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Berhtesgaden' de şimdi sulhun 

mukadderatı bahis mevzuu oluyor 

Almanya ve ltal a yakında 
mühim bir harekele gececek 

SPOR 
7 inci sayfamızda 

Ba~vekilimiz 

Dr. Refik Saydam 

İstanbul' a gitti 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 

dün akşamki eksprese bağlanan hu
susi bir vagonla İstanbul' a hareket 
etmiştir. Başvekilimiz istasyonda 
şehrimizde bulunan vekiller, veka
letler erkanı ve daha bir çok zevat 
tarafından uğurlanmıştır. Ankara 
garını doldurmuş olan kalabalık bir 

Bir alman hava müdafaa topu, ateşe hazır vaziyette. 
1

11alk kitlesi, Başvekilimizi hararet
le alkışlamıştır. 

Övr gazetesine göre: 

Tokyo hükumeti prensip itibariyle 
mihvere iltihakı kararlaştırdı 

FRANSIZ • lNGlLlZ • SOVYET ANLAŞMASI lLAN 

OLUNUNCA ALMANYA VE lTALYA DA 
JAPONY ANIN BU KARARIN! iLAN EDECEKLER 

Paris, J 3 a.a. - Bu sabahki iransız gazeteleri, Hitler, Ciano ve Fon 
Ribbentrop arasında yapılan görüşmelerin yakında mühim bir hareke
te geçeceklerine delil addeylemekte fakat bu hareketin hangi istika -
mette yapılacağını tayin edememektedirler. 

Romanya 
ve sulh bloku 

F. R. ATAY 
- ------,,, - ----· 

muhterem kıralı Karol, Akdeniz 
seyahatinden dönü§te, Dolma· 
bahçe sarayında Cümhurreisi· 
ınizlc bir aaat kadar görii,tü. 

Balkanlar, Karadeniz ve boğaz
larda ıulh cephesinin başlıca iki 
kuvet unsurunu teşkil eden Ro
manya ve Türkiye devletlerinin 
büyük tefleri arasındaki bu mü
lakat, iki milleti birleştiren kar
detçe dostluğun ve maksat birli
ği·nin yeni bir tezahürünü teşkil 
etmiştir. . 

Övr gazetesinde Bayan Tabuis di
yor ki: 

"Gece Berlin'den alınan son haber· 
lere göre diplomatik mahfillerde Ber
chtesgaden görüşmeleri hakkında ol
dukça büyük bir asabiyet gösterilmek 
tedir. Berlindeki diplomatların zan· 
nettiklerine göre dün öğleden sonra 

.. - . . .. .. .. , .• - ---·-
}erinin muhabirleri gelmişlerdir. Ja -
ponyanın prensip itibariyle mihvere 
iltihak ettiğine dair T okyo'nun kara
rı dün öileye doğru Hitler'in eline 
geçmiştir. 

Danzig için yeni bir hal. §ekli 

Söylendiğine göre Hitler, Kont Ci
ano ve fon Ribbentrop ile birlikte bu 
itilafı, Fransa - İngiltere ve Sovyet
ler Birliği üç taraflı itilaf ilan ettik
leri zaman neşretmeğe karar vermiş
tir. Berlin'deki diplomatların zannet
tiğine göre Hitler, Musolini veya mih 
ver kırk sekiz saat zarfında Danzig 
meselesi hakkında yeni bir hal şekli-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hitler ve Kont Ciano 

_Berhtesgaden'de _Hitler'le ikinci 

bir görüşme yaptı tan sonra 

Kont Ciano tayyare ile 

Romaya hareket e.tti 
Salzburg, 13 a.a. - Kont Ciano, beraberinde Italya'nm Berlin 

sefiri bulunduğu halde saat 10.45 te otomobille Berchtesgaden,e 
hareket etmİ§tİr. B. fon Ribbentrop ise doğrudan doğruya Fucher 
ptosundan Führer'in nezdine gitmittir. 

Alman mahafili, iki hariciye nazı

Krral Karol idaresi memleket
te vahdet, nizam ve kudret ami
li olmuştur. istiklalini müdafaa 
edecek olan Romanya, milli ia • 
tiklillerin müdafaası davasına 
istinat eden aulh cephesinin ileri 
hatlarındadır. Çekoslovakya o
nun hudutları üzerinde parça
lanmı§tır. Rumen halkı, istila 
faciasmın ne demek olduğunu 
bildiği kadar, hiç bir fedakarlı
ğrn bu tehlike kadar pahalı ol
madığını takdir eder. Fakat eve
la, içerde her türlü zaf ve nifak 
sebeplerini tasfiye etmek, mille· 
tin kendi hüriyetini müdafaa hu· 
susundaki karar ve iradesinden 
hiç kimsede şüphe bırakmamak 
lazımdı. Eski bir usul, şimdiye 
kadar, yeni tecavüz cephesinin 
de muvaffakiyetlerine yardım 
etti: kaleyi içinden fethetmek! 
imdi sulh cephesinde milli mü
dafaaların ilk vazifesi, milli bir
liği korumaktır. Romanya'da 
Karol idaresinin hedefi bu ol
muştur. 

Trakya askeri 
rının Hitler ile yapacakları mülaka
tın kısa süreceğini ve Kont Ciano ile 
Fon Ribbentrop'un öğle yemeğine 
Salzburg'a davetli olduklarını.. beyan 
etmektedirler. 

Yeni bir cihan harbi olacak 
mıdır? Bilmiyoruz. Fakat totali
ter cephenin, harpte veya sulhta, 
vaziyet üstünlüğü elde etmek i
çin Ege, Karadeniz ve boğazlar 
üzerinde nüfuz ve hakimiyet te
sis etmek istediklerinde tereddüt 
edilemez. Ege yolu Yunanistan, 
Karadeniz yolu Romanya, Bo
ğazlar yolu Türkiye'den geçiyor. 
Bu devletler, kısmen veya tama
men, istiklallerinden vaz geçe
rek tecavüze alet olmak, yahut, 
hem kendi hüriyetleri·ni hem sul
hu müdafaa etmek için tecavüze 

· kar§ı kati karar almak zaruretin
de idiler. Romanya, her nevi ce
bir ve zora karşı, kuvetlerini so· 
nune kadar kullanmak karann -
da olduğunu her fırsatta bildir
ıniıtir. Bu karar, sulh bloku cep-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

manevraları 

yarın başhyor 

Kahraman Mehmetçikler bir geçit resminde 

Evelce de haber verdiğimiz veçhile, Trakyada yapılacak büyük askeri manevralar 
yarın başhyack ve 21 ğustosa kadar devam edecektir. Cümhurreisimiz Milli Şef İnönü 
manevralarda hazır bulunmak arzusunu izhar buyurmuşlardır. Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çkmak ve Milli Müdafaa Vekili General Naci Tınaz da manevralarda 
bulunmak üzere şehrimizden ayrılmışlardır ve yarın Trakyaya hareket edeceklerdir. 

Salahiyettar mahfiller, Salz
burg'da bulunduğu haber veril

(Sonu 3 üncü sayfada) 

İngiltere ile 
Polonya arasında kati 

İttifaka doğru 
Londra, 13 a.a. - Hükümet 

mahfillerinde söylendiğine göre 
İngiltere hükümeti Var§ova ile 6 
nisan tarihli muvakkat kar§ılıklı 
yardım beyannamesinin yerine 
kaim olacak kati bir ittifak mua
hedesi projesi tevdi etmiş ve bu 
hususta Polonya hÜkümeti tara -
fından serdedilen mülahazaları 
tetkik ettneğe ba§lamı§hr. 

Öğrenildiğine göre derpİ§ e • 
dilen ittifak muahedesi be§ sene 
için muteber olacak fakat tecdit 
edilebilecektir. 

Ziraat Vekili 
Karabük'te 

tetkikler yaptı 
Safranbolu, 13 a.a. - Ziraat Vekili 

Muhlis Erkmen beraberinde orman 
umum müdürü Fahri, işletme şefi Rıd 
van olduğu halde Karabük orman iş
letmesini ve ormanları tetkik etmiş 
ve işletme işleri hakkında direktifler 
vermiştir. 

Ziraat vekili bağlarla mıntakanın 

meyvacılık işleriyle de alakadar ol -
muş ve buraya bir mütehassıs gönde
receklerini bildirmişlerdir. 

İ ng i 1 iz -Fransız -Rus heyetleri arasında 

Askeri görüşmelere 
dün de devam edildi 

Moskova, 13 a.a. 
- Fransız ve İn -
giliz askeri heyet
leri azaları, bugün 
saat 11 de yeniden 
Mareşal Voroşilof 

ve diğer sovyet 
yüksek subayla -
riyle buluşarak 

dün başlıyan gö -
rüşmelere devam 
eylemişlerdir. Öğ
leden sonra ikinci 
bir toplantı daha 
yapılacaktır. 

Fransız ve İngi
liz heyeti azaları 

toplantılara, ilni -

~ı 
~;,,~ 

formalarını iİY -
miş olarak gitmiş
lerdir. 

lngiliz heyeti reiıi amiral Plunket ( ıolda) 
fransız heyeti reisi general Doumenc 

ve, 

Sovyet harp enaü•tri•inin 
tefkiliitlanma•ı İfİ 

Riga, 13 a.a. - Moskovadan bildi -
rildiğine göre fransız - İngiliz askeri 
heyetleriyle sovyet komisyonu ara -
sında yapılan ilk görüşmeler esnasın
da fransız - ingiliz murahhasları hü -
kümetlerinin sovyetlerin harp endüs
trisini teşkilatlandırmak hususunda -
ki tekliflerini bildirmişlerdir. 

Diğer toplantdar 
Moskova, 13 a.a. - İngiliz ve 

fransu: askeri heyetleri azalan, sov
yet heyeti azası ile bugUn saat 1 ı den 
13,15 e kadar süren bir görüşmede bu 
lunmuşlardır. 

İngiliz ve fransız heyetleri, &a<\t 

15 te, aralarında müzakere için ingi
liz büyük elçiliğinde toplanmışlar, 
bilahare, saat 17,30 da yeniden sovyet 
heyeti azalariyle buluşmuşlardır. 

Şanghay'm garbmdaki 
varoşlara Çin kıtalan 
bir taarruz yaphlar 

İki saat süren bir muharebe oldu 

Tiençin meselesi hakkınd<:' İngiliz 
hükumeti T okyo1ya tôlimat yolladı 

Japon tayyarelerin:n !Jombard~manından sonra enka% arasında 
ceset arıyanlar 

Honghong, 13 a.a. - Bir çin kolu,

1 
Hongja tayyare meydanına ve Şang - N 'b H rf' p 1 r d" d'" 
hayın garp varoşlarına taarruz etmiş- aı o 1 eı e ye on u 
tir .Aralarındaki muharebe iki saat Budape.,te 13 a a K ı 'b" 

• • • y • • .. :ı , . • - ıra naı ı a· 
devam etmıştır Dıger bır çın mufre- miral Horty yukarı Macaristanda ve 
~es1i, t~anghayın şi~ali garbisind~ k~- Karpatlaralt~ Ukranyasında dört gün 
ın o ıen ve tazang a taarruz etmış, u· süren bir teftiş seyah t" d ·· .. b" ··f . a ın en sonra 
çuncu ır mu rezede nanzıang üze - bu sabah Go"'d"ll"'d f' · d .. 

(Sonu 7 inci sayfada) müştür. 
o o e say ıycsıne on-
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iktisadi bahisler Münakalôt Vekôleti 

Takas ihtilôfları tasra memurları 
..:> 

iV arasında terfiler 
Deblokaj'ın mahiyet ve manası 

. Deb~okaj . - Bazı i~tilaflarda der- ı liğin b.üyümeğe doğru yürümesini in
pış edılen bu deblokaJ (Deblocage)- taç edıyor, 5 - Sistemin tatbiki ne
den maksat, umumi kliringde matlu- ticesinde iptidai maddeler fiyatları
bu mahsur kalmış bulunan bir ihra- nın sukutu görülüyor. 

Münakalat Vekaletinin merkez memurları arasında yaptığı terfileri 
dünkü sayımızda yazmıştık. Bugün de taşra memurları arasında yapı
lan terfileri yazıyoruz. Bu terfilerde de yeni barem kanunu göz önünde 
bulundurulmuttur : 

catcının (yani idhalatcılar kafi mik- Bizde kliring tatbikatı ne netice 
tarda para yatırmamakta oldukları ci- veya neticeler verdi? Memleketimiz
hetle az çok uzun bir müddet intizar de kliring usulü tatbike başlanıldığı 
etmek mecburiyetinde bulunan bir tarihden itibaren harici ticaretimizin 
ihractacının), artık daha fazla intizar heyeti umumiyesi dahilinde büyüye
etmek istememesi dolayısiyle muka - rek ve genişliyerek yürümüş olduğu 
bil memleketten muayyen bir mal bu- bir emrivakidir. Bunda kliringlerin 
lup bunu kendi memleketine idhal et- de mlihim nispette tesiri olduğu in -
mesi ve bedelini sıra beklemeksizin kar edilemez. Fakat bu zahiri fayda
kendi alacağına mahsup ettirebilme- nın yanı baıında kliring usulünün 
sidir, mesela gene yukar1da zikri ge- bizde başlıca şu mahzurlarını da kay
çen türk - fransız itilafnamesinde detmek lazımdır: A - Harici ticare
deblokaj hükmü şu şekilde ifade edil- timi.zin hemen yarısı bir tek mernle
mektedir : "Fransız alacaklıları mü _ ket (Almanya) tarafına akmıştır; 2 
tedahil matlubatı ticariyelerini.. Tür- _ Serbest dövizli memleketlere ih
kiye menşeli bütün müstahselatın racatımız tedricen bir az daha daral
Fransa'ya idhali suretiyle ve tarih mıştır; 4 - Hayat pahalılığı yüksel
sırasına tabi olmaksızın tahsil edebi- miştir. Bu mahzurlara rağmen kliring 
leceklerdir. Madde 2". Mutaden hu- sisteminin yürüdüğü ve yürümekte 
ıusi taı;asda iki idhalatcı ile iki ibra- olduğu da iddia edilemez. Almanya 
catcıdan mürekkep dört unsur yeri • ve İtalya kliringleri müstesna diğer 
ne burada azami üç unsur kabili ta _ kliringlerde müterakim yirmi otuz 
savvurdur. Zira Türkiye'deki idhalat- milyon liralık bakayayı yıllardan be
cı zamanında borcunu kliringe yatır- ri eritmek mümkün olamıyor. Bu ba
mış bulunmak itibariyle aradan çık - kaya ile alfikadar on, on beş memle -
mış, yani deblokaj muamelesinde bir ket bizden alacaklarını bir türlü ala
mevkii kalmamıştır. madıkfarı gibi biz de bu memleket· 

55 liradan 60 liraya terli edenler ı 

İzmir mıntakası liman reisi B. Ba
haettin Ulçay. Evelki gece 

17,5 liradan 20 liraya terli 
edenler 

İstanbul mıntakası liman reisliği 
memurlarından BB. Cemal Işık, A. 
Aydınlı, İbrahim Erdoğan, Latif Şe
ner, Sabahattin Köse, Şile liman me
muru Hasan Görgün, İzmir mıntaka
sı liman memurlarından Faruk Er
man, Urla liman memuru Necip Sıtkı 
Sevim, Mersin liman memuru Hıfzı 
Orhan, Payas liman memuru Eyup 
Atalay, Sürmene liman memuru Sü
leyman Eskici, Samsun liman memu
ru Alaattin Erduran, Voma liman 
memuru, Temel Turan, Zonguldak 
liman memuru Sabri Gemicibaşı, Al
pah liman memuru Kadir Günal, Ak
ça koca memuru Halit Erden . 

14 liradan 15 liraya terli edenler 

Takas muamelelerinde primin te- terle olan mübadelelerimizin zaaf ve 
kevvUnilne amil olan bir ıebep de fakr içinde bulunmasından mustari -
deblokajdır,. Zira ihracatcı fili yatta biz. - M. L. 

İstanbul liman memurlarından A
li Re§at Aıkan, Sait Çelik, Celal 
Şans, Süleyman Kıvançlı, Necmettin 
Korkut, Ümit Tunçkol, Şükrü Eren, 
Turgut Özoğlu, Hakkı Yücel, Lutfi 
Sarsı, İsmail Gürsoy, Mustafa İzzet 
Sarıca, Çanakkale memurlarından 

Memduh Erören ve Şerafettin Coı
kun, Bandırma memurlarından Tur
gut Kaya ve Sadık Marmara, İzmit 
memuru Nuri Terzioğlu, Anadolu 
Kavağı memuru Zeki Ada, Tekirdağ 
memuru Bahaettin Erkan, Gelibolu -
dan Hilmi Damar, Mudanya'dan Yah
ya Sönmez, Karabigadan İhsan Ak -
man, Karamilnelden LQtfi Akkaya, 
Kelkenden 'Mustafa Koçoğlu, Şar-

alacağından bir miktar fedakarlık 
yapmak suretiyledir ki mukabil id • 
halitı temin edebilmektedir. 

Deblokaj muamelesi de hususi ta
kasın bir nevidir. Umumi kliringe 
hb ııra usulünü deblokaj muamelesi, 
husust takas muamelesinden daha 
miltebariz bir surette ihlal eder. 

Takas usulünün faydaları ve mah
zurları. - Kliring sistemi iyi midir 
fena mıdır? Sistemin haddi zatında 
tabii ticaret yollarından aykırı bir 
yol olduğunda filphe yoktur. Kliring 
uıulU ve bunu doğuran döviz takyi
datı meydana çıkmazdan mukaddem 
ticari mUbadelittan mUtevcllit düyun 
ve matlubat, para denilen vasıtai mü
badele ve sonra kredi vesaiti (çek, 
havale ve saire) sayesinde kendi ken 
dine takas ve mahsubc uğruyor, ban
kalar elinde sessiz sadasız ve adeta 
kendi kendine işleyen bu tabii takas 
makinesinin vücudundan adeta kimse 
haberdar olmuyordu. O tabii takas 
yerine ahdi takaslar kaim olunca va
ziyet tamamen değiıti. Tabii kliring
in ne nimet olduğu, gerek idhalatcı
lar, gerek ihracatçılar nazarında mey-

Hatay 
fuar1na 

İzmir 
iştirake 

hazırlanıyor 
Antakya, 13 a.a. - Hatayın İzmir köyden Sıtkı Oynar, İzmir memurla

fuarına iyi bir şekilde i11tiraki için rından Halil Kırlı, Yakup Nuri, Ed
hazırlıklar tamamlanmış ve teıhir e - remit memuru Hilmi Acar, Ayvalık
dilecek eıya sevk edilmiştir. Bu mü- tan Ali Kutlu, Gölgükten Halil Ön -
nasebetle Milli Şef İnönü'ne Hata - cel, Bodrumdan Basri Ergin, Mer
yı ve kuı tuluşu tesbit eden bir albüm ~inden Zeki Sezgin ve K! mil §en
takdim edilecektir. türk, Antalya'dan Muammer Çeri ve 
İzmir fuarına gittikten sonra Ha- Nazif Turan, Marmaristen Ali Göl

tayı z\yat"et edecek\ertn 'b\\et1~rtn\n "'gUk; Fethi.yeden Atıf Korhan, Feni
iki gün temdit edilmesi hakkında ka- keden Süreyya Şener, Trabzondan 
rar dolayısiyle bir çok ziyaretçilerin Abdülkadir Kolsuz ve Nuri Turan, 
Hataya gelecekleri tahmin edilmek - Vakfıkebirden Naci Atmaca, Gire
tedir. Bu ziyaretçilere ~ehberlik et - sundan Halil Yarkıran, Hupadan 
mek ve Hatayı tanıtmak üzere burada Mustafa Özkal, Rizeden Nurettin Du
halkevinde bir turizm komitesi kurul man, Samsundan Sabri Şengül ve 
muş ve komite vali Sökmensüerin baş Abdüllatif Biriz, Ordudan Vecihi 
kanlığında ilk toplantısını yapmıştır. Hepşen, Sinoptan Şahin Başaran, İ -

neboludan Hilmi Eroğlu, Ayancık

S. karahisar' da 
kurutulacak 
batakhklar 

Ş . Karahisar, 13 a.a. - Dün saat 
16 da, vilayet sıhat direktörü Dr. Ce
mil Sencan, kazamıza gelmiş, kasaba 
çevresinde senelerdenberi umumi sı
hati müteessir eden ve kurutulması 
lüzumlu bulunan göl ve bataklıkları 
ve sıhi vaziyetlerini tetkik etmek ü
zere mahallen alakadar hükUmet Dr. 
ve belediye reisi Rüştü Özsanla bir -
likte göllerin bulundukları mahallere . . . . 
gıtmıştır. 

Dün fevkaliide bir içtima yapan be
lediye meclisi müstakbel şehit. planı
nı tetkik ve tasdik etmiştir. 

tan Avni Öztürk, Gerzeden İbrahim 
Öztürk, Zonguldaktan Kadri Erdo
ğan ve İbrahim Tekir, Karadeniz E
reğlisinden Mehmet Deniz, Bartın

dan Kadri Kaya ve Fuat Aksoy. 

Hakkı mükte•epleri baki kalmak 
ıartiyle 55 den 50 ye alınanlar 

Mersin mıntakası liman reisi Zih
ni Kqçak, Trabzon mıntakası liman 
reisi Şadi Erbük, Samsun mıntakası 
liman reisi Keramettin Eroğluer, Zon 
guldak mıntakası liman reisi Kazım 
Talay. 

Acıkh bir ölüm 
Dr. Zekai Tahir Burak'ın iki bu -

çuk aylık Gülsün isimli kız çocuğu 
evelki akşam vefat etmiş ve dün gö -
mülmüıtür. Kederli ailesinin acıları
nı paylaıırız. 

Doğanbey mahallesinde 

cinayet oldu 
Katil yakalandı 

Evelki gece, saat 22 sularında İt
faiye meydanı civarında gene bir ci
nayet işlenmiştir. İstihbaratımıza gö
re hadise kısaca şöyle olmuştur : 

Ozgen mahallesinde, Karakurum 
sokağında 9 sayılı evde T - :fik is
minde bir zat· oturmaktadır. Tevfik 
55 yaşlarındadır ve hadise gecesi e
vindedir. Bayburtlu İsmail isminde 
bir zatı eskidcnberi tanır ve kendisiy
le bazı geldi geçtisi olmuştur. Recep 
oğlu İsmail, Ulucanlarda Ayyıldız 
fırınının seyyar simitçilerindendir. 
O da kırk beg yaılarında kadardır. 

Gece saat 22 ye doğru İsmail, Tev
fiğin evinin önünden geçmiştir. Sar
hoştur ve Tevfiğin kapısından geçer
ken pencerelere bakmış, hatta arala
rındaki eski düşmanlığı iyma eden 
sözler sarfetmi!tir. Tevfik de bu söz
leri pencereden duymuş, derhal aşağı 
inmiş, İsmaili tokatlamıya başlamış -
tır. İsmail de bu tokatlara önce to
katla mukabelede bulunmuş, daha 
sonra bıçağını çekerek Tevfiğin kar
nına sapladıktan sonra sıvışmıştır. 
Tevfik ağır yaralı olarak oraya düş
müt. etraftan görenler polise haber 
vermiglerdir. Polis Tevfiği derhal 
hastaneye kaldırmıştır. Fakat tedavi 
sırasında ölmüştür. 

Zabıta derhal tahkikata koyulmuş 
ve elde ettiği çok küçük bir ip ucun
dan istifade ederek katili df'rh :ı l h n. 

lup tevkif etmiştir. 
Tahkikat evrakı bugün adliyeye 

verilecektir. Ankara zabıtasını, suç
luyu birkaç saat içinde meydana çı
karmak gibi cidden takdire değer bir 
muvaffakiyet gösterdiği bu hadise 
münasebetiyle bir kere daha tebrik 
ederiz. 

Eğlence yerlerinden alınan 
resimler 

Maliye Vekaleti tiyatro, sinema ve 
konserlerden alınacak damğa, tayya -
re, belediye resimleriyle darülacize 
hissesinin miktarına ve suret istifası
na dair olan kanunun tatbik şeklini 
gösterir bir izahname hazırlamış ve 
izahnameyi alakalılara tebliğ etmiş

tir. 
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YARDIM EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKİDİR 

Yurd yavrularına : 
Yoksu) kardeşlerinizi kışın so
ğuktan ve hasta olmaktan kur
tarmak için ESKi ELBiSE, 
AYAKKABI, ÇAMAŞIR'la -
rmızı Çocuk Esirgeme Kuru -
muna vermenizi kurum sayğı 
ile diler. 

Türk Basın Birliği 
Ankara mıntakasına 

ôza kaydı devam ediyor 
Mıntaka dahilinde bulunanlar 1 O eylüle 

kadar Ankara mıntakasına müracaat etmelidir 
TürJtlBasınbirliği Ankara mıntaka- Bcuınbirliğine aza olabümek i~in 

sı idare heyeti reisliğinden: 

Basın birliği Ankara mıntakası, a
za kaydı için 5 ağustos tarihli Ulus 
gazetesinde bir ilan neşretmiştir. Bu 
ilana göre Ankara mıntakasına 10 a
ğustostan 10 eylüle kadar aza kaydı 
yapılacaktır. Birliğe aza yazılmaları 
mecburi olanlar ilan edilen müddet 
içinde müracaat etmemiş bulunurlar
sa bunlar meslekte çalışmaktan me
nolunacak, memnuiyet hilafına hare
ket ederek çalışanlar ve çalıştıranlar 
hakkında 25 liraya kadar para cezası
na hükmedilecektir. Tekerrüründe 
bu ceza iki kat alınacaktır. Keyfiyet, 
sayın meslekdaşların itlaına arzedil -
mek üzere tekrar ilan olunur. 

Ankara mıntakasına dahil 
vilayetler 

Basın birliği Ankara mıntakasına 
dahil vilayetler şunlardır: 

Ankara, Zonguldak, Bolu, Kasta -
monu, Çankırı, Konya, Kırşehir, Ço
rum, Yozgat, Tokat, Sivas, Eskişehir, 
Bilecik, Amasya ... 

Bu vilayetlerde çıkan gazete ve 
mecmuaların isimlerini de yazıyoruz: 

Ankara'Ja çıkan gazete ve 
mecmualar ve çalııan ajanslar 

Anadolu ajansı, Ulus, Resmi gaze
te, Kızılay (bayramlarda), Kalem, 
Yurt, Adliye ceridesi, Köylünün ga
zetesi, Ankara (fransızca), Belleten, 
Varlık, Çocuk, Ana, Çı ğır, Karınca, 

Ziraat, Ülkü, Kızılay, Ankara kliniği, 
Bayındırlık, Ayın tarihi, La Turgque 
Kemaliste, Demiryolları, Havacılık 

ve spor, Beden terbiyesi, Oluş, İlk 
öğretim, Okulspor, Resmi Sınai mül
kiyet, İdare, Kimyager, Genel kim
yagerler birliği, Polis dergisi, Türk 
mühendisler birliği, Türk veteriner
ler hirli i'H. R~T~nim•ı,.,. C::ılıh, .. -·~ 
muası, askeri mecmua, Piyade, Top-
cu,Süvari, Fen, Sıhiye, Fen ve sanat, 
Haritacılar, Ekonomi ve arttırma, 
Jandarma, M. T. A., TUrk, tarih, ar
keoloji etnoğrafya mecmuası, İnhi -
sarlar istihbarat bülteni, Enformas -
yon, Aylık Bülten (iktisat vekllcti 
tarafından). 

Mıntakamızclaki vilayet ve 
kazalarda çıkanlar 

Zonguldak' da çıkanlar: Zonguldak, 
Maden, Kara elmas. 

Bolu'da çıkan: Bolu vilayet gaze
tesi, 

Kastamonu'da çıkan: Doğrusöz, 
Çankırı'da çıkan: Çankırı vilayet ga
zetesi, 

Konya' da çıkanlar: Babalık, Yeni 
ses, Ekekon, Konya, Anadolu klini-
ği. 

Kırşehir' de çıkan: Kırşehir vilayet 
gazetesi, • 

Çorum' da çıkanlar: Çorum, Çorum
lu, 

Yozgat'ta çıkanlar: Yozgat, Bozok, 
Yükseli§. 

Tokat'ta çıkanlar: Yeşil ırmak, Ül
ker, 

Sivas'ta çıkanlar: Sivas, Kızılır -
mak, 4 eylül, Yıldız dağı, 

Eskiıehir'de çıkanlar : Halkevi, Ko
ca tepe, Yeni gazete, 

Kayseri' de çıkanlar: Kayseri, Erci
yaş, Atayolu, 

Bartın' da çıkan: Bartın .. 

Türk basın birliğine aza olabilmek 
için basın birliği kanunun koyduğu 
şartları ve basın birliğine aza yazıl
maya mecbur bulunanları bir defa da
ha hatırlatıyoruz: 

Birliğe aza yazılmaları mecburi o
lanlar şunlardır: 

1 - Bir gazete veya mecmuanın 
sahibi olan, 

2 - Bir gazete veya mecmuanın 
veya ajansın yazı, resim, fotoğraf, 
tashih işini ücretle (veya telif hakkı 
olarak) devamlı ve muntazam suret
te yapan. 

Bunlaıdan Ankara'da bulunanlar 
bizzat gelerek, diğer vilayetlerde bu
lunanlar da taahhütlü birer mektupla 
hazırlanan kayıt varakalarından biri
ni istiyecek ve varakayı dolduracak 
ve buna 4 X 6 ebadında üç fotoğrafını 
da ilave ederek bu müddet zarfında 
ve bir taahhütlü mektupla göndere -
cektir. 10 eylül tarihine kadar bütün 
meslektaşların bu varakalarını Anka
ra'ya göndermiş olmaları liizımdır. 

Gazete ve mecmua sahipleri ayni 
zamanda, çıkarmakta oldukları gaze
te ve mecmualara ait hükümetten a
lınmış beyannamenin mahallin en bü
yük mülkiye amiri tarafından musad
dak bir suretini ve çıkarmakta olduk
ları gazete ve mecmuanın müracaat
ları gününde çıkmış olan son nüsha-
11ndan iki sayısını tevdi edecekler
dir. 

Azalık için müracaatı mecburi o
lanlardan muharrir, muhbir, muhabir
lerle ressam ve fotoğrafçılar da mat
buat kanunu mucibince vilayetlerin • 
den aldıkları tasdikli hüviyet varaka
larını da mıntakaya tevdi edecekler -
dir. 

Birliğe yazılmaları ihtiyarlarına 
htrakı1mıs olanlar da varr'lır • 

1 - Meslekten çekilmiş gazeteci-
ler (mecmuacılar). 

2 - Bir gazete veya mecmua veya 
ajana'9ki ~at iti ücrete veya teli.{ -
hakkına ba lı olmıyan veya böyle bir 
iti devamlı olarak üzerine almıyan. 

muharrirler, 
3 - Mıntakaya dahil vilayetlerde 

yabancı bir gazete, veya mecmuanın 
muhabiri olan türk veya ecnebiler, 

4 - Mıntaka dahilinde çıkan ecne
bi gazete ve mecmuaların da, gerek 
ücretle veya telif hakkı mukabilinde 
devamlı ve muntazam olarak, gerek 
ücretle v.eya telif hakkına bağlı ve 
devamlı olmıyarak çalışanlar, 

Bunlardan müracaat edenlerin ad
ları da merkez idare heyetine bildiri
lecektir. 
Sayın meslekdaşların süratle An· 

kara mıntakası idare heyeti sekreter· 
liğine müracaat etmelerini rica ede
riz. 

(Adres: Ankara'da Ulus gazetesin
de hususi daire). 

dana çıktı. Külfet, masraf, merasim ... 
Kliring tatbikatının en önde gelen 
gaileleridir. Sıra beklendiği esnada 
ve yahut mal gönderilip bedeli mah
sup edileceği zamana kadar geçen 
müddet zarfında para kıymetinde va
ki tebeddüller alakadarlar için ica -
hında yıkım denecek zararları mucip 
olduğu vakitler olur. Bakaya terakii
mü baılı baıına bir derddir. Öyle ki 
zamana mekana göre memleketler a
rasında ticareti durdurmasa da ehe -
miyetli tavakkuflara uğratıyor. Dev
letler bu sistemi iktisadi buhran ara
sıında düştükleri çaresizlikler içinde 
ehveni§er olmak üzere ve muvakkat 
bir tedbir olmak üzere kabul etmiş
lerdir. Kabul etmeleri de bunda tat
bikden evci bir takım faydalar milli· 
haza etmelerinden ve tatbiki mütea . 
kip bazı faydalar görmelerindendir. 
O faydalar nelerdir? Bu hususta de· 
niliyor ki: kliring usulü velev ki 
mahdut bir sahada olsun harici tica
retin devamına imkan veriyor, 2 -
harici ticarete ait bazı manialar kli • 
ring sisteminin tatbiki üzerine tama· 
men veya kısmen ilga edilmiş bulu
nuyor ( kontenjantmanlar, yüksek 
gümrük tarifeleri, memnuiyetler), 3 
- Kliring sistemi ticari muvazeneyi 

tevzine saidir ve yüksek rakamın le
l: ine siidir (aksini iddia edenler de 
vardır). 4 - Gerek emtea, gerek 
k ~mbiyo zaviyelerinden kliring dam
p .nge mani oluyor, 5 - Sistem müte
rakim harici düyunun tesviyesini 
k .. men olsun mümkün kılıyor, 6 -
Borçluya borcılnu ödemek imkanını 
vermek suretiyle sistem manevi bir 
hizemt de ifa ediyor. Bu faydalara 
n ·• kabil kliringlere şu mahzurlar i -
za e edilmektedir: 1 - Kliring ticari 
c.:re yanları tabii yollarından ayırıyor 
(meu:la bir memleket buğdayı artık 
nere le ucuz bulursa oradan değil, 

• ·lkı hangi memleketle takas usulü 
temin etmiş ise oradan alıyor), 2 -
Kliringli memleketlerle ticaret, kli -
ring "apmayan memleketlerin zararı

na } rüyor, 3 - Sistem ticari muva
zen.:!y i tevzine doğru sai, fakat yük
sek rakama değil, aşağı rakama mü
teveccih olmak suretiyle. (faydalar . 
dan 3 numaranın zıddı bir iddia). 4 
- Sistem, takas edilemeyen mebali
ğin donmağa ve yahut donmuş meba· 
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Trakya ve Kocaeli 

dün yağmurlu geçti 

• 

Göz satıl.yor 
Franıız ıazetelerinde bir fran

aız ıencinin ilanı var: bir hasta
lık ~~ü.nden çalııamadıiı ıçın, 
kendıaının ve aileıinin refahını 
temin etmek makaadiyle gözle _ 
rinden birini 100 bin franıa aat • 
mıya karar vermit; müıteri arı _ 
yor. 

Allah esirgesin, diye tahtaya 
vuracaksınız. Bu da iıte ileri me
deniyetin bize getirdiği yenilik • 
Jerdendir. Çünkü her ıey hatta 
vicdanlar bile satılırdı ama ıöz 
satmak ıimdiye kadar görülme· 
mit bir ıey değildi. Hoı satılaaydı 
da kim alırdı. Ancak timdi fen -

• nin terakkileri kör bir gözün ye
rine diğer sağlam bir gözü koya
cak ameliyatı mümkün kılmııtır. 

Geçenlerde gene FranSB'da bir 
anne kulağı kopan kızına kendi 
kulağını kestirip taktırmııtı. Bu 
hayırlı ıahada tıbbm terakkileri 
artarsa günün birinde kulağmı, 
sözünü, bumunu, ayağını, kolu
nu ıatılıia çıkaracakların sayısı 
bir hayli çoğalacaktır. Fakat ıa
tacağı uzuvlarına herkes aklına 
gelen fiyatı isterse bir anarıi ola
cak ve o zaman belki hükümet -

gibi inaan 

Cennet ıı.ıe yıldız 

Times ıazeteıinin yazdığına 
göre Naziler Praı'da incilin İngi
lizce tercümesinin satılmaımı me
netmiıler. 

Sebebi neymif biliyor muıu
nuz? içinde "Eden" kelimeai ıeçi
yormuf. Bu kelime arapçaıı "A
den" olan cenneti ifade eder. Fa
kat ite bakınız ki İngiltere'nin sa
bık hariciye nazınnm ismi de E-

den'dir. Almanlar, "Nazi düım•· 
nıdır'' diye Eden'i hiç sevmezler. 
Almanya'da ıatılan bir kitabın i
çinde onun adına benzer bir keli
menin bulunmaıına bile taham· 
mül edemedikleri için bunun ıa
tıımı menetmiıler. 

lıtibdat devrinde kızıl sulta

nm oturduiu "Yıldız .. rayı" nı 
hatıra getiriyor diye, "yıldız" ke

limesinin matbuatta seçmesine 

imkan verilmediği malumdur. Bir 

zamanlar Avrupa, Abdülhamidin 

bu kara istibdadı kartmnda hay

retler içinde kalırdı. Osmanlı im
paratorluğunun yerinde medeni, 
ileri ve liberal bir Türkiye'nin 
canlandığı bir sırada aynı Avru
pa'nın timdi kızıl aultanm istib
dadına taı çıkartacak misaller 
vermesi tarihin sarip bir cilvesi 
değil midir? 

Tehevvür ~-= ıükünet 

Mihver gazetelerini açınız, 

sulh cephesi devletlerine kartı •
tef püıkürüyorlar. En kaba it· 
hamlar, en galiz küfürler, en ıid
detli hücumlar biribirini kovalı
yor. Bir de büyük demokrasilerin 
ıazetelerine bakınız. Bütün bu 
hücumlar ve hakaretler karıısm
da hiç de hiddet ve tehevvür ese
ri göstermiyorlar. Sade sakin va
kur adamlara has ince ve nükteli 
bir istihza ile mukabele ediyor • 
)ar. Ve bu soğuk kanlı tavır öte -
kileri büsbütün çileden çıkarıyor. 

"Öfkeyle kalkan, zararla otu
rur,, derler. Bu meselin doğrulu
iunu dünyanın bugünkü hali is -
bat ediyor. Onun için, yapılacak 

tahrikler ne olur .. olsun, hiç bir 
zaman ıoğuk kanlılığımızı kay -
betmemiye itina edelim. Hezeyan
lara ne ciddi cevap, ne de tiddet 
yerinde bir mukabeledir. Hak· 
kından ve kuvetinden emin ada • 
mın soğuk kanlılık ve istihzası 
kadar müessir silah varmıdır? 

Parmak izi 
İstanbul plajlarından birinde 

denizden kırk yaıında bir ada
mın cesedi çıkarılmıı. Üstünde 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç -
miş, rüzgar garpten saniyede en çok 
3 metre hızla esmiştir. Günün en yük
sek sıcaklığı 29 derece olarak kayde • 
dilmiştir. Yurtta hava Akdeniz kıyı -
!arının garp kısımlariyle cenup do • 
ğusunda açık, Trakya bölgesiyle Ko
caeli'de mevzii yağışlı, Karadeniz kı
yılarında çok bulutlu, diğer bölgeler
de bulutlu geçmiştir. Rüzgarlar orta 
Anadoluda garpten, Akdeniz kıyıla -
riyle cenup doğusu ve doğu Anadolu
da cenuptan diğer bölgelerde umumi
yetle şimal istikametinden saniyede 
en çok 9 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Sivas'ta 30, 
Niğde'de 31, Erzincanda 32, Adana'da 
33, Erzurum'da 34, Siirt'te 36, Diyar
bakır'da 37 derecedir. 

hüviyetini ıösteren bir delil bu
lunmadıiı gibi, kendisini tanıyan 
da çıkmamıf. Nihayet bir defa ı.la 
parmak izinin alınması düşünul
müı, yapılan tetkik neticesin :le 
parmak izinin sabıkalı hırsızlar
dan birine ait olduiu anlaşılmıt 
ve mafrukun hüviyeti meydana 
çıkmıf. 

Bu Auretle p~rmak iziı>in yeni 
bir faydaıı daha görülmektedir. 



- - ~ -~~- ----

14. 8 - 1039 ULUS 

Kont Cian·o 
Roma' ya 

DÜNYA HABERLERİ · 
C' 

hareket etti 
(Başı 1. ci sayfada ) 

nıiş olan B. Csaky'nin Kont Cia
nonun muvasalatmdan evel Salz
burg'dan ayrılmıt ve bir daha o
raya dönmemiş olduğunu beyan 
etmektedirler. . ' 

Görüşmeler 

Salzburg, 13 a.a. - B. Hitler, saat 
11 de Berchtesgaden'de Kont Ciano
yu kabul etmiş ve bu kabul esnasında 
fon Ribbentrop da hazır bulunmuş
tur. Görüşmeler saat 12,15 e kadar 
devam etmiştir. 

Öğle yemeği Salzburg'da Osterre· 
isefer Hof otelinde yenmiştir. Ye
mekte iki hariciye nazırından başka 
alma ı ve italyan heyetleri erkanı, 
İtalyan ve alman sefirleri hazır bu -
lunmuştur. 

Saat 15 de Kont Ciano, Romaya 
gitmek için tayyareye binmek üzere 
tayyare meydanına hareket etmiştir. 

İtalya sefiri, bu akşam Berline hare
ket edecektir. Alman mahafili, bu sa
bahki mülakatın mücamelekarane bir 
ziyaretten ibaret olduğunu, çünkü e
ıaa meselelere ait müzakerelerin dün
denberi hitama ermiş bulunduğunu 
beyan etmektedirler. 

Kont Ciano hareket etti 

Salzburg, 13 a.a. - Kont ciano saat 
15 de tayyare ile hareket etmiştir. 

B. Fon Ribbentrop, istirahat eyle
lllekte olduğu Fuschl şatosuna dön
muştur. 

Görüşmeler hakkında hiç bir resmi 
tebliğ neşredilmiyecektir. Buradaki 
alınan ve italyan siyasi mahfillerin -
de tebarüz ettirildiğine göre iki hari
ciye nazırı arasındaki bu mülakat, nor 
maı bir buluşmadır. Ve bu sebepten 
her hangi bir resmi tebliğ fuzulidir. 

B. Hitler ile B. Musolini arasında 
bir görüşme ihtimali hakkında ise, 
böyle bir ihtimalin bittabi tamamiyle 
imkansız olmadığı fakat şimdilik Iü -
"'•1mu 17Örülmedivi ı<övlf'nınekt .. ıiir 

Cumarte•i günkü görü§me 
hakkındaki reımi tebliğ 

Salzburg, 13 a.a. - Kont Ciano, re
ı,..ltatinde von Ribbentrop ve von Mac 

k~nsen olduğu halde saat 2 de otele 
donınüştür. 

Ziyaret programında derpiş edilen 
temsil için vakit geçmiş olduğundan 
dün akşam von Ribbentrop, Kont Ci 
ano'nun indiği otelde mumaileyhin 
§erefine bir akşam yemeği vermiştir. 

liitler, Von Ribbentrop ve Kont 
Ciano arasında yapılan uzun mülakat 
:'.bertesgaden'den verilen resmi bir teb 
liğ ile ilan edilmektedir. Bu tebliği 
ııeşreden alman istihbarat bürosu şöy
le demektedir: 

"Führer cumartesi günü Obersalz -
berg'de kain Berghof sayfiyesinde 
'ton Ribbentrop ile görüşmek üzere 
Salzburg'de ikamet eden italya harici 
Ye nazırı Kont Ciano'yu kabul etmiş -
tir. Führer italya hariciye nazırı şere
fine bir öğle yemeği vermiş ve yemek 
te İtalyan heyetinin azası ile italya 
ııefiri Bernardo Attolico, Kont Ma -
gisteraJi, von Ribbentrop, Almanya 
matbuatı gefi otto Dietrich Almanya
nın Roma sefiri Gerg Von Macken -
sen ve Almanya hariciye nezareti er -
kanı hazır bulunmuşlardır. Öğleden 
sonra von Ribbentrop hazır bulundu -
ğu halde Führer İtalya hariciye nazı
ile uzun bir mülakat yapmıştır. Kont 
Ciano, Führer'in Obsersalzberg civa
rındaki sayfiyesinde mumailyeh ile 
birlikte çay içmiştir . ., 

Kont Ciano ile von Ribbentrop'un 
akşama ~oğru hala Berchtesgaden'de 
bulundukları haber alınmıştır. 

Roma' da 
Roma, 13 a.a. - Kont Ciano ya

nında Almanya'nın Roma büyük elçi
si Von Mackenzenolduğu halde, tay
yare ile saat 17 de buraya gelmiş ve 
tayyare meydanında parti sekreteri 
nazır Starace, hariciye ve hava neza
retleri müsteşarları, faşist milis ku-

~ . 

Berhtesgaden' de şimdi 
sulhün mukadderatı 
bahis mevzuu oluyor 

(Başı 1 inci sayfada) ) 
ni teklif edecektir. Çünkü mihver dev 
Jetleri Fransa ile İngiltere'nin geçen 
eylülde Çek hükümetine yaptıkları 

gibi şimdi de Polonya . hükümetini 
tazyik edeceklerini ümit etmektedir
ler. Varşova ise böyle· bir teklifin bir
kaç saniye bile Polonya hükümetinin 
dikkatini celbedemiyeceğini söyle
mekle iktifa etmektedir.,, 

Berlin mahfillerinde 
Böylenilenler 

J ur - Eko dö Pari gazetesinin Ber
lin muhabiri yazıyor: 

"Bir taraftan burada tarihe ve mem 
leketine karşı mesuliyetini müdrik bu 
lunan Duçe'nin sulhu kurtarmağa ça· 
lıştığı söyleniyor, diğer taraftan ise 
alman zimamdarlarının tamiri kabil 
olmıyan neticeler verse bile, birkaç 
gün içinde değilse bile birkaç hafta 
içinde Danzig'i Almanya'ya ilhak et
mek istedikleri iddia ediliyor. Nasyo
nal - sosyalistlerin Danzig'i zaptet -
rnek istedikleri muhakkaktır. Bunun 
ilk alameti gazetelerin Polonyaya kar 
şı kullandıkları şiddetli lisandır. 

"Tehlikeli bir zamanda 
ya§tyoruz.,, 

Danzig meselesinin artık koridorun 
ortadan kalkması· işini halledilemez 
bir şekilde bağlı bulunduğu anlaşıl
maktadır. Bu meselenin Polonya'nın 
tamamiyle ezilmesine bağlı bulundu
ğu da söylenebilir. Çünkü geçen ey
lülün en buhranlı günlerinde Berlin
de Çekoslovakya için söylendiği gibi 
şimdi de Polonya hakkında "mozayik 
devlet" tabiri kullanılmakta ve Polon 
ya da Çekoslovakya gibi toprakların
da yaşıyan alman ırkına mensup in
sanlara işkence etmekle ittiham ediJ
m .. 1.-.... ..:ı;.B .. .-,.hJi\c,.ı;dhh; 7'amand.a_ vaRı· yoruz. ercntesga en de şımaı su -
hun mukadderatı bahis mevzuu olu-
yor.,, 

ltalya bir ''uzl41tırnıa., hitabuı.Ja 
bulunacak 

Darmosson, Figaro gazetesinde bu 
goruşmenin muhtemel neticeleriru 
şöyle tahlil ediyor: 

.... 
"Bazı emarelere göre, faşist hükü-

meti, Almanya ile mutabakat halinde, 
demokrasilere ve dünya efkarı umu
miyesine aşağıdaki tarzda bir "uzlaş
tırma,, hitabında bulunacaktır; 

"Sizleri, suni ve zayıf bir statüyü, 
herkesin menabiini hayati ihtiyaçlara 
tekabül ettirecek tarzda, geniş ve pra 
tik bir tadile tabi tutmıya davet edi
yoruz. Böyle bir tadil mukabilinde, 
Avrupa sulhu, devamlı ve kuvetli bir 
tarzda teessüs eyliyecektir. Eğer Av
rupa sükunu bahsinde bu son teşebbü 
sü reddederseniz, tabii surette biı::ibi
rini takip edecek hadiselerin mesuli
yetini de almış olacaksınız.,, 

iki senedenberi olup bitenler 

Fakat bir düşünelim, iki seneden
beri olanlar nedir? Almanya, Avrupa
da iki yüz bin kilometre murabbaı ge
nişlemiştir. İtalya, Avrupada yirmi 
yedi bin kilometre murabbaı arazi ile 
Afrika'da bir imparatorluk almıştır. 

Ve bundan sonra da yine, dudaklar
da, yeniden "haksız muahedelerden ve 
lüzumlu tadillerden" bahsedilebili
yor? Diktatörler başkasının malına 

tesahüp ettikçe arzu ve isteklerinin 
artmakta olduğunu filiyatlariyle is -
pat etmek hatasında bulunmuşlardır. 
Bu suretle, her türlü müzakere kapı· 
sını da kapamış oluyorlar.,, 

Südet oyunu tekrar bCl§lıyor 

Eksebiyor gazetesinde Pays diyor 
ki: 

"Geçen seneki südet oyunu yeni -
den başlıyor. Fakat 1938 ağustosu ile 
1939 arasındaki farkı anlamış bulu -
nan Avrupa için artık bu bir sürpriz 

raber makuliyete dönmeleri ihtimal
lerini de gözden uzak tutmamalıdır. 
Bunlar, taleplerini, is'af imkanı ol· 
mıyan arazi sahasından ekonomik sa
haya intikal ettirebilirler. Bu takdir
de bu talepler tamamiyle is'af edil · 
mezse dahi hiç olmazsa müzakere mev 
zuu teşkil eyliyebilir. 

Diplomatik bir manevra mı? 

Popülaire gazetesi diyor ki: 
"Hi tler ile ajanlarının, geniş bir 

diplomatik manevh hazırlamakta ol
maları hiç de müstebad değildir: He
yetler, biribiri üzerine üzerine talep
lerde bulunduktan, Danzig'in kafi gel 
mediğini söyledikten birçok milletler 
üzerinde tehditler savurduktan ve Av 
rupa haritasının umumi bir değişme
si günün geldiğini ilan ettikten son
'ra, ingiliz ve fransız efkarının ehven 
şer telakki edecekleri ümidi ile bir
denbire Danzig'in Almanyaya ilhakı 
ile iktifa edebileceğini bildirmesi pek 
mümkündür.,, 

"Lakırdı yok, hareket var,, amtı •• 

Berlin, 13 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor : 

Nasyonal sosyalist gazeteciler, 
Salzburg ve Berchetesgaden görüş

melerinden bahsederken "Jakırdı yok. 
hareket var., kelimelerini söylemek· 
tedir. Fakat Berlin, bugün, lakırdı
ların devam etmekte olduğunu müşa
hede mecburiyeti karşısında bulun -
maktadır. Filhakika cuma sabahı, sa· 
lahiyettar mahfiller, burada görüş· 
melerin hemen o akşam biteceğini i -
!eri sürüyorlardı. 

Görüşme programında yapılan di
ğer mühim bir tadilat da, Salzburg ve 
Berchtesgaden görüşmelerinde bari· 
ciye hukuk başmüşaviri B. Gauss ile 
... '-...... J- ---··-·J - .... '-··'-'· _,_,..,ı 
rinin de bulunmalarıdır. Halbuki cu-
ma günü Berlin'de, görüşmelerde 

hukuk müşavirlerinin bulunması ih
timalinin ileri aürilfıneai. taına.rniyle 

siyasi olan görüşmelere karşı bir ha
karet gibi telakki edilmekte idi. 

Alman siyasi mahfilleri, görüşme
lerin uzamasına sebep olarak mevzu
ların genişliğini ve çetinliğini göster 
mektedir. 

Alman gazetelerinin likirleri 

Berlin, 13 a.a. - Ciano • Von Rib
bentrop mülakatı alman matbuatı ta
rafından "İtalya ile Almanya'yı bir-
leştiren arkadaşlık bağları gözle gö
rünür bir şekilde teyit olduğunu,, ve 
"iki mihver devleti arasındaki tesa -
nüdün samimi ve namuskar bir teza
hürü,, şeklinde gösterilmektedir. 

Gazeteler bu görüşmelere sansas
yonel bir mahiyet vermek istiyen de
mokrasilerin "budalaca,, hcyccaniyle 
alay etmektedirler. 

Lokal Anzayger gazetesi diyor ki: 
"İcap ettiği zaman vaziyetin inki

şafını tetkik etmek için alman ve İ· 
talyan devlet adamlarının yaptıkları 
görüşmelerle demokratik ittifak kom 
ploları veya para ile çevrilen en
trikalar arasında büyük bir tark var -
dır. Bu gibi görüşmelerin sansasyo
nel bir mahiyeti yoksa da büyük bir 
ehemiyeti vardır. Alman • İtalyan 
çelik paktı canlı bir ittihattır. Şu ve
ya bu maksat için bulunmuş bir for • 
mül değildir.,, 

Hamburger Fremdenblat gazetesi 
de şöyle yazıyor : 

"Almanya ile İtalya bilhassa Dan
zig meselesinde olduğu gibi bütün 
makul nasihatler ayaklar altında çiğ
nendiği ve garp devletleri tarafından 
verilen ve açık bir çeke istinat eden 
bir devletin emperyalist muharebeler 
ve iltihaklar tahayyül ettiği bir sıra
da biribirlerine sıkıca bağlı oldukla· 
rını his1Jetmektedirler. 

nıandanı, birçok hariciye erkanı ve 
Roma mahfilleri ketum 

davranıyor 
Almanya büyük elçiliği memurları değildir, şanslar, tecavüz siyasetinin 

f d k lehinde olmaktan çıkmıştır. Roma, 13 aa. - Havas muhabı·rı· tara ın an aq~ıJanmıştır. 
Diğer taraftan Berlin ve Roma zi- bildiriyor : 

Dün konuşulan işler mamdarlarının biraz geç olmakla be- Roma siyasi mahfilleri, Salzburg 
Berlin, 13 a.a. - Salzburg mahreç- görüşmeleri hakkında tam bir ketu -

Danzig'de 

Yahudilere karıı 

ahnan tedbirler 
Danzig, 13 a.a. - Danzig ayan mec

lisi çoktanberi Almanyada tatbik edi
len bir kanundan mülhem bir emirna
me neşretmitşir. Bu emirnameye göre 
Danzigli yahudiler bundan sonra ya
hudi muhaceret komisyonundan veya 
Danzig limanı serbest mıntakası ma -
kamlarından hususi bir müsaade al -
madan kendilerine ait eşyayı serbest 
şehir arazisi haricine götüremiyecek
ler ve gönderemiyeceklerdir. Yalnız 
şahsi eşya serbesteçe harice götürüle
bilecektir. Diğer cihetten, Danzig ma
kamları ekserisi Polonya'da, Fransa -
da ve lngiltere"de oturan 13 yahudiye 
ait malları müsadere etmişlerdir. 
Yüksek komiser Almanyaya gitti 

Danzig, 13 a.a. - Milletler Cemiye
tinin Danzig yüksek komiseri Charles 
Burckhard dün akşam Almanya'ya 
gitmiştir. Bazı mahfillere göre muma
ileyh Hitler tarafından kabul edilecek 
tir. 

Yugos'avya'nın 
askeri hazırhk 

yaptığı asi isiz 
Bclgrad, 13 a.a. - Avala ajansı, Yu

goslavyanın bazı fevkalade askeri ted 
birler aldığı hakkında yabancı mem
leketlerde neşredilen haberleri tek -
zibe setahiyetlidir. 

Avala ajansı, Yugoslav başvekili B. 
Tsvetkoviçin son zamanlarda yaptığı 
Trieste ziyareti hakkında aynı men
balardan yapılan neşriyat da müzmir 
fikirler gütmekte olduğunu bildirmek 
tedir. 

Triyeste ziyaretinin sebebi, italyan 
endüstri amelesi korporasyonu reisi 
devlet müsteşarı Cianettinin geçen 
ha2ir::1nda Belgrada yapmış olduğu 
ziyareti iadedir. :::;:=:=:;;::::;;;:::;;;:;;:=::=:==;-: 

ve sulh bloku 
(Başı 1. inci sayfada) 

hesi için esaslı bir teminat teşkil 
eder. 

Büyük harpte taarruza uğradı
ğı zaman Romanya küçük bir 
Balkan devleti idi. Memleket 
harpten ıonra yalnız toprakça 
büyümüş, nüfusça artmış değil
dir: kendisine, tabii kaynakların
dan ve nüfusundan azami istifa
de etmek imkanları veren bir 
medeni seviye tekamülü de ol -
muştur. Polonya ve Romanya, 
Avrupa'nın şarkına ve Karade -
niz' e doğru, kolay netice veren 
bir hamle harbi huJyasrnı iflas 
ettirecek büyük bir kudrete ma
liktirler. Arkalarında, bir cihan 
devleti olduğu kadar tecavüzü 
muvaffak kılmamaktaki menfaa
ti en aşağı herkes kadar ehenıi
yetli olan Savyetler Rusyası var. 
Balkan devletlerini birer birer 

' evela iktısadi, sonra siyasi yarı -
tabi memleketler halinde bita
raflaştırmak siyaseti zamanında 
akamet4' uğramıt ve sağlam bir 
yatak arıyan tecavüz, sarsılmaz 
bir sed karşısında duralamıştır. 
Geçen seneki adeta ümitsiz huh
tun önliye·n bu vaziyet, bundan 
sonrası için de, büyüklü küçüklü 
sulh devletlerinin vazifeleri ne 
olmak lazımgeldiğini göstermek
tedir. 
Kırahnın idaresi altında tek 

bir irade gibi toplanmış olan Ru
men halkının faziletlerine, şuur 
ve cesaretine itimadımız, her za
mandan daha tamdı:r. Bu itimat, 
aynı zamanda, Balkanlar ve Ka
radeniz emniyet ve sulhunu boz. 
mağa teşebbüs edecek cüretlerin 
iflasa mahkum olduğu hakkın
daki kanaatimizin başlıca delil 
ve mesnetlerindendir. 

F. R. ATAY 

li olarak alman menbalarından yaban- planda rol oynıyan Danzig meselesi miyet muhafaza etmekte, yalnız bu 
cı memleketler için neşredilen bir de görüşülmüştür. Filhakika, demok- görüşmelerden korkunç bir netice ve 
haber, bugünkü görüşmelerde, cu- rasilerin ittifak paktları, Polonyanın yahut bir entrika çıkacağını aanma
ınartesi günü müzakere olunmıyan hareket hattını gün geçtikçe daha zi- nın bir hata olduğunu söylemektedir. 
bütün meselelerin aydınlatıldığı bil- yade kati bir hale koymuştur. Alman Bu mahfiller. Danzig hakkında 
dirilmektedir. yanın, bu meselede yalnız bahis mev- derhal tatbik edilecek bir karar alın· riciye nazırı buna mukabil bir çem ~ 

Bu telgraf, görüşmelere hakim o- zuu olan şerefi değildir, aynı za- mış olduğunu tahmin ey!ememekte, berleme,, ile cevap verilmesini dü
lan "en yüksek dostluk zihniyeti,, ve manda Polonyadaki alınanlara yapı_ iki hariciye nazırının Akdeniz mese- şünmüştür. İtalyan zimamdarlarına 
hariciye ~a:ır.ları a~asınd~ iki ~~m - lan muamele de mevzuu bahistir. tı:Ierit;:i .~e ~~cümle İspanya me~elesi- göre, Macaristan, Yugoslavya ve 
leket hancı sıyasetı bahsınde muş~ - Telgra_f . iki mihver devletinin nı gor.uşmuş olduklarını tasnh et- muhtemel olarak Bulgaristan'ın, bir_ 
he~e ~dilen "tam aı:~aşmayı,. tebaruz menfaatlerını müştereken müdafaa mektedır. likte hareketi kabul eylememekle be
ettırdıkte_n sonra şoyle devam eyle- b~hsindeki "yiiıde . .Yüz,, .tam a~ini Bu ~?fillere g~re, görilşmelerinı raber hattıhareketlerini mihverle ~ _ 
ınektedir · . . . l bır kere daha tebaruz ettırerek nıha j esasını, demokratların yaptıkları henktar bir hale koymak mevkiinde 

"Bittabi bugün dünyada bırıncı yet bulmaktadır. çemberleme., teşkil eylemi§ ve iki ha- bulunabileceklerdir. 
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iSTANBUL Gazeteleri 
TAN 

ltalya, Bulgarlarla aramızı 
açmağa çalışıyor 

(Günün meseleleri) sütunu muharriri 
İtalyanın son zamanlardan balkanlarda 
ve bilhassa Bulgaristanda fazlaca meş
ıuı oldugunu, İtalyan gazetelerine, Türk· 
lerle bulgarların arasını açacak şekilde 
neşriyat yapılması emri verildiğini, fil
hakika İtalyan matbuatının bu yolda 
neşriyatta bulunduğunu söyliyerek, Bul
garistan hakkındaki haberlere biraz da 
bu gözle bakmak ve hldiselelere ona gö
re hüküm vermek faydalı olacağını ila
ve ediyor. 

Almanya'mn kuveti bir 
efsanedir. 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin
de, alman propagandasının yalana isti -
nad eden mahiyetini tebarüz ettirerek, 
bu propagandanın bütün dünyaya yaydı
ğı yalanlardan biri de Almanynın kuve
ti hakkında şayialar olduğunu söylüyor 
ve bu mahirane propaganda sayesinde 
Almanyanın harp kuveti etrafında yara
ttlan efsaneyi ve alman ordusunun ku
veti hakkında profesör Lajos isminde 
bir macarın Yazdıi:ı eseri bahis mevzuu 
ediyor. 

Bulgaristan' dan gelen 
dost sesleri 

İKDAM 

(İkdam) imzalı başmakalede, bulgar 
mebuslarından Grigor Vasilefin bir ma
kalesi üzerine, balkan tecessüsüne taraf
tar olan gene bu muharrire, minnettar -
hk beyan ediliyor ve Bulgaristanın bal
kan antantına girmesi lüzumu tebarüz et
tiriliyor. 

CUMHURİYET 

Hakimler kanununu 
değiştiremez miyiz? 

(Serbest sütunda), Cevat Hikmet im
zasiyle çıkan bu yazıda, Adliye Vekıli
nin adliye işlerinde yapılacak değişik -
Hkler hakkındaki beyanatını bahis mev
zuu ederek, bütün kanunlariyle inkxlaba 
uyan adliyenin, bu kanunları işletme ba
kımından bu hayırlı adrma ayak uydu
ramadığını söylüyor ve bazı yerlerde 
e,siz denecek ka<lar az dava rüyat e.clen 
mahkemelere mukabil, bazı yerlerde iş
den bunalan mabkemelerin mevcudiye -
tini, icra işlerinin istenilen şekilde yü
rümediğini, tebliğat meselesinin aksak
lığını, doı;ya \'\erinin in\izamsıı\ı&ını 
ileri siırüyor, islaJıı düşünülen bu me
seleler meyanında hakimler kanwıunu.n 
da dciiıımesi lüzumunu hatırlatıyor. 

Donanma sevgisi 

(Nalına mıhına) sütunu muharriri, 
muhterem Başvekil Dr. Refik Saydam'a 
ithaf ettiği bu fıkrada, memleketteki 
.donanma sevgisini, milletinin donanma
ya karşı beslediği alakayı tebarüz et -
tiriyor, bu hususta okuyuculardan al -
dığt muhtelif temenni mektuplarını zik-

. rederek, hükümetin bir teberrü listesi 
ac;ması lüzumunu ileri sürüyor ve Baş
vekilin nazarı dikkatini celbediyor. 

Balkanların selameti, 
Balkanlıların elindedir. 

a.a. Matbuat aervisi 

ni, Japonyanın İtalya ve Almanya ile 
bir ittifak akdi icap edip etmediğini 
düşünmekle meşgul olduğunu söylü • 
yor ve Japonya ile mihver arasında ya
pılacak kati bir ittifakın dünyayı iki 
büyük kutbe ayırmakta olan ıi.dişi tamam 
hyacağını izah ediyor. 

AKŞAM 

Kıra! Karol - ismet f.nönü 
mülakatı 

Necmettin Sadak bu başmakalesinde, 
her hadiseye başka zamanlara nisbetle 
fazla ehemmiyet verdiren bugünkü vazi
Y"'t içinde Kral Karol ile Cümhurreisi -
miz arasında vukubulan mülakatın bü
yük bir alaka uyandırdığını, iki müt -
tefik Devlet Şefinin herhangi bir fırsat
la konuşmaları pek tabii bir hadise ol· 
makla beraber, dost olan veya olmıyan 
memleketler matbuatının bu gibi hadi
seleri kendilerine göre tefsir etmelerini 
beklemek lazımgeldiğini söyledikten son 
ra, Türkiye - Romanya dostluğunu ve 
ittifakını izah ediyor ve İsmet İnönü 
ile Kral Karol arasındaki mülakatın, 
balkanlardaki daha sıkr anlaşmanın, 
müşterek hayati menfaatleri iyi idrak et 
menin alameti sayılarak memnuniyetle 
karşılanması lüzumunu tebarüz e~tiri
yor. 

Etiketleri niçin kaldırdılar? 

Dikkatler sütunu muharriri , paıarhk 
kanunun değiştirileceii havadisi üezeri
ne, piyasadan etiket usulünün kalktığını • 
söyliyerek belediye ve zabıta kuvvetle
rinin bu mecburiyeti behemehal tat
bik ettirmeleri lü:ı:umunu hatırlatıyor. 

SON TELGRAF 

Balkanlarda İtalya 
Etem İzzet Benice, bu ünvanlı baıs 

makalesinde, Arnavutluktan gelen ha
berlerin İtalyanın orada müşkıil vazi • 
yette kalmış olduğunu, Sultan Hamidin 
bütiln Öportiıniıt gayretine rağmen ihti· 
lil ve istiklal fikirlerinin inkişafına ma
ni olamadığı arnavutların o zamandan 
bu ana kadar geçen yıllar içindeki id
rak ve olgunlukla şimdi hiç şüphesiz 
daha ileri ve miJli şuura sahip oldukla
rmı ve İtaliyaya bir iki mitralyözle kar
şı koymak kahramanlığrnı kendilerinde 
bulmalarının bu milli şuur ve idrakten 
ileri geldiğini yazdıktan ve İtalyanın 
Arnavutluktan dışarı bir adım bile ata
mıyacağını, çünkü Yugoslavya Roman
ya, Yunanistan ve bizzat Türk\yenin ve 
balkan birliğinin buna mini olduğunu 
yazdıktan sonra İtalya Arnavutluktaki 
haksız işgali yıllar boyunca öz kanı ile 
ödemiye ve günün birinde balkan top • 
raklarım bırakıp ııitmiye mahkilmdur 
demektedir. ' 

HABER 
İtalyan erkamharbiyesine 
açık raporlarım 

M .Dalkılıç, bu üıwanlı ve "Türk mil
letini yenmek için az lruvetle hücum et
melidir,. suretin.de ikinci başlıklı yazı -
sında türk milletinin doğduğundanberi 
d~im~ diğer milletlere hakim yaşamış, 
hıç bı~ zama!1 J;ıoyunduruk görmemiş, bu
lundugunu, ıstıklal ve şerefi bahsinde 
her ~ille~ten. ziyade hassas olduğunu, 

Yunus Nadi, başmakalesinde, günün ve Hıtlerın bıle son dakikaya kadar mü-
birinde, balkanların kendilerini müdafaa. cad~esinin rohünü biz.den aldığı aöy-
mecburiyetiyle silfilıa sarılmaları ihti - lemış bulunduğunu, dünya tarihini türk 
malini farzetmek bile güç olmakla bera- ak~ncıhğının çizdiğini, türk milletinin 
her bu ihtimalin maatessüf varid oldu- d_aıma en son dakikada infilak eden par-
ğunu söylüyor ve had devrelerini yaşı- !ayıcı bir dinamit yığınr olduğunu yaz. 
yan Darıziı meselesin.den dünyayı tutuş- d!~tan sonra, türkün tarihinde onun bü-
turmaya kafi bir ateş parlayabileceğini !uk kuvetler karsısında mağlup oldu-
izah ettikten sonra, balkanların vaziye- '.1:'n~. göstereı;ı hiç bir vaka olmadığınr, 
tindeki sağlamlığı tebarüz ettiriyor ve ~o.rl~yor ve ıtalyanlara hitap ederek : 
balkanlılar kendi memleketlerinde ve Sızın .. ta~.rruz laf!armıza hiç inanınıyo-
kendi ordulariyle haklarını çiğnetmemek ruz •. cun~u tecennıin etmediniz, Türkiye 
azmiyle mticehhez olduğu bu kıtanın se-. denızlerınde henüz bir çok milletlerin 
Jametinden şüpheye asla mahal yoktur, cesetleri çürümemiştir . ., diyor. 
diyor. ı-

• 1 : • 

YENi SAB~ lsviçre otomatik 
Bu millet hiç yılar mı? 

(Her sabah) sütunu muharriri Cüm
hurreisimizin İstanbula ayak bas~r bas
maz valiye ilk sözü hava kuvetlerine 
karşı hazırlandınız mı 1 sualini sormak 
olduğunu söyliyerek, bu sualde devle
tin millete karşı beslediği derin sevgi 
ve bağlılık mevcut oldukça bu millet 
asla yılmaz ve yılduılamoz diyor. 

İçmizde yaşattığımız 
yılanların iç yüzü 

. İfşaıı.tına devam ederek, İstanbulda 
ıtalyan cemiyeti hafriyesi namı altrnda 
çalışan ve kaza d' talya binasında bu-
lunan cemiyetten bahsediyor ve bu ce
miyetin hesabına çalışarak., kahve kah
ve dolaşıp İtalya hakkında söylenenleri 
dinlemekle mükellef bulunan kimsler 
hakkında izahat veriyor. 

lngiltere'nin hodgamlığı 

J:Iüseyin. C~hit Yalçın, bu başmaka • 
lesınde, hır ıtalyan gazetesinin hakiki 
A".":1.Pa su!huna yegane engel ol~ şeyin 
Buyuk Brıtanyanm hodgamlrğından j • 
baret bulunduğu hakkındaki iddiasını 
e~.e .~l.~rak bu iddia etrafında mütalea 
yurutuyor ve İngiltere ile Fransanm 
kendilerine zararı dokunmıyan bir ta
kım hareketlerden dolayı itiraza kalkar
larsa artık onlara ltodırimlık inadına 
mantıkan imk~n olmıyacağını, bir harp 
çıkarsa mesulıyet italyanlarm iddia et
ti.~leri ıibi İngilterenin değil, bundan 
yuzde yilz alman ve ltalyan rejimlerinin 
olacağı ilave ediliyor. 

SON POSTA 

Tehlikeler büyüdükçe 

Muhittin Birııen. (Hergün) sütununda 
son günlerde en mühim olan hadisenin 
Danzigde değil Tokyoda cereyan ettiği-

yardım istemiyor 
Zürih: 13 a.a. - Milli sergide bu

gün bir nutuk söylenen Federal mü
şavir notta, ezcümle şöyle demiştir. 

- İsviçre bütün -kuvvetleri ile 
kendisini mudafaaya hazır olduğunu 
göstererek, harbe sürüklenmenin ön
üne geçmiştir. İsviçre, aynı zaman

da, kendi mevcudiyetinin temel taşı
nı teşkil eden bütün insanlar arasın
da sulh fikri ile halkın hakimiyeti 
fikrini daima yükseltmiştir. 

İsviçre, refahını konfederasyonu 
çerçevesi içinde hükümetin kuveti

nin sağlamlığına ve herkes tarafından 
tanınmış olan bitaraflığına medyun-

dur.,, \ 

B. Motta, bundan sonra müteaddit 
bitaraflık sistemlerinden bahsetmi~ 

ve sözlerini şöyle bitirmiştir : 

" - İtimadımız, her şeyden evel 
silahımızdan ve kuvetimizden geli
yor. İtimadımız aynı zamanda, bize 
verilen resmi vaitlerden de gelmek -
tedir. Bir gün bize yardım etmek 
mecburiyetinde bulunanları yardıma 
çağırmak mecburiyetinde kalırsak, 
bunu bizim talep edeceğimiz sarih
tir. Otomatik yardımı katiyen kabul 
etmiyeceğiz . ., 
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Sovyel ordusu Alman ordusüna -
karıı ne yapabilir! 

1 y AZAN: GERARD CLABAUT 

A lmanya'nın Baltık 
denizini bir alman 

golu haline getirmeye ça
lıştığı malumdur. Böylece 
kendi sahillerine yapıla -
bilecek taarruzları önce -
den önleyince, bu sahiller 
boyunca ancak az miktarda 
tayyareler bulundurması 

kafi gelecek ve kuvetlerini 
diğer hareket sahalarına 

tahsis edebilecektir. 

Rusya, Baltık devletleri
nin ortaya çıkmasiyle hu
dutlarının Asya'ya doğru 
gerilemiş olmasına müte -
essiftir. 

Asıl Baltık devletlerine 
gelince, onlar, istiklalleri 
için mevcut olan bu çifte 
tehlikeden endişe etmek • 
te ve buna karşı blitün 
tedbirleri almaktan geri 
durmuyorlar. Aralarında 
rekabet ve ihtilaflar mev
cut olmasına rağmen bir 
Baltık devletleri konfede
rasyonu fikrinin doğmuş 
olması bu yüzdendir. Bu 
memleketler değerli ordu· 
lar organize etmişlerdir. 
Fakat sovyetlerle almanla· 
ra karşı Litvanya, Eston • 
ya, Letonya ve Finlandi -
ya'nın müştereken çıkara· 

bilecekleri 90.000 askerin 
ne ehemiyeti olacaktır? 
Yegane deniz mahreci o · 
lan Memel'in elinden alın
ması şimdiden Litvanya' • 
yı iktisaden Almanya'ya 
tabi kılmıştır. 

Baltık devletlerinin ehe· 
miyeti coğrafi vaziyetleri 
yüzündendir: bu itibarla 
büyük komşularının tama
hını celbetmeleri tabiidir. 

Bir harp çıkaua bu iki 
büyük kom .. · t arasında ce· 
reyan etmesi muhtemel -
dir; çükün Almanya'nın 
Baltık'ta karşılaşacağı ye· 
gane ciddi rakip Rusya' • 
dır. Çünkü Baltık'ı şimal 
denizine bağlıyan geçitle
rin Danimarka tarafından 
kapatılması muhtemeldir. 

Danimarka Büyük harpte 
"şimalin Çanakkalesi" de • 
nilen bu geçitlerin kont • 
rolü için ingilizlerle al -
manlar arasında mücadele 

ba§lamasından ve harbın 
kendi topraklarına sirayet 
etmesinden korkarak bu 
tedbiri almıştı. Böyle bir 
hareketin neticeleri göze 
çarpar: evela ingiliz do · 
nanmasına Baltık yolu ka· 
panmış olacaktır, diğer ta· 

raftan Rusya, Polonya, 
Finlandiya ve Baltık dev
letleri bu suretle tecrit e
dilmiı olacaklardır. Ve 
Almanya bu deniz kısmın
dahcmen mutlak bir haki
miyet elde edecektir. 
Yalnız Polonya donan • 

masiyle sovyet donanması· 
nın halen tam bir inkişaf 
halinde olduğunu da göz 

önünde tutmak lazımdır. 

Sovyetler birliği deniz in· 
şaatı komiserinin verdiği 

maltımata göre, Sovyetler 
birliği ilk iki beş yıllık 

plan devresinde, çarlık 

hükümetinin harpten evel· 
ki on sene zarfında inşa 
ettiği miktardan adet iti· 
bariyle dört ve tonaj iti
bariyle üç misli harp ge • 
misi inşa etmiştir; ki bun· 
Jarın miktarı 480 gemiye 
ve 858.000 tona baliğ ol -
muştur. En ziyade inkişaf 
eedn denizaltı silahıdır. 
Büyük denizaltılar 8 ila 10 
torpil kovanına maliktir • 
ler ve hareket sahaları 16 
binle 20.000 mil arasında 
tahavvül eder. 90, 100 met· 
re derinliğine kadar dala
bilirler ve dalmış vaziyet
te süratleri 8 ila 10 mili 
bulur. 

B. Tevosjan, sovyetler 
birliğinin süratli ve hafif 
filoları ve denizaltı filo • 
suyla İsveç'le Almanya a
rasındaki cephane nakliya
tını durdurmaya muktedir 
olduğunu ilave etmiştir. 

F akat Almanya'nın 
ilk girişeceği işler

den biri sovyet kuvetleri · 
ni Finlandiya körfezinde 
ablokaya çalışmak olmıya· 
cak mıdır? Ve bu maksat
la Letonya'da Riga ve Es
tonya'da Tallin ve Dagos 
adalarını işgalde tereddüt 
etmiyecek midir? Bu tak
dirde Rusya'nın taarruzi 
bir strateji takip edeceği 
sanılabilir. Bu hususta 
sovyetlerin yüksek deniz 
mahfillerinde vukua gelen 
tebeddülat manidardır. 
Moskova donanmanın harp 
halinde şiddetli bir taar • 
ruzda bulunmaya mukte 
dir olmasını istiyordu. 

Rus donanmasının uzun 
müddet S.deta namevcut 
bir halde kaldıktan sonra 
şimdi kalkınmakta olduğu 
muhakkak ise Polonya da 
eli boş durmamaktadır. 

Bismarch, " Müstakbel 
bir Polonya Vistül üzerin· 
de bir fransız ordusu de • 
mektir" derdi. Filhakika 
Polonya'nın askeri tcşki -
!atı fransız ordusunun bir 

kopyasıdır, malzemenin 
büyük bir kısmı fransız 

mamUlatıdır. Bu itibarla 
donanmasını tedarik için 
Polonya'nın Fransa'ya baş 
vurmasında şaşılacak bir 
şey yoktur. 

Polonya bu yakınlarda 
Franaa'ya mayin dökücü i
ki denizaltı ısmarlamıştır. 
Diğer beş denizaltısiyle 
birlikte Polonya'nın de • 
nizaltı sayısı sekize çık • 
makatdır. 

l{endi menfaatleri sıkı 
bi, bitaraflığı amir olmak. 

HULASA 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

20 ağustostan sonra 
tehlike mi var! 

' 

YAZAN: LUClEN ROMlER ' ----
Avam kamarası, istisnai bir toplantryı icap ettirecek 

hadiseler müstesna, iki ay müddetle tatil etmeye karar ver
mıştır. 

t:Ju karar uzun bir münakaşadan ve bir rey miıcadelesin • 
den sonra verilmiştir. 

Sebep neydil Bu sebep hiç de Avrupa'nın atustos ve ey
lül aylarr içinde deliksiz bir uykuyla uyumak talihine maz
har olup olmıyacağı endişesi degıldi. B. Çemberlayn'ın ba
srmları meclı.sın on beş gun sonra yenıden içtima etmesini 
istiyorlardı. Çunki.ı muhalefet hatiplerine gore 20 ağustos
tan sonra çıkacak olan harici bir buhrana baş vekilin meta
netle karşı koyacatına itimatları yoktu. B. Çember/ayn bir 
buhran teblikes· olmadığını soylemedi. Muhtemel bir buh
ranın tarıbını •·c şeklını onceden bılmek mumkiın olmadı -
ğrna göre kendisine karşı peşin bir itimatsızlığı ifade ede
cek olan mıinada rey verılmesini kabul edemiyeceğinı söy
ledi. Davayı kazandı-. Bu münakaşa, ne nikbinliğe, ne de 
bedbinliğe yeni hiç bir şey getirmiş değildir. 

1 ngiliz parlamentosunun müzakereleri bizi alakadar et· 
mez. Bızım ıçın ehemiyctli olan, kehanetli tarihlere aldan
mamaktır. Gıiya 20 ağust.ostan itibaren, mukadderat yüzü
nu göstermiye başlıyacakmış. Ayrn 25 inde hala yüzünu 
go::;termemiş olursa butun tehlikelerinr unutmakta haklı o
luyor muyuz? Dış sıyasetın, iç siya::; et gıbi, tehlikeli bir 
donemeçte yavaşlamak, sonra maniasız farzedilen yolda ka
yıtsızca yol almak tarzında anlaşılması geçen sene bize pa
halıya mal oldu ... 

Avrupa'da az veya çok yakın badıseler için önceden ha
zırlanmış bir program yoktur. Tabiatlerı icabı tulüata mü
saıt olmıyan bir hareketler ve hazırlrklar umumi heyeti var
dır. Bu hareketler ve bu hazrrlıklar tabii bir çok imkan
lara nazırdır. Hangı ımkan üzerinde ve ne zaman duracak
lardır? Yoksa muallakta mı kalacaklardır? 

20 ağustostan sonra, Almanya ve ltalya'nrn bizzat ilan 
etmiş oldukları bi.ıyiik seferberlikler. asker tahşit ve ma
nevraları ıkmal edilmiş olacaktır. O zaman nazi kuvetleri
nin sene/ık kutlama ve teheyyüç devresi başlryacaktır. 

~u dakıkada Avrupa'nın uç mıntakaSI ani bir teşebbüse 
maruz görünmektedir. 1'abii bunlardan biri Danzig'dir. 1-
kincısi Almanya ile uyuşmuş olduğunu pek ı:izlemiyen Ma
caristan'dır. Nihayet. ıtalyanların aşikıir bir şekilde goz 
koymuş olduk/;trı Makedonya. 

Cureti durduracak veya sadece geciktirecek bır çok şey
ler vardır. Fakat ansızın hrsat onu teşvik edebilir. 

Çalınan hava ne olursa olsun, daimi bir salabet göster
melidir. Tiyatroda değiliz; uvertür mutlaka ardından ope
ranın gelecelini ifade etmez, ve opera uvertürsuz gelebilir, 

Le Figaro 
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la beraber Danimarka, İs -

veç ve Norveç'in de ihmal 

edilmez birer donanmaya 

ıabip olduğuna da işaret 

edelim; ırnanaıya da Aa -

land adalarına hakim ol • 

ması yüzünden Baltık 

stratejisinde mühim bir 

mevki sahibidir. 

20 ilkteşrin 1921 
enternasyonal 

anlaşması mukadderatı 

Finlandiya'ya bağlanan A· 

aland adalarını bitaraf bir 
hale koymuştu. Almanya 
buraya büyük bir alaka 
göstermektedir. Çünkü o • 
raya yerleşince Rusya ile 
garp arasındaki bütün bi • 
Hivasıta yollara hakim o • 
lacaktır. Esasen Hitlerizm 
Finlandiya'nın hoşuna git· 
mek için elinden geleni 
yapmaktadır; bunlardan 
biri de Finlandiya'nın 

Sovyetler birliğindeki Ka
rclya mıntakası üzerinde • 
ki taleplerine müzaharet 
göstermektedir. Bu müza
haretin hasbi olmadığı ta· 

biidir. Filhakika bu mın • 
takayı kaybettikleri tak • 
aır11e ruslar Baltık'ı beyaz 
denize bağlıyan ~halin ka· 
nalının kontrolünü de 
kaybedecektir. 

Fal:<at pek liberal olan 

Finlandiya milleti alman· 
!arın teşviklerini duyma • 
mazlıktan gelmektedir. 

Finlandiya bitaraflığı mu
hafaza etmek ister, ne rus
lar ,ne de alınanlar tara -
fından ilhak edilmeye ta • 
hammül edemez. 

Onun içindir ki Helsin
ki hükümeti Stokholm'la 
mutabık olarak Aaland a • 
dalarını tahkim kararını 

vermiştir. 

Bu tedbir akilane mi • 
dir? Şüphesiz. 

Almanların bir barbın 
başlangıcında bu mühim 
stratejik mevkii ele geçir· 
meye çalışacakları muhak· 
kaktır. 

Sovyet donanması buna 
karşı koyabilecek midir? 

İtşe muamma buradadır. 

La Republique 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye iece~i •. beıı g~nç, 
Antuvan, kardeşi Jilber, arkadaşı Df:>mınık Herıyo, 
Mariyan ve Solanj Senkler isminde ikı genç kı.zla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyı kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. A?tuvan. 
Mariyan'la, Dominik de Solanj'la beraber eglenıyorlar. 
Nihayet Solanj, Dominik'le değil Jilber'le, Antuvan ?a 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evlı -
tik hayatından memnun değildirler. Antuvan'ın, karısı· 
nın kardeşi olan Evlin'e karoı aşkı başlamıştır. Bu es· 
nada Antuvan'ın babası hastlnıyor, ağırlaşıyor ve An
tuvan babasını görmek için Sentelm'e gidiyor.) 

B Ü y Ü K A ş 

Aslan 
payı 

Polonya ordusu şefi 
yalnız asker sıfatiyle de • 
ğil, ayni zamanda mora • 
list sıfatiyle konuştu. "Bir 
leri için almak ve diğerle· 
ri için evrmek manasına 
gelen bir hak mevcut ol • 
duğuna bizi ikna edecek 
hiç bir kuvet yoktur." de
di. Bütün mesele burada • 
dır. Hitler'in şu ıaon sene
lerde, muhtelif hukuki 
maskeler altında, ırk, ha
yat sahası ve saire gibi ba· 
zı vesilelerle ileri sürmüş 
olduğu yegane delil şu -
dur: bu bana aittir, çünkü 
bana aslan derler. Ben siz· 
den daha kuvetliyim. Bu 
itibarla Avusturya'yı ken
dime veriyorum, Çekoslo
vakya'yı aziz nefsime peş· 
keş çekiyorum, biraz son
ra Danzig'i alacağım, had· 
diniz varsa karşı koyun. 

Fakat hiç sanmadığı bir 
şey oldu: kendisine karşı 
konuldu. Aslanın komşu • 
ları her şeylerini ona kap
tırmaktan bıktılar. İştahı -
nın yırtıcılığı nispetinde 
arttığını gördüler. Onun 
gözleri içine baktılar ve 
"artık kafi!" dediler. Ha • 
la doymadınız mı? Öyley
se vermemeye azmetmiş 
olduğumuz şeyleri elimiz
den almaya kalkışın göre
lim. 

Ve yeni taleplere karşı 
koymak için birleştiler. 
Mareşal Smigli • Ridz 

bunu kati bir azimkarlıkla 
ösylemıştır: hatta yalnız 
olsaydık bile, ölüm tehli • 
kesini göze alarak kendi • 
mizi müdafaa ederdik. A -
daletten bahsetmiyeceğiz, 
çünkü sizin adaletiniz bi • 
zim kasdettiğimizin ayni 
değildir. Ne insanlığa ya· 
pılan hizmetlerden, ne de 
medeniyet uğrunda kat • 
!andığımız fedakarlıklar • 
dan bahsediyoruz. Biz ku
vete kuvetle mukabele e • 
deceğiz. 

Onun içindir ki arslanın 
yutmaya niyetlendiği yeni 
lokma üzerine pençesini 
uzatmakta tereddüt ettiği
ni görüyoruz. Kendisine 
hücum edileceğini, onu 
kuşatacaklarını, aç bıraka· 
caklarını haykırıyor. Ma - • 
reşal Göring Almanya'nın 
harp istemediğini, fakat 
kendini müdafaa etmek 
mecburiyetinde kalacağını 

söylüyor. Ayni esnada, bir 
İtalyan tebliği Po vadisin· 
deki manevraların İtalya' -
nın Alpleri geçmek iste • 
diğini asla ifade etmediği
ni itan ediyor. Bu tebliğ 

bizden ziyade italyan hal· 
kına hitap ediyor. İki to
taliter devletin tebalarını 

müsterih kılmaya çalıştık· 
!arını ani~~ralım: "Hayır, 

biz sizi öldürtmeyi düşü
nüyor değiliz. Biz sadece 
zalim İngiltere ve Fra:-ısa 
üzerimize atıldıkları. halde 
müdafaa için hazırlanıyo • 
ruz" demeye getiriyorlar. 

Biz, tam bir sükun için
de hazır bulunuyoruz. Ami 
ral Darlan ingiliz ihtiyat 
donanmasının geçit res -
minde bulunuyor, ve ingi
liz tayyareleri fransız 

toprakları üzerinde uçu -
yor. Fırtına koptuğu tak -
dirde biz hazır bulunaca -
ğız. Aslanın biraz endişe • 
lenmeye basladıfı anlaşılı
yor. 

Gallus 

Polonya 

Baıkumandanının 

beyanatı ve naıiler 

Polonya ordusu baş ku
mandanı mareşal Smigli • 
Ridz, dün Krakovi'de va • 
tani ve askeri bir 
nutuk söyledi. Bu nu
tukta Danzig ve alman -
leh ihtilafı hakkında siya
si şümulü haiz bazı sözler 
geçmiştir. 

Pek bimkar olan bu 
sözlerin tahrikamiz bir ta
rafı yoktur. 

Evcla prensip meselesi. 
Mareşal demiştir ki: "Bi-
~=- ı..:, 1 ... :--..... - '-- .. 1 

cavüz niyetimiz yoktur. 
Menfaatlerimize dokunan 
bilvaıuta veya bilavasıta 
her türlü teşebbüsleri red· 

.dederiz. Birleri için al • 
mak, diğerleri için vermek 
manasına gelen bir hak 
mevcut olduğuna bizi ikna 
edecek hiç bir kuvet yok
tur." 
Buğ bizzat Çemberlayn· 

in de inkisara uğrayan 

"teskin" ve tek taraflı pe· 
şin tavizler siyaseti tecrü
besinden sonra iltihak et • 
miş olduğu "mukavemet" 
siyasetidir. "Mukavemet" 

siayseti müzakereyi red • 
detmez. Tehdidi ve emri
vakii devletler arasında 
hal sureti olarak kabul et
meyi reddeder. 

Bu husustaki hayalleri 
dağıtmak müşkül olacak • 
tır. 

İtalyan dış bakanlık bül
teni daha dün garp devlet
lerinden, bir ihtilafı önle
mek için "tipik surette 
Musoliniyen olan revizyo
nizm tasavvurunu cesaret-

K R o M A N 1 
Gecenin karanlığında, ve serin bir rüzgar al -

hnd2' yaptığı bir kaç kilometrelik araba yolculu • 
ğundan sonra bu odanın havası ona boğucu gel· 
mitti. Ancak bir kaç saniye sonra soğuğu, 
herkesin ağzından çıkan soğuk ve nemli du • 
manları f arketti. Hatırasında kaldığına göre şim

diye kadar hiç bir zaman hiç bir soba bu duman· 
Jarı tamamiyle ortadan silip kaldıramamıttı. Za· 
ten Sentelm dendiği zaman hayalinde hep bu ıo· 
ğukluk, hep bu eski dıvarların nefes alııları can· 
!anırdı. 

Yazan: lrene Nemirovaki -38- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Gözyaılarını ve soluğunu tutmağa çalışarak 

babasına yaklaıtı. ihtiyar Karmontel kıpırdarunı
yordu bile. Başı yoldan tarafa çevtilmiıti; örtünün 
altında yalnız bir omuzunun ittirataız ve korkunç 
bir ıekilde hareket ettiği farkediliyordu. Batında 

hiç bir kuvet kalmamıttı. Yataktan dışarı düıü· 
yordu. Antuvan mihaniki bir surette elini uzattı; 
babasının başını tutmak ve onu tekrar yastığın 
üzerine yerleıtirmek istedi; baş ellerine itaat e· 
diyordu. Fakat yastığın üzerine koyar koymaz 
tekrar kaydı ve tekrar düıtü. Sanki göze görün
pıjyen bir ağırlık bu baıı toprağa doğru çekiyor • 

du. Antuvan "acaba?" diye düşündü. Fakat el
lerinin altında bu baş, ölümün mermer ve buz gi
bi soğukluğu yerine müthiş bir ateşle yanıyordu. 
Annesi yavaşça odaya girdi; yatağın kenarına o· 
turdu. Ve elini usulcacık, can çekiıen vücudun Ü· 
zerine koydu. Sonra ölümle pençeleşen adamın ku· 
Jağma eğildi ve yavaı sesle, fakat her hecenin 
üzerinde durarak dedi ki: 

- Antuvan geldi? .... 

Sonra ilave etti: 

- Bir §ey istiyor musun? 

Antuvan can çekişen babasının, ellerinin kol· 
larının biraz harekete geçtiğini f arketti. Bu eller 
bu kollar, tıpkı yeni doğmuı bir çocuğun elleri ve 
kollan gibi vücuduna itaat etmiyor, bir ıey iste· 

mek için bir ıeyler arıyordu. Şimdi artık vaziyet 
aşikardı. Vücudunun bir kısmı ıuursuzdu; y~bancı 
bir kuvet burasını tamamiyle iHal etmiıti. Fakat 

bir parçası hala ona aitti, hala hissediyordu hala 
bir feY istiyordu. O parça tamamiyle bir arzudan 
ibaretti! Elini uzattı. Masanın tahtasını, aonra Üı· 

tündeki örtüyü tuttu. Ne kadar zayıftı. Ne kadar 
bir deri bir kemik kalmııtı 1 Antuvan ona baktığı 
zaman adeta korku duyuyor ve: 

"Aman yarabbi!" diyordu. "Nasıl ben bonu 
yalnız bıraktım da gittim?" Kendi kendisine mÜt· 
hiı bir vicdan azabı hissediyor ve sonra şöyle dü· 
ıünüyordu: 

"Gece gündüz, burada bulunmalıydım; her 
nefesini, kalbinin her çarpıımı duymalıydım. Ben 
ki onun en çok sevdiği evladıyım! Ah, her ıeye 
müstehakım. Şüphesiz sonra kendi çocuğumdan 

çekeceğim t" 
Yatağın kenarına diz çökmüş başını iki elleri 

arasına almııtı. 

Annesi hala yatağa eğilmiı, can çekişen zaval· 

lınm son arzusunu öğrenmeğe çalışıyordu: galiba 

su istiyordu. Bardağı aldı, uzattı; fakat içemiyol'· 
du. Dişleri bardağın sertliğine çarpmıttı. Batmı 

zayıf bir ıabıraızlık hareketiyle öbür tarafa çevir· 
mek istedi. Kadın o zaman kocasınm ışığı göster· 

(,_R_A _o v_o_J 
TURKIYE 

RADYO DtFUZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 
-ANKARA-

PAZARTESl: 14.8.1939 
12.30 Program. 
12.35 Tiırk hüziii - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber • 
!eri. 

13.15-14 Müzik (Tebaikovski
nin VI senfonisi - Pi.). 

19.00 Program. 
19.05 Müzik (oda müziği -

Pi.). 
19.30 Türk müziği (fasıl he

yeti). 
20.15 Konuşma (Opera hak • 
kında - Cevat Memduh ta
rafından). 

20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.50 Türk müziği: 
1 - -··--····- Hicaz peşrevi 
2 - Dr. Suphi - Hicaz beste 

· Baktıkça hiısniı anına 
3 - Hafız Yusuf . Hicaz şar 

kı . Sevdayı ruhun aşk 
eline 

4- ········-- Ud taksimi 
5-Yesari Asım • Hicaz 

$arkı . Sazlar çalınır. 
6 - Bimen Şen · Hüseyni 

ıarkı . İçtim suyunu şu 
coşkun derenin 

7 - Udi Ahmet · Karaciğar 
şarkı - Varken gönulde 

8 - ·········- Karaciğar ear
kı - Bilınemki safa, ne
şe bu ömnin 

9 - Refik Fersan - Muhay • 
yer earkı . Varken gö
nülde 

10- Sadettin Kaynak - Hü
seyni türkü - Göresinmi 
geldi. 

21.30 Konuşma (Doktorun sa-
ati) 

21.45 Neşeli plaklar . R. 
21.SO MUZJK (Bir solist· Pl) 
22.00 MÜZİK (Küçuk orkes-

tra · Sef: NEC1P AŞKIN): 
l - Willy Engel . Bereel • 

Aşk hüznü 
1 2 - Arnold M eister • Bo • 
L_ hemya rapsodisi 

le göz onune almalarını" 
istiyordu. 

n .... --!- .... __ , __ ! , 

sunda da mareşal Smigli -
Ridz münakaşalardan çe· 
kinerek sağlam iki nokta 
üzerinde durmuıtur: "A • 
sırların Polonya'ya bayla • 
dığı Danzig, bizim iktisa
di teşkilatmızın ciğerini 

te_şkil eder. Enternasyonal 
taahhütlerimizden kendi • 
mizi kurtaracak biz olmı • 
yacağız: Danzig'deki bü • 
tün hareketlerimiz karşı 

tarafa bir cevaptan başka 
bir şey değildir". 

Alman cevapları gürül • 
tülü propaganda hileleri 
gibi görünmektedir. Bun -
lar esasında son derece za
yıftırlar. Hatta enternas • 
yonal siyaset hususunda 
da, gerçek donelere pek 
muhalif delillere istinat 
etmek doğru değildir. 

Alman mareşalı Göring, 
Yunkers tayyare fabrika • 
ları işçileri önünde söyle
miş olduğu nutku neşret -
tirmiştir. Mareşal burada 
İngiltere'nin birden bire 
her yerde "Almanya'nın 

yolu üstüne çıkmak ve o
nu çenberlemek" kararını 

3 - N esvadba - Lorcley $lir 
kısı iızerine fantezi 

4 - Robert Vollstedt · Ş~ 
kardeşler 

5 - Scmidt Centner • Bali! 
daima söyle (Ağır valf 

6 - Franz Lehar • Eva o 
peretinden potpuri 

7 - Siede - Nahira (İnter 
mezzo) 

8 - Lumbye Şampan~ 
(Galop) 

23.00 Son ajans haberleri, ıt 
raat, esham, tahvilat, kam 
biyo . nukut borsası fiyat 

23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
18.4-0 Doyçlandzender ..) 
19.30 Hamburg - 20 Droyt 
viç, Paris - 20.15 Frank 
furt - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSER 
LER: 17.30 Prag - 17.4 
Budapeşte - 18 Hambur' 
- 19.30 Sto~olm - 20.l~ 
Laypzig - 20.30 Brüksel _., 
20.35 Königsberı - 21.1! 
Lüksemburg - 21.30 Romı 
- 22 Budapeşte - 23 Ştut 
gart. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münil 
- 19.45 Beromünster - 21 
Paris - P. T. T. - 21.ıC 
Prag. 

SOLO KONSERLERİ: 17.ll 
Roma - 18 Varşova _., 
18.25 Brno - 18.50 Droyt· 
viç - 19 Ştutgart - 20.1! 
Münib - 22.30 Breslav. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v. 
s.); 6.30 Frankfurt - 8.SO 
Breslav, Kolonya - 12.45 
Prag - 19.5 Königsberg _., 
20.15 Sarbrük - 21 Keza -' 
2Z.15 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ Vl': 
KOROLAR: 19 Sarbrük. 

HAFİF MÜZİK: 12 Ham· 
burg - 15.25 Keza - 20.4S 
Stutgart - 21 Kolonya, 

HALK MUSİKİSİ: ıı.so 
Ştutgart - 19 Beromünster 
20.15 Kolonya 22.40 
Hamburg - 23.25 Budape$• 
te (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİÔİ; 21.15 Mil· 
nih, Bükreş- 21,30 Stok • 
holm - 22 Floransa, Mon· 
te Ceneri, Varşova - 22.10 
Brüksel - 22.30 Königs · 
berg, Laypzig, Ştutr-2:1. 
Droytviç - 22.45 Par.s • 
Eyfel kulesi - 23 Floran• 
sa. Lüksemburg, Poıt Pa• 
rizyen, Milano 23.10 
London - Recyonal - 23.30 
Keza - 24 Kolonya. 

vermiş olduğunu söyle • 
miştir. Kendisi herkesten 
. ,, . . . ' o ........ .., ..... 

yük silahlanma gayretine 
Prag darbesinden sonra vı ., 
nazi politikası bir çok de· 
falar verilml~ ve yemin c• 
dilmiş bir söze sadakat ir 
lik ettikleri için girişmii' 
tir. 

Danzig nazileri Polon • 
ya'nın şehirlerine itimat • 
sızlık göstermek suretiyle 
ona zarar vermiş oldukla· 
rına harici inandırmaya 

çalışıyorlar. Fakat fiilleri, 
beyanatları ve yazılariyle 
pek 'sarih olarak ispat et· 
tikleri şey, Polonya'nın 

ne kadar safdil olursa ol • 
sun, kendileriyle işbirliği 

etmeye güvenemiyeceği • 
dir. 

Şimdi "totali terler" ara· 
sında, az çok geçen sene· 
ki vaziyeti hatırlatan siya
si ve askeri bir vaziyet be· 
lirdiği görülüyor. Bir o • 
yunda kazanmak itiyadını 
elde ettikten sonra bunu 
değiştirmeyi bilmiyen spe· 
külatörler iflasa mahkum
durlar. , 

Lucien Romier ·Le Figaro 

diğini tahmin etti; yaklaıtı. Li.mbayı aldı; biraz 
öteye götürdü. 

Hayır! Hayır! Bu da değil! Nihayet, zayıf bir 
homurdanma ile karısının elini tuttu; Antuvan ba
tını kaldırmıt bakıyordu. Babasının istediği ıey bu 
idi; nitekim karısmın elini tutar tutmaz da aÜkun 
buldu; timdi annesi yatağın kenarına otu~uf, bu 
titrek ve hareketli eli kendi avuçlan içine almıt· 
tı. Sapsarı yüzünden mütemadiyen gözyaılan dö· 
külüyordu. Oç erkek çocuk timdi babalarmm et• 
rafında toplanmışlardı. Onlar, doğdukları zaman• 
danberi babalariyle anneleri arasında bir tek lau· 

bali hareket görmemişlerdi.Tabii bir yere giderken 
ve yahut yıldönümlerinde yapılanaoğuk ÖpÜfmelel' 
bundan müstesna idi. Antuvan birdenbire baba· 

smm dudaklarının kıpırdadığını hissetti. Nefesini 

verir gibi bir isim söylemişti. Antuvan'a "Manu" 

ve yahut "Manut" der gibi gelmitti. Şüphesiz bu 

batka bir kadındı ... Babası hala hayalinde bu bat· , 
ka kadını görüyordu .... "Acaba hala yaşayan bir 

kadrn mı?" diye dütündü, "yoksa ölmüş veya ter· 

kedilmit bir kadın mı? ..... " 

Annesi alnını daha ziyade eğmişti. Gnzyaıları 

yiizünden ıimdi daha &üratle akıyordu. Can çeki-

şen adamın dudakları tekrar kıpırdadı; galiba 
başka kelimeler söylediğini zannediyordu. Fakat 
dudaklarından dökülen teY yalnız boğuk iç çekia
ler ve nefeslerdi. 

Kansı: 

- Evet canım, evet ... dedi. 

(Sonu var) 
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İnsan tipleri • 

Sumerlerin gök yÜzüne pek dik- tiplerine uygun olduğunu uzun u
katli bakmak meraklarınm ilk neti- zadıya yazar. Fakat seyyarelerle 
cesi - yeryÜzünde çift~ilik ıçm hormonlar arasında münasebet ol • 
pek lüzumlu olan - yağmurlan ve duğu fence isbat edilinciye kadar 
havanın türlü türlü değİ§melerini bu tipler de §İmdilik - sıcak gece
seyyarelere göre önceden anla- lerde uyku getirmek için işe yarı -
rnıya çalışmak olmuştu. Bu tür· yan - bir masal gibi telakki edile
lü tetkiklerden elde ettikleri bilgi • bilir. 
ler de uzun asırlarca masal gibi te- Bu sene bizim dünyaya pek yak
lakki edilmişse de, timdi onlardan laıtığmı, ıüphesiz, gazetelerde o -
pek ciddi ve çok faydalı iteteorolo- kumu§ olduğunuz Mars seyyaresi -
ji ilmi çıktığı ıibi, hekimliğin mü- nin insanlara verdiği tipten baılıya
him bir kısmı olan hava tebdili it· hm. 
)eri de o ilme istinat eder. Mars içinde kızimhk bizim dün-

Fakat insanların tiplerinin de yadakinin ancak yarısı kadar oldu
seyyarelerden hangisinin tesiri al- ğu halde, onun gök yÜzünde görü -
tmda doimuşlaraa ona göre olaca- nüşü kızılca olduğundan gök yüzü
ğı fikri hali masal sayılabilir. Bu ne dikkatli bakanlar onu daima ku
fikri ilkin Sumerlerin meydana çı • vet ve tiddet sembolü olarak tanı • 
kardıkları iyice bilinemezse de, o· mışlardır. Eski efsanelerde harp 
nun da gök yÜzüne pek dikkatli tannıımın adıda Mars olduğunu, ta
bakmak neticesi olduğu tüphesiz • bii, bilirsiniz •••• Böyle kuvet ve şid
dir. Ancak Sumerlerin tarihinde det sembolü olan bir seyyarenin te
böyle seyyarelere göre insan tiple· airiyle hasıl olan insan tipinin de 
rinden bahsedildiği bilinemediği i • kuvet ifade etmesi tabiidir. 
çin, bu işi sonradan başkalarının, Uzunca, ortadan yüksek bir boy, 
fakat hep gök yüzüne dikkatli bak· iri kemikler, geni§ omuzlar, iyice 
maktan ilham alarak, çıkannıf ol· gelitmit adaleler. Geniş adımlarla, 
malan ihtimali vardır. batı daima dik yürür. Hareketleri 

Bu fikri ilkin kim çrkarmıı olur· hep birdenbire ve çabuk olur. 
aa olsun, eski zamanlarda insan Ba§t uzun değil, fakat alnı açık 
tiplerini yedi seyyareye göre tasnif - yüzü yuvarlak, biraz lekeli, yü
ederlerdi. Fakat dünyadaki insan- zünün kemikleri iri ve çıkık - de
larm hepsini bu yedi türlü tipe sığ-

ı riıi sert ve kırmızıya bakar. Esmer 
dırmak kabil olamadığından pok- - gözleri iri, parlak ve keskin ha· 
rat hekimin ayırdıaı dört türlü mi-• kı§lı, rengi kestane renginde yahut 
zaç itinde olduğu gibi - yedi tür- kırmızıya yakın kül renginde -
lü tipten ba§ka, iki veya daha ziya-. katları gözlerine pek yakın ve ça • 
de seyyarenin birden teairıne atfe-

A buk çatılır. - Saçları kırmızı ya -
dilen kantık tiplerden ilave etmeğe hut altın sarısı, telleri sık ve uçlan 
mecbur olurlardı. Ancak itin tuha-

kıvırcık. 
fı ıura11ndadır ki, inaanlann öyle 
karıtık tipte olanlarma göre de Burnu kemerli ve iri, burun de-
aeyyarelerin biribirleri araamda tikleri geniş, ağzı büyük, fakat du
doatluk ve düımanlık olduğuna da· daklan ince, yalnız alt dudak üs -
ir ahkam çıkarırlardı. yalnız ay ti- tündekinden biraz daha kalınca. 
pinde olanlar, galiba baıka tiple Kulakları küçük, fakat ba§ın· 
hiç kanımadıklan için, ay, dostu dan iyice aynk. 
ve dütmanı olmıyan, daima bitaraf Sesi aert ve yüksek hem de ku • 
bir seyyare sayılırdı. vetli, daima kumanda verir gibi ..• 

insan tiplerini böyle seyyarelere Bu tipteki İnsanın ruhi hallerini 
göre ayırmanm büsbütün ma-.1 ol- aöylemiyeceiim, rüyanıza girer ve 

vardi;::-M~~İa M'oako'v.: Ünive~it~: harp ~d"a';ıa~~ ~oğ~ b~ tip-~y: 
~nde meıhur hoC4 Çi~evski es.ki ı mit derler ••• 
seyyare tiplerinin bugÜnkÜ hormon G. A. 

Alimler mehtapta 
düşünmeye başlıyor : 

Ay yolunu değiştiriyormuş ! 
Bunun neticesi olarak ta 

günler uzayacak dünyamızda 
İtte size yeni bir haber: ay, bu eski 

aıinamız, bu, geceleri tenha yer· 
lerde dolaımasmı sevenlerin, i.
ııklarm dostu ve arkadaıı olan 
ay, dünyamızda olup bitep hadi
aelerden ilham almıt olacak ki 
&OD zamanlarda adetini deiİftİr
mİştİr. Fakat bu tabiat ve buy 
deiitikliği o kadar cüzidir ki, bu· 
nu en mükemmel raıathaneler 
dahi aüçlükle farkedebiliyor. 

lngiltere'nin maruf Grenviç rasat
hanesinde bu itlerden fevkalade 
anlıyan Spenaer Cons adında bir 
mütehassıs vardır. Bu mütehas
sıs, uzun müddettenberi ay üze
rinde tetkikler yapmakta idi. 
Son zamanlarda, yaptıiı kanıık 
ve ince hesaplardan sonra, aym 
hareketinde "bazı intizamsızlık· 
lar" keıfetmiştir. Bu mütehassı· 
•m fikrini meıhur İngiliz heyet 
alimi Martin Davidson da kabul 
etmittir. İki ilim, meseleyi yeni· 
den ele almıtlar, ince hesaplara 
dalmıılar, nihayet ayın "esrar• 
engiz bir kozmik kuvet" teairiy· 
le, gök yüzündeki bütün ecra • 
m'ın aaırlardanberi tabi olduk
ları kanundan, dünyanın etra • 
fmda çizmit olduğu o klasik 
münhani yoldan ayrıldığını tes· 
pit etmitlerdir. 

Bi?.im o solgun komşumuz ay, aca
ba niçin yolundan aynldı? 

Bazılarına göre, İzah edilemiyen 
bir zaman için güneıin mıknatiai 
cazibe kuveti artmııtır. Ay, bu 
kuvetin tesirine kapılarak yolun· 
dan inhiraf etmİ§tir. Bazdan da 
bunun güneşten gelme bir cazibe 
tesiriyle değil, bir "ecnebi müda
halesi" yüzünden böyle olduğu· 
nu iddia ediyor. Bütün bu koz • 
mik karışıklığa sebep olan "ma· 
hiyeti meçhul bir aeyyare"dir, 
diyorlar. 

Fakat na11I olursa olaun, bu kuve· 
tin tesiri gittikçe artacak mı, 

yokaa eksilecek mi, itte bütün 
"tehlike" bunun bilinmemesin
dedir. Eğer çoğalacaksa, ne de
receye kad&r ve sonu nereye va
racak? 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu 
bozukluk son derece azdır. Bu
nunla beraber bunun tesirleri he
yet alemince çoktan hissedilmit· 
tir. 

Ayın yol deği§tirmeıinin en mühim 
tesiri dünya Üzerinde görülecek
tir. Gündüzler otomatik olarak 
altı saniye uzayacaktır. 

Bu hadise birisi astronomik, diğeri 
riyazi olmak Üzere iki mühim 
mesele meydana getirir. Birinci 
mesele: ay muntazam hareket 
etmezse dünyamızın dönüşü üze· 
rinde bazı tahavvüller husule 
gelebilir. Bu vaziyet, seyyareler 
aleminde başka karı§ıkhklar da 
yapmıyacak mıdır? Yani güneş 
manzumesi Üzerine müessir ol· 
mıyacak mıdır? 
aun, madam ki günlerimiz uzaya· 
cak, böyle günlerin uzaması saat 
dakika, saniye gibi bizdeki za· 
man İnefhumlarını alt üst emti • 
yecek midir? Eğer böyle olursa, 
profeıör Aynıtayn'in ortaya attı· 
ğı izafiyet nazariyesi doğru çı· 
kacak. Halbuki binlerce seneler· 
denberi riyazi kanunlar da dahil 
olmak üzere bütün kanunların 
mutlak olduğuna inanıyorduk 

O kadar çok mesele var ki, bet kı· 
tanın alimleri önümüzdeki ilkba
har ve yaz aylarında bunları 
halletmek için, bütün bot vakit
lerini mehtapta düşünmekle ge· 
çireceklerdir. 

Bazıları §U fikirdedir: Ay milyon· 
]arca sene sadakatle dünyamızı 
takip ettikten sonra bir gün bize 
sık sık musallat olan dünya buh
ranlarından birisine tesadüf e
derae it fena olur 1 

Paria • Midi 
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1 ( PARlS MEKTUPLARI ) 
Barem Kanunu İzahnamesi 

Hava taarruzuna Maliye Vekaletinin 
karşi müdafaa!.: 

hazırladığı İzahnameyi 
Pariste halka pasif müdafaa usulleri 

nasıl ve ne gibi vasıtalarla öğretiliyor aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkrnda .... · hazırlamış old· ı· 

ğu izahnamenin aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazi
fe ve memuriyetten mütevellit suçlar dolayısiyle işten el çektiri
len memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi şekilleri, hu
susi bir meslek bilgisine ve ihtisasa lüzum gösteren işler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

P aris (Hususi muhabirimiz· 
den) - Beynelmilel vaziye

tin nezaketi, harp vasıtalarının tah
rip kuveti ve tesir sahalarının ge
nişliği, hava taarruzlarına karşı 
müdafaa tertibatı üzerine resmi ve 
hususi makam ve teşekküllerin na
zarı dikkatım celbetmiştir. 

Hava taarruzları esnasında alın
ması icap eden tedbirleri gösteren 
resmi ve hususi binaların görülebi
lecek yerlerine asılan bir kaç mad
delik talimatın tehlike anlarında 
maksadı temin edemiyeceği takdir 
edilerek müdafaa vasıtalarının kul
lanılmasını halka göstermek ve te
sirlerini tecrübelerle anlatmak 
maksadiyle Paris'de gecelerdenbe
ri beşinci emniyet haftası tertip e
dilmiş ve bu münasebetle bir de 
emniyet sergisi açılmıştır. 
Beşinci emniyet sergisi diğer 

senelere nispetle daha geniş mik
yasta tertip edilmiş, fertlerin faa -
liyteleri sahasında maruz kalabile
cekleri kazalara mani olacak ve ka
za halinde alınacak tedbirleri ve 
kullanı :acak vasıtaları ve tahakkuk 
ettirilen bütün yenilikleri bir ara
ya toplamıştır. 

Haftanın muhtelif günlerinde a
lakadarlar tarafından yapılan top· 
lantılarda, mütehassıslar tarafın
dan muhtelif emniyet meseleleri 
hakkında hazırlanan raporlar tet
kik edilmekte ve icap eden karar
lar alınmaktadır. Müzakere ve tet
kik mevzuları, yangın, yangın ih
barı, inşaatta yangına karşı tedbir
ler, hava taarruzlarına karşı müda
faa usulleri ve teşkiiatı, hava taar
ruzlarında gözetleme, ihbar ve zi
yaların görülemiyecek şekilde ka
patılması, gazlara karşı korunma, 
her türlü nakil vasıtalarında emni
yet, iş kazaları ve tedbirlerinden i
barettir. 

..t::Seşıncı c:ruıuy ._~ ........ E;'"''""' ı:ıue 

emniyet kısmında Fransa posta tel-
graf ve telefon nezareti, §Ömendö· 
ferler idaresi, sigorta şirketleri gi
bi teşe;cküller İ•tati•tikler, grafik

ler ve muhtelif aletlerle tehlikele
ri, kazalardan sonra alınması la • 
zım gelen tedbirleri halkın anlaya
bileceği şekilde izah etmektedirler. 
Turiz·m mim birliği, şömendöfer

ler idaresi, hava nezareti, hava ve 
deniz nakil vasıta lan şirketleri na
kil vasıtalarının istimalinde kaza
lara sebebiyet verilmemesi için dik
kat edilecek hususları, yanlış ve 
doğru hareketleri, resimlerle ziya 
ve işaret vasıtaları maketleri ile 
halkın tetkikine arzetmektedirler. 
Yangına karşı alınacak tedbirler ve 
bu hususta yeniden imal edilen va
sıtalar da sergide mühim bir mevki 
işgal etmektedirler. 

H ava taarruzlarına karşı mü
dafaa ve taaruzla mukabele 

serginin en mühim kısmını teşkil 

etmekte ve halk büyük bir alaka i· 
le teşhir olunan malzemeyi tetkik 
etmekte, gösterileri takip etmekte
dir. 

Serginin esas gayesi, halkı terbi
ye etmek, taarruz halinde her fer
de düşen vazifenin nelerden ibaret 
olduğunu göstermek, tehlike anın
da soğuk kanlılıkla ve bilerek ha
reketin umumun selametini mucip 
olacağını anlatmak ve yeni müda
faa vasıtalarını halka tanıtmaktır. 

Bu maksatla mavi, sarı, kırmızı ve 
yeşil zeminli levhalarla umumt ta
limattan başlanarak yangın ve ze -
birli gaz bombalarının tesirleri ve 
bunlara karşı ilk tedbirler göste
rilmekte ve bilhassa Fransa'nın 
coğrafi vaziyeti, mühim merkezle
rin hudutlardan uzaklığı. bomba
ların büyüklüğü, tesirleri, tayyare
lerin sürati en küçük bir ziya nok
tasının tayyare taarruzlarında ne 
dereceye kadar hedef teşkil edece
ği kısa cümlelerle anlatılmakta ve 
umumi harp esnasında kullanılan 
tayyarelerin tesirleri ile tekemmül 
etmiş ve en yeni vasıtalarla müceh· 
hez bu günkü tayyarelerin tesirle· 
ri mukayeseli bir şekilde izah edil· 
mektedir. 

Tayyare taarruzlarında sığınak· 
ların ne suretle istimal edileceği, 
ve bunların imallerinde maksadı 
temin edebilmeleri için ne gibi hu
suslara dikkat edileceği tayyare ta
arruzlarında, yolda, sığınakta va
zifeler, tayyare taarruzuna uğrayan 
bir şehrin taarruzdan evel ve taar
ruzdan sonraki vaziyetlerini gös
teren resimler halk tarafından dik
katle tetkik edilmektedir. 

H ava taarruzlarına taarruzla 
mukabele vasıtalarına da 

ayrıca ehemiyet verilmiştir. Sergi 

sahasında tayyare define mahsus 
toplar, makineli tüfekler, gece ve 
sisli havalarda tayyarelerin bulun
dukları noktaları tesbite yarayan 
aletler, dinleme aletleri, çelik ve 
beton sığınaklar gaz maskeleri tec· 
rübe kamyonları mütehassısları ta
rafından izahat verilmek suretiyle 
ziyaretcilere gösterilmektedirler. 

Beşinci emniyet sergisinin heye
ti umumiyesi, bugünkü silahlar ve 
harp usulleri, düşman harekat sa.
hasının bütün memleketi ihtiva et-
mesi karşısında emniyet mctizeme
sinin ve vasıtalarının sivil halkın 
normal hayatında tuttuğu yeri gös
termek noktasından da şayanı dik
kattir. Hava taarruzları hallerinde 
kullanılacak lambalar, perdeler, 
imtizaçlı kapılar ve pencereler, 
muhtelif tipte g.az maskeleri, elbi
seler, sığınaklar da kullanılabile
cek eşya yazlık, kışlık, seyahat ve 
ikamet eşyası gibi günlük hayatı
mıza girmiş oluyor. 

Şehirlerin elektrik, gaz, su ve na
kil vasıtalarının tesisinde, resmi ve 
hususi binaların inşasında hava ta
aruzlarına karşı müdafaa ve muka
vemet nazarı dikkate alınacak esaslı 
noktalardan olmuştur. Elektrik 
nakillerinin yangından müteessir 
olmıyacak şekilde yapılması, yeral
tı tren yollarının icabında sığınak 
olarak kullanılması için Faris be
lediyesi tarafından şimdiden terti
bat alınmıştır. 

Beşinci emniyet sergisinin yal· 
nız hava taarruzlarına karşı müda
faa vasıtaları kısmında yüz elli mti· 
essese malzemelerini teşhir etmiş

lerdir. Bu müesseselerin bir kısmı 
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1 - Her ne meslekten olursa olsun maddesi ile gene 2180 sayılı kanunun 
bilümum mütekaidinden muallimliğe 3011 sayılı kanunun 3 üncü maddesiy
ve mütekait tabip, cezacı, baytar, mü- le değiştirilen ve üç senelik terfi 
hendis ve kondoktörlerden umumi ve müddetini doldurup ta münhal olma
mülhak bütçeli dairelerle idarei hu- dığından, dolayı mafevk derecelere 
susiye ve belediye tababet, eczacılık, terfi edemiy enlerin terfilerine taal -
baytarlık, mühendislik ve kondoktör- lilk eden 14 üncü maddeleri, 
lüklerine tayin olunanların tekaüt 2 - Ankara Yüksek ziraat enstitü
maaşları hakkında izahnamenin 18 in- sü hakkındaki 2291 sayılı kanunla bu
ci maddesinin 900 sayılı kanuna mü - nun ek ve tadillerinin asistan, doçent 
teallik (G) fıkrasında izah edildiği ve profesörlerin hizmete alınış ve 
şekilde muamele yapılacaktır. terfileri hakkındaki hükümleri; 

2 - 2921 sayılı kanunun 36 ıncı 3 - İstanbul üniversitesi hakkın-
maddesi, inhisarlar idaresiyle devle - ı daki 2928 sayılı kanunun ve bunun ek 
tin aidat vermek suret iyle iştirak et- ve tadilJerinin asistan, doçent ve pro
tiği sandıklara dahil bulunan (devlet fesörlerin hizmete alınış ve terfileri
demiryolları, denizyolları ve liman - ne dair hükümleri ; 
lar gibi) diğer müesseselerdeki dai - 4 - Müze ve rasathane teşkilatı 
mi ve müseccel hizmetlerde çalışan hakkındaki 2530 sayılı kanunun mü
mütekaitlerin tekaüt maaşlarının ta- tehassısların hizmete alını~ ve terfi
mamen kesilmesini amir bulunduğun- ]erine dair hükümleriyle bu kanunda 
dan, mütekaitlerden bu kanunun şu - değişiklik yapılmasına dair olan 3459 
mulüne giren müesseselerde daimi sayılı kanun hükmü; 
kadroya dahil müseccel memur vazi- 5 - Cümhur başkanlığı flarmonik 
yetinde olan ve müesseselerin tekaüt orkes"trası teşkilat ve orkestra men • 
c.andıklarına da girmiş bulunanların suplarının terfi ve tecziyeleri hak -
mezkur idare ve müesseselerde aldık· kındaki 3045 sayılı kanunun orkestra 
lan maaş ve ya ücret miktarı ne olur- mensuplarının hizmete alınış ve ter
sa olsun tekaüt maaşlarının tamamen filerine dair hükümleri; 

yeniden vücuda geirilmiş ve di~t"r 
bir kısmı da evelce imal ettikleri 
malzemenin yanında ayni malzeme. 
nin hava taarruzları esnasında kul
lanılabilecek cinslerini imal etmek~""-. 
tearı·ıcı. ~ır ka~ 11ene eve! yalnız 

kesilmesi iktiza eder. 6 - Posta, telgraf ve telefon ida
Ancak (1) numaralı fıkrada mevzu - resi teşkilatı hakkındaki 2822 sayılı 
bahis olup 900 sayılı kanunun şumü- kanunun 3080 sayılı kanunun 3 üncü 
lüne giren mütekaitlerden yukarıda maddesiyle değiştirilen ve hat baş ba
zikredilen müesseselerde istihdam o- kıcı, baş müvezzi ve hat bakıcı ve mü
lunanların istihdamları tavzif şeklin- vezzilerin kadro cetveline dahil ol -
de bulunmadıkça tekaüt maaşlarının mayıp hususi bir sınıf teşkil eyledik-
tamamen tesviyesi icabeder. lerine dair olan 28 inci maddesi; 
MADDE: 25 - İlga edilen hükümle· 7 - 3201 sayılı emniyet teşkilcitı 
ri tesbit eden kanunun 25 inci mad- kanununun orta mektep mezunlariy
desinc göre; le ordu ve jandarma erbaşlığından 

1 - Devlet memurları maaşatının ayrılmış olan veya orta tahsilini bi • 
tevhit ve teadülüne dair olan 18 ma- tirmemiş olduğu halde yabancı dil 
yıs 1929 tarihli ve 1452 sayılı kanun bilen ilk mektep mezunlarının polis
ile bu k anunun bazı maddelerini de- liğe alınacağına müteallik 24 üncü ve 
ğiştiren 1476, 2041, 3139, 3234 ve 3391 emniyet teşkilatında bazı vazifelere 
sayılı kanunlar tamamen, meslek haricinden her hangi bir :za-

ordu silahları arasında sayılan bu 
malzeme ve vasıtaların yeni bir is-

tihsal şubcsı olacağı ve daima mu
hafaza ve yenileştirilmesi icap e-
den bu kabil malzeme ve tesisatın 
fertlerin ve resmi dairelerin bütçe
lerinde mühim bir masraf faslı tu
tacağı a§ikardır. - Koloğlu 

X Roma - Resmen bildirildiğine 
göre, !talya'nın Burgos elçisi kont 
Viola di Campalto geri çağrılmış ve 
yerine İspanyadaki askeri italyan hey 
eti reisi bulunan general Cambara ta
yin olunmuştur. 

X Londra - Evelki gün öğleden 
sonra İrlanda'ya gitmek ve dün öğle· 
den sonra da orda bulunınak üzere 
havalanmış olan Amerikalı iki ama -
tör pilottan şimdiye kadar hiç bir ha
ber alınmamıştır. 

X Brüksel - İspanya sefareti katip 
lerinden Garcia Canda, Brüksel-Gand 
yolu üzerinde vukua gelen bir otomo
bil kazası neticesinde başından ağır 
surette yaralanmıştır. 

X Belgrat - Başvekil Svetkoviç 
Triyesteden Lübiana'ya gelmiştir. 

X Budapeşte - İstirdat edilen ara
zide seyahatlerine devam eden naip 
Horty ile refikası yukarı Macaristan
dan, Rütenya'ya geçmişler ve her yer
de halk tarafından alkışlanmışlardır. 

X Bükreş - Bir yolcu treni bir 
makasçının fena manevrası yüzünden 
yoldan çıkmış ve bu fena kaza netice
sinde 15 kişi ölmüştür. 25 de yaralı 
vardır. 

X Dublin - Almanya, son zaman -
larda İrlandadan bir çok at satın al -
mıştır. Bu hafta Dublin at pazarında 
bir çok alman satıcı bulunmuştur. Alı 
nan atların alman suvarisi için olduğu 
sanılmaktadır. 

X Venedik, - B. Goebbels, akşam 
yemeğinde prens de Piemont'un misa
firi olmuştur. 

88. Ruzvelt ve Hull 
arasında uzun bir 

telefon görüşmesi 

2 - TeadUl kanunu hükümlerinin tın tayinine cevaz veren 47 inci mad
tahlisiye umum müdürlüğü memurla- desi; 
rına da tatbik olunacağına müteallik 8 - Büyük Millet Meclisi memur-
1804 sayılı kanunun (1) inci madde- lan hakkındaki 3552 sayılı kanunun 
si, Ankara Yükesk Ziraat enstitüsü Büyük Millet Meclisi memurlariyl e 
tedris heyeti kadrosunun 10 sene zar - Meclis inzibat memurlarının ve ste • 
fında tedricen tatbik edileceğine dair nografların terfilerine müteallik 5, 6 
2291 sayılı kanunun 27 inci maddesi, ve 7 inci maddeleri; 
teadül kanununa müzeyyel 2310 sayı- 9 - Kültür bakanlığına bağlı Ertik 
lı kanunun maaş ve temsil tahsisat _ okulları öğretmenleri hakkındal:i 
larına ait hükümlerinden gayri hü • 3007 sayılı kanunun ve ilk ve orta 
kümleri, 2658 sayılı memurin kanunu· tedirsat muallimlerinin te"tfi ve teczi
na ek kanunun 2 inci maddesinin ye- yelerine dair olan 1702 sayılı kanun
ni kanunun 11 inci maddesiyle temin la bunun ek ve zeyillerinin maaş ve 
edilen ve işten el çektirilen memur- terfilere dair olan hükümleri har:ç 
ların maaşlarına müteallik bulunan olmak üzere diğer hükümleri, mah • 
hükmü, ceza ve tevkif evleri umum fuzdur. 
müdürlüğünün vazife ve teşkilatı 10 - 3656 sayılı yeni teadül kanu
hakkındaki 3500 sayılı kanunun bu nu; 2556 sayılı hakimler kanunun·la 
teşkilata dahil bazı memuriyetlere yazılı haller haricinde hakimler ve 
yapılacak tayinlere müteallik ıı inci müddeiumumilerle muavinleri ve bu 
maddesi hükmü ve 1939 mali yılı mu- sınıftan sayılanlar hakkında da tat -
vazenei umumiye kanununun, Anka- bik olunur. 
ra Yüksek Ziraat enstitüsünün 1939 11 - Devlet demiryolları ve liman
mali yılı içinde kullanılacak tedris lar işletme umum müdürlüğü memur 
heyeti kadrosuna müteallik 19 uncu ve müstahdemlerinin ücretleri hak • 
maddesi; kında.ki 284 7 ve 3173 sayılı kanun ' a-

3 - 1511, 1533, 1612, 1614, 1617, rın hükümleri mahfuz olup muvakkat 
1624, 1834, 1911, 2006, 2021, 2197, 2201, teminatları da halen tatbik edilmek • 
2202, 2203, 2225, 2287, 2293 2368, 2393, te olan esaslara göre verilir. 
2408, 2411, 2467, 2470, 2524, 2527, 2529, Şu kadar ki hizmete alınışta tahsil 
2530, 2531, 2541, 2773, 2777, 2782, 2787, dereceleri esasına göre verilecek üc-
2795, 2797, 2800, 2825, 2849, 2865, 2883, retler yeni teadül kanunundaki mik-
2885, 2890, 2953, 2996, 2997, 3007, 3012, tarları ve birinci dereceye verilen a-
3013, 3017, 3045, 3046, 3049, 3051, 3127, zarni ücret miktarı da kezalik yeni 
3154, 3184, 3201, 3203, 3223, 3224, 3225, kanundaki azami haddi geçemez. 
3230, 3232, 3237, 3252, 3312, 3314, 3326, Sanatkar ve işçilerin hizmete alını-
3361, 3380, 3393, 3397, 3406, 3407, 3408, şında 2847 ve 3173 sayılı kanunların 
3409, 3412, 3429, 3452, 3484, 3505, 3507, hükümleri tatbik olunur. 
3546, 3552, 3568, 3571, 3604, 3608, 3611, 
3612, 3613, 3614, 3621 ve 3636 sayılı 
kanunlara bağlı umumi muvazeneye 
ait kadro cetvelleri· 

' 4 - Diğer kanunların 3656 sayılı 
kanuna muhalif hükümleri kaldırıl • 
mıştır. 

Binaenaleyh yukarıda yazılı bulu
nan hükümlerle umumi muvazeneye 
ait kadro cetvelleri vel452 sayılı tea
dül kanununa ait bilcümle tefsir ve 
kararlar artık tatbik edilmiyecektir .... 

MADDE: 26 - Kanunun, mahfuz 
tuttuğu hükmleri irae eden 26 ıncı 
maddesine göre; 

(Sonu var) 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

2 FİLM BİRDEN 
1 - Bir Balo Hatırası 

(Harry Baur • Marie Beli • 
Pierre Blanchar - Fernandel) 

2 - Çetelere kar,ı Vaşington, 13 a.a. - Ruzvelt, Hyde 
Parktan ayrılmadan evci hariciye na· 
zırı Hull ile uzun bir telefon muha -
veresinde bulunmuştur. Avrupa işle
ri hakkında cereyan eden bu muhave
renin oldukça ehemiyet verici bir ma
hiyette olduğu söylenmektedir. 

Reisicümhur Hydc Parkdan Nev -
yorka gitmiştir. Buradan ay sonuna 
kadar devam edecek olan bir deniz 
gezintisine çıkacaktır. 

1 - Riyaseti cünıhur dairesi teşki
latı hakkındaki 2180 sayılı kanunun, 
Riyaseti cümhur dairesine bidayeti 
intisabından itibaren on sene bilafa
sıla istihdam edilen memurların lüzu
munda herhangi başka bir memuriye
te nakilleri halinde Riyaseti cümhur 
dairesindeki derecelerini muhafaza e
deceklerine ta.allük eden 13 üncü ' 

Edward L. Alperson 

Seans saatleri: 
2.30 - 3.45. 5.30 - 6.45 

Gece saat 9 da 
Bir Balo Hatırası 

Yeni Jurnal 
ve 

Tel: 2193 
__ , 
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Zonguldak halkevinin köy gezintileri 

Derece Ateş ••• 

Yayla serinliği artık 
bizi teşyi edip ayrıhyor 

Zonguldaklılar T ürkali' de köylü 
ile çok samiini bir temas yaptılar 

F ransada ziraat nazırlarından biri, bir gün dağ
da bayırda avlanırken yolunu kaybetmiş. Ni

hayet araya taraya bir bağ evine rastgelmiş ve gece 
oraya misafir olmuş. Ev sahibi bunun kim olduğu
nu bilmiyormuş. Fakat işte "Tanrı misafiri!,, diye 
kabul etmiş. Gece hep beraber oturmuşlar ve oca
ğın başında, şundan bundan konuşmağa başlamış· 
lar. Derken bir aralık ziraat nazırının "ziraat nazır
lığı,. hisleri galeyana gelmiş ve işi toprağa. tarla
ya, ekine dökerek demiş ki : 

- Kuzum, siz neden şu tarlalarınızdaki taşları 
toplamazsınız, geçerken gördüm. He'r taraf ufak 

ufak çakıl içinde .. 
- Toplarsak ne olur? 
- Ne olacak mahsulünüz daha bereketli olur. 

Sanki bu da iş mi? İki üç amele tutsanız birkaç gün 
içinde tarlanızı tertemiz yaparsınız .. 

O zaman köylü gülmüş: 
- Ben de demiş, akşamdanberi konuşurken se

ni akıllı bir adam zannetmiştim. Meğer sen de şu 
tarlayı, ekini, ziraati kitapta okuyan mektepli ca
hillerdenmişin ! Ayol biz tarlalarımızda ufak taşlar 
olduğu zaman memnun oluruz. Çünkü o ufacık ça· 
kıl taşları toprağı daima nemli tutarlar. Hiç için· 
den birini kaldırıp altına baktın mı? Toprak bura
da ıslaktır. İşte bu nem sayesinde mahsulümüz da
ha bereketli olur. 

Fransız ziraat nazırı, bunun üzerine "nazır,. ol
duğunu itiraf etmekten çekinmiş, ve hatıratında bu 
hikayeyi anlatarak: hayatta ilk defa bu köylünün 

yanında sade bir nazır değil, ufak 
bir ziraatçi bile olmadığımı görerek 
utandım!,, demiş. 

Hakikaten meslekten olmak baş
ka politika gene başkadır. Mesle~
le ve yahut işten anlar olmakla sı
yaset beraber yürürse o zaman ran
dıman herhalde çok daha fazla olur. 

Bunun misalini, bu Antalya seya
hatimiz esnasında muhterem Ziraat 
Vekilimiz Muhlis Erkmen'in şah
sında görerek sevindim. Mesela y.ol
da gelirken bir köyde köylUlenn. 
dertleriyle alakadar olmuş, onların 
mahıullerini tetkik etmiş ve bunla
rın neden bu yıl bozuk olduğuna 
dair hemen bir mütehassıs teşhisi 
koymuştu. 

Hani şaraptan anlıyan adamlar 
vardır. Herhangi bir şarabı ağızla
rına bir yudum alır almaz, derhal 

Burdurdayız 

Burclur gölü önümüzcle pati•ka bir çarıal 
gibi uzanıyor 

Burdur'da hükümet konağı binaıı 
etmeli: plaj olmalı; herkes suya 
girmeli 1 Suyun etrafında gazino
lar kurulmalı ve saire ve saire .... 

Zonguldak, (Hususi) - Zonguldak 
halkevi, köycülük işlerine çok ehe • 
miyet verir. Sık sık tertip ettiği köy 
ziyaretleriyle, köylünün yükselmesi • 
ne, fikri inkişafına çalışır, doktor 
köylerde tesadüf ettikleri hastaları 

muayene eder ve mümkün olan ilaç
ları dağıtır. 

Halkevi köycülük şubesi, geçenler
de de Türkali köyü mıntakasına bir 
ziyaret tertip etmişlerdir. Ziyaret 
daha bir hafta evciden, halkevinin ö
nündeki hoparlörlerle halka ilan o
lunmuş ve sosyete şilebi tarafından 
tahsis edilen krom vapuru, gezinti sa
bahı limana yanaşmıştır. Gezintiye 
binden fazla zonguldaklı iştirak et • 
miş, vapur sahilde kalanların samimi 
tezahürleri arasında rıhtımdan uzak
laşmıştır. Halkevi faaliyetini çok ya
kından takip ve köycülük kolunun 
köy ziyaretlerine iştirak eden değer
li valimiz B. Halit Aksoy da kafile
nin başında bulunuyordu, vapur, şe
hir bandosunun da iştirakiyle pek ne
şeli bir hava içinde yoluna devam et
ti. 

Hava çok güzeldi. Yolculuk çok 
güzel geçti. Nihayet Türkali'ye varıl
dı. Halkevlilerin ziyaretini evciden 
haber almış olan Türkali ve yakının
daki köylerden gelen binlerce halk, 
zonguldaklı misafirlerini hararetle 
istikbal ettiler. Sandal ve motörlerle 
karaya çıkıldı. Köylüler, kendileriy
le hasbihal etmek, dertlerini dinle -
mek için gelen zonguldaklıları nasıl 
ağırlı yacaklarını bilemiyor !ardı. 

Misafirler, evelce hazırlanmış olan 
köyün ortasındaki meydana davet e· 
dildiler. Programa burada başlandı. 
Önce, bando tarafından çalınan İstik
lal marşı, ayakta hutula dinlendi, 
bayrak çekme töreni hürmetle takip 
olundu. 

Bundan sonra Zonguldak halkevi· 
nin değerli başkanı B. Ahmet Gürel 
bu gezintinin hedef ve gayesi hakkın
da güzel bir konuşma yaptı. Dertle
rini dinlemek, dileklerini öğrenmek 
için vilayetteki hükümet mümessille
rinin köylünün aya~ına k;Jr!:ır a .. 1-ı: 
ğini ve bundan zevk duyduğunu te-
barüz ettirdi. _ 

Vilayetin ileri &elenleri de refika
lariyle birlikte bu seyahata iştirak et
miş bulunuyorlardı. ·• 

C. H. P. kaza idare heyeti reisi a
vukt Tevfik Bilgin de köylülerle çok 
samimi bir hasbihal yaptı. Köylü, bu 
ziyaretten ve bu sözlerden duyduğu 
memnuniyeti, hatipleri alkışlamak su
retiyle ifade ediyordu. 

Bundan sonra, halkevi tarafından 
hazırlatılmış olan öğle yemeği, ora
da bulunan binlerce köylü ile birlik· 
te zevk ve neıe içinde yendi. 

Vali de kafilenin içindeydi' 

Halkevinin bu ziyaretleri gerek köylü ve gerek ıehh :i 
i(in (Ok faydah neticeler vermektedir 

':'.i 

Türkalilerle bu civarda köylerden gelenler köy meydanında 
toplanmıflardı. 

bunun hangi tarihte imal edildiği
ğini ve ne şarabı olduğunu söyler
ler. Ve yahut tütün mütehassısları 
vardır. Sigaradan bir nefes çektiler
mi hemen bunun ne cins tütünden 
yapıldığını bildirirler. İş~~ mu~t~
rem Muhlis Erkmen de oyle ıdı. 
Eline bir mahsulü alıp da sigarası
nın dumanı altında şöyle gözünü 
hafifçe kırparak baktımı, hemen ne 
cins olduğunu ve eğer hast~~ı.k ~ar
sa burnın neden ileri geldıgını ve 
bu hastalığa ne ile karşı konulabi
leceğini söyleyiveriyordu. Kitapla
rı, tetebbi.iü şahsi mümarese ve gör
gü ve tecrübesiyle tamamlamıştı. 

r~·~~,::z;;i~ ·~~~l~ .. I -Nasıl olurmuş efendim? diye 
soruyorum. 

Yanımdaki yol ar:kadaşım cevap 
veriyor : 

Yemekten sonra halkevi doktorla -
rından Nimet Nedim'le, amele birliği 
doktoru Hakkı Dursun ve belediye 
ebesi Bn. Necmiye Alpay tarafların
dan köylü hastalara bakılmağa baş -
landı. Türkali'de birikmiş olan köy
lülerden 390 kadın ve erkek doktor
lara müracaatla muayene oldular, 
kendilerine kinin, aspirin ve diğer 
bazı ilaçlar dağıtıldı, ayrıca muhtaç 
ailelere tuz ve sabun, okumayı seven 
yavrulara kitap ve gazete tevzi edil
di. 

Köylülerle Halkevliler, bayraklarla aüalü meydanda bir araJa ••• 

Dikili'deki öğle yemeğinde de 
öyle oldu. Oturduğumuz sofranın 
etrafında sık ağaçlardan kurulmuş 
çitler gördüm. Benim şimdi ismini 
doğru dürüst hatırlıyamadığım la
tince uzun isimler sayarak bunların 
nasıl yetiştiklerini söyledi. Sonra 
bunlardan daha kolaylıkla üreyen 
bir başka nebat bulunduğunu anla
tarak çiftçilere Ankaraya döner
dönmez bunlardan fidanlar gönde
receğini vadetti. 

/ 

B urdur'a doğru ilerliyoruz. Yol 
aynı güzellikte devam edi

yor. Bir kusuru asfalt olmamasın
da. Şimdi biz de rahat şoıeyi bul
duk da asfaltı arıyoruz. Halbuki 
ben otomobile binerken şosenin bi· 
le bu kadar mükemmel olacağını 
tahmin etmemiştim. İki taraf alabil· 
dığine ekin tarlaları .. bir da~ın et: 
rafında bir karyola somyesındekı 
yayın helezonları ~ali?de virajlara 
doğru yaslanarak ılerl~yoruz:. Oto
r.ıobil sanki vitese degıl de hır bur· 
guya takılmış gibi yükseliyor ... s~
r .n bir rüzgar esiyor.. Otomobılın 
tekerlekleri altından, çiller, keklik
ler kalkıyor ... Nihayet helezoni ini
yoruz: 

İşte Burdur gölü... Uçmaktan 
takatsiz kalarak yere serilmiş ko
yu mavi bir bulut .. ~~bi uzanıyor ... 
Öğle sıcağının butun ışıklarını, 
bütün t-oyalarını ve renklerini içi
\"Or da hazmedemiyor ve dışına vu
nıyor. Tepemizde kaynıyan güne
şe yerden rekabet ediyor ... 

Otomobil dağın bu burgusundan 
aşağı kayıyor •... Göl gittikçe büyü

r. düz ve kumsal sahillerinde 
yo ' b ~ 1 terliyor. Bu terler, ugu anıyor, 
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dumanlanıyor ve dağın eteklerini 
örtüyor ... 

Biraz ötede karşı sahillerde 
Burdur sessiz, sakin öğle uykusu
na yatmıt gibi uzanıyor ... Kül ren
gi şehir, bazı yerlerinde sanki u
zun ve mütenasip boylu sipsivri 
kavaklarla hem yere, hem semaya 
çakılmıt gibi ... Eğer bu kavaklar
dan çiviler olmasa, insan şehrin; 
bu hazan koyu mavi, hazan sapsa
rı ve hazan ayna gibi ve çok kere , 
de hiç yokmuş gibi görünen gölün 
kenarından akacağını zannediyor. 

V adiye iniyoruz: dağın üs
tündeki yayla serinliği bizi 

teşyi ederek uzaklaşıyor •. Daha i
niyoruz. Hararet artıyor ... Oto~o· 
bilin tavanı, fırından çıkmış yaglı 
bir börek tepsisi gibi başımıza ge· 

çiyor. A 
Şimdi Burdur gölü de a.rt~k ra

kımlara göre bukalamun gıbı ren
gini değiştirdi; göl daha berrakla§· 
tı, daha parladı. Artık ayaklarımı
zın dibinde kokulu ve çivitli bir 
patiska yatak çarşafı gibi uzanı
yor; ve kenarlarında hafif mene
vişler halinde buruıuyor ... 

Burada yol hafifçe bozuldu, O
tomobil yerin tozlu yumuşaklığı 
üzerinde iki eline iki takunya tak
mış bir kötürüm gibi sürünüyor; 
ve süründükçe de arkasından bal· 
ya balya pamuk halinde toz savu· 
ruyor. Bu güzel manzarayı bu toz
larla hallaç gibi atmasaydık ne iyi 
olurdu!. 

İşte Burdur'a giriyoruz: 
Göl tekrar koyulaştı. Patiska 

yatak çarşafının çividi tekrar faz
lalaştı. Uzaktan adeta Boğazı an
dırıyor. Soruyorum : 

- Bu gölden istifade edilir mi? 
_ Hayır, diyorlar ....• 
Ben önce tehevvür ediyorum. 

Tıpkı yukarıda hikayesini ~~lattı· 
ğım fransız ziraat nazırıA gıbı.... . 

Öyle ya, bizim malum şehırlı 
bilgiçliklerimiz vardır. s~, ~ayat 
demektir: ıu olunca ondan ııtıfade 

- Çünkü efendim, diyor bu su 
arseniklidir. Ne içilir, ne içine gi
rilir! 

O zaman bu suyun çok zavallı 
bir su olduğunu anlıyorum. Tıpkı 
yapma bir çiçek gibi 1 Ne kokusu 
var. ne hayatiyeti... 

Burdur gölü, Burdur'un etra
fındaki çıplak manzarayı kapıyan 
bir perukadır. 

Bilbao'ya 9000 

sandık kıymetli 

eşya .gönderildi 
Larochelle, 13 a.a. - Monte Al -

bcrtia vapuru saat 17 de Bilbao'ya ha
reket etmiştir. Bu vapurda, 1937 ha
ziranında Bilbao eyaleti mali müesse
seleriyle mahalli idaresinin buraya 
göndermiş olduğu 9000 sandık vardır. 
Malum olduğu üzere, bu sandıkların 
geri iadesi için son zamanlarda mah
keme kararları çıkmııtı. 

İspanyada sıcaklar 
Madrid, 13 a.a. - Bütün İspanyada 

şiddetli bir sıcak hüküm sürmektedir. 
Bugün Madrid'de gölgede 38, Sevil
de gene gölgede 35 derece sıcak kay
dedilmiştir. 

Türkiye Tiftik Cemiyeti 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin mena • 
fii umumiyeye hadim cen:ıiyetler ~ra
sına ithali İcra Vekillerı heyetınce 
kabul edilmiştir. 

Filistin yüksek komiseri 
Portıait' e gitti 

Kudüs, 13 a.a. - Filistin yüksek 
komiser Mac-Mihael bu sabah tayya
re ile Portaait'e hareket emiştir. Yük
sek komiser, Portsait'ten de İngil
tereye gidecek ve orada iki ay kadar 
kalacaktır. 

Bundan sonra Zonguldak'dan ge • 
}enler, muhtelif mevzular üzerinde 
köylülerle konuşulmuş ve öbek öbek 
toplantılar yapılarak milli şarkılar 
söylenmiı, milli oyunlar oynanmıştır. 
Köylü ve şehirli bayanlar biribirleri· 
ne derhal ısınmış, anlaşmışlardı 
Zonguldak'dan gelen kafile arasında 
bulunan nafıa memuru Ethem, ziraat 
müdürü Hüseyin, nüfus müdürü İh· 
san, Tapu sicil muhafızı Remzi, hu-
susi idare fidanlık memuru Emin, ı 
maarif müfettişi İbrahim, halkevi 
dershaneleri ve kurslar şubesi baş -
kanı Sedat Ataman taraflarından köy 
branşları dahilınde ve halkın anlıya
cağı lisanla köylüye malumat veril -
mit ve sordukları sualler cevaplandı
rılmıştır. 

Akşam üzeri köylüler halkevlilerle 
birlikte sahile kadar gelmiş orada 
çok doıtca ve kardeşce tezahürlerle 
zonguldaklı misafirlerini vapura bin
dirmişlerdir. Ayrılış sahnesi çok sa
mimi olmuştur. Zonguldaklılar krom 
vapuruna gitmek üzere sandal ve mo
törlerle rıhtımdan uzaklaşırken köy
lüler: 

- Gene buyurun, her zaman bek
leriz, sesleriyle onları gene davet e
diyor, kendilerinin de şehire bir zi -
yaret yapacaklarını söylüyorlardı. 

Krom saat 20.30 da Zonguldak'a 
vasıl oldu. Halkevliler evlerine dağıl
dılar. 

Zonguldaklıların Türkali ziyareti 
her iki taraf için de çok faydalı ol
muştur. Bu ziyaretlerin köylüler için 
ne kadar faydalı olduğu daha evelki 
gezintilerin verdiği hayırlı neticeler
le herkesin malUınudur. Köylünün 
dertleri alakadar daireler tarafından 
incelenmekte ve neticesi kendilerine 
'bildirilmektedir. 

Yoksul köylülere tuz ve sabun, okumaya hevesli çocuklara kitap ve ga• 
zete dağıtıldı, ve köylüler doktorlara muayene oldular. 

Bolvadın' de köylü İçin 
istif ad eli kurslar açıldı 

Kuraa İftirôk eden köylüler kıua büyükleriyle beraber 

Bolvadın (Hususi) - Bu sene kazamızın muhtar ve ihtiyar he
yetleri için bir kura açılmııtır. Kurala vazife hak.kında bet den ve ha· 
va taarruzların dan korunma çareleri bak km da da iki konf er anı ve
rilmiıtir. Deraler ve konferaular çok iatifadeli olmuıtur. Halkevimi
.ıin köycülük ıubesi son gece kuraa ittiri.k eden köylüler ıerefine 250 
kitilik bir ziyafet vermitt ziyafet n•li Ye umjmi bir bava içinde geç• 

-.iftir, 
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Ankara bölgesi yüzme birincilikleri 

Ankaragücü birinci 
. 

Gençlerbirliği ikinci 
Güneş 3 üncü oldu 

Geçen hafta başlamış olan bölge yüzme birinciliklerine dün saat 1 5 
de Karadeniz yüzme havuzunda devam edilmiştir. Müsabakalar Kara
deniz havuzunun etrafını dolduran büyük bir kalabalık önünde icra e -
dilmiş ve çok heyecanlı olmuştur. Müsabakalarda federasyonlar dairesi 
başkanı Ziya Ateş ve su sporları federasyonu başkanı Abdurrahman 
Benlioğlu bulunarak müsabakayı yakın alaka ile takip etmişlerdir. 

İzmir fuarında 

Yapılacak spor 
hareketlerinin 

...., 
programı 

'1939 İzmir enternasyonal fuarında 
muhtelif tarihlerde yapılacak spor 
hareketleri şunlardır: 

200 METRE SERBEST: Bu mü
sabakaya altı kişi girmiştir. Neticede 
Gazi lisesinden Nejat 2.56 3/ 5 daki
kada birinci, Güneşten Nihat ikinci, 
Ankara gücünden Hasan üçüncü gel
mişlerdir. (Nejadın derecesi yeni An 
kara rekcırudur). 

100 METRE SIRT ÜSTÜ: Bu 
müsabakaya dört kişi girmıştir. Neti
cede A. Gücünden Kamil 1.26 7 /10 
dakikada birinci, Gazi lisesinden Fa
ruk ikinci, Ankara gücünden Sami ü
çüncü gelmişlerdir. (Kamilin derece
si yeni Ankara rekorudur). 

50 METRE SIRT ÜSTÜ KÜ
ÇÜKLERE: Bu mücabakaya 9 kişi 
girmiştir. Neticede Bülent Eken 
43.4/5 saniyede birinci, İhsan Kurt i
kinci, Tahsin Güneyit üçüncü gel
mişlerdir. 

ULUS 

Fennin halletmeğe uğraştığı 

büyük ve esrarı ı muamma : 
• 

ATOMKUVETI 
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Paris'te profesör F. Jolio ve Ma
dam !ren Küri'nin laboratuvarındd 
sessiz ve sadasız bir halde, devrin en 
muazzam bir keşfi hazırlanmaktadır. 
Bu keşif dünün bütün hayallerini ha· 
kikate kalbedecektir. • Jol Vern ve 
H. G. Welk'in bahsettikleri hariku -
tadelikleri gölgede bırakacak olan bu 
tetkiklerin aeviyesine şimdiye kadar 
hiç bir ilmi ihtira yetişememiştir. 

Yeni bir davayı halledecek olan bu 
tecrübelerle, tabii kuvetlerin en büyü 
ğünü, atom kudreti elde edilecektir. 
Yeni tecrübelerin istihdaf ettiği ga
ye, insaniyete, bugünkü sanaY,ide mev 
cut kudretlerin kat kat üstünde bir 
kudret bfhşetmektcdir. 

Büyük mikyasta tahakkuk etmiş o
lan bu tetkiklerle, kıymeti 300-400 ku 
ruş olan 100 gram üranyom madenin
den, 2.000.000 ton kömürün yanmasın
dan husule gelecek olan bir kudret 
elde edilecektir. Yani bir avuç maden 
den o kadar çok enerji elde edilecek
tir ki, bu kadar kudret bugünkü alet
lerle elde edilmeğe çalışılsa, 10 bey
gir kuvetinde bir motörü, bilafasıla 
tam iki asır çalıştırmak icabeder ! 

Meydana çıkarılan esrar 
Marifetli olduğu kadar da nazik O· 

lan bu tecrübeler sayesinde ilim, otuz 

senedenberi atomun en ince esrarına 
nüfuz etmiş bulunuyor. Tabiat tara -
fından en kıskanç bir şekilde gizli tu

tulan sır nihayet meydana çıkarılmış 

ni mitralyözlerdir. Radyom atomları 
intişar ederken, kendi terkibini boza
rak kendi meddesinden küçücük par
çalar gönderir. Radyomun müthiş sü
rati ve son derece nüfuz kuveti saye
sinde, birkaç sene evet ingiliz alimi 
Rutherford, bir takım unsurların a -
tom kalelerini bombardıman etti. 

Rutherford, bu acayip teşebbüste 

muvaffak oldu. Hemen hemen imka -
nı olmıyan bir şeyi tecrübe etti. Fa
kat ne çalı;ış 1 Bir atom nüvesini in
filak ettirmek için on milyon radyom 
mermisi attı. Bu kadar atıştan sonra 
atom nüvesine ancak bir kere isabet 
ettirebildi. Bundan da anlaşılır ki, 
sarfedilen radyom infilak ettirilen a
toma nazaran milyonlarca fazlaya 
malolur. 

Profesör Miethe, aynı şekilde rad
yom bombardımanlariyle civadan al
tın yapmağa muvaffak olmuştur. Fa
kat bu kimyevi altın, kendisine iki 
bin misline malolmuştur. 

Bu bombardıman işi yarıda bırakıl
madan, buna ingiliz alimi Chadwick 

ile profesör Fermi de sabır ve taham
nıülle devam etmişlerdir. "Nötron" is

mi verilen yeni mermilerle atom nü
vesini oldukça hırpalamışlardır. Nöt· 
ronlar 30 santimetre kalınlığındaki 

bir kurşun plakadan ferah ferah geç

mektedir. 

_.,_ 
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İki kafadar Bayan 

Güpe gündüz sarhoş 
olmuş, nôra atmışlar 

Ayıhnca polisleri tanıyamadılar 
Şaziye ve Muzaffer adlarınadki iki arız olmuş ve merkezin misafir c~:t .. 

bayan iki iyi ahbaptırlar. Kendileri · dikleri odasında ertesi sabahı bu yan 
nin mazileri hakkında size uzun boy- sermesti içinde geçirmişler. 
ıu mallımat veremiyeceğime mütccs- B b .k. h t - h"d'sen·n . . .. .. .. . . k en, u ı ı a uncagızı, a ı ı 
sırım. Çunku boyle hır ışe kalkışma . t . .. .. .. .. h t b"' su n . .. .. .. .. .. . er esı gunu curmumeş u uro nu 
emnıyet mudurluğunun koca bır dos-

1 
k ·d d b" k d l" d t on orun a, ır anape e po ıse er 

yasını aynen okumıya yeltenmek o. k .. d "" c. . k dı"sı" n"ı . .. • . yanar en gor um. !iazıye, en 
tur, kı bu guç ... Sonra elalemın haya- b" .. 1 k k 1 d t den po .. .. .. _ ır gun eve ara o a ave e -
tını kalkıp onunuze sermege de hak· lise : 
kım yok. s · · b b ı • . - enın sıman ana ya ancı ge mı• 

Şaziye ıle Muzaffer beraber gezer, dı"yord f k t d tanıdıg- ı .. .. yor, u, a a nere en • 
beraber tozarlar. Geçen gun de oyle b" t" 1 .. ha· 1 . . mı ır ur u .ır ayamıyorum. 

yapmış, bır müddet beraber gezmış, Öteki de karakolda ayıltmak için 
tozmuş, sonra da bir münasip yerde .. .. t 0 . yuzune avuç avuç su aşıyan uzu 
oturup gene beraberce kafayı çekmı- boylu bir memurun simasını pek ya-
ye başlamışlardır. Ama dozunu mu b b lmuyor fakat da bu tanı· 
k 1 

• k" . . . d.. ancı u , o 
açırmış ar, ıç ının sertıne mı uş· kl - d ld·-· · b" tu·· lil .. . . .. . • _. şı ıgın .nere en ge ıgını ır r 

muşler, yoksa vakıt mı munasıp deg!l h f d bul p çık a 0 du . . a ızasın a u ar mıy r . 
mış, ne olmuşsa olmuş Şaziye ıle Mu- Al 1 1 tahk"k s d şt r . . . . . e usu ı ırasın a ara ı ı-
zaffer kendılerını bılmıyecek hale 1 • 1 d b" · d " hk" · t" . _ an ış er en ırı e ma umıye ısa-

gelmışler ve böylece sokaga fırlamış- b k ....ı ı d - d Ahb a 
1 

ı a,. u .. up o ma ıgı ır. ap ç vuş-
ar... lar bu suali cevapsız bırakmadılar. 

Vakit öğleden evet saat on, on bir Bir ağızdan : 
sularıdır. Dehşetli sıcak vardır, güneş _ Var, dediler. 
insanın beyninde kaynıyor. İşte iki _ Çok mu? 
ahbap çavuşun Ulus meydanında nara Biribirlerinin yüzlerine baktılar. 
savurmaları böyle bir zamanda olu· Çok oldug- unu biliyorlardı, fakat bu. 
yor. nun hesabının altından kimin çıkabi-

Sarhoş narası nasıl olur? Asarım, leceğini kestiremiyorlardı. Nihayet, 
keserim, biçerim.. Etraflarına halk müddeiumumilikten istendi. 

FUTBOL: Ankara, İstanbul ve İz
mir muhtelitleri arasında yapılacak · 
tır. Bunun haricinde alakadarlarca, 
bir beynelmilel müsabaka yapılması 
derpiş edilerek bir yunan takımı da
vet edilmişse de gelen cevapta, mev
sim dolayısiyle Yunanistan'da futbol 
faaliyeti tatil edildiği ve bu münase
betle takım gönderilemiyeceği bildi -
rilmiştir. 

1500 METRE SERBEST: Bu mü- tır: ne kadar küçük olursa olsun, he.r 
sabakaya dört kişi girmiştir. Neticede atom bir dünya, minimini bir güneş 
30.8 dakikada Güneşten Nihat birin- manzumesidir ... Atom nüvesi olan kil
ci, Ankara gücünden Salih ikinci gcl- çücük bir güneşle, onun etrafında 

Fakat profesör Jolio'nun yeni bul
duğu atom kırıcı bombardıman sila
hı bambaşka, hem de kuvet itibariyle 
diğerlerine çok üstündür. 

Yeni atom mermisi, bir atoma isa
bet edince, atomdan otomatik olarak 
bir parça ayrılıyor, yanında bulunan 
atoma çarpıyor. Bu atom mermisi 
çarptığı atomu derhal tahrip ediyor, 
çökertiyor. İkinci atom, parçalanıp 

toplanmış, aldırmamışlar. Kendilerini 
ayıltmıya çalışanlara küfür etmişler; 
güneş beyinlerine vurdukça onlar a -
zıtmışlar. 

Derken polis yetişmiş. Fakat değil 
yakalayıp merkeze götürmek, hatta 
yanlarına yaklaşmak dahi mümkün 

Gelen liste korkunçtu. Ama neler, 
ne çeşit suçlar, ne çeşit eczalar yok? 
kolleksiyon yapmışlar: tahkirden, ya· 
ralamaktan, sirkatten, sarkıntılıktan .. 
HUiasa aklınıza gelen her çeşitten 
birkaç kere mahkemeye uğramışlar, 

hem de yalnız uğramakla kalmamış, 

boş da çıkmamışlar •.• 

üç tehir muhteliti arasında yapıla
cak maçlar, İzmir Alsancak stadında 
bir devreli tik usulü ile icra edilecek
tir. Maç tarihleri 2, 3 ve 4 eylüldür. 
Müsabakalar neticesinde birinci çıka
cak takıma fuar komitesince büyük 
bir kupa hediye edilecektir. Bu müsa
bakalara f9tbillı edecek belge kafile

leri birisi idareci ve on dördü oyuncu 
olmak Uzere 15 kitiden ibaret olacak-

tır. 

OÜllEi: ~ tanbul ve ta
mir takımları arasında serbest güret 
mUıabakaları yapılacaktır. Müsabaka 
Jar fuar tiyatro salonunda her gün 
17.30 da batlayıp 20.30 da bitecektir. 
Müsabaka tarihleri 26, 27, 28 ve bu 
müddet kafi gelmezse 29 ağustos 
günleridir. 

mişlerdir. 

ATLAMALAR : Bu müsabakaya 
beş kişi girmiştir. Neticede Gençler 
Birliğinden Bülent birinci, Harp o
kulundan Ziya ikinci, Harp okulun
dan Fevzi üçüncü olmuşlardır. 

4 X 200 BAYRAK YARIŞI: Bu 

müsabakaya iki takım girmiştir. Ne

ticede Nejat, Nusret, Bülent ve Keş-

fiden mürekkep Gazi lisesi takımı 
IZ.57 6/10 dakiliada birinci, Xlmil, 
Sami, Hasan ve Salim'den mürekkep 
Ankara gücü takımı ikinci gelmiştir. 

hayret verici derecede bir hızla dö -
nen seyyarelerden mürekkep bir man 
zumedir. Bu aeyyareler elektronlar -
dır. Bu elektronlar, bu atom nüvesi
nin düz tarafında fır fır dönerler. E
lektronlara bu son derece sürat veren 
ICY· atomun nüvesinde mevcut. Kor
kunç bir seviye farkı kuvetidir. Ato
mun üzerindeki bu enerjiyi serbest 
bir hale koymak, onu yakalamak için 
atomun içine kadar nüfuz etmtk kafi 
deflJdir. Atom nUveaini infilik etti
rerek içindeki kuvet deposunu açmak 
lazımdır. Atom ise, her maddede bol 
bol mevcuttur. 

Mini.mini bir kalenin 
bombardımanı 

olmuyor. 
Şaziye gözüne ili§en polise dcmij 

ki: 
- Ben aeni filin yerden tanırım. 

yuvarlanırken ilçilncil bir atom kale- Senin cemaziylilevelini bilirim. Bana 
ainin üzerine iniyor, bir dördüncü, karııamazaın; yoksa ... 
bir beşinci.. Böyle umumi bir atom ~.. Muzaffer daha üst perdeden al-

inhidamıdır ba§lıyor ve süratlc ve mış: 
tiddetle etl'a1i sirayet ediyor. .- Heeee~y, ~emiş, ~~ze bakın bize .. 

Bız on sekız mılyon turk kadınından 
itte buna ,umumi atom infilikı ia- ( f) iki tanesiyiz. Bize el dokundurmı

mi verilmektedir. Milyarlarca ato- ya yürek ister. Defolun turadan .. Gö
züm görmesin sizi .•. mun nüveleri parçalanarak, hararet 

şeklinde muazzam bir kudret meyda

na geliyor. Bunu yapan da, bir tek a
İşte profesör Jolio, Madam Iren tomun çekirdeğine isabet ettirilen bir 

Polisler elbette ki bu türlü sarhoş 
palavrasını daha fazla dinlememiş, 
nazikane kollarına girmiş ve kendile
rini anafartalar merkezine davet et -
mişler. Küri ile Kembriçt'e bir takım meşhur mermidir. 

Burada çok ince bir nokta var: ve-
rilen cezaların infaz edilip edilmemiı 
olması, tekerrür maddesinin tatbikin
de hayli mühimdir. Hapis cezalarının 
vakit geçirilmeden infaz edilmit ol -

duğu muhakkak; fakat aradaki para 

cezalarının alınıp alınmadığını anla. 
mak hiç de kolay olmuyor. Defterdar
lık müddeiumumilikten sorulan bu 
türlü suallere çok uzun tetkiklerden 
sonra cevap verebiliyor ve o zamana 
kadar da suç meşhut suçlar kanunun
dan çıkıyor ve umumi hükümlere gi
riyor. 

Müsabakalar neticesinde takım he
sabiyle birinci olacak bölgeye fuar 
komitesi tarafından büyük bir kupa 
ve ayrıca her kategorinin birinci ve 
ikincilerine de birer madalya verile
cektir. 

Bu suretle bayrak yarışı için kon· 
mu şolan şilt mükafatları kulüplere 
münhasır olduğundan geçen haftaki 
türk bayrak yarışı şildi Gençler Bir
liği takımına, bu haftaki 4 X 200 bay
rak şildi de Ankara Gücü takımına 
hediye edilmittir. 

Bugün, acaip olduğu kadar kor

kunç olan bu hadisenin mckanizması
MaJam olduğu üzere atomun niive-

İngiliz ilimlerini meşgul eden mese
Gazi lisesinin derecesi yeni Anka- le budur. 

Yolda giderken kalender çift, ağız
larına gelen binbir çeşit sözü söyle. 
mektcn, fariğ olmamışlar. Halk peş -
lerinde, berikiler önde karakola kadar 
gitmişler. 

Şaziye ile Muzaffer koridorda bir 
hayli beklediler, defterdarlıktan ce
vap gelmeyince kendi tabirleriyle 
"yıldırım mahkemesi., ne çarpılmak· 
tan kurtuldukları için, biraz da se
vinçle, gene polislerin önünde olaralıc 
seke seke merdivenlerden indiler ve 
uzaklaştılar. Dosyaları da mahkeme -
ye aevkolundu. 

Bu müsabakalara iştirak edecek böl 
ge takımları idareci dahil her siklet
ten birer kiti olmak üzere sekizer ki
tiden mürekkep olacaktır. (a.a.) 

Talat Paris'te 
idmanlarına 

Clevam ediyor 
Paris, 13 a.a. - Bisiklet sporunda 

terakki etmek üzere Fransa'ya gelmiş 
olan Talat Tunçalp çalışmalarına ve 
muhtelif pistler üzerinde idmanlarına 
devam etmektedir. Son girdiği yarış
lardan birinde kuvetli birkaç amatör 
kotucuyu yendikten sonra 21 koşucu 
arasında finale kalmıı ve bu son ko
ıuda on santimetre kadar geri kala
rak ikinci olmuştur. 

Auto gazetesi, "güzel bir türk ıam-

ra rekorudur. 

Puvanların tasnifi neticesinde 113 
puvanla Ankara gücü birinci, 58 pu

vanla Gençler birliği ikinci, 52 pu

vanla Güneı kulübü üçüncü olmuş · 
!ardır. 

piyonu" başlığı altında Talat'tan şu 
suretle bahsetmektedir: 

"Bu şampiyonu dün pist üzerinde 
koşarken gördük. İki yüz metre üze
rinde 12 saniye 1/5 gibi bir derece al
dı. Adaleleri mükemmel olan, bisik
let üzerinde çok güzel bir duruşa ma
lik bulunan türk şampiyonu Talat, 
bize, yakında memleketine gideceğini 
ve fakat kış velodromundaki yarışla
ra iştirak etmek üzere yine Paris'e 
avdet edeceğini bildirdi. Talat yalnız 
pistte değil yol üzerinde de iyi koş
maktadır. Kendisiyle beraber çalışan 
Ruinart'ın diğer şampiyon namzetleri 
bunu bizzat tecrübe etmişlerdir. 

İşte bir atlet ki yakında kendisin
den bahsettirccektir.,, 

Balkan bisiklet ıamplyonasına 
iıtirik ettirilecek takımımız 

On gün idmandan sonra eylülün 

ikisinde Bükreş'e hareket edecek 
Haber aldığımıza göre, 8 ili 14 eylül günlerinde Bükreş'te ilk defa ya

pılacak olan Balkan bisiklet şampiyonasına ittirak ettirilecek takım, ıu su
retle tesbit edilmi§tir: 

Ankara'dan: Orhan Suda, Nuri Kuş ve halen Paris'te bulunan Talat 
Tunçalp. Eski şehirden: Faik. İstanbul' dan: Bekir Beret. İzmir' den: Bay
ram, olmak üzere altı bisikletçiden ibarettir. 

Ekipimiz, takım halindeki idmanlarını tamamlamak üzere 20 ağustosta 
federasyon fahri mütehassısı Cavit Cav'ın idaresi altında İstanbul'da bulu· 

nacaktır. 

On gUn devam edecek olan bu idmanlardan sonra takımımız 2 eylülde 
Köstence yolu ile Bükreı'e hareket edecektir. Paris'te bulunan Talat Tun· 
çalp da takıma Bükreı'te iltihak etmit olacaktır. (a.a.) 

si atomun kendisinden çok daha kü -
çüktür. Bir atom çekirdeği bir milya

rın on milyon misli büyültülecek olur 

sa, ancak o zama l bir kum tozu kadar 
olabilir. Hakikaten, bir toz dünyaya 

nazaran ne kadar küçükse, bir atom 
çekirdeği de bir toza nispetle o kadar 
küçüktür. Şüphe yok ki, bunlar cesa
ı.ıctleri, bizim alıştığımız büyüklüğün 
ölçülerinden ve nevilerinden çok aşa
ğıdır. Bizim, o derece bir küçüklüğü 
tahmin etmemize imkan yoktur. 

O halde, atonıun çekirdeği olan bu 
mini mini kalenin kapılarını .ıasıl aç· 
malı? Bu son derece küçük ciaimcik

leri nasıl parçalamalı? Şüphesiz atom 
kalesinin merkezine kadar nüfuz ede

bilecek küçüklükte mermilerle bom • 

bardımana geçme~ suretiyle! .. 

Bunun için, madenlerin en kıymet· 
lisi olan radyom madenini, atom çe -
kirdeğini parçalıyacak olanların em
rine amade bulundurmak icabeder. 
Radyomun her pa~çası, boşluk dahili
ne küçük bombalar yollıyan minimi-

Hatayda amatör yüzme 

müsabakaları yôpılôccik 
Hatayın kurtuluı bayramı günü İs

kenderun'da federasyon tarafından 

yaptırılan yüzme müsabakaları orada 
büyk rağbet gördüğünden federasyon 
bu müsabakaları tekrarlamağı faydalı 
bulmuı ve bu münasebetle büyük mik 
yasta serbest amatör yüzme müsaba • 
katarı tertip etmiştir. Bu suretle Ha· 

nı bununla uğraşanlar da dahil olmak 
üzere hiç kimse izah edemiyor, sırrı

na eremiyor. Yalnız bugün elimizde, 

atom kudretinin kaynağını açan bir 

anahtar vardır. 

Paris'te J olio laboratauvarında, ve 
Kembriç'te, bu itle mütemadiyen meş
gul olunuyor. Büyük mikyasta yapıl
makta olan tecrübeler nerede ise so
na ermek üzere. İnsan oğlu tarihte ilk 
defa olarak, tabiatın, ham maddenin 
içine gizlediği en kıymetli bir şeyi 
çıkarıyor: atomun o bakından gelin -
mez kudretini! ... 

Daha şimdiden, bu muazzam ku
vetleri ehlile§tirip işimizde kullana -
cağımız günler çok uzak değildir. 

O zaman, artık kömür çıkarmak i
şin toprakaltlarına inmiycceğiz. Ma· 

den kömürü, petrol ve gaz tamamen 
kıymetlerini kaybedecek. Şelalelerin 

altında dönen sayısız turbinler kaldı

rılıp müzelere konacak. Atomun dai· 

mi ve tükenmez kudreti bundan son
ra, tekniğin bütün ihtiyaçlarını kar -

şılayacak. Koca bir transatlantiği Av

rupa'dan Amerika'ya sürüklemek için 

birkaç gram çakıl taıı kafi gelecek. 
Adi bir çakıl taşının atomları beş yüz 
senedenberi madenleri altın yapmak 
için simyacıların aradığı sihir kuveti
ni haiz o muhayyel taş, bu muhteşem 
ihtira sayesinde bulunmuş olacaktır: 
halbuki ne zamandır ayaklarının al
tında duruyormuş 1 

Pari - Midi 

tay halkının yüzme sporundaki inki - !l•••••••••••••
şafını temine karar vermiştir. Hatayın 
kurtuluıu dolayısiyle 24 temmuzda 
İskenderunda yapılan Hatay kupası 

yüzme müsabakalarında İçel ve Sey • 
han yüzme kafilelerinin gösterdikle -
ri intizam ve disiplin takdire pyan 
görülerek Beden Terbiyesi genel di -
rektörlüğünce mekQr bölge batkanlık 
ları del~l .. tiyle &Dorculara teıekkür e
dilmiıtir. 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
müteha11ıaı 

Adliye yanı Genç Apt. No: 7 
Muayene saati 10-19 Tl: 1323 

2416 

Orada - su tedariki suretiyle -
ayılmaları pek uzun sürmemiş ama, bu 
sefer de kendilerine bir sersemliktir 

Şanghay'ın garbındaki 
varoşlara Çin kıtaları 
bir taarruz yaptllar 

. 
iki saat süren bir muharebe oldu 

(Başı 1 incı sayfada) 

rindeki istasyonu hücumla zapt et -
miştir. Oradaki japon nöbetçi kolla -
rı tamamen imha edilmiştir. 

Fran•ızlar ihtiyat teJbirleri 
alıyor 

Honghong, 13 a.a. - Chekiai ajan
sından: 

İmtiyazlı fransız mıntakası ma • 

kamları, ıanghayda başlamış olan mu

hasamatın ikinci yıldönümüne inti . 
zaren bir takım ihtiyat tedbirleri al
maia başlamışlardır. Japonlara gelin
ce onlar da şatıghay civarındaki sev
külceyt noktaların kiffesinde ufak 
mikyasta blokhavzlar inşa etmekte -
dirler. 

lngiltere Tolıyo'ya yeni 
talimat gönJerJi 

Londra, 13 a.a. - Yarı resmi bir 
menbadan öğrenildiğine göre, Tok -
yodaki ingiliz sefirine yeni talimat 
gönderilmiştir. Bu talimat, hemen he
men münhasıran Ticnçindeki imtiyaz 
lı ingiliz mıntakasında nizam ve asa · 
yişin muhafazasına mütaallik olan si
yasi mesele hakkındadır. 

İngiliz sefirine iktisadi meselelere 
mütaallik olarak yeni talimat veril -
mittir. Fakat sefirin yapacağı görüı-

meler esnasında bu meselelere de teJ
mihde bulunması ihtimal dahilinde -
dil. 

Hükümet ile sıkı münasebetleri bu
lunan mahfiller japonya hükümetinin. 
nakdi ve iktisadi meselelerin mahalli 
inzibat ve idare meseleleriyle birlik • 
te aynı zamanda halledilmesine teşeb
büs edilmemesi halinde, yeniden mü
zakerelere girişmekten imtina etmek
te olduğuna dair haberlerin doğru o
lup olmadığı hakkında bir gilna ma • 
h1mat almış değildir. 

Çin'deki amerikan emlak 
ve tebacuı 

Vaşington, 13 a.a. - Japonya'nın 
Vaşington elçisi hariciye nezaretme 
giderek çindeki Amerikan emlakine 
ve tebaasına riayet edilmesi hakkın . 
da Tokyodan yeni emirler verildiğini 
bildirmiştir. 

lngiltere aleyhinde bir miting 
Pekin, 13 a.a. - Cumartesi günü 

akşamı Pekin'de elli bin kişinin iş

tirak ettiği İngiliz aleyhtarı bir mi
ting yapılmıştır. Bu mitingden sonra 
binlerce çinli ve bin kadar japon. so
kaklarda alay halinde dolaşmıt ve el
lerinde İngiliz alchytarı cümleler ya
zılı bayraklar olduğu halde ingiliz bil 
yük elçiliği binası önünde tezahürler 
de bulunmuılardır. 
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T. C. l İ R AA T BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en u SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 • 500 .. 2.000 .. 
4 .. 

40 
ıno 

llO 

160 

.. 

.. 

250 
100 
50 
40 
20 

.. 
.. 
" .. 

ı.ooo 

4.000 " 
5.000 .. 
4.800 "" 
3.200 "' 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlaııivle verilecektir. 

Kur'alat senede 4 defa. ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerind" çekilecektir. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -- -
~ 100 aboneli otomatik telefon ~ - -- -
~ santral memuru ahnacak -

------- ---- -- ----------
türkiye Demir ve (elik f abrikalan Müessesesi 

Müdür'üğünden : 

------- --E: 100 aboneli otomatik bir telefon santralını idare, ti.mir :: = ve bakımını müstakillen tedvir edebilecek evsafı haiz tec· E: 
E: rübeli bir telefoncu alınacaktır. := 
§ Verilecek ücret, alakadarın gösterebileceği kabiliyete gö-§ 
= re ayda 120. 200 liradır. = = lstklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü =: -E: veya lsta·nbul Şubesinin Personel Servislerinden temin ede- :E 
E: bilecekleri İ! talepnamelerini doldurarak tahııiJ ve hizmet E: 
E: vesikalariyle birlikte bir istida ile doğrudan doğruya Kara- -
:E bük'te Müesseııe Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. =: = ~1 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~-- ~·~~--~--~------~------~ 

Vilôyetler 

Bir kimyager aranıyor 
Buraa Belediye Riyasetinden: 

Bursa belediyesinin 55 lira maaşı 
aslili veyahut 165 lira ücreti şehriye· 
1i ve en ziyade gıdat tahlillt ile meş 
gul olacak bir mUtehasısıı kimyager . 
liği münhaldir. 

Gıdai tahliliitta mütehassıs kimya 
ger vesikasını ve sair evsafı kanunı 
yeyi haiz olup da bu kimyagerliğe ta· 
lip olanların tanzim edec~kleri tercU
meihall varakasiyle evrakı müsbite . 
}erinin tasdikli birer suretini bir isti. 
daya bağlıyarak ~ört kıt_a ~.s · 6 eba 
dında fotoğraflarıyle bırlıkte 15. 8. 
939 tarihine kadar belediye riyaseti 
ne müracaatları ilin olunur. 

(3116) 13063 

1 20 ~öp kamyonu ahnacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Temizlik i§leri için alınacak 20 a· 
det çöp kamyonu kapalı zarf eksilt · 

mesine konmuştur. İhale 28.8.939 pa· 
zartesi günü saat 15 rle İıtanbul bele 
diyesi daimi encümc-ninde yapılacak 
tır. Muhammen becı::li sııooo lira ve 
ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 

270 kuruş mukabilinde İstanbul lıcle· 
diyesi fen işleri müdürlUğünuen alı· 
nabilir. Taliplerin 939 yılına ait tica
ret odası ve bu gibi i~ler ile i~tigal 
ettiklerine daıı ihaleden ~ gün evel 
fen işleri müdürlüğüne müracaatla a
lacakları ehliyet vesikaları ve Hk te
minat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazır!ıya
cakları kapalı zarflarını ihale günü 
saat 14 de kadar İstanbul belediyesi 
daimi encümenine vermeleri. 

(5503/ 3292) 13344 

ULUS 

1 nşaat mü na kasası 
2 - Arttırma 21. 8. 939 pazarteıı;i 

günü saat 15 de Çankırı orman veçir
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün. ge müdürlüğü binasında yapılacak -

den : tır. 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme - 3 - Çamın beher metre mikap gay
ye konulan iş: Çanakkale jandarma ri mamul muhammen fiyatı "460,, kök 
pavyonları yanında yapılacak iki der- narın "400,. kurugtur. 
sane ve bir ahır inşaatı olup bedeli 4 - Muvakkat teminat "1178" lira 
keşfi 34.182 lira 12 kuru~tur. "16" kuruştur. 

2 - Bu işe ait evraklar ıunlardır: 5 - Arttırmaya iştirak edecek istek 
A - PJan liler 2490 sayılı kanun hükümlerine 
B - Eksiltme şartnamesi göre evrakı müsbiteleriyle teminat 
C - Hususi ıartname mektuplarını ihaleden bir saat önce 
D - Fiyat bordrosu mesaha cetve· komisyona vermiş bulunmaları lazım-

li keşif hülasaıı dır. Bu müddet zarfında evrakı müs-
E - Mukavele projeai bitelerini vermiyen taliplerin itiraz 
F - Bayındırlık iıleri genel prı . hakları yoktur. 

nameai 6 - İstekliler şartname ve mukave· 
G - Teıviyei tilrabiye ve kargir in le projelerini görmek istedikleri za-

şaata ait fenni şartname. man Çankırı orman çevirge müdürlü-
L - Dahili elektrik tesisatına ait Iü ile Ankarada orman umum müdür-

fenni ve hususi şartname lüne müracaat etmeleri. 
3 - İhale 21. 8. 939 tarihine rastlı· (5838/ 3561 13537 

leri için 939 senesi ticaret odasından 
alınmış vesikalariyle bir hafta evel 
nafıa müdürlüğünden ehliyet vesika
sı almış olmaları. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 
(126) liradır. 

8 - İstekliler yukarıda yazılı gün 
ve saatte vilayet daimi encümeninde 
bulunmaları ilan olunur. (13712) 

Kazalar ;·,. 

Ambar yaptırılacak 
Karacabey Harası Müdürlüğün

den: 
Müessese merkezinde 35674 lira 78 

kuruş keşif bedelli yem anbarı inşa

sı kapalı zarf u:.uliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 21 ağustos 939 
pazartesi günü saat on beşte Bursa 
veteriner müdürlüğü dairesinde yapı 

yan J?azartesi günü ıaat 15 de nafıa S h"' f • f f 1 k lacaktır. 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 1 1 eSISa yap iri aca Muvakkat teminat 2675 lira 60 ku· 
komisyon huzurunda yapılacaktır. Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü- ruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta- ğünden • z Bu işe ait malf, fenni, ı1artname, mu 
!iplerin 2563 lira 66 kuruşluk muvak- 1 - Eksiltmeye konulan iş: Tun • kavele proje ve kegif iki lira bedel 
kat teminat vermeleri ve ihale günün celi vilayetinde Sin ve Mameki kışla- mukabilinde hara muhasebesinden ve
den B gün evel vil:i.yet makamına mü- tarı sıhi tesisatıdır. Bu itin keşif be· rilir. 
racaatla alacakları ehliyet vesikaları- deli 23688.60 liradır. Taliplerin Bursa nafıasında alacak
nı komisyona vermeleri lazımdır. 2 - Bu işe ait gartname ve evrak lan bu işe ait ehliyet vesikası teminat 

5 - İnşaat müddeti 30. 4. 940 tari - şunlardır: ve sair evrakiyle birlikte 2490 numa· 
hine kadardır. A - Eksiltme şartnaIIJesi, ralı kanunun hükümleri dahilinde tek 

6 - Teklif mektupları yukarıda B - Mukavele projesi. lif mektuplarını eksiltme günü saat 
yazılı gUn ve saatten bir saat evetine C - Bayındırlık işleri genel şart • on dörde kadar Bursa veteriner mü 

14. 8. 1939 

bu talimatta sayılan evrakı müteferri· 
ayı havi olması şarttır. 

5 - Takarrür edecek bedelinin % 
20 si işe bilfiil mübaşerette, % 60 şı 
tekmil harita, resim ve raporlarının 
daireye tevdiinde ve bakiye % 20 siy
le teminat akçesi işin ait olduğu ve· 
kaletlerce kati tasdikinde verilecek
tir. 

6 - 22 ağustos 939 salı günü saat 
16 da Karacasu Belediye dairesinde 
daimi encümen huzurunda ihalesi ya
pılacaktır. 

7 - Dellaliye resmi, mukavele ve 
saire bilumum masraf ve vergi talibi
ne aittir. 

8 - Fazla malCımat almak istiyen
ler Karacasu Belediyesine müracaat 
etmelidirler. 13627 

Jandarma dairesi yaphnlacak 
Haymana Kaymakamlığından: 

Haymana kazasında mevcut plan 
mucibi yeniden inşa edilecek jandar 
ma dairesinnin 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
keşif bedeli ( 5000) liradır. 

Teminat muvakkat (375) lira Hay 
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 komiayonu gö • 
görebilirler kanunen lazım gelen ve • 
saikleriyle birlikte müracaatları ilan 
olunur. 13711 

kadar makbuz mukabilinde komisyo· namesi, düdüğüne içtima edecek Hara inşaat 
na verilmesi lazımdır. Posta ile gön- D - Keşif hülasa cetveli. komisyonuna tevdi etmeleri şartname Su borusu ve aksamı ahnacak 
derilecek mektupların saat 14 de ka • E - Hususi şartname, vesair evrakı görmek isteyenlerin Ha 
dar komisyona gelmiş olması şarttır. F - Yapı itleri umumi ve fenni ra muhasebesine müracaatları. 

Postadaki gecikmeler kabul edil • şartnamesi. (5753/ 3512) 13534 
mez. (5 752ı3sıı)' 13482 G - İlteyenler bu işe ait evraktan K I f 1• ( yapı işleri umumi ve fenni şartname apa 1 zar usu ıy e 

1 n.saat m ünakasôsı siyle bayındırlık işleri genel şartna • 
mesinden maadasım bir lira mukabi - eksiltme ilanı lzmir Belediyesinden : 

Yapılmakta olan rocuk hastanesi linde Tunceli Nafıa mildürlüğünden 
s ı b'l' ı B d ı k · 1 • Nevıehir Belediye Reiıliiinden: nin harici sıvası dahili bölme duvar satın a a ı ır er. ayın ır ı ış erı ge- . . . 

nel tartnameleriyle yapı itleri umumi . 1 - ~ksıltmeye konulan ,11 bel~dıye 
lan ve harici doğramalariyle çatısı ve fenni şartnamesini görmek isteyen bın~sı ınş:atı~ır. İnşaata aıt ke§ıf be 
nın bir kısmının inşası baımühen - ler Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz deh (22091) lıra (34) kuruştur. 
dislikten 175 kuru§ mukabilinde teda- olarak görebilirler. 2 _ Bu i~e ait ~artnamel~r: 

Ödemiş Belediyesinden: 
Su tesisatı ilavesi için ( 4758) dört 

bin yedi yüz elli sekiz lira muhammen 
bedelli çelik jüte asfalt yüksek tazyi· 
ke mütehammil boru ve akaamı açık 

eksiltmesine talip çıkmadığından ek
siltme 17. 8. 939 tarihine rastlıyan per 
şembe günü saat on beıe kadar u:zatıle 
dığı ilan olunur. 

(2922/ 3776) 13732 

Kapah zarf la inıaal eksiltme ilanı 
rik edilecek keşif proje ve §artname· 3 - Eksiltme 15. 8. 939 sah günü A - Eksıltme ıartnamesı 
si veçhile kapalı zarfla eksiltmeye B M k 1 · · Kazova saat 15 de Tunceli Nafıa mildürlü - - u ave e proJesı 
konulmuştur. Muhammen bedeli 34655 C H i f t - .. d 

Müdürlü-inekhanesi 

r 35 k 
1 

'h 1 · 25 8 939 ğünde kapalı zarf usuliyle yapılacak· - usus ennı şartname gun en : 
ıra .. u~uı o up ı a _esı . . tır. D - Keşif ve karar cetvelleri . 1 - Tokat vilayetinde Turhala al • 

cuma gunu saat 17 dedır. 2490 sayılı 4 Ek .1 . b·ı k. . . 3 E"k ·ıı 15 8 939 tari"':nde tı kilometre mesafede ziraat vekaleti • . . - aı tmeye gıre ı me ıçın ıa- - sı me . . •y 
kanunun. tarıfatı dahılı.nde haz~.rl~n • teklilerin 1776.65 lira muvakkat temi- salı günü ıaat on dörtte Nevşehir be- Kozova inekhanesihde yaptırılacak o
mış .teklıf mektupları ıha~: gunü .a- nat vermeıi ve aşafıdaki vesikaları ha tediye binaıında toplanan belediye en lan (63067) altmııt üç bin altmıt yedi 
zamı saat 1~ .ya kadar encumende. rı - iz olup göstermeıi lazımdır. cümeni huzurunda yapılacaktır. lira bet kuru! ketif bedelli No. ı No. 
yasete. verılır. Muvak~_a_t temınatı A _ İhaleden en az 8 gün eve] Tun 4 - İsteklilerin (1657) lira ~34~ ku· 2 i?ek ahırları ~e hizmet ~ayvanı ahı· 
2599 lıra 16 kuruş olu~ oglede·~- sonra celi vilfi.yetine müracaatla bu işe gire- ruş muvakkat teminat vermesı lazım· rı ıle bu~lara aıt. •ıht teaısat kapalı 
kapa~ı bulunmasına . ~ınaen ogleden bilmek için alınmış ehliyet vesikası. dır. zarf usulıyle eksıltmeye konulmuş • 

I 

eve! ış bankasına verılır. B _ Bu seneye ait ticaret odası ve- s - Teklif mektupları yuka.rıda 3 tur. 
13487 sikası. üncü maddede yazılı saatten bır saat 2 - Bu iıe ait evrak ve Jartnamel#er=-i!!: 

..&. k ld f 1 k 5 - Teklifler UçUncü maddede ya. e~eline ka?a~-~ctirilerek mezkQr ~o - şunlardır: 
Plıl\e 1 ınm yap iri l<I zıh saatten bir saat eveline kadar Tun yıısyon reıslıgıne makbuz muka ı in- Projeler ; kc n me r v 

d 1 · ııı el ]asaları; fenni umumi şartname; ek • Buraa Belediye Reisliğinden : 
1 - (Kapalı zarf uıuliye) ekıilt -

meye konulan i§ Buna 1ehri dahilin
de Altıparmak ve Tahal caddelerinin 
parke kaldırım inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 17951 lira 35 ku • 
ruştur. 

3 - Ekıiltme 21. Ağustos 1939 pa
zartesi günü saat 16 da belediye encü
meni odasında yapılacaktır. 

4 - Teklifnameler ihaleden bir sa· 
at önce (kapalı zarf içinde olarak) 
verilmiş olacaktır. 

5 - 20.000 liraya kadar yol inşaatı
nı teahhüt ve ikmal etmiş olanlar ek
siltmeye kabul edileceğinden istekli
lerin bu baptaki vesaikinin teklif mek 
tubuna bağlamaları. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenle -
rin muhammen bedelin % 7,5 nisbe • 
tinde olan 1345 lira 33 kuruş pey ak
çesini eksiltme gününden bir gün e
veti akşamına kadar belediye vezne · 
sine teslim etmiş bulunmaları. 

7 - Keşif, şartname ve mukavele · 
nameler 2 lira mukabilinde Bursa be
lediyesinden alınabilir. 

(3546) 13514 

Sahhk (am ve köknar ağa(lan 

celi Nafıa dairesinde eksiltme komis- e verme en azım ır. 
6 P t ·1 " d r'lecek mektup siltme gartnamesi; bayındırlık itleri yonu reisliğine makbuz mukabilinde - os a ı e gon e ı 

teslim edilecektir. Posta ile gönderi _ ]arın nihayet üç~ncü maddede yazılı genel p.rtnameai yapı işleri umumi ve 
lecek mektupların nihayet 3 üncü mad saate ~a?,ar gelmış. ol~a.sı ve dış zar - fennt ıartnameleriyle mukavele pro • 
dede yazılı saate kadar gelmi§ olması fın muhur mumu ıle ıyıce kapatılmış jeai ve bunların merbutu. 
ve dış zarfın artırma, eksiltme ve iha- bul~nması lazımdır. ~osta ile olacak 3 - Eksiltme 25 aiustos 939 tarihi· 
le kanununa uygun bir şekilde mühür gecıkmeler kabul edılmez. . ne müsadif cuma günü saat 15 de To-

B 1 d. d t lan kırer kat veteriner müdürlüğünde müteıek· mumu ile iyice kapatılmış olması la- 7 - e e ıye e mevcu o s: 
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka taş, kereste, gibi inşaat ~alzeme~ı kil komiıyon huzurunda yapılacak • 
bul edilmez. 13598 bedeli mukabilinde müteahhıde verı- tır. 

lecektir. 13597 4 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 
~ose inıası ve smai imalat k (4403) lira 35 kuruıtur. Harta yaptırılaca s - Eksiltmeye girebilmeleri ıçın 
Zonıuldak Valiliğinden : isteklilerin 4403 lira 35 kuruıluk mu-

Zonguldak vilayeti içinde Zongul· Nazilli Belediye Riyasetinden: vakkat teminatı vermiş olmaları ve 
dak kilimli yolunda yapılacak 70347 Nazilli belediyesince şehrin 1/20~0 2490 sayılı artırma; eksiltme ve ihale 
lira 61 kuruş muhammen keşif bedelli mikyaslı imar hartası m~vcut aşagı kanununda yazılı vesikaları ve eksilt-
yeni c:ose ve sınai imalatı işi kapalı .Nazilli kısmının 1/ 1000 ınıkyaslt tes • ·· ·· den en az sekiz gün evel 

:ı • .• . • • 1 k. me gunun 
zarf ve vahidi fiyat usulU ile eksilt • vıye munhanılı hartasıy e mes un ve müracaat edilmig olmak şartiyle bu 
meye konulmuıtur. gayri m~skiın 120 ?ektarlık sahasının iş için nafıa müdürlüklerinden alın· 

Ekıiltmeıi 21. 8. 939 günü saat 11 1/ 500 mıkyaslı hal~ ?azır kadastro ve mış ehliyet vesikasiyle bu ilandan mü 
de Zonguldak vilfiyeti daimi encüme hartalarının alımı ışı 2490 No lu ka- ahhar tarihli ticaret odası vesikası ib
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna • nun hükümlerine göre kapalı zarf u- raz etmeleri lazımdır. 
meıi ve buna müteferri diğer evrak suliyle eksiltme.ye kon~lmuştur. Bu 6 _ Bu ige ait keşif; proje; şartna
Zonguldak nafıa mtidtirlüğilnde ve da işin bedeli keşfı 3000 lıradır. Muvak- meleri ve diğer evrakı görmek ve iza
imi encümen kaleminde görülebilir kat teminatı 225 liradır. Eksiltme 21. hat almak iateyenlerin Tokatta inek
Muvakkat teminat (4 767) liradır. 8. 939 pazartesi günü saat 16 da Na- hane müdürlUğilne, Ankarada Ziraat 

Eksiltmeye girmek isteyenle zi11i belediye binasında belediye en~U vekaletinde veteriner işleri umum mü 
rin ihale gününden sekiz gün evel meni tarafından yapılacaktır. Tekltf- dürlüğüne müracaat etmeleri. 
Zonguldak viHiyetine müracaat ede ler tayi~ edilen ~ünde. s~a~ 15 şe _ka - 7 _ Teklif mektupları yukarıda 3 
rek vilayet makamından alınmış mü dar Nazıll beledı~e reıslığıne verılme cü maddede yazılı ihale saatinden bir 

Çankırı Orman Çevirge Müdür- teahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret si veyauht posta ıle bu saatten evel saat eveline (saat 14 de) kadar vetcri· 
lüiünden ı odasından bu yıl içinde alınmış vesi - gönderilmiş bu~unması lazımdır: Pos- ncr müdilrlilğünde müteşekkil komis-

1 - Çankırı vilayetinin Çerkeı ka· ka ve teminatları ile birlikte teklif tada olacak gecıkmeler kabul edılmez. yona getirilecek ve komisyon reisine 
zası daihilinde kain hudutları ıartna· mektuplarını yukarda yazılı günde İsteklilerin bu işe benzer iş yaptıkta- makbuz mukabilinde verilecektir. Poı 
mede yazılı "Çit,. devlet ormanından ihale saatinden bir ıaat cveline kadar rına dair almış oldukları vesikalara ta ile gönderilecek teklif mektupları· 
bir sene zarfından ormandan çıkarıl • daimi encümen reisliğine vermeleri istinaden ihale tarihinden 8 gUn evel nın nihayet tayin olunan saate kadar 
mak Uzere "3308., m3. dikili çam "123" ilan olunur. (5923) 13602 Cllınmıt ehliy:t ve 939 yıl~na ait tica· gelmiş olması ve dış zarfların mühür 
m3. dikili köknar ağacı 20 gün ntüd · ret odası vesıkalarını tcklıf mektup • mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
detle ve kapalı zarfla arttırmıya ko- Yemek asansörü }arına koymaları lazımdır. şarttır. Postada olacak gecikmeler ka-
nulmuıtur. (5928) 13601 bul olunmaz. 

Muhtelif sargılar alınacak 
ve elektrik tesisatı Su projesi yaphrılacak 

yapt1rılacak 
Çankırı Vilayet Daimi Encüme

ninden : 

Karacasu Belediyesinden : 
1 - Karacasu kasabasının mevcut 

kasaba dahili su tevziatı tebekesi pro· 
jesine eklenmek üzere kasaba kena · 
rından itibaren 7-8 kilometre mesafe· 
de bulunan biri diğerine 100-150 met
re mesafedeki iki pınara kadar bir su 
isale projesi tanzimi 20 gün müddet· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

Harla ve imar plinr yaplmlacak 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın meskün ve gayri 

Ankara Nümune Hastanesi Baohekimliğinden ı Muhammen Muvakkat İhale tar. 

Cinsı 
Miktarı bedeli teminatı 

Gaz Hidrofil 

Niş3stalı sargı 

Kambirik sargı 

40000. metre. TUrk kodeksine muva· 
fık. 90. sm. genişliğinde ve 30. ar ım. 
genişliğinde kesilmiş olacak. 
150. adet 3. metre boy, 10, sm. ge- Lira K. 
nişliğinde. 
2000. adet 3. ., ,, 10. ,, ) 5950 oo 
2500. " 3. " " s. .. ) 

.. .. 500. .. s. .. .. 5. ,, ) 

Ga;• tyodof orme 350. ., 1/ 2 metrelik ) 
Tarlatan bezi 3500. metre 90. sm. genit . ) 

Lira K. 

446 25 19·8-939 
Cumartesi 
s. 11.30 

El t•ki aargı 10. adet 3. metre boy, 10. ım. genıt) 
;s~ Ankara Nilmune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı ola~ z:ıuhtelıf ~argının temini lçln kapalı zarf uıu· 

liyle eksiltmeye konulmuıtur. Taliplerin 2490 sayılı kanunukn tarıNf~tı veçhHıle hazır~ıydacakliları k~~hürlü teklif 
mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar An ara umune astaneaın e m teıe .. ıı komiıyona 

vermeleri lbımdır. 
::: _ §artnameler Ankara NümuneHastaneıinde ve latanbul'da Sıhhat ve t. M. Müdürlüğünde görülebilir. 

(3398) 13525 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: 
Çankırı Memleket hastanesi yemek 
asansörU ile elektrik tesisatına ait· 
tir. 

2 - Keşif bedeli (2236) lira (38) 
kuruıtur. 

3 - Bu ite ait evrak tunlardır. 
A - Keıif cetvelleri 
B - Resim 
C - Huauat şartname 
D - Eksiltme şartnamesi ve mu

kavelename 
4 - İstekliler bu prtname ve evra

kı Çankırı nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

S - Eksiltme 19. 8. 939 tarihine mü 
sadif cumarteıl glinli saat on birde 
vilayet daimt encümeninde buluna· 
caklardır. 

6 - İsteklilerin bu işe girebilme 

2 - Projenin tanzimi işi (1.000) 

mcskün tahminen altmış hektar • 
lık kısmında harita ve imar planı 

yaptırılacağından bu harita ve p -
lanın kaça çıkacağı hakkında mahal -
linde keşif yapacak bir mühendis veya 
salahiyetli fen memurunun bu işe ait 
teklif mektnularının ıerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri itan olu • 

lira tahmin edilmiştir. Buna nazaran nur. 
talipler (75) lira depozito akçesi ve· 

Elektrik tesisatl ya bu miktarı havi banka mektubu ve
receklerdir. İhaleyi müteakip bu nis· 
pet % ıs şe iblağ olunacaktır. 

3 - Talipler işin ehli ve bu işi yap· 
yaptınlacak 

mağa mezun bulunduklarına dair Na· Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
fıa Vekaletince musaddak vesika ib- Kasabanın tahminen 30 hektarlık 
raz edeceklerdir. kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri -

4 - Projeler bir asıl dört kopye ol· leceğinden keşif bedelini yapmak il -
ması ve İçme suları projelerinin "tan- zere isteklilerin teklif mektuplarının 
zimine dair olan tilimatnamenin tari· şerefli Koçhisar belediyesine gönder
fatına tamamen uygun bulunması ve 1 meleri ilan olunur. 



14. 8 - 1939 

Macar hikayesi -
Pansiyo·ner 

Yazan: Annclor Kinini. 
foni, elindeki mektubu uzattı: 

- Mahvolduk, diye mırı ldandı. 
Babam yazıyor. Bir iki güne kadar 
Budapeşte'ye gelecekmi ş. 

Genç kadın, gözlerini açw 
- Yok canım? 
- Evet. 

.. Biribirlerinin yüzüne endi<:.e ve ü
zuntü dolu bakışlarla baktılar. 
Odayı kaplıyan derin s ükutu Toni 

bozdu : 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 
- Toni, bunlar ne? Dolabında ka

dın elbiselerinin ne işi var? 
Delikanlı, dehşetle gözlerini açtı. 

Karısının yazlık emprime robları, 
şapkaları, iç çama~ırları dolabın için
den sırıtıyordu. Telaş arasında bun -
lan öteki odaya taşımağı unutmuş -
lardı . Kekeliyerek cevap verdi: 

- Bunlar mı? .. Bunlar ... Kızlardan 
birinin elbbeleri olacak ... Biraz fakir 

ANDAÇ ı 
TAYYARE SAA TI..ERl 

Tayyare hareket aaatleri 

İstanbuldan - Ankarayı 
Ankaradan - İstanbul& 
Adanadan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
İzmirden - Ankarayı 
Ankaradan - İzmire 
İzmirdcn - İltanbula 
İstanbuldan - İzmire 
İstanbuldan - Berline 
İıtanbuldan - Bükreıe 

Saat Dakika 
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ıs 
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ıs 
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NÖBETÇi ECZANELER 
1/ 8/1939 &iinünden 31/8/1939 akıamına 
kadar ECZANELER cece nöbeti cetveli 

1-Ankara ve Yeniıehir 
Eczaneleri 1 7 13 19 2S 31 

Kiralık : 
Kiralık - Yüksek 7.iraat enstitüsü 

mahallesinde 3 oda mutbak havaga • 
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 lira 
müracaat. Tel: 3991 2618 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın 
Mısır sefareti yanında No. 49 da ka
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
mutfak havagazı - garajlı garaşsız. 
Tel: 2478 2567 

Küçük ilôn şartları 
Dört ıatırlılı: küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
liri defa için 50 Kuruş 
fJc defa içia 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küc;ük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilin için 
140 kuruı alınacaktır. Bir kolay -
!ık olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmhtir. Bir kil -
ç!ik ilin 120 harften ibaret olma • 
hdır 

-9-

Satılık arsa - Bahçeli evlerin spor 
sahası hizasında ve bahçeli evler yapı 
kooperatifine biti§ik, muhitin en gü
zel ve manzaralı yerinde 1000 M2. 
Bahçeli evler 51 e müracaat. 2986 

Ucuz hisse - Küçük evler koope • 
ratifinden F . upi bir hisse satılıktır 
Maliye Vekaleti müşavir avukatı Ar 
kun'a müracaat. 2991 

Acele satılık apartman - Ankara 
nın en işlek yerinde bedelinin yüzde 
kırkı borç beş katlı ayda 220 lira irat
lı bir apartmanlık arsalı Tel: 2406 

2995 

Acele satılık arsalar - Maltepede 
asfalta çok yakın manzaralı geniş cep 
heli 500 - 800 metre ebadında lier par· 
seli maktuan 2000 - 2500 Tel: 2406 

2996 

- Şimdi ne yapacağız? Babamın. 
ne kadar aksi ve inatcı bir adam ol
duğunu tasavvur edemezsin. Bir işi 
bir defa parmağına doladı mı, artık 
bıkmak, usanmak bilmez. A rzusunu 
Yerine getirmek için ı;onuna kadar 
uğraşır. Gene o, kızdan bahsediyor. 
~nladın değil mi ? İlonka'yı almamı 
istiyor. Zenginmiş. Güzelmi~. ailesi 
t~miz ve ahlakı çok iyi imiş. Böyle 
hır kıza gelinim demekle kendini 
bahtiyar sayarmış. Daha bir sürü la
ltırdılar. 

olduklarından fazla dolap alamamış
lar ... Benim dolabımı müştereken kul
lanmamızı rica ettiler ... Ben de razı 
oldum ... 

2- Sebat ve Ece 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
İnönü caddesi Lozan alanı Emciler 

Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da yapılmakta olan gençlik parka ve 
Ankara'nın her tarafına nazır 4 taıafı 
açık inşaatlı M 2-3 lira Tel: 2406 

3 - İr.tanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

S - Sakarya ve Çankaya 

sokağı No. 71 re müracaat. 2830 
Küc;ıik ilinlann 120 harfi cec;me
mesi lazımdır. Bu miktarı gec;en 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tibi • 
dir. 2997 

- Pek iiHi, bu kız elbise değiştir
mek istediği zamanlarda senin odana 
mı gelir ? 

Toni, kıp kırmızı kesildi: 
Eczaneleri S 11 17 23 29 

6- Merkez Eczanesi 6 12 18 24 30 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında, Bakanlıklar karşısında maktu
an 18 liraya Büyük bir oda (2 inci 
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul· 
varı Maltepe' Selanik caddesi ve sair 
her yerde yüksek kiralı okazyon aprt 
man ve evler Tel : 2406 Bayram C. No. 

Genç kadın, gülümsedi: 
- Zavallı Uonka, hakikati öğren

ıe? 

- Babamda, benim llonka ile ev -
1enmekliğim bi r idefiks haline geldi. 
baha çocukluğumuzda buna karar 
Vermiş. Beğendiği kızın hoşuma git
l'l'ıediğini bir türlü anlatmak istemi -
Yor. Hem, bu tasavvurunun bundan 
' 0 nra yerine getirilmesine imkan kal
l'l'ıadığından haberi yok. 

klari, kocasının elini tuttu. Gözle
tinin içine bakarak söyledi: 

- Toni, bana kalırsa, en doğru ha
reket hakikati olduğu gibi babana an
latmaktır. 

- Allah saklasın. Bu katiyen ol
t:'ıaz. Hakikati öğrendiği dakikada. 
• ~lki de öfkesinden b ir yerine iner. 
A.:ırni zamanda beni derhal ev latlık -
tan reddedip, mirasından mahrum bı
rakır. Bu itibarla bu fikirden vaz geç 
Yavrum. Şimdi, bizim düşüneceğimiz 
bir !ey varsa, o da: babamın Buda · 
l>eşte'de geçireceği birka ç gün zar
fında aramızdaki münasebeti sezme
tnesini teminedecek bir çare bulmak
tır. Mektubunda, doğru bana inece
ğini benim burada nasıl olsa bir o • 
dam varken, beyhude yere otel mas • 
rafı yapmanın manasız olduğunu bil
dtdyor. 

• Genç kadının, gözlerinde 
bır ışık parladı. Sevinçle 
Çırptı: 

şeytani 
ellerini 

- Buldum 1 diye haykırdı . Sen, bu
tada pansiyoner olacaksın. Kiıçük o
daya karyolanı kurarım. Bir de divan 
koyarım. Küçük bir masa, bir ıki san
dalye, işte mükemmel bir pansiyon o
dası olur. Yalnız, hareketlerimize 
dikkat etmeliyiz. Baban, bi7.im kan 
koca olduğumuzu ve kendisine oyun 
0Ynadığımızı çakmasın. 

'I'oni'nin yüzü güldü: 
- Mükemmel bir fikir, dedi. 

••• 
Mösyö Antol Kopar, küçük odanın 

dört bir tarafını süzdü. Sonra kaşla
tını çatarak oğlundan sordu: 

- Demek burada oturuyorsunuz? 
»e veriyoraun buraya? 

Toni, tereddüt etmeden cevap ver-
di: . 

- Elli pengü. Ama, kahvaltı da bu 
Paranın içine dahildir. 

Mösyö Kopar, homurdandı: 

- Ne kadar pahalı bir yermiş bu 
Buda peşte 1 Bari, rahatın iyi mi? Ev 
sahiplerin temiz ve namuslu insanlar 
nıı? 

- Aman, babacığım. Neler söylü-
)'orsun? ıocm m m 

- Benim pek evde bulunduğum 
yok. Ben, dı~arıda iken girer çıkar -
lar. 

Mösyö Kopar'ın, dudaklarında far
kedilemiyecek kadar hafif bir tebes
öÜm belirdi. Başını salladı. 

••• 
Korku ve telaşla geçirilen bir h:tf

tadan sonra nıhayet baş, baş".l kaldı

lar. Toni, bahasının hiç bir şey his
setmeden gittiğine çok sevinıyordu. 

Mösyö Kopar·dan, Bud'\peşte'yi 

terketti ğinin dördüncü günü mektup 
aldılar. Toni, heyecanla zarfı yırttı 

Babasının mektubunu okumağa başla
dı : 

Sevgili oğ.lum, 
Senin gibi genç ve tecrübesiz bir 

delikanlının, feleğin çenberinden 
geçmiş bir adamı aldatmağa kalkması 
cidden gülünecek bir şey. Bir hafta 
zarfında gördüklerimden anlıyacağı
mı anladım. Ev sahibinin büyük kızı 
Klari ile öpüştünüz. Onun, elbiseleri 
senin dolabında duruyordu. Buna 
mukabil, sen elbise değiştirmek iste
diğin zaman kendi odanı bırakıp baş
ka bir odaya gidiyordun. Kendi ken
dime güldüm: bu nasıl pansiyon ha
yatı idi böyle? Size çaktırmadan her 
hareketinizi takip ettim. Akşamları 
koltuğa ,yaalanıp. glblerirni yurnun -
ca, uyuduğumu sanarak hemen oda -
dan sıvışıyor, onların odalarına gidi
yordun. Kahkahalarınızdan, ev sahip· 
ter inle pek samimi olduğunuzu anla
dım. Yemeklerini nerede yediğini 

sordum. Şaşırdın. Doğru dürüst ce -
vap veremedin. 

Şimdi gelelim esas meseleye benim 
kurnaz oğlum. Bundan sonra sana ka
tiyen İlonka'dan bahsetmiyeceğim. 
Ne istersen onu yap. Yalnız, baban 
olmak sıfatiyle sana son arzumu yaz
maktan kendimi alamıyorum. Hayat 
böyle sonuna kadar pansiyonlarda va
kit geçirmekle olmaz. Evlenmeli, yu
va sahibi olmalı. Ev ı.ahibinin büyük 
kızı Klari benim de çok hoşuma git
ti. Güzel, terbiyeli ve nazik hir kız. 
İşte onu al. Ben de, oğlumun, kendi
sını mesut edebileceği bir kadına 
düştüğünü düşünerek ihtiyarhk gün
lerimi rahat yaşıyayım. Azami on beş 
gü ne katlar bana bu husustaki müs
pet kararını bildirmezsen b!r daha 
barışmamak üzere darılırım. 

Senin ve Klari'nin gözlerinden ö -
perim, yavrularım. 

Baban 
Antol Kopar 

Klari, mektubu titriyerek dinledi. 
Gözlerine hücum eden sevinç yasları
nı sildi. Kocasına sokuldu. Kulağına 
fısıldadı: 

- Yarın, babana, sevgili babamıza 
gideceğiz, anladın mı? 

Yorsun? Temiz ve kibar bir yer ol- J"'"''"''"'"''"'"'"''"'"''"'"'""'""'ll.. 
masa, ben burada oturur muyum? : • 

- Eve girerken bir sürü kadın gör- E 
düm. Kim bunlar? Türkiye fe~kilalı 

esasiye hukuku 
Toni, kekeledi: 
- Madam Kornelia, geçen sene dul 

kalmış. Geçimine yardım olsun, diye 
Odasının birini pansiyon olaı ak veri
}'or. Diğerleri de kızları Klari ile 
Lusi'dir. Bir de hizmetçileri var. 

Mösyö Kopar, başını salladı: 
- Dul kadın, hem de iki kızı var 

öyle mi? Oğlum, ayağını sıkı tut. 
Sonra kendini kaptırırsan karışmam. 

- Merak etme, babacığım. Bunlar 
Öyle zannettiğin gibi insanlar değil 
Rendi halterinde geçinip gidiyorlar. 
:Sana karşı da çok iyi muamele yapı· 
Yorlar. Kendimi adeta evimde imişim 
sanıyorum. 

Möıyö Kopar, dudaklarını ısırdı. 
Manalı bakışlarını oğlunun yüzüne 
dikti. 

-- Zaten bu işler böyle başlar, diye 
söylendi. 

Babası bavullarını açıp, eşyalarını 

çıkarırken durmadan şüpheli sualler 
soruyordu. Toni, bir put kırıp fon
larını ilk anda meydana vermemek i
çin ter döküyordu. 

Mösyö Kopar'ın kalın sesi yüksel
di: 

Birinci cilt 

Yazan: Vasfi Ratit Sevig 

T eıkilah esasiye hukukuna 
batlangıç, siyasi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: AkbR Kitabevi
AN KARA 

-.ı., •••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 

Artezyen kuyusu 

arama ameliyesi 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın muhtelif yerlerinde ar · 

teziyan kuyusu arama ameliyesi yap
tırılacaktır. Taliplerin bu husustaki 
teklif mektuplarının ıerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri ilan olu -
nur. 

Pazar ıı:eceteri nöbet alan eczane.ler . pa
zar ciınü de açık bulunmak mecburıy~tın- . 
dedirler. Di&er eczanelerin pazar ~nl~rı 
ihtiyari olarak tatil yapmaları kabul edıl
mİ:itİr. 

Fevzi. 2839 Sahhk : 

ACELE iMDAT 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısında Karanfil ve Bilge sokağının 

köşesinde tam konforlu 4 ve 5 ::>da 
ile bir holden ibaret daireler. Kapıcı · 

Satılık bağ - trak sefarethanesi 
civarında Hanef :zade bay Tevfik ba
ğı altında 5375 metre 3000 lira muham 
men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa -
zartesi günü saat 17,5 da açık arttır • 
ma ile Belediye müzayede salonunda 

1 2998 

Satılık 7 parça arsa - Y. şehirde 

inhisarlar vekaleti karşısı, blok inşa -
at için 3i0 ita 590 M3 arsalar. Her gün 

ya müracaat. 2920 Bir yaralanma . bir kaza, fevkalade bir ~a~· 
talık vukuunda acele imdat istemek ıçın 
Belediyeler Hastanesine {2257) ouma· 
ra ile telefon edilir. 

t..UZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ 
sokak No. 14 ikişer oda, mutbak, ban· 
yo tam konfor. Üst kattakilere müra · satılacaktır. 2835 

8 - 9,5 arasında Tel: 2385 3001 

Satılık apartman - Yenişehir su de 
posu arkasında iyi irat getirir, geçen 
sene yapılan apartman satılıktır. Baq 
kaya beş bin küsür lira borçludur. Sa
nayi caddesinde komisyoncu İsmaile 

Yangın ihbarı: (1S2ı ). - Telefon. mü raca· 
at: Şehir: (1023. 1024). - $ehırler ara· 
sı: (2341 . 2342). - Elektrik ve Hava· 
cazı arıza memurlu~u: (1846). - Mesa· 
ieri Şehir Anbarr: (370.S) . 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civan: (264S·lOSO·l 196) 
Samanpazarı civarı : (2806 · 3259). 
Yem,ehir. Havuzbaıı Bizim Taksi 
(3848). 

Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291 ). 
fatanbul Taksisi: (3997), 

Devlet Demiryollan Gar latihbarat ve 
Müracaat Memurluiu: (1788). 
Işık Taksi lnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve ıon ıef erleri 
Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.ıs 23.20 

Ulus M. dan Çanlı:aya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Uluı M. na 7.00 20.30 

Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 2ı.30 
Uıua M. dan Etlik'• 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulu• M. ruı 7.00 21.30 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
Aa. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 

~ 

Yenişehirden Uluı M. na 1.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehire 7.ıo 23.00 

S. pazarrndan Alı:lı:öprüye 6.lS 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

~ Ulus meydaniyle htasyon arasında her 
beı dıkikade bir ıefer olup tren H • 
manian ıeferler daha ıılı:tır, 

1 Uluı meydaniyle Yenişehir, Bakanlık · 
lar, Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasatt her beş dairi • 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; ıaat 7 den 8 e ve 2ı den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam ıeferler vardır. 

§ Akeamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son ıeferlerle bunların Uluı mey· 
danını dönü1leri sinemaların datıhı aa· 
atine tllbidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır , 
Poıta ıaat (19) a kadar htanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpsoa Hattı ı 
Her ıı:ün; 8.30 (Pazartesi, Perşembe ve 

Cumartesi Toroı S treni 
Her cün; 17.00 . 19.25 Anadolu S. treni: 

. 20.20: 

Kayseri, Sivas. Samıun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her gün 11.25: 
Kayıerı , Uhıkıela Adana. Halep 
ve lsken<lerun Hattı : 

Pazartesi. Çarşamba ve 
Cuma ıı:ünleri: 21.23 Toroı 
S. treni: 

Kayseri. Ulukıela . Adana Hattı ı 
Her rün: 12 45: 
Zonguldal, Cankırı Hattı : 
Her ıriln: 17.20: 

Gümrük Muhafaza 

Kışhk elbise yaphrtlacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı latanbul Levazım Amirli· 
ği Satın Alma Komiayonundan: 

1 - Gümrük muhafaza kıtaat ihti -
yacı için 3500 takım kışlık elbisenin 
25. 8. 939 cuma günü saat 11 de kapa
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmin edilen fiyatı 
35000 lira ve muvakkat teminatı 2625 
liradır. 

3 - Şartnamesiyle nümunesi ko • 
misyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifi veçhile hazırlıyacakları tek 
lif mektuplarını o gün eksiltme saa • 
tinden bir saat eveline kadar Öalata 
rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 
inci kattaki komisyona vermeleri. 

(5784/3539) 13536 

caat. 2934 
Ucuz Kiralık daire - İki oda bir 

hollü müstakil daire görmek için Mal 
tepe Bakkal Ramize, Fiat için Tele· 
fon 1440 Fevziye 2957 

Kiralık havadar oda - Geniş, mo
bilyeli aile nezdinde, kahvaltı yemek 
de verilir. Mühendisler birliği karşı-
sı. Avni Ap. No. 1 2961 

Kiralık 2 odalı ev - Kavaklıdere
de güven evleri yanında elektrik ve 
suyu haiz Halil Naciye müracaat 
Tel. 1230 2963 

Satılık kalorifer - 350 metre rad -
yatör 3 kazan ve teferruatiyle satılık 
tır. Telefon 2136 müracaat. 2837 

Satılık ars a ev apartman - Yenişe 
hir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın

da. Tel: 2181 Yenişehir Dirim Ap. 
2876 

Satılık kelepir - Keçiörende mer
kez verde 6 odalı kargir ev. Su elek • 
trik 

0

ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: 
2181 Y. şehir Dirim Ap. 2877 

Satılık ev - İstanbul Bomonti c: 
SiHihşor s : No. 37. 8 oda konforlu a· 
partman: olur görmek için içindekile 
82 No. Tel: 1953 Ankara' da emlakla 

müracaat. Telefon : 1953 3016 

Satılık arsa - Toptan kelepir bü
yük arsa Mal tepede 11000 M. 2 arsa 
çok uygun fiyatla verilecektir. Ata • 
türk bulvarı. Tel: 2181 (3018) 

Satılık - Küçük evler kooperati
finden bir hisse satılıktır. Müracaat: 
Telefon: 2617 3029 

Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 
Sıhiye sokağı başında Atatürk B ul. 
ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev 
dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: 

Kiralık daire ve odalar - Yazıha
neye elverişli, ucuz. Ulus meydanı 
Koçak apartmanı üçüncü kata müra-
caat. Telefon: 2338 2964 mübadele olunur. . 2901 1435 Nazif. (3037) 

Kiralık - Aile yanında bir Bay i
çin bir veya 2 oda kiralıktır. Y. şehir 
Özen arkası Menekşe sokak Canıtez 
Ap. daire 4. 2969 

Kiralık mobilyeli oda - Yeni~ehir 
Atatürk bulvarı Orduevi karşısı Se
vim apartımanında No. 3 daireye mü-
racaaL 2978 

Kiralık - Kullanıılı üç oda, bir 

Satılık - Cebecide manzara ve kon Acele satılık kamyon - Uzun şase 
forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar 1 Şevrolet kamyonu faal vaziyette a
bedellerinin yüzde kırkı taksitle. Te1: cele satılıktır. Tel: 1114 
2ıs1 Yeniıehir Atatürk bulvarı. 2912 Adres. Ahmet Erkmen. 

(3040) 
Satılık arsalar - İstikbalin en şe-

refli mevkii olan Atatilrk anıtı civa- ·l'~atılık - Azimet dolayısiyle muh 
rında çok ucu z fiyat parsellenmiş Tel : te ı ev eşyası satılıktır. , .. Y.tniJehir 
re, pazarlık Ankara'da sanayi cad. Selanik cad. M utlu Ap. 3. k&:.t 

2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 
Tel. 2020 

hol banyo ve mutfağı olan daire ey· Satılık apartman arsası ve ev -
lül başından itibaren kiraya verile- Yenişehir sıhiye civarında, asfalt cad le. verenler : 
cektir. Görmek için Dikmen caddesi, dede, köşe başında geniş cepheli 835 Y 

Işık apartımanı Telefon 3176 2981 metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, 

Kiralık daire ve odalar - Çocuk 3059 2921 Aranıyor - Kitap ve kırtasiyeden 
d D . .1 anlar bir tezgahtar aranıyor. Saman • 

sarayı apartmanın a ve enızcı er Satılık bağ _ Aşağı ayrancıda Er· a Ak 
caddesindeki apartmanda kalorifer ve kanihariye karc:ısında 2400 M. Ana _ pazTarı~ a ( ay) kitapcvine müraca-

k ı d.. d d l d · 1 k :ı at el . 3585 2888 sıca su u or er o a ı aıre er ve te fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de • 
odalar. Çocuk Esirgeme kurumu mu- posuna müracaat. 2925 
hasebe müdürlüfüne müracaat. Tele-
fon 1465 2982 

Kiralık bahçeli, kaloriferli ev 
Havuz bahçe kolay kullanışlı kat ka
loriferli. Bahçeli evlerde No: 22 de 
70 lira Tel: 2610 2992 

Kiralık daireler - 2 oda 1 hol mut
bak hava gazı elektrik su. Bomonti 
Cad. elektrik şirketi önünde Etikan 
Ap. na müracaat. 3000 

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
kak No. 19 kaloriferli bir oda, banyo, 
mutabak ve dolabı havi daire kapıcı · 
ya müracaat. 3012 

Kiralık daireler - Yenişehir Ha -
vuzbaşı inkilap sokak Dr. Abdullah 
Rasim apartman 3 ve 4 ferah oda 
hol. Görmek için kapıcıya müracaat. 
Tel: 3273 (3013) 

Kiralık daireler - Yenişehirde Ve
kaletler karşısında su deposu arkasın· 
daki tepede Ersan apartmanın birin • 
ci, ikinci katları, (dörder oda birer 
hol, havagazı elektrik, su) kiralıktır. 
İçindekilere müracaat. 3015 

Kiralık - 3 oda bir hol elektrik ve 
hava gazı ve saire 45 lira devren kira
lıktır. Düzenli sokak 19 zemin kat için 
dekilere müracaat. Tel: 2824 3023 

Kiralık ev - Hacıdoğan Arıer so
kağı 4 No. lu ev 4 oda bir mutbak gör 
mek istiyenler içerdekilere müracaat. 

3025 
Kiralık daire - Yenişehir İsmet İ

nönü caddesi No. 8 orta kat 5 oda 1 
salon müştemilatiyle banyo mutbak 
ayrıca hela çiçeklik antre. Üst kata 
müracaat. Tel: 2127 3026 

Kiralık - 4 oda 1 hol Müstakil an
treli 1 inci kat - Yenişehir Adakale 
sokak N o. 18/1 Tel : 37 53 3028 

Kiralık - Yenişehir'de Kooperatif 
şirketinin bakkal dükkanı 1-9-939 dan 
itibaren kiralıktır. İstiyenler hal 39 
No. Kasap dükkanına müracaatları. 

3031 

Kiralık oda - Yalnız bir bay 
için Yenişehir sağlık bakanlığı civarı 
Dikmen caddesi Yış sokak 4 üncü kat. 

(3039) 

Kelepir satılık arsa - Maltepede 
1193 adanın 22 parsel 588,5 metre mu
rabbaı arsa acele satılıktır. Merkez 
Ap. kat 2 Tel: 3563 müracaat. 2936 

Satılık kagir hane - Akköprü civa· 
rı Başlangıç kereste fabrikası arkası 

13 - 15 No: Zincirli cami arkası Yıl · 
dız kıraathanesinde Demir Erbil'e mü 
racaat. 2942 

Satılık bina - Yenişehir Adakale 
caddesinde bahçe içinde garajlı mun
tazam bir bina satılıktır. Müracaat 
Telefon 1122 veya 2316 2943 

Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B. M. meclisi binasına pek 
yakın , rus sefareti civarında, toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A-
part. No. 3 2959 

Satllık ev ve bağ - Solfasol'da Ka· 
racakaya'da içinde 2 odalı mutfaklı e
vi akar suyu bulunan 25 dönüm bir 
bağ ve meyva ağaçlı bahçe acele sa
tılıktır. Atpazarında 19 No. lı uncu 
Hacı Mehmet Sar'a müracaat. 2968 

Satılık Apartman - Selcinik cadde· 
sinde 4 daire geniş bahçeli elverişli 
yeni bina. Tel. 2181 Atatürk bulvarı. 

2972 

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

Satılık arsa - Çankaya'da İngiliz 
sefareti altında asfalt üzeri 25 metre 
cephe ve 1800 M2 derinliğindeki arsa 
on bin liraya acele satılıktır. Saat 
12,30 dan 13,30 a kadar 3931 Tele mü-
racaat. 2977 

Fırsat kaçırmayınız - At pazarın -
da meşhur Çukur hanın bir kısmı his 
sesi acele satılıktır. Müracaat Sana -
yi caddesi No. 82 Tel: 1953 2980 

Satılık mobilyalı ve ya mobilyasız 

ev - Bahçeli evler B. 4 tipinde No. 
125. Her türlü konforu havi 5 oda 1 
tarasa büyük ve muntazam havuzlu 
bahçe, güzel manzıır:ılı. Bahçeli ev • 
!er 51 e müracat. 2985 

Aranıyor - Fransızca bilen tezgah 
tar kıza ihtiyaç var boy fotoğrafı ile 
istediği aylığı 1048 posta kutusuna 
bildirmeleri. 2947 

Tezgahtar - Bir Bay ve Bayana 
ihtiyaç vardır. Arzu edenler Bankalar 
caddesi YILDIZ KIRTASİYE ma-
ğazasına müracaatları. 2967 

Aranıyor - İşlek bakkaliye, tütün, 
otel, kıraathane devir edenlerle karlı 
işe sermayeli ortak istiyenler mektup 
la İzmir otelinde Sadiye müracaat. 

(3014) 

iş arayanlar: 

iş arıyor - Bilumum fen işleri, 
proje aletten anlıyan arazide çalışabi 
len betonarme tafsilat ve detaylarını 

çizen ve şartnamelere göre iş gören 
bir geneç vazife arıyor. Anafartalar 
Cad. belediye karşısı Kalecik pazarı 

Kamil Şamdancıya müracaat. H. K. 
2927. 

I~ ttrıyor - Daktilograf bir bayan 
müsati şartlar altında müessese ve ya
zıhanelerd~ çalışmak istiyor. 

İş vermek isteyenler Ulusta (H. 
C.) rumuzuna mektupla müracaat et· 
mel eri. 2966 

lş arıyor - Türkçe almanca fran -
sızca ve biraz da ingilizce bilen Avru 
pada bulunmuş bir türk bayan sefaret 
hanelerde veya otel ve aile nezdinde 
bir iş aramaktadır. Ulus'ta T. rumu • 
zuna mektupla müracaat. 2994 

iş arıyor - Yüksek mimar Mühen
dis iş arıyor. Bina inşaat ve betonar
me hesaplarında tecrübeli 3 lisan bi
lir. Ulus L. B. rumuzuna müracaat. 

3027 

Aranıyor : 

Aranıyor - 12 - 15 yaş arasında bir 
çocuk arıyorum. 10 ağustostan sonra 
Atatürk bulvarı And apartmanı al
tında Sargut ticaret evine müracaat-
lar~ 2946 



Milli Müdafaa V. 

Taılama tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko· 

misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 3 adet taş
lama tezgahı satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli 36.000 lira olup ilk te
minat miktarı 2700 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 17. 8. 
939 perşembe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi 180 kuruş mukabi -
tinde her gün komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
larını en geç ihale saatinden bir saat 
eveline kadar komisyona makbuz mu
kabili vermeleri lazımdır. 

(2S97) 12S70 

Makkap tezgôhı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 3 adet mak 
kap tezahı satın alınacaktır. Muham • 
men bedeli 6000 lira olup ilk teminat 
miktarı 450 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 16. 8. 
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve U
çüncil maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona makbuz mukabili 
vermeleri. (2599) 12572 

Sineklik telleri yaplmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mıayonundan : 
1 - Keşif bedeli 2143 lira 92 kuruş 

olan Cebeci askeri hastanesi sineklik 
telleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 31 8. 939 perşembe 
günü saat 11,30 dadır. 

3 - İlk teminatı 160 lira 80 kuruş 
olup §artnamesi komisyonda görülür. 

tiyacı ola.n 942.000 kilo yulak K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32 inci madesine uy
gun olmayan mektupların sahipleri 
eksiltmeye iştirak etmiyeceklerdir. 

(3433) 134~4 

Buğday üğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kor.yadaki kıtaatın sene!ik ih
tiyacı olan 1.716.000 kilo bugd~ y ö -
ğütmesi K. Zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 30.888 lira olup 
muvakkat teminatı 289S lira 7.J ku -
ruştur. 

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

4 - Eksiltmeye g;receklerın ek. -
siltme günü 2490 sayılı kdnunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele -
riyle birlikte ihale gün ve saatından 
en geç bir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Konya'da Lv. 
amirliği satın alma komisyonur.a ver
meleri. Bu saattan sonra ver;!en ve 
yahut gönderilen mektuplar a!ınmı
yacaktır. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine 
uygun olmıyan mektupların sat:ıpleri 
eksiltmeye iştirak etmiyecekierdir. 

(343S) 1341S 

Et alınacak 

teklif-mektuplarını kor satın alma ko 
misyonuna vermeleri. (35S2) 

13519 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 

S9SOO kilo sığır, keçi veya koyun eti 
kapal~ ~arfla eksiltmeye konmuştur. 
Hangısı ucuz olursa o cins etin ihale
s.i yapılacaktır. Bu üç cins ete her ta
lı p tarafından bir zarf içerisinde ol
mak üzere her üçüne de ayrı ayrı fi
yat teklif edilebilir. İhale 21. Ağus -
tos 939 pazartesi günü saat 15 de An
karada askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 16362 
lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 li
radır. Kayun etinin 23800 liradır. Sı
ğır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 ku
ruştur. Keçi etinin 1115 lira 62 kuruş
tur. Koyun etinin 1785 liradır. Şart -
namesi Aydında ve Kuşadasında aske 
ri komisyonlarda Ankara ve İzmir le
vazım amirlikleri satın alma komis • 
yonlarında görülebilir. Talipler tek -
lif mektuplarını kanuni vesikalariyle 
birlikte ihaleden bir saat evetine ka
dar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. (3S56) 13S22 

Sömikok kömürü 
ah nacak 

komisyonlarındadır. İstekliler §artna
meyi komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - Işbu 118400 kilo sığır etinin 
muhammen tutarı 20128 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 mik
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 1S09 lira 60 kuruştur. 

5 - Eksiltme 25.8.939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 16 da Is
partada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 2S.8.939 cuma günü 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını İs
parta tümen satın alma komisyonu 
başkanlığına verecek ve yahut gönde
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veya gönderilen mektuplar alınmıya
caktır. Saat ayarı tümen daire saati 
ile yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. ci maddesine uy
gun olmıyan mektupların sahipleri 
eksiltmiye iştirak edemiyeceklerdir. 

(3637) 13609 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Antalya kıtaatının senelik ih
tiyacı olan 538.000 kilo unu kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen sa 
tın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara Lv. amirlikleri satın alma ko
misyonlarındadır. İstekliler şartna -

Ankara Levazım Amirliği Satın meyi komisyonlarda okuyabilirler. 
Alma Komisyonundan: 3 - İşbu 538.000 kilo unun muham-

1 - Ankara garnizon birlik ve mü- men tutarı 59.180 liradır. 
esseseleri ihtiyacı için 3236 tort sömi- 4 -: Şartnamesindeki y~zde yir~i 
kak kömürü K. zarfla eksiltmeye kon beş mıktar fazlası da dahıl oldugu 
muştur. halde ilk teminatı 4209 liradır. 

2 - Tahmin bedeli 82518 lira olup S .-:- Eksiltme 28 .. 8. ?.3~. tarihine te-
muvakkat teminatı 5375 lira 90 kuruş- saduf eden pazartesı gunu saat 16,30 
tur. da İspartada tümen satın alma komis 

3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazartesi yonunda yap~lac~ktır. . 
günü saat 10 dadır. ..6 ::-- İsteklılerın 28. 8. 939 .pazartesı 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt gunu saat lS,30 a ~adar teklıf mek • 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- tu.plarını İsparta :umen satın alma ko 
cü madclelerinde istenilen belgeleriy- mısyo~u başkanlıgı~a verecek veya -
le birlikte ihale gün ve saatinden en hut g~ndereceklerdır. Bu saatten son 
geç bir saat eveline kadar teminat ve ra verılen veya gönderilen mektuplar 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- alı~mıya~aktır. Saat ayarı tümen dai
liği satın alma komisyonuna vermele- resı saatıyle yapılacaktır. 
ri 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle • 

Muhtelif eşya almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

1 - Cebeci hast. deki hastabakıcı okulu için aşağıda yazılı eşyalar pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 21-8-939 cuma günü saat 14 de teminatlariyle birlikte 
Ankara Lv. amirliği aatın alma Ko. na gelmeleri. Nümuneleri görmek isti· 
yenler her gün öğleden sonı:a komisyona müracaat edebilirler. 

C İ N S t Miktarı 

Karyola 

Yataklık pamuk 
Yatak çarşaf, 
Yastık kılıfı 

Yastık yüzü 
Nevresim 
Pijama (kadın) 
Arkalı terlik 
Bornuz 
Hamam nalını 
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 (yarısı düz beyaz yarısı 
siyah) 

Alameti mahsusa 
!ş gömieği 
Başlık 

Entari yünlü 
Önlük (keten) 
Manto (yazlık gri renkte)' 
Manto (kışlık yünlü lacivert) 
Çorap (yarısı siyah yarısı beyaz) 
Alameti mahsusa 
İskarpin siyah 
Yazlık fanila 
Kışlık fanila 
İç pantalon 
İç gömleği 
Mendil 

40 Adet Ankara Hast. 
nümuneleri var 

Kilo 1200 
80 

160 
160 
80 
80 
80 
20 
20 
10 
:10 

3 
3 
4 
4 
4 
2 
8 
2 
3 
1 
3 

80 
70 

140 

Adet .. .. 
" ,. 

" .. 
.. .. .. .. .. 
" 

" ,. 
• 
• 
" 210 Çift 

70 
" 

3S Adet 
140 
35 
35 
35 

35 

,. 
,. .. 
,. .. .. 

70 Çift 
35 Adet 
3S 

140 
70 

140 
140 
140 

Çift 
Adet 

.. .. .. 
" .Şartnamesi Ankara Lv. amirliği sa- rine ve bilhassa 32. inci maddesine 

tın alma komisyonundan 463 kuruş uy~un olmı!a? mektu~l~rı~ sahipleri (3752) 13702)" 
mukabilinde alınabileceği gibi !stan- e~sıttmeye ıştırak ettırılmıyecekler· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
bul Lv. amirliği satın alma komisyo • dır. (3638) 13610 

nunda görülebilir. 1 '' 
Muhte i ocak ah • 

yıyece ocak ve ya 
4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. Ankara Levazım Amirliği Satm 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi- Alma Komisyonundan : 

(3580) 13SSO ,J Saman alınacak Çanakkale Jandarma Mektepleri Satm Alma Komisyonu Reialiiio• 
den• 

bi itlerle iıtigal ettiklerine dair tic:a- 1 - Cizre hudut taburunun 28. 7. 
ret odasından alacakları vesikalarla 939 tarihinde altmış bin kilo koyun, 
birlikte muayyen gün ve vakitte M. keçi veya sığır etine talip çıkmadı • 
M. V. satın alma komisyonunda bulun ğından yeniden kapalı zarfla eksilt -

livamarin kömürü ahna<ak Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan ı ·· 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Aıma Komisyonundan : 1 - A?~ar~ garnizon birlik ve mü· 

1 A k 
. b' l'k .. esseselerı ıhtıyacı için 904.000 kilo 

- n ara garnızon ır ı ve mu- K fl · 

Cinsi Kilo 

Ekmeklik un 705000 

Tutarı Muvakkat T. !hale 
Li. Kr. Li. Kr. tarihi günü saati şekli 

84600 00 5480 00 14-8-939 pazartesi 15 te 
kapalı maları. (3797) 13753 meye konulmuştur. 

2 - İhale günü ıs. 8. 939 cumarte- 1 
· ·h · · . 

1383 
t 

1 
saman . zar a eksıltmeye konmuş • 

essese erı ı tıyacı ıçın on ave- t t 
Yulaf 300000 18000 00 1350 00 ,, " .. 

500 adet bidon ah nacak si günü saat ondadır. 
3 - Teminatı 112S liradır. 

marin kömürü K. zarfla eksiltmeye u2• T h · b d l" 18080 l' 1 k - a mm e e ı ıra o up 
onmuştur. . . . muvakkat teminatı 1356 liradır. 

Odun 1060000 10600 00 795 00 15-8-939 Salı 
Sade yağı 24000 24000 00 1800 00 16-8-939 çarşamba " .. 

M. M. Vekaleti Satın A}ma Ko· 4 - Belli gün ve saatten bir saat e-
misyonundah : vel talipler teklif mektubu ve temi • 1 

2 - Takhkmın be~elı 24202,SO ~ıra o- 3 _ Eksiltmesi 24. 8. 939 perşembe 
up muva at temınatı 1815 !ıra 19 u"nu" saat ıı d d' ş · h k t g e ır. artnamesı er 

Sığır eti 102000 . . .29S80 00 2218 50 21-8-939 pazartesi :: :: 
1 - Çanakkalede bırıncı J. Alayının 1 eylül 939 gününden 31 Ağustos 

940 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı "5" kalem er~ 
zakın hizalarında gösterilen günlerde Çanakkalede ikinci J. taburunda te· 
şekkül eden satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat; natların~ Cizre hudut taburu satın al-
11000 on bir bin lira olan 250 : 300 lit- ma k~mı~yonu 2490. sayılı kanunun 2 
relik SOO adet bidon kapalı zarfla ek- ve 3 u~~u maddelerınde yazılı belge 
'ltm k t lerle muracaatları. 

uruş ur. . . . gün komisyonda görüleblir. 
3 - Eksıltmesı 21. 8 1939 pazartesı 4 Eksı'lt · kl · k ·ı .. .. - meye gırece erın e sı t 

gunu saat 11,30 dadır. me günü 2490 l k 2 3 .. 4 Ek ·1 · . k .1 sayı ı anunun , un-
-: .. ;ı 9~meye 

1 
g~eceklerın ; ~.ı t cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

aı eye onmuş ur. 
2 - Eksiltmesi 31. 8. 939 perşeme S - Şa.r~nameler parasız olarak ta-

g .. .. t 11 d d. burca verılır. 13421 
n:~ gudndu 

1
4 . dsay~ ı ~nl unubn 2• 

1 
~n- le birlikte ihale gün ve saatinden en 

cu ma e erın e ıstenı en elge erıy· az bir saat 1' k d t · t l b' l'k 'h 
1 

.. . d eve ıne a ar emına ve 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" de kadar komis· 
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

unu aaa e ır. 

3 - İlk teminatı 825 lira olup şart 
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalar • 
la birlikte zarflarını behemhal ihale 
saatinden bir saat evetine kadar M. 
M. V. Satın alma komisyonuna verme 
teri. (3798) 137S4 

' .. 
Levazım Amirliği 

Arpa veya · yulaf al•nacak 
Ankara Levazım Amir"iği Satın 

Alma Komisyonundan : 

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

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

3 - Eksiltmesi 15.8.939 günü saat 

16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve ~"'atından 
bir saat eveline kadar teklif mektup
larını Konyada levazım amirliği alım 
ve satım komisyonuna verecek veya 
göndereceklerdir. 

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

(3430) 13413 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

J - Konyadaki kıtaatın senelik ih-

e ır ı te ı a e gun ve saatın en en teklif mektu 1 A k L · 
b

. l' k d · P arını n ara v. amır-
3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 

Buğday kırdırılacak geç ır saat eve ıne a ar temınat ve lig· i satın al k · 1 k · . ma omısyonuna verme e· 
t~_.lıf mektuplarını .Ankara Lv. amır- ri. (3608) 13612 

4 - İç ve dış zarfları kırmızı mum ile sahibi tarafından temhir oluna· 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : .... 

1 - Diyarıbakır kor merkez birlik
leri ihtiyacı için l.lS0.000 buğday kır 
dırılması kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 20700 lira olup 
muvakkat teminatı 1552,5 liradır. 

3 - Eksiltmesi 22. 8. 939 salı günü 
saat 10 dadır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö 

rülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve satinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 

lıgı satın alma komısyonuna vermele-
ri. 

5 - Şartnamesini görmek isteyen
ler her gün öğleden sonra Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. nında görebilirler. 

( 3581) 13S51 

Sığ1r eti olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Antalyadaki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 118400 kilo sığır eti ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Şartnamesi Ispartada tümen 
satın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara LV. amirlikleri satın alma 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonundaki birlik ve müesseseler hayvanları için kapa· 

h zarfla aşağıda yazıldığı üzere 1515 ton kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Miktarları, tahmin bedelleri ve ilk teminatları aşağıda yazılı ve hi

zalarında gösterilen yerlere teslim şartiyle her birisi için ayrı ayrı teklif 

mektubu .veri.lebileceği. gibi heyeti umumiyesi için de bir mektup verilir. 
Tahmın dılen bedelı 71962 lira 50 kuruş olup ilk teminatı da 4848 lira· 

dır. 

3 - Evsaf ve şartları Ankara lstanbul levazım amirlikleri ve Eskişe· 
bir kor satınalma komisyonlarından 360 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İhale günü 17-8-939 perşembe günü saat ıs dedir. 
5 - E.ksilt~eye. gireceklerin. eksil~me günü 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü 

maddelerınde ıstenılen belgelerıyle bırlikte ihale gün ve saatinden en geç 
b~r saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermele· 
rı. (3413) 13379 
Mahalli Kilo Tutarı 

Miktarı Lr. Kr. 

Alay 32 150,000 7125 00 

Harp okulu 522,000 24795 00 

Muhafız alayı 420,000 19950 00 

Diğer birlik ve 
müesseseler 423,000 20092 50 

1515 71962 so 

Teminatı 

Lr. Kr. 

534 38 
18S9 63 
1496 25 

1506 94 

S397 10 

caktır. (S409-3259) 134SO 

1260 fon kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 Eylül başından Ağ. nihayetine ka 
dar ihtiyaç olan Karakösenin (660) ve 
Kağızmanın (600) ton kuru otu kapa
lı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Karaköse otunun tahmin edi -
len bedeli (18150) lira ve ilk teminatı 
(1361) lira 2S kuruştur. Kağızmanın 

tahmin edilen bedeli (15000) lira ve 
ilk teminatı (1125) liradır. 

3 - Eksiltmesi ı. 9. 939 cuma günü 
saat on altıda Karakösede Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve evsafı kolordu • 
nun tekmil garnizonlarında mevcut ve 
aynıdır. Her yerde ve her gün görü -
lebilir. 

5 - Teklif mektupları eksiltme sa
tinden bir saat eveline kadar komisyo- , 
na verilmiş olacaktır. 

(3749) 13749 

12 ton sade yağı ahnacak 

20.000 kilo sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Erzurum . askeri satın alma komis

yonunda kapalı zarfla alınacak olan 
Erzurum garnizonunun 20.000 kilo sa 
deyağınıa ihale günü olan 17. Tem 
939 günü talip çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlıkla intaç edilmek ü 
zere son pazarlığı 17. Ağ. 939 perşem
be günü saat ıs de Erzurum askeri sa 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 17.000 lira ilk te -
minatı 1275 liradır. Şartname ve evsa
fı kolordunun bütün garnizonlarında 
m,evcut ve aynıdır. Her yerde her za
man görülebilir. 

(3789) 13752 

~ahiliye Vekôl~ti 

Muhtelif inşaat 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vilayetler evi önündeki pergo
Ankara Levazım Amirliği Satın la sahasında yapılacak tesviyei tura • 

Alma Komisyonundan : biye, kanalizasyon, Ankara taşı ve mo 
1 - Kor merkezi için kapalı zarfla zayık döşeme işlerinin yapılması ka _ 

eksiltmeye yonulan 12 ton sadeyağı palı zarf usulü ile vahidi fiyatla ek • 
na ihale günü talip çıkmadığından 8. siltmeye konmuştur. 

terine dair Nafıa vekaletinden alaca1' 
lan vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. 
Bu vesikayı Nafıa vekaletinden ala • 
bilmek için istida ile Dahiliye Veka· 
letine müracaat edeceklerdir. 

7 - İstekliler bu işe ait teklif mep• 
tuplarını ihale günü olan 25. 8. 1939 
Cuma günü saat 14 e kadar eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mu• 
kabilinde teslim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif 
mc:ktupları 7 inci maddede yazılı saat• 
te komisyon reisliğine gelmiş bulun• 
mdsı şarttır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

(3605) 13600 

Kalorifer tômiri 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet kalorifer dairesindeki 

National Fabrikası mamulatından 3 
Mg. tipindeki kazanların çatlak dilim 
!eri ile sair bazı aksamının tamiri ve 
lüzumu olan yedek parçaları açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli (1210) 
liradır. 

3 - Eksiltme 2S. 8. 939 cuma günü 
saat 15 de Vekalet binasında toplana
cak satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

9. 939 cuma gı.inü akşamına kadar işin 2 - Muhammen keşif bedeli 95,707 
pazarlıkla intacına karar verilmiştir. doksan beş bin yedi yüz yedi liradır. 4 - Muvakkat teminat miktarı 90 

2 - Sadeyağının beher kilosunun .. 3 .~ Eksiltme 25; 8. 1?39 Cuma lira 
75 kuruştur. 

h f
. t 

105 
k t K t• gunu saat 15 te Vekalet bınasında top 5 - İstekliler bu işe ait keşif ve 

mu ammen ıya ı uruş ur. a ı 1 k . t · t 
1 

kt t k .. d k f' anaca satın alma komısyonunda ya- şartnameyi (6) kuruş mukabilinde ve· 
emın~ paz~r ı. ba ~ darrhur e ece hı- pılacaktır. kal et levazım müdürlüğünden alabilir 
yatın -10 15 ı nıs etın e emen mu a- 4 M kk t · 'k l 

b 1 k 
- uva a temınat mı tarı 603S er. 

se eye yatırı aca tır. l' k ıra 36 uruştur. 6 - İsteklilerin muvakkat teminat 
3 - Ev~f ve ~era.itini öğ:en~e~ is- 5 - İstekliler bu işe ait proje, şart- makbuzu ve eksiltmeye girebilecekle

teyenlerle ısteklıl~rın mesaı guıau.n • nameler ve buna mü tef erri evrakı, 4 li- rine dair vesaik ile birlikte aynı gün 
de Afyon~a asken satın alma komıs ra 79 kuruş mukabilinde vekalet leva- ve saatte mezkur komisyonda hazır 

yonuna muracaatları. zım müdürlüğünden alabilirler. bulunmaları lazımdır. 

.(37S4). 137SO 6 - İsteklilerin bu işe girebilecek- (361) 13642 



14 - 8- 1939 

Askeri Fabrikalar 

15 ton beyaz ham demir 
600 ton celik demiri 

•s ton Temper ham demiri 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüiü Merke:a Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira 
olan cinı ve miktarları yukarıda yazı
lı üç kalem demir malzemeıi aıkeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
aatın alma komiıyonunca 18.8.939 cu· 
ma günü uat 14.30 da puarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname (2) lira (40) 
kurut mukabilinde komiıyondan ve · 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat O· 

lan (3600)- lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
aün ve ıaatte komiıyona müracaatla-
rı. (3598) 13579 

ı 650 idet nakliye arabası 

tekerlek baJhğiyle 

2400 ldet tekerlek lsplff 
ıhnacık 

15 kalem matkap motörü ve tcferru· 
atı 27 .9.939 çarpmba gUnU saat 15 te 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idan 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 562,50 
liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettili veıikaları ve tekliflerini 
aynı giln saat 14 e kadar komisyon re
iılifine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
rada malıeme daireıinden, Haydar· 
patada tesellüm ve ıevk ıefliğinden 
dağıtılacaktır. 

3664 13688 

Vagon krikolar. alenacak 
D .D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 3200 lira olan üç 

kalem vagon krikoları 27-9-1939 çar • 
şamba gUnil saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 240 li· 
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı eün saat 14.30 za kadar komis -
yon reisliğine vermeleri lazımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa -
tada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılacaktır. 

(3665) 13689 

Muvakkaten gar 
• 

gazınosu 

kapanıyor 

U[US 

mUteferri diler evrak (463) kurut mu· 
kabilinde adı geçen reislikten alınabi
lir. 

4 - İlteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gUn evel bir istida ile 
nafıa vekaletine müracaatla bu gibi in
ıaatı yapabileceklerine dair müteah ·
bitlik vesikası almaları lbımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait ticaret odası vesika • 
sını ve (5875) liralık muvakkat temi
natlarını havi olarak 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi • 
linde vermeleri lzımdır. (3124) 13157 

Telgraf ve bağ leli ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

16-9-939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankara'da Nafıa Vekileti binası için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top· 
laan malzeme eksiltme komisyonun · 
da 3009,40 lira muhammen bedelli 20 
ton telgraf ve 50 kilo bağ telinin ka· 
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 225 lira 71 ku • 
ruştur. 

latcklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 11-

a~ 10 a kadar mezkfir komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

muvakkat teminat (84,96) lira olup 
eksiltmesi, 8 Eylül 939 cuma günü sa
at (16) da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binuındaki aatın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka • 
nuni vesikalarının hamilen meıkCir 

gün ve saatte o komisyona müracaat· 
edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul'da P. T .T. leva • 
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(3182) 13189 

. . 
ln11aı ve lesısıf yıpt1rllacık 

Ankara P. T. T. Merkez Müdür
lüğünden ı 

1 - 7. 8. 939 tarihinde eksiltmede 
ıeklif olunan bedel layik had görülme 
diğinden Çankaya P. T. T. bina intaat 
ve tesisatı yeniden kapalı zarfla eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 23. 8. 939 tarihinde 
çartamba günü saat 15 de Ankara P.

1 
T. T. merkez müdürlüğü odasında 

müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

Keşif bedeli 24873 lira 30 kuruş olup 
muvakkat teminatı 1865 lira 50 Kr. 

3 - Şartname ve projeler 124 kuruş 
mukabilinde P. T.T. merkez müdür -
lüğünden alınacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 No. lu artır -
ma eksiltme ve ihıle kanunda yaıılı 

veaikalardan başka eksiltme günün -
den en az 8 &Un evet müracaat edil • 

-11-

İnşaat ilônı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalar1 Mü-

essesesi Müdürlüğünden : 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeaaeaesi it

çileri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev intaatı vahidi fi
yat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

2. - lıbu inıaatın 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 Fabrikala
rı Müe11eseıinden alınabilir. 

4. - Eksiltm~ 18.8.1939 cuma günü ıaat 14 te Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

5. - lıtekliler teklif evrakı meyanına 9imdiye kadar 
yapmış oldukları bu kabil itlere, bunların bedellerine ve 
hangi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
larını koyacaklardır. 

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

le günü saat 13 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesine teslim edilecektir. Poıta ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar 
gelmit ve zarfların kanuni tekilde kapatılmıt olması la
zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü
esseıe meıuliyet kabul edemez. 

8. - Bu İnşaatı Müessese taliplerden dilediiine vermek 
ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen aer-
besttir. 2954 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
clürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan ı Devlet Demiryolları Umum Mü· 

dürlüğünden ı 

(3474) 13427 miş olmak şartiyle bu iş için Münaka- ----------------------------

Tahmin edilen bedeli (4410) lira o
lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek 
baılığiyle 2400 adet tekerlek ispiti 
aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 16. 
1. 1939 Ç&rf&lllba gümi saat 14 te pazar 
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
aız olarak komiıyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 330 lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu itle alika· 
dar tüccardan olduklarına dair tica · 
ret odası vesikasiyle meıkör gün ve 
aaatte komisyona müracaatları. 

(3625) 13589 

9 kalem boru ahnacak 
Aek.-1 Fa ...... lar Um- Me

tiürlillG Merkea Satın Alma Ko
miıyonundan : 

~" Tahmin edilen beaeli (3200) lira 
olan ~ kalem ru askeri fabrikalar 

'- Ulnum mUdilrlUfU merke. •fın atma 
komisyonunca 28.8.1939 pazartesi SU· 
nil saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname paruı• olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (240) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki veaaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu itle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odaıı veaik11iy· 
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3761) 13705 

12800 adet nümunesi evsaf ve 

ebadında Toka ahnacak 

Görülen lüzum Üzerine Ankara gar 
gazinosu 14. 8. 939 dan itibaren mu · 
vakkaten kapatılacak ve yeni teıki • 
Jatla daha muntazama bir şekilde Ey· 
lül bidayetinde tekrar açılacaktır. 

(3799) 13744 

Feribut yanaşma 
iskelesi inşaatı 

Muhabere ve Mü. V · 

Münhal memurluklar 
Münakalat Vekaletinden : 

- VeHletimiz devairinde mUn 
hal bulunan 35 lira asli maaılı kalem 
şeflikleriyle 30, 25 ve 20 lira maaşh 

D. D. Yolları Umum Müdürlü- mi kem.ur veı· kAaltipliklere vİe 2?1~ lira aUy-
tünden : ı iıcret ı manca ve ngı ızce m • 

lat Vekaletinden alınmış ehliyet vesi-
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları eksiltmeden 
bir saat evel Ankara P. T. T. merkez 
müdürlüğilnde eksiltme komisyon 
riyaıetine makbuz mukabilinde verile 
cektir. Postada gecikmeler kabul edi-
lemez. (3666) 13623 

500.000 metre tel 
alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüiünden: 
Devlet Demiryolları idaresince İs- tercimliklerine ve 75 lira aylık Ucret· 

tanbul'da Sirkeci iıtaayonu ile Hay. li daktiloluğa müsabaka ile memur 1) İdare ihtiyacı için 500.000 bet 
darpaşa istasyonları arasında kurula • alınacaktır. yUz bin metre çift nakilll lietikli 
cak feribot servisi için bu istasyonlar- A - 35 ve 30 lira maaşlı tefli·k· ve bronz tel kapalı zarfla eksiltmeye çı
da Yll"•ıme i.s.leleri inpatı ile aair memurluklarla Almanca ve İngılızce karılmııtır. 
ameliyatın yapılmuı kapah zarf uau• ..Uterciaallkl..-e liH ve yilkHk mek • 
lü ile ve vahidi fiyat üzerinden eksilt tep mezunları. 2) Muhammen bedel (50.000), muvalc 

k t r B - 25 ve 20 lira maaılı memur ve kat teminat (3750) lira olup eksiltme-
m~y:_ ~~~ ~~hammen bedeli (ı) katipliklerle 75 lira aylık ücretli da_k- si, 2 Te§rinevel 939 pazartesi gilnü sa
mil _ lira~ır. tiloluklara orta mektep mezunl ı ı • at (16 da Ankarada P. T. T. umum 

2 Y _ latekliler bu ite ait şartname • tirak edebil~rJer: müdürlük binasındaki satın alma ko • 
ı p ojeler veaair evrakı Devlet De- il - Talıplerın hal tercUmeıl, tah· mlıyonunda yapalacaktır. 

~~;y:ılarının Ankara ve Sirkeci vez.. sil derecelerini ~?steri~kbelg~İ s~h:t ı:. 3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
nelerinden 50 lira mukabilinde alabi- por~, ·~~ert ter ~·. ve~ı :•ı 

1
1 e. ~~. buz veya banka mektubiyle kanuni 

lirler. ~al ılmuhaberlerını dıle çe er~~e .. ı ış- vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
3 - Eksiltme; 16. 10 939 tarihinde tırerek en geç 15· 8· 939 salı gunu :ı.k- gUn saat (15) e kadar mczkör komis-

pazartesı. gu··nu·· ıaat (l6) da Ankarada şamına kadar MUnakalat vekaleti ıat ki d' . i . il Udil ğU dl yona verece er ır. 
Devlet Demiryolları yol dairesinde ııler :'e sıc m rlU ne tev et 
toplanacak merkez 1 inci komisyon - melerı. . . 4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
ca yapılacaktır. III - Müaabaka imtıhanı 21. 8. g39 levazım, 1stanbulda P. T. T. levazım 

4 _ Eksiltemeye girebilmek için pazartesi günü icra edilecektir. aynıyat ıubeıi mUdürlUklerinden (250 
isteklilerin teklif mektupları ile bir- iV - Müsabakaya iştirak edecekte· kuru§ mukabilinde verilecektir. 
tikte aşağıda yazılı teminat ve veaai- rin. imtihan günü olarak ilan edilen (3673) 13751 
ki aynı &ün saat (15) e kadar makbuz günde imtihan mahallinde isbatı vil. --------------
mukabilinde komisyon reisliğine tev- cut etmeleri ilan olunur. 
di etmiı olmaları lcizımdır. (3626) 13590 

Ankara Valiliği a) 2490 sayılı kanunun ahkamına --------------
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- uygun olmak üzere (73750) liralık 

clürliliü Merkea Satın Alma Ko- muvakkat teminat, 
miıyonundan ı b) Bu kanunun tayin ettiği vesi-

Tahmin edilen bedeli {1300) lira o- katar, 
lan 1280~. a~et .. T.~ka askeri fabrikalar 5 _ Münakasaya girecek taliple • 
um~ m\ldurluğu merkez satın alma rin liman, sabit havuz ve eklüz gibi 
k~~ıyonunea 28. 8. 19311. paıar~eıi bUyiik ıu itleri yapmıt ve elinde bu 
ıun~ saat 15 te pazarlıkla ıhale edıl~- gibi işlere lüzumlu vesaiki mevcut 
cektır. Şart~e pa~asız. olarak komıs şirket ve müteahhitlerden olması prt 

Maliye Vekôleti 

Sömikok kömürü 

alınacak 

3 sınıflık ilk okul 

yapılcak 

Ankara Valiliğinden 

Bedeli keşfi (14392) lira (12) ku • 
yondan verılır. Talıplerın muvakkat t ı Maliye Vekaletinden : 
teminat Olan (97) ı· a (50) k uı ve ı · ruıtan ibaret bulunan Beypazarı ka 

ır ur Ancak; gerek Tür ki yede ve gerek- Vekalet kaloriferleri için 450 - 550 
ve 2490. num. aralı. kanunu~ 2 ve 3· mad se hirk bir memlekette (2) Milyon li- ton yerli sömikok kömürü kapalı sarf ıaıının Karaıar nahiyesinde yapıla · 
d 1 d k kl k 1 :ıı cak olan üç ıınıflık ilk okul inşaatı 

e erın e 1 vesa~ e omısyonc.~ 0 ma ra veya daha ziyade kıymette bir na- la eksiltmeye konulmuştur. 
dıldarına ve bu ııle alikadar tuccar • fia itini bir ihale içinde teahhilt ede- Tahmin edilen bedeli 13475 lira ilk 

31
" I. 

939 perıembe günü saat 
15 

de vi 
dan olduklarına dair ticaret odası ve- k bu ahh"d" ü ff k" tl ap t . 1. ' layet daimi encümeninde ihalesi ya • 
. . k i re te u un muva a ıy e Y emınatı 1010 ıra 63 kuruştur. pılmak üzere açık ekıiltmeye konul • 

ııkaıiyl~ meıkör gün ve ıaatte om 1 mıt olan ve bu hususu mübeyyin ve : Eksiltme 24. 8. 939 perşembe gUnü mu tur. 
yona muracaatları. saik ibraz eden inıaat şirket veya mü saat 11 de levazım müdürlüğünde top t 

(3762) 137o€ teahhitleri de eksiltmeye girebilirler. lanan eksiltme komisyonu tarafından Muvakkat teminatı (1079) lira (41) 
6 - Bu işe &irmek iıteyenler refa- yapılacaktır. kuruştur. 

D. Demiryollar1 
rans ve diğer vesaiklerini bir istidaya Şartnameler Ankarada levazım mil- İsteklilerin teminat mektup veya 
batlıyarak münakasa tarihinden en dürlüğUnden ve latanbulda Dolma - makbuau ticaret odası vesikası ve ek
u ıs &iln evci Münakalat Vekaletine bahçede vekalet matbu evrak anbar siltmeni a lacağı günden en u •e
vermek ıuretiyle bu it için ehliyet memurluğundan alınacaktır. kia gtln ::.ı p~il&yet makamına iıtida 

4 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüaü Rektörlüiünden ı 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşeleri için aşağıda cina 
ve miktarları yazılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 21-8-939 tarihine müsadif pazarteıi günU saat 11 de RektörlUk bi
nasındaki komiıyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (3538) 13535 

Cinsi Miktar Fiyat Tutarı T.L. Teminat 

Reçel 5000 40 2000 ) 
Zeytin 2000 35 700 ) 
Kaşar peyniri 1500 70 1050 ) 350 T. L 
Beyaz peynir 2000 45 900 ) 

Makina yağı alınacak 
Ankara Yükıek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden ı 

1 - Kurumumuz için lüzumlu olan aşağıda cinı ve miktarlafı yazıla 

4 kalem makine yatı açık ebllttneye konulmuıtur. 
2 - 25-8-939 tarihine mUsadlf cuma &ilnU saat ıs te Rekt~rlUk binasın· 

da mütetekkil komiıyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gaıterilmfştlr. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enıtittı 

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

Benzin 
Mazot 

350 teneke 

500 " 

317,5 
212,5 
345 
440 

1111,25 
1062,50 167,25 

Kalın makine ya~ı 
Gres yağı 

15 " 
1 .. 

51,75 
4,40 kurut 

Muhtelif yem ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüiünden ı 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvanları için aşafıda ya:ıılı 6 kalem yem· 
ilk maddeler kapalı zarf uıuliyle ıatın alınmak üzere ekıiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - 25-8-039 tarihine müaadif cuma günil uat 11 de Rektörlük bina
sında müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında glSıterilmittlr. 
4 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evveline kadar komiıyon reis· 

liğine verilmelidir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız a\rtname almak istiyenlerln Enstitü 

daire mildilrlliğUnt müracaatları. (3682) 13647 
Cinsi Miktarı Muhammen fiyatı Tutarı Teminat 

Arpa 37000 Kil<' 5,5 2046 
Kuru yonca 16500 " 8 1320 
Kuru ot 40500 

" 
5 2025 449 

Yulaf 3000 
" 

6,5 195 
Bu&day 500 

" 
6,5 32,5 

Saman 12000 .. 3 360 

Kirahk bakkal dükônı Muhtelif motor yağı ıhnacak vesikası ~skteyecekl~r vke aıakcakı~rı eh- tsdtdek1m~r 2490 sayılı kanunun 2 ve3 ile müracaat ederek alakadarları eh _ 
liyet vesı asını. muna. asa o~ısyo~u m~ e erınde yazılı belgeler ve ilk te liyet veaikalariyle birlikte ıö.1ü geçen Ankara YükMk Ziraat Enatitü-

Devlet Demiryollan Satm Alma 
Komiıyonundan ı 

na vereceklerdır .. ~hlıyet ves~~ası ı- mınat m~ktupları veya banka kefalet gün ve ıaatte daimt encümene ıelme- ıü Rektörlüiünden ı 

2 - 15.8.939 uh gUnü saat 11 de 
rektörlük binasındaki komiıyon tara· 
fından ihaleıi yapılacağı. 

3 - 193 günlük kira bedeli 862,94 
lira ve muvakkat teminat % ).5 ol
duğu. Muhammen bedeli 17030 lira olan 

41600 Kg. muhtelif cins motör yağı 
25. 9. 1939 pazartesi ıünü saat 15 de 
kapalı zarf uıulü ile Ankara'da idare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1277 ,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettili veıikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak A.nkara
da malzeme daireıinden, Haydarpap 
.da tesellüm ve ıevk 'eflifinden dağı· 
tılacaktır. (3602) 13611 

Matkap motörü ve 

teferruatı ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Kosnia

yoawadan: 
Jılub•mmen bedeli 7500 lira olan 

çin münakasa tarıhınden 15 gun evel mektularıyle beraber kanunun tarifa- leri 1 - Yükıek ziraat enstitüıünde bu 
yapılmamıı olan müracaatlar nazan i tına ve şartnamedeki ıeriaitine uy • · lunan bakkaliye dilkkinının görülen 
dbara alınmayacaktır. (3670) 13748 gun ve noksansız olarak yazacakları Bu işe ait ketif ve şartnameler her lüzuma binaen 16. 8. 5139 tarihinden 

teklif mektuplarını havi kapalı zarf- giln villyet nafıa mUdürIUtUnde ve 25.2.940 tarihine kadar 193 günlUğU 
lan eksiltme saatinden bir saat evci Beypazarı kaymakamlıtında görüle - açık arttırma suretiyle icara verile-

4 - Parasız prtname ve daha faz
la lıahat almak iıtiyenlerin enstitü 
daire mUdür!UğUne müracaatları lil -

Nafia Vekôleti 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Balıkesir villyetinde Balıkeıir 
Kepıut yolund ıki "Simav,, ve ''Kil

le" köprülerinin demir ve betonarme 
olarak yeniden inşaatı (92.500) lira 
ketif bedeli üzerinden kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Z - Eksiltme 5.9.939 tarihine müu
dif l&lı pnü saat (16) da nafıa vekt· 
leketinde tol& ve köprüler reisllli o
dasında yapılacaktır. 

3 - . Eksiltme prtnameıi ve buna 

komiıyon riyasetine vereceklerdir. bilir. (3809) 13755 ceği. zumu ilan olunur. (3426) 13411 
. (3639) 13616 

P. T. ve T. Md. 

Telefon şebeke 

malzemesi ahnacak 
.P. T. T. Umum Müdürlütündeıu 

ı - İdare ihtiyacı için 6 kalem te
lefon vebcke mabıemell açık eksiltme
ye çıkarılmııtır. 

2 - Jıluhammen bedel ~1132.80). 

Sargıhk bez ve pamuk ahnacak 
Ankara Nümune Haıtaneıl Bathekimliiinden : 

Cinıi ve miktarı : 

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

Evsafı 

Muhammen fiatı: Muvakkat teminatı 
Llr• it. Lira K. İhalt tarihi: 

90. ım. eninde, nilmuneıi gıbi 1150. 00 86 25 açık 
Türk kodeksine muvafık. 2325. 00 174 38 .. 16-8-939 ç•rtamba 

s. 14.30 

1 - Ankara Nilmune Haatanellnin 1939 mali yılı ihtiyacı ol.an aarıılık bezle İdrofil pamuk açık eksiltmeye 
kr.nmuıtur. 

2 - Talipler muvakkat teminatları ve ıenei haliye ticaret odası vesika siyle ihale günü Ankara NUmune 
Hutaneaindı mUtqekldl komisyona müracaat etmeleri. \ 

3 - §artnameler her ıUn Ankara NUmune Hatanealnde C4rUlebtllr. (3307) 13409 
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----- Türkiye Demir ye Çelik Fabrikaları - ----§ essesesi Müdürlüğünden : ---= 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi =: 
E: mühendis ve memurları için E: 
E: 50 adet 4 odalı ev : 
- 1 Müdür evi E 
=: 1 Altı daireli apartman := 
== 1 Hastahane := 
§ İn!aatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksilt- -
:= meye konmuştur. := = 2 - İşbu inşaatrn muhammen keşif bedeli 638,969.19 := 
E: liradır. := 
E 3. - Eksiltme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara'da := 
:= Sümer Bank muamelat şubesinden, lstanbul' da Sümer := 
=: Ban §Ubesinden, Kara bükte Demir ve Çelik Fabrikaları = := Müessesesi Müdürlüğünden alınabilir. := = 4. - Eksiltme 18.8.1939 cuma günü saat 16 da Karabük. -
=: te Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. := 
E: 5. - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar := 
:= yapmı§ oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve -= hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika- := 
- larını koyacaklardır. = 
E 6. - Muvakkat teminat miktarı 29.300.- liradır. = 
:= 7. - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak iha .. == 
§ le günü saat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik F abri- _ 
:= kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen := =: tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar := = gelmİ§ ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması la- := 
E zmıdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- -
=: essese hiçbir mesuliyet kabul edemez. = 
E 8. - Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek := := ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser- -
= besttir. 2955 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kayt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
l Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-
caatları. (5850-3562) 13540 

Elektrik tesisatı ve 
tamirat yaphrılacak 

Ankara Defterdarlığından : 

İşin Nev'i 

Muhammen 
keşif bedeli 
Lira kuruş 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

uı:us 

Harta ve Proje işleri 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumundan: 

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

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

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

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

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat ltletmeleri Kurumu ln
faat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su İtleri Mütehassıslığın-
dan alınabilir. (3351) 13317 

MÜJDE! 
AŞKIN GÖZ YAŞLARİ 

VE 

YASASIN ASK 
Filmlerinin yıldızları ABDÜLVEHAB ve LEYLA MURAT' m 

bizzat okudukları hakiki film plakları geldi 
Fevkalade olan bu plaklar Beyoğlu İstiklal caddesinde 48/ 1 No. lu 

OD 
Ticarethanesinde satılmaktadır. •••••11111111' 

Kömür deposu yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

İşin Nev'i 
Keşif bedeli 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

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

adet kömür deposu inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Ankara def

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

1i emlak müdürlüğünde görebilirler. 
4 - İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden atacakları fenni ehliyet vesika· 

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

.• 

Ankara Belediyesi 
Satılık yazıhane eşyası 

Şirketimiz tasfiyeye tabi tutuldu -
ğundan elimizde mevcut bulunan ya· 

1 o ton soğuk asf ali ah nacak zıhane eşyaları 22 ağustos salı günü 

A k B l d . · d öğleden sonra Selanik caddesi 21 No. n ara e e ıyesın en: 
1 _ Asfalt tamirinde kullanılmak daki büromuzda müzayede ile satıla -

8 pozu da 
böyle güzel 

Her mevsimde. her havada, 

·14 - 8 - 1939 

her saatta. her yerde 

"KODAK VERIKROM" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

DAHA iDAREtlDIR 

Kopyalarınız için: 

Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağ_ıçjına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

Kı:>DAK Şirketi - ••voilu, lstanbul 

Hepsi de gDze'. 

( Adliye binasının elektrik tamiratı 
( Adliye binasının tavan ve 

5972 
994 

20 
34 

447 
74 

92 
58 

üzere alınacak olan on ton soğuk as - caktır. Makine ve Endüstri işleri _:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~!~:nk:~~l~u~t~r~ddetle açık eksilt· T.A Şirketi. ~-=_ ayın müsterilerimize ~-( >atı tamiratı 

ı - Ankara adliye binasında yapılacak elektrik tesisatının tamiri ile 
tavan ve çatı tamiratı işlerinin ayrı ayrı ihalesi yapılmak üzere açık eksilt· 
nteye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1250) lira- _ 

dı~. - Muvakkat teminat (93,75) lira- Kiralık d Ü kkô n 1 ar § lzmit Kağıt Fabrikamız bütün § 
dı~. - Şartnamesini görmek isteyen. Ağazade vakıf akarlarından Koyun § Ambalaj kôğıtları ve mukavva § 2 - İhale 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Ankara Def· 

terdarlığında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler bu işe ait fenni şartname ve keşif evraklarını her gün 

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde görebilirler. 

terin her gün encümen kalemine ve pazarı caddesi üzerinde inşa _edilmek- : : 
isteklilerin de 18. 8. 939 cuma gün sa· te olan B kısım dükkanlar kiralana · : çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 
at on buçukta belediye encümenine caktır. İsteklilerin 21 ağustos 939 pa- : getirdiği için (TOPTAN) satıılarımızda büyük tenzilat yaptık. § 

4 - İsteklilerin Nafıa Vekaleti yapı ve imar işleri reisliğinden alacak
ları fenni ehliyet vesikası ve hizasında yazılı teminat makbuzu mukabilin-

müracaatları. zartesi günü saat 14 de yapılacak mü- : lstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız istifadenizdir. : 
(3453) 13454 zayedeye iştirakleri. 3002 ;: : 

de adı geçen günde komisyona müracaatları. (3668) 13641 Açık eksiltme ilônı • ~ M. Nedim İrengün: Yeni hôl No.1-59 § 
- -Ankara Belediyesi lmar Direk· 

..l l l l l l l l lll l l lll l lll l il l lll il lll lll 111111111111111111111111111111111111111111111 h.. törlüğünden : 
- : 1 - Açık eksiltmeye konulacak iş: -- 11 mütercim alınacak ------------- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan müessesesi -

: şehir mezarlığı sahasından bir kısmı
: nın teşçiri ve kati kabule kadar bakı· 
: mı olup keşif bedeli 4392 dört bin üç -: yüz doksan iki lira:-50 kuruştur. 
: 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: Mu
: kavele sureti, fenni şartname, umumi 

: M d" ı··"""" d - şartnameler, keşif cetveli ve plan. = u.. ur ugun en : : 
- 3 - Bu evrak direktörlüğümüzden 
E Müesseseler bareminin 5 ve 7 inci derecelerine uygun § parasız olarak alınabilir. 
E evsafı haiz türkçeden İngilizceye ve İngilizceden türkçeye E 4 - Eksiltme 26. '· 1939 salı günü 
E mükemmelen tercümeye muktedir 11 mütercim alınacaktır. : saat ıs de imar direktörlüğü binasın· 
E Verilecek ücret bu derecelere tekabül eden: § da yapılacaktır. 
E 170 ila 260 liradır. : 5 - Eksiltme açık münakasa sure-
- k U M - tiyle olacaktır. E Tal iplerin Sümer Ban . _mumi üdürlüğü~ün veya Sü- : 6 _ Eksiltmeye girebilmek için 329 
=- mer Bank İstanbul Şubesının Personel servıslerinden te- . E · · d k 1- 44 k - üç yüz yırmı o uz ıra uruş mu-
: min edebilecekleri i§ talepnamelerini doldurarak tahsil ve : vakkat teminat verilecektir. 
E hizmet vesikalarrnın musaddak suretleriyle birlikte bir is- E (3802) 
: tida ile doğrudan doğruya Karabük'te Türkiye Demir ve : 

13756 

E Çelik Fabrikaları Müessesesine göndermeleri ilin olunur. : 
: 2933 E 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I;: 
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,-SAF KAN9' 
Üç aygır iki kısrak Urfa 

arap atları ıatılmak için gel

di. Ankara: Akköprü Yeni-
hana müracaat. 3041 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, ıaç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

MHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
ve muayenehanede Tl.: 3618 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6477 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi AN KARA 

- -- Telefon: 2246 2879 - -- -
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ SAÇ BAKIMI GOZELLIGIN EN BiRiNCi ŞARTIDIR § 

PETROL NİZAM ----- ----- -- -
: Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri 
§ mücerrep bir ilaçtır. 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer : 

~1111111 NIZAMETTlN DlLER TAKSIM Eczanesi 5014111111ıi=' 

-------

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HAL.K 

sus 
BU GÜN BU GECE 

ŞAHANE MELODİ 
Grace Moore .................................................... 

Gündüz iki film 

1 • Kontes Valevska 

Beyaz Melek 2 -
Seanslar: 

14,45 - 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

• BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 -Tren Haydutları 

2 - Beklenilmiyen Hücum .................................................... 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 • 18,30 Gece 21 de 

12,15 de Halk Matinesi 
ZAFER GÜNÜ 

2 Film birden 

(Fernandel) 

1 ZORAKİ ASKER 

2 - MANUELLA 
(Dorothy Lamour) 

tllllllllltllllllltlltlllllllllllllUtllllUltltllll 

Seanslar: 

12 • 14 - 16 . 18 • Gece 20.30 da 

BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemaıındaASI GENERALiN SON EMRl 
Türkçe Sözlü 


