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Yarın 

Türk ekonomisinde sanayileşme 
hareketlerinin esas karakteri 

Yazan: Hüsnü ÇAKIR ~KURUŞ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!__~~~~~~~~~ 

lngiliz Kırah Weymouth'da 130 

harp gemisini teftiş ederken 

1300 lngiliı tayyaresi _taarruz 
ve müdafaa talimleri yaptı 
-

''Düşman,, tayyareler i 160 hücum yaptılar 

Kati ne~ice henüz 
belli olmadı 

Londra, 9 a.a. - Bugü·n, İngil
tere, de, hava kuvetlerine men
sup bin üç yüz tayyare, şimdiye 
kadar hiç vukua gelmemiş bü -
yüklükte hücum ve müdafaa ek
zersizleri yapmakta, kıral, ihti
yat filoya mensup 130 harp ge -
misini teftiş etmekte, faal ordu 
ile birlikte redif ve ihtiyat ordu
ları ve yeni milis kombine ma -
nevralara iştirak eylemektedir. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Memleketimize 
bir Mısır askeri 
heyeti geliyor 

Kahire, 9 a.a. - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : 

Ordu teşkilatımız ve askeri usulle
rimiz etrafında tetkikatta bulunmak 
üzere yakında Türkiyeyi ziyaret ede
cek olan Mısır askeri heyeti, Kahire 
topçu kumandanı tümgeneral Hüsnü 
Elzeydi paşanın riyasetinde aşağıda
ki zevattan mürekkeptir: 

Albay Mustafa Essadık (Harbiye 
mektebi müdürü) 

Süvari binbaşısı prens İsmail Da -
vut, Mühendis binbaşısı İbrahim Sa
delmisri, Nakliye önyüzbaşısı Hase -
neyn Lütfi, Makine yüzbaşısı İbra -
him, Levazım yüzbaşısı Diyap Muhel
hel. 

Heyete sivil olarak da, harbiye ve -
zareti bütçe kalemi müdürü Osman 
Tevfik ile ticaret vezareti memurla -
rından Ahmet Selim refakat etmekte
dir. 

Dahiliye Vekili şehi r 

tiyatrosu hakkında 

tetkiklerde bulundu 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili B. Faik Öztrak vilayete git
miş ve yanında vali ve belediye reisi 
B. Lfıtfi Kırdar olduğu halde şehir 

tiyatrosu müdürü ve rejisörünü davet 
ederek bu müesseselerin vaziyetleri 
hakkında malO.mat almıştır. 

STOP 
' . 

Türk - Bulgar hududundan bir görünü§ 

Bulgar ajansının bir haberine göre 

Türk - Bulgar sınır 
hadisesi kapandı 

Bulgar ajansı hududun öbür tarafındaki 
askeri hazırlıklara dair izahat veriyor 
halkın tahliye eclilmecliğini bildiriyor 

Sofya, 9 a.a. -Bulgar Ajansı bildiriyor : 
21 Temmuzda Svilengrad civarında vukua gelen ve evelce bildiril· 

miş olan hudut hadisesinde, bir türk erinin türk arazisi dahilinde bir 
bulgar hudut bekçisi tiarafından vurulduğu hakkında bazı yc.'.;ancı ga 
zeteler tarafından neşredilerek bir yabancı ajansı tarafından yayılan 
haberleri en kati bir surette yalanlamrya memur edilmiş bulunuyoruz. 

Bu hadise esnasında bir türk eri, ı 

lngiliz harp gemilerinden bir kısmı Portsmut limanı açıklarında j 
Takas işl eri nin tanzimi 

bulgar arazisinin iki yüz metre kadar Tı k 'J 
i~ersi.nde yara1anmı.~ ve bu vaka, ha- ı ra ya aa 
dıseyı kapatan ve turk ve bulgar hu-
dut makamları tarafından imzalanmış, 

bulunan zabıt verakası ile de tesbit 
olunmuştur. tahşidat 

yalanları 
Cümhurreisimiz 
Bolu'cl.a 

l'. l<. AIAT. 

En sıcali yaz günlerinde, Bolu 
kasabasından kartı ormanlara 
doğru yarmı saat uzaklaııldığı 

Maarif Vekili dün 
• 
1.1. 111.ul'tl• m11ltt.HI-

' 

müesseseleri gezdi 

Takas Limited şirketinin 
vazifeleri ve fay<Jafarı 

vakitf bir ıerin suya girmit ka- İstanbul, 9 (Telefonla) - Burada 
dar ferahlarsınız. İki türlü sayfi. bulunmakta olan Maarif vekili B. Ha-

san - Ali Yücel bugün Çamlıca civa -
ye vardır: deniz kenarı ve dağ! rındaki prevantoryom binasını gez _ 
Bolu ormanları İstanbul ile An- miştir. Maarif Vekilimizin bu tetkik

Ticaret Vekilimizin takas işlerimizin 

mekanizmasına dair mühim beyanatı 

kara arasındaki en kısa yolun üa- !eri esnasında yanında Vekalet sıhat ~0? haf~nm_en mühim iktisat hadisesi , şüphesiz ki, takas limitet şir
tündedirler. Fakat yol o kadar baş müfettişi doktor Celal ile üniver- ketının faalıyetı ve bu faaliyetin memleketimizin iktisadi mahfillerin -
berbattır ki Cümhurreisimize ar- site tıp fakültesi dekanı operatör B. de uyandırdığı alaka, piyasada bıraktığı akislerdir. Yurdun ekonomik 
2edildiği üzere "bir gelen b ir d a - .cemal de bulunmuşlardır. B. Hasan - inkişafında çok büyük rolü ve hayırlı tesiri olacağında şüphe bulunmı _ 
ha uğramaz!,, Ali Yücel bundan sonra Çamlıca orta yan yeni takas rejimi hakkında hükümetimizin görüşünü ve bu me _ 

Uzun ıeneler mebusluğunu mektebi kampını da ziyaret etmiştir. yanda takip ettiği gayeyi öğrenmek istedik . • 

yapmıf olduğum için, Bolu yol Maarif V ekilimizin Traky<ldak i Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin 
meselesi hakkında Nafıa Vek ale. tetkikleri · bundan birkaç gün evel kendisini zi -
timizi bir tetkika davet etmek is- Edirne, g a.a. - Trakyadaki teftiş- yaret eden bir arkadaşımızın bu hu -
terim: on bet senedenb eri G ere- !eri esnasında yanında müfettişlik sustaki sualini biraz erken bulmuş ve 
de ile Adapazarı arasında yo- maarif müşaviri olduğu halde Maarif fak.at birkaç gün sonra etraflı suret
Ja, birçok defalar, sağlam ve da · Vekili Hasan - Ali Yücel'e refakat et- te ızahat verebileceğini söylemişti. 
yanıklı, yani garpkari b ir tose- miş olan umumi müfettiş general Ka- Arkadaşımız dün de sayın vekili ma-
nin masrafı ödenmiştir. Y ol, iş- (Sonu 7 inci sayfada) (Sonu 6 ıncı sayfada) 

lek ve kalabalıktır. Bazan ucu 
görünmiyen arabalar akmı, b i
zim usul yolu peynir gibi yer, 
mevsimlik tamirleri siler, süpü
rür. Bir demiryolu yapılmı§ olsa 
dahi, Bolu şose diye haykıracak· 
br. Şimendifer tetebbüsünü bek
lemeksizin, Bolu üzerinden 11-
tanbul • Ankara yolunu yapmak 
lazımdır. 

Halk terbiye ve kültürüne hizmet 

Halkevleri açılmasına 
imkôn olmıyan yerlerde 
halk odaları kurulacak 

C. H. Partisinin son Beşinci Bü
yük Kurultayında halk terbiyesine 
hizmet etmek ve halkevleri gibi 
Partinin kültür kurumlan olmak 
üzere bir de halkodaları kurulması 
kararlaşmış ve Parti nizamnamesi
ne bu maksatla kayıtlar konmuş -
tur ... 

Ticaret V ekilimiz. B. Cezmi Erfin 

Diğer taraftan yabancı bir ajansın 
verdiği bir habere göre, bazı gazete
ler. türk hududu civarındaki bulgar 
arazisinde yirmi gündenberi faal bir 
surette askeri hazırlıklar yapılmak -
ta olduğunu ve hudut mıntakasında
ki halkın tahliye edilmekte bulundu -
ğunu bildirmiştir. 

Her hangi bir tahliyenin vuku bul
madığını ve halkın sükun içinde tar
la işleriyle uğ.raştığını tasrihe sela -
hiyetliyiz. 

Askeri hazırlıklara gelince, evelce 
resmen de bildirilmiş olduğu gibi, bu 
modern harp silahları ile ünsiyet pey
da etmeleri için iki sınıf ihtiyat su -
bay ve erlerin bir talim devresi için 
silah altına çağrılmasıdır. Bu ihti -
yatİar, mensup oldukları fırkaların 
mıntakaları dahilinde eksersizler yap
maktadır. 

B. Hüsnü Çakır dün 
1 

İstanbuldan döndü 
Bir müddettenberi İstanbulda bu -

lunmakta olan İktisat Vekili B. Hils
nü Çakır dün sabahki Anadolu ekspre 
siyle şehrimize dönmüş ve garda kar
şılanmıştır. 

Trakya' da yapllacak 
büyük manevraya hazırhk 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Trakya. 

da yapılacak olan büyük manevrala -
rın hazırlıkları devam etmektedir. Ma 
nevralarda hazır bulunmak üzere !s
tanbul'a gelen Genel Kurmay Asbaş
kanı Orgeneral Asım Gündüz'le İs -
tanbul kumandanı Halis Bıyıktay ve 
kurmayı Trakya'ya gitmişlerdir. 

Bolu,da halk, 20 .. 30 kunı§ 
gündelik bulamadığı için gurbet
çiliğe mahkUın olduğundan Cüm
hurreisimize !ikıiyette bulunmuş
tur. Çünkü ekim toprağı azdır. 
O rmanlar vardır ama, müşkülat 
da vardır. Kesme yeri ve ağacı 
gösterecek fen memurlarınrn 
nın kadrosu noksandır. Fakat bi
raz müsamahada bulunursanız, 
hiç kimse kesme yeri ve kesilme
ıinde zararı olmıyan ağacı ara
mıyacaktır. Mümkün olsa Bolu 
parkının ağaçlarını devirmek ten 
işe başhyacaktır. Acaba bütün 
bu ormanlar, cinsleri ve beynel
miJel piyasa bakımından, ist ifa
de edilmez ağaçlarla mı dolu
dur? Eğer böyle değilse, ilk b is
solunan zaruret, geniş mikyasta, 
devlet murakabesi altında ve 
belki devlet sermayesi ile büyük 
işlerimize başlamaktır. Halk, en 
iyi orman işçiliğini ancak o za
man bulabilir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 
C.H.P. Genel Sekreteri 

doktor Fikri Tuz.er 

Kafi bina bulunmıyan ve çalıştı -
rılacak elemanı az olan yerlerde a -
çrlacak olan bu halkodalarına ait e
sas talimatı C.H.P. Umumi idare 
Heyeti son toplantılarında inceliye
rek tasvip etmiştir. Halkevlerine 
düşen vazifelerin mühim bir kıs -
mmı memleket içinde daha geniş 
bir sahada yapacak olan ve C.H.P. 
Genel Başkanlık Divanınca tasdik 
edilen halkodalanna ait talimatı 
aynen 6 ncı sayfamızda bulacak • 
sınrz. 

.. İta~yan_ manevralarının bitmiş olmasına rağmen Figaro gazetesinin yazdığına 
ı.o~e şıı;ıd~ de cenup mıntakasrnda gizli manevralar yapılmaktadır. Bu husustaki taf
sılat .. 5 ın~ı sayfamızdadır. Resmimiz bir geçit resmine iıtirak eden İtalyan tankları
nı ıosterıyor, 

..... 
Trakya' da tahıidat yapsak 
manevralara bulgaıistan 

afaıemiliterini (ağnarmıydık r 
lşı;4044J 4, t t .,., ........ .w.. · w• 

Son günlerde, heyecanlı haber• 
lerle dünya hadiselerinin bugünkü 
bulanık cereyanından istifade et
mek yolunu tutan bazı yabancı ga
zeteler, Türkiye ile Bulgaristan a
rasındaki münasebetleri sarsmıya 

matuf ve hiç de aslı esası olmıyan 
ıayialar neıretmiye baıladılar. Bu 
gazetelere göre, güya Türkiye 
Trakya,da vasi mikyasta tahşidat· 

ta bulunuyormuş. Trakya'ya müte
madiyen harp malzemeai ve asker 
yığıyormuş. 

Türkiye'nin cihan sulhu dava
sındaki büyük hizmetlerini ve h as· 
sasiyetini bilenler, yani bütün dün
ya için bu haberler ancak gülünLp 
geçilen, üzerinde durulmıya bile 
değeri olmıyan boş şeylerdir. , 

Bizim dış siyasetimizdeki prensi
pimiz malumdur: yurtta sulh, ci -
handa sulh. Bunu şimdiye kadar 
birçok defa tekrar ettik. Hem de 
tekrar ettiğimi% kadar filiyatla da 
gösterdik. Cümhuriyet hükümetinin 
bütün dıı memleketlerle olan mü
nasebetleri hep bu mihver etrafın
da toplanır. 

Muhterem Hariciye Vekilimiz 
Saraçoğlu'nun Büyük MiJlet Mecli
sinin kapandığı gün, 8 temmuz CU• 

martesi günü söylediği nutku hatır
lıyahm ve §U cümleleri hep berab er 
bir daha okuyalım: 

·~ ... Sulh taraftarıyız, çünkü sulh 
içinde yaşıyan bir Türkiye'nin her 
sahada neler yapmıya kadir oldu. 
ğunu son yirmi senelik ınkişaf ve 

terakkimiz vazıhan göstermiştir." 
" ... Hiç bir zafer sulh yıllarrnrn 

bize vermekte devam ettiği bu ni
metleri veremez. Ve hiç bir vicd-ın 
bu güzel §eylerin bir harp alevi i
çinde erimesine razı olamaz.,, 

11 
••• Hiç bir medeniyet harbin ço· 

cuğu değildir. Bilcikis, her medeni
yet uzun süren bir sulhun mahsulü. 
dür. Harp esaret tevlit eder. Sulh 
hüriyet yaratır. Medeniyet hür 
milletlerin eseridir.,, 

Türkiye medeni bir devlet 
olduğunu bütün cihana göstermİ§• .,. 

~Sonu 7 znci sayfada) 
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Z~rai kalkınma yolunda 
• A. Hükumet zıraı kredi 

faizlerinin indirilmesine 
karar verdi 

il 
Bundan evelki yazımızda zirai 

kredi aiıtemimizin bazı ana hatları 
ile bugünkü vaziyeti hakkında bir 
hüli.ıa yapmı§ ve neticede bu kredi 
nevinde tatbik olunacak faiz had· 
leri ile takip olunacak usullere mil· 
teallik olmak üzere hükümetçe bir 
kaç gün evel verilmi§ v~ Ticar~t 
Vekilimiz tarafından efkarıumumı· 
yeye arzedilmiı olan kararı kaydet· 
mi§tik. Bu yazımızda bu kararın 
ehemiyet ve §Ümulünü gözden ge· 
çirmeğe çalışacağı~ : • . . 

ı - Muhtelif zıraı kredı nevıle· 
ri - Alelumum krediler üç neve 
ayrılır: a.) Kısa vadeli; b) Orta 
vadeli; c.) Uzun vadeli krediler. 
Bu taınif bilhaua ziraatte çok kul· 
lanılır. Sanayide de bu Üç kredi ne· 
vine tesadüf edilir. Ticaret kredile
ri, umumiyetle kısa vadeli kredi
lerdir; ticarette nadir hallerde di -
ğer kredi nevilerine müracaat edi· 
lir. Şüphesiz ki bu vaziyet, ticaret, 
sanayi ve ziraatin bünye farkların
dan ileri gelmektedir. 

Bu bakımdan zirai kredi yakm· 
dan tetkik edilirse görülür ki zira· 
atin bünyesine ve ihtiyaçlarına orta 
ve uzun vadeli neviler, g-=rek rehin 
ve gerek ipotek gibi karıılıkları iti
bariyle ve gerek istihsali arttırmak 
ve kuvetlendinnek itibariyle daha 
uygun gelir; buna mukabil kısa va
deli kredi, ziraatte bünyeye biraz 
yabancı olmakla beraber gene bir 
zaruret teıkil etmektedir. Filhaki· 
ka Ziraat Bankası kanununun çe· 
"·irme kredisi adını verdiği bu kre
di nevi, ziraatte adeta mevcudun 
idamesi ve küçük saraıntılara karıı 
müdafaa vasıtası vazifesini görmek 
lazımgelir: kısa vadeli olması, b.ir 
istihsal mevsimi içinde iıletmenın 
geliri ile zorluk çekmeksizin kapa· 
tılması mümkün bulunmaaındandrr. 

Bu noktanın ehemiyeti Üzerinde 
durulmak lazım aelir. Eğer kısa 
vadeli kredi, bu yolda sarfolu~;1.: 
yarak ancak orta vey~ uzun va ~ ı 
kredilerle yapılma11 lazım gelen ıt· 
lere tahsis edilecek ve yahut birik· 
mit borçların kapatılması için kul· 
lanılacak oluna o vakit kısa vadeli 
kredi mahiyetini kaybeder ve İ§le· 
mez. 

Bu hadise umumi ve katidir. 
Çok defa bu muhtelif kredi nevile· 
rinin maksatlarından ve kullanı§l&· 
ı-ından iıtenilerek veya istenilmi: 
yerek vukua gelen tedahüllerdir kı 
neticede kredinin hüviyetini boz· 
makta ve krediyi veren için olduğu 
kadar alan için de zararlara biis 
olmaktadır. 

Yalnız bir noktayı unutmamak 
lazım gelir: bu itlere tahsiı oluna • 
bilecek mevcut sermaye, ister hu· 
ausi olaun, isterse devlet kontrolü 
dahilinde veya devlet ıermayeıi ol· 
aun daima bu muhtelif kredi nevi· 
lerinden ilk önce kısa olanlarına, 
ondan aonra tedricen orta ve uzun 
olanlarına meyleder. Bu sermaye· 
nin tabiatında olan bir temayiıldür. 
Kısa vadeli, ıüratle itlemek, bu IU• 

ı-etle riskleri azaltmak ve dağıtmak 
kudretinde olan bir kredidir. 

hadiıeyi zirai kredi tarihimizde bir 
dönü~ noktası olarak kaydetmek 
lazımdır. 

Uzun vadeli krediler hakkında 
da kararda aarih hükümler vardır. 
Ancak görülüyor ki orta vadeli tat
bikat ilerlemeden ve bu sahada ka
fi derecede tecrübeler toplamadan 
hükümetimiz uzun vadeli zirai kre· 
diye serbest bir cereyan verilmesini 
münasip görmemektedir. Bu ihtiyat 
kararını tasvip etmek ilmi bir za
rurettir. Filhakika hükümet, uzun 
vadeli zirai kredi tatbikatı için tec· 
rübe sahası olarak, kendi program 
ve plana göre kontrolü altında 
yapılmakta olan geni§ ıslah itlerini 
seçmiı ve uzun vadeli kredilerin 
timdilik yalnız bunlara tahsisini 
muvafık görmütliir. 

Hiç şüphesiz,, bu tecrübelerin 
muvaffakiyetle yürüdüğü görı.il

dükçe ve mali imkanlar müsait hu· 
lundukça uzun vadeli kredilerin 
tatbik mevzuları genİ§letilecektir. 

2. - Zirai kredide kooperatif le· 
rin vazifeleri. - Zirai kredi mev· 
zuunda zirai kooperatiflere büyük 
bir ehemiyet verilmekte olduğunu 
görüyoruz. Memleketimizde zirai 
kooperatiflerin mi.na ve ehemiyeti 
halk arasında kô.fi derecede anla • 
şılmıt olduğunu iddia etmek belki 
yerinde olamaz. Ancak parti pro
gramında kuvetli bir mevki alan, 
hükümetin siyasetinde ısrar ile Ü· 
zerinde durulmakta olan zirai koo
peratiflerimiz, bugün, zirai kredi· 
nin bilhassa bir nevinde, yani kısa 
vadeli nevinde gerek tevzi ve ge
rek aıağı faiz tatbikatı bakımından 
mühim vazifelerle teçhiz edilmit 
bulunmaktadır. 

Bu hadiseyi ehemiyetli ve neti· 
celeri itibariyle büyük bir dikkatle 
kaydetmeğe mecburuz. 

Filhakika adedi altı yüze yak • 
laıa.n ve ortak aayuı 130 bini ge • 

çen Tarım Kredi kooperatifleri ile 
gene adedi kırkı bulmuf ve ortak 
sayısı kırk bine yaklatmı§ olan Ta· 
rım sah§ kooperatifleri, memleke • 
tin zirai hayatında nisbeten kısa bir 
mazi içinde mühim bir kütlenin ha· 
yat ve mai§etini tanzim ile mefgul
dür. Kredi kooperatiflerindeki iı 
hacmi geçen ıene 22 milyon lirayı 
geçmit bulunmakta; satıt koopera· 
tiflerinin ise it hacmi geçen sene 6 
milyon liralık bir had içinde inkİ§af 
eemiı ve bu yıl ise normal tahmin· 
lere &Öre 9 veya 1 O milyon lirayı 
bulmağa yÜz tutmut bulunmakta· 

dır. 
Bu itlerin daha iyi olmaamı isti

yenler için bu rakamlar tamamiyle 
tatminkar olmayabilir. Ancak kre· 
di kooperatifleri için sadece on se· 
nelik, satıt letkilatı için ise yalnız 
iki senelik bir mazimiz vardır. 

Oıtüne bu kadar büyük bir va
zife almıt olan zirai kooperatifle· 
rımız, hükümetimizin zirai kredi 
hakkındaki tatbikata ait vazifeler• 
le teçhiz edilmif bulunmaktadır. 
Filhakika kısa vadeli ucuz kredi 
tevzii iti, Ziraat Bankasının kon· 
trolü altında bu teıekküllere tevdi 
edilmittir. Bu hadise, bir taraftan-
biraz aıağıda da izah edeceğimiz 

! 
................................. ~ 

Günün peıinden 
uuıuı ı ı ı ıı ı ıı ı ıuuuuıı111ıuuuıııııı ı,, ,..,. 

iki yıldönümü 
Atatürk, Çanakka.le'de Anafar· 

talar zaferini 9 ağustos 915 te ve 
Conkbayırı zaferini 10 ağustos 915 
te kazanmtftır. Bu iki zafer, bugün 
yirmi bet y&§ma basmıılardır. 

Hadiselerin garip bir tesadüfü· 
ne bakınız ki, imparatorluk, bu za· 
ferin tam beıinci yıldönümünde, 10 
ağustoı 920 de Sevr muahedesini 
imzalamıth. Tarihte bu kadar ha
zin bir rastlaşma azdır. 

Bir Çanakkale'den bir Sevr na· 
ııl çıkabilmiştir? Bunun cevabını 
tarih vermittir: Batbuğ Atatürk, 
memleketi feci bir istiladan kurta· 
ran zaferinin bu tezat dolu neticesi 
karşısında, hür ve müstakil bir va· 
tanm yalnız muharebe meydanla· 
rındaki zaferlerle yaratılamıyacağı 
hakikatini anlamış, bir milli kahra
man ve önderin ıahSJnda, tam ve 
kamil bir dahi hüviyetinin yaıama
aı zaruretini isbat etmiştir. Fani ha· 
yata veda ettiği gün, arkasından, 
dünyanın artık lakirleıtiiini ve ar
tık ondan sonra bu kadar entere· 
san olamıyacağını söyliyen yabancı 
fikir adamları, bütün meziyet ve 
harikuladeliklerin bir insan vücu
dunda bu kadar müvazeneli ve et· 
siz olarak nasıl toplandığı muam· 
masını halletmek ıçın senelerini 
harcamışlardır. Son on sene içinde 
hangi milli kahraman için bu kadar 
çok söz söylenmit, eser ya7ılmıştır? 

Türk ihtilal ve inkılap tarihinin 
kronolojisinde milli zafer hakikat • 
!erini arıyanlarm hayatlıuı, onun 
aziz ve mukaddes hatırası önünde 
minnet ve şükranla eğilmit olarak 
geçecektir. 

Ankara. /stanbul 

Denizsiz Ankara, kıyı İstanbul'· 
la yaz ıerinliği bahsinde yarışmak
tadır: haziran' hatlarından eylül 
ıonuna kadar söylenen tU cümlede· 
ki tehir adını değittiriniz: 
"- Ankara yanıyor!...,, 

veçhile - ucuz faizli kredi tevzİa· 
tının hakkiyle tatbiki bakımından, 
diğer taraftan da memleketin iı· 
tihsal ve ticaret hayatında en ha· 
yırkar teıirleri yapmıya davet e• 
dilmiı olan bu letekküllerin cazibe 
ve otoritesi bakımından büyük ne· 
ticeler tevlit edecek mahiyettedir. 

Muhtelif tekiller altında cari o· 
lan faiz hadlerinden daha &§ağı bir 
faiz ile kredi tatbikatı yapmak, an· 
cak bu kredinin kullanı§ teklini ve 
maksadını ııkı ve normal bir kon• 
trol altında tutabilecek tetkilat bu· 
lunduğu zaman mümkün ve mu• 
vaffakiyetli olur. Akıi takdirde U· 
cuz para, kolayca ve binbir yol bu· 
larak a11l hedefi haricine çıkmıya 
meyleder. Bu bakımdan hiikümetin 
kararında çok pratik ve çok değerli 
bir kısım olmak Üzere kısa vadeli 
kredi tevzi cihazları olmak Üzere 
kooperatiflerin gösterildiğini öğ
renpıit oluyoruz. 

3. - Faiz indirilm••İnin n• 11ibi 
neticeleri olacaktır. - Gerek kııa 
ve 1rerek orta ve uzun vi.deli kredi
lerde faiz haddinin indirilmeıi baı· 
lıca fU neticeleri meydana çıkara • 
caktır : 

a.) Zirai kredilerde tatbik olu· 
nan faiz haddi, bu kredinin muhte
lif verim kabiliyetini haiz zirai İt· 
lere intıbak dereceıini tayin eder; 
yani bir iıin verimi, o iı için alına
cak kredinin faiz haddine müıait 
olmak lazımdır. Faiz haddi indiği 
niıbette verimi az zirai iıtihaal ıu· 

Dolma bahçe 
hadisesi 

Davanın görüleceği 

vilayet tespit ediliyor 
Dolmabahçedeki izdiham esnasın • 

da İstanbul halkından 11 inin idari 
tedbirsizlik yüı:ünden ölümlerine se
bebiyet veren Çorum valisi ve eski İs
tanbul Emniyet müdürü BB. Salih Kı 
lıç ile Başvekalet arşiv müdürü ve 
eski İstanbul emniyet müdür muavi· 
vini Kamiran hakkında devlet şılra -: 
sınca lüzumu muhakeme kararı veril
mişti. Haber aldığımıza göre devlet 
şürası Salih Kılıç ile Kamiranın han
gi viliyette muhakeme edileceklerini 
tiesbit ederek Dahiliye vekaletine bil
direcektir. Dahiliye vekaleti de el -
yvm vekalette bulunan dosyayı tes • 
bit edilen vilayete gönderecektir. 

Balkan bisiklet 
• 

şampıyonası 

Haber aldığımıza göre, 8 ila 14 ey· 
lül arasında Bükreşte ilk defa yapıla
cak olan balkan bisiklet şampiyona -
sına türk bisikletçilerinin de iştiraki 
kabul edilmiş ve keyfiyet Romanya 
federasyonuna bildirilmiştir. 

Türk ekibini teşkil edecek bisiklet
çilerin hazırlıklı bulunmalarını temin 
maksadiyle alakadar bölgelere bu hu
susta lazım gelen tebligat yapılmış • 
tır. (a.a.) 

Buradaki Ankara'yı İstanbul o • 
larak kullanabilirsiniz. Size, bir ra
kam merakhıı olarak haber vere· 
yİm ki, bu ıon on bet günün sıcak
lık vaıatiıi lstanbul'da Ankara'dan 
üç derece ve küsur fazladır. 

Matbuat kanununda iki 
madde değiştiriliyor 

Dahiliye Vekaleti buna ait projeyi hazırlac!ı 
Dahiliye Vekaleti, Dahiliye Vekilimiz B. Faik Oztrak'ın da son 

nutuk ve beyanatında itaret et tikleri tekilde matbuat kanunu· 
nun 50 inci maddesini değiştiren 35 inci maddesine de bir fıkra 
ilave eden iki kanun projesi hazırlamıttır. Vekalet projelerin ha
zırlanmasını mucip sebepler layihasında §Öyle izah etmektedir: 

"Bazı gazete ve mecmualarımızda r-
doğrudan doğruya milli hislerimizi 1 ıv. l l . 
rencide ede~cek yazılar.a "!er verilmek· 1 ayet erın 
te bulundugu veya tarıhı vakıalar yan 
lış gösterilmek suretiyle milli hay • k d ı 
siyet ve izzetinefsimize dokunacak a ro arı 
yazılar çıkmakta olduğu görülmekte· 
dir. Elyevm tatbik mevkiinde bulu • 
nan matbuat kanununda bu kabil neş
riyat yapan gazete ve mecmualar hak
kında her hangi bir hüklim bulunma· 
dığından bu noksanın telafisini temin 
maksadiyle projeler hazırlanmıştır. 

35 inci maddeye ilave edilen fıkra 
ıudur : 

"Milli hislerimizi inciten veya bu 
maksatla milli tarihi yanlış gösteren 
yazılar neşri yasaktır.,, 

50 inci maddenin yeni şekli şudur : 
"Memleketin umumi siyasetine do

kunan veya milli hislerimizi ir.citen 
veya bu maksatla milli tarihi yanlış 
gösteren yazıların neırinden dolayı 
İcra vekilleri heyeti karariyle gazete 
ve mecmualar muvakkaten tatil olu • 
nabilir. Bu suretle kapatılan gazete 
veya mecmuanın neşrine devam eden· 
ler hakkında 18 inci madde hükmü 
tatbik olunur. 

Bu suretle kapatılan gazete veya 
mecmuanın mesulleri tatil müddetle • 
rince başka bir isimle gazete veya 
mecmua çıkaramazlar . ., 

Yeni bareme göre 
tespit olundu 

Gölııeye ve ıuya hasret çeken 
bozkırın bağrından bir çıi ıerinli • 
ğiyle kopan iç açıcı rüzaarda bütün • 
benliğinizi yıkayınız: Kemalizm e. 
nerjisi asi tabiatı da yenmiştir! 

Kaymakamlar arasında 
yeni değişiklikler 

Dahiliye vekaleti kaymakamlar a • 
rasında yeniden bazı değişiklikler 
yapmıya karar vermiştir. Vekalet bu 
hususta hazırladığı kararname proje
sini yUksek tasdika arzedilmek üzere 
Başvekilete vermiştir. 

Yeni barem kanunu esaslarına gö
re Dahiliye vekaleti vilayetler kadro
sundaki değişiklikleri tesbit etmiş ve 
1 eylülden itibaren barem kanununun 
mali kısmının tatbiki için de lilzumlu 
havalelerin hazırlığını ikmal etmiş -
tir. Bareme müktesep hakları baki 
kalmak üzere kaymakamlıklar 40, 50, 
60 ve 70 lira asli maaşlı olmak üzere 
dört sınıf, nahiye müdürlükleri de 20, 
25, 30 ve 35 olmak üzere keza dört sı
nıfa ayrılmııttır. Vekalet barem ka • 
nununun tesbit ettiği bu esasa uya -
rak eskiden kaymakamlıklarda 45 ve 
55 lira asli maaşla çalışan kaymakam
lar müktesep hakları baki kalmak üze
re 40 ve 50 lira asli maatlara, nahiye 
müdürlüklerinde 22,5 lira asli maaş • 
la çalııanlar müktesep hakları baki 
kalmak üzere 20 lira asli maaşa alın
mışlardır. Maaşları yeni bareme uy
mak üzere daha aşağı dereceye indi • 
rilenler almakta oldukları maaşın far
kını terfi cdinciye kadar almakta de
vam edeceklerdir. Yeni vaziyete göre 
nahiye müdürleri 25 lira asli maaılı 
681, 25 lira 'maaşlı 258, 30 lira maaşlı 
153, 35 lira maaşlı da 7 olarak tesbit 
edilmit ve vilayetlere de bu tekilde 
tebliğat yapılmıştır. 

KUTAY 

beterinde de krediden istifadeye 
imkan hasıl olur. Demek ki % 8, 
den % 6 ya indirilen, yani % 30 nis 
betinde ucuzlatılan kredi ile daha 
az verimli ziraat ıubelerine bu 
krediyi götürmek imkanı haııl ola
caktır. 

b) Orta ve uzun vadeli krediler, 
umumiyetle daha az faiz ile işle
meğe mütehammil olduklan cihet
le, zirai kredinin orta ve uzun vade· 
li nevilerine ait tatbikata imkan ha· 
ııl olmuı olacaktır. 

c) Umumiyetle verimi müsait o· 
lan iıtihıal ıubelerinde istihsalin 
mahiyetini düıürmek suretiyle tef· 
vik vazifeıi görmüş olacaktır. 

Zirai kredinin hükümet kara· 
riyle teıbit edilmit bulunan bugün
kü haddi, memlekette diğer iıtihıal 
tubelerinde tatbik edilmekte bulu· 
nan faiz hadlerine 1röre çok müsait 
bir seviyeye gelmif demektir. Aynı 
suretle bize komşu olan diier mem· 
leketlerdeki zirai kredi faiz hadle· 
ri ile de bir mukayese yapıldığı za· 
man görülür ki buaün Türkiye'de 
zirai kredi faizi bütün Balkan 
memleketlerinden daha a~ağıdır. 

Zirai kalkınma hareketinin esas· 
]r adımlarından birini teşkil eden 
zirai kredi hakkındaki bu yeni ka· 
rar, hiç §Üphesiz, Cümhuriyet Hü
kümetlerinin büyük türk müstahsil 
kütlesinin hayatını terfih yolunda 
aldığı tedbirler silsilesi içinde mü
him bir halka teıkil etmektedir. 

••• 

Takas Limted 
Sike ti müdürlüğü 

Merkezi İstanbulda olmak üzere 
kararnameye istinaden teşekkül et • 
miş olan Takas Limited ıirketi müş -
terek müdürlüğüne Türkiye Cümhu
riyet Merkez Bankası İstanbul §ubcsi 
müdür muavini Kamil Kıbrızlı tayin 
edilmiştir. 

Hatayda belediye 

seçimi yapılacak 
Haber aldığımıza göre, yurdumu • 

za ilhak edilmiş ve bir vilayet teşkil 
edilmiş bulunan Hatayda belediye ka 
nunumuza göre yeniden belediye in
tihabı yapılacaktır. 

İki gün içinde beş 
vilayettE zelzele oldu 

Dahiliye Vekaletine gelen malfıma
ta göre son iki gün içinde Eskişehir, 
Balıkesir, Muğla, Kütahya, Hakari 
vilAyetlerinde hafif ve 'iddetli ol • 
mak üzere ikişer zelzele olmuştur. 

Zelzeleler bu beş viliiyetimizde insan 
ve hayvanca hiç bir zayiata sebep ol
mamıştır. 

Kültür Kurumu 
• 

pıyangosu 

Türk kültür kurumu her yıl oldu
ğu gibi bu sene de zeki, çalışkan, fa-
lr~t- "n\r-a:t1l ,, ... t,.;""'"',...~ı... ·r1' ,.."',.. .. ,. 
larının okumalarını temın maksadiy-
le bir piyango tertibine karar vermiş, 
hazırlıklarına başlamıştır. 

Milli piyango 

idaresinin çalışmaları 
Milli piyango idare mecliıi yeni pi

yango 'ekli etrafındaki tetkiklerine 
devam etmekte ve devir muamcleıi i
çin de hazırlıklar yapmaktadır. !da -
re mecliıi milli piyangonun yeni kad
rolarını da ayrıca hazırlamıya başla -
mıştır. 

Nafıa Vekaletinde iki tayin 

Nafıa vekaleti mUfetti§lerinden 
Nihad Uyguç'un maaıı 80 liraya çı -
karılmııt, Edirne nafıa mUdUrü yilk -
ıek mühendiı Kemal Ölçü tefti' he -
yeti kadrosundan açık bulunan 80 li
ra maaşlı müfettişliğe naklen tayin 
edilmiştir. 

Bugün Ziraat Bankası plaıman
lannda kısa vadeli zirai kredinin 
bu derece inkiıaf etmesine mukabil 
orta ve uzun vadelilerin )lacminin 
nisbeten küçük kalmasını, bu ba
kımdan tabii görmek lazımdır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111::·111111111111111111111111111 

lıte zirai kredi nevileri hakkm
da hükümetin son kararında bu ci· 
betten de büyük bir yenilik ve bir 
hamle görmekteyiz. Kısa vadeli zi· 
rai kredilerin yanında bilhassa or· 
ta vadelilere büyük bir inkitaf ve• 
nilmesi mukarrerdir. 

Hiç fÜphesiz ki bu kara~! türk 
ziraat hayatına aağlamlık, koklet • 
mek ve cihazlanrnak imkanını ve· 
recektir. Ziraat Bankası kanunu· 
nun - mi.nalı bir kelime ile - do· 
natma kredisi iı;mini verdiği bu ne· 
vi, iıtihsal aletleri, it ve çift hay• 
vanları gibi itletmenin canlı ve can• 
ırz demirbaşını müstahsile temin 
hususunda yardım edecektir. Bu İt· 
ler için alınacak kredinin bir yılın 
istihıal geliri ile kapatılması müm·· 
kün olamaz. Bunlann verimi de se• 
nelerce ıürer. Onun için bu nevi 
kredide, azami müddet, beı sene 
olmak üzere tesbit edilmiıtir. 

Ziraat Bankaııı, timdiye kadar, 
bütün gayretini kısa vadeli krediler 
üzerinde teksif etmişti. Hükümet 
karan, ziraatimizde kısa vadeli 
kredi hacmine zarar gelmemek f&r· 
tivle vapılacak orta vadeli kredi 
tatbil<atı için artık zamanın geldi
ğini bize haber vermektedir. Bu 

Tatil ve çocuklar 
Çocuklarımızın tahsil ve terbi· 

yesi meselelerine haklı olarak bü
yük bir alaka gösteriyoruz. Gün 
geçmiyor ki gazetelerimiz bu me
seleye ;!.Ütunlar tahsis ede~ek maa
rif sistemimizın I]oksanlarından, 
çocuklarımıza verilen terbiyenin ki
fayetsizliğinden işkiyet etmesin. 

Esasen bu terbiye bahsi açıldı 
mı her kafadan o kadar biribirine 
aykırı sesler çıkıyor ki hakikatin 
nerede ve kimin haklı olduğunu 

tefrik etmek cidden güçleşiyor. 

Çocuklarımızın terbiyesi mese

lesi elbette ki bizi alakadar etmeli 
ve elbette ki bu mesele ile zihni
mizi meşgul etmeliyiz. Fakat mem· 
leketin maarif hayatını ıslah için 

her birimiz kendimize göre büyük 
projeler tasarlar, u~ veya bu ısll.ha· 
tın kati lüzumu üzerinde ısrar e· 
derken, aynı alakayı kendi çocuk

larımıza karşı göstermeyi de ih· 

mal etmemeli değil miyiz! 

Mesela çocuğun tatil ayları. işte 
ebeveyni mes.gul edecek başlı ba~ı· 

ders senesi başında, mektebe öğ
renmi~ olduklarından pek çoğunu 
unutmuı ve barı kötü itiyatlar da 
kapmış olarak dönüyorlar. 

Çocukları i<;in pro~ram rapan, 

günde kaç saatini okumıya, kaç sa
atini uykuya tahsis etmeleri icap 
ettiğini düşünerek buna göre ted
birler alan ve üç tatil ayı zarfında 
çocuklarının okuma ihtiyaçlarını 

faydalı bir şekilde karşılıyacak ka
dar kitabı evin bir köşesine yığan 
b3balar, onlara ve memlekete kaqı 
vazifelerini hakkiyle ifa etmiş ol
makla öğünebilirler. 

Terbiye ve tahsil bahsinde bü· 
tün kusurları mektepte uıyacak 

yerde biraz da aile muhitinin bu 
bahiste vazifesini 11.yıkiyle ifa e
dip etmediğine bakalım. ••• 

Cücelere tenzilat 

Cüceler de nihayet bu te4kil&t 
dünyaımda münferiden yaııyamı
yacaklarmı anhyarak aralannda 
teıkilat kurmıya karar vermiıler. 

Şimdi ilk kongrelerini Nevyork'ta 
aktedecekler. Cücelerin bu kon· 
grede kabul edeceği dilekler a· 
rasında sinemalarda, nakil vası
talarında çocuklara yapılan ten· 
zilattan kendilerinin de istifadele
rini iıtemek varmıf. Öyle ya bet, 
altı yaşında bir çocuktan farkı ol· 
mıyan bir cüce ne diye onun iki 
miıli bilet parası versin. Fakat 
bugün henüz tenzilatta boy de
ğil, yaf göz önünde tutuluyor. E
ier cüceler arzularını kabul etti· 
rirlerse bundan böyle biletçiler 
ellerine birer metre alarak bileti 
yarım veya tam kesmek için müf
terilerin boylarını ölçmiye mec· 
bur kalacaklardır. 

Fakat cücelerin meccanen se· 

yahat edebilecekleri yegane vası

ta sanırız ki lıtanbul'dadır. Filha

kika İstanbul tünelinde turnike· 

nin altından geçebilenlerin bilet 

almaktan vareste tutulduklan 

mal\ımdur. Nice cüceler biliriz ki 

bu turnikenin altından rahatça 
geçecek boydadırlar. Demek ki 
onların arzularını şimdiden tatbik 
eden bir müessese var da haberle
ri yok! 

Antalya'da 40 derece 

sıcak var ! 
Şehrimizde hava az bulutlu geçmif, 

rüzgar cenubu garbiden 3 metre ka -
dar hızla esmiştir. En yüksek sıcak -
lık 32 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava doğu Anadolunun şi -
mal kısmında çok bulutlu ve mevzii 
yağı,ıı, Egenin cenup ve Akdeniz kı
yılarının garp kısmında açık, diğer 
bölgelerinde umumiyetle bulutlu geç 
miştir. 

24 saat içindeki yağışların kare met 
reye bıraktıkları su miktarları Ar -
dahanda 14, Sarıkamışta 12, Bayburt
ta 4, Erzincan, Trabzon ve Rizede 3. 
Düzcede 2, Kocaeli, Tosya ve Karsta 
1 kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakya bölgesiyle Ege -
nin imal ve Akdeniz kıyılarının şark 
kısmı ve doğu Anadolu bölgesinde 
cenuptan, diğer bölgelerde ekseriyet· 
le şimal istikametinden saniyede en 
çok beş metre hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklar, Edirne ve Ada. 
nada 35, Bursa ve Diyarbakırda 36, 
İzmirde 37, Manisa ve Nazillide 38, 
Balıkesir, Bodrumda 39, Antalyada 
40 derecedir. 
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Sovyet askeri 
·heyeti aza la rı 
tesbit olundu 

DÜNYA HABERLERİ 
(.._ __ o_u_N_K_u ___ ) 

Bitarafhk kanununun 

tadiline mani olduklan i~in 

Japonyanın Avrupa siyaseti yüzünde~ 

Nazırlar arasında anlaşmazlık var 

ISTANBUL Gazeteleri 
Heyete Mareıal Voroıilof 

riyaset etmektedir B. Ruzvelt 
muhalifleri 

tenkid ediyor 
Harbiye Nazırı İtagaki 
istifa etmek niyetinde 

\ YENİ SABAH 
hayatını bu ıekilde ve dilencilikle ka
zanmak mecburiyetinde kalan vatandaş
ların çokluğuna işaret ettikt~n s_onra! 
büyük sermayedarı olmıyan zıraat ışlc~ı· 
miz:in mevsimlere münhasır kalması yu
zünden reçberlerin büyük ~ehirlere . a • 
kın etmesini bu hale sebep olarak ızah 
ediyor. 

Moskova, 9 aa. - Sovyetler birliği 
halk komiserleri meclisi, ingiliz ve 
fransız askeri heyetleri ile görüşme -
!erde bulunacak olan sovyet askeri 
heyetini seçmiştir. 

Sovyet askeri heyeti, şu zevattan 
:mürekkeptir : • .. 

Heyet reisi: Mareşal Voroşılov, mu 
dafaa halk komiseri. 

Heyet azası: Birinci sınıf ordu ku· 
:ınandanı Şapoşnikov, genel kurmay 
başkanı. 

İkinci sınıf Fırkateyn kaptanı Kuz
nctzov, askeri bahriye halk komiseri. 

İkinci sınıf ordu kumandanı Lok -
tionov, askeri hava kuvetleri baş ku -
rnandanı. 

Kolordu kumandanı Smorodinov, 
genel kurmay ikinci başkanı. 

Polonya Moskova'ya bir a•keri 
müşavir gönderecek 

Hyd~park, 9 a.a. - Kongre, tatil 
devresine girdikten sonra ilk defa o -
larak matbuat mümeı.sillerine beya -
natta bulunan Ruzvelt, demiştir ki : 
"- Kongredeki cümhuriyetçiler ko

alisyonu ile demokrat partisi bitaraf
lık kanununun tarlili programını red
detmekle bir buçuk milyar insanın 
emniyetiyle oynamışlardır. 

Kongrenin kuvetli bir ekalliyetini 
temsil eden cümhuriyetçilerle demok 
ratların yüzde 20 veya 25 i ikincika -
nunda kongrenin yeni içtima devre • 
sinde vaziyeti yeniden tetkik etmek 
üzere o zamandan bir müddet sonraya 
kadar harp çıkmıyacağına dair milet
le bahse girmişlerdir . ., 

Fakat istif anın kabulü muhtemel değil 
T k 9 _ Muhte1if 1·apon mahfillerinde dolaşan şayialara gö-o yo, a.a. . . 

re, harbiye nazırı General ltagaki, Japonyanm Abevrb~pa1 ~ıy~fsetı .me~e -
] · d h .. k.. t · ·nde vücut bulan güçlüklerse ıy e ıstı a nıyetın -esın e u ume ıçı 

dedir. 

King Hali Danzig'e de 

mektup gönderiyor 
Danzig, 9 a.a. _ King Hallin ilk mek 

tupları Danzig'c gelmiye başlamı' -

tır. . 

1 

Umumiyetle anlaşıldığına göre, si
yasi vaziyet dolayısiyle kabinede bir 
değişiklik yapmak çok. gü_ç olaca.ğın
dan, bu istifa kabul edılmıyecektır. 

Bu şayia, General 1tagakinin "Har
biye nezaretini alakadar eden bazı ıı:e 
seleler hakkında bir rapor vermek u
zere" yarın imparatorun nezd~~e ~ı -
kacağı haberinin duyulması uzerıne 

çıkmıştır. . 

Kıyamet bekler gibi... . . 
Huseyin Cahit Yalçın,_ umu.mı .bır har

bin etrafı ateşe boğacagın.ı iddıa eden
lerin bu kehanetini, kuyru.klu yıldrz ç~r
pacair haberini vercnlerın kehane~ıı;ıe 
benzetiyor, fakat İngiliz: başvcki~!n_~n 
vaziyeti ierrin gören beyana:ı. butun 
Avrupadaki silahlanma hazır!ıgı ve ma· 
nevralar karırsında bu tahmınlerde bu
lunanlan maz:ur gördüğünü söyled~kten 
sonra, Çcmberleyn'in basiretkar ~ıya -
setini tebarüz ettirerek onun bu ;; ıyase
ti bir fayda temin edip etmiyeceği su
alini soruyor, ve kendi hesabına, sulh 
cephesinin kuvet mantığı karşısın!ia. !ı; • 
taliterlerin harbe atılmak cesaretın; bu
lamıyacaklarınr söylüyor. 

Yeni ita]yan yalanları 
-4 ve 5 ağustos tarihli La Stampa ra· 

zetesinde, Arabistanı dolaşan Antonya 
Lovotanın imzasiyle intişar eden ve 
Türkiyenin Arabistanda göz:ü olduğunu 
ve emperyalist emeller beslediğini id
dia eyliycn iki yaz:ıyı iktibas ediyor, bu 
yazılardan istihraç edilecek yegane ha
kikatin arap mem\,.ketlerinde İtalyan 
prestijinin ı;ıfıra indiği ve türklere kar
şı beslenen kinin arttığı keyfiyeti oldu
ğunu sciylüyor. 

Sümerbank ve Etibank 
Lağvediliyor 

TAN 

M . Zekeriya Sertel, buıünkü başmaka
lesinde, Sumcrbank ve Etibank'm laıivı 
ve işlefinin bir umum müdüriyet halin· 
de tedviri haberi, devletçilik sistemi -
mizde büyük bir değişiklige işaret etti
ii için üzerinde durulmıya değer bir e
hemiyeti haiz oldugunu soyliyerek bu 
müesseselerin tie&isindc amil olan ik
tisadi mülahazaları izahtan sonra, bun
ların, kendilerinden beklenen neticeyi 
vermediklerini, hükumetin bu müesse -
seleri ihtiyacı cevap vermiyen unsurlar 
cibi t'eıakkiye mecbur olduğunu anlatı· 
yor ve bu bankalara baglı müesseselerin 
devlet demlryolları gibi bir idareye 
bağlanması yolundaki karar ile, hükü
mctin, bu derde çare bulmuş olup almr
yacağını zaman göstereceğini, yalnız, 
bu yeni idarenin bürokrası zihniyeti i -
çinde kalmaması lüzumunu yazıyor. 

Londra, 9 a .a. - "Daily Sketch,, ga 
zetesinin "gizli haberler,, sahifesinde 
neşrettiği bir yazıya göre Polonya. hü 
kümeti ingiliz - fransız heyetlerı>:le 
Polonya hariciye nezareti arasında ır· 
tibatı temin etmek üzere Moskova'ya 
aueri bir mü~avir göndermeğe hazır 

o.uuğunu dün akşam bildirmi ·tir. 

Ruzvelt, bu koalisyon bahsi kaybet
tiği takdirde bundan dünyada bir bu· 
çuk milyar insanın mutazarrır olaca 
ğını ilave etmiştir. 

Nazi partisinin gazetesi "Danzı -
ger Vorposten,, Danzig Hitler genç· 
Jik teşkilatı reisine gelen mektubun 
fotografını neşretmekte ve bu suret -
le King Hail ile alay etmektedir. 

Diğer taraftan General İtapakı, har 
biye nezareti daire umum müdü:-le -
rini bugün bir toplantıya çagırmış -
tır. Domei ajansına göre generaller, 
ordunun Avrupa karşısında alınmak 
üzere hükümetten talep ettiği yeni 
siyaset üzerinde bir kere daha görü
şecekler ve aynı zamanda, pek muh
temel olarak cuma günü yeniden top
lanacak beş nazırlar konfer~nsı.~da 
ordunun alacağı hattı hareketı muza. 
kere eyliyeceklerdir. 

İKQAM SON TELGRAF 

Çinlilerin bir istatistiğine göre 

Bu gazeteye göre bu kararı vermek
le Polonya büyük bir fedakarlı.~ta b~ 
lunmuştur. Çünkü Polonya hukmetı 

b3zı siyasi sebeplerden dolayı ~osko
va müzakerelerine iştirak edemıyece
ğini geçende beyan etmekte idi. 

Lord Hali/aks B. Strang'la 
görü§tü 

temmuzun son iki haftasında 

13.694 358 muharebede 
japon askeri öldü 

Londra, 9 a.a. - Lord Halifaks me
zuniyetinin bir kaç gününü geçirmiş 
olduğu Yorkshire'deki malikanesin -
den öğle vakti hariciye nezaretine gel 
miştir. 

Çin Sanghay şehrinin 
-'» 

askerleri 
mahallelerine garp girdiler 

Mumaileyh, nezarette B. Strang'ı 
• kabul etmiş ve kendisinden İngiliz -

rus müzakerelerinin son safhası hak
kındaki ma!Umatı almıştır. 

Chungking, 9 a.a. - Chekiai Ajansı bildiri~or : . . 
Çin askeri makamları tarafından hazırlanan. ıs~tıstıklere n~zaran J~

ponlar, temmuzun son iki haftasında mu~telıf .Çın cephelerınde zabıt 
ve nefer olmak üzere 13.694 maktul vermışlerdır. 

Lord Halifaks'ın cuma gününe ka- Aynı müddet zarfında ~58 muhare: 1 

dar Londra'da kalması muhtemeldir. be cereyan etmiş ve 152 J.ap?n asken 
Lord Halifaks alman büyük elçisi- esir alınmıştır. Harp gan~ımı 231._bey-ı Bir leh mecmuasının 

neşrettiği makale 
_. • •ao .nı-ı.. ıf .,,.~.ı----u ._j.ı.ı.. -• A-.__.._. -·- ;:,.;, sahra fopu ve 24,JuJ mermıaır. 

8. Bone'nin temasları İstatistikten japonların Hopei ve 

Paris, 9 a.a. - Hariciye nazırı Bon
ne bugün sovyet büyük elçisi ve İn -
giltere maslahatgüzarı ile görüşmüş
tür. Bu müzakerelerin umumi vaziyet 
ve bilhassa yakında Moskova'da yapı· 
lacak askeri görüşmeler üzerinde ce -
reyan ettiği zannediliyor. 

Shantungdan geçerek Chahardan 
Angsuya kadar uzanan cephenin ilk 
hattında pek ağır zayiat verdikleri 
anlaşılmaktadır. Burada japonların 

zayiatı 4000 kişidir. Ayrıca 18 esir a
lınmıştır. Bundan başka düşmandan 
79 tüfek, 2 makineli tüfek, 1 sahra to
pu ve 30 beygir iğtinam edilmiştir. 

Başvekalet ve hariciye nezareti, 
başvekil Daladiye ile ingiliz harbiye 
nazırı J.-Iore Belişa'nın "Kan" a seya
hatlerinin aynı zamanda vukubulma -
sı hakkında hiç bir şey söylemiyorsa 
da iki nazırın orada mülakatta bulu
nacakları kanaati vardır. 

Tiençin'de 

Japon tahditleri 
ıiddelleniyor 

Tiençin, g a.a. - İmtiyazlı mıntaka 
etrafında japonlar tarafından konu -
lan tahdidat git gide şiddetini arttır
maktadır. 

Diğer taraftan şimali Çinde İngil

tere aleyhindeki mücadele devam et

mektedir. (İngiliz düşmanı komite) 

Peitaho'daki Çin mağazalarına verdi

ği talimatta bütün malları İngilizlere 
yüzde yüz ve daha pahalı satmalarını 
emretmiştir. 

lngiliz - Japon müzakereleri 
hala baflamadı 

Suiyuan - Shansi cephelerinde 46 
muharebe olmuştur. Japonlar burada 
3.138 maktul ve 113 esir vermişlerdir. 
Çinliler 1.122 tüfek, bir makineli tü
fek ı top ve 8 beygir almışlardır. 

Honan - Hupeh eyaleti cephelerin
de 15 gün gibi kısa bir müddet içinde 
57 muharebe olmuştur. 

Japonlar, 2.850 kişi zayiat vermişler 
dir. Bundan baıka 10 esir, 85 tüfek, 
2 makineli tüfek ve 25 beygir alın -
mıştır. 

Çin kıtaları Şanghay'ın garp 
mahallelerinde 

Hong - Kong 9 a.a. - Chekiai Ajan 
sı bildiriyor : 

Şanghay'dan bildirildiğine göre 
mükemmel surette techiz edilmiş o -
lan bir çok Çin kıtaları Şangiy-Nan -
kin demiryolunun ;ıimalindeki kasa -
şı japon hükümeti nezdinde pretesto 
garp mahallelerine girmişlerdir . 

Hükümet merkezindeki Çin mah -
filleri memnuniyetlerini izhar etmek· 
tedirler. Bu kıtaların şimdi Katingı 
Taitsang ve Paoshan'da Şanghayın 
şimali garbi ve cenubu garbisinde bu
lundukları haber verilmektedir. Ya
kında bu mıntakalarda şimdikilerden 
daha mühim muharebeler cereyan et
mesi beklenmektedir . 

Danzig'i ilhak 
etmeliyiz! 

Berlin, 9 a.a. - Var§ovada çıkan 
Polonya ProstozoMstun mecmuası, 
Danzigi Polonyanın hayat sahası ol
duğunu beyan ederek bunu Polonya 
hesabına istemekte ve Danzig halkı -
nın orada tüfeyli olduğunu ve binaen 
aleyh burada işleri bulunmadığını 
yazmaktadır. 

Bu mecmua diyor ki : 
"Polonya mütemadiyen tavizler ya

pıp durdu. Artık mütevassıt hiç bir 
tarzı hal kabul edemez. Yapılacak bir 
şey vardır, o da şudur: Ya almanlar 
Danzigin Polonyanın hayat sahasına 
dahil bulunduğunu kabul ederler ya • 
hut da etmezler. Etmedikleri· takdir
de de yapılacak bir şey vardır : 
HARP!,. 

D. N. B. nin notu 
Bu haberi· alınan matbuatına tev

di eden D.N.B. ajansı şu notu ilave 
etmektedir : 

''Beı nazırlar,, toplantı•ında 
görütülen itler 

Tokyo, 9 a.a. - İyi haber alan mah
fillerde söylendiğine göre, dünkü beş 
nazırlar toplantısında bilhassa şu me
seleler görüşülmüştür : Avrupada bu 
sonbaharda harp olacak mı? olmıya
cak mı? Japonyanın şimdiden hattı 

hareketini tayin etmesinde Japonya 
için menfaat var mıdır, yok mudur ? 

Asabi gazetesine göre, dünkü top· 
lantıda, harbiye nazırı, Japonyanın 

Sovyetler Birliği ve İngiltere ile o
lan münasebetlerinde karşı koymak 
mecburiyetinde bulunduğu yeni rea
liteleri anlatmış. Amerika birleşik 

ffflA~".\wtn ~W~3Nıht1{1ıtul~~aa~~~~ 
hatırlatmış ve Avrupa meselesinin 
derhal ve kati surette halledilmesini 
istiyen ordunun bu husustaki kati ve 
azimkar hattı hareketini bildirmiş -
tir. 

Gene bu gazeteye göre, bahriye ve 
hariciye nazırları, General ltagaki -
ye, enternasyonal vaziyet noktainaza
rından cevap vermiılerdir. Başvekil 
Hiranumaya gelince, kendisi kendi 
fikrini bildirmeden yalnız müzakere 
leri idare ile iktifa eylemiştir. 

General İtagakinin diğer nazırlar 
arasında az çok yalnız başına kalmış 
olduğu sanılmaktadır. 

Kudüs'te bir suykast 
Kudüs, 9 a.a. - Bir suykast netice 

sinde bu sabah yahudi polis teşkilatı
na mensup üç kişi ölmüı ve iki kişi 

yaralanmıştır. 

Polis memurları Yafa'nın cenubun
da Erkron kasabası dahilinde kamyon 
la dolaşırken yol üzerinde bir lağam 
infilak etmiştir. 

Yeni müzakereler 
Kahire, 9 a.a. - Irak, Mısır, Suudi 

Arabistan ve İngiltere hükümetleri 
mümessilleri arasında Filistin mese -
lesine yeni bir hal sureti bulmak üze
re Bagdadda yeniden müzakerelere 
girişilmiş olduğu haber alınmıştır. 

Alman matbuatı Polonya, Fransa 
ve lngiltereye karşı ihtarla doludur. 

Polonya aleyhine nümayi§ 
yapılacak 

Yeni bir harp çıkmamasına 
çareler 
(İkdam) imzalr bu basmakalede, Av

rupada yapılmakta olan harp hazırlıkla
rı ve manevralar bahis mev.zuu edilerek, 
sulh ve müdafaa cephesine dahil dev -
Jetlerin, müttehit mukabele ve müdafaa 
azimlerini tckrarlamalan yeni hir har
bin çıkmasına en büyuk maniayı teşkil 
edeceğini söylüyor. 

Sinyor Gayda 
(İnkılabın me alesi) sütunu muharri

ri, 1talyan muharriri Gaydanın, Türki
yenin balkanlarda gözü oldufuna dair 
yazdığı yazılardan maksadı balkanlara 
kundak sokmak olduı,:unu söylüyor, fa • 
kat beşi kteki çocukların bile bu saçma
lara inanmıyacaklarını, Türkiycnın dil· 
rüst ı;ulh politikası yıllardanberi her · 
kescc malum olduğunu ilave ediyor "Bo
şuna kürek çekiyorsun &inyör Gayda., di· 
yor. 

İtalyanlar tüccarlarımızın 
parasını niçin vermiyorlar? 
Mayıs ayındanberi İtalyaya cönderi

len malların bedelini hala alamıyan tuc
carlanmızın işiyle hükümetin resmen a
likadar oldu unu, Romadaki ticaret ata
şemizin; verilen emir ıizerine İtalya hü· 
kümeti nezdinde teşebbüslere başladı -
i:ı.nı, 1talya hükümetinin kısa bir zaman
... '"-.J•7• ll•Uelfece~f Uadd olundu. funu vazıyor. 

Yine adliyenin yaz tatili 
münasebetiyle 

Eyüp Sabri Kafdağı imzasiyle çıkan 
bu yazıda, mahkemelerin yaz tatili yap
malarında mahzurlar ve zararlar bulun
duğunu yazarak bu tatil keyfiyetine ait 
olan maddeyi kanununiyenin on bir ı;e
nedenberi yanlrş tatbik edildiğini ve 
sulh mahkemelerinin tatil edilmemesi i
cap ettiği halde tatil edildiğini IÖylü • 
yor ve bunun mahsurları etrafında iza. 
hat veriyor. 

VAKİT 
isabetli bir karar 
Asım Us, bu başmakalede, Denlzyol

Jan umum müdürü İbrahim Kemalin, eş. 
Ya balyaları arasında ve açıkta yatan 
tayfalara yatak ve yeınck verilmesi hak
kıqdaki kararını bahis mevzuu ederek, 
şimdiye kadar mürettebatın bu acrklr 
vaziyette kalmalarına sebep mesuliyet
ten korkan idare imirlerinin mevcut bir 
kararı değiştirme khususundaki tered
dütleri olduğunu söylüyor ve yeni umum 
müdünin verdiği karardaki isabeti te -
barü zettiriyor. 

CUMHURİYET 
Japonyanın Avrupada 
oynadığı mühim roller 

Yunus Nadi, bu başmakalesinde, İn
giliz . japon ve Amerika - japon va.zi
yetleri ile alelumum Japonyanın uzak 
şark siyaseti hakkında izahat verdikten 
sonra, Japonyanın bütün Asyada beyaz 
ırk aleyhine müteveccih bir gaye takip 
ettiğini ve yalnız Çini değil bütün Av
rupayı mahvolmuş cörmck istedifini 
söyluyor. 

Bizde işsizlik var mıdır? 
Sefaettin Karanakçı, (Tetkikler ve de

nemeler) sütununda, memlekette işsiz
lik mevcut ollup olmadı~ı mevzuunu ele 
alarak, bilhassa pejimürde kılrklar, aç 
ve sefil hamalların halini tasvir ediyor, 

Tokyo, 9 a.a. - On günden beri in
kıta halinde bulunan ingiliz • japon 
müzakerelerine henüz tekrar başlan 
rnamış ve içtima için de bir tarih tes
bit olunmamıştır. 

Şanghaydaki japon kuvetleri husu
si ihtiyat tedbirleri almaktadırlar. Ja
ponlar tarafından verilmiş pasaport -
!arı hamil olanlar bile Şanghayın gar
bindeki müdafaa mıntakasına girme· 
terine miisaade edilmemektedir. 

"Polonya matbuatı küstahlığı mü -
temadiyen arttırıyor. Hiç bir hudut 
bilmiyen mütalebatı muhik göster -
mek için ileri sürülen deliller biribi
rini nakzediyor. Danzig bir alman 
şehridir. Hiç bir şey bu hakikati iza
le edemez. Çemberleyn ve Be~ bunu 
açıkça teslim ettiler. Şimdi Danzig 
üzerindeki iddialar buranın Polonya
nın hayati sahasına dahil olduğu ile
ri sürülerek haklı gösterilmek isteni
liyor. Polonyanın meşru haklarından 
bahsedilmek cüreti gösteriliyor. Bu, 
Danzigin bütün tarihile reddedilebi
lecek çirkin bir yalandır.,, 

Alman gazetelerinin tehditkar 
ihtarları 

Varşova, 9 a.a. - Danzigden öğre
nildiğine göre nazi teşkilatı reisi 
Förster yarın akşam yapılacak olan 
Polonya aleyhindeki nümayişlerden 

sonra cuma sabahı tekrar Almanyaya 
dönecektir. 

Förster'in, nümayişlerden sonra 
derhal Almanyaya döneceği, Danzig 
ecnebi mahafilinde şu suretle tefsir 
edilmektedir: Förster'in söyliyeceği 
nutuk mutat nutukların çerçevesini 
aşmıyacaktır. Yarın mühim kararlar 
verilmesi beklenemez. Bu nümayişle
rin başlıca hedefi fransız ve İngiliz 
efkarıumumiyesi üzerinde müessir ol 
mak ve Danzig halkının Almanyaya 
dönmek hususunda müttefik bulundu 
ğunu göstermektir. 

Dük ve düşes dö Kent j 

deniz gezintisine çıktılar 

İngiltere büyük elçisi Craigia, mü

zakereler. tekrar ele alındığı vakit ta

kip olunacak usul hakkında dün ak • 

§am Kata ile görüşmüştür. 

Bir İngiliz proteato•u 

Londra, 9 a.a. - İngilterenin Tok
yo büyük elçisi B. Craigie'ye mahalli 
japon makamları tarafından Honan -
daki ingiliz madenlerinin işgaline kar 
ş( japon hükümeti nezdinde protesto 
etmesi için talimat gönderilmiştir. 

Domei Ajansının öğrendiğine göre, 

l<ato bu sabah ingiliz büyük elçisini 

kabul ederek, lngilterenin işleri sü

tüncemede bırakmak siyasetini şid _ Şiddetli çarpıı.malar bekleniyor 
detle protesto etmiştir. Çunking, 9 a.a. - Çin ajansı bil -

Bir aydanberi Tokyoda bulunmak- diriyor : 
ta olan Tiençin askeri makamatının, Şanghay etrafında çete harbi japon 

kıtaatı ile Çin çeteleri arasında devam llıümessilleri, iki güne kadar müzake- etmektedir,. Çin çeteleri muhtelif is -
reler başlamadığı takdirde vazifeleri tikametlerden Şanghay üzerine iler
başına döneceklerini hildirmisler - !emektedir. Pek yakında çok şiddetli 
dir. müsademelerin vukuu bekleniyor. 

Berlin, 9 a.a. - Alman matbuatı, 
Polonyaya karşı tehditkar ihtarlarda 
devam etmektedir. 

Havas ajansı muhabirinin intibaı· 
na göre, alman gazetelerinin böyle 
seslerini yükseltmeleri, Polonyada ve 
Polonyanın garp müttefikleri nezdin· 
de bu neşriyatın nasıl bir akis yapa
cağını anlamak içindir. 

Esasen generel Brauchitsechin ya
kında Dusseldorf'da söyliyeceği nu
tuk yeni b~r 'dipçik darbesi" olacak
tır. 

Siyasi mahafilin kanaati Hitlerin 
20 ağustosta söyliyeceği noktainaza· 
ra intizaren alman matbuatının neşri
yatı mütemadiyen <Şiddetlenerek ~i
decektir. 

Bu noktai nazarı teyit eden bir va
kıa vardır ki, o da, Danzig makamla
rının birçok siyasi mahkumlara karşı 
iyi niyetle hareket etmeleridir. Dün 
18 ay hapse mahkum olan Polonya 
gümrük müfettişi Lipinski, Polonya 
komiserinin teşebbüsü üzerine bugün 
tahliye olunmuştur. 

Atina, 9 a.a. - Dük ve düşes de 

Kent ile Kont Töring ve düşesin kız 
kardeşi Kontes Töring, bayan Ralli 

ve Yugoslav generali Leko, dün gece 

saat 23.30 da, tamamiyle hususi mahi· 

yette olarak Selanik'e gelmişler ve 

Ege denizinde bir gezinti yapmak ü
zere gece yarısı Yugoslav Tiha yatı i· 
le limandan hareket etmişlerdir. 

Erzurum belediye reisliği 
Erzurum, 9 a.a. - Fevkarnde bir iç

tima yapan belediye meclisi parti baş
kanı avukat Mesut Cankaya'yı itti. 
fakla belediye reisliğine seçmiştir. 

Tek korku noktası 
Etem İzzet Benice, bu ünvanlı baş -

makalesinde, bütün yeni model kahin -
!erin harbin çıkabileceğini işaret ettik
leri ağustos ayr içinde bulunduğumuzu 
yazdıktan ve bu dakikada her milletin 
tehlike karşısında kendilerini harbe ha
zrrlamıı;, harbe haz:ır vaziyete geçmiş ol
duğunu , mütecaviz olacaklarından şüp
he edilenlerin harp açacakları cepheler 
üzerinde tahşidat yapmrş olduklannı i
lave ettikten sonra şoyle demekterlir : 
"En açık ifadesi ile vaziyeti şöyle u . 
!atabiliriz: "İki taraf da tabancalarını 
alın alına dayamışlardır, tetikleri çek -
mek için ancak mecnun olmak lizım -
dır . ., 

SON POSTA 

Uza'kşark ve Avrupa 
Muhittin Blrcen "Her gün" sütunun

da, İngilterenin uzak farktaki hakim ro
lünü tebaruz ettiriyor ve aynı zamanda 
Avrupada ve uzak şarkta idare ettiği 
siyaseti etrafında mlitalea yürüttukten 
sonra. dürıyanın bir tarafında sulh cep
hesi toplanırken, öbür tarafında da ve
lev siyasi bir nümayiş gayesiyle, Japon
ya, Almanya ve 1 talyanın bir anlaşma 
yapmaları ihtimali uzak olmadığını, böy. 
le bir ittifakın bu sene için sulhun de
vamını temin eden bir unsur daha de
mek oldugunu, ancak yeni ittifak. e~ 
kiainden daha buyuk bir milletler har -
binin yaklaıması için de gayet kuvetli 
bir imi! olabileceğini söylüyor. 

Hatay'ı terkeden ermeniler 
Şam hususi muhabirinden aldığı kay • 

d iyle neşrettiği bir haberde, Hataydan 
hicret eden ermenilerin, dağıldıkları 
yerlerde tıirkler aleyhinde propaganda 
yapmıya baeladıklarını, bu propaganda -
ların eveli muhacir adedi etrafın.da ya. 
pılacağını, fakat fransız makamları bir 
tebliğ neşretmek suretiyle hakiki vazi -
yeti aydınlattığını yaz:ıyor ve Hatay -
dan beyhude hicret edenlerin yersiz 
yurtsuz bir halde iane ile yaşadıklannı 
ilave ediyor , 

HABER 
Harp olursa 

Necip Fazıl Kısakürek, bu fıkrasında, 
"Harp olursa bu defa çabuk biter., di -
yenlere harp !letlerinin müthiş terakkisi 
yüzünden medeniyet binasında taş üs
tünde taş kalmıyacağmr söyliyenlere i
nanmamakta olduğunu yaz:dıktan ıonra, 
"Harp olursa evcili muhakkak bir kaç 
yıl süreceğine, medeniyet binasının her 
şeye racmen yerinde kalacagına, her • 
şeye rağmen süngünün halledeceğine, 
herkes yaya yürürken alman ordularının 
sihirli seccadeler üzerinde uçabilecek 
vaziyette olmadığına inanıyorum" de -
mektc ve "Maneviyatımızı sağlam tuta. 
lım. demiycceğim, maneviyatımız sağ
lamdır .. sozleriyle fıkrasına nihayet ver
mektedir. 

Bafra' daki su birikinti1eri 

Bafra seylabından sonra bütün alçak 
yerlerin ıu altında kaldığını, buraların 
fena halde kokmıya başladıcını, belediye 
tedbir alıncaya kadar çeşi t çeşit has • 
talık mikroplarının etrafı kasıp kavura
cağını söyliyen ve ııhiyc vekiletinin na
zarı dikkatinin celbedilmeıini istiyen. 
bir okuyucusunun mektubunu dercedi 
yor. 

Yahudi mülteciler 

Köstenceye gidecekler 
İzmir, 9 (Hususi Muhabirimizden 

Telefonla) - Köstence'den aldığı :ra
hudi mültecilerle limanımıza gelen 
Panama bandıralı Parita vapurunun 
kaptanı, vapurdaki 600 mültecinin ia
şesini temin için bugün şehrimizden 
500 liralık kumanya satın almıştır. 
Vapur yarın su aldıktan sonra fstan. 
bul yeliyle köstenceye hareke ede • 
cek ve yolcularını bu sonuncu limana 
boşaltacaktır. 

Torbalı ve Bayındır' da zelzele 

İzmir, 9 (Hususi Muhabirimizden 
Telefonla) - Bugün saat 10.10 da 
Torbalı ve Bayındır'da hafif bir zel
zele hissedi lmistir. Hasar voktur. 
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"(emberleme,, ve "hayal 
sahası,, masallar1 1 

Yazan Koni SFORZA 
İtalya'nın Sabık Hariciye Nazırı 

O rta Avrupa impara· 
torluklarının Sır -

bistan'ı kendilerine tabi 
kılmaya karar verdikleri 
tarihten beri işte yirmi 
beş sene geçti; yirmi beş 
yıl sonra Hitler'in Çekos· 
lovakya'ya karşı muvaf • 
fak olduğu gibi harpsiz o
larak bunu yapabilecekle • 
rını sanıyorlardı. Yirmi 
beş sene evet alman impa
ratorluğu fransız bitaraf • 
lığının rehinesi olarak 
Fransa'dan Toul ile Ver • 
dun'un "muvakkat" olarak 
terkini istemek cüretinde 
bulunmuştu. Nasıl ki yir· 
mi dört sene sonra, Hitler 
ingilizlere bundan böyle 
kabinelerine Churchill, E· 
den ve Duff - Cooper gibi 
"alman dUşmanları"nın so
kulmaması icap ettiğini 
bildiriyordu. Demir ve 
kan sağanağının Avrupa 
üzerine boşanmasından be
ri yirmi beş yıl geçti ; eve
la harp ilftniyle işe başlan
dı; fakat kıra! Albert'in i
radesiyle istilaya muka • 
vemet eden Licge kaleleri 
Avusturya - Macaristan'ın 
topçuları tarafından bom
bardıman edildi. Bu esna· 
da Viyana'da kont Bart
hold, karımın babası belçi
kah nazır kont de Dudze
ele'e Fransuva Jozef'in 
Belçika'ya karşı sarsılmaz 
dostluğunu teyit ediyordu. 
Bu meçhul kalmış misal 
verilmiş söze sistematik 
surette riayetsizliğe dina· 
mizm gibi tantanalı bir i· 
sim veren rejimler tarafın
dan geniş ölçüde - mallım 
olduğu veçhile Viyana'
da, Prag'da Tiran'da 
tekrarlanacaktı. 

dan Çekoslovakya'nın par
çalanmasına suç ortaklığı 

eden devlet adamları, Al· 
manya'nın meşfım 1914 a· 
ğustosuna kadar Alman • 
ya'nın Londra sefaretini i· 
fa den ve pek dürüst bir 
adam olan prens Lichnows 
ky'nin hatıralarını okuma
lıdırlar: "Çenberleme gibi 
dü§manlarla çevriliyiz gi· 
bi müthiş cümleler biçare 
alman mükelleflerini deh
şete düşürmek istiyen hü
kümet adamlarımız tara • 
fından icat edildi: böylece 
aldatılan mükellefler hep· 
si nihayetsiz silahlanma u
çurumuna atılan muazzam 
vergilerin ağırlığına ta -
hammül ediliyorlardı. Ha· 
kikatte biz düşmanlar ta· 
rafından çevrili bir Al
manya masalını uydurdu • 
ğumuz sırada asıl Avrupa 
bizden korkuyordu." 

si lüzumunu kati olarak 
kabul ediyordu. 

. Bel~ikanın müdafaa vasılalar1 
Nazik bir 
devreye 

1 ki ay sonra Avrupa 
harbı çıktı. Ben 

kendi hesabıma eminim ki 
1914 haziranındaki İngiliz 

tavizlerinin bunda büyük 
dahli olmuştur. Londra 
Almanya devlet adamları
nı memnun etmek istemiş
ti; fakat bu baylar aksi şe
kilde muhakeme ve farzet· 
tikleri için, bu siyasi mu • 
vaffakiyetlerden çıkardık
ları yegane hüküm şu ol -
du: "İngilizler korkudan 
titriyorlar 1 Onları tehdide 
devam edelim daha fazla -
sını elde ederiz." 

Dün bu sayfada çıkan bir yazımızda, Belçika'nın 
bir harp takdirinde müstevliye karşı koymak için al
dığı tedbirleri anlatmıştık. Bugün de, bu müdafaa 
vasıtalarına ait resimleri koyuyoruz. 

• • Yukardan aşağıya doğru: Hollanda kanallariyle 
de irtibat halinde olan ve icabında mühim bir arazi 
parçasını su altında bırakmağa yarıyan Alber kana
lından bir görünüş. - Belçika'nın Majino hattında· 
ki kazamatlardan birinde ameliyathane - bir yer altı 
kışlasında ağır makineli tüfeklerin bulunduğu anbar. 

gırıyoruz 

Bir kaç güne kadar en • 
ternasyonal vaziyet en na
zik noktasına erişecektir. 
Alman ve İtalyan orduları 
manevra vesilesiyle asker 
mevcutlarını seferi vaziye
te getireceklerdir ve mih· 
ver hükümetlerinin bizi 
ürkütmek için bundan is • 
tifadeye kalkışacakları sa
nılmaktadır. Bütün soğuk 
kanlılığımızı muhafaza et· 
memiz ve tecavüz arzusu -
nu durduracak yegane sed 
olan azmimizden şüphe et
tirmememiz icap edecek -
tir. B. Çemberleyn dün, 
hiç bir zaman İngiliz ku • 
vetlerini taksime uğratmı
yacağını, ve uzak şarktaki 
vatandaşlarının vaziyetin· 
den duyduğu teessür ne 
olursa olsun, her şeyden e· 
vel Avrupada çıkabilecek, 
hadiselere karşı koymayı 

düşüneceğini söylemekle 
çok iyi etmiştir. Almanya
nın İngiltereyi zayıflat -
mak için dünyanın bir u
cunda müşküller yaratmak 
arzusu böylece suya düş

müştür. Ve Berlin gazete
leri efendilerinin inkisar 
hayallerini hissettirecek 
yazılar yazmaktadırlar. 

M illetler o kadar ha· 
fızadan mahrum • 

durlar ki alınanların "çen· 
berleme"nin zalimliğinden 
ve "hayati saha" lüzumun
dan bahseden bitmek tü • 
kenmek bilmez şikayetleri 
bir çok fransız ve ingiliz· 
lere bir yenilik gibi görü· 
nü yor. 

1908 de Bosna ve Her • 
sek'in işgalinden 1914 Ul· 
timatomuna kadar Avrupa
daki gerginlik vaziyeti da
ha iyi bilinseydi, bu hu· 
susta daha septik davrana· 
bilirdi. Vilhelm Almanya
sı daha o zaman büyük 
bir hastaydı, mantıkan bi· 
ribirini izale etmesi lazım 
gelen fakat Berlin'de atba
şı beraber giden iki araz 
gösteren bir hasta: maz· 
lumluk manisi, ve azamet 
manisi. "Çenberleme" da· 
ha o zamanlar ikinci Vil
helm'in diplomasisine ve 
propagandasına dahil bu
lunuyordu. Bilhassa İn • 
giltere'de farkında olma • 

M ukadd~ olarak 1914 
büyük cinayetine 

müncer olan altı senelik 
siyasi hadiseler ve müca
deleler fransız - İngiliz 
diplomasilerinin Avrupa' -
nın muvazenesini fazla 
bozmadan alman talepleri
ni tatmin etmek için bir 
sürü teşebbüslerinden baş
ka bir şey değildir. Berlil\ 
Almanya için bir "hayat 
sahası" olacak müstemle • 
ke mi istiyordu? Londra 
derhal lord Haldane'i Wil
helmstrasse'ye göndererek 
Almanya'ya Portekiz'in 
mUstemlekelerini teklif e· 
diyordu. 1914 den önceki 
serbest dünyada Almanya
nın Nevyork'un tek bir so
kağında veya Çin'in ser
best limanlarında bütün 
müstemlekelerinde yerleş· 
tiğinden fazla almana ma
lik olduğu unutuluyordu: 
ve Londra'da.. Milano'da, 
Şanghay'da. Paria'te yer • 
le§miş alınanların anava • 
tan için bütün Afrika'da
ki müstemlekelerinden 
yüz bin kere daha mühim 
bir genişleme ve servet 
teşkil ettiği unutuluyor • 
du. 

İngiltere, alınanlara ken
di vatanlarını çenbcrle • 
mekten başka bir düşünce
si olmadığı anlatılan İn • 
giltere sulhu o kadar ha-
raretle arzu ediyordu ki, 
.1914 de Almanya ile iki 
muahede imzaladı: bunlar· 
dan biriyle Bağdat demir
yolu üzerinde münhasıran 
alman nüfuzunu kabul edi

yordu (ki bu küçük Asya
nın büyük bir kısmiyle I
rak üzerinde inhisarı ona 
terketmeye muadildi): i · 
kinci bir muahede ile de 
Londra sabık Portekiz sö
mürgelerinin Almanya le -
hinde taksimine giri~ilme· 

HULASA 

Bazı fransız muharrir -
leriniJ dünya harbının 
çıkmasında antant devlet
lerinin de mesuliyet hisse· 
leri olduğu hakkındaki id
diaları bu manada, fakat 
yalnız bu manada büsbü • 
tün haksız değildir. Şüp -
hesiz her diplomasinin ha
ta hissesi vardır. Fakat 
1908 den 1914 e kadar İn
giltere ve Fransan'ın ha • 
kiki mesuliyetleri Berlin 
ve Viyana devlet adamla -
rının Avusturya - alman 
kılıçlarına hiç bir şeyin 

mukavemet edemiyeceği 
hususundaki kanaatlerini 
takviye etmiş olmalarıdır. 
1914 ün kör Avuaturya -
Macariatan oligarşisinin 
fransız - İngiliz tereddüt
leri ve aerbest İtalya'nın 
sulha olan musir aşkı yü
zünden aldatıldı. 

Viyana ve Berlin bü
tün dünyanın Sır

bistan'ın ezilmesine ve kö
leleştirilmesine seyirci ka
lacağını sandı; hiç olmaz -
sa buhranın ilk devresi 
müddetince buna inanıldı. 

Tarih tekerrür etmekle 
kalmıyor, vahimleıiyor 
da: 1938 de Almanya·~ın 

müstakil Çekoslovakya a
leyhindeki delillerine Av
rupa'nın inanır görünmüş 

olması 1939 un havasını 

zehirliyen tehlikeleri do -
ğurmuştur. Tehlike ne 
Danzig'in karışık statü -
ııünde, ne prki Avrupa'da 
milletlerin menfaatlerine 
karşı koyan hanedan men
faatlerinde, ne de hüsnü • 
niyet sahibi tarafdarlar a
rasında anlaşmanın kolay 
olacağı Akdeniz sahille -
rindedir. Asıl tehlike, bü
yük tehlike bir iki adamın 
bulanık vicdanlarının hür 
Avrupa'nın karşılarında 

titrediğini ve onu daha 
çok titretmek için blöf ve 
tehdit semereli mizanse • 

nine veradan baJka yapa· 
cak bir şey olmadığını san 
malarındadır. 

B o y o K A ş K R o 

Alman devlet adamları, 

ellerinden geldiği müddet
çe, hiç bir şeyin değişmiş 
olmadığına ve ingi!i:derin, 
bütün resmi sözler hilafı -
na, orta Avrupaya karşı a
lakasız kalmakta devam et
tiklerine inanmıya gayret 
ettiler. İki sene evel doğru 
olan §ey artık doğru ol -
.,_,ı ... +!"\*"' .,.1 .. - .J;·--
maksatlarını açıkça ortaya 
koymuş olan almanların 

M A N 1 

(Büyük harpten ~o'!ra ilk paıkalye &ecesi, beş genç, 
Ant~van. kardeısı Jılber. arkadatı Dominik Heriyo, 
Marıyan ve Sol~nJ Senklcr isminde iki gene; kızla be· 
~a.ber sıkıntılı bır suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçın~e k~ybolmu~ ~ir otelde . gec;iriyorlar. Antuvan, 
Marıyan la. ?omınık de S.ol~nJ'la beraber etleniyorlar. 
Aradan haylı zaman geçmıştır. Mariyan, Antuvan'ı ıev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini ıevmu 
görünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve on.dan ıe· 
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocutu düaü· 
rürken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la ev
lenmiştir. Antuvan babasının hastalıtını duymua ve o
nu ziyarete gitmiştir. Şimdi babasının jeıtine dair 
kardeşleriyle konuşmaktadır.) 

çok çekiyorsun. Tahmin ederim ki bu paranın bir 
kısmmı tasarruf etmitindir. Sana İstersen bütün 
teferruatiyle kendi bütçemi gösterebilirim. lıte: 

hem evliyim. Hem de Üç çocuğa bakmak mecbu
riyetindeyim. Hem de elime ıeçen ..•• 

Yazan: irine Nemirov•ki -34- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Antuvan sabırsızlıkla: 

- Anladık, anladık, diye mırıldandı .•• 

- Fakat eğer batımıza bir felaket gelecek o-
Jursa, kalanlar aramızda taksim edilecek ve sen 
de her rakamı bizim gibi bütün vuzuhiyle öğre
nec~ksin. Ama biliyor musun ki bütün masraf 
çıktıktan sonra elimizde ne kadar az ıey kalacak· 
tır. Şüphesiz annemizin hususi servetini heıaba 

tınıyorum, o, onundur. 
Antuvan "ve sizin" diye düıündü. 
Zaten ikisi de uzun zamandanberi kime bel 

bağlamak lazım geldiğinin farkında idiler. Hepsi 
icap eden tedbirleri almıılardı. :Antuvan onlann 
babalarının bazı itleriyle yakinen alakadar olduk· 
larını biliyordu. Kardeıler:inin bilmedikleri bir 
ıey varsa, o da babasının kendisine bağladığı ay· 
lıktı. Babası 1:.u mevzu etrafında ıayet ketum dav· 

ranmıı Antuvan'ı daima ıımartmııtı. 
Antuvan: 
"Eier b~bama bir hal olursa, ne kardeılerimi, 

ne de annemi bir daha görmek istemem I" diye dü· 
tündü. "Görsem neye yarar Neticesi bir sürü mü· 
railik, aoğukluk, istihfaf deiil mi? Bunlara timdi
ye .. kad~r babam hayatta olduğu müddetçe taham· 
mul ettım. Fakat bundan sonra? •• " 

Bir taraftan Paakal'ı dinliyor, öbür taraftan 
~~rkek~taiz, ~kit, ağzı aun sıkı kapalı, kirpikleri 
ını bır vazıyette Jilber'i aeyr d. d B·ı· d . . e ıyor u. ı ıyor u 
kı kardeılen kendisini hor ı" ·· ı · t• . oruyor ar, onu ıs ıs· 
kal edıyorlardı. Fakat buna raa- b d S 

1 'd k. k .. "kk .... en, ura a en· 
tem e ı uçu en beraber oynad ki ·· ı· .. ı arı guneı ı 
odayı, uç bronz karyolayı, kardeılerini ı 
ı hkah 1 b.. .. , on ann 
11o.a a arını utun teferruatiyle hatırlı d 
Ş. d. 1 . . k yor u . 
ım ı anne ermın aya •eslerini kapının arkaaın· 

da tekrar duyar gibi olmuıtu. BiliyordUı ki onları 
azarlamağa geliyordu. Daha ıörünmeden aeaini i· 
~itiyordu: "Hadi susun bakalım. Nedir bu gürül
tü? Daha giyinmediniz mi?" bunun üzerine hepai 
çılgınca gülüyor, hem korkuyor1 hem de kar7ola-

larınm parmaklıklan arkasına gizleniyorlardı. Bu 
hatıra o kadar canlı, bu kahkahaların aksi o kadar 
kuvetliydi ki, hali. Jilber'e hayretle bakmaktan 
kendini alamıyor, onun çehresinde küçüklük hat· 
larını arıyor, Üzerinde kırmızı büzgülü gömleğini, 
ve onun yatağm pirinç tokmakları Üzerine ata bi· 
ner gibi bindiğini görür gibi oluyordu. 

Ayağa kalktı. Kardeılerine allaha ısmarladık 
dedi. Kimse ona: "Canım kalaydml,, diye ısrar et· 
medi. Kalbi ezgin bir halde çıktı, ıitti. 

XVI 

Senenin aon günü, tatlı, açık ve sıcaktı. llkba
har sanki geri gelmit gibiydi. 

Mariyan'ın bütün eski dostları, eski ahbaplar, 
;ani bütün ıebeke, reveyyonu Antuvan'ın evinde 
geçirmeğe davet edilmitti. Zaten Mariyan son 
günlerde akf&Dl)an çok az sokağa çıkıyordu. An· 
nelik, vücudundan eve) kalbine ağırlık venniıti. 
Huzur içinde yalnız kalmaiı, mütemadiyen uyu
maiı tercih ediyordu. 

Antuvan eve dönclüjii :saman o, henüz giyin-
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RADYO DİFÜZYON 

Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyoıu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 

-ANKARA-

PERŞEM~E - 10·8-193!.. 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZ1Gt : 

ı - Salim bey • Hicaz peş
revi 

2- Leyla hanım - Hicaz 
~arkı - Zevki sevda duy 
madım 

3 - Selihattin Pınar - Hi
caz şarkı - Leyli gibi 
hıçkırııa 

4- •·•••••••• Klarnet taksi
mi 

5 - Selihattin Pınar - Hi -
caz şarkı Sızlayan 
kalbimi sev 

6- ili. Selim • Şehnaz şar
kı - Bir nevcivana dil 
müptelidır. 

7 - --·-··· Şehnaz longa 
13.00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haber -
!eri 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro 
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Operetler -

Pi) 
19.30 TÜRK MÜZ1Gt (Fasıl 

heyeti) 
20.15 Konuşma (Ziraat ı;aati) 
20.30 Memleket · saat ayarr,a

jans ve meteoroloji haber -
teri. 

20.50 TÜRK MÜZİÔİ : 
1 - ··--·-·· İsfahan peşre

vi. 
2- Zeki Arif - İsfahan şar

kı • Gönlümü canana 
verdim 

3 - Dede · İsfahan şarkı -
Aşık olalı 

4- Zeki • Unak prkı - Bir 
gün geleceksin diye 

S- Kanuni Necmi - Uşpk 
şarkı - Sevdim aldattın 
beni 

6 - Hicaz türkü - Ela göz
lerine kurban olduium. 

7 - Lemi Bayatiaraban 
şarkı - Bakasız hüsnün 
güvenme anına 

8 - Sadettin Kaynak - Ba
yatiaraban prkı - Öm
rümün neşesiz geçti 

9 - Sadettin Kaynak - Ba -
yatiaraban şarkı - Dağ
ları hep kar aldı. 

10- ···--··· Muhayyer kür-

hatası olmuıtur. Esasen 
maksatlarını gizlemeleri . ., . . . ... , .... " .. 

Şimdi nazik devreye gi· 
riyoruz. Fakat dostlarımız 

&ında 
21.30 Konuıma (İktisat ıaatı 
21.45 Ne~eli plaklar - R. 
21.50 MUZİK (Bir solist 

Pi.) 
22.00 MÜZİK (Küçük Orketl 

tra - Şef : NECİP AŞKIN) 
1 - Ganglberger - Aşk ça 

!arı . 
2 - Adolf Grunow - Berlı 

Viyana valsi 
3 - Becce - Serenad 
4- Fı-itz Reckten .. -ald 

Grinzingde (Potpuri) 
5 - Rechmaninoff - Preliı 
6 - Ganglberger - Kiıçiı 

flüt için konser parça 
7 - Sorge Bortkiewicz - G• 

vot. 
8- Brahms - Macar d ~ 

No: 17. 
23.00 Son ajans haberleri, z, 

raat, esham, tahvilat, kam 
biyo • nukut borsası (fiyat 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pi 
23.55-24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLERJ 
20 Stokholm - 20.12 Ber 
münster - 20.15 Münibi 
Doyçlanzendcr, Laypzig ...; 
20.30 Strazburg - 21 Bo 
hemya - 21.45 Strazburg -' 
22.35 Münib 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER: 15.15 Droytviç - 21 
Ştiıtgart - 21.15 Doyr;;land• 
zender, Lüksemburg - 21.30 
London - Recyonal - 22.30 
Laypzig - 23 Ştütgart 

ODA MUSİKİSİ: 21.30 Be 
romlinster - 22.20 Doyç ' 
landzender - 23 Münih 

SOLO KONSERLERİ : 8.20 
Laypzig - 14.10 Frankfuı1 
- 19.15 Berlin - 21 Var ' 
şova - 22.10 Milino 

NEFESLİ SAZLAR (Mad 
v.s.): 5 Königsberg - 18.15 
Bohem ya 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR: 18.10 Viyana -
18.55 Münib 

HAFİF MÜZİK: 115 Frank • 
furt - 20.15 Kolonya, Fı-ank 
furt, Sarbnik 

PLAK KONSERLERİ : 1'f 
Laypzig 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 17.30 Berlin - 19 
Viyana - 20.15 Bohemya _. 
20.35 Breslav - 21.15 Ham• 
burg - 22.30 Ştütgart 

DANS MUZ!ôt: 20.50 Sofyı 
- 21.20 Kolonya - 21.30 
Bükreş - 21.40 Sofya -
22 Floransa - 22.15 Bel • 
grad - 22.30 Konigsberg, 
Droytvic;, Lükııemburg -
23 Floransa, Milano Post • 
Parizyen - 23.10 L~ndon • 
Recyonal 

ve biz bu devreyi geçmiye 
hazırlanmıı bulunuyoruz - ,. . ··~ --~ 

mukabele etmek lazım mı• 
dır? buna pek ihtimal ve• 
rilemez, fakat büsbütün 
imkansız bir şey değildir. 

İngiliz donanması şimdi • 
den hazırdır ve ihtiyat ku• 
vetler gemilerine rakip ol• 
muşlardır. Biz de teyakku1 
halinde bulunuyoruz. Dik· 
tatörler bunu bilirler. On • 
!ara biraz ümit verebilecek 
olan yegane şey, aklı ba· 
şmda olmıyan bazı kimse· 
lerin, şaşılacak bir şuur • 
suzlukla, iç kavgalar ya • 
ratmıya çalışmalarıdır. Ko
münistlerle sosyalistlerin 
meclis devresinin uzatılil'a 
sına karşı bir mücadele aç
mayı düşündüklerini oku · 
yunca insan rüya gördüğü
nü sanıyor. 

Ah! tam bize lazım olan 
mücadeleyi bulmuşlar 1 

Gallus 
1 ntransigeanı 

meğe baılamıftı. Üzerinde siyah dantelen bir rop 
ve boynunda yeşil taşlardan bir kolye vardı; her
kes onun evlendiği gündenberi zayiflediğinde va 
çirkinleştiğinde müttefikti; o bile bunun farkına 
varıyor ve müteaair oluyordu. Antuvan'a endiıe İ• 

le baktı: 

- Nasıl, çok çirkenlettim, değil mi? 

Antuvan gayet büyük bir samimiyetle: 

- Ne münasebet canım? diye cevap verdi. 
Çünkü ona bakmıyordu bile. Bir koca ile karı, bi· 
ribirlerinin hatlarını aala görmezler ve asla, biri
birlerinin hatırasında kalan hayallerle, gözlerin 
gördüğü asılları mukayese etmek zahmetine kat• 
lanmazlar. Onlann baktıkları ıey gülümsemeler· 
dir; yoksa ağızın hatları değil l Gözlerin teklini 
değil, mi.nasını ararlar; ve bu, böylece on sene on 
bet sene devam eder gider... Nihayet bir akşam, 
her günküne benzeyen bir akşam, birisi gazetesini 
okur, öteki dikişini dikerken birisi gözlerini kaldı
rır ötekine bakar. O, kendisine bakıldığını hisse· 
der ve belki de §Öyle bir sual sorar: "Ne? N c 
var?" erkek cevap verir: "Hiç bir ıeyl" yahut sa
dece: "Seni seviyorum!" der; ve yahut daha ba~
ka malayani sözler söyler; hakikatte bu bir aıı 
içinde, erkek veya kadın, kendisiyle hayatını tak· 
sim ettiği ıahsiyetin hakiki çehresini gÖnnÜf, ve· 
ya onu görmek için farkedilmiyen bir kuvet sar
fetmiştir. 

Mariyan: 

- Bana bir apartıman sağlık verdiler, dedi. 

- Nerede? 

- Pasay'de ••• 
(Sonu uar) 
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HAYAT VE SIHAT J 
\. ..................................................................................................... ... 

Yansılamak mı, 
yankılamak mı ? 

Biz onu Ötedenberi yansılamak 
di) _ oiliriz ama gazetedeki ıevgili 
arKadatımız kendi yazılarına yan
kılar dediğine göre doğrusu yan
kılamak olsa gerek... Bir taraftan 
da Türk Dili Arattırma Kurumu
nun cep kılavuzlarından her ikisi 
de - hem mavi kaplısı, hem sarı 
kapaklısı - aynı manada yankılar 
kelimesini gösteriyor. Vakıa bunun 
biraz atağuunda yansı ve ondan çı
kan yanıımak, yansıtmak kelimele· 
ri de varsa da bunların kartılıkları 
bizim yanıılamak dediiimiz ıeye 
uymazlar. 

Bu ihtilafı halletmek benim işim 
olmadığından, tam doğru karşılığı
nı ogreninciye kadar ona hemen 
her milletin ilim diline girmiş tabi
riyle ekolali diyeceğim. Zaten in
aan eko deyince hatırına peri kızı • 
nın hikayesi geleceğinden o ti.birin 
bir de bu iyiliği vardır: 

Bilirainiz ki Eko, yahut yunan 
tecvidi ile lho aslından güzel bir pe• 
ri kızının adıdır. Jüpiter tanrının 

eti bayan Jünon o peri kızına -
ya güzelliiinden dolayı k11kandığı 
yahut çok ıöylemeainden bıktığı 
için - öfkelenir. Eıi baş tanrıdan 
kızın cezalandırılmasını ister, o da 
zavallıyı hem taı yapar, hem de 
dünyalar durdukça işittiği sesleri 
tekrarlamak cezasına mahkum e
der ..• O vakittenberi de, eskiden bi
zim arapçaya benzeterek "aksisa
da,, dediiimiz 9eye eko derler. 

Ekolili de o peri kızı gibi söyle
mek demektir. 

ltittiği sesi tekrarlamak - peri 
kızına ceza olarak baılamıı olsa 
bile - insanın çocukluğunda tabii 
bir haldir. Çocuk daha aöylemeğe 
başlamadan, karıısındakı insanla
nn yaptıkları hareketleri tekrarla
mak ister. Mesela küçücük bir ço
cuğun kartmnda dilinizi çıkarırsa
nız o da - hemen çıkarmazsa da
aiz birkaç defa tekrar edince so
nunda dilini çıkanr... Bunu yap
mak çocuklar için eğlenceli midir, 
bilinmezse de çocuk olmıyanlar için 

reilriLry&};ttilKf 1fd\otıec~ ~-
ler neticesinde bu marifeti en çabuk 
gösteren on sekiz günlük bir çocuk 
gördüm.... Çocuiun dilini çıkart
ması, tabii ekolali olamaz, fakat 
aynı cinsten bir ıey, ona ekokinezi 
derler. Kineais hareket demek ol-

Doktor Behçet Uz 
Ankara'ya geliyor 

duğundan bunu da istediğiniz gibi 
türkçeye çevirebilirsiniz. Cep kda· 
vuzundaki yansı buna pek uyar. 

Bir bakımdan, buna taklit de
mek de mümkündür. insanın daha 
çocukluğundan başhyarak taklide 
temayül göstermesinden olacak ki 
büyük Göte : 

Ceddi gibi hala da tuhaftır beni 
Adem •.• 

demi§. (Türkçe mısra Doktor 
Hüıeyinzade Ali tercümesinden). 

Şüphesiz taklit, fakat çocuklu
ğun her şeyi, yürümeyi, yemeyi, söz 
söylemeyi öğrenmesi hep böyle tak
lit sayesindedir. Çocuk etrafındaki
lerin çıkardıkları sesleri yansılaya 

yansılaya söyler, onlann hareketle
rini taklit ede ede yürür. Hayatın 
iradeye bağlı dediğimiz kısmı, bir 
bakımdan, taklitten ba§ka bir ıey 
değildir. 

Fakat bir yaşa kadar... insan 
kendi iradesine hakim olduğunu 
zannettiği ya§a gelince artık taklit 
etmez. Bununla beraber, çocuklar
dan bazıları biraz büyüdükten SÔn· 
ra da kar§ılarındakinin hareketle· 
rini, sözlerini tekrar ederler. O va
kit buna terbiyesizlik denilir, ço
cukların ellerine vurulur, dillerine 
iğne batırılır. Halbuki bu taklit in
sanın tabiatında bulunan bir tema· 
yülün hala devam etmesi demektir. 

Hiç çocuk olmıyanların bazıla· 
rında da bu temayül devam eder. 
Koakoca adam karşısındakinin söz
lerini, tavırlarını, bütün hareketle
rini tekrar eder. işittiklerini, gör
düklerini hemen tekrar edenlerin 
hali bir hastalık, erken bunama 
hastalığına alamet sayılır. 

Fakat sonradan tekrar edenlere 
hasta denilmez. Kimisi tekrar ettik· 
leri sözlerle ve hareketlerle halkı 
eğlendirdikleri için onlara mukallit 
derler. Kimisi de tekrar ederken 
ıörenlerin ve işitenlerin - aksine 
- içini ııkar, onlara ne denildiğini 
bilemiyorum. 

Ancak, mukallitlik eğlendirse 

de, eğlendinnese de ıimdiki hekim-
. ~~ ;.ı . . ..__: ... .._ 
en tiroıt guddesi hormonunun bo-

zukluğuna, iradenin kuvetsizliğine 
delalet eder. insanın çocukluğunda 
lüzumlu ve tabii olan taklit hassa· 
sı çocukluktan sonra bir haıtalık 

sayılır. C. A. 

General Franko 
başvekilliğide 

deruhte etti 

ULUS 

Figaro • 
gazetesıne ğöre 

• 

ltalyan ordusu cenupta 
gizli manevra yapıyor 

Paris, 9 a.a. - figaro gazetesi yazıyor: 
"Po vadisinde yapılan ve gürültülü bir şekilde ilan edilen manevra -

)ardan başka halihazırda ltalya'nın cenubunda da bazı gizli manevralar 
yapılmaktadır. 

Onuncu kolordu tarafından yapı • ı 
lan bu manevraların gayesi, Habeşis
tan seferi esnasında ihdas edilen muh 
tclit fırkalardan birini bir Avrupa 
fırkasına karşı kullanmak imkanları • 
nı tecrübe etmektir. Bu fırkalarda 
yalnız iki piyade alayı varsa da nor -
mal şekilde bir kolorduyu terkip e • 
den diğer bütün unsurlar mevcut • 
tur. 

Kafi netice henüz 
belli olmadı 

(Başı 1 inci sayfada) ) 

Salermo ve Avellino eyaletlerinin 
bu talimler için bir saha olarak inti· 
hap edilmesi ve donanma cüzütamla· 
rından bazılarının da harekata iştirak 
ettirilmesi bu manevraların hakikat· 
ta müstemleke tipi büyük cüzütamla
rın hinihacette şimali Afrikaya nakil· 
leri imkanlarını tetkik etmek üzere 
yapıldığı kanaatini tevlit ctmekite -
dir . ., 

Son manecJralard an çıkan netice 

Roma, 9 a.a. - Bu sabah tamamla· 
nan büyük İtalyan manevraları neler 
öğrctmiıttir ? 
Bazı ecnebi müşahitlerin mütalea -

sına göre, bu manevralar italyan kur
mayına şunu isbat etmiştir ki, ta -
mamiyle motörleşmi§ büyük kıtaların 
gerek bir taarruzu kırmak ve gerek 
bir cepheyi yarmak üzere süratlc ha
reket etmeleri mümkündür. 
Mareşal Balbo ile Storace ve Gran

di büyük manevralardan bugün tay • 
yare ile Romaya dönmüşlerdir. 

Harbiye müsteşarı general Priani, 
bugün Torino'da general Malderin 
riyaset ettiği alman askeri heyeti şe· 
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

İslanbulda dün iki 
orman yangını oldu 

Karta'dakl 8000 dönümlük 
v1111a11 ıamannm yaınlı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugi.in 
İstanbul'da iki orman yangını oldu. 
Bugün öğleden ıonra Büyükada'da 
Hızıryan köşkü arkasında bir yangın 
çıktı ve yüz metre murabbaı ağaçlık 
ve fundalıklar yandı. Bundan başka 
gene bugün Kartal'da kaymak çiftli
ğinde 8000 dönümlük hususi orman
da bir yangın çıkmış ve on saat ya
narak hiç bir ağaç kalmamııtır. Yan
gının Mehmet adında birinin banyo 
yapmak için fundalıkları yakması su
retiyle çıktığı anlaşılmış ve Mehmet 
yakalanarak hakkında kanunt mua -
melcye girişilmittir. 

Veraset ve intikal vergisi 

Bütün ingiliz gazeteleri, bu mü
nasebetle, baımakaleleri, Jngilte
re'nin askeri kuvetinin yükaeliıine 
haıretmektedir. Gazeteler, memle • 
ketin bu ana kadar elde edilmit O• 

lan neticelerle iktifa etmiyeceğini 
ve lngiltere'nin sulhu sevmekle be
raber her türlü ihtimallere karıı 
koymıya hazır bulunduiunu da bil
dirmektedir. 

Dün akşam, Perth'den hareket eden 
kıral, bugün saat 10 da ihtiyat filoyu 
teftiş etmek iızerc, Weymouth'a gel· 
miştir. Kıral, büyük halk kitlelerinin 
alkışları arasında, baştan başa bay • 
raklarla don.anmış sokaklardan geçe· 
rek derhal Binclcaveı mendireğine 
gelmiş ve orada amirallik birinci lor
du Lord Stanhope tarafından karşı -
lanmıştır. Bu esnada, flamalarını çek· 
miş bütün harp gemileri, kıralı 21 a • 
tım topla selamlamıştır. 
Kıral, buradan "Royal Barge" sal

tanat motoruna binerek "Victoria • 
and - Albert" yatına çıkmış ve yatta 
amirallik yüksek konseyi azası ve ma
nevraları refakatinde seyredecek o -
lan fransız bahriyesi genel kurmay 
başkanı amiral Darlan tarafından se
lamlanmıştır. 

Portland dalga kıranından Pointed
cliff tepelerine kadar dört bin mil 
mesafe uzunluğunda on dört hat ü • 
zerine dizilen harp gemileri, cidden 
heybetli bir manzara arzediyordu. 
En uzakta "Courageous" tayyare ge· 
misinin muhteıem ıekli beliriyor, en 
ön sırada ise dokuz denizaltı gemisi 
ile daha küçük mikyasta gemiler, gan
botlar, ufak torpidolar, topçekerler, 

3~ tfN1Arwm~'k1•:12~ 
vazör, 36 ders~oyer ve mahalli filoti
llara ait diğer 18 destroyer yer almış 
bulunuyordu. 

Kıralın tebrik mesajı 

Londra, 9 a.a. - Saat 17 den biraz 
sonra kıral, Victoria and Albcrt ya -
tından flamalarla ihtiyat donanma ku
mandanına bir tebrik mesajı gönder -
mi~tir. 

Donanma kumandanı bir telgraf çe
kerek subay ve aakerler namına kıra
lı tefekkür etmit ve kıralın donanma
yı ziyaretinin onlar için vazifelerinin 
ifasında tefviklerin en güzidesi oldu
ğunu bildirmittir. 

"Düıman,, tayyareleri 160 
hücum yaptılar 
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Barem Kanunu İzah namesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkmdaJ,·i hazırlamrt oldu

ğu izahnamenin aynen netrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazi· 
fe ve memuriyetten mütevellit suçlar dolayısiyle itten el çektiri· 
len memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri. hu
susi bir meslek bilgisine ve ihtisasa lüzum gösteren itler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-10-

Şu kadar ki, bu suretle ihtisas mev
kilerine getirilenlerin tayin edildik
leri dereceler kendileri için mükte • 
sep hak teşkil etmez. Bunların ihti
sas mevkileri haricindeki memuriyet· 
lere nakil ve tahvillerinde ve tekaüt· 
lüklerinde tahsil vaziyetlerine ve hiz
met müddetlerine göre iktisap ede • 
bilecekleri derece maaşı esastır. 
Yukarıdaki misale göre doğrudan 

doğruya maliye vekaleti tetkik heyeti 
azalığına girmiş olan bu memurun, 
üç sene mezkur vazifede kaldıktan 

sonra ihtisas ile al~kalı olmıyan baş
ka bir memuriyete nakil ve tahvil e· 
dilmek istenildiğini farzedecck olur
sak, bu takdirde girebileceği derece 
(kendisi yalnız yüksek tahsil görmüt 
ve yüksek tahsil görenler için kabul 
edilmiş olan bir terfi müddeti kadar 
(90) lira maaşla hizmet etmi§ oldu -
ğuna göre) 35 lira maaşlı (10) uncu 
derece olmak icabeder. 

Bu memurun 1452 numaralı tevhit 
ve teadül kanunundan evci (50) lira 
maaş almak suretiyle bir vazife kabul 
etmiş ve bu vazifede de 1 sene kalmıf 
olduğu farzedildi ği takdirde ise mu
vakkat 2 inci maddenin 2 inci fıkra
sındaki sarahate göre (50) lira maaı 
kendisi için müktesep hak teşkil et
tiğinden ve bir terfi müddeti de tet
kik heyeti azalığında bulunmuş oldu
ğundan ihtisas ile alakalı olmıyan 
memuriyetlere nakil ve tahvilinde gi
rebileceği (35) lira maaşlı (10) uncu 
derece değil, 7 inci madde münase
betiyle izah olunduğu veçhile, (60) 
lira maaıtı 7 inci derece olmak lizım 
gelir. 

Mevzubahis otan memurun evelce 
ve meseli 10 sene mUddetle ücretli 
bir vazifede bulunduğu kabul edile
cek olursa muvakkat (10) uncu mad· 
._. "lnllHtiliiııer1 •• _.. anun .. tutul -
mak ıuretiyle girebUeceff memuriyet 
dereceııinin tayini icabeder. 

Bu izahnamenin (11) inci madde • 
sinin (L) fıkrasında da izah edildiği 
veçhile Ankara'da bulunan ihtisas 
mevkilerinde istihdam edileceklere, 
kanunun umumi hükümleri daircain
de almakta oldukları derece maaşını 
iktisap edinceye kadar muvakkat taz
minat verilmez. 

Bu maddede iıah edilen hUkilmler 
ücretli memurlar hakkında da aynen 
tatbik edilecektir. 

MaQflarınJan larklı clerece 
alan ücretliler 

MADDE: 14 - Ücretli memurlara 
bidayeten tayinlerinde maa,lılardan 
farklı olarak bir yukarı dereceye ait 

leri ne oluna olıun geçtikleri maaıtı 
veyıa ücretti memuriyet derecelerin· 
deki terfi müddetlerinin mebdei 
nakledildikleri tarihtir. Bunların na· 
kilden evci bulundukları ücret veya 
maaş derecelerinde geçirdikleri m o;t. 
detler, bir üst dereceye terfilerinde 
yeniden hesaba katılmıyacaktır. 

Kanunun bu maddesinde ücretti 
bir vazifeden maaıtı bir vazifeye ve
yahut maaşlı bir vazifeden Ucretli bir 
vazifeye geçenlerin terfi müddetleri 
nakil tarihinden ba§lar, denmiıae de 
kanunun terfi müddeitnden bahse
den 7 inci maddesinde yukarı derece
ye •terfi için en az dört sene bir de
recede bulunmuş ve bu kadar müddet 
o derece maaşını filen atmıı olmak 
şarttır. Diye yazılı bulunmasına ve 
maaş kanununa göre ücretli bir vazi
feden maaşlı bir vazifeye n.aklolu • 
nanların nakledildikleri maaıh vazi
feye ait maaşı o vazifede ite batla· 
dıkları tarihi takip eden ay batından 
itibaren almıya başlıyacaktarına göre 
ücretli bir vazifeden maaılı bir vazi
feye geçenlerin terfi müddetleri meb
deinin maaı almıya baıtadıkları ve 
maa~iı vazifeden ücretli bir vazifeye 
geçmi§ olanlar için de bu mebdein 
ücretli vazifede işe mübateret ettik
leri tarih olması icabeder. 

Ücretlilerin muvakluıt 
tazminatı 

MADDE: ıs - Ücretlilerden An
kara'da bulunanlara almakta oldukla
rı ücret dcreceıinin bir derece dunun

daki maaıtı memurların muvakkat 
tazminatı, maaıtıtar hakkındaki umu
mt hükümler daireıinde verilir. 

Her dereceye girecek ücretlilerin 
alacakları Ucrctler miktarları ile bun
lardan Ankara'da bulunanlara verile
cek muvakkat tazminat miktarları &• 

ıağıdaki cetvelde göıterilmlttir: .. 
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1 600 60 660 
2 500 60 560 
3 400 30 430 
4 300 30 330 
5 260 22 282 
6 210 22 232 

İmıir, 9 (Huıusi Muhabirimizden 

Telefonla) - Belediye reisimiz Dr. 
Behçet Uz cuma günü Ankara'ya ha

reket edecek ve Milli Şef'e İzmirli le· ' 
rin bağlılık ve hasretlerini arzcdccek

tir. Dr. Behçet Uz bu vesile ile Cüm· 
hurrcisimizi ve Başvekili, 20 ağustos

ta açılacak olan İzmir enternasyonal 

fuarına davet edecektir. Belediye re· 
iıimiz bu ayın 13 ünde Ankara rad . 
yoıunda, mevzuu fuara ait bulunan 
bir konuıma da yapacaktır. Fuar'ın 
açılışı dolayııiylc bu ıenc parlak bir 
pro&ram hazırlanmııtır. Açılış gecesi 
fuar komitesi hükümet erkanı ve se
firler şerefine bir ziyafet verecek, er
tesi gece de fransız kolonisi, o tarih
te İzmir'de bulunacak olan fransız 
bUyük elçiıi B. Rene Massigti şerefı
ne bir ziyafet verecektir. Başta Ya . 
vuz zırhlısı olduğu halde donanma
mızın de fuar zamanında İzmir'e ge
lerek kapanış tarihine kadar limanı
mızda kalması muhtemeldir. Hamidi
ye mektep gemisi öbür gün gelecek· 
tir. 

Burgos, 9 a.a. - Resmi gazetede çı 
kan bir kararnameye göre, General 
Franko, başvekil Unvanını almakta -
dır. General Franko, ayrıca uhdesin
de hiç bir nezaret bulundurmıyacak • 
tır. nizamnamesinde 

bir değişiklik yapıldı 

Londra, 9 a.a. - Dün eeccki hava maaş tutarı verilmektedir. Bu itibar 7 170 22 192 

BUGÜN 

ULUS Sinemasındc 

3 FİLM BİRDEN 
1 - MA Vl VALSLER ha,. 

tanbaşa renkli Stef fi 
Dına. Charlen Collins) 

2 - 1. No. Ju Halk düşmanı 
(Richard Arlan. Vırgına Bruce) 

3 - Renkli Miki 

Seans saatleri: 2,30 - 4 • 5,30 • 7 
Gece saat 9 da 

Yeni Miki ve Jurnal 

Tel: 2193 

Neşredilen diğer kararnamelere gö
re, ba~vekil muavinliği mülgadır. 
Hükümet on iki nazırdan terekküp 
edecektir. Bu nezaretler, hariciye, da
hiliye, harbiye, bahriye, hava, adliye, 
maliye ,endüstri ve ticaret, maarif, 
nafıa ve iş nezarctleridir. 
Ayrıca, General Frankonun riyase

tinde müdafaa işlerine bakan üç na
zırdan mürekkep bir müdafaa konse· 
yi kurulmuştur. 

Başvekalet muavinliğinin lağvı, si
yasi konseyi mühim mikyasta takvi
ye eylemektedir. 

Bir tebliğ 

Madrit, 9 a .. a - Gazetelerde aşağı
daki ilan çıkmıştır: 

"Erkcinıharbiyenin emrinde bulu • 
nan ve civarda oturan bütün general
lerle şeflerin ve zabitlerin, askeri va
ziyetleri ne olursa olsun, derhal aa • 
keri hükümete müracaat etmeleri la· 
zımdır.,. 

Trakya arıcılık 

kongresi açıldı 

Edirne, 9 a.a. - Trakya arıcılık 
kongresi Halkevi salonunda Edirne 
mebuslarından Faik Kaltakkıran'ın 
başkanlığında açılmıştır. Bölge vila
yetlerinden arıcılık mütehassısı 30 
delege ile Macaristanda kurs gören 
muallimlerin iştirak ettikleri bu top
lantıda Trakya arıcılık işleri hakkın

da okunan rapor tasvip ve murahhas
ların bu mevzuda ileri sürdükleri di
lekler ve zorluk çeken arıcılara resim 
siz şeker verilmesi, arıcılık tahıiti i
çin birkaç gencin lsviçreye gönderil
mesi tasviJ> edilmiıtir. Kongre yine 

İcra Vekilleri heyeti, Maliye ve -
kalctinin teklifi üzerine vcraaet ve 
intikal vergisi nizamnamesinin on do
kuz~ncu maddesini değiıtirmittir. 
Yem maddeyi yazıyoruz : 

"Ölen kimsenin vesaika müstenid 
borçlariylc kanunun 13 üncü madde • 
sinde zikredilen borçlar ve masraflar, 
varislerine intikal eden vergiye tabi 
ve gayri tabi malların kıymetleriyle 
mütenaaiben taksim olunarak her bi· 
rine isabet eden miktar mezkur kıy· 
metlerden ayrı ayrı indirilir. Tahrirl 
şekle tabi vesaikin kanunen muayyen 
olan veya tarafeyne hususi bir şekil
de yapılması kararlaştırılmış bulu -
nan akitler de tekarrür eden şekilde 
olması lazımdır. Bunun haricinde bu· 
lunin vesaik, borçlar kanununun 12, 
13 ve 15 inci maddeleri ahkamına mu· 
tabık iıe kabul olunur. 
İkametgahı, yabancı memlekette bu 

lunan müteveffanın borçlarından yal
nız Türkiyede vereiye t!bi menkul 
ve gayri menkul mallarına taalluk e • 
denler, "merhun menkul ve gayri • 
menkul emval gibi" kabul edilir. 

Ölen kimsenin ticari borçları varsa, 
bunların ticari defterler ve bunlara a
it muhabcrat ve vesaik ile tevsik c· 
dilmesi lazım gelir . ., 

bu toplantısında Milli Şef İnönü ile 
büyüklerimize tazim telgrafları çeki· 
lcrek Trakya arıcılarının sonsuz aay· 
gı ve bağlılıklarının bildirilmesi al -
kıglar araıında ittifakla kabul eyle· 
miştir. 

Bölge vilayetlerinden elti talebenin 
ittirik ettiği ançılık lı:unu da dün a
çılmııtır. 

manevralarına dair hava nezaretince 
neşrolunan tebliğe göre, düşman, tay
yarrleri tarafından dün gece 160 hü -
cum yapılmıştır. 

Castland bu sabah saat bire kadar 
Weıtlanda •iddctli hücumlar yapmış
tır. Düşman gayretlerini Taymiı neh
rinin mansabaında bulunan hedefler 
üzerinde teksif etmişti. Kont, Surrey 
ve Susscx ve Londranın şimali de ta-
arruza uğramıştır. 

Bulutlar ve yağmur geceleyin mil • 
dafileri işgal etmiıtir. Hava müdafaa 
topları Portıımouth üzerine yapılan 

hücumu tamamiyle akim bıraktırmış-
tır. 

Hücumun neticeıi belli Jeğil, 

la ücretli vazifelerde bulunanlardan 
maaşlı memuriyetlere nakil edilmek 
istenilenlerin, aldıkları ücrette bir 
terfi müddetini doldurmuşlarsa üc • 
retlerinin tekabül ettiği derecedeki 
maaşlı memuriyetlere ve bulundukla
rı ücrette bir terfi müddeti katmamıı 
olanların da ücretlerinin tekabül etti· 
ği derecenin bir derece aşağısındaki 
maaşlı memuriyetlere nakilleri kabil
dir. Yalnız ücretli bir memurun ma
aşlı bir vazifeye nakli için evvelemir
de o memurun muvakkat 2 inci mad
deye göre alabileceği ücret miktarı • 
nın tesbiti ve ondan sonra hakkında 
bu madde hükmünün tatbiki lazım 
geldiği göz önünde tutulmalıdır. 

Bilfarz {140) lira ücret alan ve 
yüksek mektep mezunu olmıyan bir 
müstahdemin maaşlı bir memuriye • 
te nakli arzu edilıe, bu memur (140) 

Londra, 9 a.a. - Dün geceki hava lira ücreti dört sene filen almıt iıe 
manevralarında, "Düşman tayyare -
leri" tarafından yapılan hücumların 

neticesi henüz kati olarak malum de· 
ğilse de, bu sabah söylendiğine göre, 

görüş şeraitinin fenalığı sebebiyle, 
bir kaç tayyare, müdafaa hattının ba· 
zı noktalarında bu hattı geçmiye mu· 
vaffak olmuştur. Fakat tebarüz etti
rildiğine göre, umumiyet itibariyle 
(düşman tayyareleri) bir taraftan mu· 
harebe tayyareleri ile karşılanarak di 
ğer taraftan da tayyare dafii topla -
riyle yolda bırakılarak geri dönmiye 
mecbur edilmiştir. 

(8)' inci derecedeki (50) lira aali ma
aslı bir vazifeye naklen tayin oluna
bilir. Şayet bu milıtahdem (140) lira 
ücrette henüz dört ıene bulunmamıı 
ise, bu takdirde kendisinin (9) uncu 
dereceye ait (40) lira asli maatlı bir 
memuriyete tayini mümkündür. 

8 140 15 155 
9 120 ıs 135 

10 100 15 115 
11 85 15 100 
12 75 ıs 90 
13 60 10 70 
14 50 10 60 

Bu madde mucibince verilecek mu
vakkat tazminat izahnamenin (19) 
uncu maddesinde yazılı olan ve 3656 
sayılı kanun hükümlerine tlbi bulun
mıyan odacı, kolcu, bekçi, evrak mü
vezzii, ücretli ve aidatlı tahlildar, 
daktilo ve ıteno gibi müteferrik müı
tahdemlerle kadroları (E) cetveline 
dahil masraf tertiplerinden alınan -
)ardan kezalik bu mahiyetteki müı • 
tahdemlere verilmiyecektir. 

Ücretlilerin muvakkat tazminatı; 
bu talimatnamenin (10) uncu madde
sinde izah edilen maa§lı memurlara 
ait hükümler dairesinde tediye edi -
lir. Ve bunların muvakkat tazmina -
tından da kazanç ve iktisadi buhran 
vergisi kesilmez. (İzahnamenin 13 
üncü muvakkat maddesine- müracaat) 

Memurların ıılı ıılı bir JaireJen 
diğerine geçmeleri 

Bir tayyare ltaybolJu 

Bı..murı aksine olarak meseli; (SO) 
lira asli maaşlı yüksek mektep mezu
nu bir memur (8) inci derecede 3 se
ne bulunduktan sonra ücretli bir va
zifeye nakledilecek olursa, bu memu
ra (8) inci dereceye ait maaş tutarı
nın iki üst derecesinin tekabül ettiği 
(210) lira ve şayet (8) inci derece ma
aıını üç ıene almamıt ise (50) lira 
aali maaşın tutarının bir üst derece· 

Londra, 9 a.a. - Dün gece müdafaa sinin tekabilt ettiği {170) lira Ucre
ve taarruz talimlerine iştirak eden tin verilmeıi caizdir. 
tayyarelerden yalnız bir tanesi bu sa- Şu kadar ki, gerek ücretli vazife-
bah üssüne dönmcmiftir. lerden maaılı memuriyetlere ve ge-

Chatham üsaünün tayyareleri ve rekıe maaşlı memuriyetlerden üçret
ıemileri araıtırmalar yapmaktadır • 11 vuifelere nakledilen memurların, 
lar. eaki vazifelerindelı:i hizmet müddet-

MADDE: 16 - Maa§lı ve ücretti 
memurların daima kendi meılekleri 
dahilinde kalmalarını temin etmek ve 
memurların sık sık bir daireden diğer 
bir daireye geçmelerine rnani olmak 
gayesiyle tedvin edilmiı olan kanu • 
nun {16) ~ncı maddesine göre; 
.~.-: Bır vekalet veya ona bağlı 

mudilrıyctlerden diğer bir vekllet ve
ya ona bağlı mildilriyetlere ve yahut 
bir vekalet veya 0 vekitete bağlı mü
düriyetlerden 3659 numaralı kanuna 
tabi olan müesseselere memur nakli, 
nakledilecek memurun menıup oldu
ğu vekiletin muvafakatine: 

(Sonu var) 
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Takas işlerinin tanzimi 

Takas Limited şirketinin 
vazifeleri ve faydaları 

. Ticaret Vekilimizin takas işlerimizin 

mekanizmasına dair mühim beyanatı 
le idare edeceğiz. Bu suretle piyasa 
başıbo~ olmaktan kurtulacak, ithal 
ve ihraç işleriyle uğraşanların mua
meleleri de bir tazyika maruz kalmak 
şöyle dursun bilakis kolaylaştırılmış 
bulunacaktır. 

111111111ııtt1ı111111111' .............. ' .. '""'" 

YARDIM EN BüYOK 
VİCDAN ZEVKiDiR 

Yurd yavrularına : 
Yoksul kardeşlerinizi kışın so
ğuk tan ve hasta olmaktan kur
tarmak için ESKi ELBJSE, 
AYAKKABI, ÇAMAŞIR'la -
rmızı Çocuk Esirgeme Kuru -
muna vermenizi kurum sayğı 
ile diler . .................................................... 

!
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BiBLİYOGR~I .......... '" ...................................... ' 
Ana 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

kamında ziyaret ederek kendisine, 
Biıyük Millet Meclisinde bir suale 
verdiği cevap münasebetiyle mübade
le ve tediye rejimimizi anlatırken ta
kas işlerinin de tanzim edileceğinden 
bahsettiğini hatırlatmış, hükümetin 
bu tanzim işini ne suretle yaptığını 
sormuştur. 

Ticaret Vekilimiz: 
- Takas işlerinin tanzimi, gunun 

büyük işlerinden biridir, diye söze 
başlamış ve: 

- İsterseniz takas nedir ve bizim 
için ehemiyeti neden ileri gelmekte
dir. Buna dair birkaç kelime söyliye
yim. Ondan sonra asıl sorduğunuz 

mevzua daha kolaylıkla girebiliriz, 
diyerek aşağıdaki mülakatı vermiş
tir; 

Zaman zaman takas primlerinin 
gayritabii bir surette şişkinliği ileri 
sürülmekte ve şikayetleri mucip ol
maktadır. Bu primleri normal hadle
rine indirmek için gerek ticaret po
litikası sahasında gerek dahili saha
da esaslı tedbirlere giriştik. Bu ted
birlerin tam manasiyle müspet tesir
lerini bir an evet elde etmek husu -
sunda devamlı ve aıkı bir mesai sar
feylemekle beraber zaman amilinin 
rolünü de müdrik bulunmaktayız. 

Çocuk esirgeme kurumu tarafın • 
dan ayda bir neşredilmekte olan Ana 
mecmuasının ağustos sayısı çok ne
fis bir kapak içinde, zengin münde
recatla intişar etmiştir. 

Her ay, biraz daha güzelleşen ve 
zenginleşen Ana'nın bu sayısında ta
nınmış imzaların, "Küçük çocuklara 
itaat", "yaşamak için yemek lazım:• 
ve "Zayıflamak" unvanlı makalelerı, 
"imtihan", "Bayanla bayın birlikte o
kuyacakları sayfa", ve "Hatay an~va
tana kavuştu" unvanlı röportajları 

vardır. Mualla İhsan Bora'nın, Rağıp 
Şevki'nin, Benice Kızılay'ın, Nezihe 
Araz'ın telif ve Münir Hayri Egeli'
nin terceme hikayeleriyle bir kat da
ha değer alan Ana bayanlar için ar
tık mükemmel bir mağazin ve bir aile 
mecmuası halini almıştır. Ev idaresi 
ve moda sayfaları, mükemmel bir ev 
kadınına çok faydalı malfımat verir. 

Taka. nedir? 

"- Biliyorsunuz ki, muhtelif iktı
sadi ve mali tesirler altında harici 
rnübadelatta normal usullere riayete, 
memleketine göre kısmen veya tama
men, imkan kalmayınca bu mübadele
yi temin için muvakkat bazı usullere 
müracaat zaruri olmuştur. Takas da 
bu usullerden biridir. Seneler geçtik
çe takas, birçok memleketlerde, ihra
cat ve ithalata imkan veren hemen ye
gane mekanizma haline gelmiş bulun
maktadır. 

Takasa, mal mübadelesi dolayısiy
le meydana gelen bir muameledir de 
diyebiliriz. Ayni mübadeleden farkı 

şudur ki faraza incir mukabili ma • 
kine satılmakla beraber, taraflar, bu 
malları aynen almayıp bedellerini 
binnetice milli para ile ve takas mua
meleleri delaletiyle tesellüm etmiş 

bulunurlar. Misalde olduğu gibi in· 
circilik ile makine ithalatı münase
bettar olmadığından ihracatçı ile ma
kine ithalatçısını karşı karşıya geti • 
ren bir mutavassıt unsur vardır ki 
buna takasçı diyoruz. Takasçı bir ıa· 
hıs veya bir mücsseae olabilir. Takas
çının rolü, adiyen tavassuttan ibaret 
değildir. Takasçı yerli ve ecnebi pi -
yasalardaki :fiatları tetkik eder ve kar 
şılaşmak lazımgelen unsurları arar, 
primleri hesap eder ve bunlara naza
ran ihracat veya ithalatı tahrik eyler. 
Bilhassa ithalat ihtiyaçlarını yakın. 
dan takip ederek, ihracat tacirlerini, 
ithalatın yapılacağı memlekete ihra -
cat yapılmasına teşvik eder. Bu mua
melelerden dolayı yalnız bir komis· 
yon ile iktifa edebileceği gibi; ithal 
ve ihraca ait mcsuliyetleri de üzerine 
alarak teşebbüsata girişebi1ir. 

iç ve dı§ piyaıalardaki 
muvazeneıizlik 

Halen cari mevzuatımıza göre, it
hal ve ihraç mallarımıza konulan cins 
itibariyle takyidat, takas usulünün 
her mala şamil bir şekilde işlemesine 
mani olmaktadır. Takas primleri ta· 
biatiyle bunun tesiri altında kalmak
tadır. Muhtelif memleketlerle olan 
muamelede ihraç mukabili elde edi . 
len ithal hakkının tam ihraç kıyme
tine muadil olmaması da ayrıca prim
lere müessir olan bir amildir. Fakat 
takas primini doğuran başlıca fimil, 
dahili fiyatlarımızla hariç fiyatları a
rasındaki muvazenesizlik, yani ihraç 
mallarımızın birçoğunun fiyatlarının 
yüksek oluşudur. Hariç ,fiyat servisi 
ile dahili fiyat servisi arasında muta
bakati temine yarıyan bu prim, itha
rntın şiddetini gösteren talebin fazla
lı ~ına, ihracat mallarının azlığına ve
) a çokluğuna. yüksek fiyat politika
s takip eden memleketlerin piyasa
rıı•zda yaptıkları tesirlere, arz ve ta
l l:ıin bir merkezde toplanmaması do
l ·ıısiyle aynı talebin muhtelif kim
E ere aynı zamanda yapılması sure
t yle hakikatte kuvetli olmıyan bir ta 
lel;ıin zahiren kuvetli olarak gösteril
ır.-si gibi hadiselere tabi olarak tahav 
v:.ıı;ıta uğramaktadır. 

Taka• iılerinin tanziminden 
neyi kastediyoruz? 

Takas işlerinin tanzimi söziyle, bi
ri takas işlerinin idaresine yeni bir 
~ . kil vermeği, diğeri takas fiyatları
nın anormal surette yükselmesine se
bebiyet veren amillerin tesirlerini ha· 
fifletmeği kasteylemekteyiz. 

Taka• limited ıirketinin 
selahiyet hududu 

ne olacaktır? 

- Takas Limited Şirketi, takas iş
lerini tanzim hususunda ne suretle 
selahiyet sahibi olmaktadır, her takas 
muamelesi bu şirket vasıtasiyle mi 
olacaktır? 

- Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki kanuna istinaden ka · 
bul edilip 5 ağustos tarihli resmi ga
zetede metnini gördüğünüz kararna -
meye göre, bir Takas Limited Şirke
ti teşkil olunmuştur. Bu şirketin sta· 
tüsü, İstanbul sicil ticaret gazete -
sinde aynı günde intişar eylemiş -
tir. Kararname hükümelerinin ne 
suretle icra edileceği hakkında hü • 
kümetle Takas Limited Şirketi ara -
sında ayrıca bir mukavele akt ve te
ati olunmuştur. Bu vaziyet dahilinde, 
Takas Limited Şirketi, kanuna müs
tenit bir kararname mucibince vazife 
alan bir teşekkül mahiyeti hukukiye
sini haiz bulunmakta, bu mahiyet şir
kete Iazımgelen kuvet ve kudreti ver
mektedir. 

Takaa Limited Şirketinin 500.000 li
ra olan sermayesi Milli Bankalardan 
Ziraat, lı ve Etibank tarafından te-
min olunmuştur. Şirket müdürlüğüne 

miili bankalarımız tarafından dirayet 
li ve çalışkan gençlerimizden İstan
bul Kambiyo Müdürü Salih Bangu
oğlu getirilmiş ve şirket filen İstan
bul'da şimdilik Ziraat Bankasında 
kendisine tahsis olunan dairede işe 

başlamıtşır. 

Şirketin vazifesi 

Takas Limited'in vazifesi, muhte -
lif memleketlerle yapılan takas mua
melerine ait primleri iç ve dış kon -
jonktür icaplarına yani iş hareketle
rine göre tanzim etmek olacaktır. Şir 
ket bizzat mal alım satımı muamelesi 
yapacak değildir. Takas primlerinin 
normal bir seviyede tutulabilmesi i
çin piyasada nazımlık hizmetini gö
recektir. Bu hizmeti yapabilmek için 
şirketi mali bakımdan takviye eyle -
mek maksadiyle sermayelerinde dev
letin doğrudan doğruya veya dolayı
siyle asgari yüzde elli nispetinde iş
tiraki bulunan müesseselerle Zirai 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ta
rafından takasla yapılacak ihracattan 
mütevellit ithal haklarının şirkete 

devri kabul olunmuştur. Keza 3018 
numaralı kanun mucibince müteşek
kil Tüccar Birlikleri tarafından ta· 
kasla yapılacak ihracattan doğan it
hal hakları da aynı suretle şirkete ve
rilecektir. Şirket bu hakları, alakadar 
lara primlerini vererek alacak ve ih
tiyacı olanlara primli olarak satacak
tır. 

Vekaletler arası bir komisyon 
teıkil olundu 

Kapağında "Her kadın, her vakit ve 
her yerde anadır" hakikatini taşıyan 
"Ana" türk kadınının ideal mecmua
sı olmuştur. Hararetle tavsiye ede • 
riz. 

!er dahilinde intaç ve tasfiye oluna
caktır. 

Gerek kliring mekanizması dahi
linde işliyen takas muameleleri, ge • 
rek aramızda anlaşma mevcut bulun
mıyan memleketlerle cari takas işle
ri, eskiden olduğu gibi muamele gö
recek yani bu husustaki kararnameye 
müstenit talimatname hükümleri dai
resinde yürütülecektir. Takas Limi -
ted Şirketi piyasaya ancak iki gün· 
denberi girmiştir. Kuvetle kani bulu
nuyoruz ki, ihracatçılarımız sahip bu
lundukları takas haklarını, Takas Li
mited kanaliyle paraya çevirecekler, 
yerli ve ecnebi bütUn bankalar da, bu 
kuvctli mali müesseıeye azami dere-
cede müzaharet eyliyeceklerdir. 

T akaıçılara bir tavsiye! 

Burada takasçılara bir tavsiyem 
olacaktır: büyük bir memleket işi 

muvacehesindeyiz. Hükümet icap e • 
den salahiyetleri vermek suretiyle 
Takas Limited şirketini harekete ge
çirmiştir. Her vatandaşın bu şirketin 
deruhte eylediği vazifenin iyi bir su
rette ifasını kolaylaştırması icap e
der. Bu teşekkülümüzün mesaisini 
resen veya dolayısiyle işkale teşeb
büs edeceklerin hareketlerini dikkat
le takip edeceğimizi bilhassa kaydet· 
mek isterim. Herkes bilmelidir ki 
makul ve meşru bir ticaret nevi olan 
takasçıhk, hava oyunu mevzuu yapı
lamaz ve yaptırılmıyacaktır. 

Piyasada fiyatlar hakkında 
tereddüt var mı? 

- İhracat mallarımıza ait fiyatla· 
rın henüz teşekkül edemediği mev
zuubahis oluyor. Piyasada tereddüt 
vardır diyorlar? 

- Bazı büyük ihraç maddelerimiz 
için piyasanın henüz açılmaması ve 
filen ihracata başlanılmaması tabia
tiyle fiyat teşekkülünde, evelki sene· 
]erde görüldüğü gibi, tereddütler hu· 
sule getirebilir. Kısmen alivre satış· 
lar yapılmakla beraber bu nevi satış
larda tüccarımızın ihtiyatlı hareket 
etmelerini tabii görürüm. 

Şu ciheti derhal ilave edeyim ki, 
bugünkü hava içinde ticari mübade -
leye ait şartların da müşkülleştiğini 
evelemirde kabul eylemek lazımdır. 
Her şeyden evel soğuk kanlılığımızı 
muhafaza etmek ve teşkilatlanmak 

mecburiyetindeyiz. Temas ettiğimiz 
bütün ecnebiler bize daima ne dere
ceye kadar teşkilatlandığımızı sor
maktadırlar. Dünya bir iktısadi teş
kilatlandırma devri yaşıyor. Teşki
latlanmıya olan lüzum ve ihtiyaç biz
de de esaslı surette duyulmaktadır. 
İhracatçılarımızın da aynı kanaatte 
bulunduklarını öğrenmekle memnun 
olmaktayız. Bu maksatla Ticaret Ve
kaleti, ihracatçılarla sıkı bir surette 
temastadır. Piyasamızı teşkil tlan
mış memleketlerin elinde oyuncak 
haline getirmek mevzuubahiı; olamaz. 
En büyük hüsnüniyetle takip ettiği
miz hattıhareket şudur: maliyet fi. 

Halk terbiye ve kültürüne hizmet 

Halkevleri 
yerlerde 

imkan olmıyan açılmasına 

halk odaları kurulacak 
1 - Halkodaları, Halkevleri gibi C.H. Partisinin 

Cümhuriyetçilik; Milliyetçilik, Halkçılık, Layiklik, 
Devletçilik ve İnkılapçılık prensipleri içinde çalışan 
kültür kurumlarıdır. 

Halkodalarının kapıları Partiye yazılı olan veya 
olmıyan bütün yurddaşlara açıktır . 

Ancak Halkodası Reisi veya İdare heyeti azası 
olabilmek için mutlaka C.H. Partisine yazılı veya 
devlet memuru olmak şarttır. 

Halkodaları açılma §artları: 

2 - Halkodaları eleman, bina ve para bakımından 
Halkevi açılmasına imkan görülemiyen yerlerde açı· 
la bilir. 

3 - Bir yerde Halkodası açılabilmesi için orada 
en az 50 azanın kaydedilmiş olması ve bir toplantı 
salonu ile bir okuma odasının ve odayı idare edecek 
kadar yıllık bir bütçenin sağlanması şarttır. 

Ayrıca bir okuma odası bulunmadığı takdirde 
toplantı salonunun münasip bir yerine kitap dolabı 
konulmak şartiyle hem salon hem okuma odası ola
rak kullanılabilir. 

4 - Halkodalarının açılma kararı ve çalışmasının 
umumi sevk ve idaresi Parti Umumi İdare Heyetinin, 
odaların, bütçesinin, binasının, tesisat levazımının te
mini Halkodalarının bulundukları yerin vilayet, ka
za, nahiye veya ocak Parti idare heyetlerinin işidir. 

5 - Bir yerde Halkodası açılması istendiği tak
dirde oranın Parti teşkilatı kademeye riayet ederek 
tekliflerini yapar. Vilayet İdare heyetleri bu teklif. 
leri inceliyerek açılma şartlarının tamam olduğunu 
anladıkları takdirde Parti Genel Sekreterliğine ya. 
zarlar ve alacakları emir üzerine hareket ederler. 
Parti teşkilatı olmıyan yerlerde bu teklifleri genel 
müfettişler yaparlar. 

6 - Açılmasına C.H.P. Umumi İdare heyetince 
karar verilen Halkodaları, Halkevlerinin yıldönüm
lerinde hususi törenlerle açılırlar. 

7 - Halkodaları salonları Partimizin prensiple
rine aykırı olmıyan veya başka siyasal partilerle il
gili bulunmıyan bütün ulusal cemiyetlerin toplanma· 
ları için açıktır. 

8 - Halkodaları toplantılarında bulunacaklar için 

Özel yerler ayrılmaz. Yalnız Cümhurreisi ile B.M.M. 

Reisine, Başvekile ve vazifeli bulundukları yerlerde 

Vali, Kaymakam ve Nahiye Müdürü ile oranın en 
büyük Komutanına yer hazırlanır. 

9 - Halkodaları çatısı altında derin samimilik 
ve arkadaglıJ. cluyt;uld•• lıU1'Uıu .,u ...... Dw ın:.l.l"l''"' ''"' 

kese aynı tekilde davranmak fikrine aykırı biı ha· 
reket düşüncesi Halkodalarında yer bulamaz. Toplan
tıya geç gelenler yer bulamazlarsa ayakta dururlar. 

Bu esaslar sıkı sıkıya korunduktan başka her 
Halkodasının bulunduğu yerin vaziyetine göre top
lantılarda girip çıkmanın ve salonda yer almanın dü
zene konulması ve huzur ile düzenin korunması için 
Halkodaları İdare heyetleri usul koyarlar, bu usul
leri vaktinde herkese ilan ederler. 

Halkodaları idare tarzı: 

10 - Her Halkodasının 3-7 kişilik bir idare he
yeti bulunur. İdare heyeti azalarını aynı miktarda 
yedekleriyle beraber Halkodası azası seçerler. İnti -
haplar iki yılda bir yenilenir. 

Azaların yeniden seçilmeleri caizdir. İdare heye
tinde münhal oldukça yedeklerden en çok rey alan
lar gelirler. 

Reislik vazifesi kendi aralarından seçtikleri bir 
aza tarafından yapılır. Reisin vazifesi odanın bağlı 
olduğu Parti İdare heyetince, Parti teşkilatı olmıyan 
yerde umumi müfettişlerce tasdik olunur. 

11 - Halkodası Reisi 13 üncü maddede yazılı ça
lışma mevzularında aydınlanmıya lüzum gördükleri 
hususlar hakkında C. H. Partisi Genel Sekreterliği 
ile, diğer bütün idari ve mali işlerde bağlı olduğu 
Parti teşkilatı Reisliği ile veya Umumi Müfettişlik
lerle muhabere edebilir. 

12 - Halkodası İdare heyetleri en az 15 günde 
bir toplanır. Başlıca vazifeleri şunlardır: 

a) Bu talimatın 13 ncü maddesinde sayılan iş
lerin yapılmasını sağlıyacak ve düzenliye • 
cek kararlar ve tedbirler almak. 

b) Hesapları tutmak, masrafları murakabe ve 
tasdik etmek. 

c) Halkodasına ait bütün demirbaş eşyanın def
terini tutmak, ve bunların korunmasına dik
kat etmek. 

ç) 20 nci maddenin altıitcı fıkrasında gösteri -
len çalı§ma defterini tutmaktır. 

.ı3 - Halkodalarından beklenen belli başlı işler 
şunlardır: 

a) Temiz bir toplantı ve konuşma yeri olmak 
(Çay, kahve, limonata, ayran gibi şeyler içi
lebilir. Her türlü alkollü içki yasaktır.) 

b) Bağlı olduğu Parti teşkilatının uygun gör· 
düğü gazete ve dergileri bulunduracak bir 
okuma merkezi haline gelmek, 

c) Halkı ilgilendiren faydalı mevzular üzerin
de konuşmaların yapılacağı bir muhit olmak. 

(Bu konuşmalar için Halkodasının bulundu· 
ğu yerdeki yurttaşlardan istifade olunacağı 
gibi İdare heyeti yakın Halkevlerinden kon
feransçılar davet ede bilir). 

ç) Halkodalarında belli günlerde, halk türkü
leri söylenir. Muhitte saz şairleri varsa on
lar dinlenir. Radyo varsa bundan, olmadığı 
takdirde gramofondan istifade edilir. 

d) Yerli raks (oyun) lar teşvik olunur. 
e) Karagöz, kukla gibi oyunlardan ve bu odalar 

için yazılmış piyeı;lerden istifade olunur. 
f) Yerli mahsullerden ve yerli mallardan za

man zaman sergiler yapılır. 
(Bu sergiler münasebetiyle yurttaşlara yer
li mahsullerimizle, yerli ~amulatımız hak -
kında kısa ve faydalı malumat verilmesine 
dikkat olunur.) 

g) Güreş, cirit gibi oyunlar, avcılık, binicilik, 
gibi sporlar teşvik ve tertip olunur. 

h) Ulusal bayramlarla diğer törenler bütün im
kanlardan faydalanarak coşkunlukla kutla
nır. 

i J Mahallin fakir ve hastaları ile ilgilenilir. 
14 - Kanununa tevfikan nikah merasimi yapıl. 

dıktan sonra Parti ve Halkodası azaları düğün ve ni
şan törenlerini Halkodasında yapabilirler. Belli şart
lar içinde Halkodalarında yapılacak nişan, düğün ve 
sair toplantı ve eğlentilerde alkollü içkiler kullanıl
ması yasaktır. 

Okuma salonları: 
15 - Her Halkodasının bir okuma odası bulunur. 
Bu okuma odasına kitaplar şu suretle temin olu

nur: 

a) Halkodası İdare heyetinin, bütçe takati nis
petinde satın alacağı kitaplardan, (İdare he
yetlerinin kendilerine zaman zaman C.H.P. 
Genel Sekreterliğince gönderilecek kitap lis
telerindeki kitaplardan tercihan tedarik et
meleri muvafık olur.) 

b) C.H. Partisi Genel Sekreterliğinin göndere
ceği kitaplardan, 

c) Teberrü suretiyle, (teberrü suretiyle veri. 
lecek kitapların okuma odasında okunmala
rına Halkodası idare heyeti karar verir.) 

16 - Okuma odalarındaki kitaplardan şu suretler· 
le istifade olunur: 

a) Belli gün ve saatlerde açık bulundurulacak 
okuma odasında istiyenler okuma odasında-

b) Belli günlerde yapılacak toplantılarda biri 
okur diğerleri dinler. Böylelikle ya bir ki
tap birkaç toplantıda bitirilir. Veya yalnız: 
bir toplantıda herhangi bir kitaptan ıeçilmit 
Jıtısımlar okunur. 
Köylüyü alakalandıran kanunlar da bu usul
le halka belletilir. 

c) İstekli olanlara en çok 15 günü geçmemek 
şartiyle, emanet suretiyle kitap verilir. Ki
tabı alan okur ve gününde geri verir. 
(Bu suretle verilecek kitapların kaybolma
sından Halkodası Reisi mes'uldür. Kaybol
manın önüne geçecek tedbirler alınamadığı 
takdirde bu fıkranın tatbikından vaz geçile
bilir.) 

17 - Halkevlerimiz gibi Halkodalarımız da Türk 
inkılabı prensiplerinin halk arasında yayılması, 
derinleşmesi ve kökleşmesi için kurulmuş kurumlar 
olduğuna göre kütüphanelerde ve okuma odalarında 
bulundurulacak eserlerin de bu esasa uyar mahiyette 
olmaları tabiidir. 

18 - Halkodalarında türk harfleriyle yazılmıı 

eserlerden başka eser bulundurulmaz. Mevcut kitap· 
ların adını ve muharrirlerini bildiren~iıteler her yıl 
sonunda Parti Genel Sekreterliğine gönderilir. 

19 - Her Halkodası birisi haziran, diğeri de İlk
kanun ayları sonlarında olmak üzere çalışmalarını 
gösterir birer rapor hazırlıyarak bir örneğini bağlı 
olduğu Parti kademesine, bir örneğini de Parti vi
layet idare heyetine gönderir. 

Parti teşkilatı olmıyan yerlerde bu raporlar yal
nız bir örnek olarak Umumi Müfettişliğe gönderilir. 
Parti vilayet idare heyeti reisi ve umumi müfetti§ 
vilayet veya bölgesi içindeki Halkodalarının bu ra
porlarını birleştirerek mütaleası ile birlikte C.H.P. 
Genel Sekreterliğine yollarlar. 

20 - Her Halkodası şu defterleri tutmıya mec-
burdur: 

1 - Aza kayıt defteri, 

2 - Hesap defteri, 

3 - Gelen giden evra!cın kayıt defteri 
4 - Demirbaş eşya defteri 
5 - Kütüphane kütüğü (Bunun bir adı da kü

tüphane giriş defteridir). 
6 - Çalışma defteri: (15 gün içinde Halkoda

sında ne yapıldığı, kaç kişi geldiği, her 15 
günde bir idare heyeti toplantısında bu def
tere kaydedilir. Ve 19 ncu maddeye göre 
verilecek raporlara bu defterdeki maliımat 
esas olur.) 

Takas işlerini tanzim etmek istiyo
ruz; takas işlerinde spekülasyona ma
ral kalmamak ve ihracattan eve] it -
hcil muamelelerini, ihraç imkan ve ka
b•liyetlerine göre ayarlamak maksa • 
diyle şimdiye kadar müteferrik eller 
delaletiyle yapılan bu kabil muamele
leri Takas Limited Şirketi unvaniyle 
vücuda getirdiğimiz teşekkül kanaliy 

Takas Limited Şirketi ile hükümet 
arasındaki münasebatı idare etmek ve 
umumi konjonktüre göre şirkete ica
beden direktifleri vermek üzere Tica
ret Vekiileti Dış Ticaret Dairesinin 
reisliği altında Merkez Bankası mü
messillerinin de iştirak eyliyece~i 
Vekaletler arası bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Umumi, mülhak ve hususi 
bütçeli devlet daireleri ile kararna
mede beyan edilen müessesat ve şir
ketlerin yabancı memleketlerden ya
pacakları mübayaata müteallik mu -
kavelelerin tediye şart ve hükümleri 
bu komisyonla bilistişare tesbit olu
nacak ve aktedilmiş bulunan muka. 
velelerin mali hükümleri de komisyo
na tevdi olunacaktır. Komisyon bu 
kabil mübayaalar için ticari anlaşma
larımızın hudutları içinde tediye su
huletleri arıyacak ve ihtiyaçlarla ö
deme imkanlarını telif hususunda sar
fı mesai eyliyecektir. Mevzuubahs 
ettiğim kararnamenin meriyetinden 
evci başlamış yani tescil edilmiş bu
lunan takaa mtıaıneleleri, eski hüküm 

yatlarımıza makul bir kazanç payı i- ' 
!ivesi ııuretiyle teşekkül edecek fi. de bir haber çıktı. Almanlar gümrük
yatları tutmak ve bunun için ne la- !erimize gelmiş olan malları geri 
zımsa yapmak kararındayız. çekmekte, siparişleri kabul etmemek-

Almanlarla olan ticari münase. te imişler, doğru mudur? 
- Bu haberi ben de gördüm. Der-

betlerimi~ mut~t seyrini hal tahkik ettirdim. Aldığım malfı _ 
takıp edıyor mata göre, gümrükte uzun zamandan 

- İstanbulda münteıir bir gazete- beri kalmıı, ithal edilınemiı mallar 

geri çekilmektedir. Bunun da normal 
hadiseler olduğu alakadar bankalarca 
kabul olunmaktadır. Mensucat mü
messillerine Alrnanyadan son hafta 
içinde, işarı ahire kadar, manifatura 
satmamak emri geldiği doğrudur. Bu 
emrin sebebi, sadece ticaridir. Ve ilk 
defa vaki olmuş da değildir. Sipariı 

çok olduğu zamanlar ticari müşküla
ta mani olmak üzere satışları iki, üç 
hatta dört ay kadar durdurup marşe
yi hafifletmek maksadiyle yapılmak
tadır. Filhakika, evelki aylarda fazla 
miktarda mensucat satııı olmuıtu. 

Almanya ile olan ticari münaseba
hllllz mutat seyrini takip etmektedir. 
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Cümhurreisimiz 
Bolu'da 

(Ba~ı 1. ci sayfada ) 

Kocaeli ormanlıklarında vazi
yet daha feci ! Lakin eğer Cüm
hurreisimiz Bolu' dan Düzce'ye 
g.Lmit olsalardı, kasabadan bir
az ötede kendilerine aynı işsizlik 
f .teayetinde bulunan bir takım 
yeni halka tesadüf edeceklerdi. 
Bunların oturduğu yer, 1923 te 
kesif ormanlıktı. Karadeniz'in 
geçim imkanı vermiyen sarp ve 
kısır bölgelerinden kalkıp göçen
ler, bu ormanlıkları kestiler, yak
tılar. Bir müddet keresteden, bir 
müddet orman harabesinin kısa 
bir müddet için bol mısır veren 
muvakkat münbitliğinden istifa
de ettiler. Şark'ta ve cenupta, 
istediğiniz kadar nüfusa istediği 
kadar ekmek veren kuvetli ve 
zengin topraklarımız bo§turlar. 
tık alınmak lazımgelen tedbir
lerden biri, Anadolu içinde key
fi göçlere mini olmak, hatta böy
le bölgeleri maişet sıkıntısına 
dü§Üren bazı aykırı keaaf etleri 
tasfiye etmektir. 

Trakya'da 
tahşidat 
yalanları 

(Başı 1 inci say! ada) 

tir. Çünkü ıimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da sulh için ça· 
Iıımaktadır: Balkan anlatması, Sa
da bat paktı, muhtelif devletlerle 
yapılan dostluk anlaşmaları, ve ni
hayet lngiltere ve Fransa ile im
za edilen deklarasyonlar hep sulh 
cephesini kuvetlendinnek içindir. 
O halde bu tah§idat fayialannın 
manası nedir? Bu tahşidat kime 
müteveccihtir? Bulgaristan'al Ha
yır, Türkiye, Bulgaristan'la da, bü
tün komşulariyle ve bütün devlet
lerle olduğu gibi daima en iyi mü
nasebetleri idame ettirmek arzu
sunda ve kararındadır. Onun için 
daima bir aulh cihazı olarak iıliyen 
Balkan paktı buna dahil olmak is
tiyen Balkanlı devletlere açık bıra
kılmııtır. Bu pakt, timdiye kadar 
Balkan sulhuna yapmıı olduğu hiz
metleri bundan sonra da aynı ku
vet ve kudretle yapmakta devam 
edecektir. 

Halkevleri, Almanyanın kara 
orman bölgelerindeki çalıtma- Peki öyle ise bu tahtidat ~yia -

sının esası yok mu? Kara ve heye
lardan istifade edecek ve uata-

canh haberler işaasından zevk ve-
lar bulunacak olursa, Bolu kasa- ya menfaat duyanlar, her sene ol-
ba ve köylerinin bir hayli ahali- duğu gibi bu sene de Trakya'da 15 
ıi, tahta el sanatlarından mühim ağustostan 21 ağustosa kadar ya
bir kazanç temin edeceklerine pılacak olan büyük manevraları 
fÜphe yoktur. Ankara ile latan - vesile ittihaz etmişler ve tahtidat 
bul arasında muntazam işliyen haberlerini bundan çıkarmışlardır. 
iyi bir seyahat yolu, buralarını Halbuki bilmiyorlar, ve yahut bil
iki mühim merkez halkının do. dikleri halde mahsus saklıyorlar ki, 
laşma, oturma ve gezinti yeri ha- bu manevralara birçok ecnebi ata
Hne getirerek, vilayet halkına femiliterleri meyanında Bulgaris-

• tan atatemiliteri de davet edilmiş-
büyük bir yardım temın elmit 0 - tir. Bulgaristan ataıemiliteri de, 
lacaktır. dünyada ıulh ve emniyet unsuru o-

ULUS 

/Peşin para veaçıkarthrma 
ile satılık emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından · 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozitosu 

708 

737 

738 

739 

746 

Kurtuluş M. Eski Menzilhane, yeni Adatepe 
S. kadastronun 351 ada 13 parselinde kayıtlı 
arsanın 4 hissede 3 hissesi (tamamı 218 M2.) 

işbu arsanın bir kısmı üzerinde hissedar Hur
şid'in evi vardır. 
Mecidiye mevkiinde, şarkan Petir bağı, gar
ben Ali Riza bağı, Şimalen dere, cenuben ha-
zineye ait arazi. 8620 M2• tarla, kadastronun 
1737 ada 37 parselinde kayıtlıdır. 
Keçiören Cevizlikır mevkiinde, şarkan yoi, 
garben yüzbaşı Şakir bağı, şimalen muallim 
Ali Riza bağı, cenuben Topçu Mehmet ve 
Hacıkoç bağları, Kadastronun 1721 ada 35 
parselinde kayıtlı 17034 MZ. tarla. 
Keçiören Cevizlikır mevkiinde, Kadastronun 
1721 ada 70 parselinde kayıtlı 300 M2. tarla 
ve kulübe. 
Keçiören Cevizlikır mevkiinde, şarkan yol, 
garben kısmen çeltikçi İsmail, kısmen İbra
him ve Hakkı bağları, cenuben Hacıbey bağı, 
Kadastronun 1721 ada 25 parselinde kayıtlı 
17086 M 2• tarla. 

747 Keçiören Çoraklık mevkiinde, şarkan Cicioğ
lu veresesi bağı, garben Meryem evi, cenuben 
Maryam Eroltun bağı, şimalen bağ yolu ve 
Yusuf Akcura bağı ile Mahdut, Kadastronun 

491.-

603.-

2555.-

100.-

4272.-

1716 ada 5 parselinde kayıtlı 500 M 2• arsa ve " 

98,20 

120,60 

511,00 

20,00 

854,40 

harap bekçi kulübesi. 200.- 40,00 
1. - Yukarda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık 

artırma ile satılıktır. 
2. - Artırmıya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle

rini Noterden tasdik ettirmeleri, ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nispet dairesin-

de tezyit eylemeleri lazımdır. . 
3. _ İhale 21-8-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komısyo

nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine müracaatları. (3005) 

Eski devirlerde, ormanlar is- )arak vazifesini daima hakkiyle 
tendiği gibi kesilip biçildiği de- baıaran ve başaracak olan türk or- gıyabınızda yapılan duruşma sonun • 
virlerde şartların batka türlü ol- dusunun manevralarında hazır bu- da iki yüz liranın mahkeme masrafı 
dugu"" nu zannetmeyiniz: bu yağ- lunacak, ve bütün vaziyeti takip ve yüzde on avukatlık ücretiyle bera-

d ber tahsiline 3. 8. 939 tarihinde karar madan yalnız bazı beyler ve mü- etmek fırsatını elde e ecektir. Hiç 
teahhitler istifade ederlerdi. Trakya'da askeri bir harekete giri- verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur. 
Yoksa bu dağlarda eşkiyalığm ve tilecek olsa, Bulgaristan'ın sali.hi- Ekmek ahnacak (3684) 13648 

b .1. . yet sahibi, ahvale vakıf bir mümes· Mut Asliye Hukuk Mahkeme-
gene gur etçı ığın geçer ıanat- sili buraya davet edilir mi? l•te J d Ok 1 Artt 
lar olmasına ihtimal var mı idi? 'Jf Silifke an anna u u il'• sinden : 

sırf bu davet bu ıayiayı en beliğ ve ma ve Eksiltme Komisyonu Baıkan Muş belediyesine 800 liraya borçlu 
Düzce halkının büyük bir kısmı en açık bir surette yalanlamıya ki.- lığından : Macar tabasından Kuvaş varisi Aytai 
toprağa el bile sürmezler, saray fidir. . . hakkında Muş asliye hukuk mahkeme 
hazırından taayyÜ§ ederlerdi. T k d 1. ı·· k d ı - Eksiltmeye konulan ış: 210 bın b d e rar e e ım: ur or usunun . . sinde cereyan eden gıya i duruşma a 
V-.. ; D-1-t..l- -r-s--- -:~,_L:~lö::.••- -··-•-· ...... -Tt .. __._....,..,...kilo ~tiJ:.. t• "'1525 1 Ti ıru -nnan- - xu-•n taiiibbUdü-

h ·b· · .. r k Tahmin bede ı r. ıra o up mu - -~ 
na, orman ta rı mı on ıyen a- aynı ayda ve hemen aynı tarihlerde vakkat teminat miktarı 1614 lira 37 yerine getirmediğinden almıı olduğu 
nunlarımızı engel gösterenler bu yapılan periyodik manevralar ve 800 liranın mirasçısı Aytaiden ma mas 

eski• rastgele tahrip kazancının denemelerdir. Her memleket kendi kuruştur. . k 
1 

f 1. 1 raf 100 lira ücreti vekaletle birlikte 
2 _ Eksıltme apa ı zar usu ıy e . . k 

tadını unutmıyanlardır. Orman- askerine zaman zaman modern si - 5 v 1939 .. ··ne rastlıyan cu- tahsiline 23.6.939 tarıhlı ve 61 sayılı el 
ı-hl 1 t 2 agustos gunu . . . B 1 "k • 

lar bir servet iseler. itleteceğiz a ara an reneman yaptırır. Bu, .. .. t 10 d Silifke 3"andarma rar verılmıştır. orç unun ı ametga -
' un hem hakk h "f ·d· ma gunu saa a h h 1 b 1 d • d · b ·1· 

Ve bu i•letme orman bölgeleri on 1
' em vazı eın ır. k 1 b' as nda toplanan komisyon ı meç u u un ugun an ış u 1 am 

,. Bize gelince, biz biliyoruz ki. sulh 0 u u ın ı h'.k ·· ·ıı:: bl' • k k · 
halkına g""4"'im verecektir. Bu İ•· ' tarafından yapılacaktır. u mu .. 1 dne~ .te ıg ma amma aım 

-3' ,. kuru bir sözle korunmaz. Sulhu ko- 1 k 1 1 r 3007 
letmen.ın dah·ı ka•f"ı gelmedigvi 3 - Ekmek için konulacak unun ve 0 ma uzere ı an ° unu · 

rumak için harpten daha kuvetli 
bölgeler halkına her tarafta zi- olmak lazımdır ki harbi bütün sey- ekmeğin evsafıİve şeraiti okul salo -
raat itleri bulmak güç değildir. yieleriyle sindirelim. nunda asılıdır. steyenlere bedelsiz ve 

Fakat bize öyle geliyor ki geniş Türk askeri ise bugün harbi yıl- ril!r:_ Eksiltmeye gireceklerden ka _ Muhabere ve Mü. V. 
· Jet eler ormanlık bo··1gelere dıracak kuvettedir. Türk askerı· ıt m ' nuni ikametgah ve ticaret odalarında 

h t t • d 11 el ... sulhun en büyük garanti unsurla-ıeya a emın e en yo ar, ._. kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara· 
l · k. f · ·· rmdan biridir: hüriyetin ve mede • nat arının ın ııa ı ve yem goç- nacaktır. 

k h 1 niyetin koruyucusudur. 
Münhal memurluklar 

leri menetme , em orman arı· "'* s - Eksiltmeye gireceklerin buyak Münakalat Vekaletinden : 
mızı tahripten, hem de ormanlık kat teminat için sandık makbuzu veya 1 - Vekaletimiz devairinde .mün -
bölgeler halkını sefaletten kur• banka mektubiyle teklif mektupları • hal bulunan 35 lira asli maaşlı kalem 
tarmağa imkan verecektir. nı kanunun tarifatı dahilinde ve ka- şeflikleriyle 30, 25 ve 20 lira maaşlı 

F. R. AT AY palı zarf içeriksind.e ihale saa1ti~d1e.n memur ve katipliklere vİe 200 lira ay-
bir saat önce omısyona verme erı a- lık ücretli Almanca ve ngilizce mü
zımdır. tercimliklerine ve 75 lira aylık ücret

Bu saatten sonra verilecek mektup- li daktiloluğa müsabaka ile memur 

Ziraat Vekaleti 
NOT: Bu makale İ&tanbul'dan paı:artesi 
sabahı postaya atıldıiı halde ancak dün 
matbaamıza C'elmiıtir. 

Maarif Vekili dün 

İstanbul' da muhtelif 

müesseseleri geıdi 
(Başı 1. ci sayfada ) 

zım Dirik dün Edirne'ye dönmüştür. 
Maarif Vekilimiz Hasan - Ali Yü -

cel teftişleri esnasında umumi müfet
tiş Kazım Dirik'ten Trakya'yı alaka -
dar eden bir çok meseleler etrafında 
malCımat almışlar ve eğitim kursu mer 
kezi ile mıntaka dahilindeki arteziyen 
kuyuları ile alakadar olarak ve bu ku 
yuların gerek açılmalarında ve gı:rek 
işletmelerindeki çalışmalarından ve 
başarılarından dolayı küçük türk sa
natkArlarını takdir eylemişlerdir. 

Maarif vekilimiz ayrılırken daha ge 
niş bir surette tetkikatta bulunmak ü

Ecza alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müeaseseai Direktörlü
ğünden : 

1 - Müessese ihtiyacı için 78 ka -
lem ecza ve mevaddı mülevvene ve 
analiz maddeler açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (2655) li 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 199 lira 13 
kurut olup banka mektubu veya vez -
ne makbuzu ve devletçe kabule şayan 
hazine tahvili teminat olarak kabul 
olunur. Tahvilatın da hazineye tesli -
mi şarttır. 

4 - İhalesi 28. 8. 939 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Buna ait şartname mü 
esseseden bedelsiz olarak verilir. 

5 - (2490) sayılı kanunda yazılı 
şartları haiz olan isteklilerin tayin e
dilen gün ve saatte Ziraat Vekaleti 
muhasebe direktörlüğünde toplana -
cak olan komisyona müracaat etmele-
ri. (3647) 13630 

zere ilk fırsatta tekrar Trakyaya ge- --------------
leceklcrini bildirmişlerdir. Zayi - 1930 senesinde Kiği nüfus 

memurluğundan tashihen aldığım nü-
Zayi - Memurin kooperatifine ait fus kağıdımı kaybettim. Yenisini ala· 

1936 No.lu hisse senedimi kaybettim. cağımdan eskisinin hükmü olmadığı i 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük - lan olunur. 
mü olmadığı ilan olunur. 2993 Mehmet Çınar 

P. T .T. merkez muhasebecisi 
Hüseyin Sever 2990 

Zayi - 329-330 senesinde Tekirdaf 
mektebi idadisinden aldığım tasdikna 
meyi zayi ettim. Yenisi alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

2999 Nusret Trak 

Zayi - Beypazarı ilk mektebinden 
1935 senesinde aldığım 385 sicil numa 
ralı şahadetnamemi kaybettim. Yeni -
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 
2989 Emin Kılıçaslan 

ların kıymeti olmadığı ilan olunur. alınacaktır. 

(6077 /3686) 13650 A - 35 ve 30 lira maaşlı şeflik ve 
memurluklarla Almanca ve İngilizce 
mütercimliklere lise ve yüksek mek -
tep mezunları. 

B - 25 ve 20 lira maaşlı memur ve 
katipliklerle 75 lira aylık ücretli dak

Sungurlu Asliye Hukuk Mahke- tiloluklara orta mektep mezunları iş-
mesinden : tirak edebilirler. 

Mahkemeler 

II - Taliplerin hal tercümesi, tah
Sungurlu belediye kabilesi İsmail sil derecelerini gösterir belge, sıhat ra 

kızı Fetiye Aydoğa'nın İstanbul'da poru, askeri terhis vesikası ile hüsnü
Galatada şarap iskelesi demir tüccarı hal ilmühaberlerini dilekçelerine iliş
vasıtasiyle kocası şoför Tahir aleyhi- tirerek en geç 15. 8. 939 salı günü ak
ne açtığı boşanma davasının cereyan şamına kadar Münakalat vekaleti zat 
eden duruşmasının yevmü muayyeni işleri ve sicil müdürlüğüne tevdi et -
olan 17. 7. 939 tarihinde kendisine ila- meleri. 
nen tebliğat yapıldığı halde gelmedi- III - Müsabaka imtihanı 21. 8. 939 
ği gibi bir vekil de göndermemiş ol - pazartesi günü icra edilecektir. 
duğundan mumaileyhin gıyabında mu iV - Müsabakaya iştirak edecekle
hakeme icrasına ve kendisine gıyap rin imtihan günü olarak ilan edilen 
kararı tebliğine karar verilmiş ve bu günde imtihan mahallinde isbatı vü -
baptaki duruşmada 21. 9. 939 perşem- cut etmeleri ilan olunur. 

13590 be günü saat 9 talik edilmiş olduğun- (3626) 
dan mezkür günde mahkemede bizzat --------------
bulunması veya bir vekili kanuni bu
lundurması ve aksi takdirde gıyaben 
muhakemenin devam edeceği ve bir 
daha mahkemeye kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 

3006 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah 
kemesinden : 

Safranbolunun Musalla mahallesin-

Kirahk dükkônlar 
Ağazade vakıf akarlarından Koyun 

pazarı caddesi üzerinde inşa edilmek
te olan B kısım dükkanlar kiralana -
caktır. İsteklilerin 21 ağustos 939 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacak mü-
zayedeye iştirakleri. 3002 

de kasap Mehmet Ali yanında Kayse- Zayi - Ankara kız lisesi birinci 
rili Emine Ankarada Anafartalar ma- sınıfından 10 • 2 - 936 tarihinde aldı
hallesi Önder S. 16/18 No.lu evde ğım 1189 No: lu tasdiknameyi kaybet 
Mustafa Önen tarafından aleyhinize tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
açılan davadan dolayı ikametgahını -j 'ıükmü olmadığı ilan olunur. 
zın meçhuliyetine mebni ilanen dave-l Sümerbank Yerli mallar pazarı 
tiye ve gıyap kararı tebliği suretiyle muhasebesinde Fatma Jale Küpeli 

-7-
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--Memurluk müsabaka ----
İmtihanı ------

T. C. Ziraat Bankasından : -------Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak = 
üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. = 

Müsabakaya girebilme.k için en az orta mektep mezunu olmak ve =: 
yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. = 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 
evci memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki imtihanlara orta mektep mezun
ları alınmıyacaktır. 

------------Orta mektep mezunları için 6 ay, lise mezunları için azami bir =: 
sene devam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP ltfE ... =: 
ZUNLARINA 40 - 50, LİSE MEZUNLARINA 60 - 75 liraya kadar _ 
ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle miitenasip surette ücret 
verilir. Bunların barem kanuniyle muayyen derece hakları staj dev
resinde mahfuz tutulmakla beraber staj devresini takiben yapıla
cak mesleki imtihanda muvaffak olanlara TEKAÜDE TABİ DA
İMi AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE 
MAAŞI TEDİYESİNE BAŞLANIR. 

Bir yabancı dile (fransızca, ingilizce, almancaya) bihakkın va
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş veri
lir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 
askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. 

-------------------------------Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesin
deki şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet =: 
devresinden sonra BİR SENE İÇİN AVRUPADAKİ BANKA- -
LAR NEZDİNDE STAJA GÖNDERİLEBİLECEKLERDİR. = 

Müsabaka imtihanlarına ADANA, AFYON, ANKARA, AN- = 
TALYA BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, Dİ- = 
YARBAKIR, EDİRNE, ERZURUM, ERZİNCAN, ESKiŞEHİR, = 
G. ANTEP, GİRESUN, İSTANBUL, İZMİR, KARS, KASTA- = 
MONU, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, SAM- = 
SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, TOKAT, VAN, YOZGAT,= 
ZONGULDAK şubelerimizde orta mektep mezunları için 25, 26 a- =: 
ğustosta lise mezunları için 28 ve 29 ağustosta saat doku~da başla- = 
nacaktır. =: -Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler- _ 
den imtihan yapılacağı yukarda isimleri yazılı şubelerimizden el- = 
de edilebilecek izahnamelerde görülebilir. = -İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka = 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel İşleri Müdür- =: 
lüğüne 24-8-939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 3004 -- -

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr:-

Ekmeklik un alınacak 
Yozgat Jandarma Erat Okulu Komutanlığından 

Muhammen bedeli Azı Çoğu Çoğunun bedeli 
Kurut Sa. Kilo Kilo Lira 

Teminatı 

Lira Cinsi 

10,97 170000 180000 19620 1742 Ekmeklik un. 
Yozgat jandarma okulunun 1-9-939 tarihinden 31-8-940 tarihine kadar 

bir senelik yukarda miktarı yazılı ekmeklik unu 10-8-939 tarihinden itiba
ren kapalı zarf usuliyle (15) gün müddetle eksiltmeye konulmuş ve 25-8-

939 tarihinde cuma günü ihalei katiyesi icra kılınacağından taliplerin mu
vakkat teminatlarını malsandığına teslim ederek makbuzlariyle sözü ge
çen günde Yozgat jandarma okul satınalma komisyonuna müracaat eyle· 
meleri (5989-3692) 13656 

Muhtelif yiyecek 
ve saire alınacak 

Çanakkale Vilayeti Daimi · Encümeninden 
.Alınacak mevaddın Asgari kilosu Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

cinsi Kilo Lira K. Lira K. 

Çamaşır çividi 500 adet 
Yumurta 2000 

" 24 kalem kuru sebze 637 .. 
Tavuk eti 200 .. 
Balık 200 .. 
Batum gaz yağı 600 .. 
Koyun eti 2000 ,, 
Kuzu eti 2000 .. 
Süt ve yoğurt 10000 .. 
Birinci nevi ekmek 7000 .. 
Meşe odunu 25000 

" Sömikok kömürü 50000 
" 

12 50 
30 

1255 
120 
80 

102 
860 
900 

1400 
700 
250 

1500 

94 
2 25 

94 12 
9 
6 
7 56 

64 50 
67 50 
94 
52 50 
18 75 

112 50 
Kriple maden kömürü 50000 ,, ıooo 75 
15 kalem yaş sebze 3900 ., 286 25 21 47 

1 - Çanakkale memleket hastanesinin 939 yılı ihtiyacı olan yukarda 
cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşe vesairenin 14-8-939 pazartesi günü saat 
15 te ihalesi icra edilmek üzere açık eksiltme müddeti 5-8-939 tarihinden 
itibaren on gün temdit edilmiştir. 

2 - Taliplerin §artnameleri görmek ve izahat almak üzere encümen 
kalemine müracaatları ilan olunur. (6031-3696) 13660 

Siyasal bilgiler okulu 
kabul sartları 

.;, 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör-lüğünden 

Kayıt 25 Ağustosta ba§lar 23 eylülde biter ve yalnız Jl'l7~rt~si. 
pertembe günleri mesai aa.ıt•Jerinde yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara' da Siyasal Bilgiler Okulu, ı~
tanbul' da Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlükleridir. Müracaat 
bir istida ile ve bu iatidaya bağlı a§ağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı a. 
sılları, 

2 - 8 tane 4,SX6 boyunda fotoğraf 
3 - Atı kağıdı 
lmtiha·nlar 25-9-939 pazartesi günü saat 8,30 da ba§lar. T afsi-

lit müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) 13643 
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40.000 adet kilim 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (350) üç yüz elli kuruş olan 
(40.000) kırk bin adet kilim kapalı 

zarf usuliyle münkasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 28. ağustos 939 pazarte
si günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8250) sekiz bin 
iki yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (700) ye -
di yüz kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

Yatak kıhfhk bez 
ah nacak 

ULUS 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evetine kadar M. 

lan edilen bir takım isterlizasyon ci
hazının alınmasından vazgeçilmiş ol
duğundan evelce yapılan ilanlar hü-
kümsüzdür. (3630) 13629 

10,000 (İft mahmuz ahnacak 
M. M. Vek&leti Satın Alma Ko- M. V. satın alma komisyonuna verme-

misyonundan : leri. (36S8) 13634 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (37) otuz yedi kuruş olan 560.000 
beş yüz altmış bin metre yatak kılıf -
lığı bez kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ağustos 939 cuma 
günü saat on dörttedir. 

3 - İlk teminatı (11610) on bir bin 
altı yüz on liradır. 

4 - Evsaf ve ıartnamesi {10) on li
ra 36 kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonuni:lan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
lerL (3578) 13548 

Kaputluk kumaş 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi
yatı (55) kuruş olan 10.000 çift mah -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- muz kapalı zarf usuliyle münakasaya 
misyonundan : konulmuştur. 

1 - Beher metresine tahmin edilen 2 - İhalesi 1. eylül 939 cuma gü -
fiyatı {305) üç yüz beş kuruş olan nü saat 11 ded~r. • 
50.000 elli bin metre kaputluk kumaş 3 - İlk temınatı (412) lıra 50 ku -
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko _ ruştur. 
nulmuştur. 4 - Evıaf ve şartnamesi her gün 

2 - İhalesi 4 eylül 1939 pazartesi öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
günü sat on birdedir. misyonundan bedelsiz olarak alınabi-

3 - İlk teminatı (8875) sekiz bin lir. 
sekiz yüz yetmiş beş liradır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

4 - Evsaf ve şartnamesi (nO) yedi sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
yüz yetmiş kuruş mukabilinde M. delerinde gösterilen vesaikle teminat 
M. V. satın alma komisyonundan alı- ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
nabilir. behemhal bir saat evetine kadar M. 

Harta ve Proje işleri 
işletmeleri kurumundan: 

Manavgatın Ulan, Nifrit ve Sorkun ovalarının sulan
ması için harita alınması ve proje tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli T. L. 6300.- (Altı bin üç yüz) lira
dır. 

Eksiltme 28 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Ziraat lıletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat T. L. 473.- (dört yüz yetmiş üç) li
radır. 

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat lıletmeleri Kurumu ln
ıaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su İşleri Mütehassıslığm-
dan alınabilir. (3351) 13317 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. 
M . V. &atın alma komisyonuna verme 
Ieri. {3S7 S) 1354S 

28 kalem Elektrik 
malzemesi alınaccik 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 M. V . satın alma komisyonuna verme 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- Jeri. <3663) 13639 p • k •ı 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 2700 adel yastık kılılı alınacak ' eşın para ve açı arttırma 1 e 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

Temizlik malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

behemhal bir saat evetine kadar M. M. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ı k 1 k 
v. satın alma komisyonuna verrnele - misyonundan : satı ı em a 
ri . (3576) 13546 l - Beher adedine tahmin fiyatı 

1 - Ordu ihtiyacı için 35 kalem 
temizlik malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 17.8.939 perşembe 
günü saat 1 l de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

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

1 - Kapalı zarf usuliyle 28 kalem 
elektrik malzemesi satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 5500 lira olup m 
teminat miktarı 412 lira SO kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 22. 8 
939 salı günü saat ıs de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuµ
larını muayyen saatten bir saat eveli· 
ne kadar komisyona vermeleri. 

(2162) 12730 

Sahra pili alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : Dolap yaptırılacak 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

M. M. VekiJeti Satın Alma Ko- 4910 lira olan 6500 tane sahra pili açık 
misyonundan : eksiltmeye konmuştur. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 2 _Eksiltmesi 15. 8. 939 salı günü 
(910) lira olan iki adet çamaşır dola- saat ıı dedir. 
bı ile dört ade! ecza dolabı pazarlıkla 3 _ tık teminatı 398 lira 2S kuruş 
satın alınacaktır. olup ıartnamesi komisyonda görülür. 

2 - Pazarlığı. 11. Ağustos 939 cuma 4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
günü saat onda yapılacaktır. Şartna - minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
meıi her gün öğleden sonra M. M. V. delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş
ıatın alma komisyonunda görülebilir. Jerle iştigal ettiklerine dair ticaret o-

3 - Talip olanların (137) liralık te- dasından alacaklan vesikalarla birlik
minatlariyle birlikte yukarıda yazılı te muayyen giln ve vakıtta M. M. V. 
pazarlık gün ve saatinde M. M. V .... ıatın alma komiıyonunda bulunmala -
tın alma komisyonunda hazır bulun - rı. (2700) 12648 
malan. (3599) 1356S , , 

K 1 k lb. 1.k k Tevhıf semerı alınacak 
iŞ 1 e ISe 1 umaş M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : ah nacak 1 - Müteahit nam ve hesabına be
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- her adedine tahmin edilen fiyatı (24) 

misyonundan : yirmi dört lira (90) dokıan kuruş olan 
ı - Beher metresine tahmin edilen (901) dokuz üz bir adet tavhit semeri 

fiyatı (280) iki yüz seksen kuruş o- açık eksiltme suretiyle münakasaya 
lan (50.000) elli bin metre kışlık elbi- konulmuıtur. 
ıelik kuma§ kapalı zarf usuliyle mü- 2 - İhalesi 14 ağustos 939 pazartesi 
nakasaya konulmuştur. günü saat on birdedir. 

2 _ İhalesi 31. ağustos 939 perşem- 3 - İlk teminatı (1683) bin altı yüz 
be günü saat on birdedir. seksen üç liradır. 

3 - İlk teminatı (8250) sekiz bin i- 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
ki yüz elli liradır. öğleden sonra M. M. V. satın alma ko-

4 - Evsaf ve şartnamesi (700) ku- misyonundan bedelsiz olarak alınabi
ruf mukabilinde M. M. V. satın alma lir. 
komisyonundan alınabilir. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü ma~
aayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- delerinde gösterilen vesaıkla ve temı
delerinde gösterilen vesaikle teminat natile birlikte ihalesi gün ve saatında 
ve teklif mektuplarnı ihale saatinden M.M.V. satın alma komisyonuna gel 
behemal bir saat eveline kadar M. meleri. (3316) 13309 

M .. v. satın alma komisyonuna verme- Elektro Kardiyograf cihall 
lerı. (3574) 13544 

28 kalem veteriner ecza ahnacak ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edile11 fiyatı 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

9.000 dokuz bin lira olan 28 yirmi se- 8000 lira olan altı adet elektro kardi -
kiz kalem veteriner ecza kapalı zarf u- yograf cihazı kapalı zarf usuliyle sa -
suliyle 8 eylül 939 cuma günü saat 11 tın alınacaktır. 

de Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 2 - Eksiltme 14. Ağustos 939 pazar 
da satın alınacaktır. tesi günü saat 11 de Ankara M. M. V. 

2 - İlk teminat 67S lira olup ıart- satın alma Ko da yapılacaktır. 

Yastık kıhfhk bez 
ah nacak 

(50) kuruş olan 2700 adet yastık kılıfı 
açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. ağustos 939 cumar -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tesi günü saat 10,30 dadır. 
3 - İlk teminatı (101) lira 25 ku -misyonundan : 

1 - Beher me resine tahmin edilen 
fiyatı (37) otuz yedi kuruş olan 
{130.000) yüz otuz bin metre yastık 
kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihalesi gün ve saatin
de M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 

2 - İhalesi 25 agustos 939 cuma 
günü saat on birdedir. 

'/ - İlk teminatı (3607) üç bin al -
tı yüz yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (241) iki
yüz kırk bir kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3577) 13547 

Nöbef~i muşambası ahı acak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyat (13) lira 50 kuruş olan 500 adet 
nöbetçi muşambası kapalı zarf usuliy 
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. ağuatoı 939 cumar
tesi günü sat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (S06) lira 25 kuruş 
tur. 

4 - Evıaf ve şartnamesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
bedelsiz olarak alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3579) 13549 

Şişe ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 4200 
lira olan on iki bin adet cam kapaklı 
ilaç tiıesi 14. Ağustos 939 pazartesi 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 
eatın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 325 lira olup prtna 
mesi her giln öğleden ıonra Ko. da gö 
rülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunnt 
teminat ve bu gibi itlerle meşKul tile. 
cardan olduklarına dair vesikaları ile 
birlikte eksiltme gün ve aaainde M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

{259S) 12S68 

Alth üstlü karyola ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 

1(3662) 13638 

3,000 adet yaf ak kıhf ı ahnacak 
M. M. Vek&leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 300 kuruş olan (3000) adet ya -
tak kılıfı kapalı zarf uıuliyle müna -
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. ağustos 939 cumar
tesi günü saat 12 dedir. 

3 - İlk teminatı (675) liradır. 
4 - Evsaf ve ıartnamesi her gün 

öğleden sonra bedelsiz olarak M .M 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemhal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3661) 13637 

150 adet manevre kıyııı 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (270) kuruı olan (750) adet 
manevra kayışı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. ağustos 939 cumar -
tesi günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı 152 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öğ 

leden sonra M. M. V. satın alma ko -
misyonundan bedelsiz olarak alınabi· 
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veaailde ve temi
natiyle birlikte ihalesi gün ve saatin
de M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (3660) 13636 

2,600 adet rugan bel kemeri 
ah nacak 

name ve listesi her gUn öğleden ıonra 3 - İlk teminat 600 lira olup şartna 
M. M. V. satın alma KO. da görülür ve me her gün öğleden sonra M. M. V. 
iıtiyenler tarafından kopyası alınır. &atın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecek~er kanuni 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 teminat ve 2490 sayıl kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu c~ ~~ddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan olduk- gıbı ışlerle meşgul tüccardan oldukla 
larına dair vesaikle birlikte teklif rına dair vesikları ile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatından be - mektuplarını eksiltme saatinden be _ 
hemehal bir saat evetine kadar Anka • hemhal bir saat evetine kadar Ankara 
ra'da M. M. v. satın alma KO. reisli - da M. M .. satın alma Ko. reisliğine 

ı - Beherine tahmin edilen fiyatı 
(2S) yirmi beş lira olan (2230) iki bin 
iki yüz otuz adet Karyola (altlı üstlü) 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (200) kuruş olan 2600 adet Ru
gan bel kemeri kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 afustos 939 cumarte
si günü saat on birdedir. 

ğine vermeleri. (3173) 13160 vermeleri. (2594) 12567 

Hemşire ve hasta bakıcı 16,000 adet lire fanire ahna<ak 

alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Kayseri hastanesi için 40 lira 

ücret 8 lira tayin bedeli ile iki birin 
ci sınıf ve otuz lira ücret 8 lira tayin 
bedeli ile bir ikinci sınıf herıııire ve 
yirmi beş lira ücret ve 8 lira tayin be 
deli ile üç hasta bakıcı alınacaktır. 

2 - İsteklilerin ellerindeki vesaik 
ve hüanühal kağıtları ile Kayseri .. as· 
kerr hastanesi baş hekimliğine mura-
caatlan. (3456) 13435 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edılen 
fiyatı (65) kuruş olan 16.000 adet tire 
fanili kapalı .zarf usuliyle münakasa
ya konulmuıtur. 

2 - İhalesi 29. ağustos 939 salı gü
nü ıaat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (780) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

S - !:ksiltmeye gireceklerin 2490 

2 - İhalesi 26. ağustos 939 günü sa 
at on birdedir. 

3 - İlk teminatı (4037) lira 50 ku-
ruştur. 

4 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonundan veya latan 
bul levazım amirliği satın alma komis 
yonundan (279) kuruş bedel mukabi · 
tinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerin
de yazılı belgeler ve ilk teminatlarını 
~eklif mektuplariyle birlikte nihayet 
ıhale saatinden bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3657) 13633 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
15 Ağustos 939 salı günU saat ıı de 

kapalı zarf uıuliyle satın alınacajı i-

3 - İlk teminatı (390) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M.M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3659) 1363S 

İkmale kalın talebeler 
Tecrübeli muktedir muallimler ma

rifetiyle Riyaziye lisan ve diğer 
derslerden ıüratle yetittirilir. Ulus
ta ZD rumuzuna mektupla müracaat. 

2971 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 
No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozitcsu 

56 İsmetpaşa M . Dündar s okak 570 ada '1 
parselde 112 M2. arsa 

62 lsmetpaşa M. Dere sokağı 570 ada 10 
perse ide 284 M2. arsa 

68 İsmetpaşa M. Dereyolu sokak 570 ada 
16 parselde 873 M2 arsa 

94 İsmetpaşa M. U lucak caddesi 564 ada 6 
parselde 689 M2 arsa 

118 

531 

532 

İsmetpaşa M. Dağ (Beştepeler) sokak 
22 ada 25 parselde 29 M2. arsa 
Yenişehir, Atatürk Uranı 1100 ada 
24 parselde 873 hissede 118 hisse arsa 

(H isse mikdarı 118 M2.) 
Yenişehi r. Karanfil sokak 1100 ada 
25 parsel 600 hissede 335 hisse arsa 
tamamı 600 M2. hisse mikdarı 33S M2. 

22.- 4,40 

113.- 22,60 

349.- 69,80 

344.- 68.80 

116.- 23.20 

2360.- 472,00 

502S.- ıoos,oo 

ı. - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık artır· 
ma ile satılıktır. 

2. - Artırmaya i§tirak edecekler içinde, mühür kullananların mühür

lerini Noter&en tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesin

de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 14-8·1939 pazartesi günü saat onda B~nkamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. tsteklilerin o gün depozito ak~ ... i, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. (33151) 

13329 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&.. - -- ---------
---- 11 mütercim alınacak --- --- ------- Türkiye Demir ve (elik Fabrikala11 müessesesi ----- -Müdürlüğünden : 5 ---- Müesseseler bareminin 5 ve 7 inci derecelerine uygun : ---- evsafı haiz türkçeden İngilizceye ve İngilizceden türkçeye 5 

mükemmelen tercümeye muktedir 11 mütercim alınacaktır. : 
-----

Verilecek ücret bu derecelere tekabül eden: : --- -170 ila 260 liradır. : ---------------------

Taliplerin Sümer Bank Umumi Müdürlüğünün veya Sü
mer Bank İstanbul Şubesinin Personel servislerinden te
min edebilecekleri İf talepnamelerini doldurarak tahsil ve 
hizmet vesikalarmın muıaddak ıuretleriyle birlikte bir is
tida ile doğrudan doğruya Karahük'te Türkiye Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesine göndermeleri ilan olunur. 

2933 

---------------------.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,.,, .. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 

Makina yağı almacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

l - Kurumumuz için lüzumlu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı 

4 kalem makine yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü aaat ıs te Rektörlük binaaın. 

da müteşekkil komisyon t;ırafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enıtitü 

daire müdürlüğüne müracaatları. (3681) 13646 
Cins Miktar Fiyatı Tutarı 

Benzin 
Mazot 
Kalın makine yağı 
Gres yağı 

350 teneke 
soo ,, 

lS " 
ı .. 

317,S 
212,S 
34S 
440 

llll,2S 
1062,50 

Sl,7S 
4,40 

Teminat 

167,25 

kuruş 

Kömür deposu yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığmdan 

İşin Nev'i 
Keşif bedeli 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

İki adet kömür deposu inşaatı. 5973 19 447 99 
l - Maliye Vekaleti ile Defterdarlık binaları bahçesinde yapılacak iki 

adet kömür deposu inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat ıs te Ankara def

terdarlığında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler bu husustaki keşif evraklarını her gün defterdarlık mil· 

li emlak müdürlüğünde görebilirler. -
4 - İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesika· 

sı ve yukarda miktarı yazılı depozito makbuzu ile h;rlikte adı geçen günde 
komisyona müracaatları. (3667) 13640 



D - Keşif hüllsa cetveli. niyeyi Erzurum nafıa mildilrlilfilnde suyuna ait teıisatın inpatı 2. 8. 939 

Vilôyetler E - Hususi ıartname, ve defterdarlıkta görüp okuyabilir - tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
F - Yapı işleri umumi ve fenni ler. ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 

şartnamesi.. 6 - İlteklilerin ekıiltmeye girebil- muıtur. 
G - İsteyenler bu işe ait evraktan meleri için ihale gününden ıekiz gün 2 - Bu işe istcklil~r 5105 lira 2~ 

Mazot alınacak yapı işleri umumi ve fenni şartname- evci vilayete müracaatla bu it_i yapa- kuruı muvakkat temınatlarını ~avı 
. • . siyle bayındırlık işleri genel şartna - bileceklerine dair ehliyet vesıkaıı al- banka makbuzu veya artırma, eksılt • 

Samsun Beledıye ~ı~.a~etınd_en: mesinden maadasını bir lira mukabi - ması mecburidir. m~ ve ihalit kanunun 16 incı madde • 
20. 7 . . ~39 perşembe gunu ıh~lesı ya- linde Tunceli Nafıa müdürlüğünden 7 _ İsteklilerin teklif mektupları- ıinde yazılı iıtikraz dahili ve hazine 

P.ılmak uzere kapalı zarf usulıyle ek- satın alabilirler. ~yındırlık işleri ge- nı ihalenin yapılacağı perşembe. g~~~ tahvi~leri~i .ve asgari 20.000 liralı~ i~
l~ltmeı:e çı.kanlan ve muhammen ~ede nel şartnameleriyle yapı işleri umumi saat (14) de kadar komisyon reısl~gı- şaat ıglerını .. yapmış olduğ~na daır .~
lı 29 ~ın lıra v~. muvakkat temınatı ve fenni şartnamesini görmek isteyen ne makbuz mukabilinde teslim edıle- haleden 8 gun e~el mahallı .nafıa mu-
2.175 lıra olan d~ı:_: yüz ton mazot ta • ler Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz cektir. Postada vukubulan gecikmeler düdüğünden vesıka ve teklıf mektup 
lıp zuhur etmedıgınden 14. 8. 939 pa- 1 k .. b'l ' 1 kabul edilmez. }arını 23. 8. 939 çarşamba günü saat . .. .. 'h 1 . 1 k .. o ara gore ı ır er. 
Zart.esı gunu ı a esı ya~~ ı_na u:ere 3 _ Eksiltme 15. 8. 939 salı günü (8986/3689) 13653 14 ten 15 e kadar Van belediye encü-
)'enıden kapalı zarf usulu ıle eksılt - saat l 5 de Tunceli Nafıa müdürlü - menine verecekler, veya gönderecek -

llıeye konulmuştur. . ğünde kapalı zarf usuliyle yapılacak- HuMku"mef konag""ı yaplırıla<ak terdir. Bu saatten sonra gelecek mek-
Talipler, mezkur tarıhte saat (14) tuplar kabul edilmiyecektir. 

e kadar teklif mektuplarını tevdi et · tır4 _ Eksiltmeye girebilmek için is- Erzurum Defterdarlığından : 3 _ Bu husustaki şeraiti anlamak 
llıiş olmalıdırlar. 13395 tcklilerin 1776.65 lira muvakkat temi· 1 - Tortum kazasında ye~iden isteyenler 385 kuruş mukabilinde ev-

8 "" al.nacak nat vermesi ve aşaiıdaki vesikaları ha yapılmakta olan hükümet ko~agının rakı keşfiye vesairesini almak üzere 
OQa iz olup göstermesi lazımdır. ilcmali intaatı kapalı zarf usuhyle ve Ankara belediyeler imar fen ıefliğine 

Yozgat Vilayetinden : A _İhaleden en az 8 gün evci Tun (21) gün müddetle eksiltmeye konul- İstanbul ve Van belediyelerine müra-
1 - Merkez ve mülhakat köyleri· celi vilayetine miıracaatla bu işe gire- muştur. . caaatları ilan olunur. 13667 

nin sığır hayvanatının ıstahı için top· bilmek için alınmış ehliyet vesikası. 2 - (15.000) liralık tahıı~tı mu~a-
lanmış köy damızlıkları tahsisatından B _ Bu seneye ait ticaret odası ve- bilinde ve vahidi fiyat ilzerınde~d~r. 
)'erli ırkına mensup lekesiz siyah bir · 3 _ İhale 31 Ağustos 939 tarıhıne 

sıkası. .. . .. .. t (15) de metre on santim boylu teşekkülatı be· 5 _ Teklifler üçüncü maddede ya . musadıf perşembe gunu saa . 
deniyesi damızlığa elverişli (200) baş zıh saatten bir saat eveline kadar Tun deftarlık odasında toplanacak komıs-
2-3 yaşlı 50 - 75 lira muhammen bedel celi Nafıa dairesinde eksiltme komis- yon huzuriyle yapıla~aktır. . 
li Buğa mübayaası 30 gün müddetle yomı reisliğine makbuz mukabilinde 4 _ Muvakkat temınatı (1126) lıra-
lcapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka- teslim edilecektir. Posta ile gönderi - dır. . . 
rılmıştır. lecek mektupların nihavet 3 üncü mad 5 - İstekliler bu ışe aı~ e.~r~~~ı .. fe;-

2 - Eksiltme 16-8-939 çarşamba gü dede yazılı saate kadar gelmi• olması niyeyi Erzurum nafıa mudurlug~~ e 
d · • · " k ·· .. k abılır -nü saat 14 de vilayet aımı encüme · ve dış zarfın artırma, eksıltme ve iha- ve defterdarlı ta gorup o uy 

n:nde yapılacaktır. le kanununa uygun bir şekilde mühür ler. . . . . b'l 
3 - Bu hususa ait fenni ve hususi mumu ile iyice kapatılmış olması la- 6 _ lsteklılerın eksıltmeye ~ıre .~ -

· ·ı A d · A ·· · · · · 'h 1 .. u" nden sekız gun ıartnamesı vı ayet aımı encumenın· zımdır. Postada olacak gecikmeler ka melerı ıçın ı a -~ gun .. 
de her gün görülebilir ve müracaat bel edilmez. 13598 evel vilayete muracaatla bu ışı yapa-
\'ukuunda bedelsiz verilir. bileceklerine dair ehliytt vesikası al-

4 - Talip ihaleye iştirak için 950 r.;;., 1 • f 1 k ması mecburidir. 
lira muvakkat akçesi makbuziyle be- VV\men ev en yap iri aca 7 - İsteklilerin teklif mektupları-
raber kanuni ikametgah aahibi oldu- Sn'aı lakin Müdürlüiünden : nı ihalenin yapılacağı perşembe günü 
ğunu ve ticaret odasında kayıtlı bu· 1 - Kapalı zarf usuliyle münakasa- saat (14) de kadar komisyon reisliği-
lunduğunu havi vesaiki teklif mektu· ya konulup talip zuhur etmiyen Ha - ne makbuz mukabilinde teslim edile
l u içerisine koyması ve ihale saatin- fik kazasında 100 göçmen evi bu defa cektir. Postada vukubulan gecikmeler 
c. .!n bir saat evvel encümen reisliğine artırma ve eksiltme kanununun kır - kabul edilmez. 
r.ıuhürlü zarfını imza mukabilinde kıncı maddesine göre ı. ağustos 939 (5988/ 3693) 13657 
t slim etmesi meşruttur. Postada olan itibaren bir ay müddetle temdit ve pa 

c ~cikmeıer kabul edilmez. zarlığa konuımuştur. Hükümel konağı yaptırıla<ak 
5 - Boğalar ihale tarihinden itiba- 2 _ Bedeli kesif 35484 liradır. Te-

ren her ay 100 boğa vermek suretiy· minat muvakkata' 2683 lira 80 kuruş - Erzurum Defterdarlığından : 
le ıki ayda taahhüt yerine getirilecek tur. 1 _ Hınıs kazasında yeniden 
tir. Tamamını teslim edenler şartna- 3 _ İdari ve fenni şartnameler An- yapılmakta'. olan hükümet konağının 
mesi mucip bedelini alacaklardır. Ev· kara iskan umum müdürlüğü fen şu- ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
safı matlUbeyi haiz olmıyanlar hasta· besinden, İstnbul, Sivas, Samsun, Kay (2l) gün müddetle eksiltmeye konul-
lıklı bulunanlar kabul edilmez,. seri iskfo müdürlüklerine müracaat - muştur. 

6 - Taliplerin tayin edilen gUn ve lan. (3713) 13666 2 _ (35.000) liralık tahsisatı muka-
saatte viiayet daimi encümenine mü· bilinde ve vahidi fiyat üzerindendir. 
racaatları ilan olunur. (5487-3291) Gö(men evleri yaphralacak 3 _ İhale 31 Ağustos 939 tarihine 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Darende Belediye Reisliğinden: 

1 - Kasabatla yapılacak idro elek
trik tesisatı ve santral binasiyle su 
bendi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli: 29476 
lira 47 kuruş olup muvakkat teminat 
2210 lira yedi kuruştur. 

3 - İhale Darende belediyesinde 
14-8-939 pazartesi gUnU saat 14 de be
lediye encümeni tarafından yapılacak 
tır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil . 
mek için ihale gününden sekiz gün e
vet ehliyet vesikası ibraz etmesi mec· 
buridir. 

5 - Talipler 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mek · 
tuplarını 23 üncü madde mucibince i
hale saatinden bir saat evveline ka
dar belediye reisliğine vereceklerdir. 

6 - İstekliler bu işe ait proje ve 
şartnameyi her gün Darende beledi· 
ye dairesinde ve yalnız şartnameyi 
Ankarada Samanpazarında Dişçi Bay 
Ahmet Ertem nezdinde görebilecek • 
lerdir. (3474) 13441 

Elektrik tesisatl 13270 S tak• Müdürlüiünden : müsadif perşembe günü saat (15) ~e 
B • k" ~aa an . . defterdarlık odasında toplanan komıs- Nazilli Belediyeainden : 
lr ımyager aranıyor Eksıltmeye ko?.ulan.ış.' . . yon huzuriyle yapılacaktır. 14. 9. 939 perşembe günü saat 16 da 
Bursa Belediye Riyasetinden: Kapalı zarf muddetının. temd.ıd~y~e 4 _ Muvakkat teminatı (2625) lira- Nazilli belediye ihale encümeninde ek 

Bursa belediyesinin 55 lira maaşı münakasaya konulan vılayetımızın d ailtme komis onu odasında 42318 lira 
~ıılill _,_ı..~• u:.r. ı:-- '~·-•1 ,.ı-..- l-ı•filc ---.nd•ki "1" Son ~ - 18tCKil1Ct oa~ırn~rtswr-'nnrw-f'~'"ltılftl'1""1'9.ı""1r-wı•l'lli"Wlııııfl..,._niilllllll• 
1i ve en ziyade gıdai tahlilat ile meı- tesinin 23, 26: 2•9 hazıran ve 2 t~mmuz, niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde tince musaddak Nazilli kasabası el~k· 
gul olacak bir mütehassıs kimyager - Ulus gazetesını~ de ~3• 2~ ~azıra~ ve ve defterdarlıkta görüp okuyabilir • trik tebeke ve transformatör ve te~ı • 
liği münhaldir. 3, 8 temmuz t~rıhl~rınde. ıla~ edıl~~ ler. aatı 2490 ıayıh kanun hükümlerıne 

Gıdat tahlilatta miltehassts kimya 100 göçmen evı eksıltm~sıne ıhale gu- 6 _ İsteklilerin eksiltmeye girebil- göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ger vesikasını ve sair evsafı kanuni • nü olan 1· 8. 1939 da tahp çıkmadığın: meleri için ihale gününden sekiz gün konmuıtur. Muvakkat teminat mikta
yeyi haiz olup da bu kimyagerliğe ta- dan 2490. sayılı kanunu~. 4~ cı ~~de evci vilayete müracaatla bu iti yapa- rı 3173 lira 91 kuruştur. Fenni şartna
lip olanların tanzim edecekleri tercü- sine t.evfıkan .. ı. 8· 939 gunun_den ıtı~: bileceklerine dair ehliyet vesikası al- meleri, proje, keşif hülaaasiyle buna 
meihali varakasiyle evrakı müsbite - ren bır ay muddetle pazarhıa çıkarı ması mecburidir. müteferri diğer evrak 6 lira mukabi -
terinin tasdikli birer suretini bir isti· dığı ilan olunur. 7 _ İsteklilerin teklif mektupları- linde Nazill belediyesinden alınabilir. 
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 - 6 eba· C599o/3688) 

13652 nı ihalenin yapılacağı perıembe gilnil isteklilerin teklif mektupları ve en 
dında fotoğraftariyle birlikte 15. 8. saat (14) de kadar komisyon reisliği- az 30.000 liralık bu işe benzer iş yaptı 
939 tarihine kadar belediye riyaseti - inşaat münakasası ne makbuz mukabilinde teslim edile- tına dair nafıa idaresinden almıı ol -
n .. müracaatları ilan olunur. Sıvas Nafıa Müdürlüğünden cektir. Postada vukubulan gecikmeler du vesikalara istinaden ihale tarihin-

(3116) 13063 1 _ Eksiltmeye konulan it: Siva - kabul edilmez. den 8 gün evci alınmış ehliyet ve 939 

İnşaat münakasası 
Kütahya Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
n11lan iş: 

ı - Yapılmakta olan jandarma o -
kulunda (29071,48) lira keşif bedelli 
iki adet jandarma okul deraanesi pav
yonudur. 

sin Bezirci tarlasında zemin kat ~~ıa- 5987 /3691) 13655 yılına ait ticaret odası vesikalarını 
atı ikmal edilmiş olan 5 dersanelı ıs - havi zarflarını 14. 9. 939 perşembe gü-
tiklil okulu birinci kat inıaatı kapalı Elektrik tesisah münakasası nü saat 15 şe kadar Nazilli belediye 
zarf uşuliyle münakasaya çıka~ılmı~- encümenine müracat eylemeleri lazım 
tır. Bu işin keşif bedeli 25439 hra 36 Erzincan Valiliğinden : dır. (5985/3690) 13654 

kuruıtur. Cümhuriyct ve Ulus gazetelerinin El ki 'k 1 • 1 1 1 k 
2 _ Eksiltme 24. 8. 939 perşembe 13 - 16 - 19 - 22 Temmuz 939 tarihli 8 fi 8$1$1 1 Jlp iri ata 

ünü saat 15 de vilayet daimi encilme nüshalarında 8. 7. 939 tarihinden itiba Darende Belediyesinden : 
~inde yapılacaktır. ren yirmi gün müddetle ve kapalı Kapalı zarf usu.liyle evelce ek~il~ -

Muhtelif mevad ah nacak 
Türkiye Demir ve (elik fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Türkiye Demir ve Çelik F abrikalan Müessesesine Boru 

Fabrikası için lüzumu olan atağıda miktarları yazılı me
vad Karabük'te 31-8-1939 tarihinde teslim edilmek tarliy
le aatın alınacaktır. Şartnameler Sümer Bank lstanbul ıu
besinden, Ankara Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Ticaret 
tubesinden ve Karabük'te Müe11ese Müdürlüğünden be
delsiz olarak alınabilir. Satmağa talip olanların en geç 
15-8-1939 tarihinde saat 12.00 ye kadar Fabrika Müdürlü
ğüne teklifte bulunmaları ilan olunur. Atağıda yazılı mal
zemelerin hepsine veya herhangi birisine fiyat teklif edi
lebilir. 

1 - Pot çamuru (bir nevi killi kum) miktarı 200 ton 
2-Madeni kara boya (döküm kalıbı için) miktan 24 ton 
3 - Maça zamkı {core gums) miktarı 4 ton. 
4 - Hayvan kılı, miktarı 15 ton, 
5 - Beygir gübresi, 200 ton, 
6 - Kuru ot, 15 ton, 
7- Keten yağı (ham bezir yağı) miktarı 50 varil, 

Mezbaha yaptlrılacak 
Manisa Belediyesinden : 

1 - Manisada yapılacak mezbaha intaatı (44061) lira (29) 
kurutluk keıfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Bu ite ait eksiltme ıartnamesi ile proje ve ketif kağıtlan 
ve bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kuruı mukabilin-
de Manisa Belediyesi fen heyetinden alınır. • 

3 - İhalesi 15-8-939 tarihine rastlıyan salı günü saat ( 11) d:!! 
Manisa Belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (3304) lira (60) kuruıtur. 
5 - İsteklilerin Manisa Nafıa Müdürlüğünden bu İf için al:ı

cakları ehliyet vesikası ile 939 senesine ait Ticaret odası vesika· 
sını Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar olduklarına ve yahut 
bunlardan birisinin fenni mesuliyete ittiraki suretiyle iti yapa • 
caklarına dair Noterlikten musaddak teahhüt senedini teklif mek-
tup tarının içerisine koyacaklardır. · 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları tek -
·lif mektuplarını 15-8-939 salı günü saat (10) na kadar makbuz 
mukabilinde Manisa belediye riyasetine vermeleri veya bu saate 
kadar gelecek surette posta ile göndermeleri ve postada vaki O• 

lacak tehirlerin kabul edilemiyeceii ilin olunur. 13394 

Muhtelif yem ahnacak 
Ankara :Yük.ek Ziraat Enstitüsü Rektörlüiünden : 

f' - lruruınumua tecrGbe hayvanları için ... tıda yasılı 6 kalem yem
lik maddeler kapalı zarf uıuUyle ıatın alınmak üzere ekailtmeye konulmuı
tur. 

2 - 25.g.939 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Rektörlük bina

sında müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evveline kadar komisyon reis
liğine verilmelidir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız aşrtname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (3682) 13647 
Cinsi 

Arpa 
Kuru yonca 
Kuru ot 
Yulaf 
Buğday 

Saman 

Miktarı 

37000 Kil<? 
16500 .. 
40500 " 
3000 .. 

500 " 
12000 " 

Muhammen fiyatı Tutarı Teminat 

5,5 
8 
5 
6,5 
6,5 
3 

2046 
1320 
2025 

195 
32,5 

360 

44g 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Satın Alma Komisyonu Reisliiin· 

den: 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnameır. 
B - Mukavele projesi 

3 _ Bu işe ait evrak şunlardır: 1 - zarf usuliylc kesiltmeye konulan Er- meye konulup tahp zuhur etmedığın
M aha cetveli 2 _ Keşif hülasası, zincan halkevi binasının elektrik su den şartnamcıinde değişiklik yapılan Cinsi 
3 ~ Fiyat silsiİesi, 4 - Proje, 5 - ve kalorifer tesisatı münakasasına Darende kaubaıının Hidro elektrik 

Kilo 
Tutarı 

Li. Kr. 
Muvakkat T. İhale 
Li. Kr. tarihi günü saati şekli 

H A şartname, 6 _ Betonarme fen- müddeti hitamında talip çıkmadığın- teaiaatı 30. VII. 939 tarihinden 14. 8. Ekmeklik un 705000 84600 00 5480 00 14-8-939 pazartesi 15 te C - Hususi fenni şartname 
D - Keşif hülasası ve metraj cetve 

1i 

ususı · 'h' k U üdd 1 ni rtnamesi, 7 - Tesviyei türabıye dan aynı şerait dahilinde 28. 7. 939 939 tarı ıne adar 15 g n m et e 
ve ~se kargir inşaat fenni şartname, tarihinden itibaren yeniden yirmi gün kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul Yulaf 300000 18000 00 1350 00 .. ,, " " 
8 _ Eksiltme şartnamesi, 9 - Muka- müdetle münaksaya konulduğu ilin muştur. Odun 1060000 10600 00 795 00 15-8-939 Salı " " 

kapalı 

E - Proje ı eti olunur. 1 - Tesisat birisi makine ve tefer- Sade yaıı.ı 24000 24000 00 1800 00 16-8-939 çartamba ,, " t . k f d . . ve e sur . . . 1 . 1 be r. 
steklıler bu evra ı na ıa aıresın- ;ı _ Eksiltmeye girebilmek için is- (5984/3620) 13628 ruatı ve dığerı santra binası ı e nt; Sığır eti 102000 29580 00 2218 50 21-8·939 pazartesi ,. ,. 

den (150) kuruş mukabilinde alabilir- teklilerln 1907 lira 95 kuruş muvakkat 
1 

d f d' kanal ~lmak üzere iki kıaım olu~hh~r 1 - Çanakkalede birinci J. Alayının ı eylül 939 gününden 31 Ağustos 
ıer. . . teminat vermeleri ve bu işi başarabile· Dır a e ııel motörü alınacak ikisi bırden veyahut ayrı ayrı 1 a e 940 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı "5" kaıem er-

3 - Eksıltme 2
1. 8. 939 pazartesı ceklerine dair ticaret odası sicil vara- olunacaktır. zakın hizalarında gösterilen günlerde Çanakkalede ikinci J. taburunda te· 

günü saat 15 de nafıa dairesinde mü- k 1 · ı viliyet makamından almıt G. Antep Belediyesinden : 2 - Makine ve teferruatı olan birin 
teşekkil komisyon huzurunda yapıla- ~d a~l ı e hliyet vesikasını ibru ey- 1 - Eksiltmeye konulan motör: ci kısım bedeli muhammeni 192i7 1i - şekkül eden satın alma komisyonunca ekıiltmeai yapılacaktır. 
caktır. Teklif mektuplarının isteni . ~ u 1 a~\Aezımdır. elektrik santralına ilive edilecek ra, ikinci kısmın bedeli muhammeni 2 - Temınat ve teklif mektupları ihale günü ıaat "14" de kadar komis-
le? vesaiki~ ~i~!ikte bir. saat. evci ko- e~~rist~klilerin teklif mektupları • 550 - ~ ~fektif beygir takatında di~ (10.199) li~a 47 kur~şt~r: . yona teslim edilmiş bulunacaktır. 
mısyon reıslıgıne verılmesı lazım • "k' i maddede yazılı vakitten bir zel matorü olup muhammen bedelı 3 - Tesısatın proJesını beledıyede 3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
dır. Posta ile gönderilen mektupla · nı tı ın\ne kadar viliyet daimi encil "32.900,. liradır. görebilecekleri gibi eksiltme prtna - 4 - tç ve dış zarfları kırmızı mum ile sahibi tarafından temhir oluna-
rın gecikmesinden ve ziyaından bir saa .eve ı akbuz mukabilinde vermele- 2 - Rksiltme 22. 9. 939 cuma gUnü mesi, proje, keşifname ve fenni prt - caktır. · (5409-3259) 13450 
~~~dbb~edi~ez. ~~ı~~~d~a~kiolu~~ciku~15tebeledi~~~un~ b~lın~e~lOlinm~~il~~ Dum~------------------------------

4 - İhaleye girebilmek için, rı ;zı~ab~l edıtmez. zarf usuliyle yapılacaktır. belediyesinden alabilirler. rını teklifnameye raptedeceklerdir. 3 - Eksiltme 15. 8. 939 tarihinde 
A - (2180.36) liralık teminat mek· m~ ~ İstekliler bu işe ait ketif ve i- 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 4 - Taliplerin kanuni vesaiki haiz Proje ve planları 10 lira bedel mu - salı günü saat on dörtte Nevşehir be-

tubu r ·ı· bilumum evrakı her gUn nafıa mütef erri evrak "165" kuruı bedel mu olarak ihale günü olan 14. 8. 939 pa - kabilinde belediyemizden ve Ankara- tediye binasında toplanan belediye en 
B - ı.~aleden ~«;,kiz gün eve~. °.1.ür~- ~~d~rlil~ünde görebilirler. kabilinde Gaziantep belediyesinden zartesi. günü saat 13 de Beled~ye en- da belediyeler imar hcyetindell' ve la- cilmeni huzurunda yapılacaktır. 

c~.atla Kuta~~a vılayC: nafı.a mudurlu- (602B/3697} 13661 alınabilir. . • cümenınde hazır bulunmaları ılln o- tanbulda Taksim Ay Yıldız palas 3 nu 4 _ lıteklilerin (1657) lira (34) ku-
tunden bu ışı yapmaga ehıl oldukta • 4 - Eksıltmeye girebilmek içın lunur. (13396} marada mühendis Hasan Halit Işık ruş muvakkat teminat vermesi lazım-
rına dair vesika. Hükümef konağı yaplırdacak "2467'" lira "50" kuruş muvakkat temi El "k . pınardan alabilir ve görebilirler. dır. 

C - 939 senesi ticaret odası kayıt nat verllmeıi \'e kanunun tayin ettiği ektfl teSISatl (16000/ 3695) 13659 5 _ Teklif mektupları yukarıda 3 
ves'hsı (5811 3541) 13512 Erzurum Defterdarlıtından : vesikaların gönderilmesi tbımdır. z·1 8 l d' R • r·· d • üncü maddede yazılı saatten bir saat 

1 K ı kazasında yeniden İ ı e e e ıye eıa ııın en • le 
Sıhi tesisat yaptırılacak - arayaz . .. ~ 5 - steklilerin teklif mektuplan Belediyece (47748) lira 60 kuruş be Kıpıh zırt asuliy eveline kadar getirilerek mezkCtr ko • 

yapılmakta olan hükumet ko~agının 2 inci maddede yazılı saatten bir saat deli keşifli yaptırılacak elektrik tesi- misyon reisliğine makbuz mukabilin-
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü- ikmali .inşa~~ı kapalı zarf usulıyle ve evetine kadar belediye reisliğine il · satı ve santral binası kapalı zarf usu- eksiltme ilanı de vermeleri lizımdır. 

ğ"nden : . • . (Zl) gün muddetle eksiltmeye konul- mühaber mukab!linde verilecek ve p~ı Jiyle münakasaya vazedilmittir. Şöy- 6 - ~osta i~~ ~ön.?erilecek mektup 
1 - Eksıltmeye konulan ı!. Tun • muştur. . . tada olacak gecıkmeler kabul edilmı. leki: Talipler bu tesisata ait her han- Nevıehir Belediye Reisliğinden: ların nıhayet uçuncu maddede yazılı 
1. il" · d s· M k' k 1 2 ''35 000" lıralık tahsıaatı muka- · (5997/3687) 13651 d 1 · 1 cc 1 v ttvctın e ın ve ame ı ıı a- - · . . .. . . yecektır. gi bir kısmı münferiden veya toptan 1 - Eksiltmeye konulan it belediye saate ka ar ge mış 0 ması ve dış zar · 

ları ııhi tesisatıdır. Bu işin keşif be· bilinde ve vahidı fıyat uzerınde~d~r. yapabilecektir Eksiltme 5 Eylül 939 binası inşaatıdır İnşaata ait keşif be- fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
deli 231lRS "0 liranır. 3 

- İhale 31 Ağu~t~~ 939 tarıhıne ,·~me SUJU feSiSifl Jlpflrtll<lk tarihine müsadif salı günü saat 14 de deli (22097) lira. (34) kuruştur. bulunması lazımdır. Posta ile olacak 
2 B · · ak müsadif perşembe günu saat (15) de . 'k 

1 
k b a· 

-
11 ışe aıt şartname ve evr . ecümen huzuriyle yapılacaktır. Mu - 2 - Bu ışe ait şartnameler: gecı me er a ul e ılmez. 

,u,.,lardır: deftarlık ·~dasında ltoplkanacak komıs- Van Belediye Riyasetinden : vakkat teminat (3582) liradır. Bu işe A - Eksiltme ıartnamesi 7 - Belediyede mevcut olan kireç, 
A Ek 'it "'artnamesi yon huzurıyle yapı aca tır. . . j l t k t 'b' · 1 · 

- sı me :r • • ••2625 .. ı· 1 77104 lira 70 kuru• bedeli ke. gırmek ısteyenler 2490 sayılı kanu - B - Mukavele pro es aı, eres e, gı ı ınıaat ma zemesı B M ka 1 pro1'esi 4 - Muvakkat temınatı ıra- - .. · • f ı bed ı· k b'l' d U hh'd · - u ve e • .' şifli ve 9 kilometre meaefaden van ka- nun bahıettiği bılumum evsafı kanu- C - Hus11sı enn şartname e ı. mu a ı ın e m tea ı e verı-
C - Bayındırlık ışlerı genel şart • dır. ı , . . k f ba isale edilecek Zarnabat içme niyeyi haiz oldukluına dair vcsikala- D - Keşi .. ve karar cetvelleri • lecektır. 13597 Gameal. S - steklıler bu ııe aıt evra ı en- sa sına 
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ile icra kılınacak münakua ilanının 
üçtıncil ve yedinci maddelerinde ı• 
terilen ihale gününün 24. 8. 939 per· Beclen Terbiyeai Genel Dink· G. ve inhisarlar V. 

Matbaacılara Devlet Orman İş. 
tembe günü olmayıp bir gün sonra ya- törlüiü S.tm Alma Komiayonun- S 1 k 
ni 25. 8. 939 cuma gününün ihale iilnü dan : Ilı 1 11111 tomruau 

I• DŞQQt m·u· nakGSQSI olduğu alakadarların nazarı dikkatine Dursunbey Alaçam Devlet Or· 
korunak üzue tashihen ilin olunur. Genel Direktörlük neıriyatından l 

1 
• R • d 

muhtelif ebatta ve muhtelif tarihler· man 1 etmen evır Amirliiin enı 
Ankara inhisarlar BafDlüdürlü· (3685) 13649 1 D be d 1 · 1 de tabedilecek kitap, kılite ve ce~el- :-: ursun Y ev et ~~ ıt et· 

jiinden : 1 K 1 •f t" • • ler için talip olanların ilin tarihin. mesı ııtuyon dapoıunda 11tıfte mev-
l - Küçük Yozgat civarında Kı ıç· a 0 f I e f Q m 1 rı den itibaren on gün zarfında ebat, c~t (1117) adet ~uadili (~3) metre· 

lar köyünde inıası mukarrer dinamit kipt nevi, klitenin cinıi itibariyle u- mıkip (665) de1ımetre. mıkin çam 
depoıu ve müştemilatına ait itler ka· Dahiliye Vekaletinden : muml bir teklif yapmları ilin olunur. tomruğu açık arttırma ıle utılığa çı· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 1 - Vekilet kalorifer dairesindeki (366) 13644 karılmıttır. 

2 - Eksiltme ve ihale 21. 8. 939 pa· National Fabrikası mamulitından 3 2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
sartesi gü~ü ~~ 15 de. bank~lar .cad- Mg. tipindeki kazanların çatlak dilim payları mevcut ve kabukları ıoyul -
desinde kiın ınhısarlar ıdaresı bına • leri ile lair bazı aksamının tamiri ve mut olup hacım kabuksuz orta ku -
aında ve bat müdür odasında toplana· lüzumu olan yedek parçaları açık ek- tur üzerinden hesaplanmıttır. 
cak komisyonda yapılacaktır. siltmeye konmuıtur. 3 - Tomruklara ait satıt prtname-

3 - Muhammen bedeli (30129) 1i • 2 - Muhammen ketif bedeli (1210) si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
ra 46 kuruı. muvakkat teminatı (2259) liradır. Ticaret Yekileli müfeHiı çevirıe müdürlüklerinde ve Durıun -
lira 70 kuruıtur. 3 - Eksiltme 25. 8. 939 cuma günü bey revir amirliğinde ıörülebilir. 

4 - İsteklilerin diplomalı yükıek saat ıs de Vekilet bina1ında toplana· mUIYİnliği imtihı111 Tomrukların beher metre mikibı • 
mühendisı veya yüksek mimar olma· cak ıatın alma komiıyonunda yapıla· Teftiı Heyeti Reialijinden 

1 
nın muhammen bedeli (13) lira (10) 

ları, olmadıkları takdirde aynı evsafı caktır. kuruttur. 
haiz bir ~~teha11ısı. inıaatın sonuna 4 _ Muvakkat teminat miktarı 90 Teft~t heyet~ ~adr~s~~da mlln~ 4 _ İlteklilerin % 7,5 muvakkat 
kadar daımı olarak ı~ batında bulun - lira 75 kuruıtur. . ~üfet~ıt muavınlıkle~ı ı~ın 6. Tetrı • pey akçeleriyel 11. 8. 939 cuma günü 
duracaklarını noterhkten muaaddak s _ t.tekliler bu ite ait ketıf ~e nı ':'°ı 1939 puarte11 ıün~ müsabaka saat ıs de Durıunbey revir amirliğine 
bir tea~hüt kağıdı ile ilk evel temin tartnameyi (6) kurut mukabilinde v~- imtihanı yapıla~tır. 1!ntıhan~a m~- müracaatları ilin olunur. 
etmelerı ve en az on bet bin liralık kilet levuım müdürlüiünden alabilır va~fak ol~la~ 3~ lıra a~lı maat ıle mu- (5718/ 3473) 13440 
i!lsaat it lerini muvaffakiyetle yapmıt ler. fetıt muavınlığıne tayın olunacaklar-
olduklanna dair vesika ibru etmele- 6 _ tıteklilerin muvakkat teminat dır. Satlhk köknar tomruğu 
r i lazımdır. makbuzu ve eksiltmeye girebilecekle- Aranılan tartlar ıunlardır: A) Me • 

5 - Yukarıda yazılı vesaik aııllan rine dair vesaik ile birlikte aynı gün murin kanununun 4 üncü maddesinin Devlet Orman lıletmeıi Kara-
ile birer suretlerini ihale gününden ve saatte me.ak(ir komisyonda huır A, B, C, V, Z fıkralarında yazılı evsa- bük Revir Amirliiinden : 
sekiz gün evetine kadar bat müdürlü- bulunmaları lhımdır. fı haiz olmak; B) Hizmeti filiyei u . 1 - Büyükdüz bölgesi katiyatından 
ğümüze ve yahut İstanbul'da inhisar· (361) 13642 keriyeıini ifa etmiı veya ıınıfı ihtiya· Karabükte istaıyonda iıtifade mev • 
lar umum müdürlük inpat tubesine ta nakledilmiı veya hizmeti aıkeriye • cut (809) adet muadili (623) metre 
bizzat veya bilvasıta tevdi etmek ıu • ye elveritli olmadığı sabit bulunmak: mikap (449) deıimetre mikip köknar 
retiyle ayrıca fenni bir ehliyet vesika· C) Siyasal Bilgiler okulundan veya tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

inşaat ilônı 
Türkiye Demir Ye Çelik Fabrikılırt Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeueseıi it

çileri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev inıaatı vahidi fi. 
yat eauiyle ve kapalı zarf uauliyle ekıiltmeye konmuıtur. 

2. - lıw iİıpatın muhammen keıif bedeli 374,355.72 
liradır. 

3. - Ekıiltme evrakı 12.50 lira mukabilinde Ankara'da 
Sümer Bank muamelat ıubesinden, latanbul' da Sümer 
Bank ıubeainden ve Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikala
rı Müeıaeıeıinden alınabilir. 

4. - Eluiltme 18.8.1939 cuma günü saat 14 te Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikalan Müe11eıeıinde yapılacaktır. 

5. - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar 
yapmıt oldukları bu kabil itlere, bunların bedellerine ve 
banıi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair veaika
larını koyacaklardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı 18.750.- liradır. 
7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha· 

le ıünü saat 13 e kadar Karabülrte Demir ve Çelik Fabri
kaları Müe11eaesine teslim edilecektir. Poıta ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale ıaatinden bir saat evveline kadar 
ıelmit ve zarfların kanuni tekilde kapat·,'1lıf olmaıı la
zımdır. Poıtada vaki olabilcek ıecikmelerden dolayı Mü
eaaeıe meauliyet kabul edemez. 

8. - Bu ill!aab Müe11eıe taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakaaayı hüküımüz saymakta tamamen ıer-
beattir. 2954 

aı almaları icap eder. hukuk fakültesinden veya yüklek ik • 2 - Tomruklar evsafı yükıek bu • 
6-Bu~~b~t Faje, h~ ti~veti~~m~~hln~nveyabu~dak~~çQrıca~b~e pQları-----------~---------------~ 

ve idari prtnameleri 1atanbul'da in • lara muadil derecedeki ecnebi mektep mevcut ve kabukları ıoyulmuttur. aabına açık ekıiltme uıulü ile 21. a. 
hisarlar umum müdürliliil levuım Yııı makinesi dolıp " terinin birinden mezun olmak; Ç) İm· Hacim orta kutur. üzerinden hesap - 939 pazartesi günü saat onda satın a• 
müdürlüğtinde ve Ankarada inhisar • tihanın açıldıiı senenin ikinci kinu- lanmıttır. lınacaktır. 
lar bq rftüdürlüğü barut tubesinde Jllfl lhlllelk nu iptidasında 30 yqını doldurmamıt 3 - Tomruklara ait utıt prtname- 2 - Şartnamesi parasız komisyon1 
bulunmaktadır. olmak; D) Vckiletçe yapılacak tahki· si Ankara, orman umum müdürlüğün dan alınabilecek olan bu eksiltmiyol 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu - Maarif Vekilliiinden ı kat neticeıinde karakter itibariyle iyi de Ankara, İstanbul orman çevirge Muhtelif camlar girmek iıteyenlerin yüz kırk lira alt-
nun tarifatı dairesinde tanzim edecek 3 Yuı makinesi, 4 çelik dolabı, 3 bir memur olabilecek evsafı haiz bu· müdürlüiünde ve Karabükte devlet mıt dokuz kurutluk ilk teminat ve 
teri kapalı teklif mektuplarını temi· demirli maaa, bir çelik çekmece alına- lundutu anlatılmak: E) Yolculuk zah- orman itletme1i revir amirliğinde ıö· ah nacak tartnamede yazılı belgelerle birlikte 
nat mektup veya makbuzu ile refe • caktır. metlerine mütehammil bulunmak. rülebilir. belli gün saat ona kadar komisyona 
rans ve diğer vesikalarını en geç bel· Muhammen bedeli (1331) liradır. İmtihana talip olanlar 31. Ağuıtoa 4 - Tomrukların muhammen bede- Nafıa Vekilet~d~~ : baıvurmaları. (3502) 13532 
Ji gün ve saatten bir saat evetine ka • Muvakkat teminat 99 lira 82 kurut- 1939 tarihine kadar Ti~et vekileti 1i (13) liradır. 14. 8. 939 puartesı gu~ü .saat ~s. doe -------------"" 
dar komisyon batkanlığına makbuz tur. teftit heyeti reislifine istida ile milr• 5 - lıteklilerin % 7,5 muvakkat Ankarada Naf~~ ~e~.al~tı bınası ıçın • 
mukabilinde vermeleri, poıtada olan İhale, açık ekıiltme ı•Jretiyle 16. a· caat edeceklerdir. pey akçesiyle 16. 8. 939 günü saat 11 de malzeme mudürlu~ü odaıında. top-
geçikmelerı kabul edilmez. ğustos 1939 da aaat 14 de vekilette İstidaya fU evrakın bağlanması li. de Karabükteki revir merkezine mü • toplanan mal~eme eksıltme komısy°: 

(3452) 13507 yapılacaktır. zımdır. a) Nüfus hüviyet cüzdanı ve racaatları. nunda .ıı 70 lıra muhamme_n bedellı 
Şartname ve nümuneleri görmek iı- adresi, b) Tercümei hal hülisası (ta. (5786/ 3540) 13511 ~u~telıf ~amla~ın açık eksıltme uıu· 

1 • ı ""d"' lü""" il lu ıle ekııltmesı yapılacaktır. 
teyen erın evazım mu ur .une m • libin kendi el yazısiyle yazılmıı .. ola • Slfıhk ıım tomrakllfl Eksiltme rtnameıi ve teferrüatı 
racaatları. (3484) 13457 cak) memuriyette bulunanlar muddct l ma1z .. ~ürlilğünden bedelsiz ola 

ve sureti hizmetlerine dair reuni vesi· Devlet Orman Iıletmeai Karabük -'- aleme b~l~ • böl af ' R • A · l'i' d raa ına ı ır. lftt.llf Usfl fi ae Sift kalan, milea1eaelerde bulunanlar ora· eva mırı ın en 1 Muvakat teminat 87 lira 75 kuruı • H t t 1 k ,. dan alacaldJrı bonıervisleri raptede - 1 - Yalakkuzu ve eleman orman -

Dahiliye Vekôleti 

Askeri Fabrikalar 

1650 ldet nakliye arabası 

tekerlek ba~ığiyle 

2400 adet tekerlek lspiti 
ar a yap lfl aca ....... fil-. lltllldk ceklerdir): c) Askerlik vesikan: ç) ları emvalinden Elkipuarda lstuyon tubtekUlerin amvakkat temlut ve 

Dahili1• Vekaletiadea ı b -.ktq pMdetnamnl veya tudilma- 4a istlfte mevcu' ayn ayn putller pl'tlUllDHlnde yuılı vesaik lle bir • alılllelk 
Bopslıyan kua'buuun ~ '" Maarif VeWlHI •• ı -': 4) ..._ Wta7911 ve yolculup halinde (141) adet muadill (112) met· J"lrt gü saat 15 e kadar me • Aak .. F brik ı u.. Mü-

gayri ~eakdn 150 hektarlık ~ • 1 _Parasız yatılı olarak girmek is dayanıklı olduklarına dair hükümet re mikap (38) desi~etre mikap çam ~Ur e :~:isyo:da hazır bulunma~ı dürlüPn Me;kez -;;-:m ~ K;r 
nın hahhazır hartalarının alma ışı ek teyenler bulundukları vilayet merkez. tabibinden raporu. ve (194) adet muadılı (162) metreml· lbımdıi. (3374) 13370 miayonundan ı 
siltmeye çıkarılmış~ır. . terinde açılacak müubaka imtihanın - Talipler tahriri ve tifahl olmak ilse- kip C703) desimetre mikap çam tom- Tahmin edilen bedeli (4410) lira o-

İtin maktu be~elı 2500 lı~adır. da kazananlar aruından aeçilecek - re iki imtihana tabi tutulacaklardır. ruğu açık artırma ile satılaca~ır. lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek 
Muvakkat temınat 187 ,5 lıradır. . i Tahriri imtihanlar Ankara' da Teftit 2 - Tomruklar bu 1ene katı yatın • batlığiyle 2400 adet . tekerlek iıpiti 
İhale günü bir ay müddetle temdıt t r~ _ Pnralı yatılı veya yatıus clr • heyetinde ve lstanbul'da Dardüncü dan budakıız düsgün ayrıca bq kes • askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

edilmit olduiundan ihale 21 atuı - mek isteyenler içln imtihan yoktur. Valnfhan 3 üncü katta Ticaret Vekt- me payları ~vcut ve kabukları ~oyul merkez .atın alma komisyonunca 16. 
tos puarteai günii ~t 14 de Bolu - Paraaıs yatılı lirmek isteyenlerin leti teftlt heyeti salonunda icra edile- mut olup bacım orta kutur, üzerınden 8. 1939 çarıamba günü uat 14 te puar 
lıyan bele~iy~ daire~ınde yapılacak. en çok 17 Ağuıtoe 1939 akpmına lca - cek, tlfahl imtihan yalnız Ankara'da heaaplanmıttır. . Buz mıhı ahnacak tıkla ihale edilecektir. Şartname para-
tır. İsteklı~erın ~ı?de Belediyeler dar bulundukları yerlerin kültür dl· yapılacaktır. 3 -:' Tomruklara aıt utıt prtna • Jandarma Genel Konmtanhiı sız olarak komisyondan verilir. Talip 
~ h:f~ fen te:!:iin~e:1:r::~ rektCSrlWderlne mUracaat etmeleri ll • İmtihan programı: ~~füA~da bo~~um Zmü : Ankara S.tm Alma Komiıyonun· lerin muvakkat teminat olan 330 lira 
sıkaaı arı ve nu : zımdır. 1 - İktisat ilmi: (iıtihsal, tedavili, r n e 1 an .u' ~ m, on dan : (75) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 
larına koymaları l=ı 

1
' Bo Paralı yatılı veya yatıaıs girecekler lnkıum ve istihlak bahisleri) iktiudt KUldak 0~ çevırıe mudürlilkleriy- 1 - Tanesine 0,234 iki yüz otuz 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komis 

Mukave~ ve.': eAe:~a~; doğrudan doğruya Ankara lnpat us - meslekler tarihi) 1~ ~~. d~vle~. ~~· itletmeal re- dört milim kıymet biçilen çetitli sekiı yoncu olmadıklarına ve bu itle alaka· 
lıyan bele. ıyeaın en. ve uıı alı- ta okulu ile Ankara, Aydın, Buna, Z - Kara ve deniz ticaret hukuku: vır amır ı ı~ ~ gor e ı ır. yüz yedi bin bet yilz adi ve bir tane ·ıdar tüccardan olduklarına dair tica • 
ledi!~ler ımar heyetınden par Diyarbakır, Edime, İı~bul, İzmir, 3 - Ticari hesap (baıit ve mürek • be!-; Her ıkı ~::~a da toın:ın ıine 25 santim kıymet biçilen çetitli ret odası veaikasiyle mezkur gün ve 
nabılır. . . Kutamonu, Konya ve Sıvu bCSlge sa• kep faiz, iıkonto, fabli he1abı cari - e metre. mı ının mu en kırk bin bet yüz buz Mıhl teahhüdil· saatte komisyona müracaatları. 

Teklif mektupları tayın edılen gün nat okulu direktörlükl~rine 2 Tetr!ni· ler). bedeli (13) lıra (65) kuruıtur. nü ifa etmi en müteahhit nam ve be- (3625) 13589 
den saat 14 de kadar Bogazlıyan be • evel tarihine kadar müracaat edebılir· 4 _ Hende1e (Satıh ha • S - İsteklilerin 4" 7,5 muvakkat Y 
kmp~~~mv«~~~m~~p-~~ ~w~ "zu , ~arı). ~ cım~~Y~~~~~c1u~nme~m~~-------------~------------~ 
but poıta ile gönderıldığınde bu 1&· 5 - Ticari usul defteri (ti~I mu. lık partı ıçın 14· 8· 939 c~ günü sa- .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(h 
atte belemyeye vuıl olmuı bulunma- huebe baklanda nazari 11 at 11 de (162,703) metre mıktplık par = = 
lıdır. (3399) 13423 lOmat) ve ame ma • ti için 14. 8. 939 IÜJIÜ saat (14) de Ka- = • 

1 
= 

k 6 - İlaıiye (vergi nazariyeleri ve rabükteki re!vir merkezine müracaat = 1 n şa at ·, ô n 1 = Harta yaptırılaca vuıtalı vuıtuız ver&'ilerı. bütçe bak· ıar. <586913561> 1ss99 iS 5 
Kirahk mahal 1ancıa umumt ma10mat>. Satıhk ram tomru~u 5 ::: 

Dahiliye Vekiıletinden : 7 - İdare hukuku; memurin muba· ~ ~ = Türk' Dem' t ilk f b 'k 1 M.. sJ = 
Yosıat kasabaıının meskitn ve py- Adi' Vekiletinden ı bmatı kanunu, ceza muhakemeleri U• Dununbe~ Al~çam !>~.et Or-· = ıye lf Ye ,. 1 " liri uessese = 

ri meaki1n 261 hektarlık sahanın hali Yenit~ı:rde Temyiz mahkemesiyle aulii kanununun tahkikat uaullerine man lıletmeai Revır Amirlıiinden: = = 
~r hartasının alımı ve bunu çevre· vekllet memurlarına resmi meui 18• mtiteallik hükümleriyle cen kanunu • 1 Dununbey devi~ orman itlet • § Müdürtiiiünden : § 
lıyen 60 hektarlık kı11m ile 321 bek • i ha .• d ..... nameıi mucibinccı nun memur ıuçlarına ait la•-·, mesi iıtaayo,nud depoadun.

1
.da .. ~,.0,,iıtiftte = = 

tara sah 1/ 4000 "k 1 atler rıcın e ,.... 8 - Türkiyenin tabii, i ..... 7:'~1 • mevcut "890' a et mua ı ı '"° me • 5 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeueseıi 5 
k ~k Unanhanın ·ı· umlmı ~~-~ kahve, çay, ve limonata &'ibi meıru. •u..u cog . .. " d . t "kin - üh d 1 • • -
eometrı m ı ı um ~~-

1 
tmak üzere binanın bod rafyua hakkında malfimat, re mıkip 345 eaıme re mı çam = m" en iı ve memur arı ıçın = 

nın alımı iti ekıiltmeye çıkarılmıt. bat yapı ı~ ~· da bir 1ene müddet· 9 - Ecnebi li1an1 (Franauca, tngl· tomruğu açık artırma ile satılıia çı • 5 50 adet 4 odalı ev :S 
tır. rum katın a ır 0 1. le kira- verile· llzce ve Almancadan biri) karılmıttır. 5 1 Müdür evi 55 

İtin maktu bedeli 6000 liradır. le ve artırma usu ıy ı- Müfettiı muavini olanlardan ataj 2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 5 1 Altı daireli apartman 5 
Ekıiltme 25 ağustos g3g cuma itinü cektir. dnrulni müteakip bilimtihan isbatı payları mevcut ve kabukları aoyul • 5 1 Haatahane 5 

saat ıs de Yozgat belediye dairesinde Artırma 16-8-939 çarfUDba &'ÜDli A· ehliyet edenler kadro mutiyle Tica. mut olup hacim kabukaıız orta kutur, 5 inpatı vahidi fiyat eaaaiyle ve kapalı zarf uauliyle eksilt- 5 
toplanacak eksiltme komiıyonu tara- at 15 dedir. . ret Vek&leti mUfettitliğine tayin olu- üzerinden hesaplanmıttır. - k -
f ından yapılacaktır. Bir 1enelik bedeli icarı 60 lıra tah· caldardır. (2697) 12802 3 - Tomruklara ait satıı prtname· = meye onmuftur. = 

Muvakkat teminat 450 liradır. min olunmuttur. ------------- ıi lıtanbul, Ankara, Balıkesir orman § r 2 d ltbu intutrn muhammen ketif bedeli 638,969.19 !§ 
Eksiltmeye ittirak edeceklerin vak Muvakkat teminat 4 lira 50 kuru': çevirge müdürlüklerinde ve Dunun· = ıra ır. = 

tinde Belediyeler imar heyetinden it- tur. İsteklilerin bu ite ait pnnameyı bey revir amirliğinde c8rülebilir. 5 3. - Eksiltme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara'da 5 
tirak vesikası alarak teklif mektupla· ıörmek üzere her gün Temyiz binaıın Tomrukların beher metre miklbının 5 Sümer Bank muamellt tubeainden, lıtanbul'da Sümer ii 
rına koymaları lazımdır. da levazım ve daire müdürlüğüne, ar- muhammen bedeli (13) lira (10) ku • § Ban tubeainden, Karabükte Demir ve Çelik Fabrikalan § 
Şartnameler Yozgat belediyesinden tırma sUnU 4 lira 50 kurutluk muvak- B I k ruttur. = Müe11e1eai Müdürlüiünden alınabilir. = 

ve Ankarada belediyeler imar heyetin kat teminatın yatmldıpna dair vezne a ast mü na asası 4 - İıteklilerin % 7,5 muvakkat pey 5 4. - Eksiltme 18.8.1939 cuma günü saat 16 da Karabük· -
den parasız alınabilir. Teklifler tayin makbuau ile birlikte levuım ve daire D. D. Yollan 5atm Alma Ko- akçeleriyle 15.8.939 salı günü saat 15 5 te Demir ve Çelik Fabrikalan Müeaaeaeainde yapılacaktır. 
edilen günde saat 14 de kadar Yozgat m~dtfrlüp oduında miltetekkil ko • misyonundan : de Durıunbey revir amirliiine müra· § 5. _ latekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar 
belediye reisliğine verilmesi veyahut mııyona mtlracaat etmeleri. Muratlı istuyonuna üç kilomtere caatları ilin olunur. 5 yapımı olduldan bu kabil itlere, bunlann bedellerine ve _ 
ooata ile bu saate kadar gönderilmesi (3475) 13442 meufedeki Sirköy tqocatından lstib (5812/3542) 13513 = hanıi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika- -
ıımdır. (3504) 13533 sal edilerek iıtaayonda teslimi prtiy· 11 .... W....g • .a.,

1 
=-- lamu koyacaklardır. 

le ve kapalı zarf usulile 13200 M3 119 Nı•.. •nr 
M 1. .. ünu"n al cakt B ·.: 1 · = 8. - Muvakkat teminat miktan 29.300.- liradır. -

ÜftlalSI GUll >alast aatın ına ır u ı,.n mu - Çorah O..let Orman ıletmeai --= 7. -Teklif mektuplanm havi zarflar kapalı olarak iha- :i 
'wmnen bedeli 23760 ve muvakkat te- ReYir Amirliiiad• ı 

a •• l.ih' 1..kk nd minatı 1782 liradır. 1 _ Borçkanın civatı ormanından 5 le tünü aaat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fahri- :i 
iktisat Vekôlcti 

HUD 1 •• I I u...._
8 

tniillelldlsl ıll•-.L Münakasa 22. 8. 939 salı günü aaat stok mahallinde istif edilmit yüz on 5 kalan Miieaaeseaine teslim edilecektir. Poıta ile gönderilen ::! 
Dahiliye Vekaletinden : l"ltlUV ~ 11 de Sirkecide 9 itletme binuında bir metre mikip kestane tomruğu 5. 5 tekliflerin nihayet ihale saatinden bir aaat evveline kadar ~ 

Gazetemizin 8. 8. 939 tarihli nüsha· lktuat Vekiletind• 1 A. E. komisyonu tarafından yapıla· 8. 939 dan itibaren 15 ıün müddetle 5 ıelmit ve zarflarm katmni tekilde kapatılmıt olmaıı li- = 
mızın onuncu sayfanın altıncı sütu • caktır. İlteklilerin teminat ve kanu - açık artırmıya konularak 22. 8. 939 5 zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- Si 
nunda çıkan ve Dahiliye vek&letin • Tqra v~ merkez .tefkilltınm için nt vesikalarını ihtiva edecek olan ka· &'ÜDÜ saat 14 de Çoruh revir amirli - 5 enese h~bir meauliyet kabul edemez. 51 
den verilmit olan vilayetler evi 8nün· 250 • 400 lıra ücretlı maden müben • palı sar~arını aynı gün ~t lO • ka- ilnde satılacaktır. 5 8. - Bu inpab Mües1eae taliplerden dilediiine vermek ~ 
d k. rgola sahasında yapılacak tH· dilleri alınacaktır. dar komısyona vermelen lbımdır. 2 - Beher metre miktbının mubam 5 ve yahut münakuayı hükümaüz saymakta taın•men aer-V: ;i ~rabiye, kanalizasyon, Ankara Tallplerla veailcalariyle birlikte w- lartnameler ~ıs olarak komlıyon men fiyatı 12 lira 12 kuruftıır. Muvak = beattir. 2955 51 

Y ve mo.ıayık d8feme itlerinin ya- kiletimls lludhı umum müdürltlll- dua ftl'ilmektedir. kat teminat 100 liradır. = ~ 
~ blıkkıadald -..ıs arf uaultl .. mikacUtlan. (3537) 135l0 (5813/3543) 13558 (5993/3694) JH5I ':QlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHlllllHllllllllllllllllllllllll 
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2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele- yahut gönderilen mektuplar alanmı Et ah nacak 
., Ankara Valiliği 

rinde ve şartnamesinde yazılı vesaik- yacaktır . 
le Eskişehir Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 5 - 2490 sayılı kanunun hükümle- Ankara Levazım Amirliii Saba 
nuna müracat ederek tezkiye vesika- rine ve bilhassa 32. inci maddesine Alma Komi.yoınmdan ı 

S f 
ladyle teminat ve teklif mektupları - uygun olmıyan mektupların ıahıpleri 1 _ Aktehirde1d kıtaatın ihtiyacı 

0Se Ve men e.z nı ihale saatinden bir saat eveline ka- eksiltmeye ittirik etmiyeceklerdir. olan 100 ton keçi veya sığır eti kapa-
dar komisyona vermit bulunacaktır. (3435) 13415 h zarflla eksiltmeye konmuıtur. 

inşaatı (3654) 13632 Et ahnacak 2 - Tahmin bedeli 25.00Ô lira olup 

Ankara Valiliiinden Sığır etı• alınacak muvakkat teminatı 2343 lira 75 kurut 
Ankara Levazım Amirliii Satın tur Ketif bedeli (161.020) lira (44) ku- · 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perıem-
ruştan ibaret bulunan Ankara Gerede d 

.. Alma Komisyonun an : 1 - Karamandaki kıtaatın ihtiyacı be günü saat 15 dedir. 
yolunun 103 + 800 - 126 + 800 un - Ç kk 1 ·· t hk k' 1 100 000 k·ı k · • · · K İ b .. . . ı - ana a e muı a em mev ı o an . ı o eçı veya ııgıretı Şartnamesı onya, ıtan ul, Anka-
ıeu kılometrelerı arasında yapılacak şo b" l'kl . . . k ı fi k .1 k 1 fi k ·ı k l'kl · s A . ır ı en ıçın apa ı zar a e ıı tme- apa ı zar a e ıı tmeye onmuştur. ra Lv. amir ı en a. 1. Ko. ların -
ae, menfez ınşaatı 17. 8. 939 perşembe 100 y • 2 Tah · bed ı· 25 000 ı· ı ı kı·ı b k · .. .. t 15 d .1• d . •· .. ye konulan ton ııgır etıne 1. 8. 939 - mın e ı . ıra o up dadır. ıte ı er u omııyonlarda o-
~un':1 saad 'h 

1 
~ vı aylet kaı.?1ı enkacu • salı günü talip çıkmadığından 2490 muvakkat teminatı 2343 lira 75 ku - kuyabilirler. 

menın e ı a eaı yapı ma uzere pa 40 dd . .. · · · 
;h f r l k "ltm k 1 sayılı kanunun . ma esme gore ruştur. 4 - Eksıltmeye gıreceklerın ek • 
'tu zar usu ıy e e sı eye onu muş bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa 3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam- ailtme günü 2490 sayılı kanunun 2, 

rM. kk . 9301 1. 3 k bırakılmıştır. ba günü aut 15 de Konya levazım a- 3 üncü maddelerinde istenilen belge-
uva at temınatı ıra uruş p 1 y 17 8 939 be · ı·ı;.· 1 b 1 A k L · l.k 1 · 1 b" l"k ·h 1 il · d 2 - azar ıgı: . . perıem mır ı.ı ıtan u • n ara v. amır ı - erıy e ır ı te ı a e g n ve saatın e 

turl. kl"l . t klif k 1 t günü saat 11 de Mıt. Mv. Sa. Al. ko- leri SL Al. Ko. larındadır. İstekli - en ~eç bir saat eveline kadar te • 
ste ı erın e me tup arını, e • . 1 k . · · . 'f" • 

kt kb t . mısyonunda yapı aca tır. ler prtnameyı Ko. larda okuyabı!ır - mınat ve teklıf mektuplarını Konya 
mınat me up veya ma uzunu, ıca- S _ t. . beh k"l ku . 1. - • 1 k 

oda "k k ·ıt . 3 - ıgır e ının er ı osu 25 ler. Lv. amır ıgı satın ama omisyonuna 
~t sı vesı ası ve e sı menın yapı . d . . . · . 
la 

- ü d 
8 

.. 1 .1• ruş 50 santım en 28.500 lıra kıymet 4 - Ekııltmeye ııreceklerın ek - vennelerı. 
cagı g n en en az gun eve vı a - . . . M kk . . 1 k 'h ı · 

k . "d .1 .. t d biçılmııtır. uva at temınatı 2137 sıltme pnü 2490 aayı ı anunun 2, Aynı saatte ı a elen yapılacak o-yet ma amma ıstı a ı e muracaa e e- . . . . _ 
rek asgari (60) bin liralık bu gıbi yol lira 50 Tku1~uş1turbe. 11

. Ü 3 ~ncü ~~kdel~rhm1de ıüıtenılen bel~e- l~n bu 10?-~ kılo sı_ghır veya keçi _eti-

in ff k
• 1 b" . d".. 4 - a ıp er ı g n ve saatte mu lerıyle hırlı te ı a e g n ve saaatın- nın hangısının tercı an ahnacagını 

şaatını muva a ıyet e ıtır ıgıne . 1 ·ı b. l"k . . ı· k d · · · k · · 
d . "k" . "b k . 1 vakkat temınat arı ı e ır ı te müraca den en geç bır aaat eve ıne a ar te- cıhetı asekerıye ta dır edecektır .. Ve 
aır vesaı ını ı raz etme auretıy e • 1 . 

al kl f • hl" t 'k 1 . 1 atlan. (3649) 13631 mınat ve teklif mektup arını Konya o cıns et mukaveleye bağlanacaktır. aca arı ennı e ıye vesı a arıy e . . . ima k · 
bi ı .kt ·· ·· ·· d t 14 d e· b• •kı t I k Lv. amırhğı satın a omısyonuna (3480) 13446 r 1 e ıozu geçen gun e saa e ır ısı e satl aca . 
kadar daimi encümen reisliğine ver - venneıerı. .h 1 1 • ı k Et alınacak 

1 • Ankara Levazım Amirliği Satm Aynı saatte ı a e erı yapı aca o-
me erı. 000 k"l k . • 

B · • k "f · (4) Alma Komisyonundan : lan bu 100. ı o eçı veya sıgır e-u ıte aıt eşı ve şartnameyı . . . . • 
1i (5) ku k b·ı· d f ·· 1 - Merkez komutanlıg-ına mevcut tinin hangııının tercıhan alınacagıru Ankara Levazım Amirliti Satm 

Alma Komisyonundan : ra ruş mu a ı ın e na ıa mu . . . 
d .. ı·· - ·· d 1 b"l ki · bir adet bisiklet arttınna suretiyle sa- cihatı aıkerıye tekdır edecek ve o ur ugun en a a ı ece erı. k 

(3422) 13386 tılacaktır. cins et mukaveleye baglanaca tır. 1 - Karamandaki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 100 ton sığır veya keçi 
eti K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20,000 lira olup 
muvakkat teminatı 1875 liradır. 

2 - Taliplerin 14. 8. 939 pazartesi (3482) 13448 

GaraJ. yaptırılacak günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği Et ah nacak 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Valiliiinden : 13668) 
Keşif bedeli (39680) lira (15) ku -

~ştan ibaret bulunan Etlik yolu ü- Sadeyağı alınacak 
,serinde yapılacak Nafıa garajı inıaa- Ankara Levazım Amirliii Satm 
tı 17. 8. 939 perşembe gtinü vilayet dat- Alma Komisyonundan : 
imi encümeninde ihalesi yapılmak üze 1 - İzmir müstahkem mevki bir -
Te kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- liklerinin 50400 kilo sadeyağı ihtiya
nulmuttur. cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 

Muvakkat teminatı (2976) lira (2) muştur. 
kuruıtur. 2 - İhalesi 26. 8. 939 cumartesi gü-

lsteklilerin: teklif mektuplarını, nü saat 12 de tzmirde kışlada İzmir 
muvakkat teminat mektup veya mak- Lv. amirliği satın alma komisyonun • 
buzu, ticaret odası vesikaaı ve eksilt- da ya alacaktır. 
menin yapılacağı günden en az 8 gün 3 _!Tahmin edilen tutarı 47880 li . 
evel vilayet makamına istida ile mü- d • . ra ır. 
racaat ederek alacakları fennı ehlıyet 4 _ Teminatı muvakkata akçesi 
veıikalariyle birlikte yukarıda sözü 3591 liradır. 
geçen günde saat 14 de kadar vilayet 5 _ Şartnamesi her gün komiıyon-
daiml encümeni reisliğine vermeleri. da görülebilir. 

Bu ite ait keıif ve ıartnameyi (1) 6 _ İıtekliler ticaret odasında ka -
li~a ~9?.) .kuruı ~ukabilin?e nafıa mü yıtlı olduklarına dair vesika göster -
durlüjünden alabıleceklerı. mek mecburiyetindedirler. 

(3423) 13387 7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 

insaat münakasası 
1----.ı..-.ıua -vı.•••, • • 

Ketif bedeli (18957) lira (68) ku -
ruştan ibaret bulunan Etlik merkez la 
boratuvarlannda alitı baytariye de -
poau lnpatı 23. 8. 939 çarpmba günü 
aut ıs de villyet binasında nafıa ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
~palı zarf uıuliye eksiltmeye çıkarıl 
.-ıştır. 

Muvakkat teminatı (1421) lira (88) 
kuruştur. 

İsteklilerin: teklif mektuplarını 
muvakkat teminat makbuz veya mek
tubu, ticaret odası vesikası ve eksilt
menin yapılacafı günden en az 8 gün 
evet referans ve diğer vesikalarını 

raptederek Ankara vil4yetine istida 
ile müracaat ederek bu işe ait olarak 
atacaktan ehliyet veaikalariyte birlik 
te yukarıda adı geçen günde saat 14 
de kadar eksiltme komiıyonu reisli -
ğine tevdi etmeleri. 

Bu ite ait ketif ve şartnameyi her 
,on nafıa müdtlrlüfilnde görebilecek-
leri. (3557) 13523 

Levazım Amirliği 

Saraç işçi alınacak 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
deıinde ve prtnameainde yazılı vesi-

nı ihale saatinden en az bir saat evel 
komisyona vermiı bulunacaklardır. 

(3702) 13663 

Bir aşçı aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Akıehirdeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 100.000 kilo sığır ve keçi eti ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konul

3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam

ba günü saat on beşte Konya Lv. a
mirliği. İstanbul, Ankara Lv. amir • 
likleri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli-
ler şartnameyi ko. yonlarda okuyabi-

muştur. lirler. 
2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An-

kara Levazım amirlikleri satın alma 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek . 
komiıyonlarındadır. latekliler okuya- ıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
bilirler. 3 üncü maddelerinde istenilen belge-

3 _ İşbu 100.000 kilo sığır etinin leriyle birlik~e ihale gü? ve saaatin-

hamm t 20 000 l
. d den en geç bır aaat evelıne kadar te-mu en utan . ıra ır. . . 

4 Ş t · d k" •• n ... d yirm" mınat ve teklıf mektuplarını Konya-
- ar namesın e ı r- e ı- d 1 . ı·-· ı k · 

be "kt f ı d d h"l oldu - a evazım amır ıgı satın a ma omıı t mı arı az ası a a ı gu · .. . 
halde ilk teminat 1875 liradır. yonuna verecek veya gonderecektır. 

5 - Ekıiltme 17-8-939 pertembe . Aynı saatte yap~lac~~ olan 1?0:0?0 
günü saat 15 te Konya levazım amir· kılo ııtır veya keçı etının hangııının 
l. - · t 1 k · da ap 1 tercihan alınacağını ciheti askeriye 
ıgı sa ın a ma omısyonun y ı a- . . . 

kt takdır edecek ve o cını yıyecek mad-
ca ır. d . k 1 cak 

6 ı t kl ·ı l7 8 939 ,__ eıı mu ave eye bağlana tır. - s e ı er - - perşemU'I:" 

günü saat 14 te teklif mektuplarını (3481) 13447 
Konya levazım Amirliği satın alma 
komisyonuna verecek veya göndere- Et ahnacak 
ceklerdir. Bu saatten sonra verilen Ankara Levazım Amirliii Satm 
veya gönderilen mektuplar alınmaz. Alma Komiıyonundan • 

Sade yağı ahnacak 

13255 

!MiS 

-ıı-

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara ı...uma Amirliii Satm Alma KomiıJQDuaclan ı 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi talebe, Kadro er ve hayvanları ihtiyaca 
olan apğıda miktar ve cinsleri ve hizalannda talxnin bedeli ve ilk temı
natları yazılı yiyecek ve yem satın alınacaktır. 

2 - İhale gün ve saatlerde aşağıda yazılıdır. 
3 - İstekliler 2490 sayılı kanuna iÖre istenilen belıelerle teminatlanm 

Kırı)ckalede askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak alınacak mak· 
buzla birlikte belli ıün ve saatte Mektep satın alma komisyonuna gelme
leri. (3432) 

Okurların 

Miktarı M. Bedeli İl. Teminatı İha. Gün saat Cinıi . 
43.200 4320,00 324,00 17-8-939 13 Ekmek 
16.200 5670,00 425,25 18-8-939 14 Koyun eti 

Eratın 

37584 3758,00 281,88 17-8-939 14 Ekmek 
14440 2349,00 176,18 18-8-93~ ıs Sığır eti 

Hayvanların 

17820 1069,20 Arpa 
7920 237,60 Saman 

11800 708,00 K. Ot 

2014,80 151,14 13421 

İnşaat münakasası 
Ankara ı...azDD Amirliii Saba Abaa KomiaJ01lmMlanı 
1 - Uşak'ta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hangarının bedel keıif, 

muvakkat teminatlariyle ihale gün ve saatları aıağıda yazılmıttır. Pavyo
nun fenni keıif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kurut mulrabl· 
linde Afyon'da inpat ıubeıinden alınabilir. 

2 - Bir pavyon ve iki hangar inıaatı ile tediye p.rtları hakkında mu
fassal maliimat edinmek iıtiyenlerle ketif ve ıartnameyi okumak ve pro
jeleri görmek istiyenler her gün mesai saatlerinde ve iateldilerin de arttır• 
ma eksiltme kanununun 2-3. üncü maddelerindeki belgeleriyle teminatb 
teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda ukerl satınalma ko
misyonuna vermeleri. (3583) 

Keşif bedeli Muvakkat T. 
Lira kurut Lira Kr. İhale rfln IUlt 

3176 61 22-8-939 salı Upkta bir pavyon 
İki hangar 

42341 61 
60659 00 4232 95 ,, " .. . 11 

15 
13553 

Peşin para ve açık 
arttırma ile satılık emlGk 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 

256 Miıakı Millt M. Yeni Pala eski Katırcı S. ana. 
35 M2• İşbu arsa 4 numaralı Giyim Terzi e 
sahibi Edvardın karşısındaki çıkmazda, 
Kadastronun 167 ada 12 parselindedir. 175.- 35.-

257 Misakımilli M. Hanardı S. 40. No. Kadas-
tronun 168 ada 17 parselinde yazılı 82 Mı . 

ua lM- n• 
572 Küçük Esat Mevkiinde, Şarkında ikiz 

Papas balı, iarbında Dere, timalinde Boı
nak Tahir, cenubunda ikiz Papaa balı ile 
mahdut tahminen on dönüm tarlL 100.- 20.-

573 Keçiören, Batlum yolunda ev ile birlikte 
batın 1280 hiuede 360 biaeai. (Tamamı 
21.245 M'.) kadutronun 1705 ada 3 pane-
linde. 468.- 93,60 

575 Doğanbey M. Taıdöteme çıkmaz sokağı 
içinde 22 ve 24 numaralı evlerin arsasında 
kadastronun 160 ada ıs parselinde kayıtlı 
168 M2• arsa 2.352.- 470,40 

713 Anafartalar M. Eski Papani Yeni a&Myi 
caddesi Balcı lsmail Ağa veresesine ait 
Hanın yanında isabet eden kısım. Kada .. 
tronun 147 ada 22 parıelinde kayıtlı 183 

M1
• arsa 3.660.- 732.-

1. - Yukarda mevkileri ve mesahaları yazılı emllk peıia para ve açık 
artırma ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya ittirlk edecekler içinde mühür kuttananların mUhlr
lerini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede ıırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairetia
de tezyit eylemeleri tlzımdır. 

3. - ihale 21-8-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satıı komiı,o
nunda yapılacaktır. lıtekliterin o iÜn depozito akçesi, hüviyet cilzdanı ft 

iki vesika fotoğrafı ile Emllk servisine müracaatları. (3554) 1!521 

Elektrik tesisatı ve 
tamirat yaptırılacak 

Ankara Deftenlarbimclaa : 

itin Nev'i 

Muhammen 
ketif bedeli 
Lira kuruı 

I 

lluvakbt 
teminat 
Lira IC. 

( Adliye binasının elektrik tamiratı 5972 20 447 92 
( Adliye binasının tavan ve 994 34 74 51 
( çatı tamiratı 

ı - Ankara adliye binasında yapılacak elektrik teaintının ttmıri ile 
tavan ve çatı tlmiratı itlerinin ayrı ayrı lhaleai yapılmak üzere açık ektllt· 
meye konulmuıtur. 

2 - İhale 25-8-939 tarihine mflsadif cuma günü saat 15 te Ankara Dtf
terdarlıfında toplanacak elrailtme komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu ite ait fennt prtname ve ketif evraklarını her ,uıı 
Defterdarlık 111111 Emilir MüdürJUfilnde görebilirler. 

4 - tstekJllerin Nafıa Velrtleti yapı ve imar itleri reisllllnden alaca'k
lan fennt ehliyet ftllkuı ve hbuında yazılı teminat makbuzu malrabiUD-

-~liltlMMf wllımıtlan. <~ ~ı 



YÜK VE YOL 
gem ite 

• • 
1 ın 1 

Münakalôt Vekôletinden : 
1 - Devlet deniz yolları itletmeai ihtiyacı için yedi adet takri

ben ı800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
gemisinin inşası İngiliz pntiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni teraiti ev
veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar latanbulda Devlet DenizyolJarı itletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve !ngilterede Londra Türk Tica
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç ıs Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufaasal Plin ve detay re
simleri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini Iıtanbulda 
Devlet Denizyolları itletme Umum Müdürlüğüne vermiı olmaları 
şarttır. 

4 - Teklifler lstanbulda Devlet Denizyolları Iıletme U~um 
Müdürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse
seler arasında pazarlık yapılarak it ihale edilecek1;ir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya pntiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa-
hibi selihiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) ı3527 

} 7575 CEMİLE TANGO MAVi GOZLER 

Bayan NEDİMENİN en son plakı 

17576 AYŞE ÇIKMIŞ YOLLARA Neva Gazel 

Pek yakında SAÇLARIMA AK DUŞTU prk11ını COLUMBIA 

plikldrında dinliyeceksiniz ( Columbia Plak Şirketi) 
Dünyanın en büyük plak fabrikası 5036., 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
§ SAÇ BAKiMi GOZELLICIN EN BiRiNCi ŞARTIDIR ~ 
- -s PETROL N ZAM E - -- -: Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri : - -: mücerrep bir iliçbr. : 
S Her eczanede arayınız. Y apıldıiı yer S 
';ı 111111 NIZAMETTIN DiLER TAKSIM Eczanesi 5014ı1111ur 
.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııta.. --- -- -
~ Yanmış magnesit alınacak ~ 
- -- -5 Türkiye Demir Ye Çelik f abrikalar1 müessesesinden : 5 - -- -E Fabrikamız ihtiyacı için 30-8-939 tarihine kadar teslim 5 
E edilmek tartiyle 20 ton yanınıt "mapesit" satın alınacak- 5 
= b~ = - -: Bu husustaki evsafname Müeueaemizden bedelsiz alına- : - -: bilir. Vermeğe talip olanların ı0-8-939 tarihinde Karabük- : - = : te Müeueae Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 293ı : - -;,,,,,,,,,,,,,,, ................................................................. ~ 

Yalova Kap ıc 1 

Sıhat Ye İJfimai Muaıenet Yekileti YaloYı Kaph<aları 
iıletme müdürlüğünden : 

lıletme ve inkitafı itleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekaletine devredilen Yalova Kaplı
calarının 29-7-939 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan 
tenzilatlı tarifeler. 

(OTEL TERMAL) 

Bir kiıilik odalar 275 kuruıtan 385 kunqa kadar. 
iki kitilik odalar 340 kuruıtan 495 kuruta kadar. 
Bir kitilik hususi daireler 425, 475 kuruttur. 
iki kitilik hususi daireler 600, 770 ve 950 kuruttur. 

(BUYUK OTEL) 

Bir kitilik odalar 165 kuruttan 275 kuruta kadar. 
iki kitilik odalar 250 kuruıtan 330 kuruta kadar. 
iki kitilik hususi odalar 495, 550 ve 860 kuruıtur. 
Pavyonlarla küçük otel ve çınar otelinde bir kiti için 55 

kuruttan 220 kuruta kadar. 
iki kiti için 90 kuruttan 330 kuruta kadar odalar vardır. 
1 - Bu fiatlar oda fiatı olup Otel Termal ile Büyük O

telde pansiyon mecburidir. Bunların fiatlan töyledir. 
Termal otelde kahvalb, öğle ve aktam yemekleri bir ki

ti için 275 kuruttur. 
Büyük otelde kahvaltı, öğle ve aktam yemekleri bir kiti 

için 200 kuruttur. 
2 - Bu fiatlar otel hesabiyle birlikte tesviye olunur. 
3 - Hariçten gelenler veya diğer otellerde oturanlar bu 

lokantalarda yemek istedikleri takdirde beher yemek için 
Termal otelde ı25, Büyük Otelde 85 kurut tediye ederler. 

4 - 15 günlük kür için kalacaklara Otel, banyo, ve alel
umum tedavi ücretlerinden o/0 25, 15 günden fazla kala
caklara ıs günlük için % 25, ıs günden fazlası için o/o 30 
tenzilat yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler müstesna olmak üzere 
otel, banyo ve yemek ve tedavi ücretleri için aynca % 10 
alınmaz. (3411) 13391 

Ki FIRA 
•• 

birinci GQZ Hastalıkları 
smıf mütehaHısı 

latanbul Haydarpaıa hastanesi aabılıc 
ıöz miltfhassısı ve Gülhane hastanesi 
••bık ıoz baı muavini. Muayene: ta· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: ı 2832 

"KOD AK 6 25 
lira 

~--Tl:3592 

POPULAR PORTRE 
"BRAUNI" 620 

Dr. Asaf oryak 
Niçin sizin de 

Deri, saç, tenasül hastalıkla
rı mütehassısı. Belediye sırası bir Makineniz olmasın? 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 
ve muayenehanede Ti.: 3618 

Kongreye davet 
Türkiyede aHı spor kulübü 

Reisliğinden : 
ı2-8-939 cumartesi günü saat 

15 te Cemiyet Merkez binasrnda 
kongre aktedileceğinden muhte
rem azanın behemehal tetrifleri 
rica olunur. 2987 

fSX9 sm. 

'KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Tahsildar aranıyor 
Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 
Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 

merkez ilçesine bağlı Dumlupınar ka
mununa bir tahsildar alınacaktır. Mat 
lUp evsafı haiz bir kimse seçilmek 
üzere arzu edenlerin her gün saat 18 
den ı9 kadar Samanpazarında Evkaf 
apartmanında kamun merkezine mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

P. T. ve T. Md. 

D • A. RIZA TA LAN 2 No. h Fin<ın ahnacak 

Talebe kayt ve kabulü 
Maarif Vekilliğinden : 

Ankara' da Kız Meslek Oğretmen Okulunun biçki· dikit, moda, 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· çiçek, ev idaresi - yemek piıirme, nakıt, çamqır ve rMim ihti ... 

den : ıubelerine, kız enstitüsü mezunlarından yirmi iki yqmı geçme. 
mütehassısı 1) Telgraf hatları ihtiyacı için mit olanlar arasında ve kız enstitüleri bulunan '1erkezlerde ya. 

Adliye yanı Genç Apt. No: 7 (200.000) adet 2 No. lu fincan kapalı pılacak bir müsabaka sınavı neticesinde parasız yablı, paralı y .. 
Muayene saati 10-19 Tl: 1323 zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. · tılı ve yatısız talebe alınacaktır. 

2416 2) Muhammen bedel (S0.000), mu- Müsabaka sınavına kabul edileceklerin mezun olduklan kız 
••••••••••••• vakkat teminat (3750) lira olup eksilt· enstitülerince namset sa.terilmeleri ıereldi olduiundan, i.teklile
------------- mesi, 22 ağustos 939 salı günü saat ı6 rin en çok 10.Vlll.1939 perıembe günü aktamma kadar mezun 

Enstitüler 
da Ankarada P. T. T. umum müdür - oldukları kız enstitülerine bir dilekçe ile müracaatları ve hanıt 
lük binasındaki satın alına komisyo - ihtisas ıubesi için ve hanıi merkezde smava girmek indiklerini 
nunda yapılacaktır. tasrih etmeleri. (3589) ı3557 

3) - İstekliler, muvakkat teminat ------------------------

A 
• 1 k makbuı: veya banka mektubu ile kanurpa, mıs1r ve saıre a ınaca ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 

T vuk ul k E t·..;:. ·· D' kt"" gün saat ıs e kadar mezkur komiıyo • a ç u nı h ... u ıre or• ki . 
1 •. 1 

.. d na verece erdır. u un en : 
4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 

Tavukçuluk enstitüsü için açık ek· levazım, lstanbul'da Kınacıyan hanın
siltme usuliyle 18.000 kilo kepek da P. T. T. ayniyat ıubesi müdürlük -
20.000 kilo buğday, 9.000 kilo yulaf, terinden 250 kuruı bedel mukabilinde 
8.000 kilo mısır ve 8.000 kilo arpa alı- verilecektir. (26Sı) 12740 

Satıhk piyano 
nacaktır. Muhammen fiyat 3330 lira -
dır. Şartnameler her gün saat ondan 
on altıya kadar Çankırı yolu üzerin -
deki Tavukçuluk enstitüsü direktör • Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
lüiü tarafından parasız olarak veri • Hofman marka ayaklı ye az kulla-
lir. İsteklilerin 21. 8. 939 pazartesi gü nılmıt bir piyano ıo-8-939 tarihinde 
nü saat onda ticaret odası vesikasiyle pazartesi günü saat 15 te hükümet 
249 lira 75 kuruıluk muvakkat teminat konağı yanında hukuk fakültesi biti
mabuzu veya banka mektuplariyle bir tifinde 15 No. P.T.T. ambarında ale
likte Tavukçuluk enstitüsünde topla- ni surette pa.ıarlıkla satılacaktır. 
nacak komisyona baıvurmaları. (3300) ı3272 

(3572) 13538 

Ankara Belediyesi 

Spor kupası alınacak 
Beden Terbiyeli Genel Direk

törlüiünden : 

20, 30, 40 santim yüksekliğinde yüı: 

10 ton soğuk asfalt ıhnacak ~~1~t~:et spor mükafat kupası alına -
Ankara Belediyeıinden: Kupalar iki kuplu ve kapaksız ola-

. . caktır. Hangi ebattan kaç tane alına-
1 - Asfalt tamırınde kullanılmak w ı sonradan k 1 1 k T 

•• w cag arar aştırı aca tır. a-
uzere alınacak olan on ton soguk as • li lanlrın t 1 k · 

be ·· '"dd ı k . P o sa ın ama omısyonnun -
f alt on t gun mu et e açı eksılt- daki nümunelerini görerek ilk ilin 
meye konulmuştur. "h' d 't"bar ·· 

2 M h bed 1. (1250) 
1
. tarı ın en ı ı en on gun zarfında 

- u ammen e ı ıra- k d · w • 1 .. . . en ı verecegı ma ın numunesını ver-
dır3. M kkat t . t (93 75) 1. _ mesi ve fiyatını bildirmesi ilin olu • 

d 
- uva emına ' ıra nur. (3677) 13645 

ır. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -
~ KOK SATIŞI ~ - -- -- -§ Türkiye Demir Ye (elik fabrikılar1 Müessesesi 5 - -- -§ Müdürlüğünden · : 5 - -- -=: Fabrikamızda istihsal edilen kok kömürü aatıta çıkan!- :S 
=: mıtbr. 5 
=: Asgari bir vagon olmak üzere siparit kabul edilmektedir. S: 
=: Müeueıemiz Müdürlüğüne tahriren müracaat edilmeıi S: 
=: ilin olunur. 2952 S: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Parke yol ve betonarme dıvar ve 
piyade kaldırımı inşası 

Zonguldak amele birliğinden : 
2-8-939 günü saat onbef te ihale edilmek üzere kapalı 

zarf uauliyle eksiltmeye konulmut olan (7745) lira (70) 
kurut ketif bedelli Zonguldak'ta Amele birliği hastanesi 
yolu için teklif edilen yüzde bir buçuk tenzilat haddi layık 
görülmediğinden ıS-8-939 cuma günü saat onbeıte ihalesi 
yapılmak üzere aynı usul ve tartlar altında yeniden eksilt· 
meye çıkarılmıt olduğu ilin olunur. 2932 

4 - Şartnamesini görmek isteyen - -------------------------------------~ 
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ı8. 8. 939 cuma gUn sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. 

(3453) 13454 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 647S 

lmtiyu Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri MUdUril 

Mümtaa Faile FENiK 

ULUS Bumım ANKARA 

YENJ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

KONTES VALEVSKA 
Charles Boyen - Greta Garbo 

111ıııııııııııııuıu11111111111111111111111111111tt 

GUndilz iki film 

1 • ÇAPKIN GENÇ 

2 - AJk bahçeleri 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

HALK 
BU GUN BU GECE 

İki film birden 

1 • Memnu geçit 

2 • intikam 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 Gece 21 de 
1111111111 11111111111111111111111111111111111111ı11 

Halk matinesi 12,lS de 
GUNEŞ KIRALI 

BU GECE 

TARAKANOYA 
Anny Vernay 

1111111111111 1111111111111111111111111111ı111111111 

Gündüı: iki film .. 
1 - Tarakanova 

2 • Kadınlar kulübü 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

BUGECE CEBEÇİ Açık Hava Sinemumda GÖNÜL AVCISI · 

~-- ;......======:::ı=============================================================:::/ 


