine 2, bükmen matlup Galatanray'm 
aleyhine 2 ıol yazılmqtır. 
Hükmen maflllp takımlara aynca sıfır pavan Terilmelrtedlr. 

Bölge atletizm birinciliği 

Demirsporlu atletler 221 

puvanla birinciliği aldılar 
Cumartesi &UnU baılıyan Ankara 

l>ölıeai atletizm birincilikleri dün ne
ticelenmiıtir. Demirıporlu Muıtafa
nın 10 bin metrede ve Galatuaraylı 
Muhittinin sırıkla atlamada kırdıkla
rı Ankara rekorlariyle oldukça ente· 
reaan ceçen münbakalar önümüzdeki 
•neler için ümit vericidir. 

Musabakalar sonunda en çok mu -
'9affakf yet cöıteren kulübümüz De -
nıirıpor olmuftur. Bu kulüp mütead
dit birincilik ve ikinciliklerle 221 pu
van kazanmııtır. Spor faaliyetine tek 
rar baflıyan Mubafızgücü de 210 pu· 
vanla Deminporu takip etmektedir. 

Mekteplilerin de girdikleri ve bat
U iyi dereceler kuandakları bu mü
sabakalarda futbol faaliyetinden geri 
kalmayan kuUlplerimizin atletlerini 
göreıneınek bizi müteesıir etmiıtir. 
Urnanz ki gelecek ıene böyle olmaz. 

İki günlük tekaik neticeler ıudur: 

~ M. sürat hfma: 

10.000 M. nnılıavemet hfmu: 
Muıtafa Kaplan (D.S.) 34.53.1, (An 

kara rekoru). Efe Ali (M.G.), Ali 
(D.S.). 

Sınlıla irtila atlama: 
Muhittin (G.S.) 350 (Ankara reok

ru), Celll (D.S.), Faik Önem (M.G.). 

Di•lı atma: 
Fuat (M.G.) 27.09, Huan (D.S.), 

Klmil (A.S.) 

u .. n atlama: 
Faik (M.G.) 60.7, Enver (M.G.) 

57.7, Hayri (T. L.) 56.2. 

160011. . 
Adnan (D.S.) 4,19.5, Galıp (D.S.) 

4,25.2, Muıtaaf (D.S.) 4,26.0. 

4XIOO M. 
D.S. I. Fahri: 47.5, M.G. I. Fahri 

47.8, Tecim liıesi: 

Puoan vasiyeti: 

Ankara bölgesi atlş 
müsabakalarında 

Çok • • 
ıyı neticeler elde edi idi 

Bölge ajanlığının tertip ettiği ilk Opint:ii ,,.;;.abalıa: 
atıf müsabakası dün Muhafız alayı Dün Muhafız alayı poliıonunda or
poligonunda neticelendirildi. Müsa - du tilfetiyle 150 metreden 24 daireli 
bakaların bir kısmı cumartesi günü hedefe yapıldı. Müsabıklar bu atıfta 
tehir poligonunda yapılmııtı. biribirlerine Tekabet edecek numara-

1 
lar kuanarak atııı çok heyecanlı ha-

Müsabakalarda amatörlerin pek kı- le ıetirdiler. Tunifte Muhafızıücün· 
sa çalıtınalarına rağme~. kaza~dıkla~ı den Uıtteğmen Cemal Alagonya bi -
yüksek ra~amlarla henuz ~e?ı ~~lı- rinciliii kuanarak mükafat aldı. Mu
yet~ geç~ıt. bu ı~o.r ~ubeıının ıstık- hafız gücünden teğmen Fuat Şahin 
balı çok umıt verıcıdır; atıcılık ıpo- ikinci, Muhafızgücünden tetmen Ni
runu yaymıya çalıpnl~rA ~er z~an yui Kurtay üçüncü oldular ve bedi
iftiharla andığımız tarıhı turk nıpn- eler aldılar. 
cılığını bugün de yaptmıt olmanın y Sıra ile dördüncüden onuncuya ka
zevkini haklı olarak duymakla kalmı- dar; Muhafızgücünden Uıtteğmen 
yacaklar, ay~ı zamanda te~ ~a~e olan Necip Tulunay, amatörlerden Mah
memleket m~dafaaıın.ın. bırıncı prtı mut Ergenekon, M. gücünden teğ -
(iyi atıcı mıllet? yetı~tır~ek y~l~~- men HaaanSargın, amatörlerden Or • 
daki çok değerlı mesaılerıyle buyuk han Conklu, Ertuğrul Özen, Adnan 
bir yurt vazifesini baprmak yolunda Göksel, Şahin Gürer, Federasyonun 
bulunuyorlar. takdirnamelerini aldılar. 

Anakra atıt ıubesi kısa bir zaman-
Dö•düncii müNbaka: da ne kadar da ço"k hevesli kazanmı1-. • · 

Amatörler arasında genç kızlar, genç 
baylar, yatlılar, hatta küçük çocuklar 
da var ... Federasyon bu rağbeti doğ
rusu pek haklı kazanrnıı. 

Çünkü poligon halka açık .. arzu e
den istasyonun hemer. karııaındaki, 

daha kapısından girinci içe ferahlık 
veren güzel bir park içindeki bu tet· 
kilath mükemmel poligona girerek 
ve kendisini büyük bir nezaketle, se
vinçle karııhyan, tamamiyle alakalı 
olan öğretmenlerin arasında bulur, 
ve bu çok temiz spor yerine gönülden 
bağlanır. 

Cumartesi günü ıehir poligonunda 
bafhyan atıı müsabakalarından ama
törler kazandıkları güzel neticelerle 
poligon öğretmenlerinin kendilerine 
verdikleri emeği tamamiyle gösterdi-
ler ... 

Birinci mü•baluı: 
Flober tüfekleriyle amatör bayan 

ve baylar, subaylar arasında yapıldı: 
Neticede: birinciliii Mubafızgücün
den Teğmen Hasan Sargın kazanarak 
bu müsabaka için konulan hediyeyi 
aldı. Sonra sıra ile Muhafızgücünden 
Teğmen Ertufrul, Tetmen Niyazi 
Kurtay, Uıtteğmen Necip Tulunay, 
Teğmen Zihni Sezen, Amatörlerden: 
Adnan Göksel, Fahri Uğurel, Sait 
Tayla, Kemal Büyükmete, İffet Bü
yükmete, Saime Conklu, Nezihe lmre 
takdirname aldılar. 

llıiıwıi a ı Ormllısılı.u 
50 metreden av tflfeğiyle yapıldı. 

Birinciliği Muhafızgücünden teğmen 

Fuat Şahin kazanarak hediye aldı. A
matörlerden Fahri Uğurel ikinci, Mu
hafızgücünden Utıteğmen Cemal A
lagonya üçüncü oldular. Amatörler· 
den dit tabibi Refik lmre, Yılmu 
Mete, Kemal Çal, Güçten Zihni Sezen 
amatörlerden Yatar Özen, Numan Li
man, Ertuğrul Neeait Tarhan, Özel 
iyi dereceler aldılar. 

Ordu tüfetiyle 200 metre mesafe· 
den düter göğüı hedeflerine ekipler
le yapıldı. Çok heyecanlı geçen bu 
müsabakaya Muhafızgücü,.:Oıtteğmen 
Cemal Alagonya, Uıtteğmen Necip 
Tulunay, Teğmen Hasan Sargın, Teğ
men Niyazi Kurtay, Teğmen Fuat Şa
hin iıtirik etti ve Ertuğrul Özen Ad
nan Göksel, Orhan Conklu, dit tabibi 
Refik lmre, Mahmut Ergenekonun 
teıkil ettikleri bölge ekipi daha fazla 
hedef dütürmek suretiyle galip gele
rek bölgenin bu müsabaka için koy
duğu kupayı kazandı. 

Bqinci müaabalıa: 
Dördüncü müsabaka prtları ile a

matör bayan ve bay ekipleri ar&11nda 
yapıldı. Uzun bir çekitmeden sonra 
Münevver İmre, Saime Conklu, İffet 
Mete, Nezihe İmre ve Hasan Tarhan
dan te19kkül eden bayan ekipi amatör 
bay ekibiyle berabere kaldılar. 

Müsabakalar meraklı bir halk kütle 
ıi huzurunda neı'e içinde geçti. Sakin 
bir bava ve çok &Uzel atıı yerlerinde 
yapılan bu müsabakalar ittirlk eden
lere aonıuz zevkler verdi.. Genç kız
larımızın, küçük çocuklanmı.ıın pek 
de kolay olmıyan bu ıpor ıubeıinde 
göıterdikleri muvaffakiyet göğüsleri 
haklı olarak kabarttı.. Ajan Sırrı 
Conklu, dit tabibi İmre atıcılık sporu 
yolundaki p)'retleriyle cidden öğüne 
bilirler. ' 
......... --- • IJıl maıwa. ........ ...__,_ Aela9fMmı Bay 

Hakkı müsabıklar tarafından &illa l· 
le takip edilen ve çok beğenilen atıt 
gösterileri yapıldı. Ajan Sırrının, bu 
müsabakaların yapılmasında hiç bir 
yardımı esirgemiyen Muhafızgücü 
Baıkanına Gücün atıt kaptanı yüzba
ıı Selihattin Toygara, müsabıklara 
ve atıf yerine kadar yorularak gelen 
ve atııın daha zevkli, neteli olmalını 
temin eden muhterem halka tetekkür 
lerini sunarak müıabakalara son ver
di. 

Profesyonel güreş müsabakalan 

Dinarlı Mehmet Hintli 
rakibini tuşla yendi 

Kara Ali Krisantof'la berabere kaldı 
İstanbul, 2 a.a. - Profesyonel güreı müsabe.kalan bugün Taksim 

ıtadyomunda yapıhnııtır. Havanın ncak ohnaama rajmen müsabaka -
lar ıseyretmek üzere sahada alb bin kiıilik bir meraklı kütlesi bulunu • 
yordu. · 

İlk müsabaka arabacı Mehmet ile 
Kumkapılı arasında yapıldı. Mehmet 
19 dakikada tuıla ıalip ıeldi. 

İkinci müsabaka Dinarlının karde· 
ti İsmail ile Yamalı Hüseyin aruın· 
da oldu. İlk on dakika çok durgun 
geçti. Neticede İsmail 19 dakikada 
tuıla galip &eldi. 

Mülayim laiilnnen galip 

diyordu. 
Bulpr Kara Aliye nazaran daha 

genç ve kuvetli &örünüyordu. Alinin 
bütün ıayretine ratmen tuılardan 
kurtuluyor ve derhal mütekabil ve 
tehlikeli hücumlara geçiyordu. Bu 
tekilde ıüren güreı tayin edilmit o
lan 45 dakikalık müddete kadar de
vam etti ve neticede iki pehlivan be
rabere kaldılar. 

Sıra büyük &Ureılere gelmifti. llk Dinarlı Hintli ralribini y.u/i 
kartılapna Milliyim ile Babaeskili Son &Ureı Dinarlı ile Hintli aruın-
İbrahim aruında idi. Müsabaka daha 

da idi. Takdim meraıimini müteakip 
ilk dakikalarda çetin bir tekil almıt- tututu iki &Uretçi çetin hücumlara 
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Almanya Danzig'i işgale kalkarsa 

Fransız-lngiliz garantisi 
derhal harekete gelecek 

(B•ıı 1 inci sayfada) 1 
zig statüsünde vukua celecek her han- Hı b . . .L. • ' 
gi bir değitiklik, Fransa ve İngiltere- UBUBi ır Vazıre ııe 
nin Polonyaya lrarıı olan tam garanti- • 
leri makanizmasını harekete getire -
cektir. Bu harekete gelme, Danzlg ata 
tüsünde gerek hariçten ıillh kuvetiy
le ıerek dahilden tek taraflı bir karar 
veya kurnazlık vukua gelebilecek 99• 

her türlü tahavvül için muteberdir. 
Sürprizlerden uzalı lıalmalı için .. 

Devlet idaresi, her 19yi göz önünde 
tutmak demektir. Eğer dünkü nazırlar 
meclisinde Danzig'de bir hükümet dar 
besi yapılacak imit gibi dütünülerek 

Fon Papen 
Moskova'ya 

gidecek 
bu vaziyetle alakadar lüzumlu bütün Berlin, 2 a.a. - Havas muhabiri bil-
tedbirler tuvip edildi iıe, bu, böyle diriyor: 
bir ihtimalin muhakkak surette olaca
ğı demek değildir. Fakat her halde 
bizleri her türlü sürprizden uzak tut
mak gayesini istihdaf eylemektedir. 
Alınan kararların heyeti umumiyesi 
ile emniyet sistemi tam bir haldedir. 
Bu kararların en mühimleri §imdilik 

Dün akpm burada dolqan fakat he 
nüz teyit edilmiyen haberlere göre, 
B. Von Papen, Moıkova'da huıuıi bir 
vazife ile tavzif edilmiıtir. 

F rana:z gazetelerine gÖN 

gizli tutulmaktadır.,, • Pariı, 2 a.a. - Bir çok Fransız ga -
Polonya'nın yanı btqıntla zeteleri, bugünkü nüshalarında B. Von 

. .. . Papen'in pek yakında "Ne niyetle ya-
Jour gazeteaı ıoyle yazıyor · . pıldıfı tahmin edilebilen., huıuıi bir 
"Almanların hududu attıkları dakı • vazife ile Moskova'ya gideceği pyi-:

kayı tayin etmek Polonya'ya aittir. Bu Jarına sayfalarında yer ayırmaktadır. 
dakikada iıe Fransa ve İngiltere isti· 
preye bile lüzum görmeden derhal "Ordr" g~~tesi, ~u py~alardan balı 
otomatik surette bütün kuvetleriyle ıederken ezcumle dıyor kı: 

Polonya'nın yanı batında bulunacak - "B. Von Papen'in Ankarad'a oldu .. 
lardır.,, ğu gibi Moıkovada da muvaffak ola· 

Epok gazetesi diyor ki: mıyacağını ümit ederiz. Fakat bu ta· 
"Bazı a~man mahfilleri, h~tta ~~ yin, her halde, çok kıymetli bir deni 

sabah dahı Fransa ve İngıltere nın de ihtiva eylemektedir: verdiği söze 
Polonya'ya yardım için müdahale et • hürmet etmek pek de adeti olınıyan 
miyeceklerini sanıyorlardı. Fakat B. B. Hitlar'in, hiç olmazsa boltevik a -
Hitler, bir kuvet darbesinin muhak • leyhtar~ fikirlerinde samimi olduğu 
kak surette doğuracağı aksülameller sanılabilirdi. Fakat bu noktada da ha· 
üzerinde bugün her halde artık ıüphe yal inkisarına uğramak icap ediyor .. 
etmese gerektir.,, 
''Dan:zig muhakkak Almanya'ya Haber teyit ediliyor 

Jönecelt.,, Berlin, 2 a.a. - Havas muhabiri bfl-
Danzig, 2 a.a. - Tietennof'da bir diriyor: 

naıyonal ıoıyaliıt tezahüründe nutuk 
söyliyen B. Forster ezcümle §Öyle de- B. Von Papen'in Moskovada huıuıi 
mittir: ' bir vazife ile tavzif ediği haberi teyit 
"- Danzig'in alman halkı, Danzig'- edilmektedir. 

in Rayba dönmesi için, mallariyle ve 
kanı ile lüzumlu bütün fedakirlıkları 
yapmağa hutrdır. Danzig halkını hiç
bir teY korkutmıyacaktır. Polonyalı -
lar Danzig'de &Umrük kontrolörleri -
nin adedini daha dyade fazlaJaftırabi
lirler. Bu mıcak Dadc'iıı Almanya
ya d8nmeainl çabuldqtıracalrtır.,, 

Dük dö Spolet'in 

düğünü yopıldı 
I 

Floransa, 2 a.a. - Dük dö Spoletin 
düğünü merasiminde bulunmak üzere 
buraya gelmiı olan yunan kıralı ve 
yunan prenı ve prensesleri, Yunaniı· 
tana' dönmek üzere bu akİam hareket 
etmiılerdir. Bunlar, yolda, birkaç sa
at Venedik'te kalacaklardır. 

Yugoılavya kıral naibi Prenı Pol'
ün refikası prenıea Olga, Belgrat'a 
hareket etmiıtir. 

Sabık bulgar kıralı Ferdinand da 
Abnuıya'ya citmek üzere bu akıam 
Floransa'yı terketmiıtir. 

B. Cemberleyn 
bir nutuk söyledi 

(Baıı 1 inci sayfada) 

kumuıtur. Kırat bu mesajında, gerek 
kendisinin, gerek kıraliçenin bugün 

Hyde - Park'taki muhteıem geçit res
mine ittirikten duyduklan bUyilk 
memnuniyeti bildirmekte ve bu geçit 
resminin vatanı her türlü ihtimallere 
hazır bulundurmak için bütün vatan• 
daıların azmini ıöıterdiğini aöyle
mektedir. Kıral aynı zamanda gönüllil 
lerin gösterdiği feragat ve vatanper
verlik zihniyeti karıııında hayranlı • 
tını da ifade etmektedir. Kırat bu 
mesajında, bu ıönüllülerin karılarını 
da unutmamaktadır. Zira bunlar da 
kocalannın kendi yuvalarında ceçire• 
cekleri saatleri millt hizmete tahsis 
etmelerine müsaade etmekle büyük fe 
daklrlıkta bulunmuılardır. Yüzme müsabakalar1 

yapdamadı Kırat, berkesin, vatanın emniyetini 

temine hidim olduğunu vicdanında 
Dün Karadeniz yüzme havuzunda, hi11etmekle bu fedakirhklannın mü· 

celecek hafta yapılacak halkevi yüz -
me tepik müsabakalarına hazırlık ol- kifatlarını ~örme~te. ~lduklannı. da 

L il . . ayrıca tebarüz ettırmııtır. Kıral nıba· ma& zere, yarıtlar ıcruı mukarrerdı, . .. da .. 
1 

MT •· ba 
fakat tam müsabakalara ba lanaca v 1 y~t yenı vucu . getırı en ı ıı ı . • 

d ba . .. f g h11 mevzuu etmif ve genç efrıın gır sıra a ılıyan ve hır muddet devam d"Ll . . 
1 

. ..k L len"ne 
d ~ • ı& erı serv11 erın yu se& ana 

e en ya,.u.ur do~yıııyle bu yarıı~a • layık olduklarından tüphe etmediğini 
tr~n yapılmasına ımkln görülememıı - de bildirdikten sonra mesajını töyle 
ır. 

Ö bitinniıtir: nümüzdeki hafta pazar &ünü, evel 
ce tesbit edilen proırama göre, halke- "Bugün silıletimi:zi teraiye 
vi teıvik müsabakaları yapılacaktır. koyacağa,, 

Medine cephesinde 
harp edenlerin toplantısı 

Cumartesi akpmı, Medine cephe -
ıinde, harbe iıtirlk edenler Ankara 
gar guinoaunda Matbuat Umum Mü
dürü B. Naci Kıcıman'ın batkanlıltn
da bir toplantı yaparak o günlere ait 
hatıralan yldetmiıler ve bu vesile ile 
neteli bir ıece ceçirmitlerdir. 

"- Hepiniz biliyorsunuz ki, bizim 
müdafaa kuvetlerimiz bir harp yarat
mak için değil fakat ıulhu ndıhafaza 
etmek içindir. Milletlerin hep birlik· 
te arkadatça ve ahenktar bir tarzda 
yaıamayı öğreneceklerine ümidimiz 
vardır. Mamafih memleketimizin em
niyetini temin için hiç bir teYi ihmal 
etmemete azmetmit bulunuyoruz. 
Miııt hizmet gönüllüleri bu esere, 
medyunufilkraıu olduiumuı: bir tarz· 
da yardım etmektedir.,, 

tı. Mülayim 17 el dakikada İbrabimin batladılar. Daha ilk dakikalarda gü
ayağını kaptı. Yaptığı 11kı tuyik İb- reı gayetle ıert bir ıekil almııtı. "Bir Mukeaporlulann kazandıklan 
rahimi sakatladı. Topallamağa bqlı· aralık bintlinin Mebmede bir vuruıu- bir maç 

Kıratın mesajını okuduktan sonra. 
Bapelril B. Çemberleyn bir kaç keli
me daha töyliyeceğini bildirmit ve 
aynen fU tözleri töylemiıtir: 

yan İbrahim güreıe devam edemedi na tahammül edemiyen bir ıeyirci Hl- Dün Mamakta Kızılay muke fabri -
ve· Müliyim bükmen galip ilin edildi. zıtmıuz bir hareketle ringe fırladı ve kuı menıuplarının tetkil ettikleri 

,,,,. Al B-' • ,_ __ ,,_ hintliye saldırdı. Kantıklık polisin "Muke spor" kulübl futbolculariyle .. _ Kritik ve tehlikeli bir dmrde 
Aara i mgarıa ucru 

11 
müdahalesi ile bertaraf edildi. Ankarqücü kulübünün bir kısım fut- yafıyonu. Biz sulh aeftn bir milletiz. 

Bundan sonra Kara Ali ile Bulgar bolculan aruında hususi ve aamiml Fakat yaİılıt antaıılmuın ve lüzumu 

" 

lftari (D.S.) 24.4, Oim (M.G.) 24.5, 
Patis (M.G.) 24.7. •.. .....,,, ...... : 
~ (D.I.) ~~ Dmll 

Kriıtanof rin'ge çıktılar. İki ıtıretÇi Dinarlı Mehmet teknik bir &Ureı bir müsabaka yapılmıt ve bu maçı hi11ediline, cerek bize karp olsun 
halka takdim edildikten eoma tatut- çıkararak hintliye kartı üıtün bir va- "Meake ıpor" lalar 1 -O kuanmıf)ar • ,erek iıtikllllerinl pranti ettikleri· 
tular. İlk dakikalar yekdilerlerini de ziyet almıttı ve 34 cü dakikada hatmı- dır. Epidenberi filael bir spor faali)'e- mise brp olaun yapılacak tecarize 
neme ile. ıeçti. Bulpr kafa lııo1 bp- nı tufla yendi. tiae sfrilen Ye mu..ffüiyetler aBe • mabvemet için bütün ılkletimld. te
IMk iatiyor, Ali-~ lliju- Glretlere plecek Wta deWID Mi· tat••le tı.fhya -a ._,.hdu'a ... ral~ kO)'lmla lluu olmadıı-u 

!l!!~~~hce~Wl:~·L-..:..~~~~~t;jjjl!l~~~~-...J~~~lllillllılll!liııidı.Mllillıf.a.~2.id~~~ 
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Şehrimizae topıanmış olan ordu ma!Uller birliğin
nin kurultayı Orduevinde çalışmalarına devam etmek
tedir. Hesap, dilekçe ve nizamnamenin tadili işleriy
le meşgul olan kurultay'da, hesap encümenine Fahri 
Onursal, Sadi Evren, Zeki Akmen; dilekçe encüme
nine Rasih Tuna, Lutfi Güven, Be•im Demirer, Ke -
mal Tekmen, lsmail Hakkı Ôzakı,· nizamname encü-

Hesap enctlmeni lşini bitirerek idare heyetini itti

fakla ibra etmiştir. Dilekçe encümeni ~ubelerden ge

len murahhasların tekliflerini dinliyerek müteaddit 

dilekleri tesbit etmiştir. Nizamname encümeni de ye

ni nizamnameyi umumi heyete sevketmİ§tir. Umumi 

heyet, yeni cemiyetler nizamnamesinin tarifleri da-

B. Tayfur Sökmen 
Hatay'dan ayrıldı 

(Baıı 1 inci sayfada) 

büyük iltifatları karşısında, Milli Şe
fe karşı içten bağlılıklarını ve tazim-
1erini bir defa daha teyit eylemişler
dir. 

Marqal Fevzi Çakmak'ın 
B. T aylur Sökmen'e telgrafı 
Antakya, 2 a.a. - Hatay'ın kurtulu

şu münasebetiyle Tayfur Sökmen ta
rafından gönderilen telgrafa Büyük 
Erkanıharbiye Reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak aşağıdaki telgrafı göndermiş 
}erdir: 

"Yurdumuzun öz parçası olan Ha
tay'ın anavatana kavuşmasından dola
yı mesai arkadaşlarınızla birlikte u
laştırdığınız samimi ve candan duy
gularınıza bütün ordu mensupları ile 
beraber müteakiben derin hissiyatımı
zı sunarız.,, 

B. Taylur Sökmen hareket etti 
Antakya, 2 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Erzakın cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Birinci nevi ekmek 40000 
Koyun eti 10000 
Kuzu eti 1500 
Sığır eti (kemiksiz) 1000 
Sadeyağı 4000 
Süt 4000 
Yoğurt 2000 

Beherinin 
muhammen 

bedeli 
Li. Krş S. 

10 25 
40) 
33) 
40) 

1 05) 
15) 
20) 

% 7,5 
teminatı Münakasa 
Lr. Krş. tarihi günü saait 

-----
307 50 12-7-939 çarşamba 14 

267 13 '13-7-939 perşembe 14 
315) 

) 14-7-939 cuma 14 
75) 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 939 mali yılı ihtiyacı için cins, miktar, 
muhammen bedelleriyle ilk teminatları ve ihale gün ve saatleri yukarda 
yazılı erzak partileri ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis Enstitüsü binasındaki satın alma 
komisyonunca parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya Banka mektup
bu ile 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gtin ve saatte komisyona gelmeleri. (2532) 12499 

300 ton Sömikok ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

menine de Nazmi Madanoğlu, Sadi Feker, Cenani Bi
lenman, Hüseyin Avni Aktuns, Celal Çakmakçı seçil-

bilinde tanizm edilen bu yeni nizamnameyi ince/eme
ğe devam etmektedir. Resmimiz, vilayetlerden Kurul
taya iştirak eden delegeleri gösteriyor. 

Sabık Hatay devlet reisi Antalya 
mebusu Tayfur Sökmen Ankara'ya 
hareket etmiştir. Tayfur Sökmen'i 
İskenderun istasyonunda, fevkalade 
murahhas Cevat Açıkalın, Albay Şük
rü Kanatlı, eaki meclis reisi, eski me
buslar, Başkonsolumuz Fethi Denli 
ve daha birçok zevat .;e kalabalık bir 

Acele satılık arsa -- Yenişehirde Ö- \ 
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de
rinlik bina çift daire inşaat arsa du
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C. 
No. 1 2363 

Acele satılık apartman - Atatürk 
bulvarı 7 daireli 480 lira iratlı kon -
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk dolayısiyle Tel: 2406 2364 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı 
için kapalı zarf usuliyle 300 ton sö • 
mi kok alınacaktır. Beher tonuna tah• 
min edilen bedel 26 liradır. İhale 15. 7. 
939 cumartesi günü saat 11 de polis 
enstitüsü binasında müteşekkil satın 
alma komisyonunca yapılacaktır. Şart 
namesi komisyondan parasız verilir. 

mi§lerdir. 

Tahminler 
ve ihtimaller 

(Başı 1 ı'nci sayfada) 

mek istidadı görenler de az de
ğildir. Bu takdirde Almanya ve 
ltalay için en doğru yol, harp ve 
sulh arası gerginliği havasını 
muhafaza etmek, karşı cephe 
devletleri ile iktısadi rabıtaları 
kırmamak. Bilakis onlan her
hangi bir fırsatta istifade edile
cek bir silah olarak saklamaktır. 

Bazı nikhinlere göre totaliter, 
devletler siyasetinin başlıca mes
nedi, İngiltere'nin harp etme
mek karar ve iradesi üzerine oy
namaktı. Şimdi bu spekülasyona 
imkan kalmamı,tır. Eğer sulh 
bloku, icabında harp etmek ka
rar ve iradesini gevşetmez, hazır. 
lrğrm tamamlar, emrivakiler po
litikasını hükümden düşürecek 
olursa totaliter devletler uzlaş
ma ve' anlatma yolunu nihayet 
tercih etmeğe mecbur kalacak
lardır. 

Fakat bütün hunlar nihayet, 
rivayet ve tahminlerden ibaret· 
tir. Mantık kimine hak verebilir; 
kimini de sakat bulabilir. Reali
te o dur ki, bugün, hemen yarın 
sabah vukubulabilecek bir har
bin hazırlığı olanca şiddeti ile, 
milletleri manen ve maddeten 
kasıp kavuruyor. Avrupa kıtası 
bir sulh değil, bir mütareke ha
vası içindedir. Hırslar, kinler, 
hiddetler bilenmiştir. Milletleri 
sulhtan ümitsizliğe düşürmek ik
tısadi menfaatler bakımından 
bir hata ise, emniyet ve nikbinli
ğe sevketmek çok daha yüksek 
milli menfaatler bakımından cİ· 
nayet olur. 

Sulh bloku, geçen senenin eylül 
zafmı tekrar edemez: çünkü ar· 
tık bu, sulh hesabına bir feda
karlık değil, yeni istilaların, yeni 
esaretlerin, yeni dikta ve tahak
kümlerin, sonu gelmez facialarrn 
başlangıcı olacak, kaybedilmiş 
olan hayati bir meydan muhare
besinin bütün neticelerine bo
yun eğmek icabedecektir. Millet
ler Cemiyeti hezimetlerinden ve 
Münib teslimiyetinden sonra, 
milletleri bir mukavemet cephesi 
teşkiline ikna etmek ne kadar 
güç olduğunu gördük: eğer bu 
tesekkül de müspet netice ver
rni.yecek olursa, bu milletler bü-
yük demokrasileri harp meyda
mnda boğuşurken görürlerse bi
le, bunun dahi bir aldatmaca ol
duğunu zannedebilirler. Lord 
Halifaks'ın nutku bu mülahaza
ların İngiliz devlet adamlan ta
rafından ne kadar iyi takdir e
dilmekte olduğuna yeni bir ala
mettir. Sulh nizamı, en aşağı 
harp kadar ağır bir fedakarlık 
kararı kati ve tam olmadıkça, 
müdafaa edilmesi mümkün olmı· 
yacak hale gelmiştir. Gene bed
bi·nleri dinlemeği tercih edelim. 

F.R.ATAY 

Gerede' de su baskını 

B. Hess'i n şiddeti i bir nutku 

"Almanya arhk yabancı 
devletlerin oyuncağı değil 

İstikbale süklınetle bakıyor ve 

gelecek hadiseleri bekliyoruz ! ,, 

halk kütlesi teşyi etmişlerdir. Tay- Satılık arsalar - Yapılacak anıt ka
fur Sökmen, hareketinden evel, kısa bir civarında istasyon arkasında imar 
bir hitabede bulunmuş ve Hatayın dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
kurtuluşundan duyduğu sevinci bir Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 
kere daha izhar etmiştir. 2365 

B. Tayfur Sökmen Hataydan ayrı- Satılık arsa - Kınacı han arkası 
lışından bir gün önce bütün Hatay 
kazalarına veda ziyaretinde bulunmuş Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met
ve her yerde halk tarafından tezahü- re mağaza ve binaya müsait inşaata 
ratla karşılanmış ve uğurlanmıştır. hazır Tel: 2406 bayram caddes~3~:- 1 

Gümüıane'den büyüklerimize Satılık arsa - Atatürk bulvarı ba -
gönderilen telgraflar kanlıklar karşısında parka nazır 18 

Gümüşane, 2 a.a. - Hatay'ı anava- bina cephe ve 16 derinlik ·yüksek irat
tandan ayrı bırakan vaziyetin sona lı binaya müsait acele Tel: 2406 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
510 liralık teminat makbuz veya ban • 
ka mektubunu muhtevi teklif mek • 
tuplarının ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte eksiltme gUnü sat 10 na kadar 
komisyona teslim etmeleri. 

(2533) 12502 

· -Jandarma 
ermesi karşısında vilayetimiz halkı- 2367 20 kazan aı~ ıacak 

Kaiserlautern, 2 a.a. - ''Garp seddi kongresi,, ismi verilen garbi Al - nın duyduğu sevinç ve minent hisle- Acele satılık arsa - Cebecide Atil- ı 
manya politik şefleri kongresinde bir nutuk söyliyen ~r. Rudolf f:1.~s, ri büyüklerimize telgrafla bildiri! - la caddeıinde 20 metre cepheli 452 Jandarma Genel Kumutanlrğı 
Almanyanm artık yabancı devletlerin oyuncağı olmadıgını, yahudılıgın miş~ir. metre arsa münferit inşaat Tel: 2406 Ankara Satm Alına Komisyonun· 

dan: 
ve franmasonluğun Almanyada par rn Bayram caddesi No. 1 2382 

tiyi kaybettiklerini, bütün çember • Acele satılık ev - Keçiörende as -
b d 1 - Dövme bakırdan vasıfları daire leme teşebbüslerinin hiç ir şeyi e- falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bağlı 

d f k sinde imal edilmek ve siklet yekO.nu gviştirmiyeCe0'0vini bir kere daha teyi tam konforlu ev UCUZ iyatla Verilece 
1055 kilo ile 1155 kilo arasında bulun-etmı. _q, A1manyanm "Çekistan" ın Tel: 1538 2386 . • 

Y mak şartiyle on tanesi kapalı yırmı 
ortadan kalkmasından sonra ken - Acele satılık arsa - Jandarma oku- kazanı açık eksiltme usulü ile 11. 7. 
disini daha ziyade emniyette gör· ı K' 1 k b'I 1 d S h' lu yanında 645- 550 M2 arsalar uygun 939 salı günü saat onda satın alınacak· 
düğünü tebarüz ettirmiş ve Rama - K' 1 k . ı ıra 1 mo 1 ya 1 0 

_ 
8 

- ~ ıye ve • fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 tır. 
B 1. T k ·· ll · d ı tl 1 ra 1 • kS.teti kaqıaında tenvu. teahın. kah -
. e: m ·.. 

0 
Y

0 
muse esı ~':" e e - valtı, çamaşır, ütü dahil olmak üzere Satılık arsa - Demirtepenin en gü- 2 - Şartnamesi komisyondan para-

rının mukemmel sur~~te sı.la~lan • Kiralık - 3 oda 1 hol ve aaire. Ye- bir aile nezdinde. 3005 No. ya Tele - zel yerinde 620 M2 Maltepede 535 Ma sız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
mış bulundukların~ ~o~lem~şt.ır... nişehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke fon. 2405 arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 girmek isteyenlerin 109 liralık ilkte • 

B. Hitler'in muavını sozlennı şoy • mal mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça- 2388 minat makbuz veya banka mektubu i-
le bitirmiştir : tı katında ev sahibine müracaat. Eh Kiralık konforlu oda - Güzel ve Satılık - Fenerbahçe Kalamış koyu le şartnamede yazılı belgelerle tam 
"- Yabancı memleketler, ne ister • vendir. 2321 geniş manzara. Hükümet caddesi Şem sahilinde müfrez arsalar. 450 metre_ vaktinde komisyona baş vurmaları. 

lerse onu yapsınlar, varsınlar enter - . . .. settin apartman 8 numaraya müracaat. den 850 metreye kadar. Kızıltoprak (2507) 12480 
nasyonal yahudilik aleminin emirleri- Kıralık daıre ~e dukkanlar - Ko • 2422 
ne itaat etsinler. Almanya, istikbale yunpazarında Agazade çarşısında kon Rüştüye sokak No. 47 Miço2'3y8a9müra-

d · ı · d'.kkA ı ki Kiralık daire - Kooperatif arka· caat silkO.netle bakıyor ve gelecek hadise. forlu aıre er.ve ye·n· ı u an ar ra- . J'1111811111111111 ............... , ..... "-

k M h 11 t 2322 sında Necatibey okulu yanında No. 1 · b kl' r h tır. a a ıne muracaa • Satılık arsa - İçcebeci otobüs dura : en e ıyo .,, 23 Uğur Ap. daire ı dört oda tam kon • 
K . 1 k d · Y · ehı'r bu"yu"k gyına ve asfalta yakın 446 metre köşe : Kolayca evlen 

Nutkun iki metni arasında ıra ı aıre - enış for güneşli havadar kapıcıya müraca- • 
tren köprüsü yanında İskitler cadde. 2423 başı. Mahallede bakkal Mehmet Beş - : Zengı'n ol muhale/et ••ar at. 2410 "' sinde asfalta 30 metre 3 No.lu Ka • oraktan veya Tel: 1484 

Parı·s, 2 a.a. - Havas a1·ansı, doktor mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: Kiralık oda - Sokak üstü aydınlık . k b' 
il 1 b. d b'l 1 k k' 1 k Ucuz arslar - Polıs me te ı yanın-k k . k b kk d 2413 2326 g ze ır o a mo ı yasız o ara ıra ı . h 

Hess'in bu a şam ı nut u a ın a a- tir. Etfaiye meydanı İhsan B. Ap. No. da Anıt sahasına yakın ınşaata azır 
şağıdaki notu neşretmiştir: Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 

5 2424 
çok güzel manzaralı. Koyunpazarı No. 

D. N. B. ajansının yabancı memle - Mısır sefarethanesi yanında 49 numa- 8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. 

iyi amma hasıl. .. 
Kitabını kitapçılardan 

arayınız. 2452 ketler için neşrettiği Fransızca ser • ralı apartmandaki garaj kiraya verile· Kiralık - Güzel manzaralı bahçeli 2412 
vislere göre, doktor Hess, bu akşamki cektir. 2478 Telefona müracaat. odalar. Tam konforlu fiyatı 20 lira. "\, ..................................... ,r 

3 t İ Satılık arsa - Yüzü ıo metre de -nutkunu şu cümle ile bitirmiştir: 233 Yenişehir smet nönü caddesi No. 78 . . . 
"Almanya, istikbale sükO.netle bakı kat ı 2426 rinliği 27 metre. Yen;şeh.~r ~eşrutı -

Kiralık oda - Kutlu pasta salonu t c d T" k kagı koşesı Bakkal yor ve gelecek hadiseleri bekliyor . ., ye a . ur e so · 
D. N. B. ajansının almanca sevislerine üstünde birinci kat No: 6 apartman Kiralık mobilyalı bir oda -- Dör - Ali Tel: 3835 2413 
göre ise, doktor Hess, şöyle demiştir: sıcak su banyo ve mobilyalı bir oda düncü Ragıp Soysal apartmanı 2 inci Satılık buz dolabı - Buzla doldur-
" Almanya, istikbale sükunetle bakı - kiralıktır. 2345 kata müracaat. 2432 ma suretiyle soğutucu bir aile buz do-

yor ve bekliyor.,, Almanca metne gö- Kiralık_ Bahçeli evler No. 76 8 o· Kiralık _ Atatürk bulvarı No: labı satılıktır. İtfaiye meydanı İhsan 

Dans dersleri 

re, doktor Hess, "gelecek hadiseleri,, dalı geniş bahçeli, garajlı müstakil ev 49/1 Foto Ap. 4 ve 2 odalı konforlu B. Ap. No. 5 2425 

bahis mevzuu etmemiştir. kiralıktır. Yanındaki 77. No. müraca- daireler. Kapıcıya veya apartman al- Satılık ev_ Bahçeli evlerden D. 4. ---------------
Doktor He!ls'in bu nutku, adet hili- at. 2360 tındaki İzmir Bakkaliyesine müraca- tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 te- .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

Öğrenmek isteyenlere müsait yer 

ıe fivat temin edilmiştir. MUrace>dl: 
mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna 

fına olarak, radyo ile neşredilmemiş - Kiralık oda - Mobilyalı banyolu at. Tl: 1235 2442 lef ona müracaat. 2430 : : 

tir. ve kalöriferli bir oda kiralıktAır.KYeni-1 Kiralık_ Mobilyalı veya mobilya- Satılık arsa - Çankay~'?a as~alt ü- :: Mayerl İng = 
şehir Adakale sokak No: 2 ema zerinde 1800 metre arsa ıçındekı An - : : 

370 sız banyolu oda. Taşhan önünde apart _ 
Gürol Ap. 2 kara taşı ile ve uygun fiyatla satılacak =- CHARLES BOYER : 

Tunceli'de ü~ büyük 

köprünün inıaalı 

tamamlandı 

Kiralık Kaloriferli daire - Muşam 
balı ve tam konforlu bakanlıklar kargı· 
sı Çankaya caddesi üzerinde Ersin A-
partmanı 2395 

Kiralık daire - Şurayı devlet yanın 
da Alp ay sokak No. 8 apartmanın alt 
katı 3 oda tam konfor ehven bedelle 
Tel: 2012 2396 

Ucuz kiralık daire - Mal tepede bir 
oda, bir hol, hamam ve mutbak müsta· 
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak · 
kalı Ramiz'e müracaat. 2397 

Kiralık daire - Yenişehir Özenli 
sokak 4 No. Apartman birinci kat dai
re No. 2 üç oda, hizmetçi odası, hol ve 
saire tam konfor. Kapıcıya müracaat 

2398 

Elazığ, 2 a.a. - Cümhuriyet bükü • 

metinin şarkta yaptırmakta olduğu üç 

mühim köprünUn in~aatı tamamlan -

mıştır. Bunlar Pertek • Palu yolları 

üzerinde Alişan ve Gülüskür Hozat 
yolunda Singeç, Keban yolunda Çıp • 

suyu köprUleridir. Eski devirlerde 

yolsuzluk ve köprüsüzlüğün çok ac~ : 
sını çekmiş olan Elazığ ve havalısı 

halkı cümhuriyet idaresinin ve onun Kiralık - Atatürk bulvarı Ökmen 
.. d ti d·~· bu eser • Ap. 2. ci katta konforlu odalar 3 aylık 

nafıasının vucu a ge r ~gı . . .. veya tamamı devren senelik kiralık -
terden dolayı çok sevinç ıçerısınde bu tır. Tel: 3792 2401 . 
yüklerimize ve Millt Şefimize karşı 

derin bağlılıklarını kapten gelen duy

gularla bir defa daha izhar etmekte • 

Kiralık - Bir Fransız ailesi nez • 
dinde möbleli bir ve çok giizel bir oda 
kiralıktır. Posta kutuıu 466 ya mek · 

dirler.. tupla müracaat edilmesi. 2403 

man dairesinde. Belediye karşısı Me-
murin Kooperatifi yanında berber E- tır. Tel: 3173 2431 ';11111111111111111111111111111111111111~ 
min Denkere müracaat. 2444 

Kiralık oda - Otobüs durağı. Kon· 
for. Kızılay yanında Özen muhallebi
cisinden veya Sıhhiye Vekaleti oto. 
büs durağında tütüncü Mehmet'ten 
sorulması. 2446 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
müstakil güzel manzaralı bir oda ki -
ralıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan 
alanı Emciler sokak N o. 71 2448 

Kiralık - Vekaletler karşısında te· 
pede Kızılırmak ıokak No. 4 geniş 
4 odalı tam konforlu fevkalade neza
retli milkemmel apartman. Tel: 6046 

2449 

Sahhk : 
Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 

kooperatif bitiıiğinde İmar dahili ge
niş cepheli 1000 metre parselli TeJ 
2406 bayram caddesi No. 1 2337 

Satılık Radyo - Sekiz lambalı az 
kullanılmış bir alman radyosu ucuz fi
yatla acele satılıktır. Yenişehir Vali 
konağı karşısı No. 11 re müracaat. 

Satılık arsa - 1200 metre maktuan 
2400 lira. Küçük evler yapı koopera
tifinin ortasına düşer. Telefon 3580 

2439 

iş arıyor - Kibar aile nezdinde bir 
Fransız bayan muallimlik veya mü · 
rebbiyelik işi arıyor. İyi referanslar 
verebilir. Fransız muallim rumuzu i
le Ulus'a mektupla müracaat. 2441 

Satılık Bağ - Balgat'ta 2 dönüm 
bağ satılıktır. Yeni hamam katibi Mu
rat Şen'e müracaat. Tl: 2768 2443 

Satılık e§ya - Bir ecnebi aile hare
ket münasebetiyle bütün ev eşyasını 
satılığa çıkarmıştır: Kıymetli salon, 
yemek odası ve takımları, kütüpane, 
yazıhane, frijider ve saire. Ye~işehir 
Kızılırmak sokak 4. Telefon 6046 
(Aynı zamanda bu apartman kiralık-

tır). 2448 

Aranıyor : 

Satılık ev aranıyor - Yenişehir ve 
civarında iki daireli - Müracaat mek
tupla Ulus'ta R. G. rumuzuna. 2357 

İş verenler : 

Müce1lit aranıyor - Mücellit işle 4 

rinde en az iki sene çalışını üç, dört 
işçi aranıyor. Ulus gazetesi ilan me -
murluğuna müracaat edilmesi. 

Tezgahtar ve tezgahtar yamagına 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayaya müracaat. 

2338 

ilk ve Orta okul talebelerine 

Bu köprülerin açılma törenleri ö • K · 1 k A'l d' d k ~ 1 o ede 2 _ Bu ün 14 de yağan .. . ıra ı - ı e nez ın e onıor u 
.ddertl' ' • a.a. 1 d ngka aban n he nümüzdeki hafta umumi mufettış ge- bir oda kiralıktır. Yeniıehir Şurayı 

Satılık Sepetli Motosiklet- Alman 
Trimuphu kongres 4 Zamanlı 9 bey
gir ıepetli 12.000 kilometrede. 

Satılık Rodyo - Sekiz lambalı az 
kullanılmış bir alman radyosu ucuz 
fiyatla acele ıatıhktır. Yenişehir vali 
konağı karıuıı No. 11 re müracaat. 

Yeni ve kolay bir metotla ve zayıf 
oldukları her dersten azami 2 ayda 
mükemmelen yetiştirilir. Şerait eh
vendir. Vakit kaybedilmeden Ulus'ta 
ZD. rumuzuna mektupla hemen mü-Abdullah oteli kltibine müracaat. 

Tel : 2200. 2362 

şı e ı yagmur ar a s ı • • 
1 

__ ,_ . . kak A 
nıen yarısı bir müddet su altında kal- neral Alpdo~an tarafından yapı aCClA- devlet arkası Yıyıı ıo Yoz~at p. 
mıştır. Mamafih hasarat yoktur. tır. Kat. 3 2 04 

'----~ 

racaat edilmesi. 2453 



3. 7 - 1939 ULUS 

2 - Eksiltmesi 11. 7. 939 salı günü 3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazartesi 

· Milli Müdafaa V. 
saat 11 dedir. günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat 2357 lira 35 kuruş 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
olup şartnamesi 157 kuruşu mukabi - me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü 
linde komisyondan alınır. maddelerinde istenilen belgeleriyle 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, bir saat eveline kadar teminat ve tek· 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu lif mektuplarını Erzurum'da askeri sa-
misyonundan : gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti • tın alma komisyonuna vermeleri. Şart-

Yaıhk elbiselik ahnacak 

ı - Beher t • tah • d'len caret odasından alacakları vesikalarla name ve evsafı kolordunun tekmil gar me resıne mın ( ı . . . . . 
fiyatı (60) altmış kuruş olan bir mil birlıktc 1~halek saad tın(tdeknı· befl h~~h)aMI bMır n~~onlarhında mdevcu.~ ~e a~~ıdır. Her 
yon ile ı 400 000 b' .1 d"rt yüz saat eve ıne a ar e ı crını . . gun ve er yer e gorulcbılır. ' , ır mı yon o k . . 
bin metre ya 1 k lbi l'k be k pah V. satın alma omısyonuna vcrmelcrı. (2647) 12619 

. z ı c se ı z a (2562) 12536 
zarf usulıylc münakasaya konulmuş-
tur. 

2 - İhalesi 6 temmuz 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (37350) otuz yedi 
bin Uç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (42) lira 
rnukabilinde M. M. V. satın alma ko
rnisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
nıa komisyonuna vermeleri. 

(2360) 12344 

Elbiselik haki şayak 

ahnacök 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rniayonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (370) üç yüz yetmiş kuru§ olan 
(15000) on b::ş bin metre clbiııelik ha
ki şayak kapalı zarf usuliylc münaka 
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 temmuz 939 çarşam
ba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (4025) dört bin 
Yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (278) ku
ruş mukabilinde M. M. V. s•n alma 
komisyonundan ?'•nır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale satindcn 
en az bir saat evci M. M. V. satın al· 
nıa komisyonuna vermeleri. 

{2361) 12345 

(ama11r a 1nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

.. 
· Levazım At:nirliği 

. ... 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İstanbul levazım amirliğinin 

ihtiyacı için 78.000 kilo sadeyağı K 
. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 74100 lira olup 
muvakkat teminatı 4955 liradır. 

3 - Eksiltmesi 5. 7. 1939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt -
mc günii 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen bclgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saainden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermclc· 
ri. (2389) 12392 

Taze fasulye almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : • 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

esseselcri ihtiyacı için 55.000 kilo taze 
fasulya K. zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 7150 lira olup 
muvakkat teminatı 536 lira 25 Kr. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2472) 12445 

Muhtelif yağlar 

alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya • 
zılı mevat pazarlıkla satın alınacak • 
tır. 

2 - Taliplerin 4 Temmuz 939 salı 

günü saat 10 da teminatlariyle birlik -
tc Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko . 
gelmeleri. 

Kilo 

1000 Benzin 
100 Vakum yağı 
50 Valvalin 
50 Gaz yağı 
50 Grec yağı 
10 Üstüpü 
10 Kaül 
10 Güderi 
10 Fanila 
6 Sünger 
3 Arap sabunu 
5 Temizlik sabunu 12658 

Benzin ve yağ allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarları ya -

zılı mevat pazarlıkla satın alınacak • 
tır. 

2 - Taliplerin 4 Temmuz 939 salı 
günü saat 10 da teminatlariylc birlikte 
Ankara Lv. amirliği satın alma koims-
yonuna gelmeleri (2712) 

Kilo 
325 Benzin 
35 Kalın vakum yağı 12659 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

yazılı talaşlar Askeri Fabrikalar u -r 
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca.17. 7. 1939 pazartesi gü 
nü sat 14.30 da açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Beher kilosunun tahmini 
bedeli (50) santimdir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (196) 1i • 
ra (88) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca -
atları. (2607) 12580 

5 ton f erro - Molipten 
6 ton Silico - Mangan 

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

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 

olan beı ton Ferro Molipten ve 6 

ton Silico - Mangan Askeri Fabrika • 

lar umum müdürlüğü merkez satın al· 
rna komisyonunca 17. 7. 939 pazartesi 

günü saat ıs te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (.1125) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa -
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar Tilccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiylc mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2609) 12582 

2 adet ıakuli ve 1 adet ufki 

üniversal freze le~gahı ahna~ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (14.000) lira 

olan 2 adet şakuli ve 1 adet ufki üni -
vcrsal freze tezgahı Askeri Fabrika -
!ar umu müdür!Uğü merkez satın al -. 
rna komisyonunca 7.7.1939 cuma günü 

sat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Şartname parasız olarak komisyon 
dan vcrlir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (1080) lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa -
iklc komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vcsikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (2702) 12650 

11 kalein (elik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 -10.000 takım çamaşır kapalı zarf Arpa kırdırılacak 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mu 

Alma Komiayonundan : Tahmin edilen bedeli (130.000) Jira 

hammcn bedeli (12.000) lira olup ilk Ankara Levazım Amirliği Satın 
teminat miktarı (880) liradır, Alma Komisyonundan : 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 7. Ankara garnizonu birlikleri hayva-
939 salı günü saat ıı de vekalet satın natı ihtiyacı için 800,000 kilo arpa kır
alma komisyonunda yapılacaktır. dırılması açık eksiltmeye konmuştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon - 2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
aa görülebilir. muvakkat teminatı 300 liradır. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve il - 3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 günü saat 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 11 dedir. 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup- 4 - Ekıiltmcyc gireceklerin eksilt
larını ihale saatinden bir saat cveline me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
kadar makbuz mukabili komisyona maddelerinde istenilen belgeleriyle 
vermeleri. (2477) 12450 birlikte Ankara Lv. amirliği satın al -

ma komisyonuna gelmeleri. 

ı - Kağızmanın 700,000 kilo unu - olan 77 kalem çelik Askeri Fabrikalar 
na talip çıkamadığından yeniden pa • '"d'" 1 .. -·· k t 1 l k 

umum mu ur ugu mer ez sa ın a ma 
zarlıkla a ınaca tır. 

2 _Taliplerin 10 Temmuz 939 pa • komisyonunca 20. 7. 939 perşembe gü-
zartesi günü saat 10 da Airı satın al • nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edile· 
ma komisyonuna müracaatları. cektir. Şartname (6) lira (50) kuruş 

(2713) 12660 mukabilinde komisyondan verilir. Ta-

Askeri' Fabrikalar 

150 lon e!eklrolil bak1r ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

tiplerin muvakkat teminat olan (7750) 

lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaiklc komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiylc mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2732) 12700 

Direk vesaire ahnacak (2511) 12484 dürlüğü Merkez Satrn Alma Ko· 5 adef fireze feJgihl ahnacak 
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Hastane yaplmlacak Tahmin edilen bedeli (175.000) lira 
misyonundan : olan 250 ton elektrolit bakır Askeri 

ı T 1 f Ankara Levazım Amirliği Satın Fabrikalar umum müdürlüg-ü merkez . - e c .on tcıisatı için açık ek • 
aıltmc suretıyle direk ve saire malze- Alma Komisyonundan : satın alma komisyonunca 14. 7. 1939 
rne satın alınacaktır. Muhammen bede ı - Vanda inşa ettirilecek 100 ya - cuma günü sat 14,30 da pazarlıkla iha 
li 2300 lira olup ilk teminat miktarı taklı hastane binası DiyarbakJr Lv. a- le edilecektir. Şartname (8) lira (75) 
172 lira 50 kuruştur. mirliği satın alma komisyonunca ka - kuruş mukabilinde komisyondan veri 

2 A k · 1 fla eksı'ltmeye konulmuştur lir. Taliplerin muvakkat teminat olan - çı eksiltrncsı 10. 7. 939 pazar pa ı zar , . . . . ·. 
tesi günü saat ıı de vekalet satın alma 2 _ Yapılacak ınşa.atın bırıncı keşıf (10.000) lira ve 2490 numaralı kanu -

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (23.650) li-
ra olan 5 adet Freze tezgahı Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 20. 7. 1939 
perşembe günü saat 15 te pazarlıkla 

komisyonunda yapılacaktır. bedeli tutarı 253427 !ıra 4.4 Kr. olup nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
O k k · ı d 1 ihale edilecektir. Şartname parasız o-

.
3 - Şartname ve listesi her giln ko- muvakkat teminatı 13887 lıra 1 uruş omısyoncu o ma ıklarına ve bu iş e 

alakadar tüccardan olduklarına dair larak komisyondan verilir. Taliplerin ınısyonda görülebilir. tur. kk ) ı· 
4 ı ıh 1 • 20 Temmuz 939 per"'em- Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün muva at teminat olan (1773 ıra - stcklilcrin kanuni vesikalarla 3 - a esı :r 

· D' b k L a ve saatte kom·s ·· tl (75) kuru"' ve 2490 numaralı kanunun ıl.k teminat mektup veya makbuzla - be günü saat 11 de ıy.ar a ır v. - ı yona muracaa arı. :ı 
d (2373) 12552 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko-rıylc muayyen saatte komı'syonda bu· mir lig· i satın alma komısyonunc a ya· 

ı misyoncu olma<lıklarına ve bu işle a-
unmaları. (2478) 12451 pılacaktır. ·· · k 100 IOn e~eklfOIİI fufya afi nacak lakadar tüccardan olduklarına dair Ti 

Telefon malzemesi ahnacak 
• M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mısyonundan : 

./ - Telefon tesisatı için açık ek -
sı tınc suretiyle malzeme alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2250 lira olup ilk 
te · · mınat mıktan 168 lira 75 kuruştur. 

.. 2 -::- Açık eksiltmesi 11. 7. 939 salı 
gunu saat 15 de vekalet satın alma kom. 
ısyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listeler her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup 
~eya. makbuzlariyle muayyen saatte 
onıısyonda bulunmaları. 

(2480 12453 

Yol yapttrılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
rtıi YOnundan : 

d'·l - . Keşif bedeli 31431 otuı bir bin 
ort yilz otuz bir lira 36 kuruş olan 

~ıhafız ve pi;·ı-~c alayları kışlaları 
Y lları kapalı zar!...., eksiltmeye kon · 

4 - Bu inşaata ait plan, hula.ıaı e· 
şif, fenni ve hu1Usi şartname Dıyar~a- Askeri Fabrikalar Umum Mü· caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
kır levazım amirliği satın alma komıs- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- saatte komisyona müracaatları. 
yon~nda, Vanda hudut komutanlığın: misyonundan : (2733) 12701 
da, Ankara'da Milli Müdafaa veka~etı Tahmin edilen bedeli (23.000) lira 
inşaat §ubesindc görülebilir. İste.k!ıler olan 100 ton elektrolit Tutya Askeri 6120 fon Lavamarin kömürü 
12 lira 67 kuruş bedel mu~abı~ı?de Fabrikalar umum müdürlilğü merkez 
Ankarada Milli Müdafaa vekaletı ın • &atın alma komisyonda 14. 7. 1939 cu -
şaat şubesinden ve Diyarbakır'da Kor. ma günü saat 14 te pazarlıkla ihale e
inşaat şubesinden alabilirler.. . dilecektir. Şartname parasız olarak 

s _ İsteklilerin ihale saatınden nı- komisyondan verilir. Taliplerin mu -
hayet bir saat eveline kadar teminat • vakkat teminat olan (1725) lira ve 
larivle teklif mektuplarını ve kanu - 2190 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
nen- icap eden biltün ve!laiki Diyarba· !erindeki vcsaiklc komisyoncu olma . 
kır'da levazım amirliği satın alma ko dıklarına ve bu işle alakadar tüccar · 
misyonuna teslim etmeleri şarttır. dan olduklarına dair Ticaret odası vc-

(2630) 12610 sikasiyle mezkur gün ve saatte komis

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

yona müracaatları. (2574) 12553 

Yevmiye asgari 500 ve ezami 

1500 kilo deslere ve kaba 
falaş sahıı 

nakletlirilecektir 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko. 
miayonundan : 

1 - İkinci kfinun 940 başından Tem
muz 940 sonuna kadar Erzurum garni
zonunun ihtiyacı olan 20.000 kilo sa -
dcyağı K. Zarzla eksiltmeye konmuş
tur. 

Tahmin edilen bedeli (10.200) lira 
olan 6120 ton Lavamarin kömürünün 
Zonguldak ve civarından Bakırköye 

nakli Askeri Fabrikalar İstanbul sa -
tın alma komisyonunca 18. 7. 1939 salı 
günü saat 14 tc kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -

misyondan verilir. Taliplerin ilk temi 
nat olan (765) liralık mal sandığı mak 
buzu veya banka teminat mektubu ile 
tekliflerini ve 2490 sayılı kanunun 2 

Askeri f abrikalat Umum Mü· ve 3. maddelerindeki vesaiki aynı gün 
lrlüğü Merkez Satın Alma Ko- de saat 13 çc kadar Salı pazarında As-

"'" '-n : kcri Fabrikalar yollamasındaki komis-
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Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarlları 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vek!l· 
lcti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memul' 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanel~ 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi t .. 

şekküller kendilerine açık olacaktır. 
4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 't>et 

lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanunüna göre 17,5 lira asli maa1-

dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır, 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa· 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir· 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d . Kendisi. anı ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

sik ettirilerek evr:-ka bağlanacaktır. 
e • En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f • Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenecektir). 
g • Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden tcrkettiği yahut evlen

mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi se
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul. edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunlan Ankaradakilcr M. 

M. Veklileti sıhhat işleri drıircsinc, diğer villiyet merkezlerindekiler Vali
liklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M. Vck51eti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede· 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M . Vekfileti sıhhat işleri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 

. (1869) 11849 

Muhtelif işçiler almacak 
M. M. V. Eskişehir tayyare fabrikası 

Direktörlüğünden : 
, . h 

Eskişehir Tayyare Fabrikasına imtihanla aşağıda sanat ıubelcrı yazı 

43 Birinci sınıf işçi alınacaktır. 
25 Birinci Sınıf Tesviyeci 

8 Birinci Sınıf Tornacı 
8 Brinci Sınıf Elektrikçi 
2 Birinci Sınıf Telsizci 

İmtihanda en iyi derecede muvaffak olanlara (5) liraya kadar yevmiye 
verilecektir. 

Fabrikaya girebilmek için San'at Okulu mezunu olmak veya Askeri Fab
rikalarla Devlet Dcmiryolları Fabrikalarında kadro fazlası olarak ayrılmış 
bulunmak ve bu vaziyeti resmi vesaiklc iapat etmek lazımdır. Bu şartlar 

dahilinde olan San'at okulu mezunları tercih edilecektir. 
San'at Okulu mezunu olmıyanlar için yaş haddi 25 ila 40 dır. San'at O

kulu mezunları için bu had nazarı itibare alınmıyacaktır. Şu kadar ki 45 
yaşından yukarı olanlar ancak aanatlarında mütehassıs olmak şartiylc ka· 
bul edilebilirler. 

Aynı şartları haiz olan Elektrikçilerden hariçte staj görmüş olanlar ter· 
cih edilecektir. Telsizcilcrden birinin muhabereye aşina olması ve telsiz 
postalarında çalışmıt bulunması §arttır. 1 

Fabrikaya girebilmek için türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunma· 

malt şarttır. 
Yukarda yazılı Jartları haiz olanların, hiç bir teahhüdü tazammun etme

mek şartiyle imtihan için Eskişehir Tayyare fabrikasına bizzat gelmeleri 
ve beraberlerinde aşağıda yazılı evrak ve vesaiki getirmeleri 15.zımdır. 

A - Nüfus Tezkeresi 
B - Varsa mektep şehadetnamesi 
C - Evelcc çalışmış olduğu yerlerden aldığı bonservisler. 
D - Askerlik terhis vesikası (San'at okullarının yeni mezunları 

için istenmez) 
E - Hüsnü hal varakası (Emniyet Direktörlüğünden) 
F - 2 adet fotoğraf 4X6 eb'adında 
G - Aşı şehadetnamesi. 

Taliplerin ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında bir mektupla veya 
bizzat Esk!şehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaat etmeleri ve 
vaziyetlerini bildirmeleri lazımdır. 12608 

G; ve inhisarlar V. 
.1 tırılacak tamirat ve tadilat işleri açık 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - İlk keşif varası 2918 lira 41 ku-
1 
ruştur. 

3 -Açık pazarlık 17. 7. 939 tarihin· 

Kitap cildlettirilecek de pazartesi günü saat 16 da başmü -
dürlüğümüz binasında toplanacak ko· 

Gümrük ve inhisarlar Vekale- misyonda icra edileceğinden taliple· 
tinden : rin 218 lira 93 kuruş ilk teminat para· 

Vekilliğimiz kütüpane5inde mev · lariyle birlikte komisyona müracaat -
cut 300 adet kitap pazarlık suretiyle !arı ilan olunur. (2743) 12708 
ci ltlettirileccktir. ı 

Mukavva üzerine bezli ve sırtı me · 
şin olarak ciltlenecek beher kitap için 
bir lira cilt bedeli tahmin edilmiş olup 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruş • 
tur. 

Bu işi yapmak i5teğinde bulunanla
rın 4. 7. 939 ıalı günü ıaat 15 de veka
let levazım müdürlüğünde toplanacak 
olan alım satım komisyonuna gelme -
teri lazımdır. (2679) 12633 

Tômirat yaphrtlacak 

Sihatve lçtimaiM. V. 

Yerli kok kömürü ahna<ak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve• 

kaletinden : 
Vekalet kaloriferleri için açık ek • 

siltme ile (125) ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muvakkat teminat (244) 
liradır. Açık eksiltme 19. 7. 939 çar • 
şamba günü saat 11 de vekaletteki hu· 

Ankara inhisarlar Baımüdürlü- susi komisyonda yapılacaktır. 
ğünden ı Şartnamesini görmek iıtcycnlcrln 

1 - Proje, plln ve şartnameıine gö- mezkQr komiıyona miiracaat etmeleri 2 - Tahmin bed ... li 17 "1:> lira olup 
muvakkat teminatı 1275 liradır. Azamı ve aıgari miktarı yukarıda yona vermeleri. (2744) 12709 re bq miıdürlüiilmib dahilinde yap • ilin olunur. (2746) 12710 
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Maarif ·Vekaleti 

Muallim muavini 

isteyenlere 

olmak 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih -

coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 

almanca ve İngilizce muallim muavini 
olmak istiyenlcr için bu sene imtihan 
ac;ılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 
İstanbul üniversitesinde başhyacak -
tır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk vatandaşı olmaları, 
B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 

fazla olmaması, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, 

l.er hangi bir surette mahkümiyetleri 
olmadığı hakkında bulundukları vila -
yet veya kaza idare heyetinden alın mı t 
bh· mazbata ibraz etmeleri (halen me
mur ve muallim olanlar bu kayıttan 

müstesna olup mensup oldukları daire 
Amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her tUrlü hastalıktan ve mual -
limlik etmeye mani vücut arızaların
dan salim olduklarını ispat eder tas -
dikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az lise veya 4 veya S sınıflı 
öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim ır.cktcbirdcn JDCzun olan -
ların en az iki ders senesi muallimlik 
etmiş bulunmaları l?..zımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
oldukları takdirde kanuni şartlar da -
bilinde her hangi bir orta tedrisat mu
;::llim muavinliğine tayin edilecekler -
di~ • 

5 - Yukarıdaki şartlan haiz olan 
namzetler bir istida ile vekalete müra
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi
kalar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tczJccresinin aslı veya tas
dikli sureti. 
· B) Tahsil dere<..elerine ait şahadet -
name veya vcsikalannın asıl ve yahut 
auretleri. 

C) Hüsnühal mazbatası. 
Ç) Bulundukları yerlerin maarif i -

daresindcn numunesine göre alınmış 
tc.sdikli sıhhat raporu. 

E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
fotoğraflı fiş 

F) Altı adet 4x6,5 büyUklüğünde 
kartonsuz fotoğrafları. 

Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari
hine kadar vekalete gönderilmiş olma
sı llzımdır. Bu tarihten sonra vekalete 
müracaat etmiş olanlar imtihana alın -
ınıyacaktır. (2200) 12172 

Sömikok ahnacak 
Maarif Vekaletinden : 

Vekalet merkez ihtiyacı için 70 ton 
yerli sömikök kömürü alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. 

Vermek isteyenlerin 17. 7. 939 tari
hine tesadüf eden pazartesi saat 15 de 
vekalet levazım dairesinde eksiltme 
komisyonuna, bu işe ait şartnameyi 
görmek isteyenlerin levazım dairesine 
müracaatları. (2731) 12699 

Nafia Ve~ôleti -· 

Demir ve saç malzeme 

al.nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

12.7.939 çarşamba günü. saat 15 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla · 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3231,30 lira muhammen bedelli muh -
telif demir ve saç malzemesinin açık 
eksiltme usulü ile yeniden eksiltmesi 
vapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlü -
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruş
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saat 15 de mezkur komis
yonda hazır bulunması lazımdır. 

(2S82) 12559 

ULUS 

!etinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etmele
ri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin ya
pılacağı günden en az sekiz gün cvel 
iıtcklilcrin bir istida ile nafıa vekile
tine müracaatları ve dilekçelerine en 
az bir kalemde 50.000 elli bin liralık 

bu işe benzer bir iş yaptıklarına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi -
ka raptctmeleri muktazidir. Bu müd -
det zarfında vesika talebinde bulun -
mıyanlar eksiltmeye giremiyeceklcr -
dir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını i
hale günü olan 14. 7. 1939 cuma günü 
saat 14 c kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2488) 12592 

Kanal hafriyah ve sınai imalat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Büyük Menderes tabilerindcn 

Çürüksu üzerinde yapılacak regüla -
törle Sarayköy ovasını sulamak üzere 
açılacak kanal hafriyat ve sınai ima -
ıatı keşif bedeli (470.004) lira (70) ku-

Devlet Şurası 

Sömikok kömürü ahnacak 
Devlet Şurası Mübayaa Komis

yonundan: 

Devlet §Orası dairesine muktazi 60 
ton yerli sömikok kömürü açık eksilt
me suretiyle alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1500 liradır. 

İhale 10 Temmuz 939 pazartesi gü • 
nü saat 14 de Devlet Şurası mübaya • 
a komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için yüz de ıs 
hesabiyle 225 lira teminat itası lbım 
dır. 

İsteklilerin ve şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün saat 11 de Devlet 
ŞGrası mübayaa komisyonuna müraca
at etmeleri ilan olunur. (2549) 12512 

' 

Ankara Valiliği 

Kirahk 
..., 

magaza 

O. Demiryollar1 

Hareket memur namzedi 
ah nacak 

Devlet Demiryollan ltletme U
mum Müdürlüğünden : 

1 - Devlet demiryolları istasyon 
sınıfında istihdam edilmek üzere mü
sabaka ile hareket memur namzedi a
lınacaktır. 

A - Türk olmak; 
B - Müsabakaya i§tirak edebilmek 

için orta tahsili bitirmiş olmak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan 

(dahil) yukarı olmamak; 
D - Asgari bir sene için askerlik

ten muaf olmak, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından 

yapılacak sıht muayenelerinde faal 
servisde çalışmağa mani bir arıza ve 
hastalığı olmamak; 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 
ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan
larından birine vakıf olanlar 67 lira 
ücretle alınacaklardır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise me
ruştur. 

2 _Eksiltme 24. 7. 939 tarihine rast Ankara Valiliğinden : zunları imtihansız olarak ayni şartlar 
· ·· .. 5 d f dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin di-

lıyan pazartesı gunu saat 1 e na ıa 850S lira bedeli mukabilinde talibi • 1 k 1 · · d - d d -.:. 1 • • 1 • · 1.,.. k ·ı e çe erını"' ogru an ogruya umu-
vekit etı su ış erı re ıs ı6ı su e sı tme bine ihale edilp muayyen müddeti • ·· d" 1 .. ğ .. d ı · l" d · d d k l f mı mu ur u e gon erme crı azım ır. 
~omısyonu 0 asın a apa ı zar usu • zarfında teminatı % ıs şe iblağ edil • 4 - Müsabaka imtihanı ıs temmuz 
hyle yapılac~ktır. . . mediğinden dolayı ihalesi feshedilmiş 939 cumartesi günü saat 14 de Hay • 

3 - İsteklıler eksıltmc şartnamesı, olan bankalar caddesinde idarci husu- d s· k . A k B 1 k . · . k . . arpaşa, ır ecı, n ara, a ı esır, 
mukavele pro1esı, bayındırlı ışlcrı siyeye ait (4320) lira muhammen be • K . M 1 t Ad Af on İz-. f • ayserı, a a ya, ana, y , 
gen~I1 şa.rtna~esı, ~nnı şart~a:.;. ~e delli 34-36 No.lu mağazanın mayıs 940 mir ve Erzurum işletme merkezlerin
proJe er.ı 23. lı.r~. SO uruş m~. a ı ın e sonuna kadar icarı 2490 sayılı kanun de yapılacaktır. 
su ışlerı reıslıgmden alınabılır. hükümlerine tevfikan açık artırmaya 5 - En son müracaat 10 temmuz 939 

4 :-- ~ksiltmey~ girebilmek için is - konulmuştur. cuma gününe kadardır. 
teklılerın 22.550 lıra 19 kuruşluk mu- İ . . ·· .. 6 Talipler işletmelere ve istas • · · k ·ı · halesı 10. 7. 939 pazartesı gunu sa- -
vakkat temınat vermesı ve e sı tmenın .1• d . • .. · d yonlara istida ile müracaat edecek • - ·· d k" .. at 15 tc vı ayet aımı encumenın e ya 
yapılacagı gun en en az se ız gun e • 

1 
ğ d 

1
. 

1 
. Dt. 7 5 · be terdir 

l 11 · d b l ·k 1 1 b. pı aca m an ta ıp erın 10 , nıs - . 
ve e erın c u unan vesı a ar a ır • . d k" (324) l" l k . t kt 7 - Kabul cerait ve evsafı hakkında 
l.k b" d'l k ·ı f k.l · tın e ı ıra ı temına me up 'S 
ı te ır ı e çe ı e na ıa ve a etme kb 1 . 1 b" 1.kt ·ıe t daha fazla malUmat almak istiycnler . . k veya ma uz arıy e ır ı e vı öye 

müracaat ederek bu ışe mahsus olma d . • .. . tn · • ie.letme merkezlerine ve istasyonlara .. . . aımı cncumenıne ve şar amesını 'S 

uzere veııka almaları ve bu vesıkayı .. k . 1 • h • "d t müracaat edebilirler (2308) 12307 · · -dd . gorme ısteyen erın ususı ı are a - . 
ıbraz ctmelcrı şarttır. Bu mu et ı · h kk k h ·ı ··d·· 1 .. - ·• ·• . . . a u ve ta sı mu ur ugune mura -
çınde vesıka talebınde bulunmıyanlar 1 .1• 1 (2Sl4) 12487 

k ·1 · · "k d 1 caat arı ı an o unur. c sı tmcye ıştıra c emez er. • Köprü malzemesi ahnacak 

1 

3. 7. 1939 

kalem 5 • • 
gıyım eşyası ah nacak 

Orman Koruma Genel Komutanlığmdan : 

Cinai Miktarı 

Mamul yazlık elbise 2416 Takım 
Mamul çamaşır 8SOO " Battaniye 1325 adet 
Kilim 3050 

" 
Mamul kışlık elbise 1891 Takım 

Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 
Fiyatı 
Lira' K. 

s 50 
1 15 
9 00 
3 60 

10 00 

teminatı Tarihi saati 
Lira K. 

----
996 60 18-7-939 11 
733 15 18-7-939 ıs 
894 38 19-7-939 ıı 
823 50 19-7-939 ıs 

1418 25 20-7-939 11 

Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarları yazılı beş kalem melbusatın 2490 sayılı kanunun 31. Maddesi 
mucibince kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
Ankarada Yenişchirde Orman Koruma Genel komutanlık satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektup• 

larını eksiltme gün ve saatinden en aşağı bir saat evvel mezkGr komisyona 
vermeleri ilan olunur. (2741) 12706 

Sade yağı alınacak 
Orman Koruma Genel Komu

tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

Kazalar 

Elektrik tesisatı projesi 
yapılacak 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 7000 kilo sa -
deyağ kapalı zarf usuliyle ihalesi 4 
temmuz 939 salı günü saat 11 de An • 
karad'a Ycnişehir'de komutanlık bi -

Dursunbey Belediyesinden ı 
nasındaki satın alma komisyonunda 

1 - Kasabaya yapılacak elektrik te
yapılacaktır. 

sisatı projesi 17. 6. 939 tarihinden iti· 
2 - Muhammen bedeli yedi bin li • haren bir ay müddetle eksiltmeye ko• 

radır. nulmuştur. 
Muvakkat teminatı (525) liradır. 2 - Eksiltme 18. 7. 939 tarihine te -
3 - Şartnameler her gün parasız o- sadüf eden pazartesi günü saat 14 de 

)arak satın alma komisyonundan alına belediye dairesinde yapılacaktır. 
bilir. 3 - Muvakkat teminat 30 liradır. 

4 _ İsteklilerin şartnamesinde ya • 4 - Mufassal malUmat alabilmek i· 
zıh vesikalarla berarbcr teklif mektup' ç~n Dursunbe~ ~e~ediyesindeki b~. işe 
!arını ihale saatinden bir saat eveline aıt şartnameyı bıla bedel alıp gore
kadar komisyona vermeleri ilan olu - bilirler. 12370 

Pirin~ ve kuru fasulye ahna<ak 

nur. (2412) 12399 

Polatlı Belediyesinden : 

A(ık eksiltme ilanı 

lığından : 

Orman Koruma Genel Komutan- 7o93 lira 86 kuruş keşif bedelli Po • 
!atlıda Gümüşlü içme suyu kaptaj in • 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nr ikinci maddede yazılı saatten bir sa 
at eveline kadar su işleri reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lbım 

şaatı münakasasına talip zuhur etme• 
D. D. Yollan Satm Alma Ko· 20.000 kilo pirinç ile 20.000 kilo ku- diğinden ihale müddeti 15 gün temdit 

misyonundan : ru fasulye açık eksiltme ile ihalesi S. edilmiştir. Münakasa 6. 7. 939 perşem-

dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (2552) 12593 

Dahiliye V~kôleti 

Bir telefoncu ah nacak 

' . Hava Kurumu 

Çelik tel alınacak 

Muhammen bedeli 5900 lira olan Ka temmuz 939 çarşamba günü kuru fa - be günü saat 15 te belediye cncüme • 
rabük döner köprüsü çukur iksa mal- sulycnin saat 11 de, princin saat 14 de ninde icra edileceği ilan olunur. 
zemesi 11. 8. 1939 cuma günü saat Ankara'da Ycnişchir'de Komutanlık 12434 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara· binasındaki satın alma komisyonun -
da idare binasında satın alınacaktır. da yapılacaktır. inşaat münakasası 

T. H. K. Türkkutu Genel Direk- Bu işe girmek isteyenlerin (442,SO) Pirincin muhammen bedeli 4850 li • 
törlüiünden : lira.tık m~;-.akka~ teminat ile k~nun~~ ra kuru fasulyenin 2650 liradır. Pirin- Sultansuyu Harası Müdürlüğün • 

tayın ettıgı vesıkaları ve teklıflerını cin muvakkat teminatı 363 lira 75 ku- den : 
ı - (DIN L 9) a göre muhtelif ka- k d k · 

lınlıkta (20.000) metre örme çelik tel aynı gün saat 14•30 a a ar omısyon ruş kuru fasulyenin muvakkat tcmina 1 - Malatya'nın Sultansuyu harası 
alınacaktır. reialitine vermeleri lbımdır. tı 1'93 lira 75 kuru9tur. merkezinde ınşa edılecek ılgı ahırı 

Şartnameler parasız olarak Ankara- • .. 20 6 939 ·· ·· d · · .. 
2 - İşbu malzemenin muhammen d 1 d • . d H d Şartnamlerı her gun parasız olarak · · gunun en ıtıbaren 20 gun 

d
a ma z1e1~c eırcsıkn enf•

1
. _. ayd arpda§ğa· komisyonda görülebilir. ' lateklilerin müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek· bedeli (1500), muvakkat teminatı a tese um ve sev §e ıgın en a ı- .

1 Dahiliye Vekaletinden \ (112.S) liradır. 1 kt (2571) 12s5o muvakkat teminat makbuzu ve tartna- sı tmeye konulmuştur. 
tı aca ır. medcki vesikalariyle birlikte ihale 2 - Ke<tif bedeli (37494) lira 39 kU• 

Dahiliye vekaletinde 80 lira ücretli 3 - İhale açık eksiltme ile 3.7.939 :ı 

' 

L gün ve saatinde mezkur komisyona ruştur. · 
telefonculuk açıktır. pazartesi saat 15 te Türkkuşu Genel Ahı.11p parke yapfJIJ aCaa müracaatları ilan olunur. (2413) 3 - İlk teminatı (2812) lira (12)' 

(Simens) sistemi otomatik telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. r 
12400 kuruştur. 

santrallları.nda çalışmış ve ~unu i.dare- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- D. D. Yollan Satın Alma Komia- 4 - İhalesi 10. 7. 939 pazartesi günil 
ye muktcdır olanların ellerındekı ve • teklilerin ticaret vesikalarını bir fir • yonundan •• 
Saı.klc d . ..d.. ğ .. , K d alınacak saat 14 de Hara merkezinden yapıla -aıre mu urlü üne muracaat - mayı temsil ediyorlarsa buna ait belge Sivas ve cer atelyelerinde lokomo • Un Ura caktır. 
tar. (2641) 126l6 ve sirkülerini beraberinde getirmele - tif ve vagon atelyeleri ile takımhane 5- Şartname ve pro1·esi hara ve Ma 

kk · ı d ·· Orman Koruma Çienel Komutan-ri ve muva at temınat arının aha on zeminine ahçap parke döşenmesi işi latya nafıa müdürlüg-ünde mevcuttur. 
Harita yaphr1lacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

· l 1 le lığından: ce Tk. veznesıne yatırmış o ma arı it" kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat Ü· 6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -
zımdır. zerinden eksiltmeye konmuştur. Orman koruma genel komutanlık nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vc-

5 - Daha başka malUmat ve şart -4 1 - Bu işin muhammen bedeli ihtiyacı 6800 çift kundura 2490 sayılı sikalarla eksiltmeden 8 gün evel Ma-
Boğazlıyan kasabasının meskun ve name almak isteyenlerin Tk. satın al- 27.000 liradır. kanunun 31. maddesi mucibince kapa- latya nafıasından bu iş için alacakları 

gayri meskun 150 hektarlık sahasının ma amirliğine başvurmaları ilan olu - 2 - İstekliler bu işe ait şartname lı zarf usuliyle satın alına~aktır. Ek - ehliyet vcsikalariyle birlikte ilk tcmi-
hali hazır hartalarının alımı işi eksilt- nur. 22S5 ve sair evrakı devlet demiryollarının siltmesi Ankarada Ycnişehırde orman nat ve teklif mektuplarını ihale sa1 • 
meye çıkarılmıştır. Ankara, Sirkeci, Sivas veznelerinden koruma genel komutanlık satın alma tinden bir saat eveline kadar hara mer 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 68 kuruş bedel mukabilinde alabilir. komisyonunda 20 Temmuz 939 perşem- kezindeki komic;yonu mahsusuna ver-
Muvakkat teminat 187,5 liradır. 3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma günü be günü saat 15 de yapılacaktır. meleri lazımdır. (2556) 125Z.ı 
İhale 20 temmuz 939 perşembe günü saat 16 da D. D. Yolları yol dairesin - Kunduranın beher çiftinin muham -

saat 15 te Boğazlıyan belediye daire - de toplanacak merkez 1 inci komis men bedeli (470) kuruş olup muvak - Elektrik işleri 
sinde yapılacaktır. yonca yapılacaktır. kat teminatı 2397 liradır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i- Sayd iye müzayedesi 4 - Eksiltmeye girebilmek için is - Düzçe Belediye Riyasetinden : 
mar heyeti fen şefliiindcn iştirak ve- tcklilerin teklif mektupları ile birlik- Şartnamesi her gün (160) kuruş mu- Nafıa vekaletinden musaddak proje 
si~ası almaları ve bunu teklif mektup- Ankara Defterdarlığından: te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki kabilinde komisyondan alınabilir. si mucibince kasabamıza 9 kilometre 

!arına koymaları lazımdır. Müzayedeye çıkarılarak evelcc ilan aynı gün saat 15 e kadar komisyon ri· İsteklilerin kanuni vesika ve temi - mesafede kain Şakoç şellalesindc ya -
Mukavele ve şartnameler: Boğazlı- ettirilmiş olan Bafra balık göllerinde yasetine tevdi etmiş olmaları lazım - nat makbuzlarını havi teklif mektup - pılacak olan Hido - elektrik santralı -

yan belediyesinden ve Ankarada Bele tutulacak havyarlı ve havyarsız balık dır.) k A tarını eksiltme gün ve saatinden evci na ait ve bedeli keşfi 14.383,94 lira olan 
diyeler miar heyetinden parasız alına- !arın % 2 rusumu ve avlamak hakkı 3 a - 249.0 sayılı ankukn ahka~ına uy en aşağı bir saat evci mezkGr komis - baraj, kanal, su köşkü, santral binası 
bilir. ..dd tle 2490 sayılı kanun hu·· - gun 2025 lırahk muva at temınat, leri ilan olunu ve alt kanala ait inşaat işleri on beş 

k 1 sene mu e b) B k . ·~· . yona verme r. 
Teklif me tup arı tayin edilen gün- kümleri dairesinde açık artırmaya ko- - u anunun tayın ettıgı vcsı· L (2742) 12707 gün müddetle münakasaya konmuş -

de saat 14 de kadar Boğazlıyan beledi· nulmuştur. Muhammen bedeli 9 bin kalar. (2S81) 12S9S _ tur. 
ye reisliğine verilmelidir. Veyahut liradır. İhale 7 temmuz 939 cuma gü - k --------- Talip olanların bu gibi işleri mu • 
posta ile gönderildiğinde bu saatte be- nü saat 15 de Bafra mal müdürlüğün - B a 1 ast m u·. na asa s 1 vaffakiyetle başardıklarına dair vesi • 
tediyeye vasıl olmuş bulunmalıdır. de müteşekkil komisyon marifetiyle , kalarını hamil olarak ihale gunu o-

(2672) 12693 icra olunacağından taliplerin mezkCtr lan 17 Temmuz 939 tarihli pazartesi 
günde % 7,5 teminat akçesiyle birlik- D. Demiryolları 7 inci ltletme Müdürlüğünden : günü belediye encümenine müracaat• 

Harita yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

İnegöl kasabasının meskGun ve gay
ri meskun 210 hektarlık sahasının hali 

te Bafra mal müdürlüg-ündeki komis. 1 . ları ilan olunur. (4671/2662) 
Aşağıda yerleri ve miktarları muhammen bedel erı ve muvakkat temi· 

yona müracaatları ilan olunur. 12630 
nat miktarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliy· 

(2727) 1268S 
le ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 18-7-939 salı günü saat 16 da Belediye tabibi aranıyor 

Tapu tesçili 
1 hazır hartaları ile bunu çcvreliyen 60 

Yapı işleri tesisat İ ônı hektarla 270 hektara varan sahanın Ankara Defterdarlığmdan: 

Afyonkarahisarda 7 inci işletme binasındaki eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı 
vesikalarla muvakkat teminat ve banka mektup veya makbuzlarını ve tek
lif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddesin
deki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarda yazılı günde sa
at ıs te Afyonkarahisar işletme binasında eksiltme komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekliler bu hu· 
suıtaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonkarahiııarda işletme 
yol başmüfettişliğinden parasız- alabilir. (2693) 

Ayancık Belediyesinden : 
84 lira ücretli Ayancık belediye ta· 

babeti münhaldir. Aylığın 100 liraya 
çıkarılması muhtemeldir. 1/4000 mikyaslı takeomctrik hartası • , . 

Nafıa Vekaletinden : 
1 

. . k .1 k 1 t Ankara nın ııtasyon arkasında şar-
nın a ımı ışı c sı tmeye çı arı mış ır. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka - İşin maktu bedeli 4200 liradır. kan yol şimalen bahçeli evler yapı ko-
ra' da yaptırılmakta bulunan gençlik Muvakkat teminat 315 liradır. operatifi evleri garben hacı İbrahim 
parkına filitre istasyonundan su isa - Eksiltme 20 temmuz 939 perşembe tarlası cenuben Abdi paşa arazisi ile 
lesi tesisatıdır. günli saat 15 de İnegöl belediye bina- mahdut takriben 150 dönüm miktarın-

Kcşif bedeli 6S.952 lira 50 kuruştur. sında belediye eksiltme komisyonunu d b lunan arazinin hali ve sah" ı·ı 
.. .. f 1 k a u ıp z 

2 _ Eksiltme 14. 7. 1939 cuma gunu tara ından yapı aca tır. 
1 

d b 1 d 1 . 
1 

A 
saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar Eksiltmeye iştirak edeceklerin bele- yer er en u un~ası 0 ayısıy e ~ • 
iJleri reisliği eksiltme komisyonu oda- diyeler imar heyetinden iştirak vesika kara Defterdarlıgı tarafından hazıne 
sında kapalı zarf usuliylc yapılacak - sı almaları ve bunu teklif mektupları- adına tesçili talep edilmiş olduğundan 
tır. na koymaları lazımdır. 15. 7. 939 tarihine tesadüf eden cumar 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna Şartnameler İnegöl belediyesinden tesi günü saat 10 da mahalline tahkik 
mütefcrri evrak 330 üç otuz kuruş be- ve Ankara'da belediyeler imar heyeti memurları gönderilecciinden bu yer 
del mukabilinde yapı ve imar işleri re- fen şefliğinden parasız alınabilir: Ta- hakkında bir guna itirazatta bulunan 
ialiğinden alınabilir. !iplerin tayin edilen günde saat 14 de varsa ellerindeki vesaiki resmiye ile 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- kadar İnegöl belediye reisliğine veril- mezkur günde tahkik memuruna veya
teklilerin 4547 dört bin bet yüz kırk mesi veyahut posta ile bu saatten e - hut sicil muhafızlığına müracaat eyle-
yedi lira 63 altmıı üç kuruşluk muvak vel gönderilmi§ bulunması lazımdır. meleri ilin olunur. (2728) 
kat teminat vermeleri ve nafıa veld • (2673) 12694 !2698 

Bununla 

Taliplerin sıhat vekaletine ve Ayan 
cık belediye riyasetine müracaatları . 

12711 

~alast ocağınıq 

bulunduğu yer. 
Kilometresi İhale edilecek Mqddeti Bir metre 

Kok kömürü alınacak 

Çöğürler - Döğer 
Çay - İshaklı 
Kadınhan - Sarayönü 

90 - 95 
227 
39S 

Muhammen bedeli tutarı 
Çöğürler - Döğer 13500 
Çay - İshaklı 8750 
Kadınhan - Sarayönü 8750 

M. Mikio miktar (ay) mikabının Tavukçuluk Enstitüsü Direktör· 
lüğünden : 

10.000 
7.000 
7.000 

9.5 
9.5 
9.S 

muhammen 
bedeli 
135 
125 
125 

Muvakkat teminat 
1012.SO 
656.25 
656.25 

1269.t 

Tavukçuluk enstitüsüne açık eksilt
me usuliylc 2S ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 650 lira
dır. İsteklilerin 17. 7. 939 pazartesi gü 
nü saat onda ticaret odası vcsikasiyle 
48 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektuplariyle 
birlikte Tavukçuluk enstitüsünde top
lanacak komisyona bq vurmaları. 

(2716) 12697 

eyıneeye kadar hizmetcıler _ ne on

lar, ne de. k.imse - bu hususta bir şey 
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1 
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3. 7 - 1939 

4 kalem bant alınacak 
P .T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Muvakkat Eksiltmenin 

Adet Nevi 
Muhammen bedel teminatı Eksiltme saati sureti icrası 

Lira Lira Kr. 

?1)000 Telsiz Perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz Ondülatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2500 Simens Perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem Perforc bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem Bant, münakasaları ayrı ayrı 
yapılmak tizere satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler, 9-8-939 tarihine müsadif çarşamba günü yukarda yazı· 
lı saatlerde Ankara'da P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfa iştirak edecek taliplerin, muvakkat teminat makbuzu
nu veya Banka mektubunu ve kanuni vesaikle teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar komis
yona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu veya ban· 
ka mcktubiyle kanuni vesaiki hamilen mezkfir gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

5 _ Şartnameler, Ankara'da P. T. T. levazım ve lstanbulda Kınacıyan 
hanında P. T. T. Levazım Ayniyat şubesi müdUriuğünden parasız verilir. 

(2334) 12436 

ULUS -11-

artırma on gün uzatılmıştır. 16 ya kadar ibraz etmeleri lazımdır. işe girebilmek için alınmış ehliyet ve· nin ve postaa:ı vukubulacak gecikme • 
2 - Muhammen kıymeti 605 lira - Bu müddet geçtikten sonra yapılacak sikası. lerin muteber sayılmıyacağı ilan olu -

dır. t"ldifler kabul edilmiyecektir. B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve- nur. (4704/ 2691) 12671 
3 - Muvakkat teminat 45,50 liradır. 8 - Bu huıusa "'it masraflar ve ila- sikası {939) senesi. • 1 • 
4 - Şartname ve krokisini görmek nat ücretleri alıcıya ait olacaktır. 5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı- ~ebeke malzem9SI ve mon aj 

isteyenlerin her gün encümen kalemi- 9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz o- 1ı saatten bir saat evetine kadar Tun· Kırklareli Belediye Riyasetin· 
ne ve istek1ilerin de 7. 7. 939 cuma gü- lup da münakasaya iştirak edecekle - celi nafıa dairesindeki eksiltme komis den : 
nü saat 10,30 da belediye encümenine rin fazla malumat almak ve şartname- yonu reisliğine makbuz mukabilinde Nafıa vekaletinden musaddak pro. 
müracaatlar. (2735) 12703 yi görmek üzere Bursa C. müddeiu • teslim edilecektir. Posta ile gönderile- jesi mucibince Kırklareli belediyesi • 

Satılık arsa 
mumiliğine veya cezaevi direktörlü - cek mektupların nihayet 3 Uncü mad - nin "14144,90" lira bedeli keşfi alçak 
ğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan dede yazılı saate kadar gelmiş olması tevettlirlü şebeke malzemesi ile mon • 
üzerinden arttırma ve eksiltme kanu- ve artırma eksiltme ihale kanununa tajı 30 gün müddetle kapalı zarfla mü 

Ankara Belediyesinden " nunun bu baptaki hktimleri mucibince uygun olarak mühür mumu ile iyice nakasaya konmuştur. Demir direkler 
1 - Yenişehirde yeni Kalık soka _ yüzde yedi buçuk teminatı muvakka- kapatılmış olması lazımdır. Postada o- belediyece verilecektir. Talip olanların 

ğında imarın 1088 ada ve 20 parselin • te olarak belediye veznesine yatıTıl - lacak gecikmeler kabul edilmez. kanuni vesaik ile ihale günü olan 24 
de bulurian 857 metre murabbaı beledi ması şarttır. (2645) 12618 Temmuz 939 tarihli pazartesi günü sa 
ye malı arsaya talip çıkmamasına bi _ olunur. (4408/2466) 12515 K 1.. . f t • t at 2 de belediye encümeni.ne müraca : 
naen pazarlıkla satılacaktır. Elektrı"k tesı"satı a Orl er esısa 1 atları ve proje şartnameyı Kırklarelı 

2 - Muhammen kıymeti (6856) ti • Afyon Posta Telgraf ve Telefon belediyesinde ve İstanbul'da Galata • 
radır. Afyon Vilayetinden : Müdürlüğünden : da Askiyorasyon hanında yüksek e • 

3 - Muvakkat teminat (514,50) li - Afyo,n memleket hastanesinde yap - Afyon Posta, Telgraf, Telefon bina- lektrik mühendisi Hasan Halet Işık• 
radır. tırılacak 21622 lira 89 kurut keşif be • sında yapılacak olan 6346 lira 5 kuruş pınardan bir lira mukabilinde alabile· 

4 - Şartname ve krokisini görmek delli elektrik tesisatından 12093 lira keşif bedelli kalorifer tesisatı fenni cekleri ilan olunur. (4705/ 2692) 
isteyenlerin her gün encümen kalemi- 85 kuruşa tekabül eden kısmı 11 tem • şartname, proje ve mukavelelerine gö- 12672 
ne ve isteklilerin de 7. 7. 939 cuma gü muz 939 salı günü saat 15 de Afyon re 14. 7. 939 cuma günü saat on -~e~te H"k" el konag'"' ya tırılacak 
nü saat on buçukta belediye encüme - vilayeti daimi encümeninde ihale edil Afyan posta telgraf ve telefon mudur- U Um 1 p 
nine müracaatları. mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt- Iüiü binasında ihale olunmak üzere İstanbul Nafıa Müdürlüğündenı 

(2736) 12704 meye konulmuştur. Keşifname, şart - 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko - 25. 7. 939 salı günü saat 15 de İstan
nameler, planlar 60 kuruı, bedel muka- nulmuştur. Muvakkat teminat miktarı bul'da nafıa müdürlüğünde eksiltme 

Elbise yaptlr1lacak bilinde Afyon nafıa müdürlüğünden 475 lira 95 kuruştur. İsteklilerin ehli- komisyonu odasında (37248.13) lira 

k ı- alınabilir. Muvakkat teminat 907 lira yetnameleriyle beraber tayin olunan keşif bedelli Silivri hükümet konağı 
Bakır tel alınaca ıyedek pençeleriyle bcrarber on beş Ankara Belediyesinden: 4 kuruştur. İsteklilerin ticaret odası müddet zarfında Afyon posta telgraf ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eı{ . .. .. . .. ı gün müddetle açık eksiltmeye konul- l - Temizlik ve su işleri müstah - kayıt vesikası, şimdiye kadar buna ve telefon müdürlüğüne müracaatları siltmeye ,konulmuştur. 
P. T. T. Levazım Miıdurlu&un• muştur. demini için yaptırılacak yazlık elbise mümasil işleri müteahhit olarak yap - ilan olunur. (2685/ 4735) 12642 Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -

den : . . . ı 2 - Muhammen kıymeti (1622,50) ve kasketin ve tozluk 15 gün müddet- tıklarına dair ellerindeki vesaiki ve D ..... . b' f • f leri genel, hususi ve fenni şartname • 
1 - Telefon hatları ihtıyacı ıçın liradır. le açık eksiltmeye konulmuştur. en az üçüncü sınıf enstelatörlük vesi- ogum eYI ması esısa 1 leri, proje keşif hülasasiylc buna mü -

(170) ton 3 m/ m, (5) ton 1,5 milimet 3 - Muvakkat teminat (121,75) 1i - 2 - Muhammen kıymeti (3227) lira kasını bağlıyarak ihaleden sekiz gün Erzurum Valiliğinden : teferri diğer evrak (187) kuruş muka· 
reki ceman (175) ton bakır tel, kapalı radır. dır. evel vilayet makamına istida ile mü - l _ Erzurumda yeniden yaptırıl - bilinde dairemizden verilecektir. 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 4 - Nümunc ve şartnamesini gör - 3 - Muvakkat teminat (242) lira - racaatla alacakları vesika ve teklif makta olan doğum evi binasının on i- Muvakkat teminat (2794) liradır. 

2 - Muhammen bedel 1~175·0~0), mek isteyenlerin her gün encümen dır. mektuplarını 11 temmuz 939 tarihinde ki bin altmış lira yetmiş beş kuruş ke- İsteklilerin teklif mektupları ve en 
muvakkat teminat (lO.OOO) ıra ~-u~ kalemine ve isteklilerin de 7. 7. 939 cu 4 - Şartname ve nümunesini gör • saat 14 de kadar vilayet makamına ver şif bedelli tesisatı kapalı zarf usuliy - az (35000) liralık bu işe benzer iş yap
eksiltmesi 27. 7. 939 perşembe gunu ma günü saat 10,30 da belediye eneli - mek isteyenlerin her gün encümen ka- meleri veya göndermeleri ilan olunur. le eksiltmeye konulmuştur. tığına dair idarelerinden almış olduğu 
saat (11) de Ankarad~ P. T. T. mum menine müracaatları. (2457) 12430 lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa- 12521 2 - İhalesi 13. 7. 939 perşembe gü - vesikalara istinaden İstanbul vilaye • 
mu .. dlirlu'"k binasındakı satın alma ko -

1 
d" .. 

lı günü sat 10,30 da be e ıye encumc- f l'I k "ff 'f" nü saat 15 de hükümet konağındaki tinden eksiltme tarihinden (8) gün e
misyonunda yapılacaktır. 2 memur alınacak nine müracaatları. (2737) 12705 Kapah zar usu 1 e e Si me 1 anı daimi encümen odasında yapılacak - vel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 3 _ istekliler, muvakat teminat 

tır. Ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
makbuz veya banka mektubu ile kanu Belediye Reisliğinden : Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 3 - Muvakkat teminat dokuz yüz zarflarını 25. 7. 939 salı günü saat 14 
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o ı _ Elazığda yeniden yapılacak 

dört lira elli kuru§tur. de kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne 
gün saat (10) a kadar mezkur komis - Su işleri idaresine bir müracaat me- 174.991 lira 11 kuruşluk keşif bedelli 4 _İstekliler eksiltmeye girebil • vermeleri. (

4636
;

2644
) 

1
2
68

9 
yona vereceklerdir. muru ve bir levazım katibi alınacak - orta okul binası inşaatının bu sene 60 mek için ihale gününden en az sekiz I k 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. tır. . bin liralık betonarme kısmı kapalı hl" Ka'dırım yaptırı aca gün evel vilayete müracaatla e ıyet l levazım, İstanbulda Kınacıyan hanın- Aylık ücretleri 70 şer liradır. Müra Göçmen evleri zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur vesikası alması lazımdır. 
da P. T. T. Ayniyat şubesi müdürlü - caat edeceklerin liseden mezun olmuş, 2 _Bu işe ait şartname ve evrak İstanbul Belediyesinden : 

b 1 5 - Talipler bu işe ait şartname ve Atatürk köprüsünün iki yanındaki ğünden (875) kuruş mukabilinde ve - askerlik hizmetini yapmış ulunma a- yaptırılacak şunlardır: saı·reyi her gu"nvilayet encilmcni kale- . k 
d 1 k · ı · ı · kaldırım ve trotuvarların ınşaatı a -rilecektir. (2118) 12149 rı şarttır. Bayın ır ı ış erı ,gene şartnamesı minde ve nafıa müdürlülündc göre • 

. İstekliler arasında müsaba imtihanı Fennt ıı.artname lı tarf eksiltmesine konulmuştur. Mu· Sıvas iskan Müdürlüğünden : :ı bTrl 
Bir 

. 
mımar alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
(250) lira aylık ücretle diplomalı 

yüksek bir mimar alınacaktır. Talip • 
lerin istida ve evrakı müsbiteleriyle 
birlikte 10 temmuz 939 tarihine kadar 
Ankara'da P. T. T. umumi müdürlü· 
ğü muamelat müdürlüğüne müracaat
ları. (2652) 12690 

2No. lı Fincan alınacak 

1 kt Hususi şartname ı ı er. hammen bedeli (27767) lira 95 kuruş yapı aca ır. Eksiltmeye konulan iş: Hülbai keı;ı.if 6 - İstekliler 2490lsarıdlı kanlunun ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruştur. 
Talipler 10 Temmuz 939 pazartesi ı - Hafik kaza merkezinde yapıla- EksiJtme ıı.:rtnamesi 2. inci ve 3. c~ madde c.rın e yazı ı v~- Proje ve şartname ile buna müteferri 

günü akşamına kadar aşağıdaki vesi· cak 100 göçmen evleri (Kerestelc- Mukavele~ame sıkalarla bırlıkte . tez:unatddvc tehk!1ıf evrak 139 kuruş mukabilinde fen mü _ 
katarı su işleri idaresine vermelidir. ri hariç) bilumum malzeme müteah - . m. ektuplar.ının 32.ıncı ma e. veç ı e du"rlu··ğu··nden alınabilir. İhale 18. 7. 

t ıd h · · al" k l f İstekliler bu şartname ve evrakı vı- k d 1 - ki münha en angısıne t ıp hide ait olmak üzere apa ı zar usu - ıhale saatınden hır saat evelınc a ar 
939 1 

·· ·· saat ıs de daimi cncü -
ld - ·· t il f t f. 1. 1 1 kt IS.yet nafıa müdürlüğünde görebilir· .1A d . • .. . . 1. - . sa ı gunu 

o ugunu gos eren pu u ve o ogra ı· ıy e yapı aca ır. vı aye.t . aımı encumenı rcıs ıgıne ver- mende yapılacaktır. Taliplerin ihale • 
li bir istida. 2 - Keşif bedeli 35784 liradır. ler3• _Eksiltme 21. 7. 939 tarihine te ~eklerı1nı~ ve posbetada vuk

1 
ubulac~k ge- den 8 gün evci fen işleri müdürlüğün· 

2 - Liseyi bitirmiş ve askerlik hiz- 3 - Bu işe ait şartname şunlardır: c me er n mute r sayı mıyacagı 
1 d · ·k sadu··f eden pazartesi günü saat 15 de 

1 1 
• den bu işi yapabileceklerine dair a a-metini yapmış olduğuna aır vesı a • A - Fenni şartname (4703/ 2690) 12670 -

Elazlg- da nafıa müdürlüg-ü odasında cakları fenni ehliyet vesikası ve digcr lar B - İdari şartname . 
;_Hüsnühal "'ahadetnamesi 4 - 12 Temmuz 939 "arşamba günü müteşekkil artırma eksiltme komisyo· Okul binası yaphrılacak vesaikle 2490 numaralı ka~una ~?r~ 

~ 3' d l k hazırlıyacakiarı zarflarını ıhale gunii 4 Sıhat raporu saat 15 te iskan müdürlüğü dairesin - nun a yapı aca tır. . . . d . A .. 

- . . 4 _ Ekailtmeye girebilmek için is- Erzurum Valıhfın en : saat 14 de kadar daımı encumene ver• 
Müsabaka 12. 7. 939 çarşamba gunu dekı komıs~onda yapılacaktır. . tekliler 4250 lira muvakkat teminat ı - Erzurumda yeniden yapılacak meleri. (4666/ 2659) 126 2 

P. T. T. Levazım Müdürlü.iün· saat 18 de belediye salonunda yapıla - 5 - Temınatı muvaTkka~e tmıktan vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve- olan beş sınıflı cümhuriyet ilk okul 
caktır. 10. 7. 939 tarihinden sonra mü- 2683 lira 80 kuruştur. cmına 1 mu - b. b b. r k "f b d lr 

den : racaat kabul edilmez. (2705) 12653 vakkate nakten veya tahvil olarak ko- sikaları g~tin~esi. lazımdır. . . ınasının on eş. ~n ıra. e.şı e .. e t 
1) Telefon hatları ihtiyacı için misyonca alınamıyacağından bunun . A - Yü~ bın l~ra k~ymetınde bir t~şaat kısmı vahtdı kıy~ıu fıyat. uze. Yol tamiri 

(100.000) adet 2 No.lu fincan kapalı Satılık arsa daha evel maliye veznesine yatırılmış bına yaptıgına daır vesıka: rınden kapalı zarf usulıylc cksıltme. lstanbul Belediyesinden ı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. olması ve makbuzunun zarfa konma • B - İhaleden en az 8 gün evel vila- ye konulmuştur. Halkalı Ziraat mektebini_Topka?ı .~ 

2) Muhammen bedel (22.000) m~ - sı. yete müracaatla eksiltmeye girebil • 2 - İhalesi 12. 7. 939 çar§amba gü ~ Küçük Çekmece yolun.a baglıyan ıltı· 
vakkat teminat (1650) lira olup cksılt Ankara Belediyesinden : 6 _ İstekliler fenni ve idart şartna- mek için alınmış ehliyet vesikası. nü saat 15 de hilkümct konağındaki sak. yolun.un esaslı tamıratı kapalı _zarf 
mesi, 21 ağustos 939 pazartesi günü 1 1 la t t'l ·· 1 · h · h c _ 939 yılına ait ticaret odası vesi daimi encümen odasında yapılacak. eksıltmesıne konulmuştur. İbalesı 19. 
saat 16 da Ankara' da P. T. T. umum 1 - Yenişchirdc Kalık sokağında 1- m.~ erAe ~ n~ atı k~un en ar-~~ .. 1~.r kası tır 7. 939 çarşamba günü saat 15 de dai • 
müdürlük binasındaki aatınalma ko - marın 1088 ada 19 parselinde bulunan ~~n d nt ~ra ba 1 s S~n umtn mu 1t,; ;: D · _ İnşaat müddetince iş başında ~ - Muvakkat teminatı bin yüz yir mi encümende yapılacaktır. Muham -
misyonunda yapılacaktır. 829 metre murabbaı belediye malı ar· gu~ .e.kA s an .. ud.~ 1 .~vkals,. dams~~· b.l~ diplomalı bir mühendis veya bir fen mi beş liradır men bedeli 22421 lira 69 kuruş ve ilk 

· . b. sen ıs an mu ur u erın e gore ı ır- · . . p 
3) ktekliler, muvakkat temınat mak saya talıp çıkmamasına ınaen pazar - memuru bulunduracağına dair taah • 4 - İstekliler eksiltmeye girebil - temınatı 1681 lıra 63 kuruştur. ro -

buz veya banka mektubu ile kanuni lıkla satılacaktır. ler7. T kl"f k 1 4 .. .. d hütname. mek için ihale gününden en az sekiz je şartname ve buna müteferri evrak 
1 fl M h k t . (6332) 1. - c ı me tup arını uncu ma . k k b.

1
. d f .. d .. vesaiki muhtevi kapa ı zar arım o 2 - u ammen ıymc ı 1 

• d d 1 b" 1. k _ 5 - Teklif mektupları yukarıda ü- gün evci vilayete müracaatla ehliyet 120 uruş mu a ı ın e na ıa mu ur -
k ~ k . e c yazı ı saatten ır saat eve ıne a . 

1 
.. -ü d 

1 
b.l. T ı· ı · ·h 1 gün saat 15 e kadar mez ur omısyona radır. d akb k b·ı· d k · n cünsü maddede yazılı saatten bir saat vcsıkası almaları lAzımdır. ug n en a ına ı ır. a ıp crın ı a e -

M kk t t . t (475) 1• a ar m uz mu a ı ın e omısyo . . . d 
8 

.. 
1 

f "d" 
1 
.. - .. ·· vereceklerdir 3 - uva a emına ı ır - b k 1 - 1 . 1A d p 8 eveline kadar komisyon reisligvine mak 5 - Talıpler bu ışe aıt şartname ve en gun eve na ıa mu ur ugune mu · p T T aş an ıgına verme erı azım ır. o - . . .. . ~ . , b . 

4) Şartnameler Ankarada · • · dır. d tt . ·k buz mukabilinde verilecektir Posta i- saıreyı her gun vılayet daımi encümen racaatla una benzer en az 10000 lıra • 
• h Ş kr ki . . .. k ta a ve muayyen saa en sonra gecı - · . "d" 

1 
. -u d .. 

1 
k . kl d . 

1 
ki hl• levazım İstanbul'da Kınacıyan anın- 4 - artname ve 0 sını gorme 1 k b 1 a·l K t "fi le gönderilecek mektupları nihayet ü- kalemınde ve nafıa mu ur üg n e go- ı ış yaptı arına aır a aca an e ı 

da p T' T ayniyat "'Ubesi müdür itik • isteyenlerin her gün encümen kalemi- md e. er. ad uh e ı lmez. anun~nh" ları rüncü maddede yazılı saata kadar gel- re bilirler. yet vesikası ve 939 mali yılına ait tica 
· · · ~ . · · d 7 7 939 ·· aıresın c azır anmış ve mu ur en • 3 • • • 

}erinden parasız verilecektır. ne ve isteklılerın e · · cuma gu · 1 n a fl k b 1 d"I miş olması ve dış zarfın mühür mumu 6 - İsteklıler 2490 sayıl kanunun 2 ret odası vesıkaları ıle berarber 2490 
2691 .. b kt belediye cncüme ır.emı§ 0 a z r ar a u c 1 mez. ·· " dd · d l 'k l k 1 ki (2653) 1 n~ saa~. on uçu a • (2504 12477 ile iyice kapatılması şarttır. Poııtada v~ 3. u?cu ma . esın e yazı. ı vesı a ar numaralı anuna göre hazır ıyaca a • 

nıne muracaatları. oJacak gecikmeler kabul edilmez. la bırlıkte temınat ve teklıf me~tup - rı zarflarını ihale günü olan 19. 7. 939 
<2

134) 
12602 Ekmek al.nacak 12.s90 tarını 32 inci madde veçhne ihale sa - çarşamba günü saat 14 de kadar dai. 

. · Ankara Belediyesi 
.. . - . Satıhk yer Bursa Cümhuriyet Müddeiumu· 

miliğinden : İnşaat münakasası 
Ankara Belediyesinden : 1 - Bursa cezaevinin 939 senesi ha-

ç izme alJnacôk y . h. de Konur sokag-ında ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 

. 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

l - enışe ır ·· ·· k d 9 • . f 1 - Eksiltmeye konulan iş: Tuncc -12 selinde bulunan be- gunune a ar 39 malı senesı zar ın - h l .k 
Ankara Belediyesinden : 108? adanı~ 

2
tar t murabbaı yol da Bursa cezaevinin ekmek ihtiyacı Ii vilayeti Mameki kışla ve a ır arı ı 

ı _ İtfaiye memur ve müstahdem· ledıyeye aıt .ı m~ r:maıına binaen a§ağıdaki şartlar dairesinde kapalı mal inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 
leri için yaptırılacak 92 çift çizme ve fazlasına talıp çı m zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış,. 46208.66 liradır. 
------------------------------- wili~egünUnünlS.~9~ ~~e~e 2-Bu~ea"prtn~e ft nmk 

gilnü saat 16 da yapılacağı iUin edil· şunlardır: 

Temrin malzemesi alınacak 
lnıaa.t Usta Okulu Direktörlüğünden : 

Muhammen fi. 
Parti Alınacak malzemenin Kuruş 

Tutarı 

L. K. 

Muvakkat 
teminatı 
Lira kuruş 

N. adı ve evsafı Miktarı 

1 

Çıralı inşaat kerestesi 
kadron, kalas ve tahta-
dan ibaret. 60 M3. 

Çıralı doğrama kerestesi 
kadron, kalas ve tahta-
dan ibaret. 12 .. 

4400 

4700 

2640 L. 198 1 ) 
) 
) 

564 " 42 30 ) 
-----) 

240 30 ) 

120 bin a 1300 1560 ,, 117 2 Tuğla 

---=--------------------~----:-:-:-
1. - Yukarda adları, miktarları, muhammen fiyatları ve ınuvakka~ te-

minat akçeleri yazılı temrin malzcmeıi açık eksiltme suretiyle ve partı da

hilinde taliplerine ihale edilecektir. 
2. - İhale 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Ankara'da okullar 

aağışmanlığında toplanan komisyon tarafından yapılac~k~ı~. . 
3. - Taliplerin ihale saatinden cvel teminat akçclerını ısını geçen mu

hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 
4. - İhale edilecek temrin malzemesine ait prtnameleri okumak isti 

enler her ·· in aat uıta okuluna vurabilirler. (2506) 12479 

miş ise de bazı noksanlı muamele do- A - Eksiltme şartnamesi. 
layısiyle yevmi mczkO.rpa ihale yapıla B - Mukavele projesi. 
madığından yeniden il~nat icrası ko _ C - Bayındırlık işleri genel şart. 
misyon kararı iktizasından bulunmak namesi. 
la keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üze· D - Keşif htilba cetveli. 
re ilan olunur. E - Husus1 şartname. 

1 - Safi buğday unundan yapıl • F - Yapı işleri umumt ve fenni 
mak ve belediyenin piyasada ikinci şartnamesi. 
nevi addedeceği ekmekten olmak ve G - Seridöpri 
aynı şerait dahilinde pişirilmek üzere E - İsteyenler bu ite ait evraktan 
beheri 960 gram itibariyle her gün i - yapı işleri umut ve fenni şartnamesiy
çin en az 300 en çok 900 ekmek tes • le bayındırlık işleri genel şartname • 
tim edilecektir. • sinden maadasını 2 lira mukabilinde 

2 - Ekmekler sabahları saat 9 da Tunceli nafıa müdürltiğünden satına-
cczaevine teslim edilmiş olacaktır. labilirler. Yapı işleri umumi ve fenni 

3 - Evsafı ve miktarı gösterilen şartnamesini ve bayındırlık işleri ge. 
ekmeğin muvakkat teminatı 1977 lira nel şartnamesini görmek iıteyenler . 
94 kuruştur. Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz ola-

4 - Teminat banka mektubu veya rak görebilirler. 
mal sandığına yatırılacak nakit veya 3 - Eksiltme 8. 7. 939 cumartesi gü
tahvilata ait nakit ve ayniyat makbu - nü saat 10 da Tunceli nafıa müdürlü. 
zudur. ğü binasında kapalı zarf usuliyle yapı 

5 - İhale 10 7. 939 pazartesi gilnU lacaktır. 
saat l~ dadır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için ia-

6 - İhale Bursa C. müddeiumumi - teklilcrin 3465.65 lira muvakkat temi • 
liğindc yapılacaktır. nat vcrmeıi ve aıağıdaki vesikaları ha 

7 - Talipler teklif mektuplarını ve iz olup göıtermeai lbımdır. 
tf'minatlarını ayrı ayrı zarflara koya- A - İhaleden en az sekiz gün evci 
rak 10. 7. 939 da komis ona azami saat Tunceli vila ·etine müracaat ederek bu 

atinden bir saat evetine kadar vilayet mi encümene vermeleri . 
daimi encümeni reisliğine vermeleri~ (4701/ 2694) 12696 

Yol inşaat ve tômiratı 
lstanbul Daimi Encümeninden: 

Muhammen teminatı 

Bedeli miktarı 

13681,67 1026,03 

15089,04 1131,68 

14807,52 1110,56 

11336,86 850,26 

12747,28 956,05 

Yapılacak iş 

Kadıköyünde Klaptancı Tulumbacı Emin, Suadiye 
plaj yolu, Erenköy, Telli kavak, Bağdat caddesi so • 
kaklarımn şose olarak inşası. 

Fatihte marmara balat mahkeme altı El:fli Ahmet ve 
elektrik Molla Hüsrev sofalı çeşme merkez efendi 
Eğrikapı ve muvakkithane ağa çayırı ve Ağaçkakan 
sokaklarının adt kaldırım tamiri. 
Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlu bahçe Eşref efendi 
sokakları adi kaldırım, Şairnigar sokağı parke kaldı
rım inıası. 
Uakildar kazası dahilinde Halk dersaneleri Selamsız 
dolap Miroğlu, Selvili sokaklarında adi kaldırım ta· 
miriyle İskele sokağında istinat duvarı inşaatı. 
Eminönil kazası dahilinde Şehsuvar, Latif, Küçüka· 
yasofya, İbrahim paıa, Nişancı fırın, fırın aralığı so· 
kaklarının adi kaldırım tamiri Keresteciler, Çiçekpa
zarı, taşçılar sokaklarının parke kaldırımlarının ta
miri. 

Yukarda muhammen bedelleriyle teminat miktarları yazılı yol inşa ve 
tamirleri kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Bunlara ait keşif 
ve şartnameler zabit ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 

bu işlere benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle eksiltme tari· 
hinden 8 gün cvel İstanbul belediyesi fen heyetine müracaat ederek ala · 
cakları fenni ehliyet vcsikalariyl 1939 yılına ait ticaret odası vesikasını ve 
muvakkat teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanunun çer
çevesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale tarihi olan 4-7-939 salı 
günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (4316-2410) 12398 
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z 
A. E. G. Vantilatörlerini 
A. E. G. 

.. 
Utülerini 

A. E. G. Çaydanlarını 

A. E. G. Toz emme makinalarını 
A. E. G. Ekmek kızartma aletlerini 

A. E. G. Motörlerini 
A. E. G. Cila makinalarını 
A. E. G. Yasdıklarını 

A. E. G. Tesisat malzemesini 

Yalnız 
111111111111111111111 

Koç Ticaret Anonim Şirketinin Ulus 

meydanındaki mağazalarında bulabilirsiniz 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

= = - -
~ M. EDİM İRE ÜN ~ -- -- -- -- -: Yeni hôl No. 1 - 59 TL. 2246 : - -- -- -: Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- E 
: ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan te- : 
E min edebilirsiniz. 22267 E - -E Airam ampulleri Ankara deposudur E 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF' 

ULUS 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -----------
----------- Ecnebi muhaberatına 

-- -
§muktedir bir memur ve bir § ----- -

daktilo aranıyor ~ 
-------- -- ----. --§ Fındık tarım sattş kooperatifleri birliğinden -- -- -: Giresun'da Fındık Tarını Satıı Kooperatifleri Birliği lh- : 
: racat servisinde çah,mak üzere birisi Fransızca olmak üze- : 
: re İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından en az iki- : 
: sine vakıf ve ticari muhaberatı mükemmel bir surette idare = 
: edebilecek bir memurla aynı lisan ıartlarını haiz bir daktilo : 
§ alınacaktır. Ücretleri ehliyetlerine göre tesbit edilecektir. § 
§ Taliplerin nihayet 5 Temmuz 1939 tarihine kadar mek- § 
: tupla Giresun'da Birlik Umum Müdürlüğüne müracaat : 
E ederek tercümei halleriyle referanslarını bildirmeleri tah- E 
: sil ve hiunet vesikalarının suretleriyle birer boy fotoğrafı E 
E göndermeleri rica olunur. 2306 : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

iZ 
Mağazası her sene olduğu gibi bu 
sene de sınıfı geçen çalıtkan talebe 
ye taksitle. 

BİSİKLET 
Satışına başlamıştır 

Ulus Meydanı No: 6 Ti: 1847 

ULUS MEYDANINDA MAGAZA 
Devren kiralık Büyük Mağaza 

Tarık Edip Kitap evine müracaat. 

DAKTİLO KURSU 
Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden: 

2421 

Maarif Vekaletinden yeni istihsal edilen muaddel talimatname 

mucibince Temmuz 1939 ilk haftasında başlıyacak olan 60 ıncı dev
resinden itibaren mezunlarına (BİR) ayda diploma verecektir. Tah
sil aranmaksızın herkes alınabilir. 

Belediye sırasında Hanef apart. kat 1 No. 4 Tel: 3714 

3 - 7 - 193~ 

Nasıl da muvaffak olmuş 

"KODAK VERIKROM" 28° ıle 
Daima 8 poz güzel, net ve detaylı 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KODAK VERi KROM" Filmi 

Kalitesi ve randımar1· 1 itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için: 

Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

. şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

-----------------------------------------------;---------------------------
~·1111111111111111111111111111111111111~ - -
~ Dr. A. İZA TARLA § 
E Cebeci Hastanesi : 
: Sabık Bulaşık ve İntani hastalık· : 

8 poz da gOzel t 

E lan mütehassısı. E ______ ____:_ ________________ _ 
: Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : 
E Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : 

= 2419 = .:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

Elektrik kaynak ınakinası 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır !YILDIZ Mağazasmdakii 

~Meşhur B.M.W. D.K.W. N.S.U. ~ 
Şimdiye kadar elektrik kaynak 
maklnalarında görülmeyen 
faydaları arzeder. 

A~IR ve SA~L.:AM YAPILIŞ 

BOL KUVVET 

MUVAZENELi ŞERARE 

Yo so ye kadar cereyan tasarrufu 

BOURLA 

Bir çok sair ea
yanı hayret: ye
nilik ter • Katalog, teklif 
ve meccani tec
rübe isteyiniz. 

• 
Muhtelif boy 

• 
Depomuzdan 

teslim 

iRADERLER 
iSTANBUL A(""4L.(ARA ı~MiR. 

6m• Ör. Asaf Koryak - .. 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla

ları mütehassısı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 
ve muıtyenehanede Ti.: 3618 

-

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6435 
İmtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

------- Motosikletlerini - ----- Görmeden tetkik etmeden motör almayınız. 
: her boy her keseye uygu·n ve en eyi ıerait. Ti: 1847 § 
-==iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

§ 111111111 HAMAMÖNÜ 111111111§ K ,. R E ç 
~ Çiçek Sinemasında ~ 
- -: Bu gece 9 da : Kütahya namiyle maruf en ytisek 
: 1 ı : randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec-
§ Kitaralar ça arken § nebiyeden ari (Mehmet çavuş mal -

: TINO ROSSl : lan) toptan ve perakende Sanayi cad-
: : desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
: Zevk ve neşenin musi

4
ki ve nağ- : Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha • 

: menin toplandığı yegane yer bu - . 
: k ç· k · d : san Baldudak Telefon 1423 tıcaret. : a şam ıçe sıneması ır. : . . A 

: Ayrıca dünya haberleri : hanelerınde bulunur. Reklam ılanla • 
: Fiyatlar duhuliye 10 mevki 20 : rına aldanmıyarak bir defa tecrübe o-
:111111111111111111111111111111111111111: 1 diniz. 2309 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

NANON 
Baş Rolde: Erna Sack 

Gündüz iki film birden 

1 - GASPARON 

2 - SAADET DURACI 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 • 18,45 - Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 
İki Büyük film birden 

1 • Hava şeytanlarr 

2 - Hudut kurtları 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 

Gönül Dedikoduları 

Morena Klara 
Baş rolde: lmperio Argentino 

Gündüz iki film 

1 - MORENA KLARA 

2 - KADİFE MASKE 

Seanslar: 

· 12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SiNEMASINDA NAMUS LEKESi 

ıeyınceye ıtaaar hızmetciler - ne on

lar, ne de kimse - bu hususta bir şey 


