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-1-
Saatkadar 
devam etti 
İstanbul, 11 (Telefonla) -

Bir müddettenberi Akdenizde 
ve Adalar denizinde hususi 
mahiyette bir seyahat yap
makta olan dost ve müttefik 
Romanya Kıralı Sa Majeste 
Kıral Karol ve veliaht Altes 
Prens Mikael bugün saat 14.50 
de Luçyafarul yatiyle limanı
mıza geldi. Yat Do!mabahçe 
önlerinde demirledi. Hariciye 
Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu, 
Cümhurreisliği Umumi Katibi 
B. Kemal Gedeleç ve ba~yaver 
B. Celi.l'dan mürekkep bir he
yet Dolmabahçe sarayından 
huauai bir motörle yata gide• 
rek dost memleket hükümda
rını selamladılar. Veliaht Al
tes Prens. saat 15,45 te bir mo-
• ._. .. ·- .aJ111C .. -...,. ... ~..a:oa aa.. ~cnıı ~ 

otomobille bir gezinti yaptı ve 
ak§am üzeri tekrar yata dön
dü. 

Sa Majeste Kıral Karol sa· 
at 17,15 te lacivert bir caket 
ve beyaz pantalon giyinmiş ol
duğu halde hususi bir motörle 
Dolmabahçe sarayına gittiler. 
Cümhurreisimiz İsmet İnönü 
kendilerini saray nhtunmda 
karşıladılar. İki dost ve müt
tefik memleket devlet reisleri
nin buluşması çok samimi ol· 
muş ve Milli Şefimiz, Majeste 
Kıral Karol'e seyahatlerinin 
nasıl geçtiğini sormu§tur. Ma· 
jeste te§ekkür ederek seyahat
lerinin çok iyi geçtiğini söyle
dikten sonra beraberce saraya 
girmitlerdir. Cümhurreisimizle 
Majeste Kıral Karol Dolma· 
bahçe sarayında bir saat kadar 
görüşmiqlerdir. Akşam üstü 
Majeste Kıral Karol gene rıh
tnndan bir motörle Luçyafarul 
yatına geçmit ve Milli Şefimiz 
ismet İnönü tarafından uğur· 
lanmııttır. 

Dost memleket hükümdarı· 
ru ve veliaht Prensi getiren 
Luçyafarul yatı akıtam geç va
kit, Romanya'ya gitmek üzere 
İstanbul limanından ayrılmış-
ln'. 

....... ef'imiz ral Karol'la görüştü 

• 

Manevralar hakkında dün Cümhurreisimize izahat veren Orgene
ral Fahrettin Altay, Orgeneral Asrm Gündüz ve General 
· Zeki ile görü§ürken 

ve 

Cümhurreisimiz 
. ... . . . . ·- . ı .. 

manevralarda . . . , ·. ·, . . . ' 

hazır bulunacak 
İnönü 

büyük 

İstanbul'da candan 
' 

tezahürlerle karşılandı 
ıstan-ouı, ı ı \ ı eıeronıaı - ~umnurreısımız rsmet ınonu, yanıar n· 

da refikaları ve Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu olduğu halde 
bu sabah saat 10.08 de lstanbul'a şeref verdiler. 
Haydarpaşa gan sabahın erken saatlerinden itibaren Milli Şefimizi 

karşılamak için biriken büyük bir halk kütlesiyle dolmuştu. Karşıla -
mrya gelenler arasında İnönü'nün İstanbul' da bulunan iki oğlu ile Ge
nel Kurmay İkinci Reisi Orgeneral Asım Gündüz, Birinci Ordu Müfet· 
tişi Orgeneral Fahrettin Altay, General Osman Tufan, Nafıa Vekili -
miz General Ali Fuat Cebesoy, Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar, Maa
rif Vekilimiz B. Hasan -Ali Yücel, Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôztrak, 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi B. Numan Menemencioğlu, İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar ve mezunen burada bul~an B. 
Nevzat Tandoğan, Sabık Başvekil B. Celal Bayar, İstanbulda bulunan 
bir çok mebuslar, ve Romanya Büyük Elçisi B. Stoyka bulunuyordu. 
Cümhurreisimiz ismet İnönü'nü 

İktisadi inkişafımız için yeni tedbirler 

Sümerbank ve Etibank' a 
yeni bir sekil verile<ek 
Bu iki bankanın bankacıhk fonksiyonları ile 

fabrika ve modern tesis ve işletme işleri ayrılacalC 

Bir endüstri ve maden finansman 
ve kredi bankası kurulacaktır. 

Ziraat Vekili 

Bolu'ya gitti 

Ziraat Vekilimiz Muhlis Erkmen 
yanında Orman Umum Müdürü oldu
ğu halde dün saat 17.20 de kalkan 
Zonguldak treniyle Bolu'ya gitmek 
üzere Karabük'e hareket etmiştir. Zi
raat Vekilinin bu seyahati bir hafta 
kadar sürecektir. 

İktisat Vekilimiz 

8. Hüsnü Çakır'ın 

gazetemize beyanatı 
Dün bir arkadaşımız, İktisat Vekili B. Hüsnü 

Çakır'ı makamında ziyaret etmiş ve kendisiyle, son 
zamanlarda ortaya atılan Sümerbank'la Etibank'ın 
lağvı şayiaları mevzuu üzerinde görüşmüştür. 

Bu iki rniill bankanın lağvedilerek devlet işlet -
melerinin iktisat Vekaletine bağlanacağı hakkın· 
daki haberler, memleketin içinde ve dışında mü -
him akisler bırakmıştı. Vekil, bu şayiaların hakiki, 
mahiyetini şu c:ümlelerle izah etmiştir : 

Salzburg 
görüşmeleri 
dün başladı 

"- Filhakika son günlerde matbu
atta Sümerbank ve Etibankın vaziye • 
tiyle devlet sanayi ve maden işletme
lerine verilecek şekiller hakkında ha
kikata uymıyan haberler intişar et
mektedir. Binaenaleyh hem fena te -
sirleri de davet eden bu haberleri tas
hih, hem de memleketimizde sanayi 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

getiren tren Hay~a~paş~ .garında J 
durduğu zaman Mıllı Şefımız ve re
fikaları vagonun penceresinden ba
karak kendilerini karşılamıya ge
lenleri selamladılar. Cümhurreisi -
miz kendilerini karşılamıya gelen -
lerin ellerini sıktıktan sonra yürü -
miye başladılar. Halk coşkun teza
rürlerde bulunuyor ve Milli Şefi 
alkışlıyordu. 

Adliyede tôlik 
derdine devô ! 

Dün gece Londra 
zifiri karanlık 

içinde kaldı 

lıık söndürme talimi 
muvaff akiyelle yapıldı 

Londra, 11 a.a. - Gece bütün Lon· 
dra'da ışıkları tamamiyle söndurme 
talimleri yapılmıştır. 

Milli Şefimiz ' Haydarpaşadan de 
niz yolları idaresinin Ülev vapuriyle 
doğruca Dolmabahçe sarayına gitti -
ler. Vapurun güvertesine çıkan Mil -
li Şef henüz rıhtımda bulunan Orge -
neral Fahrettin Altay'ı görünce ken
disine : 

- Manevraya ne zaman gidiyorsu
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Davaların süratle görülüp bir karara 

bağlanması için tedbirler alınıyor 

Adliye Vekilimizin beyanatı 

Tayyarelere karşı müdafaa teşkila
tını yapmağa memur nazır Sir J ohn 
Anderson, gece bütün Londra'da tef· 
tişlerde bulunduktan sonra, şafağa 
doğru, gazetecilere demiştir ki: 

Fransız - İngiliz a_skeri 
heyetleri Moskova' da 

İstanbul, 11 (T elefon)a) - Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 
bugün öğleden sonra İstanbul adliyesine giderek tetkiklerde bu· 
lunmuştur. Bu sırada muhtelif adliye mensuplariyle görüşen Ve
kil davaların daha süratle yürümesi için yapılacak yeni teıkilat 
ve diğer hususlara dair gazetecilere fU beyanatta bulunmuıtur: 

- Geçen sefer geldiğim zaman gö
rüştüğümüz gibi size mahkemelerde
ki işlerin daha çabuk yürümesi cihe
tinin bilhassa tetkik edildiğini söy
lemiştim. Bu tetkiklerin neticesi a
lınmıştır. Mahkemelerin daha çabuk 
işler bir hale gelmesi için türk mille
tinin türk adliyesinden beklediği 
hizmetleri yani adaletin çabuk ve kati 
surette tevzii işini temin için bazı 
kararlar almak üzereyiz. Bu kararları 
şimdi size tafsilatiyle bildirmekte ' 
beni mazur görünüz. Tekarrür eden 
esasları teferrüatiyle zamanı geldiği 
vakit size anlatacağım. Fakat şimdi
den şunu söyliyebiJirim ki değerli, 
zeki, vakur ve kanatine merbut müsta

Kont Ciano ve fon Ribbentrop 

Salzburg, 11 a.a. - Kont Ciano, öğ
le üzeri buraya gelmiş ve istasyonda 
B. fon Ribbentrop tarafından karşı -
lanmıştır. İki hariciye nazırı, halkın 
alkışları arasında eveıa otele oradan 
da Fuschi şatosuna gitmişlerdir. Gö

rüşmelere şatoda başlanmıştır. 

"- Bu gece yapılan ekzersizler, bü 
tün ışıkların söndürülmesi gibi çok 
güç bir meselenin halli bahsinde ga
yet faydalı bir tecrübe teşkil etmiş
tir. Bu geceki müşahedeler, büyük 
bir kıymeti haiz bulunmaktadır ... 

Nazır, hava şartları hakkında da, 
bundan daha kötü olamazdı demiştir. 

iki tayyare düştü 

Londra, 11 a.a. - Bütün ışıkların 
söndürülmesi ekzersizleri esnasında 

iki tayyare Susse'de Tatsfield'de yere 
düşmüş ve bu iki tayyarenin pilc':ları 
bulunan iki subay ölmüştür. 

Moıkova'dan bir görünüş: Kremlin sarayı 
!nciliz • Fransız askeri heyetleri dün Leningrad'dan Moskova'ya gelmişler ve ilk 

teması Mareşal Voroşilof'la yapmışlardır. Görüşmeler bugün saat 11 de ba§hyac:akur. 
. (Haberlerimiz 3 üncü sayfadadır.) 

kil türk hakimlerinin alınmakta olan 
bu yeni tedbirler sayesinde bilhassa 
İstanbul gibi adliye işlerinin pek te
raküm ettiği bir yerde cümhuriyet a
dına daha çabuk adalet tevzi edecek
lerine emınım. Mahkemelerimizde 

{Sonu 6 ıncı sayfada) 

Milli Müdafaa Vekili 

İstanbul' a gitti 
Milli müdafaa vekili general Naci 

Tınaz dün akşam 17 trenine bağlanan 
hususi vagonla İstanbul'a hareket et
mişlerdir. İstasyonda Milli Müdafaa 
ve genel kurmay ileri gelenleri tara -

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar fından uğurlanmıştır. 

Tam bir muvallakiyet 

Londra, 11 a.a. - Dün gündüzün 
yapılan hava manevraları ve g~ •• le
yin de şehrin karartılması ta•· ·~ri 

hakkında gazetelerin müşahec! .!eri 
hilafına olarak hava nezareti nesret
tiği bir tebliğde mezkur manevr:ııa -
rın tam bir muvaffakiyetle neticelen 
diğini bildirmektedir. 

Evening Starıdard gazetesinin ha
va muhabiri geceleyin bombardıman 
tayyareleriyle uçtuğunu, şehirde bir
çok ziya görüldüğünü ve beraberle
rinde uçtuğu pilotların sözlerine at
fen bu ziyaların tecrübeli bir pilota 
şehri tesbit etmeğe kafi gelebileceği
ni ısrarla yazmaktadır • 
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İnsan ve kültür: 

Kendisine zarar veren 
propaganda 

Serseri 
yahudiler 
İzmir'deki yahudi 

Alman propaganda nazırı Dr. , Ortadaki hal ve manzara! d 
Göbbels, Venedik'te serbest mes- bundan ibarett ir A b .. a~. ~~ 
1 kl b. ı· w• • 1 d b" R • ca a uçuncu 

vapuru dünde 

hareket edemedi e er ır ıgının top antısın a ır ayh'm propaganda n b k 
k .. ı· k .h . rih" azırı, u a-nutu soy ıyere , mı verın ta ı darcık olsun etraf ·· · . . . ını goremıyor İzmir, 11 (Telefonla) - 600 Çek 

yahudisini hamil Marisa vapuru bu
gün de limanımızdan kalkamamıştır. 
Akdneizde aynı şekilde üç vapurun 
daha dolaştığı, bunlardan başka Feni
ke'ye iki vapurun geldiği, birinin ka
raya oturduğu, bilahare yüzdürüldü
ğü, yolcuların tekrar vapura bindiril
diği söylenmektedir. 

mısyonundan bahsetmı§tır. mu? Ve nasıl oluyor d b. d 
D G .. bb ı • ·· "h . a, ır yan an r. o e s e gore, mı verın ta- sulh cephesinin bir b ı · 

"h ·· ·· d ·· · ld w . çem er eme sı • n onun e uzerıne a ıgı vazıfe, ya.seti oldugwunu "d..ı· ed k b" . . .. ı PU\ er en, ıl' 
mılletler arasındakı hukuk musa- yandan mihv · d" k d. · · .. d l . . ·11 l . ' erın ._.. ı en ısını 
vatı muca e esını mı et erın hüri- tecrit etmesı· d k l b ·b· · · · k . . eme o an u gı ı 
yetın~ temın etme suretiyle bıtir- mütalealarda bulum .. ~r. Daha ge· 
mektır. Geçen asırda, fransız ihti- cenlerde ı·ng"l " h · · 
1
• . . . . . ... , ı ız arıcıye nazın 
alı Avrupa bur1uazısını huriyetle. Lort Halı"faks 'h ,. h" k" . , mı ver ı ıç ımse-

rıne kavuşturmuş ve bunu yaptığı nin tecrit etm k · t d. • · · ı · · f.k. ı ·· · d b"" .. . e ıs eme ıgını yanız 
ıçın, ı ır er uzerın e, uyuk otorı- mihverı"n kend" k d" • · k · . . ı en ısını, e onomı· 
tesını kurmıya. '?uvaffak olmuştu. sinde, politikasmda ve ideolojisin • 
Tıpkı bunun gıbı, bu asırda da, Al· de tecrit eylediğini i§aret etmi§ti 
manya ve halya'da doğmuş olan Dr. Göbbela'in son beyanatı bun~ 
hareket, Avrupa milletlerini hüri- sarahatle teyit etmektedir. Bilmiyo
?'ete .~~vu.ş~uracak .v~ bunu yapmak ruz, doktorun vazifesi mukabil ta
ıstedıgı ıçın de, fıkırler Ü:terinde rafın devlet adamlartna hak mı 
büyük otoritesini tesis eyliyecektir. verdirmektir yoksa, Venedik'e ha-

Çek yahudilerine yardım cemiyeti
nin Varşova mümessili tayyare ile İs
tanbul yolundan bugün şehrimize gel
miş, alakadarlarla temas etmiş, sonra 
vapura giderek musevilerle görüşmüş 
tür. Mümessil kendilerine itidal tav
siye etmiş, sahillerimize çıkmalarının 
imkansızlığını anlatmıştır. Yahudiler 
ısrarda devam etmekte, vapurun için
de bağırıp çağırmaktadırlar. "Ekmek,· 
su, alkol isteriz,, yazılı büyük bir lev
ha göstermektedirler. Vapurun kö
mür, ekmek ihtiyacı tamamen temin 
edilmiştir. Bugün gemi kaptanına 
Osmanlı Bankasından 300 İngiliz li -
rası gelmiştir. Bu para ile yeniden 
kömür alınacaktır. 

Al.ma~. ~rop~ga~d.a ~az1rı, "mil- reket ederken, yanma yanlışlıkla 
l~tlerın hurıyetı,, gıbı şamil bir ta· 1914 nutuklarından birini mi alıp 
bır kullanmakla beraber, kastetti- gitmiştir. 
ği, yalnız Avrupa milletleridir, 
Çünkü, aralarında hak beraberliği 
ttımini neticesinde Almanya ve 1-
talya'nın liderliği altında toplana
cak olan milletler, "yeni bir Avru
pa,, yaratmış olacaklardır. 

O halde, Avrupa dı§ındaki mil· 
letler ne olacak? 

Fransız ihtilali, fransız'ın hakkı 

Burhan BELGE 

Dahiliyede 
tôyinler Yarın akşam geminin hareket ede

ceği söyleniyor. Vapurda ölenler bu
lunduğu hakkındaki haberler asılsız
dır. 

Niğde 

için değil, insan'ın hakkı için doğdu Dahiliye vekaleti bazı idare heyeti 
ve döğüştü. Gerçi neticede, insan'm azalan ve kaymakamlar arasında yeni 
hakkına yalnız avrupalı fertler ka- den bazı tayin ve nakiller yapmıştır. 
vuşarak Avrupa dışındaki milletle- Bunlar arasında Konya idare heyeti 
rin fertlerine ait olan haklardan azalığına Seyhan idare heyeti azasın· 

Valisi 
başladı bahsedilmez oldu. Hatta, hür in- dan Zeki Yılmaz, Seyhan idare beyti vazifeye 

sanlardan mürekkep avrupalı milli azalığına maden kaymakamı Vakkas 
camialann, daha doğrusu bunları Ferit Savaş, Sivas idare heyeti azalı- Niğde (Hususi) - B. Faik tlstün'
idare etmekte olan devlet adamla- ğına Seyhan idare heyeti azası İsmail ün Adana valiliğine tayiniyle inhilal 
rmm, nesilden nesile aynı hatayı Hakkı İlder Seyhan idare heyeti aza. eden Niğde valiliğine tayin olunan 
işliyerek, Avrupa dışındaki despo _ lığına Sivas idare heyeti azası Vehbi Sümerbank idare meclisi reisi B. İs
tik ci.miaların müstebit hükümdar- Berkin., Çidekdağı kaymakamlığına mail Hakkı Apaydı~ şehrimize gel
lah ile menfaat birliği yaptıkları hukuk mezunlarından Fuat Ama, Sor miş ve vazifesine başlamıştır. Kendi
ve buralardaki geri, despotik, teok- gun kaymakamlığına Kulp eski kay - sine muvaffakiyetler temenni e'de -
r-atik nizamların sürüp gitmesini te- makamı Ekrem Talat Avşaroğlu, Dur riz. 
min eyledikleri, muhakkaktır. Fa - sunbey kaymakamlığına yaylak kay -
kat bu, ne fransız hitilaline ne de makamı Münir Alkan, Sungurlu kay
bunu temsil etmiş olan büyük a· makamlığına Divrik kaymakamı !s • 
damlara ait bir hatadır. Haddiza· mail Hakkı Say naklen be yeniden ta
tmda, fransız ihtilalinin bütün filo- yin edilmişlerdir. 
zofik ve ideolojik zemini, "hür in-
san" a göre dokunmut ve itlenıniş· 
tir. Dr. Göbbela'in, "liberaliat" ni
zam deyip geçtiği büyük hadisenin 
eğer böyle haddizatında yÜksek bir 
gayesi ve bunu sevdirecek ifade va• 
sıtaJan olmamıı olsaydı, ne on do
kuzuncu asır hareketlerini kendi 

İstanbul' da 

Eyübün • 
ımar1 

etrafında toplamıya, ne de bugün-
kü çetin mücadelesini yapmıya mu· Eyüp, fstanbul'da tarihi binaların 
vaffak olmuş olurdu. Zira, bugün adeta tekasüf ettiği bir noktadır. Hu
dahi, dünyada.ki bütün reakaiyon· susi bir mimarisi olan cami, etrafın -
lan göğüsliyen ve onlara karşı ko- daki türbeler ve mezarlıklar, gene bu
yan, gene fransız ihtilalidir. radan kurulmu§ olan çarşı ve imaret-

Fakat Dr. Göbbels, bir propa- Ier, aralarındaki ahenkle bir güzel e
ganda nazırı olmasına rağmen, bu serler topluluğu yapmaktadır. Sanat 
asırda ve bütün davaların asgari zevki veya pitoresk merakı olan her 
ölçüsü heyetiumumiyesiyle bu küre yabancı b~ güzel semti asla ihmal et
ve bu insanlık olduğu halde, bir ye· memek~e?ır. Burası~~n tarihi "!e b.ed~i 
ni Avrupa'dan bahsetmekte hiç bir kıymetını korumak uzere genış bır ı
beis görmüyor. Ve Avrupa ile Av. mar teşebbüsünü haber aldık. 
rupa dışındaki dünyayı, karşı kar- Eyüpte mezarlıklar belediyeye, ta -
'ıya koymaktan ne politik bir endi- rihi türbeler Maarif Vekaletine, cami 
şe, ne de felsefi ve ilmi bir iffet evkafa ait olduğundan ve bunların 
hissi duyuyor. topluca tamiri icap ettiğinden başve -

Halayda toprak mahsulü 
hasrahklariyle mücadele! 

Antakya (Hususi) - Toprak mah
sullerine arız olan hastalıkları ve 
bunlara dadanan haşereleri yok l!!t-

mek için Hatay vilayetinde mücade
leye girişilmek üzeredir. Bu işleri 
yakından tetkik etmek üzere Adana 
ziraat mücadele istasyonu müdürü B. 
Haydar İrkel ile asistan B . Sadri bu
günlerde Hatay'a geleceklerdir. 

Bölge yüzme birincilikleri 
Beden Terbiyesi Ankara bölgesi su 

sporları ajanlığından: 

Geçen hafta başlamış olan bölge 
yüzme birinciliklerine yarın saat 15 
de Karadeniz havuzunda devam edile
cektir. Bu müsabakalara kulüplerden 
iştirak edecek yüzücülerin behemhal 
lisans ibraz etmeleri Hizımdır. Tale • 
lerden lisans aranmıyacaktır. Bunlar 
derece alırlarsa da puvana dahil değil 
dirler. Puvanlar onlardan sonra ge -
len kulüp mensubu yüzücülere verile
cektir. Hakemler: karar hakemi su 
sporları ajanı, diğer hakemler: En _ 
ver, Fuat Pura, Ziya Ozan, Namık. 

Program: 

............................... 
Günün 

Kiralar 

Gümrük memurları arasında 

yapılan yeni terfiler 
Şu, yeni teselliyi tabii siz de 

duymuşsunuzdur : 
"- Ev tutmak için acele etme• 

yin ... Kiralar adam akıllı inecek! .• " 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti, merkez memurları arasında 
yeniden bazı terfiler yapmıştır. Vekalet yapılan bütün hu terfi -
lerde yeni barem kanunu esaslarını da göz önüne almış bulun-
maktadır. Bunları ıırasiyle yazıyoruz: ' 

Bu kati hükmün sebeplerini me• 
rake diyorsunuz. ilk hatırınıza ge
len devletin yapmak kararında ol· 
duğu memur mahallelerinin in§ala· 
rına başlıyacağı müjdesidir. Fak at 
muhatabınız, hiç aklınıza gelmiyen 
mucip sebebi anlatıyor: 
"- Barem tatbik edilince ba:ıı 

maaşlardaki tenziller dolayısiyle 
kiralar muhakkak ocuzlıyacak f 

" Ne bo§ ümit! Devlet baremi de· 
Cenup bölgesi dün 

bulutlu geçti 
ğİ§ebilir, fakat Ankara'da kiralık 
ev baremi değİ§mez... Geçen gün, 
aparhmanmm üç katı birden boş o· 
lan ra:ntiye bir ahbap, 70 liralık da
ireyi üç aydanberi neden 65 e ver
mediğini §Öylece izah etti: 

Dün şehrimizde hava öğleyin yağ
murlu ve umutniyetle bulutlu "geçmiş, 

rüzgar garpten saniyede en çok 9 met 
re kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 35 dereceye kadar 
yükselmiştir. Yurdda Egenin cenup 
kısımlarında hava açık, cenup bölge
lerinde bulutlu, diğer yerlerde umu
miyetle çok bulutlu ve yer yer yağ -
murlu geçmiştir. 24 saat içindeki 
mevzii yağışların metremurabbaına 
bıraktığı su tniktarları Edirne'de 7, 
Kütahya'da 6, Merzifon'da 2, Kars'ta 
2 kilogramdır. 

"-Eğer bir daireyi 65 e versem 
8 daireyi birden aynı fiyata düşür• 
mek lazım ... Bu da ayda 40, sene
de 480 lirahk bir gelir azlığıdır. 
Onun için boş dursa bile gene di
ğerlerinden ucuza vermeme imkan 
yoktur!,, 

Ankara'da her sene, bilhassa bu 
mevsimlerde kiraların düşeceği ıa· 
yiası çıkar. Bu, belki, ka2ancm va
sati Üçte birini mesken parası ola
rak ödiyen kiracının kendi kendini 
teselli etmek için bir temenniden 
ibarettir. Ankara'da aynı temenni· 
yi birçok ileri sürenler olduğundan, 
arzu, bir hadise halinde uzanır ve 
bir kanaat halini alır. 

Fakat kiralar hiç düımez ve bu 
dert bir devlet müdahalesi elmadan 
devaya kavuşmıyacaktır: 335 te 
Ankara'da 122.650 vatanda§, 17372 
ev vardı. Bugün Ankara'run nüfusu 
180 bini aşmıştır. Ev sayısı ise daha 
19 bini bulmamııtır. 

;A~sa fiyatları ziynet e§yaaı sevi
yesı~ı muhafaza ettikçe, inşa için 
kredı bu kadar pahalı oldukça, ba
zı m~lzeme mesela İstanbul fiyatı • 
na gore yarı yarıya yüksek bulun
dukça ve nihayet bu ıehir nüfusu 
vat~~ın. diğe~ bütün köıeleri içindi: 
ledıgımız bır süratle yükseldikçe 
Ankara'da mesken buhranı hallo
lur mu? Derhal cevap verelim: as
la! LUtfen kaleye civar mahallele • 
re doğru bir gezinti yaprnız: Ah
şap, çürük, ıtıksız bir odanın içinde 
sıkışıp kalmıt olan bir ailenin dert
li h aliyle, Yeni~ehir'in a:sl a lt çadda

lerindeki modern yapıların pence· 
relerinde boyuna rastladığınız (ki· 
ralık) levhalarının ne kadar garip 
bir tezat te~kil ettiğine dikkat edi
niz. Fakat ufak memur, bütün ma· 
aıını verse, bu asfalt cadde Üzerin
de ancak iki tavan arası odası bula
bilir. lştksız, akar suıuz. aokaksız 
es.ki Ankara'yı, gözlerimizin önün
de devama mecbur eden sebep, i,te 
bu mesken derdi'dir. Ve tekrar e
delim, onun tasfiyesi için radikal 
bir devlet müdahalesine lüzum var
dır. Devlet bu ihtiyacı acil bulduğu 
için üç numarah planda bauehirde 
memur mahalleleri inşasına bir yer 
ayırmıştı. Emlak bankasında bütün 
etüdü bitmiş olarak duran planla
rın yakında hakikat olmasını le· 
menni edelim. 

KUTAY 

Çukurova hayvaon sergisi 

R üzgarlar orta ve doğu Anadolu 
bölgelerinde garpten, diğer yerlerde 
umumiyetle şimal istikametinden sa
niyede en çok 9 metre kadar hızla 
esmiştir. Yurdda en yüksek sıcaklar 
Balıkesirde 28, Sıvasta 30, Niğde'de 
32, Kayseri 'de 33, Kırşehir'de 34, 
B odr umda 35, lslahiyede 36, Nazilli
ve Adana'da 37, Diyarbakır'da 38 de
recedir. 

.Ş. Karahiıarda kuvetli bir 
kasırga oldu 

Şarkikarahisar, 11 a.a. - Dün bu
rada cenup istikametinden 12.30 da 
başlıyarak 12.33 de nihayet bulan ku
vetli bir kasırga olmuştur. Kasırga 

kasabanın yüksek bir mevkiin<le bu· 
lunan postane binasının çatısındaki 
saçlardan bir kısmını sökerek civara 
atmıştır. Başkaca zayiat yoktur. 

Muğla'da ıiddetli ıncaklar 
Muğla, 11 a .a. - Burada şiddetli 

sıcaklar hüküm sürmektedir. Dün sı
cak gölgede 37 yi bulınuıtur. 

İiİnirde b:r vapur mendireğe 
(arph 

İzmir, 11 a.a. - Dün akşam Rodosa 
gitmek üzere limanımızdan hareket 
eden italyan bandıralı Brioni vapuru 
Mendireğe çarpmış ve dalga kıranda 
bir buçuk metre geni§liğinde bir ya
ra açmı§tır. Vapur da baş tarafından 
ve su kesimi hizasından yaralanmış 
ve su almağa başlamıştır. 

Kaptan derhal gemiyi limandan çı· 
kararak demirlemiş ve deliği kapa. 
mak için tedbirler almıştır. Vapurun 
yarası bugün liman fen heyeti tara
fından muayene edilecek ve hareke
tinde mahzur görülmezse yoluna de
vam edecektir. 

Mesut bir evlenme 
B. Zihni Bucak kızı Bn. Yaşar Bu

cak ile Divanı Muhasebat mürakiple
rinden B. Şükrü Süleyman Duna'nın 

70 liradan 80 liraya terli edenlr r 

Gümrük işleri şubesi birinci müdii· 
rü BB. Sinan Onbulak, tarife şubesi 

birinci müdürü Pertev Duru, zat işle
ri müdürü Safi Dümer; ekonomik iş
leri şubesi müdürü Celadet Barbaros
oğlu. 

55 liradan 70 liraya terfi edenler 

Vekalet hususi kalem müdürü Hüs
nü Özer, tetkik şubesi ikinci müdürü 
Raif Yurdakul, levazım müdürü E. 
min Ergüney, gümrük işleri şubesi i
kinci müdürü Emin Gerçin, neşir iş -
leri şubesi mütercimi Süreyya Şir • 
van, hukuk müşavir muavini Sami 
Bel ger. 

55 liradan 60 liraya terli edenler 

Tarife şubesi ikinci müdürü 
hattin Tenmen, tetkik müdür 
vinlerinden Asım Özerkan ve 
Aras. 

Sala -
mua -
Reşat 

45 liradan 60 liraya terli edenler 

Zat işleri müdür muavini Nurettin 
Tüzün. 

45 liradan 50 liraya terli edenler 

Tarife şubesi müze amiri Nail Ak
dara, tetkik amiri Ferit Atacan, güm
rük işleri kısım amiri Şeref Mecan ve 
Süleyman Vasfi Adıyaman. 

40 liradan 50 liraya terli edenler 

Ekonomik işleri şube müdür muavi
ni İhsan Pozan, tarife şubesi müdür 
muavini Bürhanettin Bür, tetkik mü
dürlüğü tetkik amiri Münir Kökten. 

35 liradan 40 liraya terli edenler 
Levazım müdür muavini Fuat Ker

kut, zat işleri kısım amiri Faham öı .. 
gen, zat işleri şefi Sadık Alpokay, hu. 
kuk müşavirliği şefi Muhtar Uluer. 

30 liradan 35 liraya terli eclenler 

Levazım müdürlüğü mümeyyizi 
Abdullah Acar, zat işleri mümeyyiz _ 
terinden Ekrem Nural, Naki Alay, Ab 
di, Özbek, hukuk mü!JCLvir mümeyyizi 
Zehra Ertal. 

~t1 ltruıtun "'" rtruyu n:rrc C4.Ccnce; 

Ekonomik işleri şube müdürü Asaf 

Aytun, levazım müdürlüğü memurla· 

rından Muammer Mutlu ve Kemal 

Tapan, hususi kalem memudarından 

Nail Ertan, ekonomik işleri memur. 

!arından Şükrü Tümer ve Bürhan Şar

man, zat işleri memurlarından Ziya 

Demirkaya. Hadiye Özbilen, Hasan 

Karagöz, hukuk müşavirliği memurla 

rından Muammer Oranlı, tetkik mü • 

dürlüğü memurlarından Kudret ö .. 
zünalp, Llltfiye Ürgen, Salahattin Of· 

baz, gümrük işleri memurlarından A· 
ziz Ökte. 

22 liradan 25 liraya terli edenler 

Milletler arasmda müsavattan kalet her Uç idareden birer zat seçilc
ve milletler arasında bir hak bera- rek bir komisyon teşkili için teşeb -
berliği olması lüzumundan bahse- büse geçilmesine ait emirleri vermiş
debilmek için ilk şart, milletler a- tir. 
rasında, bir takım istisna ve tercih
ler yapmamaktır. 

Kaldı ki, muhterem nazırın bah
settiği tarihi misyona, mihver, Av
nıpa dahilinde dahi sadık kalına
mı,tır. Çekoslovakya ile Arnavut
luk, meydandadır. Eğer bunların 
da millet olma vasıfları tam değil 
i:li ise, Avrupa'da dahi, mihverin 
meşhur misyonundan istifade ede
miyecek daha birçok milletler var 
demektir. 

Bilecik valiliği 

Bilecik valiliğine mülkiye müfet - ı 
tişlerinden Ali Seyfi Tülüınen tayin 
edilmiştir. 

1 200 metre serbest 
2 - 100 metre sırtüstü 
3 - 50 metre sırtüstü (küçüklere). 
4 -- 1500 metre serbest 
5 - Atlamalar (b, c, d, e, f.) 
6 - 4 X 200 bayrak yarışı 

Adana (Hususi) - Çukurova hay- oğlu Nafıa Vekaleti mimarlarından 
van sergisinin bu yıl, birinci teşri- B. Riza Dunanın nikah törenleri evel· 
nin ilk gününde açılması kararlaştı - ki gün Beyoğlu belediyesinde iki tara 
rılmıştır. Karar ziraat vekaletine bil- fın .akraba ve dostları huzurunda ya -
dirilmiş ve şimdiden hazırlıklara pılmıştır. Genç evlilere mesut bir ö-

Hususi kalem memur namzedi Kad
ri Özmert neşir işleri memur narnze • 
di Fethi Aşkın, tetkik müdürlüğü me 
murlarından Resai Barbarosoğlu tef .. 
tiş heyeti memurlarından Nusret Ki • 
rişçioğulu. 

20 liradan 25 liraya terli eclenler 

Levazım müdürlüğü memurların. 
dan Ceıaı Şahingil ve Seniye Altan, 
Satahatin Dipçin, zat işleri memur • 
tarından Basri Çiler, tarife şubesi me 
murlarından Nuriye Uluer, tetkik mü 
dürlüğü memurlarından Nezafettin 
Yapar, Edip Üstün, Hayrettin Soy -
ören. 

Dünya istifade edemedi, Avru
palı birçok mi1letler de istifade e
demedi. O halde, bu harikulade 
yirminci asır inkılabı, kimler için
dir? Hak müsavatı kimler arasında 
teessüs edecektir? Birkaç büyük 
Avrupa milleti arasında mı? Fakat 
buna inkılap, ihtilal filan demez
ler, buna dense dense, dünyayı müş
tereken kullanıp faydalanmak için 
kurulmuş bir "komandit ıirket,, 

d:mir. 
Ve böyle bir §eyin, öyle Dr. 

C .. n>bels'in tevehhüm ettiği gibi, 
f i.drler üzerinde otorite filan tesis 
c.yJemesine imkan yoktur. O kadar 
ki hatta bu şirkete girecek vasıfla· 
r-ı ;..;z olan büyük milletler bile, 
bu kadar acemi ve aç gözlü ortak
larla tehlikeli bir işe girişecekleri
rıe, mihver tarafından millet tel.ak
!·.i olunmıyanlara millet mevkii ver· 
u1eai tercih ederek, kendilerinin 
bir "yeni Avrupa" değil bir "yeni 
dünJra., peşinde olduklarını isbat e
derler ve daha insani, daha filozo
fik ve daha idealist bir görüıe sahip 
o'.:l:.ıklarını gösterirler. 

mülteciler 
Üç ay denizlerde av§re dolaşıp 

her yerde kapıları karşılarında sım
sıkı kapalz bulan ve şimdi Jzmir li
manında kara hasretiyle yanıp tu
tuşarak kaptanlarına isyana kalkı -
şan çek yahudilerinin hazin mace -
rasını okumuşsunuzdur. 

Hakikaten, bu adamlar ne olacak-
/ :> G" ar . ostence limanından gafil 
davranıp bu belayı nasılsa başına 
sarmış olan gemi kumpanyasının da 
bu yüzden uğradığı zararı düşünün. 
~ç a!~ır, gemi liman liman müşte
rılerı nı dolaştırıyor, mütemadiyen 
kömür yakıyor ve belki de üstelik 
içindekileri beslemiye mecbur kalı
yor. Fakat ne yapsın, hiç bir yerde 
karaya çıkarılmalarına müsaade e -
dilmediği için bunları kaldırıp de
nize dökemezya. Hem böyle bir şe
ye karar verse bile denize dökülen
lerin içindeki 600 mülteci değil, 
ancak kırk kişiden ibaret tayfalar 
olacağı muhakkaktır. 

Medeniyet dev adımlariyle ilerli
yor, diyoruz. Fakat böyle bir hAdi
se orta çağın en karanlık zamanla -
rında bile belki vukua ıelmi~ değil-

dir. 
Her kapı çalınmış ve her yerden 

aynı ret cevabı alınmış olduğuna 

göre bu mültecilerin akibeti ne ola
cak ? Nihayet bu adamlar seneler -
ce böyle denizde dolaşamazlar ya! .. 

Hayvanları koruma cemiyetleri 
var. Ölüme mahkum edilen hayvan
ların eziyetsizce imha edilmeleri i
çin mücadele ediyor. tedbirler alı -
yor. 

insanlar için de anlaşılıyor ki ar
tık böyle bir cemiyete ihtiyaç hasıl 
olmuştur. Madem ki ortada nasıl ol
sa ölüme mahkflm insanlar var. Bun
ların eziyetsizce imhalarını temin 
etmek her halde bu biçareleri ay -
larca işkence içinde kıvrana kıvra
na ölüme mahkflm bırakmaktan ev
ladır. 

Onun için, asırlardanberi il:ıerin -
de yaşamış oldukları topraklardan 

başlanmıştır. • mür temenni ederiz. 

biçare insanları koparıp atan, ve 
bunları kimse almıyacağı için bile 
bile ölüme mahkum edenler, bari 
biraz insaniyet gösterip arkaların -
dan bir de denizaltı gönderseler, ve 
denizin ortasında gemiyi torpille -
yip onları işkenceden kurtarsalar. 

Çünkü yirminci medeniyet asrın
da bu insanları kurtarmak için bun
dan daha inaanca bir tedbir maale • 
sef hatıra gelmiyor. 

Bedava plaj 

Şimdi İstanbul &'azeteleri be

dava plaj havadiıleriyle dolup 

tafıyor ve denize uzak yafıyan

ların ağızlarmm suyunu akıtıyor. 

İstanbul belediyesinin Salacak'ta 
yaptırdığı bedava plaj büyÜk bir 

raibet eörüyormu§. Simdi burada 

bir de ba:ıılo mızıkanın halkı eğ

lendirmesine karar verilmiş. 

Gördünüz mü cömert belediye
yi. Bari, oldu olacak, plaja bir de 

bedava eazino ilave etae de, ih· 
sanını tamamlasa. 

Yıldırım cezaıı 

Halk için bu derece cömert 
davranan İstanbul belediyesi o

nun ınhatı Üzerinde çok titiz dav

ranıyor ve buna riayet etmiyen 

esnafı pek tiddetli cezalara çarp

tırıyor. Şimdi bir de "yıldll'ım 

cezası,, ihdaı edilmit. "Bu da ne 

demek?_,, diyeceksiniz. Şu demek 

ki bu ceza hiç bir formaliteye 

tabi değil. itiraz kabul etmiyor. 

Kesildiği dakikada derhal tahsil 
ediliyor. 

Doinısu bazı insaf ıız ve laf 
anlamaz esnafı yola getirmek j. 

c;in bundan baıka çare kalmamı§• 
tı. 

Danıı diğer belediyelerimizin 
ba§ma. 

17,5 liradan 20 liraya terli 
edenler 

Tetkik müdürlüğü memurlarından 
Kemal Kumcu, Burhanettin Ünal Ka
zım Öztekin, Hikmet Akmcı HUse -. , 
yın Trakya, Remzi Yürtc~n. Ali To-
la, La.ika Adıyaman,, İzzettin Efeoğ -
lu, Hakkı Ünal, Cafer Çetin, Naci 0-
zunlu. 

İzmir tramvay ve elektrik 
ıirketile İJçiler arasmdaki ihti' M 

İzmir, 11 a.a. - Gazetelerin ver
dikleri malOmata göre, tramvay ve e
lektrik şirketiyle işçileri arasındaki 
ihtilafı tetkik tden hakem kurulu, va
li muavininin riyasetinde üç toplantı 
yapmış, iki tarafın miltalea ve dilek
lerini dinlemiştir. 

İşçilerin on senedenberi fazla ça!ış· 
tıklan zamanlara ait ücretlerin de ve
rilmesini iıtedikleri haber alınmıştır. 
Bu para mühim bir yekOna baliğ ol
maktadır. Hakem kurulunun tetkikatı 
daha bir müddet devam edecektir. 
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Oslo yolunda ... 

Bu sene Oslo'da toplanacak olan 
beynelmilel parlamentolar birliği 
kongresine iştirak etmek için Nor
•eç paytahhna §Öyle bir yol takip 
ederek gelmeği tercih eltim: Ro
manya, Polonya, Letonya, Estonya, 
Finlandiya, İsveç ve nihayet Nor
'\'eç... Bu Oslo'ya gitmek için Al • 
manya yoluna nazaran azıcık daha 
kısa olmakla beraber, üç beş defa 
aktarma yapılması icap ettiğinden 
daha güç bir yolculuktur. Bununla 
beraber, beynelmilel münasebetle· 
rin bu gergin havası içinde siyasi 
krizle doğrudan doğruya alakadar 
olan Polonya ile Baltık memleket • 
!erinin vaziyetlerini yakından gör • 
mek fırsatının elde edilmesi, zah • 
meti telafi eder. 

Romanya'dan lsveç'e kadar geç· 
tiğimiz her memelektte efkarı u • 
rnumiyeyi alakadar eden en ehemi
yetli meselenin ne olduğunu anla • 
rnak için gazete sayfalarının büyük 
aerlevhalarına göz atmak kafidir: 
Almanya Danzig hakkında şöyle 

yapıyor. Danzig ayanı §O tedbiri al
mak üzeredir. Polonya ültimatom 
•erdi. Moakova görüşmeleri §Öyle 
ve böyle gidiyor. Bu memleketlerin 
az veya çok salahiyetli politika a· 
damlariyle görüşünüz; hepsi de ay• 
ni ıeyi tekrar eder: Romanya, Po· 
lonya, Letonya, Estonya, Finlandi
ya, lıveç ve saire hepsi de sulhun 
devamına tarafdardırlar. Ve bu ar
zunun samimi olduğuna şüphe yok
tur. Sonra herkes bir nokta üzerin· 
de daha ittifak etmiştir: harp an • 
cak Almanya tarafından provoke 
edilebilir. Fakat harp çıkacak mı, 
çıkmıyacak mı? Çıkarsa bu dev
letlerin her biri nasıl bir siyaset ta· 
kip etmek istiyecek? Ve istenilen 
bu siyasetin takibi mümkün olacak 
mı olmryacak mı? Bu noktalar Üze
rinde fikirler çok değişiyor. Eğer 
aldığımız intiba yanlış değilse, harp 
hakkında en az bedbin olan mem
leket Polonya gibi görünmektedir. 
Diğer taraf tan bu memleketler a• 
rasmda harp yapmaya en çok ha
zır olan memleket de şüphesiz Po· 
lonya'dır. Almanya'nın tazyiki al· 
tında bulunan bugünkü Polonya, 
kendini geçen sene gene ayni taz· 
yik altında olan Çekoslovakya'nın 
vaziyetinde görmektedir. Çekoslo • 
vakya'nm akibeti Polonya için ib· 
ret verici bir ders teşkil etmiştir. E-
#iıit;~, · Al;n;;y;tn-;"" yal~ız

1 

l>Tr 
Danzig peşinde olmadığma inan· 
maktadırlar. Danzig meselesinin 
Çekoslovakya'da Südet almanlan 
meselesi gibi, Polonya'nm imhası İ· 
çin ancak bir batlangıc olacağına 
kanidirler. Hatırlardadır ki Alman
ya Südet meselesini halletmek için 
milliyet prensipini ileri sürmüştü. 
O zamanki Çekoslovakya hüküme
ti, Südet meselesi Almanya'nın 

noktai nazarına göre halledildiği 
takdirde geri kalacak olan çek 
devletinin hayat hakkından mah • 
rum kalacağını bildirdiği halde me
ram anlatamadı. Nihayet çekler, 
lngiltere'nin de tazyikiyle hiç kıy
meti olmadığı anlaşılan bir garanti 
mukabilinde Südet mıntakasmın 
Almanya'ya terkine razı oldular. 
Bunun akabinde Almanya, yeni çek 
devletinin coğrafya itibariyle, artık 
alman nüfuzu altında yaşamaya 
mahkum olduğunu iddia etti. Bun
dan sonra çeklerin hazin akibeti 
malumdur. 

Polonya ayni vaziyete düşmemek 
için Danzig Üzerindeki haklarını si· 
lahla müdafaa etmeğe karar ver· 
rniştir. Vorfava'da ve memleketin 
geçip gördüğümüz kısımlarında bu 
hazırlığa §ahit olduk. Şurada nere
den gelip nereye gittiğini bilmedi
ğimiz asker dolu bir tren. Burada 
süvari atları yüklü vagonlar. Geç
tiğimiz yollar üzerinde askeri faali
yet ••• Hülasa Polonya yarın başlı· 

yacak bir harp için, hazırlanmış gi
bi görünüyor. 

Görüştüğümüz bir polonyalı bir 
noktayı tebarüz ettirdi: 

- Polonya'da dedi, eski ve yeni 
tarihimizin hiç bir devrinde görül
memit bir milli birlik kurulmuştur. 
Bugün iktidarda bulunan hüküme
tin dahili ve harici politikası etra
fmda derin fikir ihtilafları vardı. 
Hatta bir çokları, Polonya'nın bu
gün içinde bulunduğu nazik vazi
yetten hükümetin mesul olduğuna 

kanidirler. Fakat kimse bu mesu • 
liyeti araştınnamaktadır. Ve kimse 
bugün ta.kip edilen siyasetin isabe
tinden §Üphe etmemektedir. Polon
ya yalnız olsa da Almanya'nm te
cavüzüne derhal mukabele edecek
tir. Polonyalılar yüz yirmi sene al· 
manlarm, avusturyalılann ve rus · 
larm esareti altında yaşadıkların . 
dan istiklalin ne demek olduğunu 
bilirler. Binaenaleyh esir bir vazi • 
Yette yafamaktan ise, ölmeyi ter
cih ederler. 

Hariciyenin yüksek bir memuru 
'\'e bir gazetenin batmuhaharriri de 

DÜNYA HABERLERİ · 

F örster'in verdiği nutuk 
V arşova mahfillerinde 

fazla alaka uyandırmadı 
Ortaya yeni bir 
gerginlik eskisi 

şey 

gibi 
konmuş değil 

devam ediyor 
Danzig, 1 1 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor : . 
B. B. Förster'in nutku yeni bir unsur getirmemiş, yalnız, açık hedefı 

İngiltere ve Fransa'yı Polonya ile alakadarlıktan vazgeçirmek olan al
man propagandasının esas fikirlerini, biraz daha şiddetli bir tarzda ye
niden bildirmiştir. 

Askeri 1 

heyetler 
Moskova'da 
Moskova, 11 a.a. - Dün şehri gez

dikten sonra gece yarısı treniyle Le
ningrad'dan ayrılan İngiliz ve fran • 
sız askeri heyetleri saat 10.20 da bu
raya gelmişler ve istasyonda kurmay 
ikinci reisi general Smorodinof, do
nanma kumay ikinci reisi albay Ala
fusof, Moskova garnizonu kumandanı 
miralay Suvorof, ecnebi askeri ataşe
leri ile irtibata memur albay Ossetrof, 
teşrifat müdürü Barkof, fransız ve 
ingiliz sefaretleri erkanı, türk askeri 
ataşesi albay türkmen, fransız ve in
giliz askeri ataşeleri tarafından kar
şılanmışlardır. Başka hiç bir ecnebi 
devlet ataşesi istasyonda hazır bulun
muyordu. 

İngiliz ve fransız askeri heyetleri 
azası üniformalarını giymişlerdi. Ma
reşal Voroşilof, heyetleri saat 15 te 
kabul edecektir. 

Molotof, general Dumenc ile ami
ral Plunkett'i saat 17 de kabul ede -
cektir. 

ilk temas samimi oldu 
Moskova, 11 a.a. - İngiltere ve 

Fransa büyük elçileri, genel kurmay 
dairesinde kendi askeri hevetlerini 
•T&GLWjC:U y u.ıu;ı1.1.v.ı. d. l:l.l.Ji.UTin c!\.TlJ-''il-Cl.· 

dir. 
Görüşme yirmi dakika kadar sür

müş ve çok samimi olmuştur . 
Mareşal Voroşilof müzakerelere 

hemen yarın sabah saat 11 de başlan
masını teklif etmiştir. 

Müzakereler yarın saat 11 de baş
lıyacaktır. 

· B. Bone sovyet aeliriyle 
konu§tu 

Paris, 11 a.a. - Hariciye nazırı 
Bone bugün öğleden sonra sovyet 
büyük elçisi Suriçi' kabu }etmiştir. 

Havas ajansının kaydettiğine gö -
re siyasi sahada müzakereler artık 
esaslı müşkülata uğramıyacağa ben
ziyor. Binaenaleyh asker im_üzakere • 
ler de müsait bir hava içinde cere
yan edecek ve süratle neticelenebile
cektir. 

Diğer taraftan, gerginlik, eskisi 
kadar vahim devam ediyor: Danzi -
ğin yeniden askeri leşti filme.si iş~e -
ri pek yakında sona erecektır. Vıs -
tül üzerindeki yeni köprünün 15 
ağustosta açılışı, bu faaliyat saha • 
sında mühim bir marhale teşkil ede
cektir. 
Aynı zamanda temizleme işine de 

devam olunmaktadır. Son zamanlar
da beş yüz kadar (suykastçi) Ber -
line gönderilmiştir. Bunların Ber -
linde mubkemeleri bitirilmiş ve ba
zısı idam dahi edilmiştir. 

Nutuk Polonya'da fazla alaka 
uyandırmadı 

Varşova, 11 a.a. - B. Förster'in 
nutku, Polonya siyasi mahfillerin -
de fazla alaka uyandırmamıştır. Bu 
mahfiller, B. Fo'rsterin resmi bir sı
fatı bulunmadığını tebarüz ettir -
mekte ve diğer taraftan da Polon • 
yayı bugünkü vaziyetin müsebbibi 
gibi göstermek bahsindeki gayretle· 
rin hiç kimseyi ikna eylemiyece -
ğinden emin bulunduklarını söyle -
mektedir. 

B. Försterin nutkunda Almanya -
nın şark hudutlarının umumi man -
zarasına yapılan telmihleri kayde -
den Polonya siyasi mahfilleri, bu 

telmihlerin birer itiraf teşkil etti -
ğini, Almanyanın hakiki planının 

ortaya çıkmakta olduğunu ve Dan -
zigin Almanyaya dönmesi talebinin 
yerini yeni yeni taleplere terkede -
ceğini müşahede eylemektedir. 

Franıız gazetelerinin telairleri. 
,~.._.- -- .. .,, -~ ___ ,,., -

si ile matbuat, Förster'in nutkundan 
bugün için fazla endişeler·çıkarma -
makta, gazetelerin büyük ekseriyeti 
bu nutku, bir korkutma kampanya
sının başlangıcı telakki eylemekte -
dir. 

]ur gazetesinden : 
"Förster'in nutku, şiddetlidir, fa. 

kat, nazi şeflerinin bizi alıştırdıkla
rı hitabet tezahürleri çerçevesini aş
mamıştır. Nutuk Varşovada, Polon
yanın buhran bid.ayetindenberi gö!l
terdiği aynı sükunet ile karşılan -
mıştır. ,, 

Bir korkutma kampanyası 
başlıyor 

Pöti Jurnaldan : 
"Büyük bir korkutma kampanyası 

başlıyor. Fakat şurasını söylemeden 
geçemiyeceğiz ki, bu kampanya, biz

de kimseyi korkutmiyacaktır .. Çün 
kü buna çoktanberi intizar halinde 

bulunuyoruz.,, 
Figarodan : 

Fransa'mn istikraz 

tahvillerini salamay1nca 

Büyük bir 
Hollanda 
bankası 
iflas etti 

Amsterdam, 11 a.a. - Hollanda'nın 

büyük mali müesseselerinden biri o
lan Mendelshon Bankası tediyatını 

tatil etmiştir. Mezkur bankanın mü -
dürü olan Mannheimer de dün Paris 
civarında birdenbire ölmüştür. 

Mendelshon Bankasının iflası Hol
landa ekonomi mahafilinde derin bir 
tesir yapmıştır. 

il/asın aebebi 

Haber alındığına göre iflasa sebep 
Fransa'nın yaptığı istikrazlarda ban
kanın çok büyük zararlara uğramış 

olmasıdır. Bankanın elinde mevcut 
olup satılmasına imkan bulunamıyan 
Fransa istikraz tahvillerinin yekfinu 
dört milyon florin tahmin edilmekte
dir. İngiliz piyasası bu tahvilleri sa
tın almaktan imtina etmiştir. Fransa
nın satın aİması için müzakerelere gi
rişilmiştir. Fransız hükümetinin dev
letin kredisini kurtarmak için bu tah
villeri satın alacağı ümit edilmekte
dir. 

Mezkur banka bugün mühim mik
tarda ingiliz lirası sattığından ster -
ling ve dolar düşmüştür. 

iflasın Paris'teki akisleri 

Paris, 11 a.a. - Mendelshon banka
sının tediyatını tatil etmesi, borsada 
derin bir hayret uyandırmıştır. Vazi· 
yetinin sağlamlığı münakaşa götürnıi 
yen bu müessesenin böyle bir tedbire 
müracaat edeceğini kimse bekleme· 
mekte idi. Bu haber, Hollanda esha
mına da tesir etmiştir. Bu esham, pi
yasaya ilk arzedildiği zaman mahsus 
derecede düşmüştür. 

İngiltere dört ~inliyi 

teslim etmek tikrinde 
Londra, 11 a.a. - Resmen bildiril • 

diğine göre İngiltere hükümeti Tien
çin'de Çang'ı öldürmekle maznun 4 
Çinliyi "çin" makamlarına teslim et -
mek tasavvrurunda bulunduğunu ja • 
pon hükümctine bildirmiştir. 

Franaa'nın bir protestosu 

Leh - Alman 
hududunda bir 

hôdise oldu 
Varşova, 11 a.a. - Resmen bildiril· 

diğine göre, şimali Silezya hududun
da Radolslionska'da bir hadise vukua 
gelmiştir. 

Tokyo, 11 a.a. - Fransa'nın Tokyo 
bilyük elçisi B. Arsene - Henry, dün 
japon hariciye nazır muavini B. Sava· 
dayı ziyaret ederek japon tayyarele 
rinin son hücumları esnasında Çun
king fransız konsoloshanesinin du • 
çar olduğu maddi tahrip zararlarını 
bildirmiş, hadiseyi protesto etmiş ve 
Fransa'nın zarar ve ziyan istemek hah 
sinde bütün haklarını mahfuz tutmak 
ta olduğunu da ayrıca kaydeylemiş • 
tir. 

"Bahis mevzuu olan cihet, Avru
pada ve dünyada tesir yaratmak, mil 
Jetlerin sinirlerini bozmak ve niha 
yet her gün aynı çivi üzerine vura .. 
vura bu çiviyi sokmaktır. Fakat fe. 
lakete bakınız ki bu oyunlar artık 
geçmez. Çünkü bu usulü çok iyi bi· 
Iiyoruz.,, 

Buhran artarsa 

Amerikan kongresi 

toplanhya çağırılacdk 

Polonya hududunu geçen üç şahıs, 
bir polon yalı hudut muhafızına hü • 
cum etmiştir. Mücadele esnasında hu
dut muhafızı yere düşmüş, muhafız 
silahını muhafaza için uğraşırken tü
fek patlamış ve mütecavizlerden biri
si derhal ölmüştür. Gürültü üzerine 
diğer hudut muhafızları vaka mahal
line koşmuşlardır. Bunun üzerine mil 
tecavizlerin sağ kalan ikisi alman a
razisine iltica etmiştir. Vakat mahal
linde mütecaviz\ere ait bulunan on 
bir tabanca bulunmuştur. 

aşağı yukan ayni sözleri tekrar et
tiler. Vaktiyle memleketimizde ta· 
nıdığım ve bugün Vor§ova'da bulu
nan bir yabancı devlet elçisi de ay· 
ni §eyi teyit etti. Dünyanın neresin
de olursa olsun, herkesin ağzında 
dolaşan suali sordum: 

- Harp çıkacak mı? Ne dersi
niz? 

Gariptir ki polanyaft: ve yabancı, 
hepsinden de ayni cevabı aldım: 

- Buna ancak Hitler cevap ve· 
re bilir. 

lstokho]m 
A.. Ş. ESMER 

Almanya'mn tereddüdleri 
Ekselsiordan : 
"Förster, B. Hitler'in dikte ettiği 

nutku okudu. Bıı nutuk, Almanya
nın, alacağı büyük mesuliyetler kar
şısında tereddütlerini gösteriyor. 
Hitler, kendisine geniş bir düşün • 
me payı ayırmıştır.,, 
Epoktan : 

"Hitler, her halde değişmez son 
kararını almadan önce dünyadaki ak 
süJamelleri anlamak istiyecektir. Hit 
Jer'in bugünden bu aksülamelleri an
lıyabileceği kuvetle tahmin edilebi • 
lir. Çünkü kendisinin oyunu malfun
dur ve niyetleri sarihtir. Dünya, esa 
sen cevabını vermiş bulunuyor: ye -
ni bir Münib daha yok.,, 
Ordreden : 

"Eğer 15 martta Prağ üzerine 
yapılan hareket olmasaydı, heticele 
ri ne kadar vahim olursa olsun, 
Danıig'in Almanya'ya dönmesi bel
ki de pek übytik güçlükler meyda
na çıkarmazdı. Fakat Münib anlaş
masını bile bile feshetmek ve sözü
nü tutm~makla, Filhrer, hakiki ni
yetlerini meydana koymuş bulunu -
yor.,, 

Bir suykast leşebbüıii 
Varşova, 11 a.a. - Polonya gaze

telerinin Danzi&'den aldıkları ha-

Hideparık, 11 a.a. - Cümhurreisi 
Ruzvelt gazetecilere yaptığı beyanat
ta, Avrupa veya Uzak şarkta vaziyet 
bir harbi muhik gösterecek derecede 
buhranlı bir hal alırsa parlamentoyu 
fevkalade toplantıya çağıracağını ve 
bitaraflık kanununun tadilini istiye • 
ceğini söylemiştir. 

Cümhurreisi, Amerikanın cidden 
bitaraf kalmasını, yani hukukudüvel 
kaidelerine kabil olduğu kadar ya
kın bir siyaset takip eylemesini iste
diğini söylemiştir. 

İngiltere'den ukar1lan 
İrlanda'lı tedhiŞtilerin 
sayısı 71 i buldu 

Londra, 11 a.a. - Dahiliye nazırı 
Samuel Hore bugün yeniden 11 İrlan 
dalının ihracını emretmiştir. Bu su -
retle İngiltere'den çıkarılan İrlanda
lıların sayısı 73 ü bulmuştur. 

' 

berlere göre, Danzig'de bir suykast 
teşebbüsü meydana çıkarılmış ve ez
cümle on kadar poli~ memuru da 

tevkif olunmuJtur. 
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iSTANBUL. Gazeteleri 
a.a. Matbuat servisi 

YENİ SABAH VAKİT 

Türkler aleyhinde Almanya 

Hüseyin Cahıt Yalçın, başmakalede, 
alman matbuatındaki hücum ve tecavüz 
dalgasının alman efkarı umurniyesine ve 
resmi memurlara sirayet edip, münferit 
vaka mahiyetinden çıktığını söyliyerek, 
almanların fazla nezaket hususunda te • 
ferrüt etmiş olmadıklarını, fakat şim • 
diye kadar bildiğimiz almanların dürüst 
ve her halde terbiyeli kimseler olduk • 
larmı, nasyonal - sosyalizmin, milleti aç 
bıraktıııı gibi en iptidai nezaketten de 
mahrum ettiğini Tıirkiyeye karşı res • 
men ıayri dostane vaziyet alarun alman 
milleti değil alman hükümeti olduğuna 
dair emareler bulunduğunu izahtan son· 
ra, Almanyadaki türk talebesine yapılan 
muameleyi hatırlattyor ve mukabele 
bilmisil zamanının artık gelmiş olduğu
nu söylüyor. 

Tahrik karşısında türk 

(Her sabah) &iitunu muharriri, Tür
kiyenin askerlik bakımından kuvetini te
bariız ettiriyor, tiırklerin sulhu sevdiği
ni, fakat onu elde etmek için izzeti nef
sinden fedakarlığa razı olmıyacaklarınr 
söyliyerek "Mütecaviz değiliz. Fakat 
küçük bir tecavüze de tahammülümüz 
yoktur,, diyor ve ilave ediyor: "Dava
mızın behemahal muzaffer olacağına 
yiizde yüz iman etmiş bulunuyoruz.,, 

İtalyan matbuatında yeni 
herzeler 

İtalyanca aylık (Panorama) mecmu • 
asında çıkan bir yazıyr iktibas ediyor. 
Bu yazının muharriri, Hatay meselesini 
ele alarak. Hatayın Fransa tarafından 
Türkiyeye satılmış olduğunu, San Remo 
muahedesi göz önünde tutularak bu hu
susta İtalya ile istişare edilmesi lbım 
geldiği halde böyle yapılmadığını, türk
lerin İskenderundan sonra Musulu ve 
Halebi de istiyeceklerini yazıyor. Bir 
başka İtalyanca ıazeteden de Trablus -
garbten bahis bir yazıyı iktibas ediyor 
ve bu yazı.da, İtalyan kuvetlerinin, o nok
tadan hiç bir manie maruz kalmadan 
Türkiyeye, Mısrra, Hayfaya, Sudana ve 
şarki Afrikaya akabileceklerini yazdı
ğını kaydettikten sonra kendi mütaleası 
olarak Hatayın ezelden.beri türk ülke
si olduğunu tebarüz ettiriyor, Trablusu 
köprü vazifesi gördüren gazeteye de 
bunun bir sırat köprüsü olabileceğini 
hatırlatıyor. 

CUMHURİYET 
Ne için harp? 

• Y_unus Nadi~ b_a~makalesinde, dünya. 
da ınsanları bırbırıne düşürecek bir 
harbin cidden akla ve mantıka uyg\lll ve 
halcilct ••bepl&ri bulunmadrğıru, bunun
la b~ra~er hcrk~ıin harbe hazırlandığı
nı. &oyluyor ve Zahirde dunyanın bü • 
Y!-1~ d.evletler arasında yeniden takairni
nı ı_ııtıhdaf ,ediY_or gibi görünen harp, 
hakı~atte hıç bır meseleyi haltetmiye -
rek ı~sanlığı yeni bir felaket ve sefa • 
letlerın karanlık derinliklerine salacak
tır,, diyor. 

Ekmek meselesi 

"Nalına mıhına,. muharriri, İstanbul 
ekmeklerinin eskisine nazaran daha fe
na çıktığını_ söylüyor, "Ni,antaşındaki 
ekmek fabrıkasının kıymettar tesisatı kı
rılıp dökülerek ilim stüdyosu haline 
g~tiri1diğini düşlinürsek, böyle bir şe _ 
hırde ekmeğin fena çıkmasına hayret et
~e.mek lazım gelir., diyor ve vali ile Da
hılıye vekilimizden, müzminleşen bir ek· 
IJ?-ek meselesinin bir an evel hallini is • 
tıyor. 

TAN ---Avrupanın mukadderatı 
• Akdenizde kararlatacaktır. 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalede 
Akdenizdeki manevraların, ve İtalyanı~ 
Arn.avutluktaki faaliyetiyle Bulgaristan
dakı tahrikatının, Akdeniz etrafındaki 
harp hazırlıklarının birer safhası oldu • 
ğunu söylüyor ve Avrupanrn mukadde • 
ra:ının Akdenizde kararla~acağmı izah 
edıyor. 

HABER 
Manevra 

Necip Fazıl Kısakürek, bu Unvanlı 
~ıkrasında bu anda türk, ingiliz, fransız, 
ıtalyan ve alman ordularının manevra 
yapmakta o1duklarından bahsederek bi· 
zim Trakya manevralanmrzın her yı -
hn mutat manevrasının bir tekrarından 
ibaret . olduğunu ve kimseye karıı mü
teveccıh olmadığını ancak içini bildiii· 
miz ötekiler acaba kime karşıdır 1 sua
lini irat etmektedir. 

Harbe karşı İngiltere 
Asım Us, bu başmakalesinde, İngil • 

terenin, Japonya ile anlaşıp anlaşmıya • 
cağı etrafında mülahazalar serdederek 
Almanya İtalyanın, İngiltereyi Avru -
pada zayıflatmak için uzak !iarkta meş
gul ettiklerini, fakat İn.gilterenin ku
vetlerini ikiye bölmesi doğru olmadığı
nı, hatta Almanya ve İtalya ile Japonya 
arasında bir askeri ittifak dahi olsa 
İngHtere bütün kuvetlerini Avrupa harp 
sahnesinde tutacağını izah ediyor: 

Reisicümhurumuzun 
seyahatinden alınan dersler 

Hikmet Münir, (Bize göre) sütunun
da, Cümhurreisimizin halkla temasından 
aldığı intibaların, bir işin hakikatini an
lamak arzusu, uzak yakın demeyip der
hal davranma lüzumu vatandaşı tanı • 
mak ve tanışmak, her şeyi yerinde öğ
renmek, istifade etmek ve ettirmek, bü
şeyler olduğunu söylüyor, "Bilhassa bu 
yüğün küçüğe alaka ve ihtimamı gibi 
sonuncu işaret, Türkiye cümhuriyetin -
de, birliğin esasını teşkil eden vatandaş 
muhabbetini kökleştirmek hususunda en 
parlak meşaleyi tutan İnönünün en ha
yati lema'sıdır., diyor. 

AKŞAM 

Onları bize, bizi de onlara 
sormalı 

Va-Nii, (Akşamdam akşama) sütunun
da bir alman gazetesinin, türkleri diğer 
milletler iezmiş gibi gösteren bir ya -
zısı münasebetiyle balkan milletleri mu
rahhaslarının lstanbula geldikleri za • 
man lehimize söyledikleri sözleri, arap
ların da müşterek hayatımıza dair ta -
hassüsleri bundan başka türlü olmadığı
nı söylüyor ve almanların ırkçı nazari
yesi ile kendilerinden başka milletlere 
karşı yaptıkları muameleleri hatırlata -
rak "Onlarr bize ve herkese. bizi de bü· 
tün kom~ularımıza sorsunlar., diyor. 

SON POSTA 

Danzig yüzünden harp 
çıkar mı? 

Muhittin Birıen, Danziı ihtilafının 
ana hatlarını izah ettiği (Her gün) sü -
tunundak makalesinde, Danzigin filiyat 
bakımından yeg"ine halledilmemiş olan 
meselesi, gümrük vaziyeti oldugunu, gü
nıin birinde Almanya ile Danzig senato
su söz birliği edip gümrük işlerini or • 
tadan kaldırıverirlerse kıyamet kopmı • 
yacağını söylüyor, Danzig meselesinin 
zamanla kendi kendine halledilmekte ol
duğunu, bundan dolayı harp çıkmıyaca
iını izah ettikten sonra "Onun çıkma 
zamanı geldi mi o vakit her şey bir harp 
ıebebi olmıya kUidir,. diyor. 

Türkiye'yi birçok sari 
has~alıklar kasıp kavuruyornıu§ 

Türkiye ile ihracat ve ithalat işi ya
pan bir alman firmasrnrn mümess~lli, 
Bulgaristana uiradı~ı sırada kendisine 
Türkiyede bir çok sari hastalıklar bu
lundugu söylenerek memleketimiz hak
kında fena propaıandalar yaııildııhnı ya
zıyor. 

İKDAM 
Araplar asla kanmazlar 

(İkdam) imzalı bu başmakalede, İtal
yan ıazetelerinin aleyhimizdeki neşriya
tına cevap veriliyor, mihverci matbua
tın Türkiye hakkındaki sakat görüoleri, 
Türkiyenin demokrat devletler birliğin
de yer almakta haklı olduğunu ıösterdi
iı kaydedilerek, Türkiyenin arap mem -
leketlerinde gözü olduğuna dair iftira
lara arapların inanmıyacak kadar ıozü 
açılmış olduğu ilive ediliyor. 

Hala mı nezaket 

"İşaretler" sütunu muharriri, okuyu
cuların, &'Önderdikleri mektuplarda, i • 
talyan ve alman gazetelerinin aleyhi -
mizdeki neliriyatına ve tehditlerine kar
şı bizim gazetelerin mantıkla ve neza
ketle cevap vermelerini tenkit ederek 
onlara aynı şekilde mukabele etmek 
lazım ıeldiğini yazıyor, ve "Hala mı ? 
vatanımızın varlığına suykast hazırlı -
yanlara nezaket sualini sorduklarını ya
zarak bu dilljünce haklıdır,. diyor. 

~ızılçullu yolunda bir kaza 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Kızıl -

çullu yolunda trenin parçaladığı genç 
bir cesed bulundu. Cesedin hüviyeti 
henüz tesbit edilememiştir. 

Belediye len ve harita §Ubeainde Dahiliye Vekili B. Faik Ôztrak 
latanbul'un 3X5 •enelik imar programı üzerinde 

tetkikler yaparken 
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Beyaz harp 
Almanların kullandığı 

baslıca usuller nedir! , 

BROKSEL'DE ÇIKAN LE SOIR'DAN ' 

A lmanya, Belçika'ya 
bundan tam yirmi 

sene evel saldırdı. Şimdi 
de, Hitler Almanya'sının 

üç yıldır sürüdüğü beyaz 
harbı hatırlıyalım ve düşü
ne :im. 

Beyaz harp, şimdiye ka
dar Almanya'ya pek çok 
arazi ile 20 milyon insan, 
kazandırdı. Bundan başka, 
Almanya, beyaz harp sa • 
yesinde, ecnebi altını ve 
tahvilatı, bol iptidai mad
de, askeri malzeme kazan
dı. Tuna havzasında he -
gemonyayı ele geçirdi. 
Hepsinin üstünde olarak 
da Bohemya arazisini, or
ta Avrupa'nın anaht.arı o -
lan bu mevkii elde etti. 

gelince, Avrupa nizamını 

az veya çok himaye eden 
bu devletlerde, Almanya'
nın "haklı" ve dürüst ol . 
duğunu, Versay muahede
sinin "hatalarını" milletle
rin kendi siyasi mukadde
ratlarını kendilerinin seç -
mesi lazım geldiğini, kü -
çük bir devlet için bir ci
han harbının abes olduğu
nu, eğer Almanya'yı orta 
Avrupa'da yayılmakta ser
best bırakırlarsa uzun bir 
sulh olacağını ilan eder -
Ier. Ve bilhassa alman az
lıklarını ve "dışarıda al -
manlık"ı harekete getirir -
ler. 

lngiltere'de 1300 askeri tayyarenin iştirakiyle büyük askeri manevralar yapılmı§llr. Yukarda: 
kendi vesaitiyle uzun müddet uçabilen bir Vickers • W ellsley bombardıman tayyaresi. 

ü çüncü Rayh'ın kul-
landığı başlıca u -

suller üçdür: Göz diktiği 
memleketlerdeki alman az 
lıklarını dinamik olarak 
kullanmak; bu memleketin 
mukavemet kuvetini tedri
ci olarak yıpratmak; "kur
ban"ı siyaseten tecrit et -
mek. 

Alman propagandası bü
yük bir taarruz kuvetidir. 
Bu işleri değerli memur -
lar Üzerine almıştır. Bun-
ların reisleri Berlin'de 
propaganda nezaretinde 

Bu müddet esnasında 
da, resmi veya gizli alman 
siyaseti göz dikilen devleti 
tedrici olarak "tecrit" et· 
meğe koyulur, bu memle · 
keti müttefiklerinden a
yırmaya çalışır. Hatta Mü
nih'de olduğu gibi fırsat 

bulursa, Avrupa nizamının 
hamilerini ikna ederek, 
onlara, kurban olacak dev
leti, dünya sulhuna feda 
olması için tazyik ettirir. 

eder. Bundan çıkan ahlak1 
netice: yaşamak isti yen 
bir devlet, daha esastan i
tibaren alman azlığının 

tahrikatına son verNelidir. 

A lmanların, göz dik
tikleri bir devlete 

karşı yaptıkları muamele
ler şunlardır: milleti par -
çalamak. Bu nasıl olur? 
Yalnız alman azlıklarının 
tahriki ile değil, sınıf kav
galariyle, diğer ırkların 

"İrredantizm"i ile, yahudi 
düşmanlığı ve siyasi reka
betle .... 

toplanmışlardır. Dünyanın 

hiç bir yerinde bu kadar 
tam bir teşkilat yoktur. 
Alman propaganda işleri -
nin üçte ikisi Almanya 
dahilinde, üçte biri hariç
te iş görür. 

A lmanya, bir devleti 

yakın zamanda veya 
sonra ilhak etmek istedi 
mi, alman akalliyetini se
ferber eder. Bu azlık göz 
dikilen devleti fırlatmak 
için bir manivela mesnedi 
vazifesi görür. 

Çekoslovakya'da olduğu 
gibi alman kanından olan 
vatandaşlar muhtelif siya
si partilere iştirak etmiş -
lerse, onlar bir tek partide 
birleştirilir: müfrit alman 
partisi. Bu alman azlığı 
bir kere nasyonal • sosya
list tarzında teşkilatlandı
rıldı mı, artık bulunduk • 
lan devleti dağıtmak için 
Berlin'e mükemmel bir a
let ve vasıta olur. Bu al -

Bu muamelelerden birisi 
de şudur: alınanlar o hü
kümetin bütün işlerini 

tenkit eder. Bunu da, sis
temli bir şekilde iftiralar
la, idare eden şahsiyetlere, 
hatta rejime karşı itimat • 
sızlık uyandırmak suretiy
le yaparlar. 

Alman muamelelerinden 
birisi de matbuata ait ola
nıdır. Göz diktikleri mem
leketin matbuatında para
lariyle, başka §eyleıle ka
rışıklıklar husule getirir -
ler. Kültürel, iktisc1di ve 
siyasi topluluklar dahilin
de de keza ayni şeyi ya
parlar. Almanya'ya karşı 

yapılacak her mukaveme -
tin bir delilik, adeta ken -

Müdafaa talimleri yapan İngiliz tayyare mbayları, Oxford J 
Traincr11'e dönen bu tayyarelerde mümarese görmektedirler 

~====================================~ 

Dahilde, resmi propa
ganda, hükümetin fikirle
rini ileri sürer ; hükümet, 
en kötil bir yalan söylerse 
dahi, ipnotize edilmiş olan 
efkarı umumiye onun sözü 
ne İncil'in bir sözü gibi 
inanır, kanar. Bir alman 
propagandacısı halk yığın
ları için şu iddiada bulu
nuyor: "Yüz kere hakikat 
diye söylenen bir yalan 
nihayet hakikat olur." 
Almanyan'ın göz diktiği 

bir memlekette alman pro
pagandası, evela alman az
lığı üzerine tesir ettirilir. 
göz dikilen memlekette 
bulunan alınanlar, Alman
yadaki "kan kardeşleri" 
nazi teşkilatı ile teşkilat -
lanmış olduklarından, na -
zistlere inanır, Hitler'le o
nun Almanya'sı için her 
şeye hazır bir halde bulu
nurlar. 

Göz dikilen memleket 
halkında alman propagan
dası hükümeti parçalar, 
kızdırır, itimatsızlığa dü -
şürür. Mukavemet edecek 
bütün vasıtaları çürütür, 
boğar ve ürkütür. 

Yabancı memleketlerde -
ki alman propagandasına 

man azlığı evela bir kül -
tür muhtariyeti, sonra ida
ri taksimat, daha sonra fe
dere teşkilat, en sonra da 
Almanya'ya ilhak edilme -
si için istiklal ister. Çe
koslovakya'da, Prag hükü
meti, alman azlıklarına her 
imtiyaz verdikçe, alman 
azlığı Berlin'in emriyle 
daha fazlasını istemL~tir 

Avusturya'da, Hillerci 
azlık evela çok samimi ve 
iki taraflı bir ticaret mua
hedesi istedi, sonra iktisa
di bir "Anşlus", daha :son
ra da ilhak. 

Alınan azlıkları icabın -
da, südetler memleketinde 
olduğu gibi karışıklıklar 
çıkarır. Gene icap ede~se, 
Avusturya'da olduğu Jibi, 
"puç"a, katle kadar v.ırır. 

Alman azlığı hemen dai -
ma, iç harbına veya kati 
fiiliyata yardım etmek i · 
çin mümtaz kıtalar teşkil 

HULASA 

dini nara yakmak olduğu· 
nu halk kütlesine inandır
maya çalışırlar. 

Marazi bir korku iklimi 
yaratırlar. Milleti çok kö
tü şeyleri kabul ettirecek 
derecede hazırlamak ve si
nirlendirmek için fasılalı 
bir şekilde iyi ve kötü ha
berler yayarlar. O memle
kete komşu olan memle -
ket arasındaki düşmanlık 

taraflarını bulurlar. Mese
la Lehistan'ın Tcşen'i, Ma· 
caristan'ın Karpatlar arka
sı Rütenya'sını istemeleri 
gibi... Hami ve müttefik 
olan devletleri terk ettire
rek o devleti büsbütün a
yırmak ve tecrit etmek is
terler. Meseıa bir kati ka
rar zamanında bizzat Hit
lerin Berçesgaden'de Şuş
nig'i, Berlin'de Haşa'yı 
korkutması gibi. 

Arkasından memleketi 
işgal için ilerliyen alman 

ordularının ültimatomu 
gelir, nihayet istiklalini 
müdafaa etmek için bir 
tek tüfek bile patlamaz ... 

Bundan çıkan ahlaki 
ders de şudur: Almanya
nın göz diktiği bir devlet, 
her şeye rağmen kuvete 
kuvetle mukabelede bulun 
mıya karar vermelidir. Zi
ra, i stiklal ve hüriyet, kan 
dökülünciye kadar, sonu
na kadar müdafaa edilir: 
1914 te Beliçkalıların yap
tıkları gibi •.. 

A ]mantar, göz diktikleri 

memlekette bir mu
kavemet görürlerse geri 
çekilir, müsait yeni bir 
fırsat kollarlar. Mesela A
vusturya için böyle iki, 
Çekoslovakya için üç tec -
rübe yapmışlardır. 

Dolfus'un katlinden, ve 
birinci nazi "puç" undan 
sonra Hitler Avusturya'
nın ilhakı zamanı geldiği
ni zannetti; Musolini bir -
denbire Brenner'e birkaç 
fırka gönderdi, İtalya'nın 
ardında da garp devletleri 
göründü. Bunun üzerine 
Hitler rücu etti. 

Aradan üç sene geçti, 
İtalya tam habeş seferi yü 
zünden zayıf düştüğü, zec
ri tedbirlerle mahvolmıya 

yüz tuttuğu bir sırada 
Hitler Avusturya'ya der
hal ültimatomunu verdi, 
silah patlamadan orasını 
işgal etti. 

1938 mayısında Hitler 
Çekoslovakya'yı istila et
meğe karar verdi; fakat 
Çekoslovakya seferberlik 
ilan etti ve arkasından 

müttefikleri oJan Rusya 
ile Fransa yardımcı çıktı. 

Hitler yiiz geri etti: Sig· 
frid istihkamlarını takviye 
etti. Münih'te Çekoslovak
yayı müttefikleri terketti. 
Çekoslovakya Südet mem
leketini bırakmıya mec
bur oldu, bir top bile pat
lamadan... Aradan altı ay 
geçti, Bohemya ile Mo
ravya da keza aynı şekilde 
gitti. Muhakkak ki, beyaz 
harp fevkalade irat getiri
yordu. 

Bundan da çıkan ahlaki 
ders şudur: 

Almanya'nın yeni yeni 

ilhak teşebbüslerine son 

vermek için, sulh devletle

ri bir tek çare bulunduğu

nu anladılar: her yeni te

şebbüsün bir mukavemet 

harbine alamet olacağını 

Almanya'ya hatırlatmak 1 

Cyr. Van Overberghı 

Almanların 

maneviyall 
Mareşal Göring alman 

tayyarelerinin yapıldığı 

Yunkers fabrikalarında a
melelere hitaben nutuk soy 
!emiştir. Bu nutuk garip -
tir. Bizi hayrete düşüren 

taraf hiç bir te~dit ve şid
deti ihtiva etmeyişidir. Gö 
ring sadece müşfik sözler 
söylemiştir. Evela "Kendi
sini terkemedikleri için,, 
aziz evladlarına teşekkür 
etmiştir. Sonra onları Al -
manyanın harp istemediği
ne, fakat melfin İngiltere
nin onu harbe icbar etmek 
istediğine, bu itibarla Al -
manyanın hummalı suret • 
:e silahlanmaya mecbur ol 
duğuna iknaa çalışmıştır. 
Bilmem yanılıyor muyum, 
Fakat mareşalin memleke
tinde dolaşan rivayetlere 

cevap vermek istemiş ol -

ması muhtemeldir. Alman 
milletinin sistematik su -
rette gazeteleri tarafından 
aldatıldığını, bazı havadis
lerin kendisinden saklan -
<lığını ve diğerlerinin tah -

(Büyük harpten sonra ilk paskalye ıecesi, beş ıenç, 
Ant~van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Marıyan ve SolanJ Senkler isminde iki ıenç kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve ıeceyi kırlar 
için~e k~ybôlmu~ ~ir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Marıyan la, ~omınık de Solanj'la beraber eileniyorlar. 
A~adan haylı zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı 11ev
mıye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevme~ 
ıörünen Dominik'c Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ge· 
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuiu düşü
rıirken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan Antuvan'la ev
lenmiştir. Fakat ikisi de evlenmiş ol~aktan memnun 
değildir. Reveyyon gecesi bütün eıki ahbaplar Ma • 
riyan'ın evin.de toplanmışlardır. Mariyan, kard~şi Ev
lin'le konu$maktadır :) 

B o y o K A Ş K R, o M A N 1 

Hafifçe gülerek ilave etti 
- Ben azap çekmek istemiyorum. 
- Niçin azap çekeceksin canım? 
Mariyan, niçin bilmiyordu ama Evlin'dcn tika

yet etmek ihtiyacında idi, "Niçin?" diye dütünü
nüyordu. "O da benim gibi ••• Ben de evelce ondan 

fazla uslu değildim ki ... " 
..Fakat biliyordu ki kendisinde mantıkla, hiı 

arasında bir muvazene vardı. Ve Evlin'de olmıyan 

da bu idi. 
Mariyan : 
"EvJin'den nedense insan korkmadan yapamı-

yor!" diye dütiinüyordu. 
Şimdi EvJin Antuvan'la dans ediyordu. Birden

bire Mariyan'm önünde durdular. Evlin kız karde
tine ve eniştesine derin ve aşağı yukarı ıstıraplı 
bir dikkatle baktı ve sordu: 

- Acaba sahiden mesut musımuz? 
- Fakat bu da nereden aklma geldi? 
- Yok canım soruyorum htel Mesut musu-

nuz değil misiniz diye. Bu da kabahat mi? Hadi 
Antuvan bana içec.ek bir §ey ver ••• 

Yazan: /rene Nemirov•ki -36- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Ve sonra kadeh~ni enittesine uzattı. 
Antuvan hem onun kadehini hem de kendisi

ninkini doldurdu. · 
- Ben &ana bundan sonra "sen" diye hitap et· 

mek istiyorum. Çünkü karm sana daiına "siz,, di
ye hitap etmek gibi garip bir adet edindi. 

Antuvan'la Evlin kadehlerini ayni zamanda a• 
ğızlanna götürdüler ve içtiler. Her ikisi de biri
birinin çehresine ve dudaklannnı hareketine bakı
yorlardı. Birdenbire aralarında sanki bir arzu 
timşeği geçti. Bu öyle bir tiıntekti ki bir ana ka
dar biribirlerine lakayıt görünen bir kadın veya 
erkeği bundan sonra artık biribirlerine sevgisiz 
ve yahut bu sevginin hatırası olmadan yakla§amaz 
hale getirirdi. Sessiz bir sual, dilsiz bir muvafa· 
kat 1 Öyle bir birlepne ki, bir kelime telaffuz edil
meden, öpüşmeden ikiıini biribirine bağlıyor. Bu 
bal<ışlar o kadar şiddetli o kadar garip oldu ve i
kisi de Mariyan'm önünde &apıarı kesildiklerini, 
tHrediklerini hiasettiler. 

Evlin: 
- Hadi dans edelim, dedi. 

Uzaklaştılar ve Mariyan ikisinin de diğer çift
ler arasında geçtiklerini gördü. içinde üzücü bir 
his vardı; bütün dütünceleri alt üst olmu§tu. O bu 
haleti vaktiyle buna benzer diğer gecelerde de 
hissetmitti. Kesif ve tatlı dumanlara, yerlerde sü
rünen kadehlere baktL Bütün bunlar eski zaman
lan ne kadar hatırlatıyordu. 

"Fakat ... " diye dütündü, "Fakat henüz boynuz 
tamak için daha çok gencim t Ben bunu sevdim t 
Daha da aeveceğiın ••• Ne kadar zaman oluyor ki 
bir katra şampanya içmedim... Ne kadar zaman 
oluyor ki, görmek, itilmek, temas etmek hisleri
min hep bir a.rada beni tath tatlı aarstığmı duy
madım! ••• " 

Fakat daha §İmdiden kendisi için bu arzunun a
teıi aönmüf, onu ıaşkın, sakin ve soğuk bırakmııtı. 
O öpÜ§meler, o aıka benziyen §eyler, o sarhoıllılk, 
onun botuna giden her §ey, her şey garip renklere 
bürünüyor, gittikçe azalıyor tehlikesiz ve azamet
siz görünüyordu. Artık bunlar adi bir oyundan i -
baretti. Filhakika hislerini hala tahrik ediyordu. 
Fakat gizlice. Ve· o anlarda bile kuvetini gittikçe 
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TÜRKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 

-ANKARA-

:ıam türkü - Sana da yaptı• 
rayım naciyem aman. 

21.40 Konuşma. 
21.55 Neşeli plaklar - R. 
22.00 Haftalık posta kutusu 

(ecnebi dillerde). 
22.30 Müzik (karışık hafif 

müzik • Pl.). 
23.00 Son ajans haberleri, zi· 

raat, esham, tahvilat, kam • 
biyo - nukut borsası (fi • 
yat). 

23.20 Müzik (cazbant - Pl.). 
23.SS - 24 Yarınki program. 

-AVRUPA-

~PERA VE OPERETLER: 
16 Prag - 18.10 Berlin -

CU!'l:ARTESİ: 12.8.1939 19 Münih - 20.15 Doyç· 
13.30 Program. land.ı:ender, Viyana - 20.30 
13.35 Türk müziği 1 - ...... - Paris - Eyfel kulesi - 21 
Uşşak peşrevi. 2 - Lemi - Milano, Paris - P. T. T. 
Uşşak şarkı • Günleı geçi- ORKESTRA KONSERLERİ 
yor. 3 - Lemi • Uşşak şarkı VE SENFONİK KONSER· 
- Ruhumda buldum. 4 - Sük- LER: 12 London - Recyo• 

rıi Tunalı - Uşşak şarkı · nal - 20 Keza - 20.30 
Gezer dolaşır. 5 - Suphi Zi- Brüksel - 20.45 Lüksem· 
ya - Uşşak şarkı - Dökülmüş burg - 24 Ştutgart. 
zanbak gibi. 6 - Dedenin - ODA MUSİKİSİ: 18.40 Bo-
halk türküsü - Gitti de gel- hemya. 
meyiverdi. SOLO KONSERLER!: 16.20 

14.00 Memleket saat ayarı, a- Varşova - 17.45 Kolonya 
jans ve meteoroloji haberle- - 18.10 Münib - 18.30 Sar-
ri. brük, Viyana - 19.20 Droyt 

14.10 - 15.30 Müzik (dans mü- viç - 22 Paris - Z2.20 
ziği - Pl.). Doyçlandzender . 

18.30 Program. NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
18.35 Müzik (küçük orkestra s.): 6.30 Breslav - 8.30 Ke-

- şef: Necip Aşkın) 1 - Bil- za - 18 Frankfurt - 18.30 
ly Goldwyn - Cambaizlar Prag - 20.15 Berlin, Ko -
(Fokstrot) . 2 · Hans Zan- lonya - 20.35 Königsberg. 
der - Polka. 3 - Hansch - ORG KONSERLERİ VE 
mann - Ana.dolusia (İspan- KOROLAR: 18.30 Ham-
yol valsi). 4 - Hans Löhr - burg. 
Büyük vals. HAFİF MÜZİK: 12 Königs-

19.10 Türk müziği (ince saz berg - 16 Breslav, Frank-
faslı). furt - 18 Doyçlandzender 

20.00 Memleket saat ayan. - ıs.ıs Laypzig - 20.lS 
20.00 Temsil . Münib, Sarbrük - 22.30 Vi-
20.40 Ajans ve meteoroloji yana - 22.40 Hamburg, Ko-

haberleri. lan ya. 
PLAK KONSERLERİ: 14 

21.00 Türk müziği l - ... ·. · - Laypzig. 
Acemaşiran peşrevi. 2 - .... 
• Acem kürdi şarkı. Bir ve.: HALK MUSİKİSİ : 11.30 
fasız yare düşdüm. 3 . No- Ş,tutgart - 14.10 Keza. 
bar Eviç şarkı - Sevgilim DANS MÜZİÔİ: 20.15 Layp-
bu akşam. 4 - ......• Eviç zig, Sarbrük, Ştutgart -
türkü - Yürüdükçe selvı sal- 20.50 Sofya - 21.2'5 Keza -
!anır. 5 - Raif bey - Karcı- 21.45 Tuluz - 22 Budapeş-
iar şarkı . Gülüver sevdi - te - 22.10 Tu!uz - 22.20 
ğim. 6 - ....• - Karcığar Münib - 22.30 Beromüns -
köçek - Pınarın başında. 7 - ter, Droytviç, Sottens -
Sadı;~tin Kaynak - hüzzam 22.45 Brüksel - 23 Belgrad 
şarkı - Bir hüzün çöktü. 8 • - 23.30 Droytviç - 23 Flo-
. · · · · - Halk türküsü • Ak- ransa, Lüksemburg, Paris, 
şam oldu yine bastı kareler. Roma - 23.10 London -
9 • Arif bey - hüzzam şar Recyonal - 23.20 Varşova 

l kı • Bahar geldi beyim evde 23.30 London - Recyonal -
~rulmaz. 10_-_._._._ .. _-~H-u-·z_·_~_ı_4_F_1_o_ra_n_s_a_,_M_i_ıa_n_o_, _R_o_ma~. 

rif edildiğini biliyorum. 
Fakat geniş bir memleke -
tin kamoyunu boyunduruk 
altına almak müşküldür. 

Bütün ihtiyat tedbirleri -
ne rağmen, bazı hakikatler 
aaima sansörün ağlarını 
yırtıp çıkmıya muvaffak 
n l11rl2r 

Hakikat şudur ki mare -
şal teşekkür ettikten son -
ra özür dilemiştir: "Bugün 
her alman amelesinden iş, 
istihsal ve şahsi mahrumi
yetler hususunda ne feda· 
karlıklar istendiğini bili -
yorum. Fakat sizin sizden 
istediklerime sevinçle mu
kabele etmiş olduğunuzu 
da biliyorum ... ,. Sevinçle 
tabiri belki biraz mübala -
ğadır. Nutkun mabadı o -
kununca bundan şüphe e
dili yor. Bu kısım itimad 
ve birliğe davet edici söz
lerden ibarettir. İtimat ve 
birlik acaba tehlikede mi? 
dinleyin: "Sizden cesareti
nizi muhafaza etmenizi ve 
kalbinizi itimatla doldur -
ınanızı talep etmek iste -
dim. Halk vahdetini idame 

etmiye muvaffak olduğu

muz takdirde namağlup ol 

duğumuza eminim. Bizim 

kaybediyordlL 

Birisi: 

- Gece yarısı! dedi. 

kuvetimiz buradadır. Biz 
birleşik kaldığımız müd • 
detçe daima galip gelmi • 
şizdir. Ancak memlekete 
nifak ve tefrika girdiği 

zamandır ki mağH'ip olmu-
şuzdur.,, ' 

Führer muavininin, Hit
IPr .n l.dıiüi i t;ıkrlirde. on:ın 
yerını alacak olan ve şım-
diden ellerinde geniş bir 
iktidar toplamış olan ada· 
mın ağzından çıkan bu söz 
ler garip bir tesir bırakı -
yor. Yok J hayallere kapıl -
mı yalım 1 yarın Almanya 
harp ilan ettiği takdirde, 
bütün vatandaşlarının di -
siplinle silah başına koşa • 
cakları muhakkaktır. Fa -
kat maneviyatları 1914 de
kinin aynı olacak mıdır ? 
Bir çok "şahsi mahrumi -
yetlere,, maruz kalmışlar • 
dır ve hala da kalmaktadır
lar ki kendilerini bir hayli 
yormuş olsa gerektir. Son
ra bir mağhlbiyetin tec -
rübesine maliktirler. Uzun 
bir harp cesaretlerini kı -
racaktır. Halbuki alman ge 
nel kurmayı harbin uzun 
olacağından şüphe ede -
mez. 

GALLUS 
1 ntransigeant 

Mariyan'ın masa üzerine koyduğu saat çaldı: 
on iki titrek, seri ve manasız darbe! Bitmi§ti. Sene 
yenmi§, yutulmuttu ! 

Mariyan §atkın §a§kın: 

"Nitanlandığım sene, evlendiğim senet Hayatı 
yeniden anlamağa batladığım sene! ... " diye dütün
dü ve sonra: 

"Aman yarabbi! Ne müthi§ bir §ey! Allahım 

acı bana ,korkuyorum! Korkuyorum!" diye mırıl
dandı. 

Antuvan'm §atnpanya ile doldurduğu kadehini 
kaldırdı ve yava§ bir sesle : 

- Yeni yrl mübarek olsun! diye kekeledi. 
Antuvan: 

- Mübarek olsun! diye cevap verdi ve bir sa
niye içinde Evlin'i unutarak, gözlerini Mariyan'm 
vücudu üzerine dikti ve mırıldandı: 

- Yeni yılın mübarek ·olsun! Sevgilim. 

Onda gayet nadir rast gelinen bu mÜ§fik eda 
ikisini de heyecan içinde bırakmıttı. 

Bu esnada biri pencereyi açmı§h. Herkes ses
siz &adasız duruyor ve etraftaki saatlerin çalması
nı dinliyorlardı. Evela, komtularda, sonra birkaç 
saniye teahhürle bir başka evde, daha sonra bir 
kilisenin kulesinde, nihayet uzaklarda nehrin öbür 
sahilinde saatin gece yarısını çaldığını duydular. 
Oradan buradan akseden bu on iki darbenin hep· 
si sanki acı bir sesle diyordu ki: 

(Sonu var) 



Tayyare , piyangosu 
çekilmesine başlandı 

Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Veklletinin 

hazırladığı · izabnameyi 

aynen neırediyoruz 

Kazanan numaralar1 sırasiyle neırediyoruı . 
Tayyare piyan101Unun çekilmeıine busün baflandı. 10924 ve 

39271 numaralara üçer bin lira iaabet etti. Kazanan diğer numa
ralan da bildiriyorum. 

1.000 lira ltcuanan namaTalGT: 

10113 10158 32333 

500 lira 'azanan numGTaltn: 
8576 8623 14471 15648 16777 17823 

20741 23347 24021 24576 27148 33450 
34022 36745 37978 38420 

200 lira icaanan nummalGT: 

26650 29320 30117 31903 32475 36587 
37441 37981 38372 38689 181 999 

1152 2842 5788 7502 9214 10476 
'10841 11859 124~ 14094 15425 16197 
16504 168645 17778 19853 23841 23863 
24243 25429 

100 lira iaanan namaralGT: 
1656 1768 1912 2363 2437 3745 
4065 4126 4254 4263 5007 5309 
5331 5574 64U5 7802 7824 1340 
18U5 9451 9793 12046 12533 15828 

16851 18254 19674 23028 26713 21080 
27545 31979 32612 33366 34546 34911 
35957 35972 35998 36151 36373 36945 
38284 39546. 

50 lira hzanan numaralar: 
85 97 473' 540 1030 1233 

1491 1560 1720 2022 2740 3067 
1123 3204 3421 3448 3704 3892 
4001 4307 4788 4802 4858 5209 
5284 5894 6271 6347 6564 6565 
7385 7373 7314 7453 7909 8099 
8133 8311 8311 1814 8833 9022 
9181 9625 9667 9743 10021 10041 

'10257 10468 10661 10725 10931 10984 
11278 11406 11472 11560 11614 12066 
12290 12450 13526 13905 14314 14437 
14425 145M 14657 1~ 14904 15155 
15403 15616 16167 16627 17280 17247 
17586 17963 18378 18395 18551 18560 
11939 19020 19273 19535 19983 19996 
20239 20382 20729 20789 20797 20923 
20950 20961 21126 21124 21478 21522 
21782 21844 22082 22214 22298 22368 
22427 22461 22679 22711 22888 22995 
ıuoı uno mu Mıa 24311 2401 
24673 24940 25119 25422 25483 25987 

25994 26012 26320 26518 27027 27517 

1...,....-....... .-------- !21\E.'l~J\ft" •• 
30225 30468 30515 30672 30982 32148 

32531 32627 32670 33148 33475 33746 

Sinema yddızı 
yapaca§ım diye 

-
IW •• •ı lllll kızı 
UctflP Mrill öltliiNii 

34098 34178 34612 34823 35229 35415 
35616 35768 35797 35872 35976 36402 
36927 36972 37115 37182 37329 37461 
37717 37807 37903 38011 38054 38200 
38263 38377 38759 38980 39153 39551 
39648 39706. 

30 lira Jıaananlar: 
ısı 211 323 465 810 883 
931 1519 1543 1861 2398 2522 

2962 3141 3521 3799 3830 4347 
4582 4628 4685 4889 5028 5127 
5197 5361 5696 5734 5871 6372 
6439 6538 6566 6675 6820 6837 
6930 7162 7165 7265 7352 7388 
7625 7822 7957 8014 8019 8067 
8121 8449 8609 9366 9437 9560 
9819 9895 9959 10043 10500 10987 

10995 11042 11315 11419 11544 11731 
11782 11816 12041 12045 12163 12252 
12271 12488 12623 12750 12807 12850 
12871 13186 13443 13472 13574 13702 
14030 14101 14213 14206 14629 14650 
14811 14864 14967 15634 15836 16071 
16496 16639 16661 16674 16725 16990 
1706117152 17246 17492 17966 18157 
18238 18333 18573 18618 18653 18720 
18794 18883 18989 19226 19308 19339 
19360 19398 19556 19574 19658 19675 
19833 19844 20006 20078 20127 20162 
21201 21272 21457 21621 21676 21831 
21841 21989 21184 21270 21709 21797 
22281 22356 22383 22451 22458 22496 
22645 22753 22800 23010 23032 23107 
23405 23529 23685 24159 24362 24409 
24689 24861 25151 25230 25280 25610 
25745 25908 25999 26108 26172 26345 
26559 26602 26968 27279 27749 27761 
27771 27945 27968 27970 27987 28025 
28483 28600 28609 28659 29117 29441 
29819 29821 29839 29986 30056 30300 
30344 30448 31027 31082 31144 31292 
31780 31947 31969 32284 32511 32595 
32805 32842 32861 33089 33273 33332 
33431 33656 33659 34000 34271 34281 
34394 34581 34599 34718 34805 35272 
35295 35338 35447 35475 33546 35570 
35850 HOZO 36155 36491 86857 36880 
36937 36972 37039 37201 37471 37476 
37507 37524 37876 37924 38074 38136 
38220 38329 38865 38388 38490 38510 
vr.ft'a~ ....,.,.,. oo••o uo»»» o»UCN' 

39345 39400 39423 39427 39487 39681 

39962. 

• cı")rİz fe/arİnİn anumlİ mcudelrCUI 

Maliye V eklletinia barem kanmm helrlgncla.-\ hamrlumt oldu· 
iu izahnameni'D ayaea IMlfl'iae dnam ecli~. ~ lmmıda -:z!· 
fe ve memuriyetten miltM'ellit aaçlar dolaJD1yle ift.a .a cılt11 ı
len memurun, ücretlilerin (İrecekleri vazifeler, terfi tekilleri, bu
ıuıl bir mnlek bilıiıine n ihtiaua lüzum ıösteren itler hakkmcla 
hükümler bulacakınm. 

iki kardeş devlet arasında -12-

Trabzon -T ebriz 
transit yollarında ... 

Yol hangi gayelere yardım ediyor! 

Buadan 600 yıl once 
llbanlılar diy• Ga -
zan ban tarafından 
T~IJriz"d~ yaptırılan v• bupn llalj duran 
büyük baraj (~ab-

«olü) nd•n bir 

-------

il - Uhtelerinde (B) fılmauıda 
sayılan rekt&'ltik, debnlık cibi va
zifelere müpbih " meaelt ser tabib
lik ve hastahane müdürlüğü gibi üc
retli idari bir vazife ile maqlı veya 
ücretli bir tabiblllı bulunanlara, hem 
idarl vazifelerine ait ücretin '" hem 
de tabipliklerine mabaua mut veya 
üc~tin tamamı tediye edilir. 

Uhteleriııde meslekleri dahiliııde 
(ıfteaeli liMye mUdtlrlülG) veya hari
cinde (mnelt netriyat midllrliljii 
gibi) iderl bir vasife bulunanlann uh
telerinde bir de tabiplik bulunur. Yu
karıda muallimler münasebetiyle izah 
edildiii veçbile bu idari vuifelerle 
tabiplikten her hanp birinin evel ve
ya ıonra deruhte edilmeli hükme mü
essir bir vaziyet ibdaı etmez. Yalnız 
uhtclerinde meslekleri dahil ve hari
cinde rektörlük ve dekanlıp müp -
bih olmıyan maatlı veya ücretli idart 
bir vazife ile ıer tabiplik cemetmit 
olanların idart vazifelerine ait maq 
veya ücretlerinin tamamının ve ta -
biplik maat veya ücretleri tutannın 
da Uçte ikisinin verilmesi iktiza e
der. 

111 - Bu maddenin (E) fıkruının 
(3) sayılı bendinde gösterilen el&Slar 
dairesinde üç muhtelif maatlı veya 
ücretli tabiplik deruhte edenlere ma

lki komtu ve kardet memleketi e~ yolun iki kutbu meubeıinde bulunan at veya ücretlerinde miktarı fula o
kıu yoldan btribirine ba&lamakla tı- (Trabzon) ve (Tebri.z) tehirleri iki tanının tamamı, tayin tarihi 11ruiyle 
cari, iktisadi, medent rabıtaları k~vet- kardeı diyarın tirin ve uyılı belde- ikinci doktorluklarırıa ait maq veya 
lendirmek, ayni zamanda lran a en lerindendir. Birinden çıkıp kısa bir ücretleri tutarının üçte ikili ve üçün
yakın yoldan Avrupa'ya kapı . açmak yolculuktan sonra ötekine varan yol- cü tabiplik maaı ve ücretleri tutarı· 
makudiyle üç dört aenedenberı Trab- . . .. nın da üçte biri verilecektir. 
.son • Tebria truııit yolları için hiç cular her ikı tehırde de yolua küçuk F - llWıeadlller ,,. v.terineder 
bir emek ve para fedak&rlıpndan çe- yorgunluklarını um anuttutacak de- baldnnda da bu maddenin tabipler 
lrinilmemiıtir. Aaıl makudı temin i- recede •babıiatlrabati buldukları gi- hakkındaki hilkilmleri aynen tatbik 

rantin, maaja. liaata bakıcı, ııvacı, 
yem memuru. bmf seyiı, aeyiı, nalbant 
~ ve pua1. ldsmetci, bat gardi
yan, gardiyan, arabacı, hamamcı, pe
dalcı, çırak, takipçi, fenni teaiaatçı. 
eczacı lcalfuı. montk, daire müdürü, 
idare memurı.rt w bunlara benzer di· 
fer müteferrik mtiltalldemler bu ka· 
nun hükümlerine tlbi delildir. Bun
ların kadrolarındaki ücretlere doğru· 
dan doğruya tayinleri cabdir. Bun • 
lardan Anbra'cla ol•lara muvakkat 
tazminat verilme•. 

Devairin tepillt kanunlarına baih 
kadrolarda yer alanlar bu n..sde 
hükmüne t!bi olmayıp banlar balı: • 
kında kanunun esa hülı:iimleri cari o-
lur. 

MADDE: 20 - Maddede mevcut 
hükme göre ücretle müstahdem me
murlara. maqlı memurlar balı:kındaki 
harcırah hükümlerine tmibn bar· 
cırab nrilecektir. Şimdiye kadar 15. 
mayıL 1335 tarihli mülki bucırah ka
ramameainin (27) itıd maddeainhı 
(2) inci fıkrnım muaddil 745 sayılı 
kanun mucibince ücretlilerin barcı • 
rabları da maq1ı memurlar cibi w
rilmelrte ve ancak ücretli memurun 
ücretinin tutarı ne oluraa olıun bwı· 
lara verilecek harcırahın umnlsi 
(100) lira uli maq üaerinden belap 
edilecek harcırah milrtariyle tahdit e
dilmit bulunmakta idi. Yeni Jıa.nunun 
(20) inci maddesi bu tabdidi llaldıt
maktadır. Binaenaleyh badema 3656 
1&yılı kanun hükümlerine t!bi bulu -
nan Ucretlilerin barcırabları kanunun 
birinci madcleainde yuılı derece ay
lıkları eau tutularak heaap edilecek
tir. Ancak ücretleri bu kanun hüküm-

Çin Türkiye - İran aruında yapıla bi ıu iki tebiröe ula yabancılık ve olunacaktır. 
ı )len d k 1 lerinc tabi olmıyanların harcırahlan-

anlapıa muci~i~cc her iki dev et • yadırgama hisleriyle e arşı aşmı - G - 900 sayılı kanun hükümleri mn 1&balı: bülı:iimler daireainde teavi-
. · . u ..... r. Yani her ne meılekten o-

tanaim edece , her atleri iktlau eJarM açıl•• olan bu luna olaU11 bUGmum mütckaidiaden :pesine devam olwam. (İahMl!Moin 
nırlarından tranıit Clc:rkezlerine - yolun iki blıflıca noktlıaı balunaa 1DU11Jltmlll• " lilltebtt tabip. mfl • muweldrat 2 iaci medduinc müraca
Tebriz'e ve Trabzon'a kadar - otobüı Trabzon ve Tebriz pbirlerinin bu hendi• w 'ftterf.lerden umamr ve at.) 
ve eıya nakline mahıuı kamyonlar yol aayeainde büyük inkipfa maz • mülhak bUtçeli dairelerle ldarei hu- MADDE: 21 - İnbiW wkubulan 
muntazam aerviıler halinde ıeyrüse- har olacakları da 1üphe götürmez bir susiyc ve belediye tababet, mühendis- memuriyetlerde vekil iıtihdau balin-
ferlerine devam edeceklerdir. Tam hakikattir. lik ve veterinerliklerine tayin edilen- de 1106 aayılı maq kanununun (8) 
hudut üzerinde de ınüıterek ıümrük terin tekaüt mutlan kesilmiyecektir. inci maddeai mucibince verilecek ~e-
binaaı ve antrepolar yapılarak bu ıu• Melrmet Satlılı ARAN Ancak 0 vuifenin mebdei malf tuta- kilet maa1 vcyaücretinin müddeti •· 

X V•rıova _ Yeniden dokus çek retle yolcuların ıeyahat~ ve tranıit n ücret olarak verilecektir. zami altı aydan ibarettir. 
amele, içinde bulundukları tren Po - eıyanın muayene ve naldı kolaylqtı- Tekaüt maaıı kesilmek ıuretiyle 1452 sayılı teadül kanununun (13) 
lonya Pomeranyuından tranıit ola - rılmıt olacaktır. tayin, yani tavzif edilenler hakkında üııcü maddelinin tatbikinde oldu u 
rak geçerken, Tczew iıtaıyonunda lran hükümeti Tebris'den Türkiye Ankara Borsası umumi biikilmler tatbik olunur. pbi timdideıı sonra da bu madden ı-
atlamııtar ve Polonyaya iltica ede- hudutlarına kadar fOH yol itini bal H - Ubtelerinde ldad vanfe ile cibince yapılac:ak muamelede nu .. rı 
rek mahalli makamlara tealim olmuı • etmit bulunuyor. TUrkiye'de in bil· 11Aiuttoı1939 Fiyatları müteaddit muallimliık. tabiplik, mü- dikkatte ıt:utulmuı icabeden nokta, 
lardır. yük muraflara ve çok el&Sh çalıpna• hendialilı ve ·.eteriııerlik mevcut o- maqlı veya ücretli münhal memuri -

Bocarton (Florida), 11 a.a. - Sl- x Kan _ Huıuıi ıurette Pranaa'da lara bailı bulunan tranait fOIUlnın ÇEKLER lelardan daimi olarak Anlr.ara'da ba- yetlerde gerelı: ayni mahaldeki mu -
nana yılduı yapmalı: bahaneıiyle 7 aeyahat etmekte olan B. Hore - Beli- Trabzon"dan Eraurum • Karaköae'>:e A.çılq P. ltapanıı P. lunanlara "'izahnamenin (10) uncu vuaf memurin w müatahdeminden 
apltOlta 17 ve 19 yaılarında miamili p. iıtirahat için buraya gelmittir. kadar olan yolun mühim bir kısmı bi· maddeıinin (K) fıkruında i.zab edil· ve cerebe açıktan tayin edilecek n-
ild ıen çkız üniversite talebeaini ka- X Puis _Muvakkat Buk bükü - tirilmiı. yalnıa Karaköıe'den hududa Londra 5.9S 5.9S mit ~:~lu cibi" tamam olarak aldık· killere verilecek wkilet maq wya 
pim S4 yqındüi Jeffenon, tevkif metl tarafından evelce Franu'ya nak- kadar olan küçük bir kısmı ~~ıtır. ~:~~ork '':::~= ı~;::: lan veya ücret derecealne ve ber ücretinin altı aydan fula olamıyaca-
olumnuıtur. Polle civardaki bataklık- ledllmit olan Bilbao huinesi buıuıi Bu. kı~n. d~ t1ımamlanmaıı ıçın ıe· llilaao U6U5 6.61125 ikiıini tamam aldıkları takdirde en ğıdır. Bu kabil münhal memuriyetle-
larda 17 1'flndakl ıencin kurtunla ıurette &6nderlten lıpanyol ıemi•e celı gündil%lu çalıtılınaktadır. foaa• C•evre 21.6l50 21.6150 yilkıeğlne alt muvakkat tazminat ve- re vekllet etmek üzere diğer bir ma-
delik defllı olmat nifını bulmUf, 19 buciln yilkletllmittir. nın bitmemit olmuına raiznen Tür- ~rl~:rdam ~~:~f~ ~~;2~ rilir. halden gönderilen memurlara altı ay-
yqındakl ıen çlan da Martı clvaruı- X B•I at_ B ekil Çvetlıoviç kiye hududu dahilinde tranıit otobilı Brilbel 21.5150 21.5150 J - Kanunun (18) inci maddeainln dan fazla ikuıet yevmiyesi dahi ve-
da bir kultlbede U,paedllmit bir bal· ~ lıU , T~·a hareket et ve eıya kamyonları kııın ve ya.ıın Attna 1.0125 1.0125 2 inci fıkrMmda; 711 •yılı memurin rllemes. Her hangi bir sat münhal oir 
.S. fakat MI " salim ele ıeçll'l!flttlr. tayyare 1 ten u muntazam aerviıler yapmaktadırlar. ~r!~ !~;75 !::75 kanununun (1) inci maddesiyle 1496 makam«Ja altı ay vekilet ettikten ve 
Jeffenea. ba imlan necat fldyeai al· mittir. } a1ııwı pse- Yalnız timdilik bu münakalit hafta· Madrid 14.0350 14.0350 sayılı kanunun (1) inci maddesi hü- vekalet maaı veya ücretini veyahut 
mü lçla llaçırdılım" 17 yqındald X Roma - talyan ve renal da iki defa yapıldıiından hazan t • Vart0va 23.1425 23.1425 kümlerinm ücretli memurlara da ta· ikamet yevmiyesini aldıktan sonra, 
pııç km da lldlrmtlt oldu&uııu iti- tecllerl. Vened lı'te, mlb!er p ı: ran'dan Türkiye hududuna ıelen yol• Badapqte 24·4525 ausıs mil oldup yanh buluDChapndan: ba· ayni makama '4lğer bir at vekileten 
raf etmııtir. nallerinden ~ alanbl li!>'i r k e~~r cular buıual vuıtalarla yollanna d~ :~;:d ~.:: ~:= dema Ucrıtli ._.urlar da ticaret n tayin edille, bu ikiaci ..Uile yeniden 

can- ır t •" Ul"Dlup-- • vam etmek zaruretinde kalıyorlar. İ· Yollohula M.63 14.63 aanutla itticaJ edemezler. Kendi em- altı ay müddetle vekalet maaı veya 
X B•lpat - Bqvekllet matbuat ran'dan Avntpa'ya elden yolcuları ~':::~': ::: ::: llk've arazilerini bizzat veya bilvuı- ücreti veyahut ikamet yevmiyeai veril 

ltalya'da terhis merku bUroau tefi Koata Lukoftç, hem ucu hem de kıaa oldup için bu ta itletebilirler. &irketlerde ticaret meai caiz delildir. 
tebUde eevbdllmittlr. Yerine mat· yolu tercih etmektedirler. ESHAM VE TAHViLAT ve aauyl m..._elerinde ftdfe de-

fi buat bllroauaun lıtibbarat pbeal F- Tilrldye billdbneti, hudutta inpu ruhte edemezler. Binaenaleyh milnhal bir makamda 
T8 Celbedilen Sini ar fi tanınmıt Yugoalav muharrir ft p- -·'--r olan m.uıt--'- ....ıı-""k bi • H8maatt1.l1.~ 20.D2 19.M A k k tlf . .. 1 rind eıhaı taaddüt etae bile ceman altı ay· ~ .. __ •-_ nca oopera ııraet e e dan fazla ftlr&let nu1. .. nya ücreti 
Roma. 11 LL - Reamen bildlrildi

line cöre büyUk manevraların bitme
li dolayııiyle 1901 ve 191'2 dotumıu 
efrat terhlı edllmlttlr. 

Buna mukabil 1902 ve 1910 dolum
iu efrat 31 eylülde nihayet bulacak o
lan bir tllim devreaine ittirlk etmek 
üzere 21 apıtOltan itibaren ılllh al
tına alınacaklardır. Bu tarihte aynı 
t!lim devrealne ittirlk etmek üzere 
1901, 1903, UKM, 1906 ve 1910 doiumlu 
zabitler ve küçük sabitler ıillh altı
na dbet edileceklerdir. 

ntedlerinden Botko Boıdano.tç ta naauu ---ı.1.-.1- 1•-un -ı- uı.n- Cllmbmi,.e 11.-lıes me,.1iıi idare •-1ıa. - h-•p mufet -.. 1-ı-- ..,wı MA •- - uınuu B.tnkau 107.50 107.50 .,. -ıu •• no ,.._ " • veyahut ikamet yevmiyesi tediye edi-
yin edilmittir. . tedbirleri almıft malzemeyi çoktan ( Pqin) titliii edebilirler. Abine hareket e- lemez. 

X Vqington - Harbiye nenretı buırlamıı bulunmaktadır. İran bu- denler hakkında ıınıf tenzili ce.auı 
100 milyon doları ıeçen bir aiparitte dut köyü olan Buecıtn'da kendileri- tatbik edllir. Eauen münhal olmayıp ta aıtlinln 
bulunduju, bunun 64 milyonu tayya· ne mahaua yeni ~k binuı ve yol• MADDE: 19 - Bat odacı, odacı, itten menedilmesi, bedelli veya kı1& 
reler ve 22 milyonu tayyare motörlerl cuları barındırmak için miaafir oda- w bademe, bademe, kolcu, bekçi, n- h~zmetli olarak askere gi~ıi, mezu-
için oldupnu bildirmektedir. ları buırlanmı1t köyün dıJIDda ıenif rak müvessll, llcretll n aidatlı tahall- nıyet almuı, hatalık aebebiyel me -

x V•tıov• - Gdyala limanına bu- yollar açıtmıı bulunuyor. BUGON dar (yaya" atlı) daktilo lteno ka- sun aayılmuı cibi haller dolayııiyle 
cUn bir kaç ton ıümüt ıelmlttlr· Bu Gerek Bayuit iıtuyonunda w lorlferd bq 90fk tofk ~ıftll velraletle idareaine mecburiyet huıl 
atımutle, piyuada yolılutu bimedll - Karaköae'de prebe Erzurum'da yol- ULUS Sinemasında bqa. ba~ıvan. bal~ amele telefon- olan memuriyetlerde iatihdam edile -
mi ye bqbyan ıilmllt para buılacak • cuların iıtirahatini temin için hum- cu, bq maldnlıt. eWnrik 'memuru, celı vekiller. bu bükme tibi delildir. 
tır Ba1tlacalı: paranın miktarı elli mil mah bir f aaJiyet ıöa çarpmaktadır. makini.at, elektrikçi, tamirci, manın- Bun~a verılec~k vekAlet ~.veya 
yo~ Zlotidir. Bilhaua Bayuit'de modetn bir 18 - 3 Fb..M BİRDEN ps, motolikletçi, ser mlrettip, mO- Ucretı veyahut ıkamet yevmıye~ (al-

X Londra - Eveninı Standard p· bir yükaelmektedir. Tranıit yolunun rettip, matbaa operatöril, aer milceUlt, tı aydan futa da olaa) memurın ve 
zeteli Cburcbil ile Speanin ~arte • ortuı aayılan Erzurum'da dahi senit 1 - MA VI VALSLER bat- mücellit. katip, anim " depo memu- ~ kanunları w ~cırah ~a~na-
al ıuz;u Parili siyaret edeceklerini ve yollar, ur! oteller, ıinema ve bahçe· ru, mubafua memuru, dWıer. doira- ~aı ah~ına .tevfıkan uıulu daıre-••Hn "-lla'de soma da tlç ,on Jlaclnot battılll ıe- ter y~ılmakta, eski eserler, camiler tanhqa renkli Steffi macı, kul'fUDCU. tenekeci, au yolcusu. aınde tedıye edılir. 

lılerini haber vermektedir tamir edilerek yolcu ve uyyahların Dma. Cbarlen' Collina) yorpncı, kapıcı itfaiyeci, citacı, aa- llADDE:ll - 1452 aayıh teadül 
Bul .. 

llolkova. 11 a.a. - T- ajanaı bll
df!'tyor: DUn. halk komlaerlerl mecll
ıı retıl ve hariciye hallı komieerl B. 
Molotov, hatlarında mebuaan meclill 
relı velım B. llarkof, hariciye endl· 
meni reiıl B. Qovedarof ve maliye en
cümeni relıi B. A. ltöaelvanof oldu
iu halde Sovyetler Birliiini ziyaret 
etmekte bulunan Bulgar parllmento 
laeyetlnl Kremlln'de kabul etmittlr. 
Bu bıbalde, aynı zamanda. hariciye 
laalk komiaerlerl muavinleri BB. Po-

·~Roma_ Parlmnento ~in· iıtifadeaine vazedilmek liaere hazır· 2 _ t. No. la Hallı clü-w• atçı. sofra bqı. aofracı, rençber, boya- kanununun (15) inci maddeaiyle. 
Umenl dahliye milatepn da buır ol lanmaktadır. TUrklye'nln en çok 11tı- r--- cı, kumq dokumac11ı, hı""""l• HVlı: 2339 aayılı kanunun (2) inci maddeai 
~ lu hatde yukarı Adlp Almanları· rap çekmit ve harp ateıterlyle döne, (Rlcbard Arlan. Vırcına Bruce) memuru, meydancı, bq uata. uıta ba- biikilmlerine 16re yuılmıt olan kanu-
nı':ı ıtaıyuı° tabllyetinden çılımalan döne yanmtt. yalolmıt olan bu tarihi 

3 
_ R--L'i Mı"ki ıı, uata. mot6rcll, blılııcı, rasatçı. mu· nun (22) inci maddeli; maaılı veya 

baklandaki kanun llylhuuu ittifakla yanık beldeai Erzurum tehrl artık muu akkip, fit masun, kadın itçi, koru- ücretli memurlara (huauıt kanunla • 
tir peripııhktan kurtularak çebrelini cu bap, korucu, kolcu ve kantara, nnda urahat olmadıkça) ihtiau ve 

kabul etmlt • değiıtlrmektedlr. Cilmburiyet Tilr • Seaaı mtlerl: 2,30 - 4 - 5,30 - 7 teblll memuru, jaloncu, defterci. mi- lıomiıyon ücreti, DH!k•m tabaiaatı. 
ldyeıi F.J bin bir )"irinden yaralı bel· Gece IUt 9 da bqir, aunllrcll, dikici, bl&ifer a - tahaiaatı maktua ve hakkı huzur ıibi 

temkin ve Dekanozov da buır bulun
muttllr. Kabul retml, çok umim! ve 
doatane Wı haYa içinde cereyan e,ıle· 
mlftlr. 

denin de yaralarım aarmak ft refaha Yad Kiki,,. Jurnal tefciıi, qçı, çamaı•ra bqı. itildi. namlarla l)'nca umumi, mülhak ve 
kaftfturmak için pdl. w mmevt M bulapkcı, tallmd. mauhblb1 aantral· buauat bütçelerden bir mebıti ft(ll-
fedaklrhklan elirllmeniektecHı-. Tel: 2193 .,. cı, anbalajcı, ethdl, bit tenl, tersi. meaini meaetmiftlr. 

:ı'nDllt ,olanan iki ucundaki ba berber, bit lhobant. Ubonnt, libo- (Sonu var) 
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Orgeneral F ahrettin Altay manevralar hakkında 
gazetecilere izahat veriyor 

Cümhurreisimiz 
manevralarda 

hazır bulunacak 
tıuz, diye sormuş, Orgeneral de: ceğini, Samsun'da çok eski zaman -

(Başı 1. ci sayfada )ive mendirek inşaatında kullanılabile-

- Yarın gidiyoruz cevabını vermiş larda tersane burnunda yapılan bir 
tir •. Cümhurreiaimiz bunun üzerine mendirekte kullanılmış olan bu taşla
gülerek : rın bin senedenberi hata mukavemet

- Öyle ise beni de alınız. demiş - terini muhafaza ettiğini söylemiştir. 
t ir. Cümhurreisimiz yanında bulunan Ma-

Bu sırada Ülev vapurunun yanın - aarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yü • 
dan geçmekte olan başka bir vapur - cel'e dönmüş : 
dan halk Cümhurreisimize karşı bü • - Tatil tetkiklerinden memnun 
yük tezahürlerde bulunmuştur. Va • musunuz, diye sormuştur. B. Hasan -
pur Haydarpaşa' dan hareket ettikten Ali Yücel: 
ıonra Milli Şefimiz, Nafıa Vekili ge- _ Çok memnunum. Buradan ma
neral Ali Fuat Cebesoy'u yanına ça • nevralara gidip sonra Ankara'ya gi
ğırmış ve kendisinden şark vilayetle· deceğim, cevabını vermiştir. Bunun 
rinde ve Karadeniz sahillerinde yaptı- üzerine İsmet İnönü Orgeneral Fah
ğı tetkikler etrafında izahat almıştır. rettin Altay'a: 
Nafıa vekilimiz verdiği izahat arasın- _ Görüyor musun çok kalabalık 

da demiryolunun 20 eylülde Erzuru • geliyoruz, demiş, Fahrettin Altay"da, 
ma varmış olacağını, fakat bazı küc;ük _ Herkesi memnun etmeğe çalışa· 
teferrüat yüzünden açılma merasimi- cağız, biraz da Edirne şenlensin, ce -
nin ancak 20 ilkteşrinde yapılacağını, vabını vermiştir. 
demiryolu sayesinde Erzurum ve ci • Ülev vapuru Dolmabahçe sarayı 
varının büyük yeniliklere kavuıaca • rıhtımına yanaşırken Milli Şef İsmet 
ğını ve imar edilmekte olduğunu söy- İnönü Denizyolları Umum Müdürü 
lemiıtir .. Cümhurreisimiz bu sırada : B. İbrahim Kemal Baybura'yı yanına 

- Erzincan'dan sahile bir yol aç -
çağırmıJ ve kendisine: 

mak kabil değil mi? diye ıonnuşlar. 
Vekil de: - Nasıl Almanya'da yapılan yeni 

- Mütehassuılar tarafından yapılan vapurlarımız geliyor mu, diye aormu 
t etkiklerde garp ta.raflarından böyle tur. 
bir yol açılmasına imk~n görüldüiü -
nü, ıark vilayetlerinde büyük bir yol 
inşaat faaliyeti olduğunu bildirmiş -
tir. Gene bu arada İsmet İnönü Kara
denizde inşa edilecek limanlar hakkın 
daki tetkiklerin ne vaziyette olduğu
nu sormuştur. 

Nafıa Vekilimiz de inşaları karar· 
laştırılan bütün limanlar üzerinde 
ingilizlerle anlaşılmış olduğunu, şim
di bu limanlar hakkında hesaplar ya
pıldığını, bu hesaplar meclisin açıl • 
masına kadar yetiştirilerek derhal 
meclisten tahsisat isteneceğini ve he· 
men inşaata başlanacağını bildirmiş· 
tir. Vekil bilhassa bu inşaatta kulla -
nılmak üzere Samsun'da çok sağlam 
taşlan havi bir ocağın keşfedildiğini 
ve buradan çıkarılacak taşların liman 

B. İbrahim Kemal : 
- Evet, geliyorlar, Tırhan'ın eşi 

Kades de yola çıktı. Yakında İstan
bul'a gelecek. demiştir .. 
İsmet İnönü bu vapurların da Doğu 

vapuru gibi mahzurlu olup olmadığı
nı öğrenmek istiyerek bazı sualler 
sormuş ve İbrahim Kemal Baybura, 
demiştir ki: 

- Bunlar iyi yapılmışlardır. "Do
ğu,, için Vekiller heyetinden müsaa· 
de aldık. Yakında gelecektir. Gene 
5300 tonluk "Egemen" vapuru hazır
dır. "Savaş" denize indirilmiştir. Ni -
hayet iki üç ay içinde bütün vapurlar 
memleketimize gelmiş olacaklardır. 

Ülev vapuru rıhtıma yanaştıktan 

sonra Cümhurreisimiz İsmet İnönü 
Dolmabahçe sarayına gitmişlerdir. 

Adliyede talik 
derdine devô ! 

Davaların süratle görülüp bir karara 

bağlanması İçin tedbirler alınıyor 

Adliye Vekilimizin beyanatı 
(Başı 1 incı sayfada) ı vakkat başka bir binaya çıkmak zaru 

meşru veya gayrimeşru sebeplerle reti ~~.~l .~lacağı §~phesizdir. Bu ci
pek çok i}ler talik edilmektedir. Bu- het ~u u.nulmektedır. Muvakkat baş • 
nun mahkeme kararlarını senelerce ka bır bınanın Sultanahmetteki tapu 
uzattığı mali'ımdur. Bundan herkes b~nasının bir kısmı olması muhtemel
tikayetçidir. Bu talik illetini de te • d~r. Bununla beraber daha uygun bir 
davi etmek ve bunu ancak pek kanuni hına bulunup bu.lunmadığı da ara tı
sebeplere inhisar ettirmek emelimiz- rılıyor. ~u vazıyet . mu;ac~hesinde 
d. H h ld t .. k dliyesinin ... ere- postane bınasının adlıyenın ışgal et-
ır. er a e ur a " . - . k ld 1 k 

fini daha yükseklere çıkarmak için tıgı ısmı e e tutu aca tır.,, 
elden gelen gayreti geri uırakmıya- Adliye Vekilimiz 1940 yılı başlan-
cağımıza emin olabilirsiniz.,. gıcında tebligat işlerinin posta idare-

Fethi Okyar ceza ve hukuk saha - si tarafından yapılması ve halen bu 
sında müçtemi hakimli mahkemelerin tebligat işini görmekte olan adliye 
yerine münferit hakimlikler ihdası memurlarının vaziyeti hakkında da, 
suretiyle bu mahkemelerin hemen he- bunların mutazarrır olmamaları, müm 
men bir misli artacağı mülahazasiyle kün olan yardımın yapılması, bir kıs
yaz tatilini müteakip yeni şekil tat- mının posta idaresine geçmesi, bir 
bikat sahasında yer tuttuğu takdirde kısmının da mahkeme mübaşirlikle
bina vaziyetin nasıl halledileceği su- rinde kullanılması ve bir kısım yaşlı 
aline de şu cevabı vermi§tir : mübaşirlere de yardım mevzuubahis 

"- Bu takdirde Sultanahmett'e olduğunu söylemiştir. 
yeni adliye binası yapıhncıya kadar B. Fethi Okyar son olarak bütün 
aradan geçecek :ıaman zarfında mu- hakimleri alakalandıracak şu müjdeyi 

uı.:us 12 - 8 - 1939 
,. 

TAYYARE SAA TLERI 
Tayyare hareket saatleri 

lstanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - İstanbula 
Adanadan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
İzmirden - Ankaraya 
Ankaradan - İzmire 
lzmirdcn - İstanbula 
İstanbuldan - İzmire 
İstanbuldan - Berline 
İstanbuldan - Bükreııe 

Saat Dakika 

9 
14 
7 

15 
9 

15 
7 

16 
7 
8 

30 
00 
10 
1-5 
00 
00 
10 
20 
55 
15 

NÖBETÇi ECZANELER 
l /8 / 1939 g\ınun<len 3 l / 8 /1939 akşamına 
kadar ECZANELER gece nöbeti cetveli 

1 - Ankara ve Yenişehir 
Eczaneleri l 7 13 19 25 31 

2 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

5 - Sakarya ve Çankaya 
Eczaneleri 5 11 17 23 29 

6 - Merke.ı Eczanesi 6 12 18 24 30 
Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pa

zar giınü de açık bulunmak mecburiyetin
dedirler. Diier eczanelerin pazar günleri 
ihtiyari olarak tatil yapmaları kabul edil
miştir . 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma. bir kaza, fevkalade bir has· 

talık vukuunda acele imdat istemek icin 
Belediyeler Hastanesıne (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LtJZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023 • 1024 ). - Şehirler ara
sı: {2341 - 2342). - Elektrik ve Hava • 
gaıı irıza memurluğu: { 1846). - M esa
leri Şehir Anbarı: {3705), 

TAKSt TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazan civan : (2806 - 3259). 
Yenışehir. Havuzbaşı Bizim Taksi : 
(3848). 

Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
İstanbul Taksiın: (3997). 

Devlet Demlryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Iaık Taksi lnonü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dcre'dcn Ulus M. na 7.15 
Ulu& M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 1.00 
As. fabrikalardan Cebeciye -.-
Yentıehtrden Ulu• M . na 7.00 
Ulus M. daıı Yenişebire 7.10 
S. pazarından Akköprüye 6.15 
Akköprüden S. pazarına 7.30 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 
21.00 
21.30 

23.00 
23.00 
-.-
17.00 

ıa.oo 

23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

~ Uluı meydaniyle İstasyon arasında her 
bet d:ıkikade bir sefer olup tren za • 
manian ıeferler daha ııktır. 

ft Ulus meydaniyle Yenişehir, Bakanlık. 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ıaat 7 den 8 eve 21 den 23 o 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

ll Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı mey
danına dönüşleri sinemaların daiılı~ sa
atine tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhüt!U saat (18) e kadardır • 
Posta ıaat (19) a kadar htanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatler i 

Haydarpap Hattı : 
Her gıin; 8.30 (Pazartesi, Perıembe ve 

Cumartesi Toros S treni 
Her itin; 17 .00 - 19.25 Anadolu S. treni; 

• 20.20: 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her gun 9.25; 
Kayseri, Ulukı,ıa Adana, Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri: 21.23 Toroı 
S. treni: 

Kayseri, Ulukışla, Adana Hattı : 
Her rün; 12.45; 
Zonguldal, Çankın Hattı : 
Her ıün: 17.20; 

İzmir' de bekt aıı ayını 

yapanlar yakalandılar 
İzmir, 11 (Telefonla) - Bayraklı

da seyyar satıcı Vehbinin evinde bek
taşi ayini yapan Akif baba, 3 erkek 
ve yedi kadın yakalanmışlardır. 

vermiştir : 
- Hakimlerimizin daima olduğun

dan daha iyi vaziyete geçmeleri esa
sını hiç unutmuyoruz. Bu noktadan 
hakimler kanununda hakimler lehine 
~ümkün olan değişiklikleri yapaca -
gız. Bu da başlıca tetkik mevzuumuz
dur: ~mkan nisbetinde ve gecikmeden 
bu ı şı başarmak arzumuzu tebarüz et
tirirken bu noktadan izahat vermeği 
de yakın bir istikbale bırakıyorum.,, 

Adliye Vekilimiz birkaç güne ka
dar İmralı adasına giderek oradaki 
hapisaneyi gezecek ve sonra Ankara
ya dönecektir. 

İktisadi inkişatımız için yeni ,tedbirler 

Sümerbank ve Etibank' a 
yeni bir sekil verilecek 
Bu iki bankanın bankacılık fonksiyonları ile 

fabrika ve modern tesis ve işletme işleri ayrılacak 
(Başı I inci sayfada) ) 

kredisi ile Devlet işletmeleri üzerin -
de yapılan tetkikler hakkında halkı -
mızı tenvir etmek için bazı izahlarda 
bulunmak faydalı sayılmıştır. 
Vakıa son zamanda gerek Sümer • 

bank ve Etibankın gerek bunlara bağ
lı işletmelerin müstakbel şekilleri ve 
çalışma tarzları hakkında Vekaleti -
mizce bazı etütler yapılmaktadır. Bu 
etütler ve araştırmalar Cümhuriyet 
Halk Partisinin son tebliğinde ifade 
edilen esaslara uygun olarak başla • 
mıştır. Bu esaslara göre Sümerbank 
ve Etibankın bankacılık fonksiyonları 
ile fabrika ve maden tesis ve işletme 

işlerinin biribirinden ayrılması ica -
betmektedir. Bu suretle hususi sana • 
yie de şamil olmak üzere devletin en
düstri ve maden finansman ve kredi 
işlerinde müstakil bir teşekkül elin -
de toplanarak işletmecilikten tama • 
men ayrı bir mahiyet verilmesi, dev -
let sanayi ve maden işletmelerinin de 
muayyen gruplar halinde birleştirile
rek keza müstakil birer hüviyet sahi
bi kılınması düşünülmektedir. 

Filhakika diğer ileri memleketler -
de görülen ve hakim olan şekil de bu
dur. Bu bakımdan Partimizin son ka
rarı memleketimizin iktisadi inkişa -
fının bir icabını ve bu sah.ada kate • 
dilmesi lazımgelen bir tekamül mer -
halesini ifade etmektedir. 

Sanayi ve maden hayatında 
inkiıal 

"Vaziyetin bu şekli memleketimize 
devlet sanayi kredisi ile sanayi ve ma 
den işletmeciliğinin cümhuriyet yıl -
larındaki inkişaf seyri takip edilince 
daha iyi anlaşılır. Çünkü malumdur 
ki Türkiye'de devlet sanayi kredisi 
ve buna bağlı sanayi ve maden iıılet -
m ci\lği 1925 de teşekkül ed e n aana -
yi •e Mıuıdin Btmkaı:u i le; baglturugtır, 

Gerek bu banka ve gerek onu istihlaf 
eden Sümerbank diğer bir cümle ban
ka muamelitiyle beraber bilhassa sa -
nayi finansman ve kredi işleriyle uğ -
raşmak ve bu meyanda Sanayi Maadin 
işletmeleriyle de meşgul olmak üzere 
kurulmuştu. O zaman devlet işletme
lerinin azlığı ve iptidailiği hem banka 
cılık işlerinin hem de Sanayi ve Ma -
adin işletmelerinin tek müessesede 
toplanmasına imkan verecek mahiyet· 
te görülmüştü. Ancak devletin bu sa
hadaki faaliyetinin artması Sanayi ve 
Maadin i~lerinin bankada temerküzü
ne meydan vermediğinden Maadin iş
letmeleri ve buna ait kredi ve finans
man muamelelerinin ayrı bir teşekkü
le verilmesi zarureti hasıl olmuş ve 
Etibank bu ihtiyaçtan doğmuştur. 
Halen devlet sanayi ve maadin işlet
meleriyle ve devlet Sanayi ve Maadin 1 
kredisi işleri bu iki bankanın elinde 
toplanmış ve bankacılık fonksiyonla-! 
riyle sanayi ve maden işletmelerini 1 
kurmak ve işletmek fonksiyonları ke
za bu iki bankanın elinde birleşmiş bu 
lunuyor. 

Y eni ve müatakil teıekküllere 
vücut vermek zarureti 

Ancak aradan geçen müddet zar -
fında ıanayi tesislerinin ilerlemesi ve 
maden işletme faaliyetinin genişle -
mesi, bu işlerin idare ve işletmesinde 
yeni ve müstakil teşekküllere vücut 
vermek zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
Mesela Sümer Bank'ta toplanan sana
yi zümreleri arasında Karabük Demir 
ve Çelik Fabrikaları sermayesinin bü
yüklüğü ve iş hacminin genişliği iti
bariyle başlı başına muazzam bir iktı· 
sadi teşebbüs halini almış bulunmak
tadır. Bu teşebbüs bugünden müsta -
kil bir işletme idaresine muhtaç ve 
müstahak bir vaziyette bulunmakta, 
keza Sümerbank'ta toplanan Tekstil 
fabrikaları için de aynı mülahaza ve 
ihtiyaç kendisini hissettirmektedir. 
Etibank'ta toplanan maden grupları 

arasında Ereğli kömür havzasının is
tismarı yalnız başına bir idareyi işba 
edecek kadar mühim ve hayati bir 
mevzudur. Binaenaleyh yapılmakta 
olan etütler, kendisini hissettirmeğe 
başlıyan ihtiyaçlara cevap vermeğe ve 
devletin iktısadi faaliyetleri sahasın

da varılması icabeden yeni bir teka
mül merhalesinin esaslarını tesbit ey
lemiye matuftur. Bununla yapılmak 
istenilen husus, izah ettiğim gibi, 
devlet elindeki iktısadi teşebbüsleri, 
teşebbüsün vüııatine göre kifayetli ve 
:şin mahiyetine ve icabına uygun bir 
tekilde teşkilatlandırmak ve bütün 

bu teşebbüsler için lazım olan kredi 
ve finansman muamelelerini de tek 
bir. diğer teşekkülde toplamaktan iba
rettir. Söylemeğe hacet yoktur ki me
sele henüz tetkik safhasındadır. Bun
ların kati bir şekil alması ve filiyata 
intikal etmesi için tetkiklerin bitmesi 
ve hazırlanacak kanun projesının 
Büyük Millet Meclisince kabul edil -
mesi Hizımdır. 

Hulasa anlaşılıyor ki, şimdi tetki
kimize esas olan fikir Sümerbank ve 
Etibank'ı bankacılık fonksiyonları i
tibariyle birleştirerek aynı zamanda 
hususi sanayi ve maadin işlerine de 
kredi temin eden tek bir "Endüstri 
ve Maden Finansman ve Kredi Ban -
kası,, na vücut vermek ve diğer ta
raftan da devlet sanayi ve maden iş
letmelerini muayyen gruplar halinde 
birleştirerek müstakil devlet müesse
seleri vücuda getirmektir. Bu suret
le kredi ve finansman işleri çok bü
yük sermayeli bir tek bankanın (me
sela Sümerbank) elinde toplanmakta, 
işletmeler ise İktısat Vekaletinin tef
tiş, nezaret ve murakabesi altında ve 
keza 3460 No. lı murakabe kanununa 
tabi olarak devlet ağır endüstri mü
essesesi, devlet dokuma endüstrisi 
müessesesi, devlet kimya endüstrisi 
müessesesi gibi ve her biri büyük ser
mayeli müstakil müesseseler halinde 
teşkilatlandırılmaktadır. 

Alınan tedbir, milli iktııat 
hayatının bir terakki hamleaidir 

Alınan bu tedbiri milli iktısadi in
kişafımızın yeni bir terakki hamlesi 
olarak kaydetmek icabeder. Bu suret
le memleketimizde sanayi ve maden 
işleri sahasmda yeni bir kredi kon -
trolü cihazı teessüs etmetke, hepsi de 
devlet malı ve binaenaleyh hepsi de 
devletçilik prenaipimizin canlı birer 
ifadesi olan devlet tesisleri milli ik
ısadıyat:. sahasında müstakil ve biza-

tihi müteşebbis yeni kuvetler olarak 
yer almaktadır. Mevzularının icabet
tirdiği supleslere malik ve binaena -
leyh iktısadi dinamizmi daha üstün 
olarak çalışacak bu müesseselere iler
de yeni devlet programlarının kurul
masını emredeceği yeni müesseseler 
ve ana sanayi grupları tabiatiyle ko
layca iltihak edebileceklerdir. 
Diğer taraftan da devletin tama

miyle kendi mevzuu haricinde bıra -
kacağı sanayi ve maden şubelerine 
hususi sermayelerin daha iyi akışı 
teşvik ve temin olunacak ve hususi 
sanayie yeni kurulacak sanayi ve fi
nansman kredi bankası kanalından 

kredi yardımları yapılmak imkanlan 
da tetkik olunmaktadır. 
Kuracağımız müesseselerin Veka· 

let merkezinde bir veya birkaç umum 
müdürlüğe bağlanmak suretiyle iktı
sadi olmaktan ziyade idari bir teşki· 
lat halinde vücuda getirileceği haber
leri ise hiç bir suretle varit değildir.,, 

Maliyetin ucuzlamcuı 

Muhterem Vekil, bu tedbirin mali
yetin ucuzlatılr:nasında müessir olup 
olmıyacağı hakkındaki bir suale ce -
vap olarak şunları söylemiştir: 
"- Bütün teşkilatlanma tedbirleri 

gibi, bu tedbirler de maliyetin u
cuzlamasında amillerden biri olarak 
telakki edilebilir. ,, 

Şeker •anayii 
Şeker sanayii üzerinde İktısat Ve • 

kal etinin yaptığı tetkikler neticesin. 
de şeker endüstrisinin tamamiylo 
devletleştirilmesi hususunda bir neti
ceye varılıp varılmadığı sualine B. 
Hüsnü Çakır şu cevabı vermiştir: 
"- Şeker sanayiinin devletleşmesi 

için henüz verilmiş bir karar yoktur. 
Yalnız bu mevzu üzerinde alınacak 
tedbirleri tesbit etmek üzere tetkik
lerimize devam ediyoruz.,, 

Ürgüp'te bir baraj 

tesis ediliyor 
1!rgüp (Hususi) - Ürgüp ve köy

l~rı hal~ı ötedenberi ekim, dikim işle
r~yle ugraşırlar. Bu yüzden suya ih
tıyaçları çoktur. Fakat t>uyumuz az 
olduğu için halk mahsulünü sula -
makta müşkli!at .;ekmekt~ciir. Bu 
noktayı göz önüne olan hükümet ür
güp'te halkın su ihtiyacını tatmin e· 
decek olan bir baraj tesisine karar 
vermiştir. Orgüp'ün Mustafa paşa kö
yünde yapılacak olan baraiııuııük~
meı bır eser olacağı, hata Nıgde ba-
rajından daha hiiyük bulunacağı ha· 
ber verilmektedir. Halk bundan fev
kalade menundur. 

.................................................... 
YURD YAVRULARINA 

TEŞEKKÜR 

Okudukları mektep kitaplan -
nı kitap alamıyacak kardeşle-

rine verilmek üzere Radyoevi 

1 
ve kurumumuza gönderen 
yurd yavrularına Çocuk Esir
geme Kurumu aleni teşekkür· 
lerini sunar. i 

................................................... 1 

lıtanbul belediyesi me.murları için her gün aaat 9 dan 12 ye Jla. 
dar devam edecek olan bir kurı açmııtır. R H mimiz memurlan 

kurau takip ederlerken göıteriyor 

l atanbul'a k endi vaııtalariyle gezmekte ve film çevirmekte olan 
bir amerikalı milyarder g_elmi§tir. Reımimiz milyarderin birkaf 

kamyon ve otomobilden mürekkep küçük kervanını, 
6alata köP.rüıü üzerinde göıteriyor 
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1 
Cim'e gelince, o Glorya'nm 

pefİnİ b~rakmadı. Peıine bir Ma· 
lezyalı ta.kb, h iç _. çıkarmadan 
senç luzm ,bulundaia yere sir
di. A7aklarmm ucuna buarak 
7atajma yaklqtı, bir mendil çı
kararak kma aPm'I bkadL Glor 
:ra .......... apadL H .... 
..... Fakat•ppbile a... 
.... alllaa ... ER ........ 

....._.. Yan..,.._.Wr 

......... ubk~ 

..... a.. -· dıtanF• aiiıilli, 

.. ~ ...... WtiriaH f&• 

......... ...... ~- ....... . 

....... Dd liWa .... ca-. .. 

.......... ca.,.•,. aitiriJ'OI'"' ....... 

- '°' z 
9-larllörl• ... •a• W. 

•eleli- Tanw. T......, a.ra 
eliılclea ülahmı •'-'flı p. itte 
• •ewe..le.Mri pdntana etra • 
,..... ~ .. Beyas cl.-ili 
............. yaptddarau öjrea • 
... llt.U. a- Wr ....... içia 
....... etti. Fakat o sema .. ka· 
w it.Faz buealana ne 7apk-
1Mmu hiç Wlmi,ordU. 

. 

3 

·Mqua olaca Wr alaca tır

-mı. ., ... •te ·- pdnta· 
~ Mkuui& •fladL 
8uu ............. elit--- w .. 
.. katarak ~ ............. 
riıai a&aı.w Tarzua PiPW...U. 
At.- m.- atefia o1•1a ta· 
rafa doina koret& ltafladL 

4 
Kuın bebaı Jl'ilint, Terzanı 

ckdG. onu lteki haydutların erb
clatı annettt liWiını derhal cıınun 
lserlne atet etti. Taran mahaue 
yere JQftl'lamr . pbi yaptı. P'ilint 
onu 8ld8~ sandı, ~ kımılda
madı. Teraan birdenbire lralkarak 
caz açıp bpayıncıya kadar Glor
yaaın babuıni yere 1er'di, 

5 

Bereket versin gürültüdııen Dile 
uyanmış, müstakbel kayın pederi
ne yardım etmek için koşmuştu. 

Dik tabancasını kullanmıya lüzum 
görme<li, Tarzanın ensesine bir ta
banca dipçiği vurdu. Darbenin al
tında Tarzanın aklı bqından gitti, 
sarsıldı. 

6 

Dik nıpnlıaının çadırına doiru 
ilerledt Kapı YUifnini gören bes

leri aralaclı. Yatalı alt iiat olmut 
&6riince lfin derha lfartana vardı. 
Beyninclecı yıldırımla vurulmut ci
bi bir an durakladı. Su.ld boiuını 
uluyorlar pbi oldu, bac•klan san· 
pr sunpr titremiye bafladı. 

7 

Aklını bqına toplayıncaya kadar 
biru saman seçti, Bu müddet, Tar
san için çok k8tfi olacaktı. Kamı 

bllbau korku n hicldetinden •P
un knilmiftl. Tabancamı dol· 
durdu. Tarzaa aklım t.pna topla· 
eh. Batım bfıyarak M>l'da: .. Beni 
niçia lldtlrmek iatiyorsunus 1 Ben 
sise yar4ım etmek için geldim. Ö
bllril IOl'du; burada .. rapayonq.,.., . 

ULUS'un Çocuk llaveal ~ 

111111111111111111111111111111111111111111 

Resimli Roman No. 6 
111111111111111111111111111111111111111111 

8 
Sen haydutlara göz yumuyor

sun. Seni öldüreceğim.,. İnsan kor
kusundan ne yapacağını bilemez. O 
da korkusundan nerede ise feci bir 
şey yapcaktı, fakat tam bu sırada 
kızın nışanlısı olan Dik soluk solu
ğa yetişti: "Dur 1 ne yapıyorsun?,, 
diye bağırdı. Bütün bu işler Cim'in 
yüzünden oluyor. Gloria orada de
ğil!,, Kızın babası sapsarı kesildi. 
Tarzan ayağa kalktı. "B u adam az 
kaldı beni öldürecekti,, 

9 
Maliyeci olan kızın babasını 

,a.terdi. ..Halbuki dedi, ben aizin 
emrinize bannm. latediğiniz !C• 
kilde abe yardım edecefim.,. Dik: 
"Tepkkilr ederim. Fakat beni din
le hi~ kaybedecek samuıımız yok. 
Cim'le beraber onun haydut çeteai 
bizi aoyup aoiana Çevirdiler. Daha 
fenuı ,bu haydutlar Gloriayı da a
lıp citmifler. Aman Tarzan bi.e 
yardım et de blerini bulalım.,. Tar· 
AD: "'Sis biç merak etmeyin, ben 
hallederim.,, eledi. 

(Sonu var) 

ltadpa lmaf.... • ....... 
...... Wr ........ ., ......... ....... 

Alof Alof ~ ......,...._ 

.-:iiiC.. 

Cumartesi - 12 Ağustos 1939 - Sayı : 84 

·ocukları 
H er Cumartesi çıkar Para ile satılmaz 

Çocuk ve güneş 
Günet çocuğun en büyük doıtudur. Çocuk günqte büyür 

onunla yaıar, onunla pifer. Güneı demek hayat demektir • 
O nun için çocuklar güneıte dolaımaktan korkmayın, kum
lar üzerinde vücudunu:aıu kuvetlendirin~ Fakat dikkat ediıl 
ki güneı batınıza geçmesin, gözlerinizi yormaıın. Gü~et 
:bqınıza geçerıe sonra baı ağrııı yapar burnunuzu kanatn'. 
Bu aayf adaki reaimlerde kumlar üzerinde uzanan çocuğun 
batını naııl sakladığını görüyorsunuz. öteki arabadaki ço
cuğa da anneai gözlerini muhafaza elam diye ıiyah gözlük 
takmııtır. Yandaki resimde de küçük bir makine ile ıü
ne,te fotoğraf alan bir çocuk ıörüyonunuz. 
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ı~ERAKLI ŞEYLER ' 

İnsanlar 
gittikçe 

büyüyor! 
Boylar uzôyor yeni 

ve sporcu tip doğuyor 
Hayvan ırkları asırlar zarfında te

klmül eder. İnsan da bir natık hay
van olduğu için bundan ayrı ka
lamazdı. İnsanlar için bir efsane var
dı: ecdadımız dev gibi idi, biz ve ço
cuklarımız dejenere bir ırkı temsil e
diyoruz. 

Halbuki bilikis. İnsanlar, bir çey
rek asırdanberi tam tekamül halinde
dir. Bunu da, son iki nesil ispat eder. 
Mesela çocukların vasati boyları art
maktadır. Bütün memleketlerin resmi 
istatistikleri bunu ispat ediyor. Bir 
fransız profesörü bunu bir tablo ha
linde şöyle gösteriyor: 
Oğlan çocuklarının Umumi harpten 

evelki vasati boyları: 
10 yaşındakiler 1 m. 30 
13 ., 1 m. 45 
17 ., • 1 m. 62 
1939 da bu vasati boy şöyle olmuş-

tur: 
10 yaşındakiler 1 m. 32 
13 ,, 1 m. 48,5 
17 ., 1 m. 63 
Ay.ni zaman zarfında 20 yaşındaki 

bir oğlan çocuğunun boyu 1 m. 66 
santimetreden 1 m. 68 santimetreye 
çıkmııtır. 

Gene ayni zaman içinde kızların 
boyları harpten evel şöyle idi: 

10 yaşındakiler 1 rn. 26 
13 ., 1 m. 46 
17 ,., lm.54 
Halbuki bugünkü vaziyet şudur: 
ıo. yaşındakiler 1 m. 28 
13 ., l m. 48 
17 ., 1 m. 56 dır. 
20 yaşındaki kızlar ancak bir san-

timetre kadar boy kazanmıştır. Bun
dan otuz yıl eve] 20 yaşındaki kızla
rın vasati boyları 1 m.56 iken bugün 
1 m. 57 didir. 

Bu cüSBe farkı, ayakkabı ve elbise 
aanayiinde de kendisini göstermiştir. 
Paris'te eski ve çok meşhur bir el
bise imalathanesi sahibi ıu fikirde 
bulunmuştur: 

İnsanların boylarında ve cüssele -
rindeki farkı biz de kaydettik. Yavaş 
yavaş tip - boylarımızı tadil etmek 
mecburiyetinde kaldık. Gençlerde 
yalnız boy farkı tespit etmekle kal
madık, omuzların daha geniş, daha 
yüksek olduğunu, buna mukabil, bel
lerin daha çok inceldiğini kaydettik. 
Yeni bir tip doğdu: sporcu tip. 

İnsanların, ayakları da gittikçe bü
yümektedir. Cüsse artışı her uzuvda 
mütenasiptir. Mesela bir çeyrek asır 
içinde fransızların vasati ayak bü -
yüklükleri 42 den 42.S ğa çıkmıştır. 
Kadınların boyları bir santimetre 
arttığı halde vasati ayak uzunluktan 
38 de kalmıştır ki bu, onlar için bir 
te:elliclir. 

Sıcağa karşı Bambo 
Afrikada yafıyan bir kabile 

vardır. Buradaki kadınlar auyu 
deati ile değil, Bambo ağacından 
yapılmıt içi bot borularda tatır-· 
lar. Sebebi nedir bilir misiniz: 

- Afrika çok aıcak olduğun • 
dan suyu deati, kova küp gibi 
feylerle taıırken çefmeden eve 
girinciye kadar kaynar, buğula
nır. Halbuki bambo ağacı sıca
ğı çok geçirmez. 

Deveye "Çöllerin gemiai,, der· 
)erdi. Hakikaten de Öyle.. Pupa 
yelken öyle bir giditi var ki ... 

O fransız profesöril bu tekamülü 
şöyle izah ediyor: 

"Çocukların talim ve terbiyelerin -
de husule gelen terakki ile çocuğun 

rasyonel kültürleri sayesinde bir ne

bat cinsinin tekamül etmesi gibi in
san ırkı da tekamül ediyor. Bu teka

müle spor da yardım ediyor. Yeni ne

tiller için spor bilhassa faydalıdır. 
Şöyle bir formül çıkaralım: 

Çocuk talim ve terbiyesi + ıpor = 
ırkın düzelmesi." 

Demek ki insanlar büyüyor. 

Harfler kaı yerde 
kulfanıhr! 

Alfabemizdeki yirmi dokuz harf
ten bazıları birçok yerlerde kulla
nılır. Bazıları da ters döndürülür, 
yan yatırılır ve yahut sağa sola 
dÇ>ğru eğilirse hem eski şeklini de
ğiştirir, hem de başka anlama gelir. 

Mesela N harfi: bizim alfabemi
zin 17 inci harfidir. Muhasebeciler 
do· llarını tanzim etmek için ra
kam yerine A harfinden başhyarak 
harf korlar. 17 rakamı koyacak yer
de bu rakamın yerine N harfini 
korlar. Demek ki onlar 'N harfini 
görünce 17 inci dosya diye okurlar. 

Romalılarda N harfi 90 ve yahut 
900 rakamının yerine kullanılırdı. 

Şimdi ismine azot dediğimiz ve 
havanın içinde bulunan fakat ne 
yanan, ne de yakan gaza nitrojen 
de denir. Kimya kitaplarında yahut 
eczanelerde N harfini böyle tek ba
şıria görünce azot diye okurlar. 

Sonra N harfi hazan ismini söy
lemek istemediğimiz bir adamın 
veya bir yerin adının yerini tutar. 

Mesela: "N ... lerde bir gün kal
dık.,, sözünde olduğu gibi. 

Küçük n harfi cebirde belirsiz 
bir rakamı da ifade eder. 

P harfi yalnız p yazılmaz. d de 
yazılır, b de olur. P harfi kimyada 
fosfor manasına gelir. Çünkü ilim 
lisanında fosfor phosphore diye 
yazılır. 

Fakat harfler içinde en çok şe
kil ve anlam değiştiren bir harf 
vardır ki bu bizim alfabemizde yok
tur. Fakat çok kullanılır. Bu harf 
X harfidir. Bu harf iks diye oku
nur. 

Bakın bunlara nerelerde ve na
sıl rastlarız: 

Latin rakamlarında X harfi 10 
demektir. Biraz yan yatırılırsa 1000 
olur. Üzerine bir çizgi çektiniz mi 
10.000 olur. 

Cebirde bu harf belli olmıyan 
fakat bı.:lunacak olan herhangi bir 
rakamı gösterir. 

Sonra X şuaı diye bir de ışık 
vardır. 

Şimdi, bizim yirmi dokuz harfin 
içinde en çok biçim ve anlam de
ğiştiren harf hangisidir, onu da siz 
arayın. 

Haftanın karikatörü 

- Bura.ı ne katlar .. cak ! 
- Na.ıl .. cak olmcuın, bak.a-

nıza, ~a111ırken baıınız hattı Ü• 
tüvaya ne kadar yalılQfıyor ! .. 

ULUS'un Çocuk ilavesi 

Gürbüz yavrular1mız 

Bir Y'lf•nda Gülseren Yasa 

Berma Oran 

Kar1n şekilleri 

Bir kar parçasını pertevıizin 
altmda tetkik ederseniz türlü 
türlü tekiller ıörürıünüz. Fak at 
bütün tekiller ahı kötelidir. 

ULUS Çocukları Bilmece 
Kuponu No: 84 

Adı: 

Soyadı: 

Okul: 

Numaraıı: 

Şehir: 

ULUS'un Çocuk lliveai 

Evelki haftaki bilmecemizde 
hediye kazananların listesi 

Evelkıi hafta çıkan çocuk ilive
mizdeki kareli bulmacamızı doğru 
yapanlar arasında kura çektik. Bi
rinciliği Elazığ İzzetpqa mahalle
si 28 numarada Bedia Tilzün ka
zandı ve bir küçük dikit makinesi 
kazandı. Ankara İltekin okulundan 
353.Necla Kayan ikinci geldi ve 
büyük bir kotra kazandı. Ankara 
Yenişehir Tuna caddesi Elmadağ 
sokak 12 numarada Fahrünnisa ü
çüncü geldi ve büyük bir lastik 
top kazandı. 

Lastik bebek ktuananlar: 
İltanbul Eyup 36 ıncı ilk okuldan 

Meral Tarım, Gemlik Gazı M. Kemal 
ilk okulundan 359 Şükran Bıçakçıoğlu, 
Ankara Atatürk okulundan 297 Sühey -
li Başaran. 

Ç qitli tuker kazananlar: 
Haymana sebzeci lll.ı.:i oğlu Ceyhan 

Gürcan, Diyarbakır Urfa caddesi '61 nu
marada bakkal eliyle Zeki Kale, Diyar
bakır Urfa Caddesi 31 numarada Cez
mi Adabağ, Arapkir halkevinde Vuran 
Bil&in, Ankara İltekin okulundan 5 Al
tuğ Öztürk. 

Hatıra defteri ktuananlar: 
Çaycuma ilk okulundan 7 Orhan Ün

sal, Ulukışla inkılap okulundan 39 Tu
ran Unal, Konya hmetpap okulundan 
94 Hüseyin Büyük, Nevıehir belediye 
caddesinde kahveci Mustafa oğlu Ihsan 
Kırcı, Elizığ mutemet Doğan kardeşi 
Zülfikar Aytuğ, Diyarbakır Buğday pa
zarı civarında bezzaz Hamdi o~lu Mu
hittin Kars, İstanbul Beyoğlu Sakıza
iaç caddesi 38 numara dördüncü katta 
Batur Taşan, Ankara Yenişehir Elma
dağ sokak 4 numarada Sevim, Ankara 
Altındağ mahallesi 390 numarada Şa.dan 
Barlas. Demirci Abdurrahman Şeref o
kulu!\dan 601 Melihat Öıtekln. İstan
bul Aksaray Lileli Koska caddesi 18 n:ı. 
rnı;rada Nusret Eryalcın, .Zonguldak
Kozlu Kömüriş ocak katibi Sültrii km 
JClmiran ·Özer, Ankara Atatürk okulun
dan 206 Halime İpek, Elazığ Tasmağa
za sokak 45 numarada Naim Şenglil, 
Polatlı ziraat bankası müdürü kızı Rek
U'I Okatan. 

Renkli Pingpong topu 
•azananlar: 

Aayseri Kazancılar çarşısında Nalbant 
ogıu '!'uran, Tokat nafıa ıeo memuru t.i-
7a oglu Emirtat Mutıu, Mamak gaz 
maslce fabrikasında 1012 numaralı Arif 
Gıray, Samsun defterdar ogl:J Tcvfık 
aunıur, Gerede Ahmet Necdet eliyle 
Zeki Necdet, Havza merkez okulundan 
315 Salibattin Dikici, Zonguldak At -
pazarında Bülent Ayten, Niksar P. T. T. 
muhabere memuru Hilmi Günal, Anka. 
ra uçüncü orta dkulundan 806 Muazzez 
Tan&UÇ, Ankara sıbat müdürlüğünde İh
san kızı Yüksel Besen, Elazı.; halkevin
de mücellit otla Tekin Güney, İstan
bul Zeyrek orta okulundan 84 Suna E
mcklier, Ankara üçüncü orta okulund:ın 
167 Faika Karaalp, Malatya :lmren ına
iazasında Muuffer Turfanda, Kangal 
C ümhuriyet okulundan Necmettin Alp.. 
ıiray, Kütahya hususi muhasebe müdü
rü kızı Glilsel Suner, Ankara üçüncü or
ta okulundan 860 Pervin Yazgan, Anka
ra Mimar Kemal okulun.dan 659 Saba
hat Karadere Ankara Atatürk okulundan 
418 Suzan Turalıgil, Ankara Bamamö
nilnde Demirlipınar mahallesi Yalaza 
sokak 3 numarada Necla Pamir, Ankara 
Işıklar caddesi Gedeleç Apartımanında 
Nasır Bolayırlı, Niğde hükümet caddesi 
fırıncı Hulusi eliyle MuzaHer Özde!, 
Ankara Eetlik okulundan 297 Yüksel 
Cakın, Bor ziraat bankası müdürü oğlu 
Fethi Budak, Konya Müze caddesi 62 
numarada Hasan Çalak. Adana Jnkılip 
okulundan 125 Salihattin Gürcınar, An
kara ikinci orta okulundan 373 Saadet 
Altan, Ankara Işıklar caddesi Faik apar
tımanında 29 numarada A vnur bıriman. 
>.,lc:Ara fsmet İnönii kız okulundan 431 
Fikriye Santur. 

' 

Evelki haltalıi bilmecemizi.n 
halledilmif fekli 

Kokulu sabun kazananlaT: 
Ankara Gündogdu mahallesi Gediz 

sokak 11 nuınar•da Sevim Vegm, Anka
ra Ismetpaşa kız enstitüsünden 491 Ari
fe Topuz, Ankara Kocatepe okulundan 
54 Hatice Altan, Ankara maarif cemiye
ti ilk okulundan 253 Tanju Akmanlar, 
Ferat ilitasyonu memuru oflu Derviı 
Halil Onat, Divrik tüccar Mehmet ön
cel yanında Akıp Özbey, Çiçekdai ilk o
kulundan 8 İbrahim Özkan, Amasya vi
layet defterdarı oglu Sabahattin Ala
tan, Niğde binbaşı mütekaidi Şemin eli 
ile Abdurrahman Ketani, Ankara Nazım
bey mahallesi 102 numarada Çetin Tü
mer, Ankara Ulus Basımevi karıısmda 
Nimet Öztunçay, Ankara Koyunpazarı 
caddesi Kültür sokak 6-8 de Ertan Al
tan, Sor&Un YC$ilyurt ilk okulıından 293 
Hamit Altan, Ankara birinci ortadan 
1783 Nihat Bora, Ankara Atatürk okulun
dan 381 Ayten Dogruol, Diyarbakır Er
baa mahallesi Hızlı sokak 2 numarada 
Yaşar Nasır, Ankara Devrim okulundan 
654 Hüseyin Yaya, Ankara Dumlupınar 
okulundan 996 Gültekin Yüksel, Samsun 
Saadet caddesi 52 numarada Aziz Yeşil, 
Zile polis Nurettin oilu Fahri Işıksal, 
Ankara Atatürk okulundan 475 Hilmi 
Unsal, Ankara Atıfbey mahallesi 213 nu
marada Oktay sap, Ankara lametpaşa U
zunyol Sorgon sokak 4 numarada Şük
rü Solan, Ankara Dumlupınar okulundan 
512 Türkin İpekçi, Sıvas vakırıar me
muru Nuri oğlu Rifat Sönmez. Ankara 
ikinci orta okulundan 581 Muazzez Mert, 

Ulus çocukları rozeti ktuananlar 
Denizli tui komutanı oilu Orhan 

Sengir, Çumra malmüdürü oitu Cahit 
Doian, Sorgun ilk okulundan 682 İhsan 
Coşkun, Ankara Gazi lisesinden 548 Er
cüment Beykan, Ankara Kurşunlucami 
Sanlı sokak 7-A da Alpaslan Tokat, 
'Bartın türk ticaret bankası müdürü kızı 
Süheyla Zaim, Bolvadin belediye park 
gazinosu müsteciri Mustafa oglu Fikri 
Ercan. Burdur inhisar müdürü kızı Se
rap Ergüner, Ankara Yenituran mahalle
si Taydaşlar sokak 23 numarada Kubi
lay Taner, Diyarbakır Ulucami mahal
lesi Çakmakçı sokak 4 numarada Nuri 
Hordemir, Tarsus manifaturacı oflu R i
fat Okuyaz, Zile İstiklal okulundan 164 
Nahit Soydan. İpsala halkevinde Halim 
özgedik, Ankara Gazi lisesinden 956 Ha
lil Makaracı, Ankara üçüncü ortadan 
1022 Sabri Sunar, Ankara üçüncü orta
dan 564 Munise Gündüz, Gerede hoca 
Fahrettin okulundan Celil Oıaün, An
kara Öncebcci Erdem sokağında Gülgün 
Bor, Ankara Devrim okulundan 205 
Şükran Gürcınar, Atca ilk okulundan 276 
Nihat Akdemir. Ankara Erzurum ma-
hallesi Gediz sokak 2 numarada Özden 
Emıete, Akhisar orta okulundan 155 Lii
mia Alpay. El:izığ posta kutusu 1 de 
Tevfik İnan. Ankara fstiklil okulundan 
239 Sultan Yurdakul, Kavııcri - Sıvas a
rası Gömeç istasyonu sefi oğlu Yılmaz 
Yücel. Cıırıoıımba merke:r. ilk nlrulundan 
12!1 Ömer Senvu . ..İake-ıdernn hükümet 
kar1111nda Kozma oğlu Corç. 

Ulak kumbara luuananlar: 
J.Jiyaroakır Urfa caddeaı -'O numara

da Ahmet !(eşit Aıül, Zara Uazi ıüt o
kulundan 385 bieraı 'fanıüııer, Diyarba
kır Urfa caddesi 28 numarada Zeki l;ie
ner, Ankara Akay sokak 13 numarada 
Güncr Berker, Sinop M. Tevfik Turan 
evinde Ertuğrul Turan, Ankara birinci 
orta okulundan 141 Sıadi Uıar, İstanbul 
Cibanair Güneşli sokak 13-15 te ikbal 
Özaltay, Nigde tümen muhaıebe ve.z.ne
dan oilıı Tur&Ut Kaşkal, Ankara üçün
cü ortadan 1132 M. Kemal Ayrılmaz, 
Samsun Odunpazarında Bakkal Hüseyin 
eliyle Mehmet Uzuner, Sinop inhisarlar 
müdürü oilu Coşkun Abanoz, Samsun
Sıvaı arası Subaşı istasyonu ıefi Mai- • 
nır oilıı Savaı Ataman, Zila icra memu
ra Kubiliy Demir kızı Nermin Demir, 
Ankara Samanpaazn Şaykum sokak 1 
numarada İlhan Biricik, Niide hükilmet 
acddeııi ekmekçi Huluai oğlu Mehmet 
Beşer, Zile Turhal caddesi kebapçı dük
kinında Bekir Şenıör, Zile tüccar çö
rekçi Yııaııf oğlu Ldtfi Aykoç, Elizıi 
tüccar Gafur Suncur oilu Selçuk, ~ 
kara İsmetpaıa okulıından 320 Behire 
Blrön, Diyarbakır dit doktoru Mahmut 
Öge! yanında Bozan Çalım, Ankara C. 
H. P. de Remzi Çağ yanında Osman Çai, 
Ankara Etlik okulundan 289 Hasan O
nur, Diyarbakır İzzetpaşa caddesi Çu
bukçıı sokak 24 te Sevim Güvenç, Ma
nisa Horozköy istasyonunda orta okul 
talebesinden Adnan Tezer, Trucutlu hu
aasi ıııuhasebe varidat memuru oilu Mi
tat Sava'!. 

K«Ttpostal kazananlar: 
Çiçekdai Dumlupmar okulundan S3 

Fikret Akyan, Ankara Çocuksarayı cad
desi 76 da Gönül Tokat. Ankara Uluı 
okulu son smıfmdan 555 Cevdet İleri, 
Ankara erkek lisesinden 942 XtmiJ A.ia 
oilu. Diyarbakır inkılip okulundan U 
Şükrü Yücebya. ZonruldaJı: Yeniçal'fl
da fırıncı Mustafa kardeşi Ömer Cive
lek, Ankara Kamelya mağazasında Kad
ri kızı Süeda Teker, Sıın&Urlu hususi i
dare tahsildarı Recep kardeşi Sıddik 
Güntürk, Adana Kayahbai mahallesi 25 
numarada Ahmet Aytekin. Çarşamba be
lediye tahsildarı Hüseyin oğlu Hakkı 
Karaoğuz, Tokat Soğukpınar mahallesi 
8 numarada Bedi Torun. Erzincan be
lıdiye başkatibi yeğeni Bedia Di.nçsoy, 
Ankara Posta caddesi 32 numarada Mü
zeyyen Çapccı, Tokat Devegörmez nu
mara 24 te Kemal Kavallı, Şebinkaraa
ğaç ziraat bankası müdürü oilu Münci 
Servin, Diyarbakır Lalabey Püşücüler 
sokak 15 te Nihal Oğuz, Bor orta oku
lu üçüncü sınıfındanMelihat İzgi, Di
yarbakır Cihan eczanesinde 262 Berki 
Günay, Ankara kız lisesinden 430 Sabri
ye Kozel, Zile Büyük cami mahallesi 11 
numaralı evde Nezahet Akse!, Fırat is
tasyonu memuru Derviı Oilu Halil O
nat, Ankara Çocukaarayı caddesi 63 nu
marada Münevver Yürekli, Ankara ü
çüncü ortadan 684 Hatice Dağlıoilu, 
Susıiırlık ilk okulundan 20 Hamdi Şe
ker, Ankara Devrim okulundan 275 Su
zan Sayar. Zile Altınyurt okulun<lan 175 
İrfan Sayın, Elizıi merkez karakolu po
lis memuru Mu.ta~ kızı Afife Aydın, 
Ankara İnönü okulundan 309 Hikmet 
Babatin, Elizıi müteahhit Dofan oğlu 
Ahmet Aytuğ, Ankara erkek lisesinden 
104 Mehmet Emin Gökmen, Niide Kik
le mahallesinde Dumlupınar öiretmen
lerinden Cevdet yeğeni Vahdi Ozdoğan, 
Silva nilk okulundan 186 Enver Taıigü
ner. Ankara ticaret lisesinden 168 Ala
addin Pancaroilu, Amasya orta okulun.
dan 39 İhsan Gündüz, Ankara Atatürk 
ilk okulundan 628 Melihat Altan, Anka
.ra Turan mahallesi Koyunıö.zü sokak 
20 numarada Bedia Ayral, Ankara Ciim
huriyet ilk okulundan 126 Halide May
tere. Ankara üçüncü orta okuldan 554 
Vildan Narten, Zile ziraat bankasında 
Edibe Hazan, Yozgat Taşköprü mahal
lesinde 4 numarada Fethi oğlu Arslan 
Uz, Ankara cezaevi K. 3 te Faik önal, 
Ankara Atatürk okulundan 262 Türkin 
Men&ü. Ankara birinci orta okuldan 
1140 İlhan Aytac, Ankara ticaret lisesin· 
den 54 Orhan Sancaktar, Ankara İtfai
ye meydanı Bulgurlu İhsan apartımanı 
No. 2 de Raha Taylan, Elazığ polis Ru. 
hi kızı Nermin Alptekin. Zile 31 nnma
ralı asç ıdükkanında Oıman Küçükbaş. 
Divarbakır lzzetpaşa caddesi Çubukro1 
sokak 24 numarada Celil Güvene;, Anka
ra kız lisesinden 680 Meliha Turan. 
Niksar ziraat bankasında Muzaffer Alp 
doğan. Ankara Öncebeci Önerme sokak 
29 numarada Melihat Erdem. Diyarba. 
kır lrkııle okulundan 11 matbaa Seh
mus Kapıcıoelu, Göyniik belediye reisi 
oğlu Turan Cınar. Nirde ziraat Banka
sı muhasebecisi Yusuf Gönen, Nifrde zi
raat bankası muhasebecisi kızı Necdet 
Gönen, Yozgat inh:sarlar muhas;bi or-. 
lu Cemal Türker, Niğde diş tabibi Rıf
krDanışman, Ankara Fevzipaşa mahal. 
lesi Bağıldere sokak 39 numarada :Be
d:a Senaktan. Ankara İkinci orta okul
dan 674 Sıddlka Bozer, Ankara İ1'met· 
pasa kız enstltüııiinden 351 Na••:lt ~ .... ,.." 
Samsun Hamamiler ma!:azaaında Kenıai 
Hamami, Samsun elbiseci Nusret elıyl.: 

.3. 

Bu haftaki 
bilmecemiz 
Bu haftaki bilmecemiz Ankara· 

nın yazlık oturulan semtlerinden 
8 harfli bir yer ismidir. 1, 5, 6 ıncı 
harflerim kömür yanınca olur, 4 ve 
3 üncü harflerim dıııın aksi, 3, 5 ve 
1 inci harflerim az değil, 7 ve 8 in
ci harflerim kumaşlarda genitlik 
manasınadır. 1, 2, 3 ve 4 üncü harf
lerim bir hayvan ismidir. 

Doğru bapranlar arasında kura 
çekeceğiz. 

Birinciye kız çocuğu ise bir kü
çük dikiş makine9i, erkek çocuğu 
olursa buharla itliyen bir makine, 
ikinciye yelkenli büyük bir kotra, 
üçüncüye büyük bir la.tik top, ye
di okuyucumuzdan erkek çocukla
rına çeptli asker, kız çocuklarına 

lastik bebek, on bet okuyucumuza 
birer hatıra defteri, yirmi bet oku
yucumuza renkli pingpong topu, 
yirmi bet okuyucumuza kokulu sa
bun, yirmi bet okuyucumuza Uluı 
çocukları rozeti, yirmi beş okuyu
cumuza kitap, 12S okuyucumua da 
kartpostal hediye edeceği.%. 

DiKKAT: 
Zarllarıa üzerine bil~ctt kupon 

numaralarım yazmayı uautmayı

nız. Kuponlara tam adre"s/erinizi o
kunaklı yazınız. Bunları yerine ge
tirmezseniz kuraya katılmıyacaksı
nız. 

Mustafa - Cevat kardqler, Ankara İ
nönü okulundan 1465 Muharrem Arduç, 
Çiçekda ğilk okulundan 52 Halil Erdo
ğan, Ankara Atatürk kız okulu 862 nu
maralı Mualla Çamlıbel, Ankara ismet 
paşa mahallesi İçyeni caddesi No. 
75 Ercan Akar, Ankara Cebeci Yeni ca
mide Kudsi Usnet, Ankara bahçeli nler 
ilk okulu numara 48 Gülten İr~ Es
kişehir Hoşnodiye mahallesi Et eokak 
numara 11 de Sun&Ur İncesulu, Ankara 
İsmet İnönü okulundan 225 NIU1IJ'adan 
Genli, Ankara el'kek lisesi USU ııuma-
ralı Supbi Ertem, Ankara Hacıbayram 
Teğmen sokak numara 1 de Hümi7e 
Erek, Niğde ilk öğretim ispelrteri oilu 
Sezai Ural, Kastamonu Sakarya cadde
si numara 14 İrfan Kökaal, Amaa7a orta 
okulundan 313 nııırıarah Munis Arslanlı, 
Elizıi merkez Cayi mahallesi 11. Öz
men kızı Ferhan Özmen, Çırpmba Potta 
ınemuna. otlu Galip Ata7, Diprblılur P. 
T. T. muhasebeainde Şekip kard .. i Ser-
Yet Akıncı, Nizip bacı Çolan Sait eliy
le Hüseyin Korkut, Çorum Tan7eri ilk 
okulu S4 numarada Enver Sabmıcuoğ
lu, Zon&Uldak Reısit paşa sokak 1 numa
ra Saffet Onur, Çiçekdaiı Dunllupı • 
nar okulundan 105 .numaralı Tursat Er
ten, Ankara kız lisesi !. D. 163, Alliye 
Karataş, Yozgat seferberlik müdilrii oğ
lu Doğan ""Ararat. Sandıkb Çetinka7a o
kıalundan 90 Bedia lnceer, Ankara Kır
şehir caddesi 4 numarada Nihat Güçlü, 
Adana kız lisesinden 494 Şadan Oaaa
yın, Diyarbakır Doiutraş okuhındaıı A
li Narin, Zon&Uldak lılithat pata mahal
lesi Tevfik Fikret sokak numara S de 
Muammer Vanlar, Ankara Dumlupmar 
okulundan 854 numaralı Muammer Top
rak; Diyarbakır Urfa caddesi 8 numara
lı dükkanda Hakkı Bilgin, lZmir Emir
alem okulundan 172 numaralı Muhittin 
Çırak, Tekirdağ Barbaros caddesi nu
.nara 55 de :lbsan Uslu, Ankara birinci 
orta okuldan 930 numarada ŞükOfe A
taer. Ankara İnönü okulundan 186 numa
rada Rebia Kurucu, Ankara Atatürk o
kulundan 799 numaralı Zerrin Dalay, Os
maniye evkaf memuru Sakir kızı Fevzi
ye, Ankara Dumlupınar okulundan 869 
numaralı Turhan Taner, Osmaniye orta 
okulundan 141 numaralı Ekrem Dincer, 
Ankara kız lisesinden 173 numaralı Mü· 
kevven Bilimman, Amasya•da Beşok 
lu Osman l:lurran, Elazığ Tümen baı; 
doktoru kızı Melihat Alkan, Elizığ mer
kez karakolu polis Lütfi kızı Güler A
katay. Ankara Etlik ilk okulundan 113 
numaralı Ayten Yu-rtcu. Ankara De., .. "' 
okulundan 365 numaralı Hatice Yava, 
Ankara Etlik fıı-:" lik bai 34 numarada 
.Avhan Ytırtru. P.•, ..... • • .. Ve"i mahalle 
Nas c:ad<lcsi emc:di l!.ı'..h.ı oğlu Ak
çeokuyan. 



12 - 8 - 1939 

Milli Müdafaa V. 

Bir tezgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lllİsyonundan : 
1 - Bir adet satıh taşlama tez~hı 

açık eksiltme suretiyle satln alınacak
tır. Muhammen bedeli 2000 lira olup 
ilk teminat miktarı 150 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 14. 8. 939 pazar 
tesi günü saat ı 1 de vekilet satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve -
aaikle birlikte ilk teminat mektup ve
ya makbuzlariyle muayyen saatte ko -
misyonda bulunmaları. (2569) 

12548 

Yatak örtüsü alınacak 
M. M. Vekaleti Salın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (500) beş yüz kuruş olan (9600) 
dokuz bin altı yüz adet yatak örtüsü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

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

3 - ilk teminatı (3600) üç bin altı 
yüz liradır. 

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

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

Planya tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Salm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet pılanya tezgahı kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. Muham 
men bedeli 30.000 lira olup ilk temi -
nat miktarı 2250 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 8. 
939 pazartesi günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan 150 kuruş mukabilinde alınabilir 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve il -

ULUS 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale aaatın . 
dan bir saat eve] M. V. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3368) 13340 

Terlik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

n:.isyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (160) yüz altmış kuruş olan 
(5000) beş bin çift terlik kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ağustos 939 salı gü
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (600) altı yüz li
radır. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3371) 

13343 

P. T. ve T. Md. 

Kablo alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün
den : 

1) İdare ihtiyacı için elli bin metre 
çift nakilli kurşunlu kablo kapalı zart 
la eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel, 6000, muvak • 
kat teminat 450 lira olup eksiltmesi 
29. Ağustos 939 sah günü saat 16 da 
Ankarada P. T.T. umum müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonun • 
da yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubiyle kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 

Ev ankaxı müzayedesi 
Belediye Riyasetinden : 
Duatepede kadastronun 286 ıncı 

adasının 34 numaralı parselini teşkil 
eden hanenin 150 lira muhammen 
kıymetli enkazı şartnamesi mucibin· 
ce 30. 8. 939 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 15 te ihale edilmek üze
re müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
teminatlariyle imar müdürlüğü alım 
ve satım komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (3757) 13703 

Ankara Defterdarlığı 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından 

1 - 555 lira 45 keşit bcuehncien i
baret Etimesğut nahiyes.nôe m<·mu · 
rin evlerinin bozuk olan elektrik te -
sisatının tanzim ve ıslah. iş: aç•k ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 17.8.939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 16 da Ankara 
defterdarlığında toplanacak eksilt • 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 42 liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile ve nafıa ve
kaleti yapı işleri umum müdürlüğün· 
den alınmış fenni ehliyetnameleriy
le birlikte adı geçen günde komisyo
na gelmeleri ve bundan evel şartna -
meyi ve keşif evraklarını görmek ve 
izahat almak istiyenlerin defterdar • 
hk milli emlak müdürlüğüne müra-
caatları. (3455) 13417 

G. ve inhisarlar V. 

Bir motör alınacak 
giln saat 15 e kadar mezkur komisyo inhisarlar Umum Müdürlüğün-
na vereceklerdir. den : 

4) Şartnameler, Ankarada P. T . T . ı - Şartname, plan ve keşfi muci
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın- bince parlayıcı ve patlayıcı maddele
da P. T. T . ayniyat şubesi müdürlük- rin nakline mahsus tekneye konacak 
!erinden bedelsiz olarak verilecektir. bir adet motör kapalı zarf usuliyle 

(2722) 12868 eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhamen bedeli (17957) lira 

muvakkat teminatı ( 1346,81) liradır. 9 adet posla vagonu ahnacak 
III - Eksiltme 24. VIII. 939 per -

P. T. T. Umum Miidürlüğünden: şembe günü ııaat 15 te Kabataşta leva 
1) idare ihtiyacı için dokuz adet zım ve mübayaat şubesindeki alım 

lecek veaaika göre hesaplanarak ter • 
sim edilecektir. Ve 1-500 lik haritalar 
kadastral olacaktır. Gayri meskOn sa
hanın yeniden haritası alınacak ve 
meskOn saha ile birlikte vUsati 310 
hektar olacaktır. 

Heyeti umumiyeyi çevreliyen 75 
hektarla 385 hektata varan sahanın 
1-4000 mikyaslı takeometrik umumr 
haritası tersim edilecektir. 

İşin maktu bedeli 5000 liradır. 
Muvakkat teminat 375 liradır. 
Eksiltme 1 eylül 939 cuma günü sa-

at 15 de Çorlu belediye dairesinde 
toplanacak belediye eksiltme komis • 
yonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak
tinde belediyeler imar heyetinden it -
tirak vesikası almaları ve bunu tek -
lif mektuplarına koymaları lazımdır. 

Şartname ve mukavelenameler Çor
lu belediyesinden ve Ankarada beledi 
yeler imar heyeti fen şefliğinden pa
rasız alınabilir. 

Teklifler tayin edilen günde saat 
14 de Çorlu belediyesine verilmiş ol
malıdır. Veyahut posta ile bu saate 
kadar gönderilmelidir. 

(3738) 13692 

Adliye Vekôleti 

Kamyonet alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 - İstanbulda adli tıp işleri umum 
müdürlüğüne teslim kaydiyle ve şart· 
namesindeki evsafa göre bir adet ölü 
ve deli nakline mahsus kamyonet ek
siltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme Ankara: Yenişehir 
temyiz mahkemesi binasında adliye 
Vekaleti levazım ve daire müdürlüğü 
odasında toplanacak komisyon tara • 
fından yapılacaktır. 

3 - Alınacak tahmin edilen bede -
1i 2620 liradır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek ta • 
!iplerin tiahmini bedelinin %7,5 ğu o
lan 196.50 lira muvakkat teminatın 
mabuzu mal sandığına tevdi olundu -
ğunu mübeyyin makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte komisyona mil • 
racaatları. 

5 - Eksiltme günü 28-8-1939 pa -
zartesi günü saat 15 dedir. 

posta vagonu kapalı zarfla eksiltmeye komisyonunda yapılacaktır. 
çilncil maddelerinde yazılı vesaikle çıkarılnııttır. iV - Şartname, pli~, keıifname • 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup 2) M h b d 1. ( 192 07 5) ler her gün levazım besi müdilrlil-
larını ihale saatinden bir saat evetine kk ut at~en (elOeSı55 38

) 1·~ · 

6 - Talipler prtn.ameyi Ankarada 
vekalet levazım ve daire müdürlilğün· 
den, lstanbulda adli tıp itleri umum 
müdürlüğünden her zaman parası.& o
larak alabilirler. 

(3760) 13704 
k d k . kb k b·ı· muva a emınat . . ıra o • ğü veznesinde 89 kuruş mukabilinde 

a ar omısyona ma uz mu a ı ı ver 1 k ·ıt . 
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müdürlük binasındaki satın alma ko • hürlü teklif mektuplarını kanuni ve· 
Yatakhk pamuk ahnacak misyonunda yapılacaktır. saikle % 1.s güvenme parası mak -
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 3) İstekliler, muvakkat teminat buzu ve banka teminat mektubunu ih

makbuz veya banka mektubiyle kanu· tiva edecek kapalı zarflarını ihale sa
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o atinden bir saat eveline kadar mez -
gün saat (15) e kadar mezkur komis· kur komisyon başkanlığına makbuz 

Muhabere ve Mü. V. 

misyonundan ı 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (25) yirmi bet kuruş olan 
50.000 kilo yataklık pamuk kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 21. Ağustos 939 pazar 
tesi günü saat 11 dedir. 

Münhal memurluklar 

yona vereceklerdir. mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Münakalat Vekaletinden : 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. (553/3354) 13367 . • - Vekaletimiz devairinde miln 
hal bulunan 35 lira asli maaşlı kalem 

Daktilo ahn(lcak ıeflikleriyle 30, 25 ve 20 lira maaılı 
3 - İlk teminatı 937 lira 50 

tur. 

levazım, lstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdilrlüklerinden 
(962) kuruı mukabilinde verilecektir. 

kuruş (3174) 13161 
.. .. • .. memur ve kitipliklere ve 200 lira ay· 

. Gumruk ve lnhısarlar Vekale- Iık ücretli Almanca ve İngilizce mil· 

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

5 - Münaksaya gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evci M. M. V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. 

(3500) 13468 

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

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (105) yüz beş kuruş olan 
(250.000) iki yüz elli bin metre haki 
tnahrutt çadır bezi kapalı zarf usu • 
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 18 ağustos 939 cuma 
Rünü aaat on birdedir. 

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

4 - Evsaf ve tartnamesi (13) on üç 
lira 30 kuruı mukabilinde M. M. V. 
&atın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
&ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın • 
dan behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3369) 13341 

Mendil ahnacak 
M. M. Vekaleti Satıl" Alma Ko· 

misyonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (15) on beş kuruı olan 95000 
doksan beı bin adet mendil kapalı 
ıart usuliyle münakasaya konulmuı
tur. 

2 - İhalesi 17 ağustos 939 perıem
be günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1069) liradır. 
4 - Evsaf ve prtnamesi her gün 

Öğleden sonra M M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alı • 
na bilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
layılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 

tınden : . .. . . tercimliklerine ve 75 lira aylık ücret-
. 1 - Vekalette 90 lıra ucreth hır dak 1i daktiloluğa müsabaka ile memur 
tıloluk açıktır. alınacaktır. Deniz Levazım 

2 - Memurin kanununun 5 inci mad A _ 35 ve 30 lira maaşlı şeflik ve 
desindeki şartlara haiz olanlar ve ya· memurluklarla Almanca ve lngil" zce 

2 adet tu'"rbü ve 1 adet Dizel zı makinesiyle iyi ve süratli yazabi - mütercimliklere lise ve yüksek m~k -
l~nlerin tarife müdürlüğüne vesikala- tep mezunları. 

Cenereytörü münakasası rıyle birlikte müracaatları. B - 25 ve 20 lira maaılı memur ve 
(3731) 13683 kltipliklerle 75 lira aylık ücretli dak-

M. M. V. Deniz Merkez Satın tiloluklara orta mektep mezunları it· 
Alma Komisyonundan : tirak edebilirler. 

1 - Tahmin edilen bedeli (25250) il - Taliplerin hal tercümesi, tah-
lira olan iki adet Tilrbil ve bir adet sil derecelerini gösterir belge, sıhat ra 
dizel Cenereytörün kapalı zarfla mil· poru, askeri terhis vesikası ile hüsnü-
nakasası 13 Eyliil 939 tarihine rast • Harla yapt1rll1<ak hal ilmühabcrlerini dilekçelerine m1• 
lıyan çarşamba gilnil saat 15 de An • . . A • tirerek en geç 15. 8. 939 salı günü ak-
karada vekalet binasında müteıekkil Da~ılıye Vekaletınden .. : pmına kadar Münakalat vekaleti zat 
komisyonda icra edilecektir. . Mardın kasabasının meskun ve gay· fıleri ve sicil müdurlüğüne tevdi et • 

2 - Fenni ve idari tnameleri rı meskun olmak üzere 250 hektarlık meleri. 
şar b" s h h r h h 1 ·1 b 126 kurut mukabilinde her gün ko· ır a anın a ı azır arta arı ı e u- III - Müsabaka imtihanı 21 8 939 

misyondan alınabilir. nu çevreliycn 1.50• hektar ile 400 bek • pazartesi günü icra edilecektir: . 
3 - Münakasaya girmek isteyen - tara varan. araz~nın .1( 4000 mikyaslı IV - Müsabakaya iıtirak edecekle· 

terin 2490 sayılı kanunun emrettiği take~~etrık. mUnhanılı hartuının a • rin imtihan günü olarak ilin edilen 
ve komisyoncu olmadıkları hakkında hmtı. ışı e~ıltme~e çıkarılmı9tır. günde imtihan mahallinde isbatı vü • 
ki vesaik ve 1893,75 liralık ilk temi • tın ma tu keııf bedeli 8000 lira cut etmeleri ilin olunur. 
natlarını havi teklif zarflarını belli dı~k .

1
t 

21 
ğ (3626) 13590 

günde münakasa saatinden bir saat gil ilsı mtel
5 

da Muatosd' 93B9 
1 
Pd~artdaeai --------------

k b·ı· d . n saa e ar ın e e ıye • evci makbuz mu a ı ın e komısyona 
1 . p t d 1 k .k 1 iresinde toplanacak eksiltme komis • verme crı. os a a o aca gecı me er f d 

kabul edilmez. (3345) 13338 yonu tara ın an _yapılaca~tır. 
Muvakkat temınat 600 hradır. 

Maliye Vekôleti 

Ankara Belediyesi Kumaş alınacak 
Eksiltmeye ittirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen tef· 
liğinden i9tirak vesikaları almaları ve 
bunu teklif mektuplarına koymaları Maliye Vekaletinden : 
llzımdır. V~kllet müstahdeminine yaptırıl-

2 nevi makine yağı lhnatak Şartnameler Mardin belediyesinden mak üzere yerlimalı (434) metre elbi1e 
ve Be:ediyeler imar heyeti fen tefli - tik kumaş ile (128 metre (10) santim 

Ankara Belediyesinden • finden parasız olarak verilir. paltoluk kumaı açık eksiltme ile alı-
1 - Belediye vesaiti için alınacak Tekliflerin tayin edilen günde aaat nacaktır. 

olan (3684) kilo A marka ince yağ ile 14 de kadar Mardin belediye relsllğt- 1 - Elbiselik kumatın muhammen 
3804 kilo B marka yazlık yağ on bcı ne verilmesi veyahut poıta ile bu aa • bedeli beher metresi (4) lira (50) ku
gün müddetle açık eksiltmeye konul- ata kadar gönderilmiı olması lbım • tuttur. Paltoluk kumaıın beher met-
muştur. dır. (3262) 13251 resi ise (3) lira (70) kuruttur. 

2 - Muhammen bedeli (1535,64) 2 - Her ikisine ait muvakkat te-
liradır . Harta yaptırılacak mınat akçesi c182) ura (3) kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat (115,18) li- 3 - Şartname ve kumaı nümunele-
radır. Dahiliye Vekaletinden : ri levazım mildilrlilğünde görillebi -

4 - Şartnamesini görmek isteyen- Çorlu kasabası hali hazır hartala • lir. 
lerin her gün encümen kalemine ve is rının alımı işi eksiltmeye çık.arılmıt • 4 İhalesi 18. 8. 939 cuma gilnü aaat 
teklilerin de 22. 8. 939 aah günü saat tır. 15 te levuım mildilrlilfilnde toplana-
10,30 da belediye encümenine müraca itin mahiyeti: McskOn saha Çorlu cak eksiltme komisyonunda yapılacak 
atları. (3531) 13509 kadastro müdürlüiünden kopya edi- tır. (3521) 13491 
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İnşaat ilônı 
Türkiye Demir ve Çalik Fabrikaları Mü

essesesi Müdürlüğünden : 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi it

çileri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev intaatı vahidi fi
yat eaaaiyle ve kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konmuştur. 

2. - ltbu intaatın muhammen ketif bedeli 374,355.72 
liradır. 

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

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

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

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

le günü aaat 13 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale saatinde" bir saat evveline kadar 
gelmit ve zarfların kanuni ıek= ' kapatılmıt olması la
zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü
essese mesuliyet kabul edemez. 

8. - Bu intaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser-
besttir. 2954 

Yol tômiratı 
İstanbul Belediyesinden : 
İlk teminat Ketif bedeli 

1726,29 23017,19 

1465,12 19534,89 

Kartal - Yakacık yolunun asfalt ta
miratı 

Erenköy - lçcrenköy - Bostancı • 
Kazasker cami yolu esaslı tamiratı 

Ketif b-ctt.i ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

kapalı zarf e~siltmesi'le konulmuştur. İhale 24. 8. 939 perıembe günü saat 
15 de İstanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

Kartal - Yakacık yo!una ait ıartnameler 115 kuruı mukabilinde nafıa 
müdUrlüğüncten alınabilir. Diğeri zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de bedelsız olarak görillebilir. Taliplerin ihaleden sekiz gün evel müra
caatla lsta.ıbul nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet 939 yılına 
ait ticaret ouası ve ilk teminat makbua veya mektuplara ile 2490 numaralı 
kanuna göre huarlıyacakları kapalı zarflarını ihale giinil saat 14 de kadar 
latanbul beltdiyesi daimi encümenine vermeleri. (3816/3544) 13572 

Samsun halkevi binası inşaatı 
eksiltmesi 

Samsun C. H. P. Vilayet İdare Heyeti Reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda Halk partisi binası yanında ya

pılacak yeni Halkevi binası inşaatı ve sıhhi, elektrik ve teshin tesisatıdır. 
2 - Keıif bedeli (146848) lira (56) kuruştur. 
3 - lntut aksamı vahidi kıyasi fiat eaalill üzerinden ve tesisat kısım· 

lan götUril olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltme 28.8.939 tarihine milsadif pazartesi günü saat ıs te Sam· 
sun C.H.P. binasında toplanacak ihale komisyonunda olacaktır • 

5 - Bu ite ait evrak gunlardır: 
1 - Mukavele projesi 
2 - Eksiltme şartnamesi 
3 - Bayındırlık igleri genel prtnamesi 
4 - Umumi ve idari prtname 
5 - Genel fennt prtname esasları 
6 - Genel fenni prtnameye eklenti "inşaat özel şartları,, 
7 - Mahal listesi 
8 - Kalorifer ve sıhhi tesisat projelerinin nasıl tanzim edilecetine da

ir tllimatname ve eki 
9 - Teshin, vantillsyon ve kalorifer tesisatı prtnamesi ve lahikası 

10 - Dahili elektrik tesisatı umumi ve fenni ıartnameai 
11 - Elektrik tesisatı ıartnamesi 
12 - Sıhht tesisat prtnamesi 
13 - Metraj 
14 - Teshin, vantiliayon ve kalorifer tesisatı keıfi 
15 - Elektrik tesisatı keşfi 
16 - Sıhhi teıisat keşfi 

17 - Keşif hulasası 

18 - Mimari projeler 
19 - Tafsilit resimleri 
20 - Sıhht tesisat projeleri 
21 - Kalorifer tesisat projeleri ' 
22 - Elektrik tesisatı projeleri 
23 - Betonarme vaziyet pllnları 
24 - Betonarme hesabatı 
25 - Betonarme tafsillt resimleri 

6 - Beşinci maddede yazılı evraktan 3, • 24 ve 25 numaradaktterden 
pyri olanlara 735 kurut bedel mukabilinde Samsun, Iatanbul ve Ankara 
C.H.P. vilayet idare heyetlerinden aatın alınabilir veya bilabedel tetkik 
olunabilir. 3, 24 ve 25 inci maddedeki evrak Samsun C.H.P. idare heyetine 
müracaatla tetkik olunabilir. 

7 - Muvakkat teminat (8592) lira (43) kuruıtur. 
8 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

ve ihale kanunundaki ıeraitten mada en geç münakasadan bet gün evveli
ne kadar Samsun Valiliğine istida ile müracaat ederek bir ehliyet vesikası 
alnıalan ve bu vesikayı da teklif mektuplariyle beraber komisyona verme
leri prttır. Bu tarihten sonra viliyete milracaat edenlere vesika verilemez. 
Bu vesikayı alabilmek için bir mukavele ile llakal 60000 lira keşif bedelli 
mühim bir bina intaatı ikmal ile teslim edildiğine dair itin ait olduğu mü
essese tarafından verilmig bir belgenin istidaya raptı şarttır. 

9 - İatekliler yalnı.& teklif mektuplarını havi kapalı bir zarfı ve 7 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat mektubu ve 8 inci maddede yazılı vesa
iki bir dıt zarf içine koyup mUhUr mumu ile kapıyarak 4 üncü maddede 
yazılı saatten bir aaat evveline kadar Samsun C.H.P. villyet idare heyetine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (5947) 13605 
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Ticaret Vekôleti 

Elektrik ve makine mühendisi 
ve bir f izisyen al 1nacak 

Ticaret Vekaletinden : 
Ölçüler ve ayar müdürlüğünde mün 

hal bulunan 300 ve 250 lira ücretli fen 
müşavirlikleriyle 200 lira ücretli kon
trolörlüklere barem kanununun hü -
kümleri dairesinde elektrik ve maki -
ne mühendisleri ve bir fizisyen alına
caktır. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri 
ve bir adet fotoiraflariylc birlikte iç 
ticaret umum müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. (3706) ı367S 

A 

Levazım Amirliği 

Hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
ı - lstanbul'da şerait ve keşif 

cetveline göre planı mucibince yap
tırılacak olan bir hangara ihale gunu 
talibi çıkmadığından tekrar kapalı 
zarfla eksiltmesi 29 ağustos 939 salı 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli (25800) lira 47 ku -
ruştur. İlk teminatı (1935) liradır. 

2 - Şartnamesi keşif cetveli ve pla
nı inşaat şubesince bedeli mukabilin
de verilebilir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbu
zu veya mektuplariyle 2490 sayılı ka
nunun maddelerinde yazılı vesikala • 
r iyle beraber ihale günü ihale saatin -
den bir saat evetine kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık sa -
tnı alma Ko.na vermeleri. 

(3745) 13696 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - 1205820 kilo kuru otun kapalı 

zarfla eksiltmesine talip çıkmadığın
dan pazarlıkla eksiltmesi 15.8.939 sa
lı günü saat 15 te Topanedc İstanbul 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (37380) lira 42 
kuruş, ilk teminatı (2803) lira 53 ku
ruştur. 

3 - İşbu kuru otun heyeti umumi
yesi bir müteahhide ihale edilebile
ceği gibi anadolu ciheti ayrı, Rumeli 
ciheti ayrı müteahhide ihale edilebi
lir. 

4 - Şartnamesi kolorduda görü
lür. 

5 - İsteklilerin 
riyle beraber belli 
gelmeleri. {3i46) 

kanuni vcsikala
aaatte komisyona 

ı3697 

Boş teneke satılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulunda mevcut 334 adet 

boş benzin tenekesi pazarlıkla satıla
caktır. 

2 - Taliplerin 14. 8. 939 günü saat 
10,30 ~ Ankara Lv. amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3751) 13701 

ULUS 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan: 
1 - Muğla ve Marmaris garnizon

ları için 20.000 kilo Milas, Küllük ve 
Bodrum garnizonları için ı9.000 kilo 
sadeyağına talip çıkmadığından tek
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhaleleri 21 afustos 939 pazar
tesi günü saat ıs de yapılacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olan 
:ı'utarı 22.000 lira ve muvakkat temi
natı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
ait olan tutarı 20.900 lira ve muvak-

255 ton un Ankara'dan Bolu'ya açık 
eksiltme ile nakil ettirilecektir. 

2 - İhale günü 23.8.939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4200 lira 
olup ilk teminatı 306 liradır. 

4 - İhale Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 2490 sayılı kanuna göre istenilen 
belge ve teminatlariyle birlikte belli 
gün ve saatte bulunmaları, şartname
yi görmek istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona müracaat edebilir -
ler. {3610) ı3S84 

Koyun eti alınacak 
kat teminatı ı568 lira olup toptan da Ankara Levazım Amirliği Satm 
verilebilir. Alma Komisyonundan : 

4 - Teklif mektupları ihale saatin- 1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih-
den bir saat evel komisyona verilme- tiyacı olan 48 ton koyun eti kapalı 
lidir. Şartnameler komisyondadır. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

S - Kanuni vesaiki haiz olanların 2 - Tahmin bedeli ı5.840 lira olup 
komutanlık satın alma komisyonuna muvakkat teminatı ı485 liradır. 
müracaatları ilan olunur. (3586) 3 - Eksiltmesi 18. 8. ı939 cuma gü-

13555 nü saat 10 dalır. Şartnamesi Konyada 
Lv. A. ve İstanbul, Ankara Lv. A. lik

P avyo n yaptı rılacok leri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekliler 
Ankara Levazım Amirliği Satm şartnameyi Ko. okuyabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· Alma Komiayonundan : 
. .. . me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

ı - İzmır mustahkem mevkı ko - .. dd 1 • d · t "len bel ı · 
v • • • d cu ma e erın e ıs em ye erıy-

mutanlıgınca gosterılecek yer e 47246 1 b ' l'kt 'h 1 .. saat ' d K . . . e ır ı e ı a e gun ve ın e .. en 
lıra 24 kurut bedellı hır adet pavyon . . . 
· k ı f 1. 1 k 'lt geç hır saat evelıne kadar temınat ve 
ınşası apa ı zar usu ıy c e sı me • kl"f k 1 K ada L A k te ı me tup arını ony v. . 
ye

2 
onmlhuşltu:· 18 8 939 

.. .. Sa. Al. Ko. başkanlığına verecek. Saat 
- a esı . • cuma gunu . · 1 ı 

Si g~ ır eti ah nacak sa~tl .:~ da kışlaıda İkzmi: levazıdm a- :~;:r~olordu daıre saatıy e yapı a -
mır ıgı satın ama omısyonun a ya- k h .. k.. ı 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - Denizli kıtaatın senelik ihtiya· 
cı olan 84000 kilo sığır eti 7. 8. 939 
günü yapılan kapalı zarfla eksiltme· 
sinde talibi çıkmadığından 7. 8. 939 
pazartesi gününden itibaren bir ay 
içinde pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Son pazarlığı 28. 8 .939 pazar
tesi günü saat ıs yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin şartnamesi Ispar
tada tüm komutanlığı binasındaki 

satın alma komisyonundadır. İstek· 
liler şartnameyi komisyonda glrebi • 
lirler. 

4 - Muhammen tutarı 16800 lira -
dır. 

5 - tık teminatı 1260 liradır. 

1 k 5 - 2490 sayılı anunun u um e-
pı aca tır. · b'lh · · dd · 

3 T · t akkata akr-e · rıne ve ı assa 32. ıncı ma esme uy-- emına ı muv ll sı h" ı · 
3543 1. 47 k t gun olmıyan mektupların sa ıp erı 

ıra uruş ur. k .1 • • k · ·ı · ki r 4 _ ş t k · fname ve pro · _ e sı tmeye ıştıra ettırı mıyece e -
. ..ar name, eşı . . J~ dir. (3447) 13452 

sı her gun sabah saat sekızden on ıkı-

y~ kadar ve on . dört .~uçuktan on se ~ Bir a cç 1 aran 1 yor 
kıze kadar lzmır mustahkem mevkı ~ 
inşaat komisyonunda Ankara M. M. Ankara Levazım Amirliği Satm 
Vekaleti emakin inşaat şubesinde gö- Alma Komiıyonundan : 
rülebilir. ı - Depolar komutanlığı eratının 

5 - İstekliler ticaret odasında ka- yemeklerini pişirmek için bir ahçı 
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilecek tutulacaktır. 
terine dair ihaleden bir hafta evci İz- 2 - İsteklilerin 15. 8. 939 salı günü 
mir nafıa fen heyetinden alacakları saat 10 da Ankara Lv. amirliği satın 
vesikaları göstermek mecburiyetin - alma komisyonuna gelmeleri. 
dedirler. {3704) ı3665 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler y I I k 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü mad u af a ınaca 

12 - 8- 1939 

Muhtelif eşya ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
ı - Cebeci hast. deki hastabakıcı okulu için aşağıda yazılı eşyalar pa· 

zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 2ı-8-939 cuma günü saat ı4 de teminatlariylc birlikte 
Ankara Lv. amirliği satın alma Ko. na gelmeleri. Nümuneleri görmek isti· 
yenler her gün öğleden sonra komisyona müracaat edebilirler. 

C İ N S İ Miktarı 

Karyola 

Yataklık pamuı.. 

Yatak çarşafı 
Yastık kılıfı 
Yastık yüzü 
Nevresim 
Pijama (kadın) 
Arkalı terlik 
Bornuz 
Hamam nalıı;1ı 
Hastabakıcı önlüğü (bez) 

,, ,, ., (muşamba) 

Yemek kazanı elvani (100 kişilik) 

" " " ( 60 " ) 
Kepçe (ikisi bakır) 
Döğme tava (muhtelif büyüklükte) 
Tevzi kepçesi (iki kişilik) 
Et makinesi 
Et makinesi bıçağı 
Et satırı 
Et bıçağı 
Tunç havan 
Mutbak masası (muhtelif ebatta) 
Yatak kılıfı 
Başlık 

Entari (yarısı yünlü yarısı tisor) 
Çorap (gri renkte ipekli değil) 
İskarpin (yarıaı düz beyaz yarıs 
aiyah) 

Alameti mahsusa 
İş gömleği 
Başlık 

Entari yünlü 
Önlük (keten) 
Manto (yazlık gri renkte) 
Manto (kışlık yünlü lacivert) 
Çorap (yarısı siyah yarısı beyaz~ 
AHi.mcti mahsusa 
İskarpin siyah 
Yazlık fanila 
Kışlık fanila 
İç pantalon 

40 Adet Ankara Hast. 
nümuneleri var 

ı200 Kilo 
80 Adet 

160 
160 
80 
80 
80 
20 
20 
70 
10 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
8 
2 
3 
1 
3 

80 
70 

" .. .. 
,, 
.. 
,, 
,, .. .. 
... 
" 'ili 

.. 
• 

.. .. 
• 

140 " 
210 · Çift 

70 • 
35 Adet 

140 
35 
35 
35 
35 
35 

.. .. .. .. 
" 70 Çift 

35 Adet 
35 Çift 

140 
70 

Adet .. 
" 
" 

1 - Tefenni kıtaatının senelik ih· 
tiyacı olan 42SOOO kilo arpanın 7. 8. 
939 günü yapılan kapalı zarfla eksilt
mesinde talibi çıkmadığından 7.8.939 
pazartesi gününden itibaren bir ay i
çinde pazarlığa bırakılmıştır. 

6 - İateklilerin 28.8.939 pazartesi 
günü saat ıs te satın alma komisyo
nunda bulunmaları ilan olunur. 

delerinde ve şartnamesinde yazılı ve Ankara Levazım Amirliği Satm 
ve İzmir Ms. Mevki komutanlığına Alma Komiıyonundan ı {3752) 13702)' 
dilekçe ile müracaat ederek emniyet- Manisa tümen merkez birliklerinin ------------------------------

İç gömleği 
Mendil 

ı40 

ı40 

140 " 

2 - Son pazarlığı 7.9.939 perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Arpanın şartnamesi Ispartada 
tüm komutanlığı binasındaki satın 
alma komisyonundadır. İstekliler 
ıartnameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen bedeli 17000 lira
dır. 

5 - İlk teminatı 1275 liradır. 
6 - İsteklilerin 7. 9. 939 perşembe 

günü aaat 15 te komisyonda bulun
maları ilan olunur. 

7 - Saat ayarı tümen daire saatin-
den yapılacaktır. {3770) 

{13709) 

Buğday kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - 2000 ton kadar buğday kırdırı

lacaktır. 

2 - Eksiltmesi 29. 8. 939 salı günü 
saat 15 de Topancdc İstanbul Lv. a -
mirliği Sa. Al. komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin bedeli (ı5568) 
lira 02 kuruştur. 

İlk teminatı {1167) lira 60 kuruş -
tur. 

4 - Şartnamesi komisyonda görü • 
liir . 

5 - İsteklilerin kanuni vesaikle be 
raber teklif mektuplarını ihale saatin 
den bir saat evci komisyona vermeleri 

(3747) 13698 

Arpa ahnacak 

7 - Saat ayarı daire saatinden ya-
pılacaktır. (3760) 13708 

Et ahnacak 

çe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle ihatiyacı olan 775.300 kilo yulaf şe • 
teminat ve teklif mektuplarını ihale rait ve evsaf dahilinde satın alınacak
aaatinden bir saat evci komisyona ver tır. Kapalı zarfla ihalesi 21. 8. 939 pa
mi§ bulunacaklardır. (3489) 13461 zartcsi günü saat 10 dadır. Hepsinin 

tutarı 38. 765 liradır. 
Ankara Levazım Amirliği Satm Buğday öğüffürülecek İlk teminat 2307 lira 38 kuruştur. 

Alma Komisyonundan _. Şartnamesi komisyonda görillebi -Ankara ı...aa- Amirliii Satm 
ı - Konyadak\ 1nturtın ihtiyacı l· Al K . d lir. steklilcrin ilk teminat makbyz; 

. 0 000 k"l k . v • • ma omısyonun an ı 
1 

. 
1 1 

k · 
çın 14 . ı o eçı veya sıgır ctının 1 t . ü t bk k" b" veya mektup arıy e 2490 sayı ı anu -
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul l"kl .-: • z~~~ ~ s ab ğe;;ı m~~ .. ~ ır: nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
muştur. ~ e~ı ıçı~ r ~n ku .

1
t ay ogu kmesı vesikalariyle beraber ihale günü ve 

2 - Şartnamesi Konya, İstanbul ve apa ı zar usu ıy e e sı meye on • ihale saatinden bir saat eveline kadar 
Ankara levazım amirlikleri satın al • mu2ştur.th 1 

• 
18 8 939 

teklif mektuplarını Manisa tümen sa-
t . - a esı . . cuma gunu k . ı · 

ma komisyonlarındadır. steklıler 16 d k 1 d İ . 1 . tın alma omısyonuna verme crı. . . T saat a ış a a zmır evazım amır (3493) ı346s şartnameyı komısyonlarda okuyabı ır- liği satın alma komisyonunda yapı • 
ler. lacaktır 

3 - İşbu 140.000 kilo keçi etinin 3 - Tahmin edilen tutarı 27 000 li-
muhammen tutarı 34.000 liradır. dır · 

Ş · d k" "'" 'k ra • 4 - artnamesın c ı ıo 25 mı tar 4 - Teminatı muvakkata akçesi 
fazlası da dahil olduğu halde ilk te· 2025 liradır 
minatı 325~ lira 25 kuruştur. . 5 _ Şart~amesi her gün komisyon-

5 - Eksıltme 21. 8. 939 pazartesı d .... 1 b'J' . a goru e ı ır. 

~~?ü saat 11 de Ko?ya levazım amır- 6 - İstekliler ticaret odasına ka -
lıgı satın alma komıayonunda yapıla- yıtlı olduklarına dair vesika göater-
caktır. . m~k mecburiyetindedirler. 

6 - lsteklıler 21. 8. 939 pazartesi 7 Ek 'it ·,,.t· k d kl r - sı meye ı:r ıra e ece e 
günü saat ona kadar teklif mektup 2490 1 k 2 3 .. dde 

• •v• sayı ı anunun . ve . cuma 
tarını Konyada levazım amırlıgı sa • 1 . d t · d 

1 
· . erın e ve şar namesın e yazı ı vesı • 

tın alma komısyonuna verecek veya k 1 1 t . t t kl'f kt ları . a ara emına ve e ı me up -
göndereceklerdır. Bu saatten sonra "h 1 t' d b' t e 

h .. ·ı k nı ı a e aaa ın en en az ır saa ev • 
Ver.ılen veya ut gonrcrı en me tup - . . . 

lıne kadar komısyona vermış olacak • 
lar alınmıyacaktır. . . }ardır. (3470) ı3462 

7 - Aynı saatte ıhalelerı yapılacak 

olan bu ı4o.ooo.k_il~ keçi ~eyahut sı - Et ah nacak 
ğır etinin hangııının tercıhan alınaca 
ğını ciheti askeriye takdir edecek ve 
o cins yiyecek maddesi mukaveleye 
bağlanacaktır. (3492) 13464 

Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı i
çin 140.000 kilo sığır veya keçi eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalı kıtaatının ihtiyacı olan 

270,000 kilo unu kapalı zarfla eksilt -
meye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 3ı.OSO lira olup 
muvakkat teminatı 2328 lira 7S kuruı 
tur. 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • 
si günü saat 16 dadır. 

İstekliler ıartnameyi komisyonda 
görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte tha1e günü ve ihale saatin
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarının Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3334) 13362 

Pavyon yapt1rılacak 
nulmuıtur. Ankara Levazım Amirliği Satın 

Ankara Levazım Amirliği Satm Ankara Levazım Amirliği Satm 2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An Alma Komisyonundan : 
Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : kara levazım amirlikleri satın al - 1 - lzmitte komutanlıkça gösteri -

ı - Diyarbakırdaki kor merkez 1 - Çorluda kor merkez birlikleri- ma komisyonlarındadır. İstekliler lecek kırk dokuz bin lira bedelli bir 
birlikleri için (650000) kilo arpa ka- nin senelik ihtiyacı için 36.000 kilo şartnameyi komisyonlarda okuyabi • adet pavyon inşası kapalı zarf usuliy-
palı zarfla eksiltmeğe konmuştur. sadeyağına talip zuhur etmediğinden lirler. le eskiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 agustos 939 pa- yeniden kapalı zarf usuliyle alınacak 3 - İşbu 140.000 kilo sığır etinin 2 - Eksiltmesi 28. 8. 939 pazartesi 
zartesi günü saat 10 da Diyarbakırda tır. muhammen tutarı 28.000 liradır. günü saat 16 da Eıkişehirde levazım 
kor LV. amirliği satın alma komisyo- 2 - İhalesi 17. 8. 939 perşembe gü- 4 - Şartnamesindeki % 25 miktar amirliği satın alma komisyonunda ya-
nunda yapılacaktır. nü saat 16,30 dadır. fazlası da dahil olduğu halde ilk te- pılacaktır. 

3 _ Arpanın muhanunen bedeli 3 - İlk pey parası 2565 liradır. minatı 2100 liradır. 3 - Teminat akçeıi (3675) liradır. 
{26000) lira olup muvakkat teminatı 4 - Evsaf ve prtnamesini görmek 5 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 4 - Şartname keıifname proje her 
1950 lira. isteyenler her gün kolordu satın al- günü saat 11 de Konya levazım amir- gün sabah saat on ikiye kadar ve on 

4 _ Şartnamesi her gün komisyon- ma komisyonuna müracaatla görebi - liği satın alma komisyonunda yapıla- dörtten on yediye kadar Eskişehir le-
da görülebilir. lirler. caktır. vazım amirliii satın alma komisyonun 

5 _ Talipledn teklif mektuplarını 5 - l~tekli~er kanunun 2 ve 3. cü 6 - İstekliler 21. 8. 939 pazartesi da ve kolordu inşaat şubesinde görü • 
kanunun 32 inci maddesine uygun o- maddelerındekı belgelerle birlikte günü saat ıo kadar teklif mektupla - Jebilir. 
tarak eksiltme saatinden nihayet bir belli gün ve saatten bir saat evel tek- rını Konya da levazım amirliği satın 5 - İstekliler ticaret odasınfla ka • 
saat evelinc kadar komisyona verme- lif mektuplarını komisyona vermiş bu alma komisyonuna verecek veya gön- yıtlı olduklarına ve bu iti yapabilecek 
teri ilan olunur. (3748) ı3699 lunmaları lazımdır. {3495) 13467 dereceklerdir. Bu saatten sonra veri- }erine dair ihaleden bir hafta evel el
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~- len veya gönderilen mektuplar alın- !erindeki ve~kaluı villyet n~ıaaına 

2 k 1 • ece k a 1 naca k mıyacaktır. vize ettirmeleri mecburidir. Bu vesia e m y 1 y 7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak katar diğer vilayet nafıa K. heyetin • 
olan bu ı4o.ooo kilo sığıreti ve keçi den alınabilir. 

Komisyonundan : etinin hangisinin tercihan alınacağı- 6 - Eksiltmeye ittirak edecekler 
Muvk. Te. İhale T. gün Sa. n.ı cih~ti askeriye takdir edecek ve o 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele-

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma 
Neresi için Cinsi Miktarı Tutarı 

alınacağı Ki. Lira 
Tekirdağ Makarna 95000 ı9 ,9SO 1,496 26.8.939 C.erteıi ı2 
Tekirdağ Sadeyağ 32000 33 ,600 2,520 . 3~.8.939 P~rıembe 16 

ı - Tüm~n birliklerinin senelik ihtiyaçları olan ıkı kalem yıyecek ka-
palı zarf usulıy1c cksiltrr.cye konmuıtur. 

2 - İsteklilerin belli günde kanunun iıtediii vesikalarla Tekirdağı tü-
r.ıen satın alma komısyonuna müracaatları ilin olunur. .(3619) 13587 

cıns yıyecek maddesi mukaveleye bağ rinde ve prtnamesinde yazılı vesaik-
lanacaktır. (3491) ı3463 le Eskişehir Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 

Nakliyat yaphrlla<ak nuna müra~t ederek ~ezkiye vcsika
luiyle temınat ve teklıf mektupları -

Ankara Levazun Aminiii Satın 
Alma Komisyonundan ı 

1 - Boludaki kıtaatın ihtiyacı olan 

nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermit bulunacaktır. 

(3654) 13~32 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Tutarı Miktarı M. Teminatı İhale 
Teslim yeri Lira Ton Lira Tarihi 

İhale 
Saati 

Pınarhisar Tp. A. 43500 870 3263 23-8-939 16 
Demirköy Hd. A. 991S ı68 744 ,, ,, ,, 16,30 

1 - Yukarda teslim mahalli miktarı; tutarı, ilk teminatı, ihale tarih ve 
saati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usuliyle kışlık yulaf satın alına
cağı ve ihalesinin 7-8-939 pazarteai günü yapılacağı ilan edilmiş ise de 
talip zuhur etmemiştir. Tekrar ihalesi yukarda gösterildiği üzere 28-8-939 
çarşamba gününe bırakılmıştır. 

2 - Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerinde 

komisyona müracaatları. 
4 - Taliplerin bildirilen ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını komisyona vermeleri ilan olunur. (3768) ı3707 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 
Kıtası Cinsi Miktarı M. Bedeli İlk Te. İhale T. S. şekli 

kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Tümen 
birlikleri Sığır eti 234120 702 36 5267 70 25.8.939 16 K. zarf 

1 - Edirne tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 234120 kilo sığır 
eti kapalı zarf hükiimleri daireainde mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Evs.?f ve şenhini anlamak istiyenler her gün iş saatlerinde Edirne 
tümen satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

3 - lstek!i1erin belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. 

4 - Taı;plt'rin belli gün ve saatte ilk teminat akçeleriyle ve icabcden 
vesaikle birlıkte Edırne tümen satın alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. {3612) ı3586 

Kok kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Kırıkkale Askeri sanat lisesi ihtiyacı olan ıo1 ton yerli kok kömürü 

ıı-8-939 pazartesi günü saat 13 :14 de kadar açık eksiltme ile satın alınacak
tır. 

Kanuni şartları haiz isteklilerin 196 lira 95 kuruştan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebcciliğine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen B. İlk Te. Miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. Kilogram Cinsi 

2626 00 196 25 ıoı.ooo Yerli kok kömürü 
(3494) 13466 

Taze Üzüm ve Karpuz ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizonu için aşağıda cins ve miktarları ile hizalarında 
gösterilen tahmin bedeli ve ilk teminatları ile ihale günleri yazılı 35 ton 
Taze üzüm ile 55 ton karpuz açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - lsteklıler belli gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre iatenilen bel
ge ve teminatlariyle birlikte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo
nunda bulunmaları, şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra 
komisyonda görebilirler. (3609) 13583 

Tahmin Be. 
4200,00 
2200,00 

İlk Tek. 
306',00 
164,00 

Miktarı 

SS.000 
55.000 

İhale Gün Sa. 
23.8.939 10,30 T. Üzüm 
23.8.939 ı l,30 KarfPU.Z 



12 - 8 - 1939 

Vilôyetler 

Su saatleri alınacak 
Gaziantep Belediyesinden : 

t - Gaziantep belediyesi içme suyu 
ışletmesine alınacak 50 adet 25 MM 
lik ve 950 adet 15 MM lik su saati ta
libi zuhur etmediğinden aynı şartlar 

la yirmi gün müddetle kapalı zarf u
suliyle tekrar eksiltmeye konulmuş · 
tur. 

2 - Eksiltme Gaziantep belediye -
ıunde 21. 8. 939 pazartesi günü saat 16 
da teşekkül edecek encümende yapı • 
lacaktır. 

3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira
dır. 

4 - İstekliler bu işe ait şartnamele
ri ve keşif evrakını Gaziantep beledi
yesinden görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te teminat ve vesikalarını verilecek 
saatin bir nümunesini veya ka
rekteristiklerini aynı gün saat 15 e 
kadar encümen reisliğine tevdi etmiş 
bulunmaları lazımdır. 

6 -- Muvakkat teminat 1237 lirn 50 
kuruştur. 

7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 numaralı kanundaki şartlar haiz 
olmaları lazımdır. 

(5861 / 3564) 13560 

Jandarma binaSI yapfmlarak 
Erzurum Valiliğinden : 

Erzurum vilayet üçüncü müfettiş · 
lik grup inşaatı sahasında yeniden ya 
pılacak olan jandarma müfettişlik bi· 
nası inşaatının betonarme karkas kıs
mı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı· 
karılmıştır. . 

1 - Bu işin keşif bedeli 42962 !ıra 
90 kuruştur. 

2 - İhalesi 18 Ağustos 939 cuma 
günü saat 15,06 Erzurum vilayeti na . 
fıa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvukkat teminatı 3222 lira -
dır. Fenniyei grup inşaatı kontrol 
ıefliğinde okuyabilirler. 

4 - İsteklilerin bu işe iştirak ede
bilmeleri için sekiz gün evci istida i· 
le vilayet makamına bu işi yapabile · 
ceklerine dair ehliyet vesikası alına · 
lan lazımdır. 

(5776/ 3514) 13484 

Hidro· elekrik lesisall 

tup ve zarf usulü veçhile zarflara kon 
~ası lazımdır. Siirt vilayetinden bu 
iş için alınmış ehliyet vesikası 1939 
mali senesine ait ticaret odası vesi -
kası. . 

6 - Ehliyet vesikası talebinde bulu 
nanlar ihale gününden en az sekiz 
gün evel istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında ve -
sika talebinde bulunmıyanlar o zama
na kadar yapmış oldukları işlere dair 
vesaiki lef edeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncu maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar komisyon riyasetine 
getirilerek makbuz mukabilinde veri
lecektir. Postada vukua gelecek gecik 
meler kabul edilmez. 

(3243) 13198 

Yün ~orap ipliği ahnacak 

u:cus 
da Adana vakıflar müdürlüğünden 2 
lira iki kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Eksiltme 31-8-1939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Adana vakıflar idaresi binasında top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin (3.033) 
lira teminat vermeleri ve aşağıdaki 
yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. 

A) 1939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

B) İhale tarihinden en az sekiz gün 
evel Adana nafıa müdürlüğünden, An 

manada yapılacaktır. Taliplerin mev
cut şartname ve planları görmek iste
yenler. Jandarma dairesinde ihale 16. 
8. 939 çarşamba günü saat (9) da Hay 
manada teşkil edecek komisyonu gö -
görebilirler kanunen lazım gelen ve -
saikleriyle birlikte müracaatları ilan 
olunur. (1311 ) 

Kapah zarf 
eksiltme 

usuliyle 
ilim 

karada vakıflar umum müdürlüğü in- Nev§ehir Belediye Reisliğinden: 
şaat müdürlüğünden, İstanbulda va- 1 - Eksiltmeye konulan iş belediye 
kıflar başmüdürlüğünden ve diğer binası inşaatıdır. İnşaata ait keşif be 
vilayetlerde nafıa müdürlüklerinden deli (22097) lira (34) kuruştur. 
alınmış ve en az (35.000) liralık tek 2 _ Bu işe ait şartnameler: 
bir bina inşaatı yapmış ve muvaffak A _ Eksiltme şartnamesi 
olmuş bulunduğunu bildiren yapı mü- B - Mukavele projesi 
teahhitliği vesikası. C - Hususi fenni şartname 

8 - Eksiltmeye girecekie:in bizz~~ D _Keşif ve karar cetvelleri. 
Taksim • Ayazpa§ada lstanbul yüksek mimar veya yüksek ırışaat mu 3 _ Eksiltme 15. 8. 939 tarihinde 

Jandarma Satın Alma Komisyo- hendisi olması veya bunlardan biri il~ salı günü saat on dörtte NevŞehir be
nundan : müştereken teklif yapıp mukaveleyı tediye binasında toplanan belediye en 

1 - Jandarma ihtiyacı için sekiz birlikte imza etmeleri şarttır.. cümeni huzurunda yapılacaktır. 
bin yedi yüz seksen kilo yün çorap 9 _ Eksiltmeye girecek~erın kapa- 4 _ İsteklilerin (1657) lira (34) ku· 
ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle satın lı zarfın ihzarında ve teklıf mektup- ruş muvakkat teminat vermesi lazım
alınacak ve eksiltmesi 16 Ağustos 939 larının yazılmasında ve b~. zar!ların dır. 
tarihine rastlıyan çarşamba günü sa· tevdiinde ve posta ile gonderılme · 5 _ Teklif mektupları yukarıda 3 

at on beşte Ayaspaşada on sekizinci sinde 2490 numaralı kanu~un 3~, 33, üncü maddede yazılı saatten bir saat 
jandarma mıntaka komutanlığı bina - 34 üncü maddelerine harfıyen rıayet evetine kadar getirilerek mezkur ko -
sındaki komisyonumuzda yapılacak · etmeleri lazımdır. misyon reisliğine makbuz mukabilin-
tır. (3737) 13691 de vermeleri lazımdır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi beş • 6 _ Posta ile gönderilecek mektup 
bin yirmi üç lira ve ilk teminat bin H av uz ı n ş a atı ıarın nihayet üçüncü maddede yazılı 
sekiz yüz yetmiş altı lira yetmiş üç Erzurum Valiliğinden : saate kadar gelmiş olması ve dış zar . 
kuruştur. Erzurum vilayeti üçüncü umumi fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 

3 - Şart kagwıdı her gün komisyon- b ı lA d p sta ı'l 1 k 
müfettişlik grup inşaatı sahası yeni . u ~nması azım ır .. o e o aca 

da görülebildiği gibi yüz yirmi altı den yapılacak olan büyük havuz inşa- gecıkmeler ~abul edılmez. . 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. şaatı ve tesisatı kapalı zarf usuliyle 7 _ Beledıye~~ m~vcut olan kıreç: 

4 - İsteklile~in. _Tophanede İs_:~~: eksiltmeye çıkarılmıştır. taş, kereste, gıbı ınşaat ~alzemesı 
bul levazım amırlıgi muhasebecılıgı _ B . in keşif bedeli 23924 lira bedeli mukabilinde müteahhıde veri· 

. 1 k 'lk . k 1 u ış veznesıne yatırı aca ı temınat ma k t lecektir. 13597 LO uruş ur. 
buz veya banka kefalet mektubu ve 2 _ İhalesi 18 Ağustos 939 cuma 
şart. kağıdında yazı 1ı ves~iki -~e .. havi günü saat 15 de Erzurum vilayet na . 
teklıf mektuplarını mezkur gunun mu f k misyonunda yapılacaktır. 

· d b. ı· k ıa 0 
ayyen saatın en ır saat eve ıne a · 3 _ Muvakkat teminatı 1794 lira . 
dar komisyonda bulunmaları lazım · d f 

ır . 

dır . (S'i98/ 3404) 13424 4 - İstekliler bu işe ait evrakı fen· Kısa hizmete tôbi 
Sıhi tesi!at ya~lm,acak niyeyi grup inşaatı kontrol şefliğinde 

. . ... okuyabilirler. hl' l 'I 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdurlu- 5 _ İsteklilerin bu işe iştirak ede _ tam e ıya tn a m e 1 ere re 

ğünden : . bilmeleri için sekiz gün evel istida i- b . d 
1 - Eksiltmeye konulan ış; Tun . le vilayet makamına müracaatla bu işi ~nkara Askerlik Şu kes~n heln : 
· ·ıA · d s· M k" k 1 . . Lıse mezunu ve tam as erı e ıyet -ceh vı ayetın e ın ve ame ı ış a- yapabileceklerine dair ehlıyet vesıka- . .. k 

1 lan sıhi tesisatıdır Bu i"in kesif be-
1 1 1A d namelı olup daha yuksek me tep er • 

· "' ~ sı a ma arı azım ır. . · k l l l 
d r 23688 60 !' d 4 5 de tahsıle devam etmıyece o an ar a 

e ı . ıra ır. evrak (5777/ 3515) 13 8 yüksek mekteplerde okuyup da bir 2 - Bu işe ait şartname ve 
şunlardır: Yemek asansörü smıfta üst üste iki sene kalanlar -

A _ Eksiltme şartnamesi, dan tam ehliyetnameyi haiz olanla· 

B - Mukavele projesi. elektrı"k test'satl rın 1 eylül 939 tarihinde·, hazırlık kı-ve tasında bulunmak üzere yedek subay 

-... _~ Askerlik ~ijleri. :-~" · 
" • ... • ~ ,,,. '",!'-

C - Bayındırlık işleri genel şart • 
Muğla Beled iye Reisliğinden namesi, okuluna sevkleri lazımdır. 

'1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme- n _Keşif hülasa cetveli. yaptırdacak Bu durumda oı:uı ~ısa hiz~c:_~e tabi 

Yen konulan iş iki parçadan ibaret • E _ Hususi şartname, _ı.. v·ıA t D . A E .. e tam ehliyetnamelılenn askerlıgıne ka 
#•u••' . CaıV"ırı ı aye aımı ncum • ._.... '"'rttme•i JÇin ıs •it*· 939 da ba9la-

tir. p - Yapa ı,ı..-r& -.amuud ,..... nınC:fen : - 939 d b' k l İ "t 
A - Kanal, santral binası, trans - şartnamesi. 1 _ A ık eksiltmeye konulan iş: yıp 25. ags. . a ıtece o an zmı 

for binaları G - İsteyenler bu işe ait evraktan ç k h · k askerlık şubesınde toplanacak olan as-
Çankırı Memle et . astan~sı yem~t kerlik meclisine sevk edilmeleri için 

B - 300 KVA Türboalternatör, yapı işleri umumi ve fenni şartname- asansörü ile elektrık tesısatına aı • b b . ·· a 
c ebri isale borusu on yedi buçuk kilo- siyle bayındırlık işleri genel şartna - hemen Ankara ya ancı şu esme mur 
metrelik yüksek voltluk havai hat ve mesinden maadasını bir lira mukabi - tiri - Keşif bedeli (2236) lira (38) caatları. Müracaat etmiyenler hakkın-
transformatör tesisatı şehir şebekesi linde Tunceli Nafıa müdürlügwünden da askerlik kanununun maddei malı • 

kuruştur. ki · 
h ariçtir. satın alabilirler. Bayındırlık işleri ge- 3 _ Bu işe ait evrak şunlardır. susu mucibince cezalandırılaca arı ı-

2 - İşin muhammen bedeli tesisat nel şartnameleriyle yapı işleri umumt A _Keşif cetvelleri lan olunur. (3771) (13710) 
47619,27 lira inşaat 173-441,58 liradır. ve fenni şartnamesini görmek isteyen B _ Resim 

3 - İstekliler tesisata ait evrakı i- ler Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz c _ Husust şartname 
ıti lira otuz sekiz kuruş mukabilinde olarak görebilirler. D _ Eksiltme şartnamesi ve mu-
belediyeden alabilirler. İnşaat işi be - 3 - Eksiltme 15. 8. 939 salı günü kavelename 
delsiz verilir. saat 15 de Tunceli Nafıa müdürlü - 4 _ İstekliler bu şartname ve evra-

4 - Eksiltme: inşaat kısmının 15 ğünde kapalı zarf usuliyle yapılacak- kı Çankırı nafıa müdürlüğünde göre-
Ağustos 939 salı, tesisat kısmının 29 tır. bilirler. 
Agustos 939 sah günü saat 16 beledi- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- s _ Eksiltme 19. 8. 939 tarihine mü 
ye dairesinde belediye encümenince teklilerin 1776.65 lira muvakkat temi- sadif cumartesi günü saat on birde 
yapılacaktır. nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha vilayet daimi encümeninde buluna-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- iz olup göstermesi lazımdır. caklardır. 
teklilerin A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 6 - İsteklilerin bu işe girebilme -

Askeri Fabrikalar 

1650 adet nakliye arabası 

tekerlek ba~lığiyle 
2400 adet tekerlek ispiti 

ah nacak A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 celi vilayetine müracaatla bu işe gire- leri için 939 senesi ticaret odasından 
inci maddelerine göre inşaat için bilmek için alınmış ehliyet vesikası. alınmış vesikalariyle bir hafta evel 
1300,84 lira tesisat için 3571,45 lira · B - Bu seneye ait ticaret odası ve- nafıa müdürlüğünden ehliyet vesika- Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın A lma. Ko
miktarı miıııyonundan : 

lık muvakkat teminat sikası. sı almış olmaları. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika · S - Teklifler üçüncü maddede ya · 7 - Muvakkat teminat 

-it-
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Memurluk müsabaka --------

imtihanı 
-------

Bankasından : -----T. C. Ziraat -Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 3 
üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. = 

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

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından =: -evel memurluk sınıfına geçemezler. = -Ankara, İzmir ve lstanbul'daki imtihanlara orta mektep mezun- =: 
ları alınmıyacaktır. := 

Orta mektep mezunları için 6 ay, lise mezunları için azami bir ~ 
sene devam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP ME· =: 
ZUNLARINA 40 - 50, LİSE MEZUNLARINA 60 - 75 liraya kadar = 
ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette ücret := 
verilir. Bunların barem kanuniyle muayyen derece hakları staj dev· := 
resinde mahfuz tutulmakla beraber staj devresini takiben yapıla- := 
cak mesleki imtihanda muvaffak olanlara TEKAÜDE TABİ DA· =: 
İMİ AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE E: -MAAŞI TEDİYESİNE BAŞLANIR. = -Bir yabancı dile (fransızca, ingilizce, almancaya) bihakkın va- -
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş veri· := -::: lir. --= Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları :E 

- askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. = -= Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesin· -= deki şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet § 
:: devresinden sonra BİR SENE İÇİN A VRUPADAK1 BANKA- :: 
_ LAR NEZDİNDE STAJA GÖNDERİLEBİLECEKLERDİR. ~ 
- Müsabaka imtihanlarına ADANA, AFYON, ANKARA, AN- = = TALYA BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, Dl- = = YARBAKIR, EDİRNE, ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, 5 
= G. ANTEP, GİRESUN, İSTANBUL, İZMİR, KARS, KASTA-= 
= MONU, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, SAM-= = SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, TOKAT, VAN, YOZGAT,= 
- ZONGULDAK şubelerimizde orta mektep mezunları için 25, 26 a- =: -= ğustosta lise mezunları için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda başla- := 
== nacaktır. :: - -Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler- = 
= den imtihan yapılacağı yukarda isimleri yazılı şubelerimizden el- := 
- de edilebilecek izahnamelerde görülebilir. := 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka E: 
=: şubesi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel İşleri Müdür- := 
- lüğüne 24-8-939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 3004 E: 

--
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9 kalem boru ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma. Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3200) lira 
olan 9 kalem boru askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28.8.1939 pazartesi gü
nü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (240) lira ve 2490 . 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle a lakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3761) 13705 

D. Demiryollara 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Saten Alma Ko

5 - İsteklilerin 2490 sayıh kanu • 
nun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile muvakkat teminat makbuzu ve tek 
lif mektubunu kanunun tarifatı veç • 
hile tayin olunan günde saat 15. e ka· 
dar komisyona vermeleri lbımdır. 

6 - Teahhütlü olarak posta ile gön 
derilecek mekttı~ların gecikmesindeu 
idare mesuliyet kabul etmez. 

(2892/ 3719 13690 

Matkap motörü ve 

teferruat ı ollnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 

15 kalem matkap motörü ve teferrü
atı 27.9.939 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 562,50 
liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

misyonundan : 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. 

larla inşaat için mühendis veya fen zıh saatten bir saat eveline kadar Tun (126) liradır. 
memuru göstermesi lbımdır. Tesisat celi Nafıa dairesinde eksiltme komis- 8 - İstekliler yukarıda yazılı gün 
içinde 50.000 liralık elektrik işi yap · yonu reisliğine makbuz mukabilin?e ve saatte vilayet daimi' encümeninde 
tığına dair nafıa vekaletinden müte - teslim edilecektir. Posta ile gönden • bulunmaları ilan olunur. (13712) 

Muratlı istasyonuna üç kilomtere 
mesafedeki Sirköy taşocağından istih 
sal edilerek istasyonda teslimi şartiy

Tahmin edilen bedeli (4410) lira o- le ve kapalı zarf usulile 13200 M3 Vagon krikoları alınacak 
lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek balast satın alınacaktır Bu işin mu -
başltğiyle 2400 adet tekerlek ispiti hammen bedeli 23760 ve muvakkat te-

ahhitlik vesikası göstermesi lazımdır. lecek mektupların nihayet 3 üncü mad 
6 - Teklif mektupları ihale günü dede yazılı saate kadar gelmiş olması 

saat 15 e kadar makbuz mukabilinde ve dış zarfın artırma, eksiltme ve iha
bclediye reisliğine verilecektir. Pos • le kanununa uygun bir şekilde mühür 
ta ile gönderilecek mektupların teah- mumu ile iyice kapatılmış olması la
hürle gelmesi nazarı itibare ahnmıya- zımdır. Postada olacak gecikmeler ka 
caktır. (3242) 13197 bul edilmez. 13598 

Hükumet konağı in şası 
Siirt Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kurda-

Apartman inşa 

ettiri lecek 
lan hilkümet konağı bedeli keşfi A d an a Vakıflar Müdürlüğün· 
23156 lira bu konak inşaatının tama · den : 
mı 939 - 940 mali yıllarında ikmal e Kapalı zarf usuli ile bina inşaatı ek-
dilecek ve bedeli ödenecektir. siltme ilanı: 

2 - Bu işe ait şartname projesi Eksiltmeye konulan iş : 
C - Bayındırlık işleri genel şart · 1 _ Adanada hükümet caddesinde 

namesi ve kız lisesi karşısındaki vakıf mahal 
D - Yapı işleri umumi ve fenni üzerine olbabtaki projesine göre a -

prtnamesi. partman inşaatıdır. 
E - Vahidi fiyat listesi hususi şart 2 _Bu inşaat maamüştemilat götü-

name keşif hülasası cetveli rü olarak toptan eksiltmeye konul -
F - Projeler muştur. 
İstekliler ihale gününe kadar Siirt 3 - Keşif bedeli (40439) lira (98) 

defterdarlık ve nafıa müdürlük daire- kuruştur. 
lerinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı 4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun-
görebilirler. !ardır : 

3 - Eksiltme 21 8. 939 pazartesi A) Fenni şartname, 
günü saat 17 de Siirt defterdarlığın · B) Mukavele projesi ve projeye 
da müteşekkil komisyonda yapılacak- bağlı vahidi fiyat cetveli, 
tır. C) Eksiltme şartnamesi, 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle D) Proje. 
yapılacaktır. 5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara-

S - Eksiltmeye 'gire\,ilmek için is- da vakıflar umum müdürlüğü inşaat 
teklilerin bedeli keşfin % 7,5 olan müdürlüğünden, İstanbulda İstanbul 
1736 lira 70 kurutluk teminat mek • vakıflar başmüdürlüğünden, Adana • 

D .O. Yolları Satın Alma Komi_. 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü minatı 1782 liradır. yo~undan : d . 3 00 r 1 .. 
merkez satın alma komisyonunca 16. Münakasa 22. 8. 939 salı günü saat uhammen h~ elı Z ıra 0 an uç 

Dizel motürü Ye teferruah 8. 1939 çarşamba günü saat 14 te pazar 11 de Sirkecide 9 işletme binasında kahm vagon krıkoları 27-9-1939 çar -
Ş f 1 şamba giınü saat 15.30 da kapalı zarf lıkla ihale edilecektir. artname para- A. E. komisyonu tara ından yapı a · .. . A k d .d b" d 

alınacak sız olarak komisyondan verilir. Talip caktır. İsteklilerin teminat ve kanu • usulu ıle n ara a ı are ınasın a 
· satın alınacaktır. Af k h" B 1 d" · den· lerin muvakkat teminat olan 330 lıra ni vesikalarını ihtiva edecek olan ka-

9000
Yl?n arah ısar eh ed ılyl~sbı~ ade.t (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun palı zarflarını aynı gün saat 10 a ka- Bu işe girmek istiyenlerin 240 li-
ıra mu ammen e e ı ır . . . 1 k · ralık muvakkat teminat ile kanunun 

100 - 150 be ir takatinde 4 zamanlı 2 ve 3· maddelerındekı vesa~k e ~mıs dar komisyona vermeleri lazı~dır. tayin ettig" i vesikaları ve tekliflerini 
k ·· .!gd. 1 t•• ·· alternato··r yoncu olmadıklarına ve bu ışle alaka- Şartnameler parasız olarak komısyon ompresorsuz ıze mo oru, d . . aynı gün saat 14.30 za kadar komis • 
ve teferruatiyle birlikte 7. 8. 939 tari dar tüccarda~k ol~~kların~u aır .. tıca - dan verilmektedir. yon reisliğine vermeleri lazımdır, 
hinden 22. 8. 939 tarihine kadar 15 gün ret odası v~sı asıy e .. mez 

1
r gun ve (5813 / 3543) 13558 Şartnameler parasız olarak Ankara-

.. . saatte komısyona muracaat arı, B ı • ı " · d H d muddetl~ açık eksıltmey~. k~nmuştur. (3625) 13589 a "ast 1 an 1 da malzeme dairesın en, ay arpa • 
İhalesı 22. 8. 939 sah gunu saat 15 · şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-

de encümeni belediyece icra edilecek- D .D. Yolları 8. inci İ§letme Ko. ğıtılacaktır. 
tir. 

Eğreti teminat 675 liradır. 
Bu işe ait şartname bedelsiz olarak 

isteyenler belediyeden alabilirler. 
Talip olanların belli gün ve saatte 

dairei belediyede hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

(6112/3741) 

/ 
Kazalar 

13694 

12800 adet nümunesi evsaf Ye misyonundan : (3665) 13689 
1 - Muhammen bedeli (20,000) lira --------------

ebadmda roka ahnacak Ankara Valiliği olan Söke kemeriyle KLM: 110 ara -
sında idarenin göstereceği ocaklardan 

A sker i F abrikala r Umum Mü- her hangi bir surette çıkarılacak, kı -
d~rlüğü Merkez Salm A lma. Ko- rılacak vagonlara kolaylıkla tahmil e- Ah t 1 k 
mısyonundan : dilecek şekilde hat kenarında ihzar O· I r tavan I yap f rı a ca 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o- lunacak (10.000) m3. balast işi kapalı Ankara Valiliğinden : 
lan 12800 adet Toka askert fabrikalar zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1042 lira 62 kuruş keşif bedelli aygır 
umum müdürlüğü merkez satın alına 2 - Eksiltme: 31. 8. 939 tarihinde deposu buğa ahırı tavan inşaatı işi 31. 
komisyonunca 28. 8. 1939 pazartesi saat 16 da Alsancakta işletme binasın 8. 939 perşembe günü saat .(15) de da
günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile- da toplanacak komisyonumuzda yapı- imi encümende .pazarlıkla ıhale yapıl-
cektir. Şartname parasız olarak komis lacaktı;- • . mak ~zer~ eksıltmeye k~nulmuştur. 

Jandarma dairesi yapflrdacak yondan verilir. Taliplerin muvakkat 3 - Muvakkat temınat (1500) lıra- İsteklılerın muvakkat. temınat mektu: 
teminat olan (97) lira (50) kuruş ve dır. bu veya makbuzunu tıcaret odası vesı 

Haymana Kaymakamlığından: ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 4 - Muvakkat ve daimt teminat kası ve nafıa müdürlüğünden alacak -
Haymana kazasında mevcut plan delerindeki vesaikle komisyoncu olma mektubu örneğiyle mukavele projt;si !arı ehliyet vesikası ile birlikte sözü 
'bi yeniden inııa edilecek jandar dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - bayındırlık genel ve eksiltme şartna - geçen g~n ve saatte daimi encümene 

=c~airesinnin 15 gün müddetle açık dan olduklarına dair ticaret odası ve- mesinden _ib~ret müna~asa ev:akı An- gelme~erı. . . . 
.1 k ı tur M hammen sikasiyle mezkur gün ve saatte koınis karada 2 ıncı İstanbul da 1 cı ve İz - Bu ışe aıt keşıf ve şartnamenın her 

eksı tmeye onu muş . u . • . . . d be .. . d. k .. 1 .. w .. d .. .. 
keşif bedeli (5000) liradır. yona müracaatları. mır de ışletmemız kalemlerın en - gu~ vet~:ıner ıre tor ugun e goru -

Teminat muvakkat (375) lira H ay- (3762) 13706 delsiz alınır. lebılecegı. (3750) 13700 

{ 



YÜK VE YOLCU 
gemileri inşası 

Münakalat Vekaletinden : 
ı - Devlet deniz yolları itletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
ıemiıinin inpıı İngiliz ıantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni gcraiti ev
veliye ile mukavele ahkimı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar lstanbulda Devlet Denizyolları itletme 
Umum Müdürliliü merkezinde ve lngilterede Londra Türk Tica
ret Ataıeliiinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
ıeç 15 Teırinievvel 939 tarihine kadar mufaasal Plin ve detay re
simleri ve fennt ıartnameleri muhtevi nihai tekliflerini Istanbulda 
Devlet Denizyolları iıletme Umum Müdürliliüne vermit olmaları 
prttır. 

4 - Teklifler 1stanbulda Devlet Denizyolları Iııetme Umum 
Müdürlillünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse-
1eler arasında puarlık yapılarak it ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya ıantiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya pntiyelerin sa-
hibi aellhiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

Lokanta ve Gazinolann 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızm BAŞKURT markalı yerli 
mamulitımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara l&bf merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortaiı Anaf ar-
talar caddeai. No. 93 Tel. ı 973 2858 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
§ Elektrik usta başısı alınacaktır 5 - -- = -5 Türkiye Demir ve Çalik Fabrikaları Mü- ~ - -- -5 essesesi Müdürlüğünden : ii = M lil'& .,..._iye Y97& t»llSO lira Gcnıtle -aaıuı m -.. ii 
5 de istihdam edilmek üzere qağıda yazılı tartları haiz 10 : 
E Elektrikçi Uıtabat11ı alınacaktır. § 
5 a) A.kerlifini ifa etmit olmak, E: 
5 b) Yaıı 45 den fazla olmamak, = 
5 c) Elektrik ıantrallarında veya Fabrikalarda Elektrik 5 
5 Uatabqwjı ifa etmit olmak... §. 
5 Taliplerin Sümer Bank Umumi Müdürlüiü veya Şubele- 5 
5 rinden temin edecekleri it talepnamelerini doldurarak, =: 
5 hizmet veıikalariyle birlikte Dilekçe ile nihayet 25-VIll- :: 
5 1939 tarihine kadar Karabük'teki Müeueae Müdürlüğüne =: 
E müracaatları ilin olunur. 2951 ~ 
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Parke yol ve betonarme dıvar ve 
piyade kaldırımı inşası 

Zonguldak amele birliğinden : 
2-8-939 ıünü aaat onbqte ihale edilmek üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuf olan (7745) lira (70) 
kurut keıif bedelli Zonıuldak'ta Amele birliği hastanesi 
yolu için teklif edilen yüzde bir buçuk tenzilat haddi layık 
ıörülmediiinden ıS-8-939 cuma ıünü saat onbette ihalesi 
yapılmak üzere aym uaul ve tartlar altında yeniden eksilt-
meye çıkanlmıt olduiu ilin olunur. 2932 

Muhtelif mevad ahnacak 
Türkiye Demir ve Çalik Fabrikaları Mü

essesesi Müdürlüğünden : 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeaaeaeıine Boru 

Fabrikası için lüzumu olan apjıda miktarlan yazılı me
nd Karabük'te 3t..S.ı939 tarihinde teılim edilmek tartiy
le aatın alınacaktır. Şartnameler Sümer Bank latanbul Pl
beainden, Ankara Sümer Bank Umumi Müdürlüjü Ticaret 
ıubeıinden ve Karabük'te Müeaaeae Müdürlüjünden be
dt_z olarak alınabilir. Satmağa talip olanların en ıeç 
ı ı939 tarihinde saat 12.00 ye kadar Fabrika Müdürlü. 
tüne teklifte bulunmalan ilin ol~nı_ır: ~f&i.ıda yazı~ı ma~
zemelerin hepsine veya herhangı bırıııne f ıyat teklıf edı-
lebilir. , 

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

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
~ Eczacı ve hemşire ahnacak ~ - -- -- -~ Türkiye Demir ve Çalik Fabrikaları Mü- § - -- -~ essesesi Müdürlüğünden : ~ 
~ Müessesemiz sıhhi te,kili.tında istihdam edilmek üzere § 
:= ı eczacı ile 2 hemtire alınacaktır. := - -:= Ezacıya ıso ve hemtirelere ıoo er lira ücret verilecektir. := 
§ İsteklilerin, Sümer Bank Umumi Müdürlüğü ve yahut § 
E: Sümer Bank ,ubelerinden temin edecekleri it talepname- E: 
E: lerini doldurarak diploma ve diğer hizmet veaikalariyle := 
E: birlikte Karabük'teki Müeaaeaemiz Müdürlüğüne müraca· § 
:= at etmeleri ilin olunur. 2950 = 
::;\ıııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Umumi Meclis toplantlsı 
Ankara çimentolar1 Türk Anonim 

Sirketinden : 
27. 7. ı939 tarihinde Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde topla. 

nacağı ilan edilen tirketimiz fevkalade heyeti umumiyesi niaab 
hasıl olmadığı cihetle içtimaı tehir etmi,tir. İkinci içtimaın 11.9. 
1939 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 15 te Ankara' da Sümer 
Bank Umumi Müdürlüğü binaıında içtima edeceği ve aıağıdaki 
yazılı ruzname maddesinin müzakere edileceği ilin ve bir hisse
ye ıahip olan hiuedarlarm dahi bu içtimaa ittiri.kleri rica olunur. 
RUZNAME: 

ı - Şirketin devam veya ademi devamı, ve devamı faaliyeti 
tercih edildiği surette ne miktar sermaye tezyidinin mümkün ve 
muvafık olacağı hakkında bir karar ittihazı. 3033 

LEYLi ve NEHARi 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
Istanbul, Galata, .Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
<ILGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 
9 dan 12 ye kadar yapılır. 

Okul 18 eylül pazartesi günü açılacaktır. 5006 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla· 

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
ve muayenehanede TI.: 3618 

Okullar 

Devlet Orman İş. 

Satıhk çam 
tomruğu 

Dursunbey Alaçam Devlet Or· 
man lıletmui ReYir Amirliiinden: 

ı - D un~y devlet orman i ]et-
mesi istasyon deposunda istifde mev· 
cut "535" adet muadili "285" metre • 

Mücellit makineleri mikap co,69) desimetre mikip çam 
tomruğu açık arttırma ile satılığa çı· 
karılmıttır. 

2 - Tomrukların ayrıyac baş kes . ah nacak 
Siyasal Bilıiler Okulu Satm Al· me payları mevcut ve kabukları soyul 

ma Komisyonundan : mut olup hacim kabuksuz orta kutur 

Bıçak makinesi 
Mukavva makineıi 

Adet 

ı 
ı 

Stampa makinesi z 1 

üzerinden heaaplanmıttır. 
3 - Tomruklara ait satı§ tartname-

si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. 

Güzel 
olmak 

• • 
ıçın 

Her ıeyden evvel ııh
hatli ve parlak bir ter 
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü
zelleıtirir, guddelerini 
beıliyerek canlandmr. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve l ~ 
yapılıt tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlanması- ~ 
na mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda 1atılır. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -i İnşaat ilônı ~ - -- -= -§ Türkiye Demir ve Çalik Fabrikaları Mü- ~ - -- -§§ essesesi Müdürlüğünden : § - -- -:= 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müesaeıeıi E: = mühendis ve memurları için = - -E: 50 adet 4 odalı ev E: 
:= ı Müdür evi E: 
E: ı Altı daireli apartman E: 
E: ı Haıtahane E: := inıaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf uıuliyle eksilt- E: 
=: meye konmu,tur. 5 
= 2 - 1,bu in,aatm muhammen keıif bedeli 638,969.ı9 5 
E: liradır. E: := 3. - Eksiltme evrakı ı7.50 lira mukabilinde Ankara'da = 
:= Sümer Bank muamelat !ubeıinden, lıtanbul' da Sümer 5§ 
:= Ban ıubeıinden, Karabükte Demir ve Çelik Fabrikaları E: 
:= Müeaaesesi Müdürlüğünden alınabilir. = 
:= 4. - Eksiltme ı8.8.1939 cuma günü aaat 16 da Karabük- =: 
- te Demir ve Çelik Fabrikaları Müe11eaeıinde yapılacaktır. § 
= 5. - lstekliJer teklif evrakı meyanına şimdiye kadar =: 
=: yapmıt oldukları bu kabil itl~re, bunların bedellerine ve E: 
ii hansi bankalarla muamelede bulunduldarma dair veaika- !! 
5 lannı koyacaklardır. Ei 
=: 6. - Muvakkat teminat miktarı 29.300.- liradır. =: 
=: 7. -Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak iba- =: 
~ le günü ıaat ıs e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri- 5 
E: kaları Müesaeseıine teılim edilecektir. Poıta ile gönderilen 5 
:= tekliflerin nihayet ihale aaatinden bir ıaat evveline kadar 5 
E: gelmit ve zarfların ka·nuni tekilde kapatılmıt olması li.- :S 
=: zımdır. Poıtada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- § 
5 e11eıe hiçbir meıuliyet kabul edemez. = 
E: 8. - Bu inıaatı Müeuese taliplerden dilediiine vermek § 
E: ve yahut münakuayı hükümsüz saymakta tamamen ser- = = beıttir. 2955 =: - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: p Tomrukların beher metre mikabı -

res 1 nın muhammen bedeli (13) lira (10) ------------------------
Siyasal bilgiler okulu için yukarıda kuruştur. 

yazılı 4 tane mücelit makinesiyle 80 4 - İsteklilerin% 7,S muvakkat pey 
kilo matbaa harfleri açık eksiltme ile akçeleriyle 23. 8. 939 perıembe günü 
satın alınacaktır. Eksiltme 30. 8. 939 saat ıs de Dursunbey revir amirliğine 
çarıamba günü saat 16 da Ankara mek müracaatları ilan olunur. 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak • (6098/ 3744) 13695 
tır. Muhammen bedeli 1850 liradır. İlk -----------

Garaj tamir ve tevsii 

Saçlarıma Ak Düttü • Sarsam Seni 
.. Şarkılarının bütün inceliklerini plağa almak 

sure tile yeni bir muvaffakiyet gösteren dünyanı~ 
en büyük plak fabrikuı 

··:~ C O L U M B 1 A S İ R K E T İ ~·:!.:!:'· teminat 138 lira 75 kuruştur. Fenni 
ve idari ıartnamelerle malzemelerin 
resimleri her gün mektepte görülebi· 
lir. (3740) 13693 

Beden Terbiyesi Genel Direk- Çok aan'atkir ve hauu bir sese malik olan yeni okuyucusu 
törlüiü Satm Alma Komisyonun-
dan : MENSURE TUNAY'ın 17585 No. Plôğını 

Genel direktörlük binası bahçesin· 

D Ab"d" f • · f k • - --muhterem mütterilerine takdim eder. 5039•--.. .11111 r 1 ın ngınsoy lllla.. dekı u a garajın ( 380 ) lira mu· 
: . " . . : hammen bedelli tamir ve tevıii i- -------------------------------~ : Cebeci Hastanesı Bakterıyoloıu 5 çin 16. 8. 1939 çarpmba günü ko· 
~ ve ıalgın haatalıklaı · mütehassısı 5 misyonumuzda pazarlıkla ihale ya
: Tahlil&t 1 bo tu Ti 1725 5 pılacaktır. Talip olanların o gün saat - a raarı. _ d t 1 k . .. : • - 3 e sa ın ama omısyonuna muraca-
:Yenıeczane UıtU Kınacı han paaaj5 atları ilan olunur . 
.,11111111111111111111111111111111111111; ------------

Dr. Kemal Gülgönen 

Zayi - Bolu idadisinden 320 de al· 
dığım vesikam zayi olmuf, yenisini 
alacağımdan eskwinin hükmü yoktur. 

Kemal Eı 3030 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ SAÇ BAKiMi GOZELLICIN EN BiRiNCi ŞARTIDIR S - -- -5 PETROL NİZAM § -----------50t41111111F 

----5 mücerrep bir ilaçtır. 
5 Her eczanede arayınız. Yapddıiı yer 
';1111111 NIZAMETIIN DiLER TAKSIM Eczaneıi 

Kepekleri ve saç dökülmeaini tedavi eden tesiri 

Cebeci Hastanesi İdrar yolu 
hastalıkları mütehauısı 

Postahane Caddesi Eıen 
Apartmanı saat IS ten aonra YENi Si NE MALAR sus 

ULUS - 20. inci yıl. - No : 6475 

tmtlyu Sahibi 
lakender Artun 

BU GECE 

Kontes Valevska 
Charlea Boyer - Greta Garbo 

111111111111111111111111111111111111ı111111111111111 

Gtlndüs ilri film 

1 • Beyaz melek 
2 • Kontes Valevska 

Seanslar: 
14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

LO ve 12 de ucuz Halk matineleri 

HALK 
BU GUN BU GECE 

iki film birden 

1 - Memnu geçit 

2 • intikam 
11111111111111111111 ... 111111111111 1111111111111111 

Seanslar : 
14,30 - 16,30 • 18,30 Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

BU GECE 

MANUELLA 
Dorothy Lamour 

111111111111111ı11ıı11111111111111111111111111111111 

Gündüz iki film 
1-MANUELLA 
2 - ZORAKi ASKER 

Seanslar: 
14 • 16 • 18 • Gece 20,30 da 

10 ve 12 de ucuz matinelerde 
iki film 

1 - Kadınlar kulübü 
2 - Tarakanova 

Umumt Neıriyatı İdare Eden 
Yazı itleri MUdUril 

Mümtu Faile FENiK 

ULUS Buımevi ANKARA BU GECE C E 8 EC İ Açık Hava Si~uında ASI GENERALiN SON EMRi 
Türkçe Sözlü 


