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ADiMi% ANDIMl'ZC>IA. 

Milli .....,.ef Istanbul' a hareket ettiler 

Cümhurreiıimiz ıJe sayın Bayan lnönü Ankara garında kendilerini te§yi edenler arasında 

Atatürk 
• • 
ıçın 

F. R. ATAY 

Kalabalık bir halk Milli Şef'i 
garda heyecanla alkışladı 

Türk Tarih Kurumu Belleten'in 
onuncu sayısını Atatürk'ün aziz 
hatırasına ithaf etmiştir. Başyazı 
muhterem Cümhurreisimizindir. 
Atatürk'ün hususi alaka ve tesiri 
altında, ''tetkiklerinde başlıbqı
na düşünür ve hüküm verir bir 
müstakil zihniyetle temayüz e
der,, Türk Tarih Kurumunun ga
yeleri için Milli Şef Kendisi ve 
hepimiz adına bir vazife ahdini 
tekrar etmektedir: "Sevgili Ebe-

Reisicümhur ismet /nönü ve Bayan lnönü refakatlerinde 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu. olduğu halde dün akşam sa
at 21,40 ta hususi trenle Ankara'dan hareket buyurmuşlar ve 
istasyonda Başvekil Dt'. Refik Saydam, Genel Kurmay Ba§kanı 
Mareşal Feuzi Çakmak, §ehrimizde bulunan Vekillerle, mebus· 
lar, Vekaletler ileri gelenleri, Ankara vali vekili, merkez ku· 
mandanı ve emniyet direktörü tarafından uğurlanmışlardır. 

Kalabalık bir halk kütlesi Milli Şefimizi heyecanla alkış· 
lamıştır. 

Türk ekonomisinde 
"-=--"::r--ı:M\Vflf 1 l\i\ifatfa'ii; .... ı>ız"ve 

bizden sonra gelecekler, atk ile 
takip edeceğiz.,, 

sanayı eşme hareketinin 

esas karakteri Belleten yerli ve yabancı bir· 
çok mümtaz şahsiyetlerin Ata
türk ve eseri hakkındaki yazıla
rına 400 e yakın sayfa tahsis et· 
miştir. Yalnız kurucusuna kar§ı 
bir borcunu sadece yerine getir
diğinden değil, te§ebbüsünü bu 
kadar iyi ve tam başardığından 
dolayı cemiyeti tebriK etmek is
teriz. 

Atatürk'ün ölüm yıldönümüne 
yaklatıyoruz. O'nun her yıldönü· 
mü gazetelerimiz, mecmuaları· 
mız, fikir adamlarımız ve mües· 
seselerimiz için şahsına ve hatıra
srna olan sarsılmaz saygımız ka
dar, müebbet eserinin yüksek ve 
derin vasıflarını yeni tahliller
den geçiren tezahürlere vesile o
lacaktır. 

Bu münasebetle bir iki nokta
yı hatırlatmak İstiyoruz. Biri, A
tatürk hayatta iken onun namı . 
na giritilen abide te§ebbüslerini, 
ilk tasavvurların hiç bir noktası
na halel vermeksızin, süratle ne
ticelendirmek. (Manisa ve şark 
abideleri bunlar arasındadır.) 

Atatürk abideleri yalnız onun 
tahsınm değil, onun kurduğu fi. 
kir hüriyetİ'nin ve siyasi istikla
lin timsalleridirler. Bundan son
ra, henüz Atatürk abidesine ma
lik olmıyan tehir ve kasabaları· 
mızın ne yapacaklarını bilmiyo
ruz: fakat o ya§arken haşlanmıf, 
ilan edilmiş ·ve teşebbüs edilmiş 
olanlar mutlaka ve hemen tahak
kuk ettirilmelidirler. 

İkinci nokta Atatürk anıt -
kabri yapılırken, eğer saha bü
yük ve kafi ise, onun bir kena • 
rında, yahut Ankara tehrinin 
herhangi bir yerinde Atatürk 
enstitüsünü inta ettirmektir. Bu 
enstitü münhasıran Atatürk' e ait 
hatıraları havi olmıyacaktır. Ens
titü, bunlarda·n başka, aynı za· 
manda bir inkılap müzesi ve 
türk teceddüdünün bütün tarihi
ni takip eden bir tetkik müesse
sesi olacaktır. llk zamanlardan -
beri osmanlı türklüğündeki te
ceddüt teıebbüalerine ait resim-

(Sonu 8 inci say_f ada 

C 
................................................................................ , 
Yazan: Hüsnü Çakır 
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Fransanın tamnmış ve ağır ba§h gazc tclerindcn Figaro'nun Türkiye hakkın
da bir ilhe neşrettiğ'ini haber vermiş, ve bu ilaveden bazı parçalar iktibas 
etmiştik. Bugün de İktisat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır'm bu ilavede "Türk 
ekonomisinde s_:ı.nayi.leşme hareketinin esas karakteri., başlığı altında yazdığı 
çok dikkate deger bır makalesini alıyoruz. B. Hüsnü Çakır bu makalesinde 
büyük bir salihiyet ve vukufla Türkiye ekonomisinin ve türk ekonomik 

kalkınmasının esasla nru anlatmaktadır 

Türkiye'nin sanayileşme hareketi
nin hakiki manasını anlıyabilmek i
çin, evelii, bu hareketi zaruri kılan 
tarihi sebepleri göz önünde tutmak 
icabeder. Çünkü yeni Türkiye'nin sa, 
nayileşme hareketi, eski Türkiye'nirı 
geçen asrın başlarındanberi cereyaıt 
eden sanayisizleşme seyrinin tarih1 
bir reaksiyonundan başka bir şey de· 
ğildir. Hatta bu reaksiyonu, yalnıı 
Türkiye için değil, iktisadi mukadde· 
ratı Türkiye'ye benziyen, yani Av· 
rupa'da evela merkantilizm ve sonra 
da "büyük sanayi inkilabı" denilen 
hareketlerin dışında kalan ve hatta 
bizzat bu hareketlerin tesirleri altıll' 
da kendi sanayilerini kaybeden bütün 
Ön Asya memleketleri için ayni su· 
retle müşahede ve mütalea etmek ka· 
bildir. Çünkü maltımdur ki bütün bu 
işaret olunan memleketler ve bunlaı 
arasında bilhassa Türkiye, XVI ve 
XVII inci asırlarda o devre nazaran 
ileri bir mim sanayi sistemine malik 
bulunuyordu. Bu sistem hatt§. XVIII 
inci asırda da artık oldukça sarsıl· 
mış olmasına rağmen bazı şubeleri i
tibariyle kısmen ayakta tutunabili -
yordu. Halbuki milletin kabiliyetine, 
ince ve işlenmiş bir zevke ve kökleri 
tarihin derinlikleirne kadar inen za-
naat ananelerine istinat eden bu milli _, ··- - ; 

(Sonu 6 ıncı sayfada) lktısat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır 

İzmire gelen .vapurdaki 
Çekyalı 600 yahudi 
İzmire 
kaptanı 

çıkmak istediler ve 

öldürmeğe kalktılar 
(İzmir limanına gelen Çekyalı yahudilerin çıkardıklan hadisele
re ait İzmir muhabirimizin telefon haberi 8 inci sayfamızdadır.] 
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Birinci ordunun manevraları 

Trakya'da yapllacak büyük 

manevraların hazırlığı bitti 
• : : . . •• ••• ··: ,,. • • • 1 • • • • • • • 

Manevra Komutanı Orgeneral F ahrettin 
Altay manevralar hakkında izahat veriyor 
lstanbul, 1 O (Telefonla) - Birinci ordunun bu salı günü Trakya'da 1 

başlıyacak olan büyük manevra hazırlıklarr bitmiş gibidir. Manevra ko
mutanı ve harekat müdürü birinci ordu müfettişi Orgeneral F ehrattin 
Altay manevra komutan muavinliğini yapacak Genel Kurmay ikinci 
reisi General Asım Gündüz ve manevra komutanlığı Genel Kurmay re
isi General Zeki ile birlikte bu sabah Harbiyedeki orduevinde manevra
ya iştirak edecek komutanları ve hakem heyeti azalarını ayn ayrı ka. 
bul ederek kendileriyle vazifeleri hakkında görüşmüştür. Orgeneral 
Fahrettin Altay, Orgeneral Asım Gündüz ve General Zeki cumartesi 
günü manevra sahasına hareket edeceklerdir. T rakyada yapılacak ma· 
nevralarm komutanı ordu müfettişi General F ahrettin Altay gazeteci
lere şu beyanatta bulunmuştur: 

Baıvekilimiz İktisat 
Vekaletinde 

Başvekilimiz B. Refik Saydam dün 
sabah s.aat 10.30 da İktisat Vckfil.etine 
gitmiş ve saat 12 ye kadar İktisat Ve
kilimiz B. Hüsnü Çakır'dan vekalete 
ait muhtelif işler hakkında izahat a}. 
mış ve direktifler vermiştir. 

1 

"Bu sene yapacağımız manevranın 
.,.,_,, ''"W esası geçen . seneden ha.~ırl.anmıştır. 

' Üç ordudan ıbaret olan Turkıye ordu· 

İkhsal Vekilinin 
Sümerbankta tetkikleri 

sunda her sene bir ordu mıntakasında 
bir manevra yapmak mıitattır. Bu se· İktisat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır 
ne sıra birinci orduda olduğu için bu dün sabah Sümerbank'a gelmiş ve u
ordu mıntakasında manevra yapılı • mum müdürden Sümerbank hakkında 
yor. Gelecek sene ikinci ordu İzmir, iza?at a~dı~ta? sonra __ !k~~sat Veki -
Konya, öbür sene üçüncü ordu Erzin- le~tıne gıt~ıştır. B. ~.us?u Çakır ve-

J can Erzuru Diyarbakır mıntaka _ kalette Tıcaret Vekılımızle birlikte 
' ' / muhtelif iıler üzerinde bir müddet 

1 

(Sonu 8 inci sayfada) meıguJ olmuılardır. 
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Ziraar Vekilimiz Ziraat Fakültesi stajiyer 
talebesinin imlihanlar1nda bulundu 

ı 
1 

Yakında Türkiye'yi ziyaret ede- i 
cek olan Mısır askeri heyeti reisi · 
Kahire topçu kumandanı Tümge
neral Hüsnü Elzeydi Pa§a. 

B. Faik Öztrak'ın 
İ stanbu 1' da tetkikleri 
İstanbul, 1 O (Telefonla) - Dahi

liye Vekili B. Faik Öztrak bu sabah 
İstanbul belediyesine giderek imar 
işleri etrafında alakalılardan izahat 
almıştır. Belediye imar müdürü B. 
Liltfi hazırlanan üç tane beşer sene
lik programı okumuştur. Öğrendiği· 
me göre belediye senede 4 milyon li
ra sarfiyle imar planının thakkuku 
için on beş senede 60 milyon lirayı 
bu işe hasredecektir. Bu paranın ya
rısını hükümet ,yarısını da belediye 
temin edecektir 

Hava hücumla11na karıı 

pasif korunma tedbirleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 

vilayette Dahiliye Vekili B. Faik 
Öztrak'ın reisliği altında hava taar -
ruzundan korunma teşkilatı komuta
nı general Hüseyin Hüsnü Kılıkış, 

vali muavini B. Muzaffer, Vekalet 
seferberlik müdürü B. Naim'in de iş
tirakleriyle bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda vilayet dahilinde alınan 
ve alınmasına lüzum görülen tedbir· 
ler etrafında tetkikler yapılmıştır. 

Ziraat Vekilimiz Ziraat Fakültesi stajiyer talebesinin 
Orman Çiftliğindeki imtihanlarında 

. 1938 - 39 ~ıh. Yü~sek Ziraat Fakü}tesi stajiyer talebesi olup Orman Çiftliğinde 
bı:. l'.~l~~k çeşıtlı .st~Jlarm~ i_kmal etmış bulunan stajiyerler, dün Ziraat Vekaleti umum 
muduru Bay !'bı~ın Ege nın huz1;1riyle _müntahap bir imtihan heyeti marifetiyle yap
tırılrn~ş o_lan ımtıhanlarında takdıre deger bir surette not almış1ardır. 
. ~u ımtıhanla~ın .~creyan .etme~te .bulunduğu bir sırada Ziraat Vekilimiz Bay Muh

lıs 1 ~rkı;ıen <;,ı.ftl_ıge gelmış ve ımtı~an seyrini bizzat pek alaka ile takip etmiştir. 
Deg~.rlı vek.ılımız alınmış ~lan ne~ıcelerden pek memnun olduklarını izhar etmişler 

ye, staJıyerlenn bu muva(fakıyetlerınden dolayı kendilerini ayrı ayrı tebrik ederek 
ıltıfatta bulunmuşlardır. 

İngiliz - Fransız 
askeri heyetleri 

Ziraat Vekilimiz 
Ziraat vekilimiz B. Muhlis Erkmen 

bugün saat 17.20 de hareket eden Zon 
guldak treniyle Bolu'ya gitmek üzere 
şehrimizden hareket edecektir. B. 
Muhlis Erkmen yarın stbah Karabü • 

ke varacak ve oradan Boluya geçerek 
vilayetin ziraat vekaletine bağlı dai • 

re ve müesseselerini teftiş edecek, 
tetkikler yapacaktır. Ziraat vekilimi· 

Maarif Vekilimiz 
İstanbul Belediyesinde 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bura

da bulunmakta olan Maarif Vekili B. 
Hasan - Ali Yücel bugün saat 17 de 
belediyeye giderek reis B. Lutfi Kır
dar'la görüşmüştür. 

Leningrat, 10 a.a. - İngiliz ve Fran 
sız askeri heyetlerini hamil bulunan 
"City of Exeteh,, vapuru, dün gece 
buraya gelmiştir. Heyetler gemide, 
Fransız ataşemiliteri albay Firebrace 
tarafından selamlanmıştır. 

Bu sabah saat dokuzda da Lenin - ze bu seyahatinde orman umum müdU 
grat askeri mıntakası genel kurmay rü B. Fahri Bük, Ziraat vekaleti hu • 

başkanı general Çibisov, baltık filosu susi kalem müdürü B. Servet Şefik 

genel kurmay başkanı Fırkateyn kap- orman umum müdürlüğü orman işlet
tanı Kamişvili, Leningrat merkez ku- me müdürü B. Rıdvan refakat etmek

mandanı albay Denisov, vapura gide - tedir. Sayın vekilimiz". bir kaç gün 

rek İngiliz ve fransız askeri heyetle - sonra şehrimize avdet etmi~ olacak • 
rine hoş geldiniz demiştir. tır. 
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Ekonomi bahisleri 
.... 

Mecburi İş hizmeti teşkilatı 
ve Nafia işlerindeki rolü 

Bulgaristan'da mecburi iş hizmeti 

teşkilôtı ve başardığı mühim işler 

Yazan: Dr. Muhliı ETE 
Geçen "Ulus" ta çıkan bir yazımda ı 

Turkiye'de kara yollarının ehemiye
t ini kısa hatlarla tebarüz ettirmeğe 

çalışmış, ve bu meyanda memleketi· 
mızdeki kıtra yollarının azlığına, büt
çelerden bu sahaya tahsis edilebilen 
paralarla bu işi layikiyle ve icabeden 
süratle kolay kolay başaramıyacağı -
rnıza işaret etmigtim. 

noktalarda ayrılacağını aramak, bu 
işlerle alakadar vekiletlerin mese
la Milli Müdafaa, Nafıa, Maarif 
Vekaletlerinin mevzuuna girebilir. 
Bizim buradaki rolümüz, böyle bir 
teşkilatın ehemiyetine i~aret et
mek ve bu hususta bilhassa Bulga
ristan ve Almanya'daki misallerİ
ne k11aca iıaret etmekten ibaret 
kalacaktır. Bu kere, Maarif Şurası plan komis

yonunun raporunun H fıkrasında: 
"Fakülte ve Yüksek Mektep gençle· 
rine amme hizmeti zevki tattıracak, 

onları halk ve köylü ile yakından te· 
mas ettirerek faydalı olmak imkanına 
eriştirmek tedbirlerinin dUıüniltup 

organize edilmesi" yolundaki kararı· 
na muttali olunca, ötedenbcri üzerin
de düşündüğüm ve tetkik ettiğim liir 
mevzuu gazete sütunlarına girebile
cek bir şekilde hulasa edip çıkarma· 
ğa karar verdim. 

Ortaya atmak istediğim meselenin 
esası şudur : Türkiye'de Nafıa ve zi· 
raat sahalarında yapılacak pek çok iş 
vardır. Memleketin kara yollarını vü
cuda getirmek, irva ve iska işlerini 
başarmak, ormanların korunmasına, 

bakımına yardım etmek işleri... Bü. 
tün bu itler köyiln ve köyllinün kal. 
kınmasına ve bununla memleket iktı
aadiyatının inkişafına hadim olacak 
tedbirlerdir. 

2 - Bütün bu işlerin tahakkuku 
paraya, devletin mali yardımına mü
tevakkıftır. Bugünkü varidat kaynak· 
lariyle devletin bu itleri tamamen ba
şarması zamana vabestedir. Halbuki 
bu işlerin daha fazla gecikmesi iktı· 
sadi bakımından caiz değildir. Hal -
kın refaha kavuşması milli servetle
rin istismarı ile kabildir. Milli ıervet· 
terden istifade ise, mübadele hacmi • 
nin geniŞlemesine, bu ise yolların ve 
sair umuru nafıanın yapılmasına bağ
lıdır. 

3 - O halde, aaydığım iıler\n biran 
evel ve bilyllk mikyasta yapılabilme-
si hususunda daha başka. daha yeni 
çarelere baş vurmak icabediyor. 

Bunun için başka memleketlerin 
vaziyetini tetkik edelim: 

Amme hizmetlerinin ifası hususun
da memle~et gençliğinden istifade e
den memleketler pek çoktur. Bu me· 
seleyi tamamen benimsiyen ve iyi or
ganize ederek yürüten memleketler 
arasında Bulgaristanı ve Almanya'yı 
görüyoruz. Bu iki memlekette Nafıa 
işlerinin mühim bir kısmı klbik u -
sullerden gayri bir surette, orijinal 
bir teıkilatla vücuda getirilmek ıure· 
tiyle yapılmaktadır. Bu teıkilitın a· 
dı: Mecburi it hizmetidir. 

4 - Bir taraftan yapılacak itin ma
hiyeti, bir taraftan kurulacak teıkili
tın nev'ini ortaya atarken, diğer ta· 
raftan da ti.irk gençliğini memleket 
hizmetiyle alakadar kılmak ihtiyacın· 
da bulunduğumuzu nazarı dikkate a
lıyor ve iki davayı birleıtiriyoruz. 

1 - Memlekette biran eve! ya
pılması icabeden birçok imme iti 
vardır. Bugün birçok memleket -
Terde zaruri görUJen işlerin ifası 

hususunda gençliği bir teıki/Ata 
bağlamak hususunda tedbirler alın 
mıştır. 

A - Bulgaristan'da mecburi 
iı hizmeti tef kilcitı 

Bulgaristan'da mecburi it hizmeti 
1920 senesinde vazolunan bir kanunla 
vUcuda getirllmittir. Umumi harp so· 
nunda imzalamağa mecbur olduğu 

Neuilly sulh muahedesi mucibince, 
Bulgariıtan askeri mUkellefiyeti ilga 
etmeğe ve ordusunu eskisine nazaran 
çok daraltmağa mecbur kalmıştır. As
keri hizmetten mahrum kalan gençli
ğe bir kışla terbiyesi vermek ve genç 
kolların memleketin umranı için ça· 
Iıımasını mümkün kılmak için o za· 
manki Bulgar Başvekili Stamboliski 
işi, mecburi hizmete çevirmeğe mu
vaffak oldu. Ondan sonra idare mev
kiine geçen fırkalar da mezkur kanu
nun faydalarını takdir ederek bu me
esseseyi ibka ettiler. Kanunun ruhu 
şudur: aı;kerlik çağına gelen ve kü · 
çlilmüş orduya alınmıyan her bulgar 
genci sekiz ay mecburi i~ hizmeti kıı 
laaından geçmeğe tabi tutulur. Bu ıe
kiz aydan altı ayını mecburi iş kışla
larında çalışmakla geçir :r, kalan iki 
ay için de muayyen nakdi bir bedel 
öder. Altı ay çalışmağa çağrılan genç 
ler muhtelif iş kışlalarında toplanır
lar. İş ordusunun zabitleri umumiyet
le yedek subaylardır. Gerek erlerin 
gerek subayların asıl ordudan farklı 
muayyen Uniformaları vardır. İş or
dusunun eratına silAh yoktur, onlar 
yalnız aıkert nizam ve intizama tlbi 
olup ayak tll\mleri 11SrUr, cimnastik 
yapar ve bir asker g i b1 nizam ve ita-
ate alışıp aynı zamanda kazma ve kü
rekleriyle her sene yapılan plan mu
cibince işleyip nafıa işi görürler. Şo
seler ve köprüler yapmak, bataklıkla· 
rı kurutmak için kanallar açmak, mev 
cut yolları t~mir etmek, taıan nehirle 
rin kenarlarına setler inşa etmek, bu 
it orduıunun baılıca vazifeleridir. 

Bulgaristanda 19 aenedenberi bU · 
yük bir muvaffakiyetle tatbik edilen 
"mecburi it hizmeti" teıkilatının esa
aı budur. 

lt ordusunun efradı aeneden sene
ye tahavvül etmekle beraber vasati o
larak 25.000 nl geçer. Bulgaristan gi
bi sahaaı niıpeten kUçUk olan bir 
memlekette böyle zinde bir kuvetle 
ne kadar mUımir itler baıarabileceği 
aıikirdır. 

Bu sahada yapılan itler hakkında 
bir fikir verebilmek için, bir az eski 
olmakla beraber, ıu rakamları döke· 
yim: 

Elde mevcut bir iatatiıtiğe nazaran 
Bulgariıtanda mecburi it hizmeti teş
killtı 1921 senesinden 1934 senesine 
kadar geçen milddet zarfında: 2385 
kilometre ıose inıa etmif, 4800 kilo · 
metrenin tesviyei turabiyesini ikmal 
etmittir. 

Yine bu müddet zarfında 118 kilo· 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan , bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankasın

dan alınan hesap hülisalarına göre 5.8.1939 
tarihindeki kliring hesapları bakiyeleri : 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın· 
daki klirinı hesapları borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T .L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 
Belçika 
Çekoslovakya 
F inlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İıpanya 
hveç 
D. Hesaplarındaki 
borcumuı 
laveç 
A. hesaplarındaki 
alacağımız 
İsviçre 
İtalya 
Lehiıtan 
Macar istan 
Norveç 
Romanya A 
s. s. c.ı. 
Yugos.avya 
Yunanistan 

2.372.300 

861.000 

3.107.000 

12.900 

CETVEL : 2 

ı . 5ı uoo 
715.500 

3.341.!jpO 
773.400 

3.314.100 
717.400 

ı 1.800.700 
276.600 

3.094.100 
800.300 

2.445.100 
69.000 

1.665.800 
633.900 
129.ZOO 

1.364.900 
499.100 
230.SOO 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka· 
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala • 
caklarımız 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İta lya 
Yunanistan C. 

Hesuı 

Miktar T.L. 

26.400 
14.000 

147.200 
200 

Evlenme 
lş bankası servis memurlarından 

B. Veysi Betibirlik ile Baıvekalet dev 
let matbaası öperatörlerinden Meh -
met Kamil Gürsea'in kızı bayan Me -
leğin evlenme törenleri dün iki tara -
fın akrabaları ve dostları huzurunda 
belediye salonunda yapılmıştır. Yeni 
evlilere saadetler dileriz. 

metre demiryolu inşa etmiş aynı za· 
teşkilata bağlı orman servisi yine bu 
devre zarfında 617.383 adet normal 
travers ve 388.076 adet dar demiryolu 
traversi, bir hayli telefon direği ve 
miden direği, 2,7 milyon kilo odun 
kömürü temin etmittir. 
Bulıar mecburt hizmet teıkilatının 

devlet tarafından tesbit edilen bUtçe
llİ teıkilô.t m • n•upl•ruun ,,,.ı • .ı; ... ~ · .. 
zaran 120-150 milyon levaya baliğ ol
maktadır. 

Trudovak teıkilitına dahil olan 
her nefer günde sekiz saat çatıımakta 
ve buna mukabil kendiıine meccani 
gıda, mesken ve elbise temin olun · 
makta ve ayrıca bir cep harçlığı ve· 
rilmektedir. 
Bulgariıtanda Trudovak adını tatı· 

yan bu teıkilitın güttilğU gaye meya
nında: bulgar gençliğine soıyal vazi
fe hiaainl ve diıiplini aıılamak, genç
liği ameli mesaiye ve bedeni hareket
lere sevketmek, geniı minasiyle mil
li iktısatta hizmet uğrunda Nafıa ve 
ziraat iıterinde çalışmak ve ıaire var· 
dır. 

Filiyatta senelik planlarda gösteri
len bu hedeflere erişildiği memnuni
yetle kaydedilmektedir. Mecburi iş 
hizmeti teşkilatı sayesinde Bulgaris
tanda içtimai hasılasına her sene ehe
miyetli bir miktar ilave edilmektedir. 
Gençlik ise, bu teıkllattan azami fay· 
da görmekte bedeni kabiliyeti ile fik· 
ri kabiliyeti artmakta, esaıen mevcut 
olan tesanüt hisleri takviye bulmak· 
tadır. 

Gelecek makalemizde Almanya'da 
mecburi it hizmeti mevzuatını ve tat· 
bikatını tetkik edeceğiz. 

Günün peıinden 
1 

............. .. 

.................................................... 
Devlet sanayii : 

11 ağustos devlet sanayi tari
hinde, hadise itibariyle çok mühim 
olmıyan, fakat mahiyet bakımından 
bir hususiyet taşır: Bakırköy . bez 
fabrikaaı, bundan be§ aene evel ve 
birinci sanayi proıramının ilk eseri 
olarak, yeni tesislerle bugün i§lem.İ
ye açılmı§tır. 
Bugün artık niçin aanayilettiğimiz 

ve büyük endüstriyi niçin devletin 
kurmut olduğu dava ve münakata· 
sı yoktur. Birinci beı yıllık pro
gram, bize, bütün ithalatımızın 
yüzde 47 aini millileıtirmek kazan
ciyle beraber, yeni hamleler için en 
kuvetli ve kıymetli bir kazanç daha 
temin etmiıtir: milli kabiliyete iti
mat! ... Yeni doğan milli sanayiler 
için başlıca iki düıman vardır: ya
bancı kapitalizm ve demagoji! ... 
Birincisini ıümrük duvarlariyle kıs
men önliyebilirsiniz. Fakat ikincisi 
için müdafaa silahı, müıbet it ve 
milli kabiliyete güvenmektir. Birin
ci bet yıllık plan bize bu iki batarı 
temelinin en güzel ömelderini ver -
miştir. Onun rejime haa t :r dina
mizm içinde tamamlanmasını, bü
tün millet itlerinde bir misal olarak 
benimsiyebiliriz. Eğer birinci beı 
yıllık sanayi planı, bu kadar mu· 
vaffak bir eaer halinde memleketin 
önüne konulmasaydı, bürokrat ve 
şarklı demagoji, bugün övünme 
mevzularımız olan birçok işler Ü· 
zerine, hala, milli eaer damgasını 

vurmamıza mani olacaktı. 
"- Bu itler para ve ihtısas işi· 

dir: hadi diyelim ki parayı bulu
ruz. Eleman nerede bulacak11nız? 
Bir avuç para vererek Avrupa'dan 
ifÇi getirteceksiniz. Hadi diyelim 
ki onu da bulup getirttiniz. Bunla
rın batına da yabancıları koymıya 
mecbur kaldıktan sonra devlet fab
rikalarını ne diye kuruyorrunuz?,, 

Hadiseler tamamiyle aksini isbat 
etmittir. Fakat ne olursa olsun bir 
basma ithalat tüccarına Kayseri 
kombinaıını anlatabilir misiniz? 

Fakat aiz devlet bacasının kıy
metini, onun kuruluşuna kadar an
cak talebe sırtında gördüğü bezin 
iilerin ucundan nasıl bo§andığıru 
hayran ve meaut seyreden türk 
köylüsüne sorunuz. Bu devlet teıiı
lerinden sonra, pamuiunu kara ve 
kuru bir ekmek pahaama aatm&k
tan kurtulan köylil erkekler; çıkrı-

vallı hayatından gene liu bacalar 
sayesinde makine ve refah devrine 
ulatan köylü kadın bizim sanayilet
memizin rakama ve bilançoya sığa
mıyacak kadar büyük iki kazancı
dır. Birinci bet yıllık planın ilk e
seri beş yafına girerken bu haki
katleri tekrarlamak. sadece bir ka
dirtinaslık borcudur. 

KUTAY 

Kayseride yeni belediye 
meclisinin ilk toplanhsı 

Kayıeri, 10 a.a. - Devlet tilraaı ta
rafından feıhedilmeıi dolayııiyle ye
niden yapılan seırimde belediye mec -
liline intihap edilmit olan azalar, dün 
Cümhuriyet Halk Partiıi kurağında 
ilk toplantııını yaprnııtır. Belediye 
meclisi başkanlığına avukat Necmt. 
tin Feyzi oğlunu ittifakla seçmit ve 
daimi encümen balarını ayırnıııtır. 

Bu toplantıda bulunan vilimiz ye
ni belediye mecliıine meaaiainde mu
vaffakiyetler dilerken kendilerinden 
beklenen itlere dikkatlerini çekmit -
tir. 
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Madenciliğimizde inkişaf 

Bu yılın ilk beş ayı İçinde 
2.428. 719 liralık krom sattık 

Kömür istihsalimiz bir rekor yapıyor 
Alakalı makamlar, miden istihsal ve satıt itlerimizin son aylar 

içinde seyrini tesbit etmiılerdir. Elde edilen rakamlara ıöre mi
den endüstrimizde büyük bir inkitaf vardır. 

1938 istihsali, Zonguldak havzaaımn tarihinde bir rekor teıkil 
ederek 2.588.057 tonu bulmuıtur. Bazı 9irketler, bilha11a Kilimli 
kömür madenleri, 938 de fevkalade bir artıt hamlesiyle umum 
istihaalimizdeki hiaaelerini son bir sene zarfında yüzde 4.94 den 
yüzde 13.45 e çıkarmıya muvaffak olmuıtur. Umum istihsalimi
ze yüzde 29.5 ile ittirak eden ve nispeten genç olan Etibank iılet
melerinin istihsalatmda da 1938 de evelki seneye ıöre 114.281 
ton veya yüzde on nispetinde bir artma vardır. 

-ı 939 da kömür istihaalitımı:ı, 938 e 

R , , .. ..ı..... 1 göre mühim artmalar kaydetmittir. 
elSICUmhur forSU nerelere 1 Havzanın 939 ilk bet aylık tuvenan 

kömür istihsali, rekor ıenesi olan 
ve ne zaman (ekilecek 938 in aynı devresine göre 147.575 

ton veya yü:ıde 14.44 niıbetinde arta-
İcra vekilleri heyeti tilrk bayragı rak 1.169.918 tona çıkmııtır. 938 in 

nizamnamesine ek olmak üzere hazır- aynı ayları iıtihaali 1.022.343 tondu. 
lanan nizamnameyi kabul etmiştir. Ni İstihsalin artmaaı ile memleket 
zamnameye göre Genel Kurmay Baş _ dahilinde varidat ıeneden ıeneye 
kanlığı, vekaletler, vilayet, kaza hU- daimi bir ıekilde çoğalmaktadır. Yeni 
kümet konakları, belediyeler ve diğer rejim altında büyük adımlarla ilerli
resmi daireler, tümen ve daha büyilk yen irfan seviyemizin yilkselmesi ve 
karargahlar, kışlalar, askeri mektep- cümhuriyetin endüstrileımesindeki 
ter ve hastaneler resmi müesseseler • hız, memleketin maden kömürü sarfi
le faaliyetlerine 'devletçe müsaade e· · yatını g~n geçtikçe arttırmaktad~r: 
dilmiş olan diğer müessese ve milli ?36 senesınde -~67.7~1 ~o~ olan .d~lı 
teşekküller Cümhurreisinin teşrifle- ı~raratımız m~tea~ıp ıkı sene ıçın~e 
rinde ve kaldıkları müddetçe bayrak y~zde 29.1 nısbetınde artarak hır 
gönderine Reisicümhur forsu çeke . mılyon 249.246 tonu bulmuştur. 
ceklerdir. Bu artış hızı, 939 ilk beş ayı için-

de kendisini muhafaza etmiş ve dahi-
Reisicümhurun ikametgahlarında li imrarat 938 senesi aynı aylarına na-

zatlarına mahsus fors, gece ve gün - zaran yüzde 35.94 nisbetinde artarak 
düz çekili bulunacaktır. Reisicümhu - 507.796 tondan 669.993 tona çıkmıştır. 
run içinde bulundukları otomobile, Dahili kömür istihlakimizin artması 

k tabii olarak yabancı memleketlere o -açı olmak üzere 30 X 30 santimetre 
ebadında bir fors çekilecektir. lan ihracatımızı azaltmıttır. 

uuu natmr ç ilk 40 

derece idi 

Son dört aene zarfında dahili iı-
tihlakin evelki seneye göre artması 
ve harice satıtımızın azalması dola· 
yısiyle 935 te yüz olarak kabul edi· 
lirse 938 de 129.71 olmuıtur. Buna mu 
kabil harice ihracatımız 935 te 100 
farzedildiğine göre 938 de 47.46 ya, 
yani vasati olarak yarı yarıya inmiı
tir. 

939 da harice kömür utıtlarımıza 
gelince, ilk bet ay zarfında 87.909 
..,...,. ı,., _,, , _ ••• ?? 0 1? ~I}" ; hı:r,Jl:luıo..ft 
larak yabancı memıeıcet ve 5.:mııc: ~ 

ne taş kömilr ihracatı yapılmııtır. 

Binaenaleyh 939 ilk bet aylık kömür 
ihracatımız 110.881 tonu bulmuıtur. 

Dün ıehrimizde hava bulutlu geç· Bu miktar 938 aynı aylarına nazaran 
miş ,rüzgar cenubu garbiden saniye· 
de en çok üç metre kadar hızla esmiş
tir. Günün en yüksek sıcaklığı 34 de-
rece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 

hava, orta Anadolunun garp kısımla· 
riyle ıarki Anadoluda bulutlu ve 
mevzit yağışlı, cenup ve cenubu şarki 
Anadolu mıntakalarında, Karadeniz 
sahilleri ve Ege'nin cenup kısımla

rında açık, diğer yerlerde bulutlu 
geçmiştir. Son 24 saat içinde yağışla· 
rın karemetreye bıraktıkları su mik4 

tarları Karsta 4, Edirne, Erzurum ve 
Tokat'ta 2, Pınarhisarda 1 kilogram
dır. Rüzgarlar Karadeniz sahille~iyle 
Trakya ve Kocaeli mıntakalarında 

şimalden, diğer mıntakalarda ekseri

yetle garptan saniyede en çok 9 met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek 
sıcaklar İzmirde 35, Adanada 36, Di· 
yarbakırda 37, Bursada 38, Balıkesir 
ve Manisada 39, Nazillide 40 derece
dir. 

yüzde 32.99 nisbetinde bir azalma 
kaydetmektedir. En çok kömür .attı
ğımız memleket, bütün ihracatımızın 
yüzde 49.50 sini alan Fransa'dır. 

Kromlarunız: 

Krom istihsal ve ihracınımız büyült 

bir inkişaf halindedir. 1937 de 192.708 

ton olan istihsal, 938 de 208.405 tona 

çıkmıı, ve aynı hızla 1939 seneıi ilk 
beı ayı zarfında inkişafında devam 

etmiştir. 1938 in ilk bet ayı içindeki 

krom ihracatımız 80.111 ton iken bu 
yılın aynı ayları yekunu 100.572 tona 
yükselmiştir. Geçen seneye göre artıı 
nispeti yüzde 25.54 Ü bulmuştur. Eti
bank, 1939 da umum iatihsalattaki his 

1stihdal edilen gayeler yeldile
rinden az çok tehalüf etmelcte4ir. 
Bazı memleketler işsı"zliği önle
mek için itsiz kalan kütleye İf bul
mak ve bu vesile ile gençliği orga
nize etmek ve nafıa işlerini ıslah 
etmek usulüne geçmişler diğer ba
zıları işsizlik mevzuubahs olsun ol
masın, zaruri işlerin ifası ve mem
leket gençliğinin umuru Nafıa ile 
yakından nlfıkalandırılma11 husu
sıında buna mümasil tedbir almış 
bulunuyorlar. Netekim Birleşik A
merika'da Conservation Corps teş
kilatı buna benzer motifler netice
sinde vücuda gelmiştir. 
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sesini bir sene içinde yüzde 34.90 dan 

yüzde 43.04 de çıkarnııya muvaffak 

olmuş ve 1939 ilk be§ ayında 43.289 

ton krom cevheri ihraç etmiştir. Bu· 
na mukabil Fethiye tirketinin umum 

ihracattaki payı yüzde 32.40 dan yüz

de 22.90 ne gerilemiJtir. 15 c yakın o
lan hususi şirketlerin ihracat hiaseai 
1938 seviyesini, yani yüzde 20 yi mu

hafaza etmiıken türk maadin tirketi 
bir sene içinde hiaaeıini yüzde 12.00 
den, yüzde 18.49 a çıkaribilmiJtir. 

Yunanistan'da birkaç senedenbe
ri gönüllü bir iş hizmeti te.şkilitz 
vücuda getirilmiştir. 

Fakat mecburi iş hizmetinin en 
iyi organize edilmiş §eklini Bul
g ristan ve Alnıanya'da görmekte· 
yiz. 

2 - Türkiye'de de amme işiyle 
y;ı ·andan alakalandırılması icabe
den bir gençlik vardır. 

Bu mühim davanın tahakkuku i
çin bizde de tatbiki hususunda i
mali fikirde bulunabilecek bir or
g nizasyon "mecburi iş hizmeti" 
te~kilatıdır. 

B6yle bir teşkilltın kendi bün
yemize ne dereceye kadar uyabile
ceğini. vücuda getirilecek organi • 
zasoynun diğer emsa'inden hangi 

Halkevleri 
Dünkü sayımızda okumuı olaca

ğınız Ha/kadıları tefkili hakkın· 
daki nizamnam~ Partimizin mem
lekete büyük hizmetleri dokunmuı 
olan Halkevleri teşkilatını ihtiyaç 
nisb~tinde genifleten ve tamamlı
yan çok me§kfır yeni bir kararını 
bize müjdeliyordu. 

Halkevinin ne olduğu, yurda ne 
gibi hizmetlerde bulunduğu artık 
izaha muhtaç bir keyfiyet değildir. 
Bugün memleketin üç yüz dokuz 
şehir ve kasabasında faaliyet ha
linde bulunan Halkevlerinin kıy
met ve ehemiyetini bütan vatan
daşlar takdir etmek imkan ve fır
satını fa:ılasiyle bulmuılardır. 

Halkevleri teşkılitının ne kadar 
kısa bir maziye malik olduğu g6% 
önüne getirilirse, birkaç yıl içinde 
bu kültiirel teıkilitın bu derece 
inkişaf ettirilişi nasıl bir muvalla
kiyet olduğu tezahür eder. Fakat 
Partimiz bununla da iktifa etme
miş, henüz bir Halkevine ve bir 
Halkevini yaşatacak vasıta ve 
imklnlara malik olmıyan kasaba ve 
köylerimizin de bu feyizli ocağın 
nurundan istifade edebilmesini te
min için Halkada/~, namı altınaa 

yeni bir müessese ihdasını karar
laştırmıştır. Daha küçük çapta bi
rer Halkevi olacak ve aynı gaye
ler uğrunda açlışacak olan bu oda
ların sayısı yakın bir istikbalde 
bini aşacağından şüphe etmiyoru:ı. 
Bu odaların teıkilinde her §eyden 
evel göz önünde tutulmuı olan he
def, halkın okuma ihtiyacını kaqı
lamaktır. Mütevarı da olsa, mem
leketin faydalı neıriyatını koynun
da toplıyan ve aktüaliteyi takip e
den bir kütüpane her yurt köşesi
nin duyduğu bir ihtiyaçtır. işte bu 
yeni te§kiUtla bu ihtiyaç karşılan
maktadır. 

Bir yandan halkımı:ıa kolay ve 
masrafsız okuma ve tenevvür etme 
imklnlarını ha:ıırlarken, bu te§ki
lltın bir yandan da ıiimuJa saye
sinde, memleket neıriyatı için ba
tırı sayılır bir m&hreç olacağı ıap

hesizdir. Şimdi muharrir/erle tibi-

/ere düıen bit vızile de kurulacak 
bu müesseselerde bilhassa vasat 
seviyeli halkın okuyup anlıyacağı 
ve istifade edeceli eserler meyda-
na getirmektir. ••• 

M aaa bQfı gcuetecüiği 

Franıa'nın muteber gazetele
rinden L4' Joumal'ın aon gelen i
kinci nüshasında bir franıız mu· 
harririnin meıhur kadm tayyare
cimiz Sabiha Gökçen hakkındaki 
yazılan var. Bu yazıların kahra
man ve liyakatli bir türk kızının. 
Türklüğün göğsünü kabartan mu
vaff akiyetlerini takdir editi bizi 
ne kadar memnun ediyorsa akla 
hayale aığmaz uydurmaları da o 
kadar hayretimizi mucip oluyor. 

Türkiye'yi uzaktan bile tanı
madığını her aatınnda ifıa eden 
ve yazıımc:la bah.i seçen bütün 
türk isimlerini - Sabiha Gökçen 
de dahil olduğu halde - yanbı 

kaydeden bu muharrir dostumuz, 
bakın ne garip hatalara düşüyor: 
Sabiha Gökçen peçesiz gezen ilk 
türk kadınıdır, Sabiha Gökçen 
harf inkılapları zamanında oto
mobille köyleri dolaşarak mual
limlik etmiıtir. (Gene aynı mu· 
harrir kadın tayyarecimizin 1936 
da 1 7 yatında olduğunu kaydetti
iine göre harf inkılabı zamanın
da henüz dokuz yatında bulunan 
bir kızın nasıl muallimlik edebi
leceiini tabii düıünmüyor). Sa
biha Gökçen kürt isyanını, ordu 
yetişmeden evel tayyaresiyle tek 
batına üç saatte bastırmıştır. Sa-

iha Gökçen göğsü madalyalarla 
dolu olarak Atatürk'ün cenazesi· 
ni takip etmiştir. (yalanın bu dere
cesi karıııında ne dersiniz: çün
kü Sabiha Gökçen hastanede ol· 
duğu için cenaze merasimine it· 
tiri.k etmediği ıibi memleketi
mizde nıtan olmadıiı da bütün 
dünyanın malumudur). Fakat 
bunlar gazetecinin uydurduğu 
masalların binde biri bile değil
dir. Onun içindir ki türk gazete· 
leri, bir türk kızmm muvaffaki· 
yetinden bahseden bu makalele
ri iktibaı edememiılerdir. Masa 
batı ıazeteciliiine güzel bir mi· 
sal! 

939 da dışarıya satılan 100.572 ton 
krom, muhtelif memleketlere şu su
retle tevzi edilmektedir: 74.124 ton 
Almanya, 67.32 ton Amerika Birleşik 
devletleri, 3.760 ton Fransa, 2.790 ton 
İsveç, 8.031 ton İtalya, 3.650 ton Nor· 
veç, 1.485 ton diğer memleketler ... 

1939 senesi ilk beş ayında ihraç edi
len krom cevheri memlekete 2.428.719 
liralık döviz getirmiştir. Burada kay· 
de değer mühim bir nokta, Cenubi 
Rodezya, Cenubi Afrika ittihadı ve 
Kaledonya gibi en mühim ve büyük 
krom ihraç memleketlerinde istihsal
de büyük azalıılar olmasına rağmen 
memleketimizde gbrülen yükselme • 
dir. 

Diğer madenlerimiz: 

938 in ilk beıı ayı içinde, hemen he· 
men bu toprakaltı servetimizin bütün 
çeşitleri üzerine bir istihsal ve satıı 
artması vardır: mesela bu müddet i
çinde 980 ton antimuvan cevheri, 5035 
ton arsenik, 899 ton bakır külçe. 6.100 
ton blend, 7.139 ton Borasit, 3.600 ki
logram civa, 3.600 ton çinkolu kur -
şun, 5.800 ton galen, 3.170 ton zımpa
ra ihraç edilmi,tir. 
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Fon Ribbenfrop ve koni · 

_Ciano Salzburg' da 
D ·Ü N Y·A H A B E R L E R 1 · 

c DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
buluıacaklar 

Danzig'deki nazi şefi Förster 

Berlin, 10 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Almanya ve İtalya hariciye nazır

ları, iki müttefik memleketin müşte
rek siyaseti ile alakadar meseleleri 
birlikte tetkik için bugünlerde Salz
burg'da buluşacaklardır. 

X Londra - Alman sefiri von Dirk 
sen, yaz tatilini geçirmek üezer mem
leketine gideceğinden hariciye neza -
retine giderek lord IIalifaks'ı ziyatet 
ve mumaileyhe veda etmiştir. 

dün şiddetli bir nutuk verdi TAN 

a.a. Matbuat Servisi 

diğimiz otuz küsur senelik bir istibdat 
devresinin maddi, manevi yardımından 
istifade eden sizlere, artık bir Trablus
garp muvaffakiyetinin mevcut olamıya
cağmı da bu münasebetle hatırlatıyoruz,. 

Fon Ribbentrop, birkaç gündenberi 
esasen SaJzburg'da Fuchl şatosunda 
istirahat eylemektedir. 
İyi haber alan alman mahfillerine 

göre, kont Ciano Salzburg'da yalnız 
bir gün kalacaktır. 
İtalyan'ın Berlin Büyük Elçisi B. 

~ttolico'nun da Salzburg'a gideceği 
kuvetle tahmin olunmaktadır. 
İtalyanın Bertin Büyük Elçisi At

tolico yanında kont Magistrati oldu
ğu halde fon Ribbentrop - Ciano mü
lakatının yapılacağı Salzburg'a hare
ket etmiştir. 

Kont Ciano yola çıktı 

Roma, 10 a.a. - İtalyan hariciye na 
lırı Kont Ciano japon büyük elçisi 
Shiratori'yi kabul ederek uzun bir mü 
lakatta bulunmuştur. 

Kont Ciano saat 19.30 da hususi 
trenle Salzburg'a hareket etmiştir. Al 
ltıanyan'ın Roma büyük elçisi von Ma
tkenzen de hariciye nazırına refakat 
'tmektedir. 

Trakya' da yakalanan 

Bulgar casuslar1 
İzmir, 10 (Telefonla) - Trakya'

da casusluk yaparken yakalanıp İz
tnir ağır ceza mahkemesinde beşer,se
tıeye mahkum edilen bulgar papas 
Martini, otelci Sinkoviç, metropolit
bane katibi Kiri ve Lambo hakların -
daki karar temyiz mahkemesince 
tıakzedilmiştir. Temyiz mahkemesi 
esas itibariyle casusluğun kabul edil
tniş bulunmasına göre cezanın ona 
göre tayinini istemektedir. 

X Berlin - Alman donanmasının 
daveti üzerine Almanya'ya gelmiş o-

lan italyan deniz heyeti, alman donan 
masının bazı cüzütamlarına binerek 
atış talimlerinde hazır bulunacaklar
dır. 

X Torino - Dün sabah kıralın 
huzurunda yapılan askeri geçit resmi
ne tam yedi fırka iştirak etmiştir. Bu 
yedi fırka, 50.000 kişiden ibaret olup 
3.000 i zahittir. 

X Melilla - Siyasi mesuliyetler 
mahkemesi istintak hakimliği, gene -
ral Alaya hakkında bir tahkikat aç -
mıştır. 

X Salzburg - B. Hitler, dün ak -
şam, ilk defa olarak Salzburg festiva
line iştirak etmiş ve Mozart'ın "Don 
Giovanni" operasının temsilinde ha · 
zır bulunmuştur. 

X Belgrat - Maruf Yugoslav edip
lerinden Duchan Djokotch'in vefat 
etmiş olduğu haber verilmektedir. 

X Karceres - Robledillo köyü ci -
varında mühib bir altın madeni bulun 
muştur. General Franco madenin işle 
tilmesi için derhal tahsisat vermiştir. 

X Burgos - General Dellano, isti
rahat etmekte olduğu Rondan bugün 
dönmüş ve general ordanoyu ziyaret 
etmiştir. 

X Viyana - Viyana'da mevcut on
bin teşekkülden altı bini resmi gazete 
olan Wiener Zeitung da intişar eden 
muhtelif emirnamelerle fesholunmuş
tur. 

X Roma - Amerikan United press 
muhabiri Ekins, Musolininin şahser. 

verdiği bir emirle hudut harici edil -
miştir. Kendisine İtalya'dan ayrılmak 
için ancak bir kaç saatlik bir mühlet 
verilmiştir. 

Cenubi İngiltere'deki hava 

muharebelerinin ikinci ünü 
"'-==---

0 üş m an tayyareleri 
barajları geçemediler 

11Muharebe 11 bu akşam bitecek 
• 

Londra, 10 a.a. -
lhtiyat filonun tef 
tişinden dönen kı -
tal, bu sabah saat 
dokuzda Perth'e 
gelmiş ve oradan 
llalmoral şatosu -
tıa hareket etmiş -
tir. 

Harp tehditleri 
bizi ürkütemez ! 

Almanyaya dönmek İstiyoruz! 
Danzig, 10 a.a. - Birkaç gündenberi yapılacağı bildirilen Po

lonya aleyhindeki nümayişler bu akşam Langemarkt'ta tertip 
olunmuştur. 

Bu münasebetle söylediği nutukta, 
nazi teşkilatı reisi Förster Danzig 
halkının, bir kaç haftadanberi Polon
ya ve onu tesvik eden dostları tarafın 
dan Danzig aleyhinde yapılan harp 
tehditler.ini bütün dünya önünde pro
testo için burada toplanmış olduğunu 
kaydeyledikten sonra, Danzig halkı -
nın Polonya'nın tecavüzlerine uzun 
müddet müsamaha ettiğini söylemiş, 

"muttariden yapılmakta olan harp teh 
diltleri çok vahim bir vaziyet yarat -
mamış olsaydı Danzig halkı gene onu 
silkmekte devam edecekti,. demiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Polonya akıllanacağa 
benzemiyor 

"- Polonya, akıllanacağa benzemi
yor. Bilakis, alman olan her şeye kar
şı kin gayz körükleniyor. Binaenaleyh 
her şeyden evel şunu kaydedeyim ki, 
eğer ne düşündüklerimi burada açık -
ça söylesem karışıklık çıkarmakla it
tiham edilemeyiz. Bütün teferruatiy
le vaziyet almaklığıma imkan yoktur. 
Söyliyeceklerimi bir kaç kelime ile 
hütasa edebilirim. Polonya aşaiıdaki 
hususatı anlamalıdır: 

ı - Bütün harp tehditleri, bütün 
tahrikat, her ne olursa olsun, bizi ür
kütemez, 

2 - Bu gerginlik anında Danzig 
milleti asabiyete kapılmıyacaktır. Çün 
kü mazinin tecrübelerine istinaden 

~~~ 'ffil'ı'le, 1~~\ıeUhlWİffinİ~~ 
ği zaman doğru olanı yapacaklarını 

pek aıa bilir. 

Danzig terkolunmuş değildir! 

3 - Danzige karşı her türlü taar -
ruzu, her türlü baskını tardetmek ve 
derhal mukabelede bulunmak ıçın i· 
cap eden her şeyi son haftalar içinde 
yaptık. 

4 - Polonya bilmelidir ki, Danzig 
terkolunmuş değildir. Almanya, Ana
vatanımız büyük Almanya ve şefimiz 
Hitler, bir Polonya tecavüzü karşısın 
da imdadımıza koşmıya karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Danzig'in çiğnenen hakları 

4 - Bu iftirakı takip eden seneler 
Danzig'in her nevi maddi ve harsi za
rarlara uğradığını katiyen isbat eyle
miştir. Danzig'in Almanya'dan kopa
rılmasına sebep olan mülahaza yani 
Danzig'in Polonya'nın denize yegane 
mahreç teşkil edeceği pr>!nsipine de 
riayet olunmamıştır. Danzigin hayati 
hakları muttariden çiğnenmiştir. 

Gdinya daha bugün Danzig'e geçmiş
tir ve bu Danzig'in Polonya'dan an
cak iktısadi zararlar göreceğini isbat 
eder. Polonya'nın yirmi senedenberi 
ittihaz ettiği tedbirlerle Danzig al
ınanlarının uğradığı hakaretler sayı
sızdır. 

5 - Hayatın bütün sahasında yapı
lan entrikalara Danzig'in halkiyle is
tişarede bulunulmaksızın Almanya
dan koparılması bize yirmi senelik 
parolamızda hak verir: Almanyaya 
dönmek istiyoruz. 

6 - Danzig halkı kurtuluş saati
nin çalacağını, yani Almanyaya dö
neceğini katiyen biliyor. 

0 Her ne olursa olsun müttehit 
kalacağız!,, 

7 - Aralarında çözülmez bir suret
te bağlı bulunan danzigliler gözleri
ni aşk ve tazimle Hitlere çevirmiş bu 
lunuyorlar. Hitler hiç şüphe yok ki, 
onların Almanya'ya dönmek arzuları
nı yerine getirecek ve bu suretle mil-
-- .. • • • .. "c-

olmaları prensipini, onlardan 1919 da 
esirgenen bu prensipi muzaffer kıla
caktır. 

Förster sözlerini şöyle bitirmiş
tir : 
"- Bu vahim anda yemin ederiz 

ki, her ne olursa olsun müttehit kala
cağız, milli mirasın bu mukaddes 
parçasına karşı yapılacak her türlü 
taarruzu bütün kuvetimizle tardede
ceğiz ve şefimizin her emrini ifa ey
liyeceğiz. 

Önümüzdeki sefer burada bugün
kü gibi protesto için değil Almanya
ya dönüşümüzü kutlamak için topla
nacağız ve o gün yakında doğacak

Her kes, bütün alman milleti ve iyi tır.., 
niyet sahibi bütün ecnebiler anlamış- Bu akşamki nümayişler Hitler hak
lardır ki, Polonya'nın bu yaygaralar, 1 kında bir iman ve bağlılık tezahüratı 
artık durmalıdır. Bütün sulh dostları mahiyetini almıştır. 
Danzig'i Almanya'dan ayırmak ve Al 
manya'nın şark hudutlarını böylece 
çizmek suretiyle Versay diktatörleri
nin işledikleri cinayeti teslim eyle -
melidir.,, 

c'Danzig almandır,, 

Förster nutku esnasında halk Po
lonya aleyhinde hasmane nümayişler
de bulunmuş ve bütün şehir "yaşa 
Hitltr" avazeleriyle çınlamıştır. 

Bugün, cenubi 
lngilterede, birkaç 
hin tayyarenin iş -
tirakiyle yapılmak 
ta olan "hava har -
bi" nin ikinci gli · 
llü, "düşman" tay
~areleri, yüzlerce 
~uharebe tayya -
"esini, balon baraj
arını ve müşahe -

f.

be gruplarını hare 
ete getiren müda
aa hattını geçmi · 
e teşebbüs etmiş· 
er ve bazı tayya · 

Föster, Danzig vaziyetinin filhaki
ka, tahammül edilir gibi olmadığını 
teyit eden bir çok ecnebi, ingiliz ve 
fransız ricalinin beyanatını okumuş -
tur. 

Lord Halifaks Leh sefiriyle 
görü§tÜ 

Londra, 10 a.a. - Hariciye Nazırı 
Lord Halifaks bugün Polonya büyük 
elçisini kabul etmiştir. Bı! mülakatta 
enternasyonal vaziyet ve Polonya'nın 
niyetleri görüşülmüştür. 

tler, fena rüiyet 
rtları sebebiyle, 
anş sahillerine 
akın bazı nokta • 

a.rda müdafaa şe- lngiltere'deki balon barajlarından birisi 
ekesini geçmiye 

Müteakiben Förster sözlerine şöy
le devam etmiştir: B. Bone'nin temasları 

Paris, 10 a.a. - Hariciye nazırı Bo
ne, Polonya maslahatgüzarını kabul 
etmiştir. Mülakatın Danzig meselesi 
etrafında cereyan ettiği zannolunu -
yor. 

Teati olunan siyasi mahkumlar 

ltalya Balkanlarda rol 
oynamağa çalışıyor 

M. Zekeriya Sertel, başmakalesinde, 
son giinlerde İtalyanın Bulgaristan'da 
faaliyete geçtiğini, bulgarları komşula
rı aleyhine tahrike başladığını ve bunun 
için de bulgarların Dobrice ve Dedea -
ğaç hayalleri üstünde işlediğini yaza -
rak İtalyanların bu kadarla iktifa etme
yip Bulgariı;tanı harekete sevk iç.in teh
dit yollarını da başvurduklarını ızah e
diyor ve bulgarlar eğer İtalyanın bu o
yunan alet olurlarsa, balkanlarda vuku
bulacak her hangi bir tecavüz hareketi
nin bütün balkan devletlerillİ çelikten 
bir kale gibi karşısında bulacağım ila
ve ediyor. 

CUMHURİYET 

Ziraatte ucuz kredi 
Yunus Nadi, başmakalesinde Ticaret 

Vekili Cezmi Ercin'in ziraate yardım 
edecek kredilerin ucuzlatııacağını ve 
formalitelerin kolaylaştırılacağını söy
lemesi, ve filhakika ziraate verilecek 
kredilerin faizlerinde mühim tenzilat ya
pılması mıinasebetiyle bu kararın ve 
memlektte zirai kooperatiflerin ebeıni
yetini tebarüz ettirdikten sonra, mem -
lekette her çeşit ziraatin isli.hı lüzu -
muna da işaret ediyor. 

Dişe c;liş, göze göz 

(Naima mıhına) muharriri, İtalyan 
gazetelerinin Türkiye hakkında neşri -
yatını ele alarak bu propagandaların a
rap umumi efkarı üzerine büsbütün te
sirsiz kalmadığını söylüyor ve Ankara 
radyosunun propagandaları cevapsız bı
rakmaması lüzumunu ileri sürüyor "Di
şe diş, göze göz,. diyen fransrz darbı 
meselini hatırlatıyor. 

YENİ SABAH 
Çirkin bir küstahlık 

Hüseyin Cahit Yalçın, bir alman ga
zetesinin, meclisteki beyanatı dolayı -
siyle Hariciye Vekilimize ve bütün türk 
milletine dil uzatan, türkleri asırlarca 
müddet gayri türk unsurlara zulüm yap
mış olmakla itiham eden bir yazısmı e
le alarak: "Eğer türkler hakikaten bu 
kadar zalim iseler almanlar neden do
layı türklerle ittifak için 1914 de bu 
kadar yoruldular ve entrikalar yaptı -
lar?,. sualini soruyor ve alınanların yir
minci asır ortasında kendi memleketle
ri içinde irtikap ettikleri vahşetleri te
barüz ettiriyor. 

İtalya . Türkiye'ye bir ihraç 
b,,, .... ı.:....t; ..,,...,..__,.._••...-. yapt.s1 

İtalyanların onuncu kolordusu tara
fından yapılan gizli manevraların aske
ri bir mütehssrsa göre şimali Afrikaya 
ve hatta Akdenize ve Türkiyeye müte -
veccih olabileceğini söylüyor, bu vazi -
yet karşısında "Geleceğ i varsa görecek
leri de var., darbimeselini tekrarlamıyı 
Türkiyenin bu gibi blöflere metelik ver
mediğini söylüyor ve "Türkiyenin ne 
Habeşistan, ne de Arnavutluk olduğunu 
ilave etmeyi zait addederiz,. diyor. 

İKDAM 
Balkan sulhu ve bulgarlar 

(İkdam) imzalı bu başmakalede, Bul
garistanla mihver devletleri arastndaki 
münasebetlerin samimi dostluk rabıta -
!arına dayanabilecek temasları aşdığını 
söyliyerek, Almanya ile Bulgaristan a . 
rasın.daki teknisyen, malzeme ve sair mü
badelesi suretiyle devam eden bu siya
set tezahürlerini bahis mevzuu ediyor 
bu hadiselerin, Köseivanof hükümetiyl~ 
Almanya arasında bir mukavele ve mu
ahede aktedilmediyse bile edileceğine 
delalet ettiğini izahtan sonra, "Kıra! Bo
ris ile İtalya krralı arasındaki akrabalık 
bulgar milletinin Roma ve Berlin hü
kümetleri entrikalanna tabi tutulmasına 
amil mi oluyor?,. sualini soruyor ve bul
gar milletini menfaatinin balkan antan
tı de\'lctleriyle müştereken harekette ol
dugunu hatırlatıyor. 

Korkunç akibet 

(İnkılabın meşalesi) sütunu muharri
ri, sulh ve sükilnun bizim için ideal ha
kikat okluğunu. fakat sulha bağlılığımız 
aczımızdan değil ona ihtiyacımızdan i
leri geldiğini söylüyor, tehditlerden ve 
yayga_ralarda~ yıl.mıyacağımızı, bir karış 
t<?.P~~~~mız go~ dıkenlerin karşısına yer
yuzunun en mıithiş çelik kalesi halinde 
dikileceğimi~i i~ah ederek "Bu kaleye 
çarpanın akıbetı korkunçtur,, diyor. 

SON POSTA 

uvaffak olmuşlardır. Fakat bunlar-ı rı hakkında bu sabah neşrolunan res
a ingiliz arazisi üzerinde müdafaa mi bir tebliğe göre, fena rüyet ve 
a.yyare grupları tarafından karşıla- yağmur, her iki tarafın gayretlerini 
a.rak geriye dönmjye mecbur edil - saat 16 dan 22.30 a kadar işkal etmiş 

" - Bütün milletler ve bilhassa 
fransızlar ve İngilizler ve bittabi po
lonyalılar Danzig'le meşgul olmakta
dır. Fakat bu meselede söz söylemiye 
cidden haklı birisi varsa o da bizzat 
Danzig halkıdır: Bizim hayatımız ve 
istikbalimiz mevzuubahis oluyor ve 
biz şunu müşahede ediyoruz : 

ı - Danzig kurulalıdanberi, yani 
sekiz asırdır, daima alman şehri ola -
rak kalmıştır. 

ltalyan dostlarımıza bir çift söz 
Varşova, 10 a.a. - Bu sabah Polon- Selim Ragıp, (Siyaset aleminde} sü-

ya ile Danzig arasında yeniden siya- tununda, İtalyanın son zamanlarda mem-

iştir. Bu tayyarelerin bir kırını da ve nihayet saat 22.30 da muvakkaten 1576 da ve bugün ..• 

i1 leketimize karşı takınmak istediği tav-
si mahk mlar teati olunmuştur. rm, zebunküş ve palavradan hoşlanır 

Her iki taraf da mahkumiyet müd- mahiyetini belirterek, devlet kontrolü 

diyor. · 

Su gibi aziz olsun 
(Sabahtan sabaha) sütununda Burhan 

Cahit, · tabiatın en çok kaynaklarına sa -
hip olan İstanbulun suyun azlığı ve pa
halılığı yüzünden çektiği sıkıntıyı anlat
tıktan sonra, belediyeye geçtiği halde ne 
bollanan ne de ucuz!ıyan suyun bugün. 
Dahiliye vekilinin el koymasına lUzum 
görülecek kadar mesle halini aldığıru 
söylüyor. Su faturalarındaki saat kirası, 
mukavele ücreti gibi değişmiyen bir ta
kım hesapları hatırlatarak "Suyu bir ziy
net ve sefahat unsuru gibi kullanan is
tanbulluyu bu orta çağ haraçlarına ben
ziycn mükellefiyetten kurtarmak şerefi 
eger sayın Faik Öztrak'a nasip olursa su 
gibi aziz olsun" diyor. 

Gerginlik ve bedbinlik artıyor 
Muhittin Birgen (Her gün} sütunun

daki makalesinde, dünya vaziyetinin son 
hadde yaklaşan gerginliği karşısında, 
bizi bedbinlerin. Almanyanın yeni rekol
teyi ambara koymayı beklediği ve bu 
işi bitirir bitirmez harekete geçeceği 
yolundaki kanaatlerini bahis mevzuu e -
derek, milletlerin harp ve aı;keri hazır
lıkları bu kanaati takviye ettiğini söy
lüyor, fakat gerek Almanyanın, gerek 
İngilterenin siyaset sahasında son o -
yunu oynamadan harbe girişemiyecek -
!erini izah ediyor. 

VAKİT 

Suriye' deki türk emlaki 
Asım Us, Lübnanda çiftliği bulunan 

bir türkün, çiftliği uzun davalar neti -
cesinde Rıza paşadan kurtardıktan son
ra şimdi de eski Hatay mümessili kolo
nel Kolenin tasallutundan kurtarama
dı~bnı yazıyor, kolonelin çiftliği hakiki 
kıymetinin ancak onda birine tekabül 
eden bir bedel mukabilinde istimlak et
miye kalkışmasını bir spekülasyon diye 
tefsir ederek hadisenin hükümetçe na
zarı dikkate alınacak mahiyetini tebarı..z 
ettiriyor. 

Almanya' daki•taleplerimiz 

Sadri Ertem, (İşaretler} sütununda, 
Almanya.da tahsilde bulunan talebemi -
zin geri donmiye mecbur olmaları müna
sebetiyle, Almanyada ilme karşı son za
manlarda hasrı olan telakkiyi ve orad1 
ki tahsil imkansızlığını tebarüz ettirdik
ten so.nra, bu şerait dahilinde talebeleri
mizin geri dönmesi bizi müteessir etmi
eyceğini, esasen gençleri tahsil için ha
kiki beşeri hüvıyeti olan \!im muhitle
rine göndermek mecburiyetinde olduğu. 
muzu söylüyor. 

Bir bulgar muharririnin ıayanı 
dikkat yazısı 
. Bulg~ristanda eski demokratlar birliğ"f 
lıderlerınden ve Sobranyede muhalifler 
reisi mebus Grigor Vasilefin Zora ga. 
zetesinde intişa reden "Türkiye ve Bul
garistan" başlıklı dostane yazısını ter
cüme ediyor. Muharrir, bu yazıda, son 
günlerdeki şayiaları bahis mevzuu ede
rek Türkiye ile Bulgaristanın, dostluk. 
larını inkişaf ettireceklerini, iki memle
ktin hiç bir vec;hi!e, düşmanları olan ya
bancı telkinata kaprlmıyacaklarını ya -
zryor, "Ankara ile Sofyayı hiç bir şey 
gücendiremez ve onların dostluğunu hiç 
bir kimse ihlal edemez,, diyor. 

AKŞAM 

Hava, sudan pahalı. 

(Dikkatler) sütunu muharriri, ıular 
idaresinin su parasından başka bir de 
hava parası aldığına dair Akşamda çıkan 
yazıdan dolayı teşekkür eden bir çok 
okuyucu meyanında bir tanesinin de Ee
yoğlunda sahip olduğu apartmanı için, 
şirket zamanında 70 lira su parası verdi
ği halde şimdi ile ay sayfiyede bulun -
masına rağmen iki yüz elli lira verdiği
ni yana yakıla şikbet ettiğini söylü -
yor aradaki 180 lira farkın hava prası 
olduğuna göre, havanın sudan daha pa
halı geldiği neticesini çıkarıyor. 

Dün gene hafif 
zelzeleler oldu 

Dün şehrimizde 1,30 da hafif bir 
zelzele hisesdilmiştir. 

Saat 1.40 da İnönünde ve İzmitte 
hafif birer zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. (a.a.) 

lnegöl'Je zelzele 
İnegöl, 10 a.a. - Bugün burada biri 

kırk geçe şiddetli bir zelzele olmuş • 
tur. Hasar yoktur. 

l stanbul' J a 
İstanbul, 10 a.a. - İstanbul ras:ıtha 

nesinden bildirilmiştir. 
esnada "düşürülmüş" tür. harekat tatil olunmuştur. Muhasemat 

L d k l ki a sabah saat 5 de tekrar başlamıştır. on ra aran ı ar 
·· ··1 ·· Düşman cenup mıntakasına karşı 

l3 Lgomd uduyb~~ .. kl hiç bir taarruzda bulunamamıştır. 
u gece on ra a utun ışı arın W k f .. 1 G · b d 14 a ·· d" .. 1 · "d" .. t .1 ao ör ezı ı e rıms yarasın a 

t 
so.n uhru m:sı, kuşml a~ . ınt ngı - taarruzda bulunmuş, bunun altısı püs 
enın ayatı mer ez erını ayyare k.. ..

1 
i1 .. 

Ucumları ile imha edebilmesinin urtu m ştur. 

detleri henüz bitmemiş olan üçer si- altında bulunan mihver matbuatının neş
riyatı, in.di mütalealar değil, bizzat o 

2 - Tarihin bütün imtidadınca yasi mahkumu teati etmiştir. d~_y.Iethmn duyguları olması lazım gel
dıgı mutaleasını serdediyor ve o.n iki 

1919 a kadar yalnız Almanya Danzig- Almanya F ransa'nın işe adanm bize vadedildiği yolundaki iddi -
de Mkim olmuştur. 1576 da danzigli- karı§mamasını istemi§! aya .ceyaben, bir başkasına ait toprağın 

k 1 B taksımıne kalkışmanın safdillik olaca _ 
ler Polonya ıra ı atory'yi silahla ğıru, fakat asıl bize ait olan bu adaların 
tardeylemişlerdir. Danzigliler Ba - Paris, 10 a.a. - Havas tebliğ edi • bir fırsat düşüp bize intikal etmesini 
tory'yi şehrin haklarına bilhassa de _ yor: Ecnebi kaynaktan çıkan bir ha- elb~~te~i ist:memezlik yapamryacağrmı-

Bu gece saat biri dört dakika 55 sa
niye geçe şiddetlice bir zelzele kayde 
dilmiştir. Yapılan hesaplara göre bu
nun da merkezi ;asathaneden 125 ki
lometre mesafede bulunan ve iki haf
tadanberi faaliyette olan tezelzül mın 
takasındadır. 

~tnamiyle önüne geçecektir. Birmingh~a kadar ilerlemiy7 mu 
''Muhasemat" yarın akşam saat 19 vaffak olan bır bombardıman fılosu 

! kadar devam edecektir. hava müdafaa bataryaları tarafından 
Şimdiye kadar yalnız iki vahim ka- ricate ... mecbur edilmiştir. B~ saba~ki 

·~ vukua geldiği teyid olunmaktadır hare~at esnasında duşman agır zayıa
t bombardıman tayyaresi York civa· ta ugramıştır. 

.. be d alman h · · f R'b zr s_oyluyor, ıtalyanlara kar"ı hiç bir hu-niz haklarına tecavuz etmek istedigvi r e, arıcıye nazırı on ı - - ., 
zaman teslim olmıya mecbur etmişler bentrop'un hariciye nazırı Bonne'ye :~t1a:~~~~~ı~~a:a1!1:;:ı~~~:cıaı!:r~ı:iil: ................................ , 
dir. Zamanımızın danziglileri, cetleri bir mektup göndererek Danzig me- YURD YAVRULARINA 
nasıl Polonya kıralının toplarından selesinde Almanya'nın vaziyetini tas- meselesinde Fransa'nın hattı hareke- TEŞEKKÜR 
korkmadılarsa, bugün de Rydz Smig- rib eylediği ve münhasıran Almanya- tini izah etmiştir. Biraz sonra alman Okudukları mektep kitapları - ı 

1
1lda sukut etmiş ve mürettebatı o - Amiral Darlan Fransa'ya döndü 
~~. dört kişi ölmüştür. Başka bir Şerburg, 10 a.a. - İngiliz donan -
~llşman" tayyaresi de beş kişilik mü masının geçit resminde hazır bulu -
'ttebatı ile kayıptır. nan Amiral Darlan saat 14 de buraya 

Resmi bir tebliğ gelmiş ve hemen Parise hareket et -
tondra, 10 a.a. - Hava manevrala miştir. 

ly'nin toplarından korkuları yoktur. yı alakadar eden şarki Avrupa işleri- büyük elçisi de fon Ribbentrop tara- m kitap alamıyacak karde~Ie-
3 - 1919 da Danzig, halkının müt- ne Fransa'nın karışmamasını istediği- fından Danzig halc:kındaki alman nok l k '1: 

rine veri me üzere Radyoevi tehit ve mükerrer protestolarına rağ- ni bildirmektedir. tai nazarını izah eden şifahi bir nota- ı 
men ana vatandan koparıldı. Millet- Selahiyetli fransız mahfilleri mez- yı Bone'ye tevdi eylemiştir. Binaen- f ve kurumumuza gönderen 
lerin kendi mukadderatına kendileri - kur haberin yanlış aksettirilmiş oldu-/ al~yh Ribbentrop yeni ve şahsi bir te-ı f yurd yavrularına Çocuk Esir
nin sahip olması hakkında Vilson'un/ ğunu beyan eylemektedir: bir tem- şebbüsü mevzuubahs olmayıp keyfi_ l geme Kurumu aleni teşekkür- i 
on dört prensipinde ilan edilen hak muzda Bone alman büyük elçisine şi- yet bir ay eveline ait nota teatisin. lerini sunar. i 
ayaklar altına alındı. fahi bir tebliğde bulunarak Danzig den ibarettir. ...-. ................................ _ ... " 
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Japonyanın vaziyeti 
-VE-

Tofalifef devletler 
1 LE TEMPS GAZETESiNDEN 1. 

edilmesinde şaşılacak bir 
taraf yoktur. 

( RADYO ) 
TURKİYE 

RADYO D1F0ZYON 
Poıtaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunlu&u 

reı - 19.50 Prag - 20.I 
Strazburı. Sofya, MilJl 
Milano - 21 Milano 
20.30 Pariı - Eyfel kul 
- 21 Milano - 21.25 Bu 
re1-

J
aponyan'ın siyaseti 
enternasyonal ak -

tüalitenin ön safında kal
makta devam ediyor. Bir
leşik devletler tarafından 
japon - amerikan ticaret ve 
seyrüsefer muahedesinin 
feshi, Tokyo'da devam e -
den ingiliz - japon müza -
kerelerinin uğradığı müş
külat, japon hükümetini 
hassaten meşgul eder gö -
rünen ingiliz - franız -
rus paktı hususundaki 
Moskova görüşmeleri, ni -
hayet harp ilan edilmeden, 
dış Mogolistan tarafında 

vukua gelen harekat, bü -
tün bunlar, Çin'de basit 
bir tedip seferine çıkmış
ken iki seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi hakiki 
şümulü haiz, büyük feda -
karlıklar istiyen ve henüz 
neticesi belirsiz bir harbe 
girişmiş bulunan büyük 
bir memlekette sinir ger -
ginliğini arttırmaktadır. 

Bu beyanatın hakiki 
mahiyeti nedir? E

ve la Este villasının bu 
mülakat için gelişi güzel 
intihap edilmiş olmadığı, 
çünkü Japonya antikomin
tern pakta iltihak ettiği 
zaman iki memleket ara -
sında anlaşmaların akdi sı
rasında alman ve italyan 
dış bakanlarının burada 
buluşmuş oldukları kayde
diliyor. İki elçi şuna da i
lave etmişler: '"Bu bizim 
için bir uğurdur, ve biz 
Tokyo'nun mihver aiyase· 
tine daha sıkı bir iltihakı 
ihtimalini geniş ölçüde 
tetkik ettik.,. İtalyan kay· 
naklarının neşrettikleri 

böyle bir ittifaka açıkça 
mütemayil oldukları, fakat 
asıl siyasi unsurların Ja
ponya'nın kati surette Al· 
manya ve İtalya yanında 
garp demokrasilerine kar
şı mevki aldıklarını san -
dırabilecek her türlü te -
şebbüslere muhalefet et • 
tikleri malumdur. İngilte-
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Romanya- Macaristan 
sınırında neler oluyor? 

mevcut olduğuna göre kı
ral birçok partiler veya 
tek parti ile ordu arasın
da hakem rolü oynıyamı
yacaktır. Çünkü ordu da 
bu partiye iltihak ettiril-

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

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

T.A. P. 

-ANKARA-

0RKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSEr 
LER: 15.45 London - R 
yonal - 17 Beromünster 
20.15 Berlin, Viyana 
20.30 Briıkıel - 20.35 Br 
lav - 21 Beromunster, var 
ıov a- 21.30 Roma - 23 
Prag. 

ODA MUSİKİ: 16 Münih 
17.30 Prag - 18.20 DoyÇ 
landzender - 21.10 Sott 
- 22.20 Lüksemburı. 

• miştir. 

re ile müzakerelere girişil
miş ve bu müzakerelerin 
devam etmekte bulunmuş 
olması şimdiye kadar en 
müfrit askeri unsurlara 
hükümetin temayülleri ga
lip geldiğini ispat eder 
mahiyettedir. Bununla be· 
raber Japonyan'ın alman • 
İtalyan ittifakına muhte -
mel bir iltihakı meselesi, 
hiç olmazsa nazari sahada, 
ortaya konulmuş bulunu -
yor. Aylardanberi bu hu-

Yukarı Tisza nehri Macaristan'la Romanya ara
sında hudut vazifesini görür. Bu mıntaka, aşağı kar
patlar veya a§ağı karpat Ukranyası adı altında, ma· 
car • leh hududunun birleşmesi hakkındaki münaka
şalar sırasında günün meselesi halini almıştı. 

Oduncuların idaresi altında nehri inen salların 
sahilden yapılan işaretlere cevap vermeden geçmiş 
olmaları bir Avrupa meselesi değildir. Bu hJ.disenin 
sık sık tekerrür etmesi hudut nöbetçilerini sinirlen
dirmiştir. Karşılıklı itimatsızlığın, macar ve rfH1'1en 
mütehassıslarının Sinaya'da müzakereye başladıkları 
gün berrak sular üzerinden altı saatlik bir ateş teatisi 
ile neticelenmiş olması tabii biraz heyecan uyandır
mıştı!. Müzakerelerin kesilmesiyle birlikte macar ve 
bu/garların romenlere karşı radyo ve gazetelerle şid
detli bir mücadeleye girişmeleri de bedbinliğe sev
kedici bir şeydir. Nihayet bu hadisenin Avrupa kıta
sının en nazik noktalarından birinde geçmiş olması 
bizi devrin fikri sabitini teşkil eden bir noktaya, 
stratejiye irca ediyor. 

Yeni İspanyanın statü
sü az çok tek parti formü
lünü kabul etmiş diğer o
toriter rejimlere benzemek 
tedir,. Onlardan ayrıldığı 

mühim nokta orduyu da 
partinin içine almasıdıı. 
Bu yalnız İspanya'ya has 
bir keyfiyettir. 

CUMA - 11-8-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÖİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jana ve meteoroloji haber • 
leri 

13.15-14 MÜZİK (Karııık pro 
gram • Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Danı müziii -

Pi.) 
19.30 TÜRK MUZİÖİ (Fasıl 

heyeti) 

SOLO KONSERLER!: 17.J 
Milano - 18.30 Kolonya 
18.45 Viyana - 21.15 Do 

la.Ddzender - 21.30 Kope 
- 21.30 Stokholm - 22 
Bohem ya. 

NEFESLİ SAZLAR (mart 
ı.): 6.30 Kcinigsberg -
Laypzig - 16 Kolonya 
Z2.15 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ "/ 
KOROLAR: 18.15 Bero 
münııter - 18.20 Kön.ip 
beri - 22.2<l Doyc;lan.dı; 

Antikomintcrn paktın 

kati bir alman - italyan -
japon ittifakına kalbi ih
timali hakkında her yanda 
neşredilen haberleri bu ha
diselerin icap ettirdiği bir 
ihtiyatla telakki etmek la
zımdır. Japonyan'ın Ber -
lin ve Roma elçilerinin 
halen Come gölünde Este 
villasında umumi vaziyeti 
ve japon dış politikasının 
takip etmesi lazım gelen 
istikameti görüşme~ üzere 
buluşmuş oldukları keyfi -
yeti üzerinde bilhassa is -
rar edilmektedir. Bertin 
ve Roma elçilikleri ataşe

militerlerinin huzuruyla 
bu iki diplomat arasında 

yapılan görüşmelerin had· 
dizatinde hiç bir istisnai 
tarafı yoktur. Japon elçi -
leri arasında fikir teatileri 

nadir değildir. Berlin ve 
Roma'da daha evet bu ne -
viden görüşmeler yapıl -
mıştır ve japon diplomasi
sine gerekli görüş vahde
tini temin için bunlar bel· 
ki de faydasız değildir. 

Fakat bu vakıalarla, bu ne
viden toplantıların bir al
man • italyan - japon itti

fakının akdiyle neticelene
ceğine hüküm vermek ara
sında haylı mesafe vardır. 
Roma ve Berlin'in, demok
rasilerin sıkı birliğini boz
mak makaadiyle, böyle bir 
ihtimale inandırmaya te • 
şebbüs etmeleri mümkün • 
dür. Onun için Almanya 
ve İtalya'da, iki japon el -
çisine atfedilen beyanatın 

enternasyonal kamcry he -
aabına istismarına gayret 

bir haberde "Come'de Ja
ponyan'ın Roma ve Berlin 
elçiliklerinin maiyetleri a
rasında toplanan malfıma
ta göre, dünkü görüşmele· 
ri esnasında, iki diplomat 
Tokyo hükümetine Japon
yan'ın alman - italyan si -
yasi ve askeri paktına ilti
hakını teklife karar vermiş 
oldukları" tebarüz ettirili
yor. Bu teyide muhtaç bir 
gazete havadisidir, fakat 
doğru olduğu kabul edilse 
bile, bundan yalnız phsi 
temayülleri malfim olan 
Japonya'nın Berlin ve Ro
ma elçilerinin görüşmeleri 
neticesinde hükümetlerine 
alman - İtalyan askeri itti
fakına iltihakı teklife mü
temayil oldukları manası 

çıkarılabilir. Fakat japon 

hükümetinin bu tavsiyeye 
ehemiyet vereceği ve siya
setini buna göre tayin ede
ceğini ispat etmek de la
zımdır. Japonymı'ın Ber· 
li nelçis1 B. HirO§i O§ina, 
malfun olduğu üzere, Cer· 
manofil gayretkeşliğinin 
bizzat Tokyo tarafından 
teskin eıiildiğini bir çok 
defalar görmüştür. Unut -
mamalıdır ki eninde ao • 
nunda imparator karşısın· 
da mesul olan ve kararı 
verecek olan Hunamura 
kabinesidir. 

D ikkate değer olan 
şudur ki, Japonya· 

nın Bertin ve Roma elçi
leri arasındaki mülakat, 
gazete haberlerine inanı -
lırsa, başlıca askeri şefle • 
rin Tokyo'da yaptıkları 
bir içtimala ayni zamana 
rastlamıştır. Bu şefler de 
güya antikomintern paktı~ 
iki totaliter devletle katı 
ittifaka kalbini istemişler. 
Eğer vakıa doğruysa, vazi
yete yeni hiç bir şey 
getirecek değildir. Çünkü 
japon askeri şeflerinin 

HULASA 

sus müzakere edilmekte -
dir. Fakat şimdiye kadar 
Tokyo hilkümetinin kati 
tercihini yaptığını göste • 

recek hiç bir alamet belir
memiştir. 

Bütün bunlarda Japon
ya'nın bugünkü vaziyetini 
değiştirmek ıçın ciddi 
gayretlerden ziyade siyasi 
taktik mevcut olması ihti
mali büsbütün uzak değil
dir. Roma bile bu nokta • 
dan emin gorunmüyor, 
çünkü bazı telgraflara gö
re, Roma, iki japon elçisi
nin beyanatlarının, Este 
villasında yapmış oldukla
rı görüşmelerin mevzuunu 
ifşa etmiş olmaları dola • 
yısiyle, sadece bir manev
radan ibaret olmasından 

şüphe etmektedir. Haki • 
katen, böyle bir meselenin, 
gerçekten derin bir surette 
tetkiıke tabi tutulmuısa. 

aleniyete dak\itme.inden 

haklı oliirak hayret o1u -

nabilir. Bu itibarla bütün 
bunlar da Moskova'da 
yapılan fransız - ingiliz 
müzakereleriyle birleşik 

devletlerin kararına enter· 
nasyonal sahada Japonya· 
nın bir cevabı nazariyle de 
bakılabilir. Japonya Lond
ra, Vaşington ve Moskova 
üzerinde, demokrasi dev -
letleriyle normal münase
betler tesisine muvaffak 
olmadığı takdirde Alman
ya ve İtalya ile ittifak ak
dedebileceğini ihsas ede -
rek, tazyik yapmak ister. 
Bu manevranın hedefine 
erişeceği ve Tokyo bükü· 
metinin generalleriyle dip· 
lomatlarının sözlerinden 
mesuliyetini ortaya koyan 

filiyata geçeceği muhak • 
kak değildir. , 

B Ü y 

Bütün gözler Danzig'e çevrilmiştir. Bununla be
raraber, Danzig yüzünden bir harp çıkarsa bu harp 
derhal Prusya'dan aşağı karpatlara kadar Almanya'
nın ve Polonya'nın bütün hudutlarını a/J.kadar ede
cektir. Bu itibarla dikkatimizin yalnız Danzig üzeri
ne teksif edilmesi doğru olmaz: alman - leh hudut
ları bütün boyunca askeri bakımdan müta/ea edilme
lidir. 

Ayni keyfiyet bir diplomatik tazyik manevrası 
hususunda da variddir. Bitler kurmayı Danzig'e az 
çok maskelenmiş asker ve silah göndermek suretiyle 
Polonya'nın maneviyatını kırabileceğini sanmış ola
maz. Buna mukabil, Bitler kurmayı, Polonya'ya Bal
tık'tan aşağı karpatlara kadar,. silahlı kütleler tara
lından çevrilmiş olduğu hissini verdiği takdirde o
nun cesaretini kırmaya muvaffak olacağını pek ala 
sanabilir. Bu hesap Çekoslovakya üzerinde iki defa 
muvaffak olmuştur: zahiren mukavemet edilemez ve 
kurtuluş imkanı olmıyan bir tehlike yaratılması. 

Harita üzerinde, Sovyetler birliği toprakları is
tisna edilirse, Polonya için Romanya tarafından bir 
lc11p1 açık kalacaktır. Bu tarafta, Po/onya'nın cenup
t• tilrlcler ve garp devletleriyle irtibatı temin edile
bilecektir. imdi, Tisza'daki macar - romen hadisesi 
bundan böyle tehdit altında olan irtibat noktası üze· 
rinde vukua gelmiştir. 

Macaristan Polonya'yı yalnız bırakmak ve daha 
cenupta bu/gar/arla ita/yanların harekete ge~mesiyle 
Romanya'yı hareketsizle§tirmek hususundaki alman 
manevrasına zemin vazifesi görmeyi kabul ettiyse 
bu tehdit vakidir. 

Danzig nümayişler yapıyor. 
aırlar vardır. 

Budape§te'de gizli 

Lucien Romier • Le Figaro 
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Ü 

ispanya' da 

. 
yenı re1ım 

İspanya'nın yeni siyasi 
statüsü dün neşredilmiş
tir. 

Bu statü "imparatorluk 
Candillo" su adını alan 
general Franko'nun yük
sek otoritesini tesbit et· 
mektedir. Diğer taraftan, 

K A ş 

·; hütün askeri ve 
siyasi kuvetleri Falanj a
dını alan bir tek parti i
çinde toplıyarak sivil harp 
galipleri arasındaki ihti
lafları bir hamlede hallet· 
miye matuftur. Bundan 
böyle meşruti bir kırallı-
ğın mevzuubahis olması 

ihtimal kalmamıştır. Hat
ta "Caudillo" riyaseti kı
rala bıraksa bile, kıral tek 
partinin tetvici demek ola 
caktır; yalnız bir parti 

K R o 

Malômdur ki İtalya'd;ı, 
uzun zaman, ordu ve fa. 
şizm, devletin tamamen ay 
rı iki cephesi halinde kal
mışlardır. Habeşistan har
bi dolayısiledir ki Muso
lini bir mezcetme işine ve 
partinin ordu ile donanma 
üzerinde doğrudan doğru
ya nüfuzunu tesise girişti. 
Duçe nihayet "imparator
luğun birinci mareşalı,, 
unvanını aldı. 

Almanya'da Adolf Hit
ler, 1931 başlangıcında ve 
Anşlus arifesinde, ordu
nun nasyonal - sosyalist 
partisine inkıyadını iste
mesine ve alman kuvetle
rının başkumandanlığını 

kendi uhdesine alışına ka· 
dar dört sene geçmiştir. 

Sovyetler Birliği, harp
ten beri, tek parti formü -
lü üzerine kurulmuş ilk 
rejim oldu. Yapılan "te
mizleme" ler, orduyu Sta
linizme inkıyat ettirmek 
için baş vurulan bir çare 
oldu. 

Tek partili rejimlerin 
bu üç misalinde de ordu, 
kendi haricinde tasarlan
mış bir ideolojinin ve si
yasetin vasıtası olmuş ve 
kendisine yabancı olan bir 
kadTonun kontrol ve oto • 
riteaini kabule mecbur kal 
ft'\U~ttr 

İspanya'da ahval bam· 
başkadır. Ordu, ıeflerin
den birçokları, ve başta 
Franko vası tasiyle "milli 
ihtilal,, i yapmış ve silah -
]arının kuvetiyle onu mu
zaffer kılmıştır. Hareke • 
tin ruhu odur. Bundan 
sonra ordu iktidarı bir ve
ya birkaç sivil partiye mi 
bırakacaktı? Birçok kimse 
ler bunu sanmış olmaları
na rağmen, böyle bir hal 
isyanlar ve hükümet dar -
heleri memlekette hayret 
edilecek bir şey olurdu. 
Hakikaten de, yeni statü 
ile, ordu tek partiye girdi
ğine ve maddi kuveti e· 
linde tuttuğuna göre, dev
letin siyaseti üzerinde ha
kim kalıyor demektir. 

Tek parti tefrikaları ve
ya rekabetleri ortadan kal
dırmıyor. Küçük büyük 
bütün ihtiraslar evell par
tiye girmek mecburiyetin-

M A N 1 

(Büyük harpten ıonra ilk paskalye ıecesl, beı genç, 
Antuvan, kardeıi Jilber, arkadaşı Dominik Herıyo, 
Mariyan ve. Solanj Scnkler isminde iki ıenc; kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve ıeceyi kırlar 
içinde k~ybolmu~ bir otelde ıec;iriyorlar. Antuvan, 
Marlyan la, ?omınık de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
A~adan haylı zaman geçmiıtir. Mariyan, Antuvan'ı ıev· 
mıye başlamııtır. Bu arada Solanj kendiıini ıevmcı 
gorunen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiı ve ondan ge· 
be kalmıştır. Sonra neda.met. duymuş ve çocuğu dü,ü· 
rurken hastalanmıştır. Şımdı Mariyan Antuvan'Ja ev· 
lenmiştir. Fakat ikisi de evlenmiı oı:naktan memnun 
değildir. Şimdi aralarında bir apartmana dair konusu . 
yorlar :) 

-Bir kere görelim bari! Fakat zannetmem ki 
bunun kadar aydınlık olsun! 

Yazan: l rene N emirouıki -35- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Mariyan cevap verdi: 
- Burası da fazla aydmlık ! Mesut olmak için, 

biraz da karanlık ve seaaiz olması lazım! 

- Böyle düıünürsek, ancak öldüiümüz za. 
man mesut olabiliriz. 

Mariyan gülümsedi; fakat yüzü m&nuızdı. O. 
teki, ölüm düıüncesiyle meısuldü. Mariyan henüz 
onu anlamak için ona dair kafi derece kati ve de
rin bir fikir sahibi değildi. Fakat bütün hiuettifi, 
tahammül edemediği, etrafındaki her teyin 
kendisine ölümü haber vermeai idi. Bu haber, in
ıana her türlü faaliyetin sona erdiğini. öiretiyor 
ve hiç bir teyde tat tuz bırakmıyordu. Halbuki bu 
esnada Mariyan geçen seneki reveyyonu düıünÜ· 
yordu: Antuvan o gece Nikol'le beraberdi. Ve o 
da, Antuvan'a kartı intikam olsun diye, timdi Hd• 
isimlerini defil, çehrelerini bile unuttuğu delikan· 
lılann kendisini Öpmesine müsaade ediyordu. Hal
buki 0 zamandanberi her ıey deiitmiıti. Antuvan 
yanında uyurken uyandığı sabahları hatırladı. 

Antuvan yarı çıplak bir vaziyette uzun kollariyle 
yastıia aanlıyor, saçları darına daiın, yarı uyku
da yarı uyanık bir vaziyette etrafa bakınıyor ve 
sonra tekrar dalıyor. O zaman Mariyan sevgilisi
nin niçin yanmda böyle yattığını soruyor ve bir· 
denbire, ilerdeki müıterek hayat, Üzeri kapalı yıl· 
lar hatınndan geçiyor. 

Salonda Marten masanın üzerine tabaklan ve 
Noel çiçeklerini yerleıtiriyordu. Saat on bire doi
ru davetliler sökün etmeie batladılar. Bu anda 
Mariyan eski toplantı günlerini hatırladı. Fakat 
bu a.ktam hiç de onlara benzemiyordu. Bu gece 
daha serbest, daha ziyade bayaiı idi! Acaba hiç 
de öyle deiil de kendisine mi öyle gözüküyordu? 
Dana ediyordu, içki içiyordu, aağır ve tatlı musi
kiyi dinliyordu. Fakat bunlann hiç biriıinde eaki 
tılsım, eski tad yoktu. Her feY• raimen kendini 
sakin ve soğuk hissediyordu. 

"Şüphe yok ki onlarla berabeı- buhmdufum 
zaman canım sıkılıyor." diye dütünüyordu. "Sebe
bini bilmiyorum. Ama itte öyle ... Niçin bu kadar 
sıkılıyorum?" Evlin'e baktı; birdenbire onun ıü· 

zelliii ıözüne çarptı. Mariyan bu gece onun ya
nmda, kendisini ne kadar hantal ve renksiz hiaae
diyordu. 

Kardetine baktı: O, çınl çıplak sırtı ile, enfeı 
omuzlariyle, soluk altm rengi aaçlariyle, levent, u
zun bacaklariyle, ne kadar tahane idi 1 Evlin ona 
yaklattı. Şimdi, ıöz kapaklarmı kurıuni bir boya 
i!e boyuyordu. Üzerinde aiır satenden bir elbiıe 
vardı. Bu, söiaünü kapatıyor fakat ıırtını bütün 
hatmeti ile çıplak bırakıyordu. Boynunda zümrüt
ten bir kolye vardı. Mariyan buna bakar bakmaz 
tanıdı. 

- Annemden atırdm? Değil mi? 
Evlin: · 
- Hiç de defil, dedi. Annem timdi mücevher 

kullanmıyor ki artık. ihtiyarladı. Sen öyle bulmu
yor musun? 

- Hiç dikkat etmedim. 
- Doğru. Sen de zaten bizim evde delilsin 

ki. Fakat senin zamanmda da öyle idi, ama senin 
hiç bir te>'İ ıörecek sözün yoktu. Antuvan'ma 
itıktm. Gözlerin perdelenmiıti.... Seni temin ede-

20.15 Konuşma (Haftalık spor 
servisi) 

2<l.30 Memleket saat ayarı.a
janı ve meteoroloji haber • 
leri~ 

20.50 TURK MÜZtôt ·• 
1 - ------· Karcığar peı • 

revi. 
2 - Mahmut Celi.lettin Pa

$<1 - Karcığar şarkı -
Vah meyusi visalindir. 

3 - Lemi - Karcığar şarkı • 
Hüsnüne etvarına 

4 - Lemi • Karcığar şarkı • 
Çeşmanı o mehveşin 

5- ·····-·-- Kemençe tak • 
simi. 

6- Selahattin Pınar - Kar
cığar $arkı - Sana gö • 
nül verdim 

7 - Udi Mehmet • H üzzam 
şarkı - Açmam açamam 
ıöyliyemem çünkü 

8- Kemani Sadi • Segah 
ıarkı - Ruhumda ölen 

9 - Ahmet Rasim - Segah 
$arkı - Benim ıen nem· 
aim ey dilber. 

21.30 Konuşma 
21.45 Ne_şeli plaklar - R. 
21.50 MUZİK (Riyaset i cüm

hur bandosu - Şef: İhaan 
KüKnçer) : , 
1-G. Wettıe • Resrni ge -

çit . 
2 - O. Fetras • La morena 

İspanyol valsi 
3 - Albert. W. Ketelbey • 

Chal Romano uvertürü 
4 - M endelssohn - İlkbahar 

şarkısı 
5 - Meısenet - Manon o • 

perasından fantezi 
22.40 M0Z1K (Cazband - Pl) 
23.00 Son ajanı haberleri, zi

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

23.55-24 Yannki proıram 

-AVRUPA-

"l'.F~f;uJli. r.o~ın•~T ı~?.: 
viç, Kolonya - 19.35 Bük-

de olduğuna ve bütün genç 
ler bu partiye şitap ede
ceklerine göre rekabetler 
partinin içinde de mevcut 
olacak demektir. Partinin 
vahdetini .korumak • için 
şefin ve etrafındakilerin 
mutlak diktatörlüğü tesis 
ediliyor. Bununla beraber, 
İspanyol ananesine düş -
kün olan Franko, askeri 
nüfuz ve itibarın kırılma
sına müsaade etmiyecek
tir . 

Kaynağı İspanya'ya has 
bir mazide olan ve nazi ve 
faşist ideolojilerinden da
ha eski olan bu askeri nü
fuz ve itibar, tabiatiyle, 
bir milli istiklal unsuru O· 

]arak rol oynıyacaktır. 

Lucien Romier - Le Figaro 

der. 
HAFİF MÜZİK: 18 Ha 

burg - 2<l.15 Frankfu 
Hambur&, Laypziı, Ştut 
gart - 23 Doyçlandzendef 

Ştutgart. 
PLAK KONSERLERİ: J 

Laypziı. 
HALK MUSİKİSİ: 11 

Ştutgart - 18 Sarbrük 
20.15 Keza - Z2.30 Layp 
zig - 23 Budapeıte (Siı 
orkestrası). 

DANS MUZİÖİ: 22 Flora 
aa (Viyana danslarr), Sof 
- 22.10 Tuluz - Z2.1S Br 
tiılava - 22.20 Floranu 
22.30 Breslav, Münih, Ştu 
gart - 22.40 Kolonya 
Z2.4S Droytviç - 23 Lü 
ıemburg, Milano, Post pa 
rizyen - 23.15 London 
Recyonal. 

Sovyet radyo 
istasyonlarmda 

Yabancı memleketlerle kü 
tür münasebetleri idameıi ııl 
mum ıovyet Voka cemiyeti i~ 
S. S. C. B. radyo - komites 
Türkiye için bir radyo kons 
ri tert ip etmiştir. Bu konse~ 
11 ağustos cuma günü Türkl 
ye saatiyle tam saat 21.15 t 
1744 metreden Moskova, 121 
metrede Kiev, 1060 metred( 
Tbilisi, 349,2 metrede Simf~ 
ropol ve 309.9 metrede Ode9' 
istasyonları tarafın.dan ne$r~ 
dilecektir. 

Konserin pro&ramında Rifll'I 
ıki • Korsakov, Musorpk~ 

Glinka ve Mendelıon'un ~ 
ıerleri vardır. Bu eserler ao~ 
yet halk artiıtlerinden R~yz 
ve Cümhuriyet yüksek artiıt 
]erinden bayan Jukovıka 
tarafından teganni edilecek • 
ıolist violoniıt Enternu70 
müsabakalar kazarunıı Bu 
Gotdıte"!''i.n l~tirikiyle Go 
ln"~o.~ •.dnc.csıM.Ui,,~~" 
tır. 

Sovyetlerle 

müzakere 

Rus ve ingiliz - fra.ns~ 
askeri §eflerinin ilk görü 
meleri ağlebi ihtimal ağu 
tosun 11 inde yapılacak. 

Moskova'da M~lotof'tlı 
fransız - İngiliz sefirleri 
arasında cereyan eden so~ 
siyasi müzakereler aake& 
konuşmalarla hiç bir za 
man inkitaa uğramıyaca~ 
tır. Bilakis bu siyasi mü 
zakereler, üç ordunnu m~ 
tehaaaısları arasındaki mul 
zakeratla muvazi olara 
devam edecektir. 

Le Petit PariıietJ 

rim ki bir kaç aenedenberi evde hiç tat tuz kal
madı. ade görünütte deiil; içi de öyle. Annemle 
babam ihtiyarlıyorlar. lhtiyarlad&kca da daha çe
kilmez oluyorlar. Para yok! Bir 19yler yok. Rejin 
evlenecekti. O it de bozuldu. O zamandanberi ih
tiyarlamıt kızlara döndü. Odil, Rober Bata ile nİ• 
ıanlandı; ve nitanlanır nitanlanmaz da kibarlık 
taalamaia batladı: bizi beienmez oldu ••• Sen de 
arada sırada bizi yokluyoraun, hem biliyor musun; 
senin bu ıelitlerini ben hiç beğenmiyorum: hiç 
doiru değil. Sen bizi değil, timdiki saadetini daha 
iyi anlıyabilmek için eski habralan aramaia seli• 
yorsun! 

Gayet yavat aeale konutuyordu. Sonra ilave et• 
ti: 

- Doğru değil mi? Sen söyle! Bana gelince, 
ben de ataiı yukarı nitanlı aayılınml 

- Kiminle? 

- Pek o kadar tanınmıt bir teY değil. Odit'in 
müıtakbel ailesine mensup birisi. Sen hele hiç ta• 
nıınazsm. Fakat zengin. Ne yaparsın her teyin bir 
sonu olmalı. 

- Budala sen de daha henüz yirmi yatmdaa1n. 
Evlin omuzlannı silkerek ve kardeıine alaylı 

ve kederli bir nazarla bakarak tekrar etti: 
- Evet her teyin bir sonu olmalı ••• Benim sür· 

düiüm tu hayat, senin aürdüiün hayat kısa olursa 
tatlı olur. Ufak bir aarhotluk ve yahut çılgmlık 
buhranı. Fakat kısa bir buhran 1 Anladm mı? Ça
buk bitmeli, çabucak bir sona bağlanmalı. Solanj 
da, sen de böyle yapma~ı:a mı? Sonra Solanj 
haylı da azap çekti. 

(Sonu var) 
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.Arslanlar devösı 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve- bi, Peru'da da anlanlarm sıtmaya 

kaletinin çıkardığı faydalı kitap- tutulunca kınakına ağaçlarının ka
lardan, sıtma hastalığı Üzerine o- buklarını yediklerine dikkat etmiş
lan, 66 inci sayısını da, ıüphesiz, ]er, sonra kendileri de sıtmaya tu
bulup dikkatle okuyacaksınız. Va - tutunca arslar gibi yapmışlar, has -
kıa, yurdun birçok yerlerinde çalı- talık geçmiş ve sıtma ilacı Peru'da 
şan sıtma ile mücadele heyetlerı böylece keşfedilmiş ... 
bulunduklan yerlerin halkını bu Ancak, Peru memleketinde a
,hastalıktan kurtarıyorlar: fakat caba arslan var mıdır? Herkes bi-
yurdumuz - şükürler olsun - ge• lir ki hayvanlar padişahı her yerde 
niştir. O mücadele heyetlerinin he- ya§amağa tenezzül etmez. Tabiat 
nüz kurulamadığı yerler de var. ilmi erbabına göre Peru'da yafıyan 
Sonra insanlara 11tma hastalığını hayvanlar arslanlar değil, arslan
getiren sivrisinekler seyahat etmeyi lara benziyen kedilerdir. Kediler· 
pek severler. Şimendifere, otomobil· den güneş banyosu yapmak öğreni· 
lere binerek bedava seyahate çık· ]irse de, sıtma ilacını onlardan öğ· 
tıklarım amerikalı sıtma hekimleri renmek biraz acayip geldiğinden, 
pek iyi tesbit etmİ§lerdir. Onun içın başka bir rivayete göre de kınakı· 
bir yerde mücadele heyetinin him • nanın sıtma ilacı olmasına sebep 
metiyle sivrisineklerin kökü kazm - büyük bir zelzeledir: bir gün zelze
dıktan sonra oraya yeniden sivrisi- ]eden Peru memleketi o kadar çok 
nek gelebilir. Sıtması hiç kalmıyan sarsılır ki kınakına ağaçları devrı. 
bir yere yeni gelen bu yolcular siv- lirler, su kenarında bulunanlar su
risineklerin sıtma ta§ıyan cinsinden yun içerisine... Sıtmaya tutulmu§ 
olur da, çıktıklan yerde sıtma he - bir perulu ateşini teskin için suya 
nüz varsa... girer, kana kana su içer ve auyun 

Ondan dolayı, bulunduğunuz içine kına kına ağaçları düımüş ol· 
yerde sıtma kalmamı§ olsa bile, duğu için hastalıktan kurtulur .•• 
yurdun her tarafmda bu hastalığın Keyfinize göre bu rivayetlerin 
kökü büsbütün kazmıncıya kadar hangisine isterseniz inanırsınız: fa
- bunun da ne kadar çok paraya, kat arslanların hikayesi zelzele hi
ne kadar uzun zamana, hepsinden kayesinden daha az muhit olduğu 
üstün yurdumu.,,da ıimdiJik sayıları için, bence kınakınaya ve ondan çı· 
pek de bol oln. • .;an 1aekim1erin da· kan kinine arslanlar devası demek 
ha haylıca ço~ıılınaama bağlı oldu- tercih edilmelidir. 
ğunu tahmin edersiniz - aıtma Kınakmanrn daha sonraki tari -
hastalığından koru .. ınak, bunu ya - hini belki iıitmişsinizdir: Peru'da 
pabilmek için de o mini mini fayda- İspanyol valisi olan Kont Kinko
h kitabı okumak her yurttaşın ken- n'un eti Bayan da orada llltmaya 
disine, ailesine, bütün yurttaşlara tutulduğundan kendisine kınakına 
kartı bir sağlık borcudur. Bu sağ. yedirirler, iyi olur. Bunun üzerine 
lık kitaplarını okuyup istifade et- valinin hekimi kucak kucak kmakı· 
tikten sonra da, yurt halkını şağlık na kabuğu toplatarak Avrupa'da 
bakımından da tenvir etmeyi ken. pahalı pahalı satar. - Sonra cizvit 

ULUS 

Aıkerlik hizmetlerini Hava Okulunda t,.,mamlıyan turizm 
pilotlarımız. 

Memnuniyetle haber aldrğımıza göre T ürkkuşundan yetişerek (C) brüvesi almış 
olan gençlerden 25 turizm pilotu, askerlik hizmetlerini ha va okulunda tamaınlatnışlar 
ve hava yedek subayı olmuşlardır. Böylelikle, Türkkuşu, ordumuzun hava kadrosuna 
salahiyetleri muhtelif derecelerden geçerek tamamiyle tahakkuk etmiş genç ve kıy
metli elemanlar vermiye başlamıştır. Bu gençler arasında orduda muvazzaf olarak 
kalacaklar bulunmaktadır. • 

Bundan böyle Türkkuşunda yetişerek b rüvelerini almış olan gençler, askerlik hiz
metlerini ifa edecekleri çağa geldiği zam an hava okuluna gidecekler ve yedek su -
bay olacaklardır. Bu suretle Türkkuşu, &a yelerinden en miıhimi olan ordunun yedek 
eleman kaynağı haline ıtelmiştir. 

Bu yll da lise ve orta İcra ve iflas 
disine mühim bir it edinen Cümhu • papaslan buna, bedelinden çok pa
riyet Hükümetine, onun Sıhat Ve- ra kazandıklarından kınakınaya 
kaletine minnet ve tükran borcu cizvit tozu derler. Bundan dolayı 
gelir. kmakma büyük kavgalara da ıte· 

Bu kitabın yazdıklarını tekrar hep olur. Cezvit papaslarmın ilacı ki ,. rasız k 
etmeğe niyetim olmadığı gibi zaten içilir mi? - Fakat kmakınanm Av- me ep ere pa an Un U 
bu sütunlara ıığmıyacağmdan, bu rupa'da bilinmesi hekimlikte pek 
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Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 

hazırladığı izahnameyi 

• aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkrndai ·i hazırlamı, oldu

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

-11-

B - Tayinleri mahallerine ait me
murlarla 3659 sayılı kanuna tabi olan 
müesseseler memurlarından vekalet
lere veya diğer bir mahal ve müesse
seye memur nakli, nakledilecek me· 
murun evelce bağlı olduğu daire ve 
müesseseye nazaran salahiyetli maka
mın müsaadeıine mütevakkıftır. 

C - İstifa eden maaşlı veya ücretli 
memurların dahi istifaları tarihinden 
itibaren üç ay müddetle istifa ettik
leri daire haricinde başka bir idareye 
tayin edilebilmeleri ,ayrıldıkları da
irenin tayine salahiyetli olan makamı
nın muvafakatiyle olur. Müstafi me
murların üç aydan sonra tayinleri i
çin muvafakat istihsaline lüzum yok
tur. 

MADDE: 17 - Kanunun (17) inci 
maddesi, muayyen haller hariç olmak 
üzere bidayeten devlet memuriyetine 
alınacakların imtihana ı:abi tutulma-
Iarını amir bulunmaktadır. 

İstisnai haller şunlardır: 
A - Mesleki tahsil görerek mes

leklerine ait daire ve vazifelere inti
sap edenler imtihan kaydına tabi de
ğildir. Buna misal olarak muallim 
mekteplerinden mezun olanların ma
arif mesleğine ve muallimliklere, si
yasal bilgiler okulu idari şubesinden 
mezun olanların dahiliyeye ve mali 
şubesinden mezun olanların maliyeye 
ve tapu ve kadastro tatbikat kursun
dan mezun olanların tapu ve kadast
ro umum müdürlüğü memurluklarına 

kanunda aksine sarahat olmadıkça) 

bulundukları daire ve müesseselerin 
içinde ve dışında maaşlı veya UcretH 
ayrıca bir vazife almaları caiz değil· 
dir. (Vekalete müteallik maa§ kanu
nu hükümleri mahfuzdur.) 

Bu hükümden müstesna tutulanlar 
şunlardır: 

A - Maaşlı veya ücretli memurla
rın uhtelerinde maaşlı veya ücretli 
yalnız bir daimi muallimlik buluna • 
bilir. 
Şu kadar ki asli vazifesi maaşlı o• 

tanların uhtelerindeki maaşlı mual -
limlikten dolayı alacakları para 
ücret itibar olunacağından, me
murların uhtelerinde bulunacak mu
allimlik vaziyetleri daima aşağıda i
rae edilen şekilde olabilir: 

1 - Maaşlı memurların uhtelerin· 
de yalnız bir ücretli daimi muallim
lik; 

2 - Ücretli memurların uhtelerin
de yalnız bir maaşlı daimi muallim
lik; 

3 - Ücretli memurların uhtelerin
de yalnız bir ücretli daimi muallim· 
lik; 

Bu suretle ilaveten bir daimi mu
allimlik deruhte edenlere, memuriyet 
maaş veya ücretlerinin tamamı ve da
imi muallimlik maaş veya ücretleri 
tutarının da üçte ikisi verilir. 

münasebetle sıtmaya kartı bem ko· büyük bir yenilik olduğundan onu, 11 1 1 b 1 k 
runmak, hem de haatahğı iyi etmek dünyanın bütün itlerinde yeniliğe ya 1 1 a e e a ınaca d eg'-' ı· stı· rı· ı ,·yor 
için bire bir olduğunu bildiğiniz ki· sebep olan baruta benzetirler. _, 
rıin ili.cmı insanlarm nasıl Öğren· En sonra da Fransa'da, 1826 yı- Maarif Vekaleti her sene olduğu 

imtihansız olarak alınmaları gösteri
lebilir. 

B - Kanunun 6 ıncı maddesi mu
cibi'lce umumi' müfettişliklere, riya -
seti cümhur dairesi memurluklarına, 
~usnsi kalem müdürlüklerine, miiter
cimliklert, elçiliklere, valiliklere ve 
hukuk miis.avirliklerin alınanlar ve 
gene k~nunun (13) üncü maddesine 
istinaden kanuna bağlı (2) aayılı cet
velde yazılı bulunan ihtisas mevkile
rine tayin edilecekler de imtihan kay
diyle mukayyet değildirler. 

Mevcut memurların mesleki bilgi
lerini arttırmak maksadiyle açılan ve 
daimi mahiyette olmayıp kurs şeklin
de bulunan mekteplerde muallimlik 
eden maaşlı veya ücretli memurların 
her iki cihetten olan maaş veya üc -
retlerinin tamamının verilmesi lazım· 
dır. diklerini hatırlatmak istiyorum. lmda, Peltiye ve Kavantin adında gibi bu sene de lise ve orta mekteple- Hükümetimizin, icra ve iflas kanu-

Kinin, tabii 'bilirsiniz, kmB.kma. iki eczacı kınakınadan kinin çıka .. re parasız yatılı talebe alacaktır. Ve • nunu değiştirmek için bir iki seneden 
dan çıkanhr. Bunu da avrupalılar rırlar ••• Bir gün yolunuz Pariı şeh· kalet bu i~tahana '-irmek i11tiyen bl.i- beri tetkikler yaptırdığı ve bunun i-

~,,,.,Lmcrrı1ı...-·--· -··-L-~ı•...a.a'.:.P.!a:"fl~.rl;~·~ ~B.~l??cre&*yanan:..I aralaiıla;r:a ..,._ t..W&&::.. ~ '-'""'•t..l.'4&..t..& t.•• -.-U.A• ,7'"'İJC.1. ~ll.l b'-"'!J""•• ............ ••••'S'•"" - ...... 15 ....... ı&~~ .... ~'j 

1
- b-0 • -···.u•g•c .... r. J" ll•a.a.~ pe· '"'!... ,. .,. imtihan vermiye gitmelerini önlemek olan bir hukukçunun mütalealarından 

rulu ar, ir rivayete göre, kmakma· saalıklarını geri getiren bu ilacı m • aksadiyle yurdun her köşesinde bu- istifade edildiği malt1mdur. 
nm aıtmayı geçirdiğini aralanlal"dan icat ettiklerinden dolayı o iki ecza• lu · k d Adr V k ~ l · k"kl · · öğrenmiıler. Pek eski zamanlarda nan lıse ve orta me tepler en he - ıye e a etı, tet ı erın netıce-
bizim Ege denizi kenarında pekliğe cının, Sen Mişel caddesinin ta yu. men hepsinde imtihan yapmağa karar lerini göz önünde bulundurarak icra 
tutulmuı bir leyleğin denizden ga- karısında bulunan, ikisi bir arada vermiştir. İmtihanlar 1 eylül cuma ve iflas kanunu için yeni bir proje 
gasiyle su alıp kendisine tenkiye heykelJerini selamlamayı elbette u· günü yapılacaktır. İmtihanlara gir - hazırlamasını teşkil ettiği bir komis· 
yaptığına dikkat eden insanlar gı- nutmazsınız. G. A. mek isteyenler 26 ağustos cumartesi yona havale etmişti. Komisyon çalış· 

- günü· saat 13 e kadar vilayet merkez • malarını bitirmiş ve hazırladığı pro -

.ııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııt. = =I 
E T. İJ Bankasmm Umum : ----- -

fuarda tezyinat ve dekor 

iJlerine baılandı --- Müdürlük ve Merkez 

Müdürlüğü telefon 

: İzmir, 10 a.a. - 20 Ağustosta açı --: lacak olan İzmir enternasyonal fuarı --- : hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir. --------- numaraları deiiıtirildi 
Tesisat ve inşaata müteallik büyük 

: işler bitmiştir. Şimdi tezyinat ve de
: kor işleriyle uğraşılmaktadır. 

iŞ BANKA--: TÜRKiYE -- SINDAN: 

: Belediye ve fuar komitesi reisi Dr~ 
- Behçet Uz dün akşam 430 bin metre 
: murabbaı tutan Kültürpark ve fuar - -S Bankamızın Umum Mü- 5 sahasında umumi bir teftirıı yapmış -

S dürlük ve Merkez Müdürlü- : tır. 20 ağustosta fuar açıldığı zaman 
: ğü telefon numaraları aşağı-:: her şey hazır ve tamamlanmış bulu -
- d nacak ve böylelikle dokuz senede ta
: a gösterildiği tekilde değiş- : ma.mlanmak üzere tanzim edilmiş o • 
~ mittir. Bundan böyle doğru- : lan Kültürpark planı, üç sene gibi kı-

dan doğruya bu numaralara : sa bir müddet içinde ikmal edilmiş 
E müracaat suretiyle görüşme E bulunacaktır. 
§ kabil olduğundan bankanın § 
E dahi]i santralı kaldırılmıt· : 

= t~ = - --- UMUM MÜDÜRLÜK: -
= 1088 = 1365 
= 2452 -= 1929 -- 1364 
- 1288 -= 1091 

1372 
= 2129 = 1092 
- 1125 
= 1093 ----

idare Meclisi Reisi : 
Genel Direktör S 

,, ,, Muavini : 

-" ---" " ,, -
Genel Sekreter -
Muhasebe Direktörü : 

" Hukuk Müşaviri : 
,, ,, Muavini : 

Orman işleri direktörii: 
Levazım Servisi : 
Partiııpasyonlar -
Direktörü ---- t 944 Partispasyonlar ---Direktörü Muavini 

: 1192 MiiCettişlik -- ANKARA MF.RKEZI: 

------- -: 2530 Merkez Direktörü : - -: 1112 ,, ,. ihtiyat -

. 
1 z m İ r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınıx 

20 Ağustoıı - 20 Eylül 

1939 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

3 FİLM BİRDEN 
1 - MA VI VALSLER baş

tanbaşa renkli Stef fi 
Oma. Charlen Collins) 

2 - 1. No. lu Halk dütmam 

(Richard Arlan. Vırgına Bruce) 

!erindeki liselere, lise olmıyan vWi - jeyi Vekalet makamına takdim et -
yetierde orta mekteplere, orta mek' - miş bulunmaktadır. 
tep bulunmıyan vilayetlerde kültür - Vekaletin tetkikinden ve diğer ve
direktörlilklerine istida ile müracaat kfüetlerin mütaleası da alındıktan son 
edeceklerdir. İstidalara nüfus tezkere ra proje Büyük Millet Meclisine sevk 
si, fakirlik mazbatası, çaltşkanlık ve olunmak üzere Başvekalete verilecek
ahlak vesikası, ahlak raporu raptedile tir. 
cektir. Yeni icra ve iflas kanunu, şimdiki-
İmtihanlare girebilmek için türk ne göre birçok yeni hükümler ihtiva 

olmak, lise ve orta mektepler talimat- etmektedir. Modern hukuk tekniği • 
namesinin her sınıf için tesbit ettiği nin bütün icapları göz önünde bulun
yaşta bulunmak, bedence ve ruhça durularak hazırlanmış olan proje ile 
hasta, illetli, sakat ve kusurlu olma • bir kere, ticaret mahkemelerinde ha -
mak, okutamıyacak kadar baba ve ana len mevcut olan itirazların refi talcp
sı fakir olmak, zekası, çalışkanlığı, ]erinin tetkik seiahiyeti kaldırılmak· 
ahlakı; talebesi bulunduğu mektepten tadır. Bundan başka haciz esnasında 
alacağı fotoğraflı bir vesika ile tes - borçlunun kıymetli evrakını sakladı
bit edilmek şart olacaktır. ğı görüldüğü takdirde kendisine bir 

Seçme imtihanları Türkçe - Edebi- defaya mahsus olmak üzere ihtar ya
yat ve matematik derslerinden yazılı pılması, buna rağmen kıymetli evra
olarak yapılacak ve sualler Maarif kını göstermemekte ısrar ederse 3 ay
Vekaleti tarafından her sınıf için ay- dan üç seneye kadar hapis cihetine 
rı ayrı olmak üzere hazırlanarak mek- gidilmesi hakkınaa projeye yeni bir 
teplere gönderilecektir. hüküm ilave olunmuştur. 

İmtihan komisyonları mekteplerde Belediye ve köylerin hususi olmı -
mektep müdürünün, kültür dairesin .. yan mallarının haciz olunamıyacak 
de kültür dirketörünün reisliği altın- mallar meyanına sokulması da bu pro 
da üç muallimden teşekkül edecektir. je ile temin edilmiş bulunmaktadır. 
Lise ve orta mektep bulunmıyan viia- Yeni layihanın enteresan ve lüzumlu 
yette ilk tedrisat muallimleri veya mü hükümlerinden biri de iki aylık yiye
fettişleri komisyona alınacaktır. Ko - cek ve yatacaktan matla bir aya teka· 
misyonlar, Vekaletçe gönderilecek bül edecek yiyecek ve giyecek karşı
imtihan suallerini imtihan günü olan lığı olan paranın da haciz edilemiye
eylillde sabah saat tam dokuzda acak· ceği hakkındaki maddedir. 
lardır. Projenin vekaletçe tetkiki sırasın-

İmtihanlar yapıldıktan sonra imti- da istihkak davalarının tahdidi nok -
han evrakı vekalete gelecek ve busu • tası üzerinde ehemiyetle durulmuş ve 
si bir komisyon tarafından tetkik edil bu hususta İstanbul ve İzmir barola
dikten sonra kazananlar en kısa bir za rının mütleaları sorulmuştur. 
manda ilan olunacaktır. Kazanan tale 
be verildiği mektebe giderek bir ta -
ahhüt senedi verecek ancak ondan 
sonra mektebe parasız yatılı olarak 
kabul edilebilecektir. 

Bucada İçme suyu 

Erzurum elektrik santrah 

İJlemeğe baıladı 

Yukarıki istisnalar haricinde bade
ma imtiha~sız memur alınması caiz 
olmayıp bidayeten devlet memuriye
tine alınacakların mutlaka müsabaka 
imtiıbanına girip kazanmaları ve şa
.yet birden fazla talip yoksa, bu tali
bin ehliyet imtihanına girerek muvaf
fak olmaaı şarttır. 

MADDE: 18 - 1108 sayılı maaş 
kanununun (10) uncu maddesi muci
bince asaleten iki vazife bir zat uh
desinde içtima etmemekte, ancak bu 
hükümden muallimlik, tabiplik ve 
mühendislik müıtesna tutulmakta i
di. 1452 aayılı teadül kanununun 5 
inci maddesi, muallimler hakkındaki 
bu istisnayı tahdit etmiştir. 

Bu tahdidata göre ; 
A - Başka vazifesi olmıyan mü -

derris ve muallimlerin uhtelerinde 
azami üç maaşlı müderrislik veya 
muallimlik içtima etmekte, 

B - Rektörlük, mektep müdürlü -
ğü, ilk tedrisat müfettişliği, laboratu
var şefliği, baş muallimlik ve mua -
vinlik gibi ücretli idari bir vazifesi 
bulunanların uhtelerinde idari vazi
feden başka iki maaşlı müderrislik 
veya muallimlik toplanmakta, 

C - Maaşlı memurların uhtelerin 
de de ancak bir maaşlı müderrislik 
veya muallimlik bulunmakta idi. 

Bunların maaş veya ücretlerinin ne 
suretle tediye edileceği mezkur mad
dede izah edilmiş olduğu gibi, bila
hare meriyete giren 2041 sayılı ka -
nunla da; 1452 sayılı kanunun 5 inci 
maddesi hükmü, asli vazifesi ücretli 
olan müstahdemlerin deruhte edecek
leri maaşlı muallimlikler maaşları i
le asli vazifesi maaşlı olup ta daimi 
ücretli bir muallimlik deruhte eden
lerin ücretlerine de teşmil olunmuş
tu. 

Maddede (maaşlı veya ücretli me
murların uhtelerinde maa§lı veya üc
retli yalnız daimi bir muallimlik bu
lunabilir.) suretindeki hükümden 
memuriyetle daimi bir muallimliğin 
içtimaı tecviz cdilmiJ olduğu anlaşıl
dığına göre bir memurun ilaveten da· 
imi bir muallimlik deruhte etmesiyle 
bir muallimin sonradan bir memuri
yet kabul eylemesi arasında fark 
mevcut olmayıp yalnız bir muallimin 
ilaveten kabul eylediği memuriyet 
maaşlı ise bunun asit vazife itibar e
dilmesi lazımdır. 

B - Muallimlerden uhtelerinde 
rektörlük, dekanlık, müdürlük, baş 

muavinlik, muavinlik, baş muallim . 
lik, laboratuvar, mühendis mektebi 
ve sanat okulları atelye şefliği gibi 
ücretli idari bir vazife bulunanların 
bu idari vazifelerden başka iki mual
limliği cemetmeleri caizdir. 

Bunlara idari vazifelerine ait üc -
retleri tam olarak verilmekle beraber, 
uhtelerindeki muallimlik maaş veya 
ücretlerinden miktarı fazla olanının 
da tamamı tediye edilir. 

İkinci muallimlik maa~ veya ücret
Jeri tutarının ise üçte ikis: ita kılı -
nır. 

C - Uhtclerinde (A, B) fıkraların
da yazılı idari vazifeler olmıyanlara 
üç muallimlik verilebilir. Bunlar; 

1 - Uhtelerinde mevcut muallim
liklerin maaş veya ücretlerinden mik· 
tarı fazla olanının tamamını; 

2 - Tayin tarihi sırasiyle ikinci 
muallimlik maaş veya ücretleri tuta
rının üçte ikisini; 

3 - Gene tayin tarihi sırasiyle ü
çüncü muallimlik maaş veya ücretle
ri tutarının üçte birini alırlar. 

D - Müderris, Profesör, doçent 
tabirleri kanuna göre muallimlik i
fadesinde dahildir. Yani müderris, 
profesör ve doçentler hakkında da 
yukarıda izah edilen hükümler tatbik 
edilecektir. 

E - Tabipler; 
1 - Maaşlı veya ücretli iki mesleki 

vazife alabilirler. 
a - Biri idari ve diğeri mesleki 

olmak üzere maaşlı veya ücretli iki 
vazifeyi deruhte edebilirler. 

3 - Serbest tabip bulunmıyan vila
yet ve kazalardaki tabiplerin zaruret 
halinde o vilayet veya kazaya ait üç 
muhtelif maaşlı veya ücretli mesleki 
hizmeti deruhte etmeleri caizdir. 
Bunların maaş veya ücretlerinin te

diye şekline gelince: 
: müdürü 
: 1106 Senetler ve Hesabı - ----
: Cari Servisi : 
E 1193 Kambiyo Havale ve : 
: Muhasebe Servisi : - -= (3024) = 
'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

3 - Renkli Miki 

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

Yeni Miki ve Jurnal 

Tel: 2193 

l.z01ir (a.a.) - Buca belediyesi ge
çen sene harici inşaatı tamamlanarak 
kasabaya getirilmiş olan içme suyu
nun dahili şebekesini tamamlamak i
çin belediyeler bankasından istikraz
da bulunmuştur. Bu suretle şehir su 
şebekesi sene nihayetine kadar biti
rilmiş olacaktır. 

Eruzurum, (a.a.) - İnşaat ve tesi
satı bir sene evel imar birliği tarafın
dan ihale ec!ilen şehir elektrik mer
kezi dün gece vali Haşim İşcan tara
fından işletmeye açılmış ve Erzurum 
elektriğe kavuşmuştur. 
Şehrimizde imar işleri geniş mik • 

yasta devam etmektedir. Yalnız Er
zurum içinde imar işlerinde çalışan 
amele ve usta adedi halen üç bini geç
mektedir. Çalışmalara geceleri de de
vam edilmektedir. 

Yeni kanunun (18) inci maddesi, 
yukarıda yazılı bulunan hükümleri 
değiştirmiş ve aleHimum devlet dai
relerinde çalışanların uhtelerinde, 
bulundukları müessese içinde ve dı
şında, başka bir memuriyet daha bu
lunmıyacağı esasını kabul ettikten 
sonra istisnaen bir zat uhtesinde asa
leten hangi vazifelerden kaç tanesi
nin içtima edebileceğini ve bunların 
maaş veya ücretlerinin tediye şeklini 
göstermiştir. 

Binaenaleyh; badema: 
Umumi, mülhak, hususi bütçelerle 

belediyeler bütçelerinden ve bunlara 
tabi teşekküllerden maaş veya ücret 
almakta olan memurların (hususi bir 

I - Maaşlı veya ücretli iki mesle
ki vazife deruhte eden tabiplere uh
telerinde mevcut doktorlukla

1

rdan 
maaş veya ücreti miktarı fazla olanı
nın tamamı ve ikinci tabipliğe ait ma
aş veya ücreti tutarının da üçte ikisi 
verilir. 

(Sonu var) 
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Asırlık 
Amerikalı yeni zengin milyo

nerlerden biri, İngilterc'de 
bir seyahat yapıyormuş. Orada yo
lunun üstünde büyük ağaçlıklar 

içinde eski fakat muhteşem bir şa
to görmüş. İçini gezmiş, çok be
ğenmiş ve sahibine sormuş: 

Derece Ateş ••• 

ağaçlar diyôrı 
• 

Dl R 
- Ben bunun planlarım aldır

sam, Amerika'da yaptırsam olur 
mu? 

- Niçin olmasın ? 
- Peki kaça çıkar bu şato tah-

min edersiniz? 
Şatonun sahibi, mesela yüz bin, 

yüz elli bin stcrling gibi bir raka
mın kafi gelebileceği cevabını ver
miş. Bu sefer milyoner sormuş: 

................ Yazan : ......... :::·~] 

1 Mümtaz Faik Fenik ........................................... ...,,.... 

lıdır. Ekine zarar veri.yor, diye ku· 
şun ortadan kalkmasını kuş beyni 
bile kabul edemez. Bu zihniyet, top
rakla aynı hizada bir zihniyettir. 

Dinar'da sevinçle, hazla gördük 
ki, ağaç sevgisi otuz kırk metre 
kadar Y.ükı;;elen muhte em gövdeler 
tizerfnden aşagıc.Ja.k! ınsansara zevk
le ve neşe ile bakıyor. Dinar ve ce
nup hududundaki o köy, biribirle
rinden bir ağaç boyunca, ve bir a
ğaç hayatınca uzaktadırlar. 

- Ya bu bahçenin aynını yap
mak için ne kadar lazım? 

O zaman şato sahibi demiş ki: 
- İki asır kafi gelir zannede-

rim. 
Ben de Afyon-Antalya yolundaki 

Dinardan geçerken bu hikayeyi ha
tırladım. Bu güzel Dinar kasabası
nı her yerde her zaman için gayet 
kolaylıkla kurmak ~a~ildir .. ~akat 
Dinar'ın ağaçlıkları ıçın de ıki asır 
ister. Dina rişte bu asırların vaka· 
nnı, ciddiyetini ve ihtişamını taş_ı
yan ağır başlı bulut kadar ?enış 
gölgeli çınarlar, kavaklar, cevızler, 
içinde kurulmuş bir kasabadır. Şe
hir iki tepenin vücuda getirdiği 
gogsun oluğu arasında uzanıyor. 
Buradan akan bir su, bir tarafta 
koca değirmenleri ağır ağır çe
virip sanayi kurarken, öbür ta
rafta kavakların dibinde yaJpalı
yan neylüferler arasında şiir haline 
geliyor. · onra tekrar bir yerde co
şuyor, hiç bir kalıba sığ~ıyor ve 
ihtiraslar köpüre köpüre bır setten 
a§ağı taşıyor ... Burada, çırıl ç~~lak 
vücutları iğde yapraklarının golge
leriyle çillenmiş, iki elleriyle ça~
raz omuzlarını tutan, mahcup bır 
halde f:ğilmiş köylü çocukları yı
kanıyor. Ve su çakılları uva uva, 
kumları eze eze daha berraklaşa
rak, aşağıdaki bostanlara hayat ver
miye gidiyor ... 

Dinar, Ankara'danberi ilk defa 
yolumuza çıkan, toplu yeşilliktir. 

Şimdi ortadaki yoldan şehrin a
sıı merkezine doğru ilerliyoruz. A
ğal(lar bu yolu adeta bir pergola gi
bi sarıyor. Bu ağaçlara baktım bak
tım da gene, cenupta yaptığım se
yahatten bir hatıram canlandı: 

M ardin'den otomobille Nuse!

bin'e gidiyordum. Mar~ın 
dağlarının bittiği yerde ve hemen 
onların eteğinde başhyan bu ova, 
fırtınasız bir deniz kadar düz ve 
dalgasızdır. Ova tıpkı gene deniz 
gibi ufukta gökle birleşir, toprağın 
havaya, havanın toprağa temas e~
ti ği cizgi buğu halinde perdelenır 
ve k~ybolur. O kadar ki, ufuk mu
dur, serap mıdır, su mudur, yoksa 
hava mıdır farkına varamazsınız. 

İ:şte bu ovada bir tek, hatta can

sız ağaç bile yoktur. Bu ağaçsızlık 
o kadar dikkatime açrptı ki yol uğ
ra ~t bir köyde bir köylüye sordum: 

- Niçin burada ağaç yok? Yetiş
mez mi? 

- Yetişir ağa, ne diyorsun? Bu· 

raya bastonunu dik senesine yeşe-
rir .... 

- Öyle ise? ..• 
- Peki ağaç dikelim de ziyan mı 

edelim? . 
Ben bu sual karşısında adeta 

hayretten donakalmıştım. Ağzımı 

açıp bir kelime söylemeğe fırsat 

bulmadan o devam etti... 
- Ağaç dikersek, kuş olur. 

- Daha iyi ya ... 
- Hayır, kuşlar ürer. 

- Daha güzel söyledin ya .•. 
- Kuşlar ürerse sonra ekine zi-

yan verir ı Onun için şurada bura

da ağaç çıksa bile biz keseriz 1 
Bu mantık karşısında akan sular 

dururdu. Onun içindir ki zaten bu 

ovada bir tek akar su bulmıya im

kan yoktu! Cevap verdim: 
- Ağaç olursa, kuş olur. Doğru. 

Fakat kuşun yediği ekin ağacın 
gövdesi kadar büyük mü? Sonra a
ğaç başka bir servet, kuş başka bir 
servettir. Büyük kuş olursa avlar
sınız, küçük kuşların ekine yaptık
ları ziyandan daha fazla faydaları 
dokunur. Muzır böcekleri yerler ... 

Köylüye bu suretle bir hayli söz 
söyledim. O dinledi, dinledi de so
nunda gene dedi ki: 

- İyi senin dediğin de doğru a
. ma, biz bir defa bu yolu tutmuşuz! 

Ve tekrar etti: 
- Ağaç olursa kuş olur, kuş o

lursa ekine zarar .... 

8 1l bir düşünüş şekli bir zih
niyettir ki, esasını, ne a

ğaçta, ne ekinde ne de kuşta arama-

Seneler ve zaman her şeyi eski
tir, yıprandırır, parçalar, toz hali
ne getirir. Binalar çürür ... mermer 
oyulur, insanlar ölür. Senelerin yal
nız yaşattıkları ve yaşattıkça ku
vetlendirdikleri, muazzam ser
vetler haline kalbettikleri tek şey 
ağaçtır. 

Bütün köylülerimizi, bir ağaca 
bakmağa alıştırdığımız gün, onla -
rın başlarını daima havada daima 
yükseğe bakar göreceğiz. 

U rlo' do göçmen evleri 

inşa ettirilecek 
İzmir, 10 a.a. - Urla'da göçmen -

ler için yüz ev inşa ettirilecektir. Bu 
evler için 47 5 er lira kıymet tahmin 
edilmiştir. İnşaat yakında münakasa
ya konulacaktır. 

Halkevi açık 

hava sinemasında 
Ankara Halkevi: yazlık açık hava 

sinemasında çok güzel filmler göster
diği gibi halkımızı alakadar edecek 
karagöz oynatmakta ve bu yaz gece
lerinde halkımıza iyi vakitler geçirt
mektedir. Bu cumartesiden itibaren 
gene halkımıza açık hava piyesleri 
verecekler ve bu temsiller fasıla ile 
devam edecektir. Temsil olmadığı 
geceler sinema ve karagöz oynatacak
lardır. Bu gece halkımızı alakadar e
decek ve seve seve seyredecek uçuş
lara ait yedi kısımlık bir film göster
miştir. 

Değirmenderede yanan 

(amlarlR hakiki sayısı 
İzmir, 10 a.a. - İzmir orman mü -

dürlüğü Değirmendere nahiyesinde 
vukubulan orman yangınında sekiz 
bin çam yandığı hakkında i1:tişar e. • 
den haberin mübalağalı oldugunu bıl
dirmektedir. 

Bu tebliğe nazaran yanan çam mik
tarı altı yüzdür. Ayrıca yüz elli çam 
ağacı da ütülenmiş ve yüz elli kental 
kadar da çalı yanmıştır. 

·-- - - --- - - - -----·---- - - - - ------------- -- -~ -

Türk ekonomisinde 
sanayileşme hareketinin 

esas karakteri 
(Başı 1 inci sayfada) 

sanayiin bilhassa XIX uncu asırda 
tamamiyle perişan olduğunu görüyo
ruz. Fakat XVI, XVII ve hatta kıs
men de XVIII inci asırlarda türk şe
hirlerinde ve türk sanat erbabı tara
fından imal edilmiş olup şimdi nümu
neleri azalan ve fakat müzelerde zen
gin bir şekilde temsil olunan türk do
kumacılığı, deri işleri ,ağaç işleri, 
her nevi işlemeli demir ve çelik ma
mulleri, silahlar, ev eşyası ve saire bu 
eski sanayi kültürümüzün yüksek ve 
halen övündüğümüz delilleridir. 1 

Fakat herkese malfun olan sebep -
lerle, yani bilhassa yeni denizyolları· 
nın açılmasını takip eden müstemle
ke ticaretinin inkişafından sonra ya· 
kın şarkın garbi Avrupa'da meydan 
alan büyük sanayi inkilabının ucuz 
ve harcıalem cmtea selleri altında es
ki millt sanayi sistemlerimizin tama
miyle çöküşü Osmanlı ekonomisine 
de süratle adeta tam bir yarı müs • 
temleke ekonomisi karakteri verdi. 
Eski Türkiyc'de mevcut olan ve fakat 
yeni Türkiye'nin doğuşu ile beraber 
tarihe karışan kaP.itülasyonlar ise bu 
akibetin tahakkukunda ayrıca mües -
sir oldular. 

Yüksek tekniğe müıtenit milli 
bir ıanayileşme 

delesi, yüksek teknik ve modern eko
nomik şartların zaferi yolunda bir 
müdafaa silahı olarak ele alındı. 

Nitekim bu keyfiyet; Atatürk'ün 
büyük mesai arkadaşı ve şimdi inkı
lap şefliği makamında onun muakkibi 
ve halefi olarak yer alan İsmet İn -
önü'nün şu sözlerinde vuzuhla ifade 
edilmiştir: 

"lktisatta devletçilik siyaseti, 
bana her şeyden evel, bir müdafaa 
vasıtası olarak kendi lüzumunu 
gösterdi. Asırların ihmalini telafi 
edecek, haksız tahripleri imar e
decek, yeni zamanın çetin şartla -
rına mukavemet edecek sağlam bir 
devlet bünyesi kurabilmek ıçın 

her şeyden eve/, devleti iktisatta 
yıpratacak amillerden kurtarmak 
lazım geliyordu. Demek ki ; ikti -
satta devletçiliği biz inkişaf yolu 
takip edebilmek için bir müdafaa 
vasıtası ve bu sebeple bir azimet 
noktası, bir temel addetmeğe mec
bur bulunuyorduk." 

"Geri ve eksik vesait içinde bı
rakılmış olan kahraman ve büyük 
bir milletin sanayiini ve iktisadi 
düzenlerini devletin bütün vasıta
ları ve imkanlariyle bir an eve/ 
vücuda getirmek, taşıdığımız va -
zile/erin en ağırı ve en mühimidir. 
Bu kısa hülasam; iktisatta devlet-

İşte şimdi yeni Türkiye'nin siyasi cilik siyasetini ne kadar inanarak 
sahada tam istiklale; cihanın medeni takip ettiğimizi ifade eder ümidin-
millctler camiası içine kayıtsız ve deyim." 
şartsız müsavi hakka sahip bir ülke Milli' Şefimizin bu sözlerinde, hem 
halinde doğuşu seyrine muvazi ola- milli temayülümüzün, hem devlet si 
raktır ki, yeni Türk ekonomisinde de, yasetimizin iktisadi bir prensipi en 
bugün iktisadi bütünlüğün şartı olan kuvetle ifade edilmiştir. Yalnız bir 
yüksek tekniğe müstenit mim bir sa- müdafaa vasıtası olmak gibi dar ve 
nayileşmc hareketine tam manasiy • muhafazakar bir noktai nazardan de· 
le hız verilmiş bulunuyor. ğil, dar ve müteassıp bir ideolojik 

İşte Türkiye'nin sanayileşme hare- mebde olarak değil, bir azimet nok
keti böyle bir istihalenin, yani Tür- tası, bir temel, bir inşa ve hareket 
kiye'nin, cihanın medeni milletleri prensipi olarak devletcilik Türkiye'
camiasında müsavi hakka sahip ile- nin sanayileşmesi hareketinin tarihi 
ri bir millet olarak yeniden yer al- zaruretler tarafından empoze ve ge
ması harektinin başlıca iktisadi ifa- ne tarihi' şartlar tarafından teyit e-
delerinden biridir. dilen hayati bir unsuru olmuştur. 

Türkiye'nin sanayileşme hareketi _ Bu prensipin müspet neticeleri 
nin tarihi zaruretini bu şekilde teba- hakkında ise artık hiç bir şüpheye 
rüz ettirdikten sonra şimdi, bu hare- mahal yoktur. Daha bu prensip vazo
kete hakim bir şekilde damgasını vu- lunurken onun atisi hakkında besle
ran etatizmin türk ekonomisinde ar- nen ümitler şimdiden tahakkuk et -
zcttiği karakteri de ayrıca ifade et • miştir denilebilir: 
mck icabeder. Bu noktada ise şurası- _ "Gelecek 10 sene nihayetinde ü-
uı aa ı.cua.1 u.~ C-LL.,4.&.U\..A. ıo..&.-'lt.U"·&A. .. .1:-• _ ;,. ~rln.-,"m ki tiirlr fl•ulotrifi fi1 
türk inkilabını idare edenler ve bil- memleketteki eserleri ve beyne mı~ 

Jel tesirleriyle "iktisadiyatta dev-hassa bu inkilabın kudretli yaratıcısı 
ve ebedi şefi Kemal Atatürk, hiç bir 
zaman müteassıp bir doktriner ve 
sekter olmamışlardır. İdeoloji ve 
doktrin taassubu değil, realist bir i
dealizm!... İşte inkılabımızın ruhu 
budur. Ve fazla olarak şunu da der
hal işaret edelim ki, bu idealizmin 
hakim temayülü daima demokrasiye 
ve bilhassa iktisatta ferdin teşebbüs 

kudretine daima klasik şekilde yer 
vermeğe müteveccih olmuştur. Bina
enaleyh yeni Türkiye'nin ana yasa · 
sında devletcilik prensi pi; milliyet -
cilik, inkilapcılık, cümhuriyetcilik, 
halkçılık, laiklik prensipleri sırasın
da bir ana esas olarak yer almıştır. 
Fakat bununla beraber bu prensip hiç 
bir zaman yurtta ferdin hayat hakkı
nı, inkişaf kudretini baltalayan; ha
yatiyetli ve bizzat müteşebbis fert • 
!er ve üniteler yerine standart fert
leri ve üniteleri ikame eden; doktri
ni hayatın üstüne ve ilerisine koyan 
bir taassup halini almamıştır. 

Devletçiliğin bizcl e manası 

Nitekim Atatürk ferdin ve devletin 
büyük ekonomik davadaki işbirliğini 

şu sözleriyle ifade etmektedir: 
"Dev/etciliğin manası bizde şu

dur: Fertlerin hususi teşebbüsleri

ni ve şahsi menfaatlerini esas tut
mak. Fakat büyük bir miJ/etin ve 
geniş bir memleketin bütün ihti • 
yaçlarını ve bir çok şeylerin yapıl
madığını göz önünde tutarak mem
leket iktisadiyatını devletin eline 
almak." 
Bu ifade Türkiye'nin ekonomi siya

setinde bugün de bütün kuvetiyle 
hakimdir. Binaenaleyh ferdin yapa -
bileceğini ferde bırakmak ve ona her 
türlü himayelerle hayat hakkı ve in
kişaf imkanı vermek ve fakat ferdin 
yapamıyacağını veya bizzat devlet 
tarafından yapılması zaruri olanı dev 
Jet eline almak ... İşte devletçiliğimiz; 
budur. Çünkü saltanattan devralınan 
harap, sermayesiz, iktisadi zihniyet
ten mahrum ve . bütün milli ticareti ; 
büyük limanlarda yerleşen bir kısım 
ekalliyetlerle yabancıların Avrupa -
nın sanayi mamOlleriyle Türkiye'nin 
ham maddelerini değiştirmekte mu· 
tavassıtlık rolünden ibaret kalan bir 
memlekette, milletin kendi kendine 
modern bir iktisadi kalkışı elbette 
ki mevzuubahis olamazdı. Bu itibar
la etatizm, Türkiye'de evciden ko -
nulmuş bir doktrinin tahakkuk saha
sına isali değil, her türlü kalkınma 
imkanlarından mahrum bir memleke -
tin iptidailiğe, §arklılığa karşı müca-

Ietcilik anlayışı" nın en mütekamil 
ilmi ve şaheseri olarak zikroluna
caktır." 

"lsmet lnönü - 1933" • 
lktısacli kalkınma 

Filhakika 1933 den itibaren henüz 
10 sene geçmemiş ve fakat Türkiye
nin kendi tarihi ve coğrafi kadrosu i
çinde iktisadi kalkmışı hareketi sa -
dece bugünkü verimleriyle de bu ha
reketin zaruret ve isabetini ispat ede
cek bütün delilleri vermiştir. 

Bu noktada Türkiye'nin iktisadi 
kalkmışım, cihanın umumi iktisadi 
hareketlerinden mücerret, yahut ci ~ 
hanın iktisadi refahına zıt, hülasa dar 
ve kapalı bir hareket olarak sayma -
dığını da, ayrıca ve ehemiyetle işaret 
etmek lazımdır. 

Türkiye, kendi iktisadi kalkınışın
da ve bilhassa sanayileşeme hareke -
tinde cihanın bütün memleketleriyle 
rabıtalar peyda etmek lüzumunu sulh 
prensipleri içinde iktisadi bir iş bir
liğini daima ve ön planda nazarı iti
bare almış ve bu prensibe daima sadık 
kalmıştır. Çünkü kanaatımızca cihan 
ekonomisi aralarında sıkı münasebet
ler bulunan ve beynelmilel münase -
bet şekilleri gittikçe biribirine yakla
şan milli iktisatlara istinat etmedikçe 
sağlam bir temel arzetmez. Bunun 
tahakkuku içinse en emin çare bey -
nelmilel sahada iktisadi iş birliğidir. 

Bu endişe ile hareket etmesi dola
yısiyledir ki Türkiye, bir taraftan 
kendi dahilinde beynelmilel serma
yenin normal çalışmalarına en iyi şe
kilde yer verirken, diğer taraftan her 
türlü beynelmilel sermaye ve teknik 
kaynaklarından kendi iktisadi kalkı
nışı için daima istifade etmek yolla
rını aramıştır. Bu keyfiyet de Tür
kiye'nin, kendi sanayileşme hareketi
ni ve etatist icraatını cihanın umumi 
bünyesinden mücerret ve sadece dar 
bir çerçevede mütalea etmeyip beyne! 
milel işbirliğinin müspet çerçevesi i
çinde mütalea ettiğinin ayrı bir de
lilidir. 

Hülasa Türkiye'yi idare edenlerin 
iktisadi zihniyeti; memlekette yük
sek tekniği ve iktisadi bütünlüğü te
sis ve bu sıfatla cihanın medeni mil
letleri camiasında ahzı mevki etmek 
temayülünün ,tarihi şartlar ve zaru
retlerle taayyün eden ve bu şartlara 
göre daima dinamik bir mahiyet ar
zeden bir ifadesidir ki bunda müsavi 
şartlar altında beynelmilel işbirliği 
endişesi en hakim bir mahiyet arze
der. 

11 - 8 - 1939 

Hat ay su işleri ıube 

' mühendisliği 
Nafıa Vekaleti Hatay vilayetinde 

bir su işleri şube mühendisliği ihdas 
etmiş ve buraya Mersin su işleri şube 
mühendisi B. Halil Soyluyu tayin et
miştir. Vilayet Hatay su işleri şube 
mühendisliğine ait kadroyu hazırlı -
yarak tasdika arzedilmek üzere Baş 
vekalete vermiştir. Kadroya ait kara~ 
namenin tasdikini müteakip şube mü
hendisliğinin diğer tayinleri yapıla
caktır. 

Vilayetler idaresi kanununa 
bir fıkra ekleniyor 

Dahiliye Vekaleti vilayetler idare
si kanununun altmış ikinci maddesi 
sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Pro
jeye göre idare heyeti azalarından teş 
kilat noksanı veya tayin edilmemek 
gibi sebeplerle veya ikisi noksan o -
}ursa bunlar mürettep aza ve muay -
yen heyet hesabında nazara alınını -
yacaktır. 

Milli piyango idare meclisi 
reisi İstanbul' a gitti 

Milli piyango idare meclisi reisi 
B. Nihat Ali Üçüncü dün akşam İs
tanbula gitmiştir. B. Nihat Ali Üçün
cü İstanbulda piyango müdürlüğünde 
tetkikler yapacak ve bir kaç gün son
ra şehrimize dönecektir. 

Gümrük Vekôleti 

Hukuk Müşaviri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti hu

kuk müş.aviri B. Baha Arkaçın maaşı 
90 liradan 100 liraya çıkarılmıştır. 

Maraş holkevinde 

bir konferans 
Maraş, 10 a.a. - İki gündenberi 

Maraşta bul_unan Maraş mebusu Ha
san Reşit Tangut, bugün halkevi sa
lonunda bir haspihalde bulunmuştur. 

Bu görüşmede umumi işlere ve Ma
raşın kalkınması için gerekli nokta • 
l::ıra temas eden Hasan Reşir Tan,,.n 
Partı ve vazrıesı cucuun• ......... ~--e:_ı 

ğerli fikirl~r serdederek Şefin ne de
mek olduğunu güzel bir misal ile an
latmış ve Atatürk'ün ve Milli Şefin 
kurduğu bu rejimin değerini canlan
dırmıştır. 

Hasan Reşit Tankut bu akşam Ha
taya hareket edecektir. 

Türk - Fransız ticaret 

görüşmeleri bitiyor 
Faris, 10 a.a. - Havas bildiriyor 

Türk - Fransız ticaret müzakereleri, 
nihayetlenmek üzeredir. Fransız ve 
türk heyetlerinin üzerinde anlaştık -
lan metin, tasvip için Ankaraya bil
dirilmiştir. Pariste imza için bu cevap 
beklenmektedir. 

Yen iden kurulan bir be1ediye 

İzmirin Dikili kazasına bağlı Çan
darlı nahiye merkezinde yeniden be
lediye teşkili ve küçük Doğanca kö
yünün Meriç kazası merkezi olan bü
yük Doğanca belediyesi sınırı içine 
alınması kararlaştırılmıştır. 

İzmirde fuar hazırlığı 

sona ermek üzere 
İzmir (a.a.) - Açılma zamanı yak

laşan dokuzuncu enternasyonal İzmir 
fuarının hazırlıkları sona ermek üze
redir. İşleri tamamlamak için iki bin 
beş yüzden fazla işçi geceli gündüzlü 
çalışmaktadır. 

İki ayltk tohsilôt 
Maliye Vekaleti 1939 mali senesi -

nin temmuz 1939 sonuna kadar olan i
ki aylık tahsilat miktarını tesbit et
miştir. 939 mali yılı iki aylık devlet 
tahsilatı 64.106.588 liradır. 

Vezüv yanardağı 

faaliyete basladı 
Napoli, 10 a.a. - Dündenbcri, Ve

züv yanardağı, büyük bir faaliyet gös
termektedir. Yeni bir yarık açılmış 
ve derinden gürültüler çıkararak lav
scllcri akmıya başlamıştır. 
Yakın bir tehlike yok gibi görünü

yorsa da halk telaştadır. 
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INevyork sergisinde Türkiye günü 
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Nevyork sergisindeki Türkiye gününde zeybek oyunları 
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Jj· Nevyork sergisindeki Türkiye gününde milli kıyafetleriyle milli danslar yapan genç kızlarımıs 

Nevyork Hrgiıindeki Türkiye gününde 

evyork Clünya sergisi ve 
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Türk-Amerikan dostluğu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye sefiri B. Münir Ertegün 
nutkunu. •Öylii:)lor 

.. -· 

Vaıinglon Büyük 

El~imiz B. Münir 
· Erlegün'ün mesaji 

Amerikanın Ankara 
Büyük El~isinin 

bir mesaji 
Türkiye günündeki geçitte 

bayraktar Nevyork ser11isinde tertip edüen Türkiye gününde bulunanlardan bir grup 

Türk günü münasebetiyle Vaşing -
ton büyük elçimiz Münir Ertegünün 
Nevyork sergisi gazetesinde şu me • 
sajı çıkmıştır. 

İnsanın maruz kalabileceği en bü • 
yük tehlike heyecan halinde muvaze • 
nesini keybedip mukadderatına tam 
şuurlu surette hakim kalmak azminin 
zaafa uğramasıdır. 

Gözü kararan ve ihtiraslara kendi • 
ni kaptırmağa meyil duyan bir alemin 
ortasındayız. Nevyork dünya sergisi, 
milletleri barış dolu bir hava içinde 
bir araya getirmekle böyle meyillere 
karşı bir fren vazifesini görmektedir. 

Türkiye, Nevyork sergisinin bu 
yolda bir vazife görmesine çok kıy · 
met veriyor, çünkü kendisi de emni • 
yetsizliğe ve tahakküme karşı bir ka· 
le şeklinde barış cephesinde yer almış 
tır. 

Memleketimin ve serginin ideaUeri 
ve vazifeleri arasındaki yakınlıktan, 

Türkiye'nin Amerika'daki resmi mü
mesili sıfatiyle ve Nevyork sergisinin 
Türk günü vesilesiyle, bahsederken, 
kendimi bugün için serginin bir ev sa 
hibi vaziyetinde görüyorum. Sergiyi 
bütün ziyaret edenlere bu sıfatla sami 
mi sulh ve dostluk selamları gönderi
yourm. Serginin türlü türlü renkle 
dolu güler yüzü arkasına yarının bir 
yapıcısı ve sulhun bir amili sıfatiyle 
olan ciddi gayesini farkeden mesuli -
yet duygusuna sahip kadın ve erkek
lere bilhassa hitap ediyorum. 

İnsanların arasında benzerliklerin 

farklardan çok olduğunu ve hakiki 

menfaatlerin müşterek bulunduğunu 
hatırlatmak hususunda Nevyork ser
gisinin mühim bir rolü vardır. Ben
zerliklerin hatırda tutulması ve bu
nun uyandıracağı sevgi ve yakınlık, 
sabit fikirler nefretler ve taassup gi
bi amillere karşı kuvetli bir settir. 

Buna inanan kafi miktarda millet 
bulunduk~a ve bunlarda insanlığı mu-

Amerika Birleşik Devletlerinin An
kara Büyük Elçisi Mr. Ma~ ~urrey 
Nevyork sergisinde Türk gun~ me • 
rasiminde okunmak üzere sergı ko • 
misyon reisliğine şu mesajı gönder -

miştir : .. 
"Nevyork cihan sergisinde turk 

milli gününü kutlarken aranızda .. bu • 
lunamadığımdan dolayı çok teessur du 
yuyorum. Türkiyenin Nevyork se~ : 
gisinde elde ettiği muvaffakiyet ı~ı 
memleket arasındaki münasebetlerın 
genişlemesi ve derinleşmesi bakımın
dan hayırlı bir amildir. Bu cihetle he
pimiz bu muvaffakiyete alaka ve. se
vinç duyuyoruz. Türkiyenin sergıde
ki pavyonları, türk cümhuriyetinin e
mel ve muvaffakiyetlerini benim va -
tandaşlarıma tanıtmakla türk ve ame -
rikan milletinin beslediği ideal ve e
meller arasındaki benzerliği daha ge
ni bir tarzda duyurmuş olacaktır. Sul· ~ 
hu seven iki millet arasındaki böyle 
karşılıklı anlaşmalar bu karışık za -
manlar içinde çok kıymetli bir kazanç 

Nevyork sergisindeki Türkiye gününde doktor Vedat Nedim Tör 

tı~ Ciddi dileğim şudur ki: geriye~~·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 
doğru baktığımız zaman sergideki 
türk günü, türk amerikan münase -
betlerindeki inkişafın bir merhale ta

ve davetlilerden bir grup 

şı gibi görünsün.,, 
Amerikan büyük elçisi bu mesajla 

beraber sergi komisyonu reisine yaz
dığı mektupta diyor ki : 

"Türk pavyonlarına bu kadar cazibe 
li ve Türkiyeyi bu kadar iyi temsil e
der bir şekil vermekle elde ettiği -
niz muvaffakiyetten dolayı sizi hara
retle tebrik ederim. Tatili geçirmek 
için Prinston üniversitesinden gelen 
oğlum pavyonunuzu ziyaretinden 
bahsederken, bu ziyaret esnasında şah 
si gurur ve iftihara benzer hisler duy

Yeni vapurlarımızın 

tesellümü geçikecek 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Al

manya'da inşa olunan vapurların kon
trolüne memur heyet reisliğinden bu

raya gelen rapora göre 5500 tonluk 

Doğu vapurundaki noksanlar ve mu

vazenesizlik aynen Doğu'nun diğer 
eşlerinde de mevcuttur. Bu yüzden 

yeni gemilerimizin tesellümü geci
kecektir • 

-duğunu söylemiştir.,, 

Arjantin'in Türkiye elçiliği 

kadderatına hakim bulundurmak me-ı Buenos - Aires. 10 a.a. - Arjanti -
suliyetinı yüklenmeğe hazır oldukça nin Türkiye ve Yunanistan elçiliğine 
yarının dünyasına bir rüya gözü ile B. Pablo Santos Munoz tayin olun -
bakmıY.a sebep J.Oktur. muştur. . 

Avam kamarası 

içtimaa mı çağınlıyor ? 
Londra, 10 a.a. - Star gazetesi, İn

giliz • fransız - rus müzakerelerinin 

parlamentonun içtimaa daveti tari -

hinden evel bir itilafa varması halin -

de B. Çemberleyn'in bu hususu şah· 

sen bildirmek üzere avam kamarası -
nı içtimaa davet edeceğini yazmakta
dır. 

Yerli mallar sergisi kapandı 

İstanbul, 10 (Telefonla) - On beş 
gündenberi açık bulunan on birinci 

yerli mallar sergisi bu akşam saat 23 
te kapanmıştır. 

Londra'dan gelmesi beklenen 

talimat bir az daha gecikirse ... 

Japon mürahhasları 
Tokyo'dan ayr1lacaklar 

Tokyo'da gene İngiltere aleyhinde nümayiıler oldu 
Tokyo, 10 a.a. - Resmen bildirildiğine göre, Hariciye Nazır 

muavini B. Kato, İngiltere Büyük Elçisi B. Craigie'yi, önümüzde
ki hafta başına kadar Londra' dan konferansa devam için bekle
nen talimat gelmediği takdirde Tiençin japon ordusunun Tokyo
daki mümessillerinin T okyo'ru terketmeğe karar verdiği·nden ha
berdar eylemiştir. 

Japon hariciye nezareti, bunun bir 
ültimatom mahiyetinde olmadığını 

söylemekte, bununla beraber bazı se
lahiyettar japon mahfilleri bu teşeb -
hüsün kati bir ihtar mahiyetini taşı -
dığını tebarüz ettirmektedir. 

Tokyo'daki Çinliler lngiltere 
aleyhine nümayiş yaptılar 

Tokyo, 10 a.a. - Japonyada oturan 
çinliler, bu sabah Tokyo sokakların -

lığı komitelerinin umumi içtimaı, Ti
ençinde 14 ağustosta yapılacaktır. 

lngiliz sefirine talimat geldi 

Tokyo, 10 a.a. - İngiltere büyük 
elçisi, müzakerelere tekrar başlamak 
imkanını veren talimatı Londradan 
aldığını bildirmiştir. Bu müzakerele
re ne zaman başlanacağı yarın karar
laştırılacaktır. 

da ingiliz aleyhtarı büyük bir teza - .. , .................... ,,.,,.,.,,,,.,,.,,., .. ... 
hür tertip etmişlerdir. Alay halinde y ARDIM EN BÜYÜK 
in.?iliz büyük elçiliğine. do~~u y~r~ •

1 

VJCDAN ZEVK1D1R 
muşler ve yolda gene mgılız buyuk 
elçiliğihe doğru giden diğer bir ingi- Yurd yavrularına : 

liz aleyhtarı japon tezahürcüleri ile Yoksu) kardeşlerinizi kışın so- ı 
buluşarak bir kat daha fazlalaşmış - j ğuktan ve hasta olmaktan kur-

tardır. l tarmak için ESKi ELB1SE. i 
Pekin'de ingiliz aleyhtarlığı AYAKKABI, ÇAMAŞIR'la · f 
Şanghay, 10 a.a. - Pekinden bildi- nnIZI Çocuk Esirgeme Kuru - i 

rildiğine göre, Pekin ingiliz aleyh - ı muna vermenizi kurum sayğı i 
tarlığı komitesi teşekkül etmiştir . ile diler. f 

,Pekin ve Tiençin ingiliz aleyhtar - .................................................... ! 



Birinci ordunun 
manevralarr 

(Bqı 1. ci Nyi•d•) 

aında maneyralar yapacaklardır. Bıı 
aene yapmakta olduğumuz manevra • 
nın umumi siyaset vaziyetiyle bir ali· 
kuı yoktur. Böylece mutat olan iti 
yapıyoruz. Dünya harbe gidiyor di • 
ye kuvet toplamıt değiliz. Birinci or-1 
du mıntakuı Trakya - Ankaradır. Bu 
mıntakanın en çok kuvetleri Trakya
da oldup için manevrayı orada ya -
pıyours. MalQmdur ki Edime yakın 

tarihlere kadar büyük bir askeri te -
hirdL Sonra askerden tecrit edildi ve 
nihayet komtulanmızla iyi doetluk 
netlceel tekrar bu tehir orduya kavut
tu ft normal halini alda-. İft• bu tari -
hl .. bre ait güzel hatıralar mUnuebe
tiyle ba aene manevralar 'Edimeye ya 
kın olarak intihap edildt Manevramı
zın elU1 ordunun talim ve terbiyesini 
tekemmtll ettirmek, komutanları ve ih 

lzmire gelen vapurdaki 
Çekyah 600 yahudi 
İzmire 

kaptanı 

çıkmak istediler ve 
öldürmeOe kalktılar 

Bizi aahile çılıann ondan sonra da 
istenen~ aldürlJn ! diye batırdılar 

bmir, 10 (Telefonla) - Çekoaloruya'daki nasyonal sosyalist 
tuyilci altında memleketlerini terke mecbur kalan 600 çek yabu
diaini hamil olan Parita .apura, au, kömür, Ye bütün kumanyaıı 
tam•m olduiu halde bulün hareket edememittir. Bunun aebebi 
de mubu:irl•in biç bir yere gitmek istemeyip İzmir' e çılrmakta 
ıarar etmeleridir. H•tti bu yüzden lzmir'deki npwda bqün yü
rekler acın bası bidiıeler olnıuıtur. 

tiyat 1Ubayları yetittinnektir. Ter • Bu bldiaelerln tafailitını aynen 
tip olunan mesele mefrm fima1 ve bildiriyorum: vapur bucUn kaptana 
prp miltteflk ordularına 1rar11 birce- i•yan etmiı bir halde bulunmaktadır. Mayo giymis 297 
nup ordusunun harekatıdır. Trakya • Yahudiler vapurun güvertesinde çı • 
ya turrus eden tlmal n prp mUtt.- nlçıplak dolqmakta ve mütemadiyen 
fik orduları bu ıuretle Kırklareli " bajnprak, ipretler yaparak sahile 
~ime mıntakalannda kınmn ordu çıkarılmalarını iıtemektedirler. 

yahudi mülteci 
ıle brplapcaklardır. Manewalardan Hldi • --• . 
IODra ikf ceçit rellDi yapılacaktır. se umırde bilyilk bir allka U• 

yandırmıttır. Sahilde biriken halk. Hrıfı'dı alılke ... ,. 
Birincisi 25 atustoa öileden evel mütemadiyen vapuru seyretmektedir. 

Edime, ildnciıi aynı cUn akpm ize- Kaptan dün gece vapuru tahrik et • ,ıklnlk isterken Jlkalındı 
ri Kırklarelinde olacaktır. Kırklareli mek iatemit. fakat yolcular hep bera-

be har 
L Kudüs, 10 a.L - Polis, bu ubah ge· 

müstahkem bir mevki olmak itibarile r bete gelerek kaptanın ve 40 

Atatürk 
• • 
ıçın 

(Baıı t inci sayfada) 

leri, veıikaları, kitapları, habra
lan bu enstitünün içinde toplıya
cağız. Öy)e ki enıtitüde çabıan 
herkes, il' ıünlerden bugüne ka
dar türk teceddüt Ye inkd\plan· 
nın aafhalannı takip edebilecek
ler, Ye bunların 10nunda Ye en 
üıtünda Kemalizmin biç biriyle 
luyu edilmiyen ibideai Jil)uele
cektir. 

Böyle müeaseaeler bqka mem
leketlerde yapılmıttır. Kültür 
Bakanlıiımn aelihiyetli adamla· 
n onlar hakkmda tetkiklerde 
bulunmalı Ye Türkiye' de kurula· 
cak Atatürk enatitilaiinün bep
ıinden üıtün deleri olması için 
icaıbeden tedbirleri eYelden ta· 
sarmalı, enıtitü binuı projesi bu 
ihtiyaçlara göre 11marlanmabdır. 

Milli Şefimizin büyük alaka 
ve himaye1i ile, Atatürk' e borç
lu, kendimiz ve çocuklardmz i
çin faydalı Ye elzem olan bu ena
titünün de yakın yıldönümlerin 
birinde tahakkuk edeceğine f ÜP
be yoktur. 

F. R. ATAY ki Tk il ....__,. celeyin gizlice Hayfa körfezine çık -
oraya ecnebilerin O'irmesi kanunen tı 1 m rettebat saı:ile'ıinin üzeri- bbü ed 297 h d' "it • . ne atılmıttır. Kaptanı öldürmek iıte- mıya tete • en ya u ı mu e- -------------
memnu olduiundan ecnebi ataıemıll- mitler, makineleri tahrip etmitler, is- ciyi tevkif etmittir. Bu yahudiler, 
terler yalnıs Edimede yapılacak ıe- tim borularını keame~e kalkmıtlardır meçhul bir vapurdan indirilen beı 

• · tıhliaiye kayığı ile Filistin sahille -
çit resmine divet edilmiılerdir. Bun- Kaptan bu sabah zabıtaya kotmuı rine yanaımıtlardır. Mülteci yahudi-
lar Edime civarındaki manevranın vaziyeti anlatmıt: lerin üzerinde yalnız birer mayo var
~n cününde de bulunacaklardır. Bi • - Vapuru harekete ıetiriraem be- dır. Polis, bu kalabalık yüzücü kafile· 
zım ord.unun ~omutan ve subaylarının ni ve mürettebatı batacaklar, korku- ıinden ıüphelenerek mültecileri ka-
terf!len ~ apatoa zafer bayramında yorum demittir. raya ayak buar basmaz yakalamtttır •. 
teblıi edılır. Komutanların intihap . MW il Ha f da kif d"lm" bu ve tayinlerini Ask • şar B _ Bu ifade üzerıne dört polis manu- tec er, y a tev e ı ıt 
nun için §Qra iz::• a ya~ :. ru tahkikat için vapura citmit. yol- lunmaktadır. 
h arı man ar ııı:ular polislere sarılarak: •C•s•C .. LllT_ .. T .. C•s•s•allTL .. R .. &•&•C•&lllllllsP .. F•& ..... 

.~r bulunarak komutan namsetle - _ Biai buradan kurtarın, sahile ça-

Deniz Levazım 

·Yazhk elbiselik 
ah nacak 

Jııl. M. V. Denia Lnazma Satın 
Ahu Komia:romdaa ı 

rının harekatını takip ederler. Asker! n da blsi 61dtlriln l diye baiırmıt- Pınımı kınalı Şura manevradan 10nra top~ tardır. 1 - Tahmin edilen bedeli 43.200 li-
k?m~tanlann intihap ~ tayinlen iti Zabıta ceminin etrafında sıkı ted- ra olan 36.000 metre erat yazlık beyaz 
nı bitirecektir. Bu tayınler 30 atu• - birler almıttır. elbieelik kumat. 17 AP.tos 939 tari-
toaa kadar Reiaidlmhurun da tasdi • E i ildil il b ak lah;l.lm edlllyor hine rutlıyan perıembe cilntl uat 14 
ki d k L-t· t k bed L mn yet m r u f&ID vapur• lll de kapalı zarfla alınmak üzere ekailt-

n en ceçere - ıye es ecea - d k" k fil . il . 1 1 d b" tir. a ı a enın erı ge en er en ır meya konulmuıtur. 
" kaçını getirterek kendilerine ihtarda Nevyork, ıo a.a. - Nevyork Tay- 2 - İlk teminatı 3240 lira olup tart· 

bulunmuıtur. Vapur üç aydanberi de- mis gueteainin Criatobal'dan öğren- namesi her gün komisyondan 216 ku-

Biranın ucuzlaması nialerde dolatmaktadır. Yolcuların diline göre meddir phre muvaaalAt rut bedel mukabilinde alınabilir. 
npuru •tete vermeleri veya maldne- etmit olan harbiye nasın Woodring, 3 - !ıteklileriQ 3490 sayılı kanu-

ye bayilerin vaziye • :r'mmı-...ı.ıw, ona --~··=~hu"'::. Ps n Jıımalı l.Pa ,.. Miler .. Ri- nuıı tarifab dahlllmle tanalm edecek-
·- o'dan 'askert bir yoı !nJa ecMlecefinl lerl kapalı zarf teklif mektuplarını 

latanbul. 10 (Telefonla) - Bira- mittir. Kaptanın söylediğine göre beyan etmiftir. en geç belli gi1n ve aaaatten bir uat 
ııın 15 Ağustostan itibaren 16 kurup muhacirler Rodoata da aynı suretle Yeni eetler, bilhula bnalm mil- evveline kadar !Cwmpqada balunan 
aatılacatı yuılmıttı. tnhi1arlar ida • ayaklanmıı ve gemiyi limandan çıkar dafum bakımından aevkulceytl bir komisyon bqkuılılına makbus muka
reai bu husustaki huırlıklannı bitir- mak iıtiyen romorkörlerin attıkları ehemiyeti bals olacaktır. bilinde vermelerL (5570-3316) 13422 
mittir. Ayın on dördtlncil stınU akp- halatı knmitlerdir. Bunun üzerine Nnyork Taymlı pnteai, ba eet- ------------
mına kadar bUtiln inhisarlar bayileri iki italyan torpitoeu vapuru aorla li- terin mGnhuıran harp cemileri ve ll-
inhltarlar idaralne ellerindeki bira mandan çıkarmıflardır. Vapur yarın tlsnal olarak flmdiki setllre tonajı 
mevcudunu bildireceklenUr. Bayiler hareket etmedill takdirde esaslı ted- futa plen diler pmller tardından 
tarafından evelce alınıp da bu tarih- birler almacak. belld de Uyanık ma- iatbml edUeceiini llhe etmektedir. 
ten 10nra utılacak biralarcla1d 14 Jlll pmillnin refakatinde aynı ted • Bundan bqka kanal auntakuına 
kuruıluk fark inhisarlar tdareal tara- birler aluuaak auretlyle Jimemmı• • ait medafa tertibatının tevali pro
fn· dan kartılanacaktır. dan uaklattınlacaktır• gramında Prancofleld tayyare mey-

Muhabere ve Mü. V. 

Münhal memurluklar 
-------------------------- danınıa ıılahı ve tayyarelerin inmesi-ne malını bir Aha inpat da vardır. Münakallt Vekaletinden ı 

Rio • Hata yolu, Panama cilmhuri- • - Vekiletimis devairinde miln 
yeti aröisinde inp edilecektir. bal bulunan 35 lira asit maaılı kalem 

-------------- pflikleriyle 30, 25 ve 20 lira maqh 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -
~ Memurluk müsabaka ~ - -- -- -
~ imtihanı § - -- -
~ T. C. Ziraat Bankasından : § - -§ Bankamızın tube ve ajansları için lm•mu kadar memur alınmak 5 
=: üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 5 
=: Müsabakaya eirebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 5 
§ yaıı 18 den apğı 30 dan yukarı bulunm•mak prttır. § e 18 dm ataiı yaıta olanlar imtihana prebillrlene de 18 y&tından § = evet memurluk sınıfına geçemezler. = - -= Ankara, İnnlr ve latanbul'daki imtihanlara orta mektep mezun- = - -= ları alınmıyac:aktır. = - -5 Orta mektep mezunlan için 6 ay, li1e mezunları için azami bir 5 - -= sene deyam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP ME- = 
:5 ZUNLARINA 40 - 50, LİSE J4EZUNLARINA 60 - 75 liraya kadar 5! - . . -= ve ımtıhandaki muvaffakiyet derecesiyle mtltenuip surette lcret = 
~ verilir. Bunların barem kanuniyle muayyen derece hakları ataj dev- E = resinde mahfuz tutulmakla beraber staj devresini takiben yapıla- 5 = cak mesleki imtihanda muvaffak olanlara TEKAUDE TABl DA- = 
§ İMi AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE § = MAAŞI TEDİYESiNE BAŞLANIR. 5 
§ Bir yabancı dile (franaızca, ingilizce, almancaya) bihakkın va- § = kıf oldufu uaulen sabit olacaklara bir ilattln dereceden -.. •• veri- = - -.. -=& = - -5 Henüz askerliğini yapmamıı olanların daimi kadroya alınmaları 5 
5 askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. 5 - -:= Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar - tllimatnamesin- 5 
=: deki t artlar dairesinde - bet senelik muvaffakiyetli bir memuriyet 5 = devresinden sonra BİR SENE İÇİN AVRUPADAKl BANKA- = 
5 LAR NEZDiNDE STAJA GÖNDERILEBİLECEKLERDIR. 5 
5 Müsabaka imtihanlarına ADANA, AFYON, ANKARA, AN- 5 = TALYA BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLi, Dl- 5 
:E Y ARBAKIR, EDİRNE, ERZURUM, ERZİNCAN, ESKiŞEHiR, 5 
E: G. ANTEP, GİRESUN, İSTANBUL, IZMIR, KARS, KASTA- :S 
E: MONU, KAYSERİ, KONYA, KUTAHYA, MALATYA, SAM- 5 
E: SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, TOKAT, VAN, YOZGAT 5 - ,_ = ZONGULDAK tubelerimisde orta mektep muwılan için 25, 26 a- 5 
§ ğuıtoıta lise mezunları için 28 ve 29 aiuıtOlta saat dokuzda bqla- 5 
= nacaktır. = 
55 Müsabakaya gireceklerden ne pbl vealkalar arandılı ve neler- i5 - -5 den imtihan yapılacağı yukdda illmleri yazıh pbelerlmlsclen el- 5 = de edilebilecek izahnamelerde ~eblllr. = - -= lıteklilerin milaabakaya lttirlk edebilecekleri mahaldeki baka 5E - -5 tubeal mUdtlrlUiUne ve Ankarada Bankanın penonel itleri MOdilr· = 
5 liliüne 24-8-939 tarihine kadar mUracut etmeleri lbımdır. 3004 5 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bir doktor aranıyor 
Türkiye Demir ve Çelik Fabri

kaları müessesesi Müdürlüğünden: 
Müe11eıemiz için 300 lira ücret Ye gayri mefruı bir ika

metıih Yerilmek ıartiyle, dahiliye mütehusnı bir tabip a
lınacaktır. 

Y qmın 50 yi mütecayiz olmamuı n kili derececle t-=
rübe görmüt bulunması metruttur. 

Taliplerin icabeden Y~iki bajlarnak ~Jle bir illi-. 
ile Karabük Müeueae Müdürlüiüne m~ etmeleri illn 
olunur. 2884 Fon Brauhiç'in" dipçik 

darbesi 11 sert olmadı ~1''''''''''''11••••111111••••11111111•~ ~ ft ~~i~e .. ~ ~ ~ -------------------------~ 
: : hk ilcretll Almanca ve lncillsce mll-

General, askerlerle isçiler ve milletle 
~efleri arasındaki birlikten bahsetti 

: T ürklye teıklllb ! = .::.:.:- ı:r.lilı ,.::; .:!!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi11111111111111111111 !!: 

esasiye hıkıü 1. ~!::A~c,.; 1 inşaat ilflnı 1 
• mlterclmllklen 1l1e ve yilklek mek - = = : te~-::=20 ura maqlı memur ye § Türkiye Demir ve Çelik Fahri- § 

Blrlaci cilt 

E velki sün gelen telsraflar, ıeneral Fon Brauhiç'in. ~ueldorf
ta Yereceii nutkun bir "dipçik clarbeai,, olacaimı ~ylür»rlardı. 
G _neral, beklenenin aksine olarak, oldukça mutedıl bır natuk • 

1"-ı Vufi Rafit s..is 
T-.ldJAb ..... halmkana 
~·ul...adrmler, 
ac.-.u._, Parti w Devlet 

==ıe_!=hk..::::!..~ ~kalan müessesesi Müdürlüğünden ~ 
ürü edebilirler. - = 

T 
= 1. -Türkiye Demir Ye Çelik Fabrikaları Müe11eıe1i = T .:rmittir. 

Düueldorf, 10 a.a. - Burada .. Rhe- ı .. _ Hiç bir zaman, demittir, Filh
lnmetall Boraig" fabrikası imeleal a. rer, alınanların hayatı ile oynamu. 
nünde bir nutuk aöyliyen ıeneral fakat bir ıün eğer bizden 10n ve en 
fon Braubiç, çahtmalarından dolayı bUyilkiedakirhğı da isterse, o aaman 
ameleye tetekkilr etmit ve amele ile emin olablliria ki milletiıniıin baya
aıker arasındaki arkadatlıiı tebarib: tının idame,ti için bu, önüne seçilmez 
ettirerek bu arkadatlıiın daha ziyade bir IDKburlyettir." 
takviyesi için alınan tedbirleri bildir· General fon Brauhiç, B. Hitler'in 
mit tir. alman milletinin birinci askeri ve bi-

Bundan böyle, bazı amele, imil et· rinci amelesi oldutunu aöyliyerek 
tikleri silahların müe11irliğini eörme aöslerini bitirmittir. 
leri için manevralara ve ekzeraizlere 
davet olunacak bazı askerler de, kul
landıkları silahın yapılmasını görme
leri için fabrikalara cideceklerdir. 

General fon Brauhiç, harp zama
nında. aiWı fabrikalarında çalıtmak 
ile cephede vazife görmek arasında 
b r fark olmadığını da tasrih eylemit 
ve Almanya'nın aili.hlanma•ı hakkın· 
da ıunları aöylemittir: 

.. _ Almanya'nın, daha ıiyade ailih· 
lanmuı lbımdır. Almanya'nın, teh -
ditlerle dünyayı korkutmağa ihtiyacı 
yoktur. Fakat kendisinin korkutul -
masına da müsaade eylemiyecektir.,. 

General fon Brauhiç, alman mille
ti ite pfleri arasındaki birlili teba· 
r .az ettirmekten blli bhmmıı ve bu 
b rlilin, kendisince, İtalya hariç. dün 
) anın hiç bir tarafında Almanya'da 
oldulu kadar l1kı olmadıluu IÖJle
m'ftir. 

lstanbul'da 
yapılan bir kaçakçtlık 
lstanbul, 10 (Telef onla) - Bundan 

bir müddet evel Ford motör kumpan
yasının İatanbul'dald fabrikasında 
hurdalar satılırken but açık gizlerin 
hurdalann arasına yeni otomobil mal
zemesi karıttırdıkları, bunları piya
saya çıkardıkları haber ahnmıı ve 
derhal tahkikata giriıllerek birçok 
depolarda bulunan malzeme tpplan • 
mıttır. Bu buıuata gUmrllk teftit he
yetinden BB. Zeki ve Naci tarafın. 
dan yapılan tahkikat neticelenmit ve 
bir kısım malzemenin kaçak olarak 
fabrikadan çıkarıldıtı sabit otmuıtur. 
Müfettifler timdi bu tahkikata ait 
fealekeyl huırlamakla meyuldUrler. 
Pesleke yaJmıda VeWete ıönderile
cektlr. 

II - aliplerbl bal terclmeli, tah- = müb d" 1 · · -
sil derecelerini ge.terir belp, abat ra 5 en 18 Ye memur an ıçın § 
poru. askeri terhlı ..Ulııuı ile btlanil- ' 5 50 adet 4 odalı ev = 

1 Müdu .. r e..; -

F~ab Od Ura 
Tnm ,..ıı Ak11a Kitüni

hal ilmilbaberlerinl dilekçelerine Wt- = .... = 
~ •• ,,, 

1 
,. tirerek en O'eıl! 15. a. "•" --•- -n .. tı -L. --- 1 Alb daireli apartman =-

'' •••••••••••••••••••••••••••••• • ~ -~~ .-&& ·-- llA -------w------ pm1na kadar llOnıbllt .veklletl sat 5 1 Hastahane 5 

ANKARA 

Ankara Borsası 

10 AP.tos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açıbt •. ltap&IUf Jt. 

Londra US 5.9S 
NeV7Qrk 126.6750 126.6750 
Paris 3.3550 U550 
Milano 6.66125 6.66125 
Cenen• 28.5950 28.5950 
Amıterdam 67.52 117.52 
Berlln 50.IS50 50.IS50 
Briibel 21.5175 21..5175 
Atina 1.0825 l.0825 
lofn l.56 l.56 
Praı 4.S4 4.S4 
Madrid 14.0350 14.0SSO 
Vareon 2U425 23.1425 
Buda11ette 24.4525 24.4525 
.... uos 0.905 
Beland 2.8925 2.8925 
Yokohama S4.62 34.62 
ltoldtolm S0.57 30.57 
lloüon 23.90 23.90 

ESHAM VE T AHVILA T 
ı tss tkrami7ell 
Krpai lt.16 lt.16 

itleri ve ıidl mtldllrltllilne tevdi et - 5 inpatı Yahidi fiyat eaasiyle Ye kapalı sarf uıuliyte ebiJt. = 
- k -ınelerL =meye onmuttur. :! 

111 - llOsaNıb imtihanı 21. a. 939 5 2 - ltbu illf&&tm muhammen ketif bedeli 838,969.19 S! 
pazartesi ıünil icra edilecektir. 5 liradır. = 

IV - Müsabakaya ittlrak edecekle· 5 3. - Ekailtme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara' da § 
rin imtihan gilntl olarak ilin edilen 5 Sümer Bank mumeli.t ıubeainden, latan bul' da Sümer = 
ctınde imtihan mahalllnda iabatı vi1 - 5 Ban ıubeainden, Karabükte Demir Ye Çelik Fabrikaları !5 
cut etmeleri itan olunur. = Mües•••-• Müd"" ı·· ~u d ı b·1· = (3626) = ..... _.ı ur u ... n en a_ma_ı ır. iE 

13590 5 4. - Ekailtme 18.8.1939 cuma aünü aut 18 da Karalriik- = 
------------ 5 te Demir Ye Çelik Fabrikalan Müe11e1eıinde YJlpılacakbr. 5i 

:S 5. - lateldiler teklif enala meyanına ıimdiye kadar 55 
5 yapımı oldukları bu kabil itlere, bunlann bedellerine Ye 5 = hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair Yeaib· 5i 

G. ve inhisarlar V. 

Daktilo ahnacak 
§ lanm koya~klardır. • 5i 
5 8. - MUYakkat teminat miktan 29.300.- liradır. 5 
5 7. - Teklif mektuplannı baYi zarflar kapalı olarak iha- 5i 
5 le ıünil 1&at 15 e kadar Karabük'te Demir Ye Çelik Fabri· =: 
5 kalan Müeueaeaine teslim edilecektir. Posta ile ı&nderilen 5i 

ı - Vekalette 90 ~ ilcretli bir dair 5 tekliflerin nihayet ihale aaatinden bir aaat eneline kadar 5 
tiloluk açıktır. 5 ıelmiı Ye zarflarm kanuni tekilde kapatılmıt olmuı 1&. 5 

2 - Memurin kanununun 5 inci mad 
desindeki tartlara haiz olanlar ve ya
zı makinesiyle iyi ve ıiiratli yuabi -
tenlerin tarife mildUrllliGne vnibla
rlyle birlikte m6racaatlan. 

(3731) 

5 zımdır. Poatada Yaki olabilcek ıecikmelerden dolayı Mti· 5i 
5 esaeae hiçbir meauliyet kabul edemez. § 
:S 8. - Bu İnf&ab Müeaaeae taliplerden dilediline Yermek 5 
5 Ye yahut münaka1&71 hiikiiımüz 1&ymakta tamamen MI'· = 
- L-- • -= uattır. 2955 = - ~ -ıiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll~ 



kirahk : -
Kiralı'lc daire - Vekaletlere yakın 

kısır aefareti yanında No. 49 da ka· 
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
lllutfak havaga.zı - garajlı garaşsız. 

'l'el: 2478 2567 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için gtlZel bir oda kiralıktır. İsmet 
liıönü caddesi Lozan alanı Emciler 
IOlrağı No. 71 re müracaat. 2830 

Bir bayanı kiralık oda - Aile ya
ııında, Bakanlıklar karıısında maktu
tll 18 litaya Btıyük bir oda (2 inci 
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 
l'evzi. 2839 

-·-
acele satılıktır. içinde bulunanlara zıhanelerde çalıtmak iıtiyor. 3 - ilk teminatı 246 lira 50 kurut- ki vesaik)tt kQmiıyop~u olmadıkta • 
müracaat. 2970 11 vermek iateyenler Uluıta (H. tur. nna ve bu itle alikadar tilccardan ol

C.) rumu.ıuna mektupla müracaat et- 4 - Evsaf ve prtnameai her gün dulıclarına dair ticaret ~ vaika • 
Satılık Apartman - Sellnik cadde

sinde 4 daire genit bahçeli elveritli 
yeni bina. Tel. 2181 Atatürk bulvarı. 

2972 

meleri. 2966 öğleden sonra M. M. V. utın alına ko siyle mezkur gün ve saatte komisyo-

1 T 
.. k 

1 
f misyonuadan bedelsiz olarak alınabi- na müracaatları. (3596) 13577 

ş arıyor - ur çe amanca ran - r 
sızca ve biru da İngilizce bilen Avru ır5. Ek "lt gi kl · 2490 

Küçük ilôn ıartlara 
Dort satırlık küçıik ilinlardaa : 
'llır dtt• içıa 30 Kuruş 

Satılık bahçeli ev hissesi - Yeni 
yapılan evlerden B. tipi 4 odalı bir 
hisse. Tel. 2181. Atatürk bulvarı Di-
rim Ap. 2973 

. .. - ıı meye rece erın 

pada bulunmut bır turk ~yan se~aret sayılı kanunun ikinci ve ilçüncil mad-
hanelerde veya otel ve aıle nezdınde d 1 • d ··ıten"len -e iLl t · . . , e erın e go .. sa .. e ve emı-

bır ıt aramaktadır. Ulus ta T. rumu • natiyle birlikte ihale gün ve saatinde 
zuna mektupla müracaat. 2994 M. M. v. satın alma komiıyonuna gel-

meleri. (3365) 13333 

Bir makine alınacak 
llr.i del• ıçın 50 Kuruı Satılık arsa - Çankaya'da İngiliz 
Oç del• ıçın 10 Kuruı se!areti altında asfalt üzeri 25 metre A 
Dört del• ıçin 80 Kuruı ranıyor • 

Denmh küçük lllnlardın her de- cephe ve 1800 M2 derinliğindeki arsa • M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
faaı içın 10 kurut ılınır. Meseli, on bin liraya acele satılıktır. Saat ,. 2 15 d b" 
ıo defa ne,redilecek bir ilin içın 12,30 dan 13,30 a kadar 3931 Tele mü- .nrl(nıyor - 1 • yaf arasın a ır misyonundan : 
140 kurut •lmıcaktır. Bir kolay - racaat. 2977 çocuk arıyorum. 10 afustostan sonra l - Bir adet Banddan soğuk profil 
lık olmak uzere her satır, kelime Atatürk bulvarı And apartmanı al- çekme makinası kapalı zarfla eksiltme 
aralarındaki bo,Iuklır müstesna, F 
30 harf it1bar edilmi,tir. Bir kii _ ırsat kaçırmayınız - At pazarın - tında Sargut ticaret evine müracaat- ye konulmuttur. Muhammen bedeli 
çuk alin 120 harften ibaret olma - da meıhur Çukur hanın bir kısmı his- lan. 2946 8000 lira 011.\P ilk teminat miktan 600 
hdır · sesi acele satılıktır. Müracaat Sana - liradır. 
Dort satırdan fazla ber satır için 
beher seferi•\ aynca 08 lnınıt a- yi caddesi No. 82 Tel : 1953 2980 2 - Kapalı zarfla eksi(tmesi 14. 8. 
lmir. Satılık _ Yatak takı-· "> karyola 939 pazartesi günü saat 15 de vekllet 
lt&çülr Ulalana 120 harfi ıeçme- .... • al k · da ı cak 
mesl ıa.nndır Ba miktarı seçen ve dolap Avrupa (fi büyük somya ya- satın ma omısyonun yapı a • 

50 adet Reseptör 
20 adet Tevhit fiti ( 20 kordon, her 

kordonun iki tarafında birer 
fit olmak üzere 40 fit). 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma K~ 
misyonundan : 

ilanlar ayrıca pul tarifıine tabi - w• 1 f . ""d AdA'-•l k k N tır. 
Kiralık oda - Bayan için su, elek· dir. tagıy e. 1 rıJı er - e 80 a o. 3 - Şartnamesi her glin komisyon • 

11 A. zemin kat. 2984 Ko·. mu·. r 1 k 

Tahmin edilen bedeli (580) lira o 
lan cins ve miktarı yukarıda yazılı i· 
ki kalem malzeme askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 22.8.1939 sah günü sa
at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kurut ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
madıklarına ve bu itle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko 

trik banyo dahil 20 lira Yenişehir A- a f naca da görülebilir. 
tatürk BL Ercan ap. No. 2 2883 Kiralık _ 3 oda bir hol elektrik ve Satıllil mobilyalı ve ya mobilyasıa 4 - hteldilerin kanunun iki ve ü-

k od 
B 1 ı hava gazı ve saire 45 lira devren kira· ev - Bahçeli evler B. 4 tipinde No. Etlikte Veteriner Bakteriyoloji çüncli maddelerinde yazılı vesaik ile 

Kiralı a - anyo u eıya 1 ve 125 H ·· l"' k f ha · 5 d 1 Se 1 •• M"" • D" kt·• ı·· ilk temı"nat - teklı"f mek• .. plarını iha 
K "f k A d · lıktır. Düzenli sokak 19 zemin kat için . er turu on oru vı o a ve ro OJı ueueaesı ıre or u- ..... -

eıyasız ooperatı ar 811 P· aıre • h 1 w.. d le ..... tı"nden bı"r saat evelı"ne kadar ko-
. M · bah k A f dekilere müracaat. Tel: 2824 3023 tarasa büyük ve muntazam avuz u sun en ı -
•ınde. iıracaat sa a '3lll na ar· bahçe, güzel manzaralı. Bahçeli ev - misyona makbu.ı mukabili vermeleri 
talar Cad. No. 111 Halil Naci müesse- ler 51 e müracat. 2985 1 - Müessese ihtiyacı için 80 ton IA.zımdır. (Z570) 12549 
lesi. Adnan Özkan. 2893 I k yerli antrasit kömürü açık eksiltme • Satt ı : 

misyona müracaatları. (3597) 13578 

15 ton beyaz ham demir 
600 ton (elik demiri 

45 ton Temper ham demiri 
Kiralık daire _ 4 oda büyük bot Satılık arsa - Bahçeli evlerin spor ye konulmuştur. 

tam konfor 2. ci kat fiyat ve manzar3 sahası hizasında ve bahçeli evler yapı 2 - Tahmin bedeli 2080 liradır. 

11 gayet müsait. Yenişehir Tuna cad Satılık ba~ - Irak sefaret~anesi kooperatifine bititik, muhitin en gü- 3 - Muvakkat teminat 156 lira olup 
Bozkır s. No. 8 zemin kata müracat. civarında Hanef zade bay Tevfık ba· zel ve manzaralı yerinde 1000 M2. banka mektubu veya vezne makbuzu 

Dikllmiı yastık ıhnaok 
Askeri Fabrikalar Umum Mii

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- dürlüiü Merkez Satm Alma Ko-
misyonundan : misyonundan : 

2895 ğı altında 5375 metre 3000 lira muham Bahçeli evler 51 e müracaat. 2986 ve devletçe kabule tayan hazine tah· 
men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa • vili teminat olarak kabul olunur. 

1 - Açı1c eksiltme suretiyle 5000 a
det dikilmit yastık yüzü satın alına· 
caktır. Muhammen bedeli 2250 lira o
lup ilk teminat miktarı 168 lira 75 ku
ruıtur.• 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira 
olan cins ve miktarları yukarıda yazı
lı üç kalem demir malzemesi askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18.8.939 cu
ma günü saat 14.30 da pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname (2) lira (40) 
kurut mukabilinde komisyondan ve • 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (3600)- lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vesikasiyle mezk(ir 
gün ve saatte komisyona müracaatla· 

K . 1 k 4 d l h 1 t f ruatı · ·· Ucuz hisse - Küçük evler koope • 4 - lhalesı· 22. 8. 939 .... lı aünü aa-
ıra ı - o a o ve e er zartesı gunü saat l 7,5 da açık arttır • ratifinden F. tipi bir hisse satılıktır. - • 

eski yangın yeri Necati bey mahalle- ma ile Belediye müzayede salonunda at 15 tedir. Buna ait ıartname mile• • 
•i okutucular sokak No. 3 Ragıp bey satılacaktır. 2835 Maliye Veklleti müpvir avukatı Ar- seseden bedelsiz olarak verilir. 

2903 kun'a müracaat. 2991 apartman No. 4 Telefon 2640 · 5 - 2490 .ayılı kanunda yazılı §Art· 2 - Açık eksiltmesi 12.8.939 cumar
tesi günü saat 11 de vekilet satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Kiralık daireler - Bakanlıklar kar

tısında Karanfil ve Bilge sokağının 

lrCifealııcle tmn konforlu 4 • " 5 oda 
ile bir bolden ibaret daireler. Kapıcı· 
18 müracaat. 2920 

K.iralılt. iki oda - Aile nezdinde 
ehven ve acele, Yenlıehlr Tuna cad
desi, Elmadağ sokak No. 4 de 2922 

s.~tılık kalorift1r - 350 ~etre rad • Acele satılık apartman - Ankara - ları haiz olan isteklilerin tayin edilen 
yator 3 kazan ve teferruatıyle satılık- nın en işlek yerinde bedelinin yilade gün ve uatte Ziraat Vekileti muhase 
tır. Telefon 2136 müracaat. 2837 kırkı borç bet katlı ayda 220 lira irat· be direktörlilğünde toplanacak olan 

Satılık arsa ev apartman - Yenite lı bir apartmanlık arsalı Tel: 2406 komisyona müracaat etmeleri. 
bir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın· 2995 (3600) 13566 
da. Tel: 2181 Yenitehir Dirim Ap. 

2876 
Act>le satılık arsalar - Maltepede 

asfalta ~ok yakın manzaralı geoit cep 
Satılık kelepir - Keçiörende mer- heli 500 - 800 metre ~hadında her par· 

Alitı fenniye al1111<ak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

3 - Evsaf prtnam, ve nümune her 
gün komisyonda ıörillebilir. 

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

kez yerde 6 odalı kir gir ev. Su elek - seli maktuan 2000 • 2500 Tel: 2406 
Kiralık daire - Maltepe Uludağ trik ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: 2996 ve Seroloji Müeueaesi Direktörlü-

•okak No. 14 ikiter oda, mutbak, ban- 2181 Y. •ehir Dirim Ap. 2877 iünden : M. M. Vekaleti Hava Müatetarb-

Bir eczacı aranıyor 
rı. (3598) 13579 

0 k k ·1 •· " Satılık arsalar - lstasyon arkasın- imdan : }'o tam konfor. st atta ı ere mura • 1 - Müeue ihtiyacı için 80 kalem 
....... t 2934 A«l• satılık apartman - Ayda 240 da yapılmakta olan gençlik parka ve li f . ka 1 f 1. 1 .. Ankara'da hava müsteprlığı ııhhi- Müteahhit nam Ye hesıl11111 

2 ton Grafit abnacak 
- . . . . C be . h . . . A k ' h t f 4 ta f a tı ennıye pa ı zar usu ıy e mu- be . d k 7 ı· ü 1 lıra ıcar getıren e cı astanesı ıttı n ara nın er ara ına nazır ra ı ak k 

1 
ye tU sın e en ço 1 O ıra cret e 

Kiralık daireler - Sıhiye Vekileti .alinde 5 daire 1838 M2. arsuiyle açık inpatlı M 2-3 lira Tel: 2406 n asaya onu muıtur. bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliple -
karıunnda Arman sokak Umit apart • Sanayi caddesi No. 82 Tel: 1953 e mü 2997 2 - Tahmin edilen bedeli 7790 lira- rin evrakı müspiteleri ile hava müste-
ınanında dört büyük oda ve bir salon racaat 2899 dır. prlıfı zat itlerine müracaatları (mtı-
\'e tam müıtaQilit 60 lira 2935 • Satılık apartmanlar - Atatürk bul- 3 - Muvakkat teminat 514 lira 35 racaat afustot sonuna kadardır.) 

Fırsat satılık pll/lı çamlı ana - varı Maltepe Sellnik caddesi ve sair kurut olup banka mektubu veya vez- (3588) 13574 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alına Ko
misyonundan : Uca• Kin/ılı tlaln - liri oda bir Ankarada bir emllkla mübadele edile- her yerde yükselC kiralı okazyon aprt ne makbuzu ve devletç.e kabule ıayan 

hollil nau.taldl dılre ,ı6 ek içi~al bilir. Caddeboıtan 1293 ,.M2. Mür&ea'! IJW) ve evler Tel: 2406 Bayram c. No. hazine tahvili teminat olarak kabul Muhtelif otomobil Ye Tahmin edilen bedeli (1300) lira 
tepe Bakkal Ramize, Fiat için Tele- at Ankara Sanayi caddesi No. 82 Tel: 1 2998 edilir. Yalnız tahvilinde makbuz mu - olan 2 ton grafit müteahhit nam ve 
ton 1440 Fevziye 2957 t ....... heabana ukert fabriblu umum mO-

Kiralılı havadar oda - Geııiı, mo- Satılık ev - İstanbul Bomonti c: inhisarlar vekaleti karşısı, blok inp - 4 - dhald~i B4· 9· 93? pazartesi cünü il dllırllltl merbs utıa alma lıomlsyo-
b·ı ı· ·ı d" de kahvaltı yemek s· od k f 1 . . 370 •ıA 590 M3 l H .. saat 15 e ır. una aıt .......... ame m • M. K Vekaleti Saba Alma Ko- ı· 8. ... ı ye ı aı e nez ın , ıiahıor s: No. 37. 8 a on or u a· at ıçın ı a arsa ar. er gun d bed 

1 
i 1 aks---· .1. misfonundan : nunca • ,. .. 9 cumartesi cUnil saat 

d ·1· Mühendı"sler bı"rlı"ğı" karı11 · k · · · · d kil 8 9 s d T 1 2385 3001 essese en e s z 0 ar verı ır. 10 30 da _,a 1 Ll lh ı diJ kt e verı ır. :s - partman: olur görme ıçın ıçın e e - ' arasın a e : 490 1 kan d 1 1 20 motosiklet, 10 Zis kam .. •onu . r- r la; a a e e ece ir. 
ıı. Avni Ap. No. 1 2961 82 No. Tel: 1953 Ankara'da emlilda 5 - 2 sayı 1 un a yazı 1 şart- 7 ' Şartname parasız olarak komisyon • 

Kiralık 2 odalı n - Kavakbdere
de güven evleri yanında elektrik ve 
suyu hais Halil Naciye müracaat 
Tel. 1230 2963 

Kiralıl: daire ve odalar - Yazıha· 
neye elveritli, ucuz. Ulus meydanı 
1'oçak apartmanı iiçilncil kata müra-
caat. Telefon: 2338 2964 

Kiralık - Aile yanında bir Bay i
çin bir veya 2 oda kiralıktır. Y. ıehir 
Ozen arkası Meneqe aokak Canıtez 
Ap. daire 4. 2969 

·Kiralık mobilyeli oda - Yenitehir 
Atatürk bulvarı Orduevi karım Se
\'İm apartımanında No. 3 daireye mü-
racaat. 2978 

Übad ı 1 2901 
Satılık apartman - Yenişehir su de ları haiz olan isteklilerin muayyen 10 ford kamyonu, 10 Büssing kamyo- dan verilir Tali 1 . kk 

m e e o unur. k d . . . . . . . 6 . 12 F d k . A • p erın muva at te· 
posu ar asın a ıyı ırat getırır, geçen saatten bır saat evet teklıf mektupla - nu, magırus, or amyonetı las- minat ol (97) r (50) k 

Satılık - Mamak'ta maske yolu sene yapılan apartman satılıktır. Ban rını komisyona makbuz mukabili ver- tiği ki ceman 68 adet lastik açık ek - 2490 nu aan 1 k ıra 2 3uruıddve ·· · d ba d 6 d ban k be bf kil U l" bo J d S ·1 k m ra 1 anunun ve · ma e-uzerın e çepe tın a o a. yo aya ! n s r ıra rç u ur. a· mit bulunacaklardır. Münakasa Zira- sı tmeye onmuıtur. • 1 · d ki .ki k . lına 
mutfak ve uireli bir ev satılıktır. Ay nayi caddesinde komisyoncu !amalle at Vekaleti muhasebe direktörlüğün. 2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı de~; e ve~ı iel 

0~~y;ncu 0 
• 

nı evde Bay Behçet'e müracaat. 2902 müracaat. Telefon: 1953 3016 de toplanacak olan komisyonda yapı- bet bin lira olup ilk teminatı 375 lira- dı a~dnakvel u df ei a 
1 

a ar tüccar· 
) 

d ş . k . da .. . an o u anna a r t caret odaıı ve-
Satzlık - Cebeclde manzara ve kon Satılık arsa - Toptan kelepir bil- lır. <3646 13669 .~r. artnamesı omısyon gorü • sibıiyle mezkt\r gün ve saatte komiı 

forlu yeni, s ve 4 daireli apartmanlar yük arsa Maltepede 11000 M. 2 arsa lu~. Ek .
1 

• • yona müracaatları. (3571) 13542 
bedellerinin yüzde kırkı taksitle. Tel: çok uygun fiyatla verilecektir. Ata. . - sı tmesı. 28. 8. 939 pazarte11 

2181 Yeniıehir Atatürk bulvarı. 29ıı tilrk bulvarı. Teı: 2181 (3018) 'u:~ -;~!:tm~:·ıireceklerln bau- Yedi kalem bez ye kolan ılllllCU 
Satılık arsalar - istikbalin en te- nt teminat ve 2490 uyıh bıuuıun 2, 

refli mevkii olan Atatürk anıtı civa- 1 p 1 1 k 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
rında çok ucuz fiyat panellenmit Tel: Ş Yerenler : eJtema a ınaca gibi itltrle ittigal ettiklerine dair ti-

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürliiiü M•kez Satm Alma ~ 
misyonundan : re, pazarlık Ankara'da aanayi cad. M. M. Vek&leti Satın Alma Ko- caret odasından alacakları vesikalar -

2181 Yeniıebir Dirim ap. 2913 .Aranıyor _ Kitap ve lnrtUiyeden 111isyeaanclan ı la birlikte muayen gün ve vakıtta M. Tahmin edilen bedeli (9825) lira ~ 
Satılık apartman arsası V#I ev _ anlar bir tezgihtar aranıyor. Saman • . l - Beher adedine tahmin edilen M. V. satın alma komiayonunda bu - lan yedi kalem bez ve kolan Aslı:ert 

Yeniıehir ııhiye civıp-ında, asfalt cad pazarında (Akay~ ldtapevine müraca- fıyatı (80) 1'uruı olan 13~0 adet Pet. lunmaları. (3728) 13680 Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
dede kö '-•ında eni ce heli 835 at Tel: 3585 2888 temal açık eksiltme ıuretıyle milnaka- satın alma komisyonunca 28. 8. 1939 

Kiralık - Kullanıtlı Uç oda, bir • fe -. 1. 1 P . saya konulmuttur pazartesi günü saat 14,30 da puarlık-
hol banyo ve mutfağı olan daire ey - metre arsa ve bahçelı ev. Tel: 2714" Aranıyor - Kırtasiye mağazalarında 2 - ihalesi 15 .• ağustos 939 salı &il· la ihale edilecektir. Şartname parasız 
lUI bapndaft itibaren kiraya verile- 3o59 2921 çalıımıı ıenç bir teıglhtar n bir de nU saat on cMrttedir. olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
cektir. Garmek için Dikmen caddesi, Satılık b•l - Apğı ayrancıda Er· kasadar aranıyor. 3 - ilk teminatı (81) liradır. muvakkat teminat olan (736) lira (88) 
ltık apartımanı Telefon 3176 2981 kinihariye karıııında 2400 M. Ana · M. Nedim lrengün ticarethanesi· 4 - Evsaf ve tartnamesi her gün 15 ton iisfii .. Aii llı•••.I. kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
Kiralık daire ve odalar - Çocuk fartalar Cad. Ömer Mail kolonya de · ne müracaat. Yeni hal No. 1 - 59 öğleden sonra M. M. V. satın alma ko- r- ~ 3. maddelerindeki vesaikle komisyon-

larayı apartmanında ve Denizciler poıuna müracaat. 2925 Tel: 2246 2898 misyonundan bedelai .. olarak abnabi- Aakeri Fabrikalar Umum Mü- cu olmadıklarına ve bu itle allkadar 

caddesindeki apartmanda kalorifer ve Kelepir satılıJc arsa _ Maltepede Aranıyor _ Fransızca bilen tezglh lir
5
. Eks'lt • kl . 

2490 
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko-1 tüccaı:dan _olduklarına dair ticaret oda-

•ıcak sulu dörder odalı daireler ve tek 1193 adanın 22 parael 588,5 metre mu- tar kıza ihtiyaç var boy fotoğrafı ile -
11 

kanuı me!k~ ~ıreceU ilnerınü d miayon11Ddan ı aı vesıkuıyle mezkiır gün ve saatte 
Odalar. Çocuk Esirgeme kurumu mu- 1 • d""" 1 "- tayı nun ı ıncı ve ç c ma • komisyona müracaatları. 
hasebe mildUrlOfUne müracaat. Tele- rabbaı arsat acele satı .. ıktır. Merke.ı bilısted. 15• tay _1&.• 1048 poata kutusuna delerinde gösterilen vesaikle ve temi- Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o-
f on 

1465 2982 
Ap. kat 2 el: 3563 muracaat. 2936 ırme erı. 2947 natiyle birlikte ihale giln ve saatin _ lan 15 ton üstüpü askeri fabrikalar u- (3729) 13681 

Mühim bir fırsat - Junker marka Tezgfhtar - Bir Bay ve Bayana de M. M. V. satın alma komisyonuna mum müdürlüğü merke.s satın alaw 
Kiralık bahçeli, lralorilerli ev - ku l ü ki f ih i d A d l B L..J -lmelerl c•-?) 13335 komisyonunca 22.8.939 ulı mh·U saat Za•i _ Ankara Meçhul--Ler ı"lL. o-liavuz bahçe kolay kullanıflı kat ka- pek az ilanı mıı ç oca ı ve ırın· t yaç var ır. rzu e en er an ... ar .- - •- ,, .... .. 

loriferli. Bahçeli evlerde No: 22 de lı bllrkbavaTpsl. '·4eca37 ğdı yla4rı fiyatı~ ~d .. deıınal ~ürLD.IZ tlKIRTASt~7ma- Sıhiye rantası alınacdk ~!r:.!:~~::: o~~ k::~ecyoe!:!~ kulundan aldıfım phadetnameyi zayi 
, 0 lı"ra Tel .. 

2610 2992 satı ı tır. e . ., en numara 5 .z caa an. ~~- y _ • ettim. Yeniıini alaca&ımdan kaybo • 
M M ,, - Sa K verilir. Taliplerin muvakkat teminat lan hükmü kt t 

ya müracaat. 2937 Aranıyor - lılek bakkali tiltil • • .-:.kaleta tm Alma o· ın. yo u • 
Kira/ılı daireler - 2 oda l bol mut- k ha . ye, n, misyonundan : olan <337) lira (50) kurut ve 2490 nu- Sümer mahallesi Görücüler soka-

ı._k ha 1 ktr"k B t" Satılık Hgir hane - Akköprü civa· otel, ıraat ne devır edenlerle kirlı 1 20 de hi maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- "'ı No. 11 Hüseyin Ertuorul ua va ıuı e e 1 su. omon ı . i urma eli ortalc liti nl ktu - a t sı ye çantalı paur - • • 
~.•kt~~~~ün~ ~~rı-~~~n~h~~~d~ ·'u .~~~ p~~n~~~m~na~~ ~------------------------------
4p. na müracaat. 3000 13 • 15 No: Zincirli cami arkuı Yıl . la zmır ote ııde Sadıye müracaat. hammen bedeli 400 lira olup ilk temi· 

. . .. dıa kıraathaneeinde Demir Erbil'e mU (30l4) nat miktarı 30 lira 00 kuruıtur. 
Kiralı~ - Yük* .zıraat enstitüsu racat. 2942 2 _ Pazarlıfı 14• e. 939 sah günil 

'bat hallels:_nd~k3banoda mutKi~k h3a0vagl~. A •t 16 da velrllet satın alma komiıyo-
ı su e e.-.trı , yo. raaı ıra Satılık bina - Yenişehir dakale 1 anlar da ya I kt 
~iıracaat. Tel: ;i991 2618 caddesinde bahçe içinde garajlı mun· Ş a ray : nu

3
n Q .. !~~~ ~r~ da 

tazam bir bina satılıktır. Müracaat - w-w...ueaı .-.uuusyon mevcut 
Kiralık - Yenitehir Adakale so - Telefon 1122 veya 2316 2943 it arıyor - Almanca steno daktilo olup isteyenler kopyasını alabilirler. 
~ No. 19 kaloriferli bir oda. banyo, ile Fransızca İngilizce claktilo ve bir 4 - isteklilerin kanuni vesaikle bir 
lbutabak ve dolabı havi daire kapıcı • Acele ve ucu. satılık arsa - Yeni uda Türkçe bilen bir ecnebi •yan it likte ilk teminat mektup veya makbu.s 
>a müracaat. 3012 yapılan B. M. meclisi binaaına pek uiyor. Ulua'ta A. ı.. nmıuuna mele • lariyle muayyen saatte komisyonda 

Kiralık dairelt1r - Yenitehir Ha -
~zba ı inkillp sokak Dr. Abdullah 
~lıim apartman 3 ve 4 ferah oda 
'oı. Görmek için kapıcıya müracaat. 
'l'e1: 3273 (3013) 

Kiralık daireler - Yenitehirde Ve
~letler karıısında su depoıu arkasın
~ki tepede Enan apartnıanın birin -
~.ikinci katlan, (darder oda birer 
:va, baftpn elektrik, au) kiralıktır. 
~dekilere mllrac:aat. 3015 

yakın, ru• sefareti civannda, toprak tupla müracaat. 2894 bulunmalar. 
ofisi yanındL Tıhtakale Elen A- ( 3629) 13592 
patt. No. 3 l 2959 lı arıyor - Bilumum fen itleri. 

proje aıetten anııY_AD aruid• çaııpbt Bornüz ahnacak 
Satılık ev ve bal - Solfasol'da Ka

racakaya'da içinde 2 odalı mutfaklı e
vi akar suyu bulunan 25 d8nüm bir 
bağ ve meyva ataçh bahçe acele sa· 
tılıktır. Atpazarında 19 No. h uncu 
Hacı Mehmet Sar'a müracaat. 2968 

len betonarme tafsıllt ve detaylarını M M A • 

çiaen ve tartnamelere ıöre it &ören • • V ekaleta Satm Alma Ko-
bir geneç vazife arıyor. Anafartalar m11yonaadan ı 
Cad. belediye karım Kalecik pazarı 1 - Beher adedine tahmin edilen 
Jamil Şamdancıya müracaat. H. K. fiyatı (310) kurut olan (1060) adet 

2927• Bornilz açık ebiltme suretiyle.mUna· 
buya konulmUftUr. 

Satılılt n - Tabakhane cad. Altın- it -wor - Daktiloıraf bir ba)'ID 2 - İhalesi 14. aptoa 939 puarte
taı mahallesi &(lllll sokak 5 No: lu ev mU..tl prtlar altında mlleaeae ve ya- Iİ cünil saat on dörttedir. 

Muhtelif iplik ve makara alınacak 
1 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkea S.tm Alma Ko
miqoaaaclaa : 

2000 adet üç katlı Haki saraç ipliti 25 No. 

150 ,. " " Beyaz " " 25 No. 
1500 " ,, " Gri ., ., 25 No. 
2000 ,, ,, ,. Çiritli sarı saraç ipliii 18 No. 

500 Paket iki katlı keten saraç ipliii. 
200 ., Uç " ., ., 

8000 Adet 40 No. Siyah veya haki makara (914 metrelik) 
700 " 40 No. Beyaz zincirli Makara (914 metrelik) 

Tahmin edilen bedeli (4700) lira olan cinı ve miktarları yukarda yazıla 
Hkis kalem iplik ve makara Aıkerl Fabrikalar umum müdürlüiü merkez 
satan alma komisyonunca 28-8-1939 pazartesi günü saat 14 te puarlıkla iha
le edilecektir. Şartname para11% olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (352) lira (50) kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki Yeeaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu itle ali~dar 
tilccardan olduklanna dair ticaret oduı veslkuiyle mezkOr ıUn ve saatte 
komisyona müracaatları. (1730) 13682 



-ıe-

i&i Levazım Amirliği 

Un alrnacak 

2 - lhaleai 21. 8. 939 pazartesi gü
nü saat 16 da İzmirde kışlada İzmir 
Lv. amirliği satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçesi 
7177 lira 77 kuruştur. 

ULUS 

Un alınacak 
Ankara Levazım ~mirliği Satm Alma Komiayonundan ı 

.... _kara Levazım Amirlı· ı:r·ı Satm 4 - Şartname keııifname ve proJ·esi Kı'losu Muhammen B İlk T İhal ·· S kl · .ruı • :ı • em. e gun . te i yerı 
J\lma Komisyonundan : her gün sabah saat sekizden 12 ye ka-

İhalenin 

G. Antep satın alma Ko. başkanlı - dar ve 14•30 dan 18 e kadar İzmir müs Un 422000 . .. 53,~~5 4035 22-8-939 salı 16 Kapalı zarf 
gından: tahkem mevki inşaat komisyonunda 1 - Şartnamesı her gun Nıgde Sa. Al. komisyonda görülebilir ve para-

1 - Garnizon kıtaatının senelik ih- ve Ankara M. M. Vekaleti emakin sız alınabilir. 
tiyacı olan 208 ton un kapalı zarfla !nşa~t şubesinde görebilirler. İstekli- 2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen za-
münakasaya konulmuştur. .er tıcaret odasında kayıtlı oldukları- mandan bir saat evveline kadar vermelidirler. (3607) 13568 
2-Muhammen~~li~~OO) lira~~~~i~~hlle~klerim d~r~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ve muvakkat teminatı (1872) liradır. haleden en az bir hafta evel İzmir na-
3 - Münakasası 19 Ağustos 939 ta- fıa fen heyetinden alacakları vesika -

rıhine rasthyan cumartesi günü saat ları göstermek mecburiyetindedirler. 
onda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa-

4 - Şartnamesi her gün mezkur ko yılı kanunun 2, 3. üncü maddelerinde 
misyonda görülebilir. ve tartnamesinde yazılı ve İzmir müs 

5 - İstekliler münakasa saatinden tahkem mevki komutanlığına dilekçe 
bir saat evel icabeden vesikalariyle ile müracat ederek emniyetçe yap -
kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıya tırılmış tezkiye vesikalariyle teminat 
cakları mektuplarını komisyona ver _ ve teklif mektuplarını ihale saatin -
miş olacaklardır. (3653) 13621 den en az bir saat evci komisyona ver 

K 1 k 
miş bulunacaklardır. (3006) 13567 

uru ot a ınaca 
Yulaf ahnacak Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih- Ankara Levazım Amirliii Satm 

tiyacı olan 830.000 kilo kuru ot K. Alma Komisyonundan : 
zarfla eksiltme konmuştur. 1 - Muğla, Marmaris, Milas, Bod· 

2 - Tahmin bedeli 29.880 lira olup rum garnizonları senelik ihtiyacı olan 
muvakkat teminatı 2801 lira 25 ku _ 350 bin kilo arpa ile 350 bin kilo yu . 
ruştur. lafa talip çıkmadığından bir ay müd· 

3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem _ detle pazarlıkla satın alınacaktır. 
be günü saat 11 de Konyada Lv. amir- 2 - Pazarlığı 21. 8. 939 pazartesi 
liği Sa. Al. Ko. nında yapılacaktır. başlıyacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 3 - Arpanın tutarı 19250 lira kati 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, t~minatı 2888 lira, yulafın tutarı 20125 
3 üncü maddelerinde istenilen belge- lıra ve kati teminatı 3018 liradır. 

Benzin ve yağ alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki intaat komisyonu ihtiyacı için atağı

da miktar muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı benzin ve yağ
lar kapalı zarfla eksiltmeğe konmugtur. 

2 - İhale 28-8-939 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ça
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve 939 senesi ti
caret vesikaları ve muvakkat teminat akçeleri ile birlikte ihale saatından 
bir saat evvel iç ve dış zarflar mühürlü olduğu halde komisyonMııakbuz 
mukabilinde teslim etmeleri. Y 

4 - Fenni evsafları Ankara İstanbul, ve İzmir Lv. amirlikleri Sa. Al. 
Ko. lukları ile Ç. Kale. Müs. Mev. Satın alma komisyonunda görülebilir. 
Postadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 

5 - Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltnıelerdedir. (3650) 13670 

Cinsi 

Benzin 
Vakumyağı 

Valvalin 

Muhammen bedeli Tutarı 
Kilo Kr. Lira 

200000 
20000 
;ooo 

23 
35 
35 

46000 
7000 
1750 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

3450 00 

Saati 

11 de 

teriyle birlikte ihale gün ve saaatin- 4 - Şartnameler komisyJ>ndadır. 
den en geç bir saat eveline kadar te- Kanuni vesaiki olan isteklilerin ko -
~n~~~~ifmek~p~rını~m~-mu~nlıks~ın~ma~m~~~Mmü--------~---------------------

yona vermeleri. Bu saatten sonra ve- racaatları ilan olunur. 13570 

8750 656 25 17 de 

rilen veyahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı kolordu 
daire saatiyle yapılacaktır. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine 
uygun olmıyan mektupların sahiple -
ri eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek -
lerdir. (3439) 13430 

Et ahnacak 

Bir hangar 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çorlu'da Kolordu istihkam ta
buru ihtiyacı için iki adet hangar ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliii Satm 2 - İhale 22. 8. 939 salı günü saat 
Alma Komiayonundan : 16.30 da olup ilk pey parası 10502 lira 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 86000 96 kuruştur. 

Benzin alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüiünden ı 

Beher Litre 
Benzinin tahmini 

Fiyatı Teminatı 
Cinsi Miktarı kurug santim Lira İhale günü 

Benzin 20,000 Azı 17 70 300,00 28-8-939 pazartesi 
22,0~ Çoğu . günü s,-t 15 te 

.. Yu~arda .~ıktarı yazılı be~zın eksilt/neye konulmuştur. İsteklilerin 
gosterılen gun ve saatte Emnıyet Müdürlüğünde toplanacak olan komis-
yona gelmeleri. (3700) 13674 

kilo sığır veya keçi ve koyun eti ka - 3 - Şartnamesini görmek ve almak 
palı zarfla ek~ttmeye konmu~u~ ~~yffiler~6kuruşmuk~ilindehu --~~-~~~-~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~-

246 Kalem eczayi tıbbiye ilanı Hangisi ucuz olursa o etin ihalesi ya· gün Çorluda kor satın alma komisyo
pılacaktır. Bu 3 cins et her talip tara- nuna müracaatla alabilirler. 
fından bir zarf içinde olmak Uzere her 4 - İstekliler kanunun 2 ve 3. ün
üçüne de ayn ayn fiyat teklif edile • cü ınaddelerintle1P belıe\eriyl• bir • 
ceği pbi bir cina•ete de fiyat teklif Ulcte belll cUn ve uatten bir uat eYel 
edilebilir. İhale 14 Ağustos pazartesi teklif mektuplarını komisyona ver -
günü saat 15 de Aydında askeri satın miş bulunmaları lazımdır. 13571 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 
21.500 lira. Keçi etinin 21.500 lira. Ko

Saraç işçi alınacak 
yun etinin 34.400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 16l2 lira. Ankara LeYazım Amirliii Satm 
50 kurug. Keçi etinin 1612 lira SO ku - Alma ~omi~yonundan : . 
ruı. Koyun etinin 2.850 liradır. ~eb~cı~e yıyecek anbar~n~akı sara.ç 
Şartnamesi Aydın'da asker- komi • evıne ıtçı alınacaktır. El ııı ve makı· 

yonda: Ankara. İzmir levazı~ ami: • nada çalıpcak itçilerin yiyecek anha· 
likleri satın alma komisyonlarında gö rı müdürlüiüne müracaatları ilan o-
rülebilir. Taliplerin teklif mektupla - lunur. (3703) 13664 
rını kanuni vesikalariyle birlikte iha
leden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona verilmesi. 

(3269) 13236 

Patates ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ahkara garnizon birlik ve mü · 

esseseleri ihtiyacı için 60,000 kilo pa
tates açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 3900 lira olup 
muvakkat teminatı 292 lira 50 kurut· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte 
ıi günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği aatın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(3332) 13360 

Buğday nakliyatı 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

essese ]eri ihtiyacı için 5100 ton buğ . 
day nakli K. zarfla eksiltmeye kon . 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 4080 lira olup 
muvakkat teminatı 306 liradır. 

O. Demiryollara 

Su yolu tômir ve in~ası 
Devlet Demiryollan Yedinci it· 

letme Müdürlüiünden : 

1 - Alatehirde kadı oğlu menba 
suyu ile Alaşehir istasyonu arasında
ki 2320 metre tulündeki su yolunun 
islihiyle yeniden font borularla dö -
şenmesi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen ketif bedeli 11825 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 886 lira 88 
kuruı olup eksiltme 21.8.939 pazartesi 
günü saat 16 da Afyon yedinci işlet
me binasında igletme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler ehliyet vesikalariyle 
polisten musaddak hüsnühal mazba
talarını havi ve ikametgah teskeresi
ni 2490 sayılı kanun hükümlerine uy
gun olarak 21.8.939 pazartesi günü 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
verilmit veya göndermiı olacaklardır. 

S - Taliplerin mukavele projele
rini yedinci itletme komisyonundan 
paraııa alabilecekleri ilin olunur. 

(3548) 13573 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte -
si günü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt MuhtelH motor yağı ıhnacak 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· DHlet Demiryollan ·Satın Alma 
le birlikte ihale gün ve saatinden en Komiayonundan : 
geç bir saat eveJine kadar teminat ~e Muhammen bedeli ı 7030 lira olan 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amır- 41600 Kg. muhtelif cins motör ağı 
liği aatın alma komisyonuna verme - 25. 9. 1939 pazartesi günü aaat 1/ de 
teri. (3391) 13359 kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 

binasında satın alınacaktır. 
Bu ige girmek isteyenlerin 1277,25 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
Ankara Levazım Amirliii Satm tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

Alma Komisyonundan : aynı gün saat 14 de kadar komisyon 

İnşaat münakasası 

1 _ İzmir müstahkem mevki komu- reisliğine vermeleri lazımdır. 
tanlıfınca gösterilecek yerde 118554 Şartnameler parasız olarak Ankara
lira 77 kurut bedeli ketifli iki adet da malzeme dairesinden, Haydarpata 
pavyon ve bir mutbak bir ahır inpsı da teaellüm v• sevk ıefliiinden daiı-
kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. tılacaktır. \3602) 13611 

Ankara Nümune Haıtaneıi Baıhekimlifindea ı 

:Muhammen Muvakkat 
Cinsi Fiyatı teminatı 1ha1e tarihi 

Lira K. Lira K. 

Şartnamesindeki liıteainde 

yazılı 246. kalem muhtelif 

------

Eczayı Tıbbiye. 14300 00 1072 50 18-8-939 aut 15. kapalı 
zarf usuliyle 

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 malt yılı ihtiyacı için 246. ka
lem muhtelif Eczayı Tıbbiye kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırlıyacakları mühürlü 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Nümune Hasta
nesinde müteıekkil komisyona vermeleri lazımdır. 

2 - Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesinde ve lıtanbul'da Sıh-
hat ve İçtimai muavenet Müdürlüğünde görülebilir. (3321) 13471 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
§ 100 aboneli otomatik telefon ~ - -- -- -
~ santral memuru ahnacak 5 - -- -- -- -- -
§ Türkiye Demir ye Celik Fıbrikılıra Müessesesi 5 - -- -- -§ Müdür'iğünden : § - -§ 100 aboneli otomatik bir telefon santralını idare, tamir § = ve bakımını müıtakillen tedvir edebilecek evsafı haiz tec· := -= rübeli bir telefoncu alınacakbr. := -=: Verilecek ücret, alakadarın ıöaterebileceii kabiliyete gö.:= 
=: re ayda 120 • 200 liradır. := 
=: lstklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüiü § 
=: veya lstanbul Şubesinin Personel Servislerinden temin ede-= 
5 bilecekleri it talepnamelerini doldurarak tahsil ve hizmet § 
:= veaikalariyle birlikte bir iıtida ile doğrudan doğruya Kara- := 
§ bük'te Müeaaeae Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. := 
- 30 -= 21 == 
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 

Bina yıktlrılacak 
Ankara Defterdarlıimdan : 

Mahallesi 
Hamamönü 

Ada 
435 

Parsel 
2,3,4 

Ketif bedeli 
L. 1'. 

250 

M. Teminat 
L. K. 
18 75 

1 - Doğumevi inta edilmek üzere Hamamönilnde iıtimllk edilen saha
da yukarıda ada parsel numaralariyle muhammen bedeli yuılı gayri men· 
kul emvalin tartnamesi mucibince kapu pencere ve kiremitleriyle ve sair 
malzemesi müteahhide ait olmak üzere hedmi iti açık artırmaya konul
muıtur. 

2 - ibate 23. 8. 939 tarihine tesadüf eden çarpmba günU saat ıs de An
kara defterdarlıfında toplanacak satıı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lıteltlilerin adı geçen günde fennt ehliyet veaikuı ve depozito mak
buzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evet prtnameyi görmek 
ve izahat almak ietiyenlerin defterdarlık mim eml&k ve nafıa müdürlü-
füne müracaatları. (3603) 13581 

Benzin, Amonyum Sülf at, 
Zift ve Kreozot yağı satııı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabri
kaları müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikamızda istihsal edilen benzol, amonyum sulfat, 
zift ve kreozot yağı aatıta çıkanlmıttır. 

Asgari bir vagon olarak siparit kabul edilmektedir. 
Müeaaeıemiz Müdürlüğüne tahriren müracaat edilmesi 

ilin olunur. 3022 

Beı ton Dizel yatı ıh111<1k 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden 

P. T. ve T. Md. 
1) İdare ihtiyacı için beg ton diz 

120.000 me!re tılik teli ahna<ak yağı açık eksiltmeye çıkarılmıttır. 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 2) Muhammen bedel (1800) muva 
1 - İdare için 120.000 metre talik k.at temina.~ (135) lira ?.l~~· eksiltmei 

teli kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl • sı, 26. Eylul 939 salı gunu aaat (16~ 
mııtır. Ankarada P. T. T. umum mildürlüld 

2 - Muhammen bedeli (9600) mu _ binasındaki satın alma komisyonundl 
vakkat teminat (720) lira olup eksilt- yapılacaktır· 
mesi, 7. Eylül 939 perşembe günü sa- 3) İstekliler, muvakkat teminaf 
at (16) da Ankarada P. T. T. umum makbuz veya banka mektubiyle kanll" 
müdürlük binasındaki satınalına ko - ni vesikalarının hamilen mezki1r güd 
misyonunda yapılacaktır. ve saatte o komisyona müracaat ede' 

3 - İstekliler, Muvakkat teminat ceklerdir. 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 
o gün saat (15) e kadar mezkur ko -
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. levazım, İıtanbul'da P. T. T. leva
zım ayniyat tÜbesi müdürlüklerin -
den bedelsiz olarak verilecektir. 

(3175) 13187 

Demir tel ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiün

den : 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazınt 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden ~ 
delsiz olarak verilecektir. 

(3675) 13672 

Vakıflar U. Md. -. 

Bir memur aranıyor 
Vakıflar Umum Müdürlüiün• 

1) Telgraf ve telefon hatları ihtiya- den : 
cı için (150) ton 4 m/ m. (50) ton S 
m/ m ceman (200) ton demir tel, kapa ~ütene:Vi _eski harfler}~. y~ılı 
Iı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. vakfıyelerı dogru okuyup goserıle ,. 

2) Muhammen bedeli (40.000), mu- cek esas dai~esinde .i~mal~erini · y~p-' 
vakkat teminat (3000) lira olup eksilt- ma~a ve eskı hukukı _ıstıl~h ve tabır
mesi 25 Ağustos 939 cuma günü saat lerı anlamağa muktedır bır memura 
16 da Ankara'da P. T. T. umum mü. ihtiyaç vardır. 
dürlük binasındaki satın alma komiı- Deneme yapılarak ücret veya yev~ 

yonunda yapılacaktır. miye ile iıtihdam edilecek olan bıı 
3) lıtekliler, muvakkat teminat mak De 1 t h. t• d .... 1 

bus veya banka mektubiyle kanun! ..,. memurun v e. ızme m e ~ıpna• 
saiki muhtevi kapalı zarflarını o gün fa mani bir halı 0Jmaınaa1 prttır. 
saat 15 e kadar mezkı'.ir komisyona ve· Taliplerin o y oldaki vcoilc:ı.lıa'""" - J 
receklerdir. hüviyet verakaaını mUstaıhiben 17, 

4) Şartnameler; Ankara'da P. T. T. Ağuıtoı 939 pertembe günü alqamın• 
levazım, İstanbul da Kınacıyan hanın- k d v k flar m u·'dur·· ıu~ı df? 
d P T T . be . " d"' 1 .. k a ar a ı u um m ... n 

a . . . aynıyat ıu sı mu ur u - k f k 1 ·d · ü _ \. 
1 · d (200) ku k bT d Va ı ayıt ar ı aresıne m racaat er 
erın en ruı mu a ı ın e ve - 1 1 • (3519) 13489 

rilecektir. (2724) 12817 eme erı. 

Kömür ahnacak 
Manşon o ahnacak 

Vakıflar Umwn Müdürlüiün"" 

P. T. T. Umum Müdürlüiünden: den ı 

1) 7. S. 939 tarihinde eksiltmesi mu- 1 - Ankarada ikinci vakıf aparmaıtı 
karrer 20.000 adet 3m/ m, 80.000 adet için 7100 - 7300 kaloride kapalı zarA 
4 m/ m ki ceman 100.000 adet manıona usuliyle 450 ton kok kömürü almaca~ 
talip zuhur etmediğinden eksiltmesi tır. 
on gün uzatılmıttır. 2 - Muhammen bedeli beher tonıJ 

2) Muhammen bedel (8000), muvak- 28 liradan 12600 liradır. Muvakkat te• 
kat teminat (600) lira olup eksiltmesi minat 945 lira olup nakit veya basık• 
18. Ağustos 939 cuma &\inil saat (16) mektubu olacaktır. 
da Ankarada P . T. T. umum müdür - 3 - Şartname vakıflar levazım me" 
lük binsındaki satın alma komisyo - murluğundan parasız olarak alınaca» 
nunda yapılacaktır. tır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 4 - İhale 17. 8. 939 tarihine müsa • 
buz veya banka mektubiyle kanuni dif perıembe günü saat 15 de ikind 
vesikalarının hamilen mezkur gün ve vakıf apartmanında inşaat müdürlü • 
saatte o komisyona müracaat edecek- fünde müteıekkil komisyonda yapı 
lerdit lacaktır. 

4) Şartnameler, Ankarada P . T. T. 5 - Taliplerin tayin edilen gündt 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım saat 14 de kadar teklif mektuplarırit 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be - 4 üncü fıkradaki komisyona verme}~ 
delsiz olarak verilecektir. ri lazımdır. 

(3674) 13671 (3520) 13490 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

1 - Ilgın ve Sarayönü istasyonlarında yapılacak anbar, 
idare binası ile buna mü tef errii itler ıötürü olarak kapalı 
zarf uauliyle eksiltmeye konulmuttur. 
Keıif bedelleri Ilım için 63928.48, Sarayönü için 

63176.36 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı (6,5) altı buçuk lira mukabilinde 

Ofis Umum Müdürlüiünden, lstanbul ve lzmir Şubelerin
den ,ı.nabilir. 

3 - Eksiltme 25.8.939 tarihinde saat 15 te Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf. 
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Se"isine tes
lim edilecektir. 

4 L.. Muvakkat teminat miktan Ilgın için 4446.42, Sa
rayönü için 4408.82 liradır. 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar yap· 
tıklan bu ıibi itlere ait veaikalan ve ekıiltmeye ıirebil
mek için Ofisten alacak.lan ehliyet veaikasmı koyacaklar
dır. 

6 - 1 inci maddede yazılı inpat ayn ayn kimselere iha-
le edilebilir. 13687 



11 - 8 - 1939 ULUS 

ri mamul muhammen fiyatı "460,, kök konulmuş ise de talip zuhur etmedi -

Vilôyetler narın "400,, kuruştur. ğinden eksiltme aynı şerait daihinde 
4 - Muvakkat teminat "1178" lira bir ay daha uzatılmıştır. İhale 28. 8. 

"16" kuruştur. 939 pazartesi günü saat 15 de Bodrum 

Soğuk asi alt ah nacak 
5 - Arttırmaya iştirak edecek istek belediye encümeninde yapılacaktır. 

liler 2490 sayılı kanun hükümlerine Elektrik tesisatı yapfullacak İstekliler proje ve şartnameleri 150 

Adana Belediye Riyasetinden : 
göre evrakı müsbiteleriyle teminat H t G l n· kt .. 1 .. - .. d kuruş bedel mukabilinde Bodrum be-

k 1 
'h 

1 
d b' .. ar a ene ıre or ugun en: . . _ 

me tup arını ı a e en ır saat once 1 H t G D k 1 .. _ .. d . ledıyesınden ve Mugla nafıa müdür • 
1 - Asfalt yolların tamiri için ge

rekli olan yirmi beş ton Biton, emil
siyon (Soğuk asfalt) açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

k 
- · b ı 

1 1 ~ - ar a n. r . ugu aırc ve _ 
omısyona vermış u unma arı azım- f t _ fh . d 1 k 'k lügünden alırlar. .. .. o ogra anesın e mevcut e e trı . 

dır. Bu muddet zarfında evrakı mus- t . d 1 k dT k k (6030/ 3698) 
bitelerini vcrmiyen taliplerin itiraz ~sısatın a yapı aca ta 1 at açı e -

13673 

hakları yoktur. 
sıltmeye konulmuştur. ---------------

2 - Muhammen bedeli 3250 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 243.75 lira

dır. 

6 - İstekliler şartname ve mukave- 2 - Eksiltme 12 ağustos 939 cumar-
tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 

le projelerini görmek istedikleri za- Gn. Drk. binasında harta Sa. Al. Ko. 
man Çankırı orman çevirge müdürlü-

4 - İhalesi ağustosun 17 inci per -
§embe günü saat 10 da belediye encü
meninde yapılacaktır. 

lü ile Ankarada orman umum müdür- da yapılacaktır. 
lünc müracaat etmeleı;i. 3 - Keşif tutarı 1542 lira 70 kuruş, 

5 - Şartnamesi Belediye fen işleri 
müdürlüğündedir. İsteyenler oradan 
parasız alabilirler. 

(
5838

1
3561 13537 

muvakkat teminat 115 lira 70 kuruş o-
lup banka mektubu veya maliye mak-

E le k t rİ k İşleri buzu kabul olunur. 
. _ • 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen 
saatte teminat makbuzlariyle ve tica
ret odası kayıt vesikalariyle birlikte 
belediye encümenine müracaatları i
lan olunur. 

Kırklareli Beledıye Rıyasetin- sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele-
den : rinde istenilen vesaikle ve teminatla
. Nafı~ yekaletinden ~usadd.ak ~r~- riyle beraber yukarıda yazılı gün ve 
Je mucıbınce Kırklarelı beledıyesının saatte komisyona gelmeleri. 
"14144" lira .. "9~" kuruş bedeli keşifli (3360) 13328 
alçak tevetturlu şebeke malzemesi ile --------------(3507/ 5782) 13458 

Tamirat yaptırılacak 
ı Çifteler Harası Müdürlüğünden: 

montaj 30 gün müddetle pazarlığa bı
rakılmıştır. Demir direkler belediye
ce verilecektir. Talip olanların kanu
ni vesaik ile ihale günü olan 22 Ağus
tos 939 sah günü saat ıs de % 7,5 mu 
vakkat teminat olan 1061 liralık mak
buzlariyle belediye encümenine mü -
racaatları ve proje, şartnameyi Kırk • 
lareli belediyesinde ve İstanbul'da 
Galatada Askiyarasion hanında yük -
sek elektrik mühendisi Hasan Halet 
Işıkpınardan bir lira mukabilinde. a
labilecekleri ilan olunur. 

5684/ 3469) 13455 

Mahmudiye merkezinde tadilcn ta
mir edilecek olan 23734 lira 11 kuruş 
keşif bedelli ahır tamiratı 27.7.939 dan 
itibaren 17.8.939 tarihine müsadif per
gembe günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme Eskişehir nafıa müdürlüğü bi
nasında toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır Muvakkat temi -
nat 1780 lira 6 kuruştur Bu işe ait ev
rak: proje, tafsilat ve hülasa keşifle-

ri, snsnei fiy~t bordrosu hus~s1 rennı 1 Mühendis ve doktor aramyor 
şartname, eksıltme şartnamesı ve mu-
kavele projelerinden ibaret olup her Adana Belediye Riyasetinden : 
zaman hara ve nafta müdürlüklerinde Belediyemize 350 lira aylık ücretli 
görülebilir. İsteklilerin ihaleden en fen işleri müdürü ve 300 lira aylık 
a z 8 gün evci Eskişehir vilayetine mü· ücretli kanara bakteriyolog baytarı ve 
racaatla alacakları ehliyetname ve se- 280 lira aylık ücretli mimar veya mü
ncsi için ticaret odası vesikasını ve hendis ve 40 lira asli maaşlı bir dok • 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tor alınacaktır. Taliplerin evrakı müs
teklif mektuplarına ekliyeceklerdir. bitelerini birer adet vesikalık ve birer 
Mektuplar ihale saati~den en az bir adet boy fotograflarını pullu birer is
saat eveline kadar yanı saat 14 de ka· tida ile Ağustosun 15 ine kadar bele
dar makbuz mukabilinde komisyon diyemize göndermeleri ilan olunur. 
reisliğine verilmiş bulunacaktır. Pos· ( SS94) 13603 
ta ile gönderilecek mektuplar iadeli 
teahhütlü ve mühür mumu ile mühür
lü olacaktır. Postada vaki olacak ge -
cikmeler kabu] edilmez. (3286) 13321 

Ah1r yaptınlacak 
Sultansuyu Harası Müdürlüğün· 

den : 

Cose jncası ye SJniİ imalat 7. 8. 939 pazartesi günü saat on dört-
rJ 'l te ihalesi mukarrer (37494) lira (39) 
Zonguldak Valiliğinden : kuruş bedeli keşifli Ilğı ahırına teklif 

Zonguldak vilayeti içinde Zongul- olunan bedel haddi layik görülmediğin 
dak kilimli yolunda yapılac~ 7034? den (2490) sayılı kanunun (40) cı mad 

.ura 61 kuruş muhammen ke_şıf bedellı desine istinaden bir ay içinde pazar -
yeni şose ve sınai imalatı işi kapalı lık suretiyle verilmesine karar veril-
zarf ve vahidi fivat usulü ile eksilt - tl;;;,; ;ı.:: .. ~ı .. ".... /27?n'- 121>.'7'7 

eye Konuımuşrtır. 

, Anka·ra , Belediyesi 
~. .. . , .• . ~ . 

Eksiltmesi 21. 8. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna -
mesi ve buna mütefcrri diğer evrak 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da- Bir yüksek mühendis aramyor 
imi encümen kaleminde görülebilir Ankara Belediye Reisliğinden: 

Salon f adil eHirilece~ 
Ankara Adliyesi Sntın Alma Ko· 

misyonundan : 
Ankara adliyesi ağır ceza mahkc • 

ınesi salonu Ankara nafıasının yapmış 
•ılduğu keşfine göre değiştirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 
kuruştur. Üç bin iki yüz yirmi iki lira 
yetmiş iki kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 242 
liradır. İki yüz kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustos 939 pazar
tesi günü saat 15.30 da (on beş buçuk) 
da Ankara adliyesinde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni v, hususi şartnamesi, ke
şif evrakı ve yapılacak işin krokisi 
Ankara C. Müddciumumiliğinde gö -
rülebilir ve izahat alınabilir. (3352) 

13318 

Benzin olanacak 
Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ankara C. müddeiumumiliği 

emrindeki hizmet otomobili için 500 
teneke benzin açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1587 lira 50 
kuruştur. Bin beş yüz seksen yedi lira 
elli kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 119 
liradır. Yüz on dokuz liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustos 939 pazar
tesı gunu saat 15 a~ Ankara acfliyesı 
binasında toplanacak satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 1 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi An· 
kara C. M. U. liğinden parasız olarak 
verilir. (3353) 13319 

Kôtip alınacak 
Muvakkat teminat (4767) liradır. 1 - Belediye su işleri müdürlüğü -

Eksiltmeye girmek isteyenle - ne bir yüksek mühendis alınacaktır. Ankara C. MüddeiumumiJiğin-
rin ihale gününden sekiz gün evel 2 - Kadroya göre aylık ücret 300 den ! 

Zonguldak vilayetine müracaat ede - liradır. Ancak isteklilerin vaziyetle _ Münhal olan. Po~a:lı kazasına ~ir, 
rck vilayet makamından alınmış mü - rine öre yeni hükümler dairesinde Ankara cezaevıne ıkı adet onarlıra 
teahhitlik ehliyet vcsikasiyle ticaret ücret gverilecektir. maaşlı katiplik için 14. 8. 939 pazartesi 
odasından bu yıl içinde alınmış vesi - 3 _ İsteklilerin aşağıda yazılı ve- günü saat 10 da m~sabaka imtihanı 
ka ve teminatları ile birlikte teklif sikalarla su işleri müdürlüğüne müra- yapılacaktır. Memurın kanununun 4 
mektuplarını yukarda yazılı günde caatları ilan olunur. üncü maddesinde yazılı evsaf ve şera-
ihale saatinden bir saat evelinc kadar A _ Di loma iti haiz bulunan isteklilerin imtihana 
daimi encümen reisliğine vermeleri B) ŞimJye kadar çalıştığı yerler iştirak etmek üzere istida ve evrakı 
ilan olunur. (5923) 13602 den alınan vesikalar. müsbiteleriyle birlikte 12. 8. 939 cu-

D) Fotograflı bir istida mar~esi gü~.ü sa~t 13 ç.~ kadar Ankara 

Ambar yapt1rılacak 
Karacabey Harası Müdürlüğün 

den: 

E) Hüsnühal şahadetnamesi Adlıye encumenıne muracaat eyleme-
.<35o5) 13478 leri lüzumu. (3734) 13686 

İki merkep ve ikı Kuzu sahlacah 
Ankara Belediyesinden : 

Başı boş olarak sokakta zabıtayı be
lediye memurları tarafından bulunup 
at pazarından Kıbrız hanında muhafa
za edilmekte bulunan iki merkep iki 

/ . 
Kazalar . . ' .. 

Harta yaptırılacak 

Müessese merkezinde 35674 lira 78 
kuruş keşif bedelli yem anbarı inşa
sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 21 ağustos 939 
pazartesi günü saat on beşte Bursa 
veteriner müdürlüğü dairesinde yapı 
lacaktır. 

kuzunun sahibi zuhur etmediğinden Nazilli Belediye Riyasetinden: 

Muvakkat teminat 2675 lira 60 ku· 
ruştur. . 

Bu işe ait mali, fenni, şartname. mu 
kavele proje ve keşif iki lira bedel 
mukabilinde hara muhasebesinden ve
rilir. 

Taliplerin Bursa nafıasında alacak
ları bu işe ait ehliyet vesikası teminat 
ve sair evrakiyle birlikte 2490 numa
ralı kanunun hükiimleri dahilinde tek 
lif mektuplarını eksiltme günil saat 
on dörde kadar Bursa veteriner mü 
dürlüğüne içtima edecek Hara inşaat 

. komisyonuna tevdi etmeleri şartname 
vcsair evrakı görmek isteyenlerin Ha 
ra muhasebesine müracaatları. 

(5753/ 3S12) 13534 

Sahhk (am ve köknar ağa(lan 
Çankırı Orman Çevirge Müdür· 

lüğünden : 
1 - Çankırı vilayetinin Çerkeş ka

zası daihilinde kain hudutları şartna
mede yazılı "Çit,, devlet ormanından 
bir sene zarfindan ormandan çıkarıl -
mak üzere "3308,, m3. dikili çam "123" 
m3. dikili köknar ağacı 20 gün müd -
detle ve kapalı zarfla arttırmıya ko
nulmuştur. 

2 - Arttırma 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat ıs de Çankırı orman vcçir
ge müdürlüğü binasında yapılacak -
tır. 

ı - Çamın beher metre mikap gay-

16. 8. 939 tarihine müsadif çarşamba Nazilli belediyesince şehrin 1/ 2000 
günü Kıbrız hanında satılacağından mikyaslı imar hartası mevcut a~ağı 
hazır bulunan memurumuza müraca - Nazilli kısmının 1/ 1000 mikyaslı tcs -
atları. (3733) 13685 viye münhanili hartasiyle meskun ve 

Fen memuru aranıyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Su işleri idaresi için nafıa vekaleti 
teknik okulu mezunu veya vekaletten 
ruhsatnameyı haiz bir fen memuru a
ranmaktadır. Ankara Belediyesi su iş 
leri müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

(3708) 13676 

, Ticaret-Vekôleti 
' .. ~ 

Elektrik ve makine mühendisi 

ve bir fizisyen alınacak 
Ticaret Vekaletinden : 

Ölçüler ve ayar müdürlüğünde mün 
hal bulunan 300 ve 250 lira ücr~tli fen 
müşavirlikleriyle 200 lira ücretli kon
trolörlüklere barem kanununun hü -
kümleri dairesinde elektrik ve maki -
ne mühendisleri ve bir fizisycn alına
caktır. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri 
ve bir adet fotoğraflariylc birlikte iç 
ticaret umum müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. (3706) 13675 

gayri meskun 120 hektarlık sahasının 
1/ 500 mikyaslı hali hazır kadastro ve 
hartalarının ahını işi 2490 No lu ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu 
işin bedeli keşfi 3000 liradır. Muvak
kat teminatı 225 liradır. Eksiltme 21. 
8. 939 pazartesi günü saat 16 da Na
zilli belediye binasında belediye encü 
meni tarafından yapılacaktır. Teklif
ler tayin edilen günde saat 15 şe ka -
dar Nazill belediye reisliğine verilme 
si veyauht posta ile bu saatten evel 
gönderilmiş bulunması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin bu işe benzer iş yaptıkla
rına dair almış oldukları vesikalara 
istinaden ihale tarihinden 8 gün evel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait tica
ret odası vesikalarını teklif mektup -
!arına koymaları lazımdır. 

(5928) 13601 

Elektrik tesisatı i(in müteahhit 
aram yor 

Bodrum Belediyesinden 

Bodrum belediyesinin (30014) lira 
(10) bedeli keşifli elektrik tesi
satı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

·Sihatve lçtimaiM~v:· 
. ' .. 

_, , ... .ı~ 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka· 

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük kaloriferler daire
si için açık eksiltme ile yetmiş beş 

ton yerli kok kömürü satın alınacak -
tır. Beher ton için tahmin edilen be
deli yirmi altı (26) lira ve muvakkat 
teminatı yüz kırk altı (146) lira yir -
mi beş (25) kuruştur. Açık eksiltme 
28. Ağustos 1939 pazartesi günü saat 
11 de umum müdürlük satın alına ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartname -
sini görmek isteyenlerin ayniyat mu
hasibi mesulllüğüne müracaatları . 

(3732) 13684 

Mı.htelif mobUye alınacak 
Maarif Vekiı)etinden : 

1 - Ankara Hamamönündeki orta 
okul için yazıhane, etajer, şezlong, 

koltuk, muhtelif masa, sandalye, pa -
rovan alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6390 lira ve 
muvakkat teminat 479 lira 70 kuruş · 
tur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
28. VIII. 1939 tarihine müsadif pazar
tesi günii saat 15 de Vekalet levazım 
müdürlii ğündcki komisyon önünde ya 
pılacakt.ır. 

4 - Şartname ve saireyi öğrenmek 
isteyenlerin levazım müdürlüğüne 

müracaatları. 
5 - Kapalı ve mühürlü teklif mek

tuplarınm ihale saatinden bir saat e
veline kadar komisyona teslim edil -
mesi lazımdır. 

Posta ile vaki oJacak gecikmeler -
den mesuliyet kabul edilmez. 

(3722) 13679 

. ·Ankara Yoliliği 

Hükumet konağı 
• 
ınşası 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli (21.343) lira (33) ku -

ruştan ibaret bulunan ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılan Polatlı 

hükümet konağı inşaatı için ihale gü
nü zuhur eden taliplerin vaki teklif -
leri layiki had görülmemiş olduğun -
dan 12. 8. 939 cumartesi günü saat 11 
de ihalesi yapılmak üzere yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (1600) lira (75) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odasının vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu işe ait ol · 
mak üzere alacakları .ehliyet vesika • 
lariyle birlikte sözü geçen günde sa -
at 10 na kadar teklif zarflarını nafıa 

komisyon reisliğine vermeleri; buna 
ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(3350) 13308 

Sömikok ah nacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez ilk okullarına 
azami (525) asgari (420) ton sömikok 
kömürü kapalı zarf suretiyle alına -
caktır. Beher tpnunun muhammen be· 
deli 25 lira 75 kuruştur. 

2 - Münakasaya girecekler en ço
ğLınun muhammen bedeli üzerinden 
% 7,5 nispetindeki muvakkat akçesi· 
ni hususi muhasebe veznesine yatır
maları ve makbuzunu kanuni tarifata 
göre tanzim edecekleri teklif mek
tubu.nun içine koymaları lazımdır. 

3 - Asgarisinin bedeli (10815) li
ra en çoğunun bedeli (13815 lira (75) 
kuruştur. 

4 - İhale 21 ağustos 1939 pazartesi 
günü saat ıs de vilayet konağında da
imi encümeninde yapılacaktır. İstek· 
lilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün kültür direktörlüğüne müracaat-
ları. (3594) 13576 

Zayi - 18 ağustos 1926 tarihinde 
Turgutlu kasabası cümhuriyct ilk o
kulundan almış olduğum diplomamı 
kaybettiğimden yenisini alacağım es
kisinin hükmü olmadığını ilan ede -
rim. 

Beypazar jandarma birliğinde ya 
zıcı onbaşısı Zihni oğlu Seyit Ali 
Öz civan (3010). 

-11-

İnsaat ilanı 
..;, 

Türkiye Demir ve Çelik Fabri
kaları müessesesi Müdürlüğünden : 

1. - Türkiy~ Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi İ§· 
çileri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev intaatı vahidi fi. 
yat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2. - ltbu in§aatm muhammen keşif bedeli 374,355.72 
liradır. 

3. - Eksiltme evrakı 12.50 lira mukabilinde Ankara' da 
Sümer Bank muamelat şubesinden, lstanbul' da Sümer 
Bank ıubeıinden ve Karabük'te Demir ve Çelik F abrikala
rı Müessesesinden alınabilir. 

4. - Eksiltme 18.8.1939 cuma günü saat 14 te Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

5. - istekliler teklif evrakı meyamna şimdiye kadar 
yapmış oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve 
hangi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
larını koyacaklardır. 

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

le günü saat 13 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar 
gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması la
zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü
essese mesuliyet kabul edemez. 

8. - Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser-
besttir. 2954 

Elektrik a!ôtı ahnacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu DirP.ktörlüğünden : 
Okulumuz elektrik laboratuvarı için muktazi ve şartnamesi mucibince 

aşağıda yazılı iki parti elektrik alatı ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve ek
siltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiği vesaiklc ve teminatlariyle 
birlikte 14 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 te Ankara Okullar Sağış. 
manlığı binasında toplanacak alım satım komisyonunda bulunmaları. 

Cinsi Miktarı Tutarı İlk pey akçesi 

Elektrik alat ve malzemesi 16 kalem 
Laboratuvar ölçme alatı 6 .. 

1997 lira 
926 

(3383) 

149.77 
69.45 

13350 

Kayt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak is ti yenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra· 
caatları. (5850-3562) 13540 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonluğuna 

Muhammen F. Tutarı Muvakkat T. İhale 
Erzak cinsi Miktarı Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. tarih ve saat 

Sadeyağı 29200 Kg. 105 30660 2299 50 19-VIII-1939 10 
Kuru soğan 36100 

" 7 2527 
İnce tuz 10500 

" 
7 735 

Pastırma 530 " 70 371 
Salça 3430 

" 
35 1200 50 

Kuru fa~ulya 13500 
" 

18 2430 
Patates 36100 ,, 8 2888 
lhlamur 20 ,, 100 20 
Çay 250 .. 360 900 
Nohut 5400 ,, 17 918 
Barbunya fasulya 7300 

" 
ıs 1095 

Bulgur 3725 ,, 12 447 1465 68 62.5 19-VIll-939 
Vanilya 490 paket 10 49 10.30 
Kuru sarmısak 514 Kg. 30 1S4 20 
Karabiber 57 " 120 68 40 
Kırmızı biber 31 

" 
50 15 50 

Kara mercimek 2080 .. 15 312 
Kırmızı mercimek 1160 " 

15 174 
Kimyon 20 ,, 160 32 
Kakao 98 ,, 140 137 20 
Sebze (konserve) 
(bir kiloluk) 4150 kutu 31 1286 50 
Kuru bamya 350 Kg. 110 385 
Börülce 880 

" 
20 176 

Şeftali konserve 1410 kutu 75 1057 50 
Soda 17860 Kg. 9 kr. 1607 40 
Zencefil 13 ,, 200 26 
Tarçın 18 .. 240 43 20 
Kahve 64 .. 130 83 20 
Salep 22 ,, 250 55 
Limon tuzu 40 ,, 100 40 
Kuru bezelye 1235 

" 25 308 75 
-----
19542 35 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ihtiyaç miktarı eksiltme şartnam1;-
sine göre komisyonumuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarf su
retiyle münakasaya konulmuş ve her partinin teminat miktarı ile ihale ta
rih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat teklif 
edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler 

,kabul edilmiyecektir. 
3 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden 

aşağı olacaktır. 

4 - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat Okulunda toplanacak komisyon 
huzurunda belli gün ve saatte yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret
hane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik. 
ten alma vekaletname ile komisyona baş vurmaları. 

6 - Kapalı zarf eksiltmelerinin yukarda sayısı yazılı kanunun 32 ve 
33 üncü maddelerine uygun olması lazımdır. 

7 - Eksiltme' şartnamelerini görmek istiyenler Ankara'da Mektepler 
Mubascbeciliiinde komisyon katibine baş vurabilirler. (3483) 13456 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 

mikroplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 

HELMOBLÔ 
Böbreklerin çahtmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni 

bel soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini giderir. Bol idrar temi·n eder. idrarda kumların ve mesanede taşların te§ek
külüne mani olur. Her Eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLO idrarınızı tem izliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14-7-932 tarih ve 2/ 27numarah ruhsatını haizdir. 5031 

HASAG 
Lüks lambaları 

Ankara satJŞ yeri 

NIYAZl ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

2059 

Zayi - Mülga Akşehir idadisinden 
aldığım şahadetnamemi yitirdim. Ye
nisini çıkartacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 
(3009) Rauf Cevdet Arın. 

YÜK VE YOLCU 
gemileri • 

ınsası 
..;, 

Münakalôt Vekôletinden : 
ı - Devlet deniz yolları işletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
gemisinin inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti ev
veliye ile .mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar lstanbulda Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve lngilterede Londra Türk Tica
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir . 

.::!.llllllllllllllllllllllllllllllllJllllJlllJJllllllllllllllllllJlllllllllllllllll!:. ------- Ecnebi memleketlere 
talebe gönderiliyor 

------- HR5RRRT 
" 51hhalinizi 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç ıs Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal Plan ve detay re
simleri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini lstanbulda 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları ' 
şarttır. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

-
---------Maden tetkik ve arama Enstitüsü ~ 

Genel Direktörlüğünden : -----
I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- E: 

de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- =: -çilecektir. == ---II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: 

a) Türk olmak, 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sı- =: 

bati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) -

e) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış § 
bulunmak, ----d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

---III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: -a) Nazari hesap, ---b) Cebir, --c) Hendese, ---d) Müsellesat ---e) Fizik ---f) Kimya 
g) Jeoloji ---i) Ecnebi' bir dil. 

IV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- = 
raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, E 
kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. := --- Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- := = bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve =: = alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- =: 

;: kaya i§tirak etmi§ olmakla peşinen kabul etmiş aayılacaklardır. ------------
-V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin ;: 

bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-:= 
ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek· =: 

:: ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. :: ------------------

-
VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve § 

mühlet şunlardır: = 
a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. = 
b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. == 
c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. =: 

--- VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- = 
=: sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların =: = tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- ;: -= racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- =: 
= lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- =: 
=: lan günde öğleden evet Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- := 
:::: zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 := 
~llllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.:!.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. -- -- --
~ HOHNER Akordeonları ------- --= Ankarada'ki acentesi AKORDION'ların zengin çeşitleri =: 
E: geldiğini, taksitle de satış yapıldığını sayın alıcılarına bil- §!§ = dirir. = 
= Anafartalar Cad. Utku sokak (1) No. lu = 
§Gramfon, Radyo v~ Akordeon satış yeri§ = (3008) = - -
":11111111 ili ili l lll lll llll ili lll l lll l l lll l l I il l l l il llll l l l l lll l l l l l l il llll llll lllF 

Bira u<uzhyor 
İnhisarlar Baş Müdürllüğünden : 
15 Ağustos 1939 sabahından itibaren müdafaa vergisi 

de dahil olduğu halde biraların 50 santilitrelik bir tiıesi 16 
kuruş ve 62 aantilitrelik aalon birasının bir tiıesi 20 kuruta 
indirilecektir. 

1 - Sayın halkımızın mezkur tarihten itibaren gösteri
len fiyattan fazlasrna bira almamaları. 

2 - Ellerinde birası bulunan mahf el, kulüp, lokanta, 
bahçe, bar, gazino ve bayilerimizin 14 ağustos 939 saba
hından itibaren akşam saat 17.30 za kadar 26 kuruşluk 
damga pulunu havi bir beyanname ile 15 Ağustos sabahı
na kalacak biraların hacmi, nevi ve adedini Ba§müdürlü -
ğümüz satı~ şubesine bildirmeleri ilan olunur. (3721) 

13678 

IP/Jditl ediyor 
4 - Teklifler lstanbulda Devlet Denizyolları Işletme Umum 

Müdürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse· 
seler arasında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa-

rJı <0A 

OffLfllll 
iT 

ile öl. ilrünüz 

hibi selahiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111L. = ----------------------çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 
getirdiği için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık. : 
İstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız istifadenizdir. : -

~ M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No.1-59 ~ -

-- Saym müşterilerimize ---------- İzmit Kağıt Fabrikamız bütün --- Ambalaj kôğıtları ve mukavva -----------
--- Telefon: 2246 2879 : -- -'ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. 

U"'uml deposu : f. llrHPI•. lllan•ut, Cilala, Voy•ada Hao 1 .:!11111111111111111 i LA Ç LA R 1 N 1Z1 11111111111111111!:. 

Yeni Eczane üstünde 

T ahlilôt Laboratuarı 
Kınacı Han pasajı N o. 1 Tel. 1725 

İdrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

imya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

Tahsildar aranıyor 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
merkez ilçesine bağlı Dumlupınar ka
mununa bir tahsildar alınacaktır. Mat 
10.p evsafı haiz bir kimse seçilmek 
üzere arzu edenlerin her gün saat 18 
den 19 kadar Samanpazarında Evkaf 
apartmanında kamun merkezine mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

Zayi - Ilgaz kazası nüfus müdür -
lüğü ile Ilgaz askerlik şubesinden al
dığım nüfus tezkeremle askeri vesi -
kamı ve para çantam ile birlikte zayi 
eyledim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur . 

Ilgazlı Kara Mustafa oğulların -
dan Mehmet oğlu Sadık Karahi
sar. (3020) 

Diş Tabibi -

Danyal Tuna 
Kooperatif arkasında Ali Nazmi 
apartmanı No, 3 de Tel: 1238 

ULUS - 20. inci yrl. - No: 6474 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

ULUS Baamıevi ANKARA 

ikmale kalan talebeler 
Tecrübeli muktedir muallimler ma

rifetiyle Riyaziye lisan ve diğer ders
lerden süratle yetiştirilir. Ulusta ZD 
rumuzuna mektupla müracaat. 2971 

= S k . nden yaptırınız. Avrupa ve ~ = a arya Eczanesı yerli ilaçlar her çeşidini (Ko-S 
:= dak) marka rontken filmlerinin tazesi·ni ehven olarak ecza- = = hanemizde bulabilirsiniz. İş Bankası karşısında. Tele- 5S 

fon: 2018 3019 =: - -':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

3 çeŞit yiyecek ahnacak 
Kütahya 6 sayılı J. Okulu Komutanlığından : 

Tutarı 

Lira Kr. 

24975 

Alınacak erzakın 
Miktarı 

Azı Çoğu 

250000 270000 

Erzakın beher kilo-
su için tahmin 
edilen bedel 

Kr. Sa. 

9 25 

% 7,5 muvakkat 
teminat 
miktarı 

Lira Kr. 

1873 12 

İhalenin 
gün. Saat 

22.8.39 Salı 11 

Erzakın 
cinsi 

Ekmek yerli 
ıekstra 

13200 50000 60000 22 • 990 22.8.39 Salı 14 Sığır eti 
8400 6000 8000 105 630 22.8.39 perşembe 16 Sade yağı 

1 - Okul eratının 1 Eylül 939 tarihinden 31 Ağustos 940 nihayetine kadar bir yıllık ekmek, sığır eti ve ııade 
yağı ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 22-8-939 salı günü yukarda ve hizalarında yazılı saatlerde ihalesi yapıl· 
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve erzakların hizalarında yazılı miktarda teminat akçe veya mektupla
riyle 939 yılına ait ticaret odası vesi kası ve (2490) sayılı kanunda yazılı sair vesaikle birlikte gösterilen saat• 
terden birer saat evel okulumuzda müteşekkil komisyona vermelerini. 

3 - Sıhhi ve umumi şartnamesi Okul K. lığında görülebilir. 13506 

Röntken malzemesi alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Ba~hekimliğinden : 

Cins ve miktarı Muhammen bedeli 

1 - 180. Kv lik tevettüre dayanan, 
şuadan ve elektrik çarpmasından mab 
fuz derin tedavi statifi. Ampul mah • 
fazası porselenden, 6. metre kablo. 
Yağ soğutma tertibatı ve elektrikli 
süzgeç sigortası tertibatı olacaktır.) 

2 - Cift cam cidarlı derin tedavi 
ampulu: 200. Kv. lik bir tane ) 

3 - Tedavi Tübüsleri komple. ) 
3500 lira 

Muvakkat teminatı 

262 lira, 50 kuruş. 

ihale tarihi 

23. 8. 939 çarşamba 
saat 14.00 

4 - Tedavi filitreleri komple. ) 
ı - Hastaneye lüzumu olan, yukarıda müfredatı yazılı dört kalem röntgen malzemesi açık eksiltmeye ko • 

nulmuştur .• 
2 - Talipler ihale günü muvakkatteminatlariyle birlikte, hastanede müteşekkil komisyona müracaat etme • 

leri. 
3 - Şartnameler her gün Ankara Nümune hastanesinde görülebilir. (3601) 13580 

·YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Beyaz melek 
Simone Simon 

.............................................. ttll 11 

Gündüz iki film 

1 - Kontes Valevska 

2 - Aşk Bahçeleri 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 • 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Memnu geçit 

2 • İntikam 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 Gece 21 de .................................................... 
Halk matinesi 12,15 de 
GÜNEŞ KIRALI 

BU GECE 

Kadınlar kulübü 
Danielle Darrieux .................................................... 

Gündüz iki film 

1 - Tarakanovo 

2 - Kadınlar kulübü 
Seanslar : 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 21 de 

BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemasındaASI GENERALiN SON EMRi 
. 


