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Evelki gün itfaiye meydanında 
Mustafa isminde birisini bıçakla 
öldüren simitçi İsmail dün Ankara 
ağır ceza mahkemesinde 12 sene 
ağır hapse mahkum olmuştur. 

Muhakemenin bütün tafsilatı 
5 inci sayfamızdadır. 
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Istanbul harp sahası dahilindedir 
~ Milli Sef'imiz 

bugün 
ve Vekillerimiz 

gidiyorlar manevraya 

kar ı lstanbul' da 
müdafaa tedbirleri allndı 

Milli Şelimiz Çekmece istasyonu üzerinde sahüleri seyrederlerken 

Düıman tayyarelerinin 45 - 50 dakika zarfında 

hucluddaa istaıllul'ı 11lı•klerl laesap edllmiıllr 
Ystanbul, 14 (Telefonla) -Trakya manevralarında bulunacak olan 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu aa'oah yü\c.ae'k ku -
Dlflllılal-v.aioi t lcil ed,ı ~vatta.ıı hazıl.ıarivl• ft'Ulnev.J"A .. ı,. .. .,. ~ 
mıştır. Kendisine ~gene":J sım Gündüz, latanbul Komutanı Korge· 
neral Halis Bıyıktay, Korgeneral Salih Onurtak refakat etmektedirler. 

Bugün, manevralar başlamış bulunmakla beraber program mucibin
ce harekat yapılmıyacak, kıtalar yerlerinde mevzi almış olarak verile • 
cek emre intizar edeceklerdir. ı 

Mareıal Edirne'de 
'"""''''"""''"""'"'"''"''""'""''' 1 Ed' 14 (H ~ h b' . . \ ırne, ususı mu a ırımız -

Milli )ef'imiz 
İstanbul, 14 a.a. - Reisi -

cümhur ismet lnönü, İstan -
bul'u hususi surette ziyaret e
den yunan hariciye müsteşarı 
B. Mavrudisi Florya'da kabul 
buyurmuşlardır. 

\..1111111111111111 ı r ı ı ı ı ı 11111111 ı eı111111111111 ı ı.J 

den) - Manevralara ait bütün hazır
lıklar sona ermiş, bu sabah İstanbul • 
dan hareket eden mareşal Fevzi Çak
mak yüksek kumanda heyetini teşkil 
eden zevattan bualariyle beraber bu 
akşam saat 19 da Edirne'ye gelmiş -
tir. Havzada general Kazım Dirik ve 
vali Ferit tarafından karşılanan mare 

Cümhurreinmiz plajlar hakkında Baıyaverleri Celiil'den izahat alıyorlar 

Başvekilimiz 

İstanbul' da 

Milli Şef'imiz dün 
Floryada Dr. Refik 
Saydam'ı kabul etti 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Başve

kil Doktor Refik Saydam Anadolu 
sürat katariyle Ankara'dan İstanbul'a 
gelmiş, Haydarpaşa garında şehrimiz
de bulunan bütün vekiler, Halk Par 
tisi genel sekreteri, Parti İstanbul 
müfettişi B. Tevfik Fikret Sılay, bir 
çok mebuslar, hariciye vekaleti umu
mi katibi, İstanbul ve Ankara valileri.' 
ve daha bir çok zevat tarafındn karıı
lanmıştır. Başvekilimiz' kendisini kar 
şılamıya gelen zevatın ayrı ayrı elle • 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Mütareke 
değil, sülh ! 

şal bütün yol güzergahında ve Edir
ne'de halk tarafından hararetle selam
lanmıştır. Yarın da Milli Şefimizin 1 
ve Vekiller heyetinin buraya gelmelc-1 n 
ri beklenmektedir. Milli Şefimizin 8. Ali Çetinkayanın 
Trakya ve Edirne'yi şereflendireceği 

Berhtesgaden ve Salzburg görüşmelerinin neticeleri 

Falih Rıfkı AT AY 

Bazan hükümetlere müstesna 
sali.hiyetler vermek, hatta, hüri
yet ve murakabe haklarından 
kısmen veya tamamen vaz geçe
rek bir tefin diktatörlüğünü ter
dh etmek lazım gelebilir. Bu lü
zumu ancak harici veya dahili 
buhranlar cebreder ve buhran 
hali geçince, nonnal tartlara av
det edilmek icap eder. Cihan 
harbında Klemanso, parlimen -
ter bir rejimin tabii batvekili de
ğildi. Fakat bu hususi vaziyet, 
zaferle nihayet bulmuttur. ltal -
yan fabrikalarına kızıl bayrak 
asıldığı, yahut, Almanya' da, hu
kuk müsavatı kazanılmak, top -
rak bütünlüğü ve milli vahdet 
tamamlamak bahis mevzuu oldu
ğu zaman, İtalyanlar ve alman -
lar milli kudretlerini bir elde 
teksif etmekle füphesiz isabet 
etmitlerdir. İki idare de muvaf
fak olmuftur: biri memleketine 
yeni bir hayat nizamı, diğeri, 
Versay esaretlerine nihayet ver
dikten batka, bütün Avrupa al
manlığımn birliğini temin etti. 
Bu zor rejimlerini ebedileştir
mek için, onlara yeni İyca&'lar 
aramak zaruri idi. Bunda da öl
çüsüz bir üstünlük iddiasına isti· 

(Sonu 3 ünca sayfada) 

haberi bütün Trakya'da büyük bir se- I" ıtanbulda tetkı.kleri 
vin!ile karşılanmıştır. Her tarafta tak-
lar kurulmakta, Edirne ve Trakya bu 
münasebetle müstesna günler yaşa • 
maktadır. 

Bugün mareşaldan maada ayrıca bu 
akşamki trenle emekli generallerden 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Müna
kalat Vekilimiz B. Ali Çetinkaya bu 
gün saat 16 da deniz yollarına gide
rek bir müddet tetkiklerde bulunmut· 

Sade<e samimiyet ve uhuvvet! 
bazı mebuslar da şehrimize gelmişler- tur. 
dir. 

l stanbul harp sahası 
dahilindedir Ziraat Vekilimizin 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Şehri • Boluda tetkikleri 

Paris'e 
nazaran 

İtalya Danzig yüzünden 
harbe girmek istemedi 

mizin bugünden itibaren harp ha - Berlin, 14 a.a. - D.N.B. ajansı Salzburg'dan aşa-
linde bulunduğu farzedilecek, manev Bolu, 14 a.a. - Ziraat vekili Muh • ğıdaki haberi neıretmcktedir: 
ra mcfruz bir harp hali olduğuna gö- lis Erkmen refakatinde orman umum İtalyan • alman konuşmaları vazife zihniyeti için
re İstanbul da bugünden itibaren ma müdürü olduğu halde dün akşam bu • de ve iki memleket arasında mevcut kati anlatmalara 
nevra vaziyetiyle alakadar olacaktır. ray~ gelmit!i~. . ve dostluğa dayanan karşılıklı istişare hakkı muci. 
Trakya'da yapılacak manevranın mev Zırat vekılı bugün vfllyet maka • b' k b 

1 
t 

zularından biri de harp halinde müt-I mında mıntakamızı alakadar eden muh ı~~~ vu u u m~.ş u~. h. 
1 

b" .. . • 
tefik ordulara karşı hücum edecek o- telif zirai işlerle orman işletmesi et • ı naz.ır, bu.gun ~ ıs mevzuu 0 an ut~n '?'a.11 

lan düşman ordusuna mensup hava/ rafında tetkikatta bulunmuştur. meıelelerı tetkık etmış ve İtalyan • alman sıyasetının 
(Sonu 6 mcı sayfada) _ tamamiylc beraber olduğunu müşahede eylemiJ ve bu 

Cümlaurreinmiz Flor;ya iata7011JU1da laalln •elamlı;yorlar 

meselelerin halledilmesi lazımgeldiğine ve halledile
bileceğine katiyen kani bulunmuştur. Bittabi tetkik 
olunan meseleler arasında bugün en had bir mahiyet 
arzcden Danzig meselesi mühim bir rol oynamıttır. 

Demokrasilerin birleşme paktları Polonya'nın hat· 
tı hareketinde artan bir dürüştlük intaç etmektedir. 
Bundan da yalnız Almanyanın şerefi en ağır bir tarz
da ihlil edilmit olmuyor, aynı zamanda Polonya'da
ki alman tebaasına da fena muamele doğuyor. 

Hiç bir me•ele muallakta bırakılmadı 
Bu konuşma bütün meselelerde yUzde yüz bir mu

tabakat bulunduğunu göstermiştir. Hiç bir mesele 
muallakta bırakılmamıştır. 

Kont Ciano'nun bu ziyaretini diğer mülakatların 

takip edeceğine dair ecnebi mahfillerde dolaşan pyi
alara gelince, iyi malfunat alan mahafilde beyan edi
liyor ki, Salzburg konupaları had bir mahiyet arze-

(SoD11. l mcı AY..l•d•) Fon RibbenlTop ue Kont Ciano 
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Türk siyasetine dair Ankara Hukuk Maarif Vekôleti Nafıa fen memurları 
bir mugalataya cevap arasmda yapılan terfiler Fakültesinden 108 

gencimiz mezun oldu Satıı usulleri, iskonto 

neşriyatı 

Yazan: Ali Rıza EREM 

'Çoruh Mebusu , 

Cümhuriyet Türkiyeainin aulh 1 teren bir ibret levhasıdır da ... 
ve müdafaa cephesine geçiıinden -ı Bu da, Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 
beri, naıyonal ıoayalizm ve fa~izm adeta hastası olduğu milli davala
matbuatının aleyhimizdeki ne§ri- rımızın en Üatünlerinden biri değil 
yatı malumdur.. miydi? Hasreti içinde gözlerini e-

Bunlara da, türk matbu~tı la· bediyete yumduğu bu davayı, onun 
zımgeldiği hassasiyet ve dıkkatle istiklal ve inkılap mücadelesinde 
cevap vermektedirler.. en yakın, en emin ve en ayrılma7. 

Ancak beni bu Y_azıyı yazmağa arkadaşı ve hayırlı halefi Milli Şef 
sevkeden sebep, fa§ızm halyasının lnönü'nün rehberliği ile tahakkuk 
ağır baglı ve ileri tanınmı§ muhar- ettirilmiıse, bunun sulh ve müda
rirlerin~en ıayıı,an ~irjinio Ca~da- faa cephesine iltih~kımız için bir 
nın Gıornale d halıa gazetesınde pazarlık mevzuu olmaaı neresinde
Balkanlar hakkındcl yu:dığı ve dir?.. Esaaen umumi esaslar üze
t~rcümesi i~e '! alçıı:ı'ın bir ,cevabı 8 rinde anlaıılmı§ olan bu milli da· 
agustoa tarıhlı Y enı Sabah ta çıkan vanın aon aafhasınrn ıulh ve müda
yazının §U Üç noktasıdır : f aa cephesine iltih:kımız zamanı • 

1 -:: Cümhuriyet _Türkiyesi, sulh na raatlamıt olmaıaydı; gene bu 
ve mudafaa cepheaıne geçmekle; dava böylece neticeleneceğinde 
~s~i hegemonya. en:ıell.e~ine dönm.üı fÜphe mi vardı? .. 
ımıı .• ye fran~ız, ın.ıı.lız yardımıy- 3 _ O halde; gerek İngiliz kre
le genı~lem~ ~ıyaaet~nı ele almıf.. disi, gerek Hatay'ın ilhakı, aulh ve 
Arap alemrnı, hatta Romanya ve müdafaa cepheaine ihihakımızın 
Yunanistan'ı tehdit ediyormuı.. mukabili olarak nasıl delil gösteri-

2 - a) Türkiye bu role karlı o- lebilir? Hele, eaaaen Ebedi Şef Ata· 
larak baılamıı. Teslihata, iktıaadi- türk'ün devrinde ve onun rehberli· 
yata ve aiyaıi, mali spekülasyonla- ği ve irıadiyle ba§lamı§ olan bu İ§
ra yarıyacak büyük iatikrazlar te • lerin, bugün tamamen tahakkuk et
min etmiı •• 16 milyonluk ingiliz tirilmİ§ olmaaı, onun yapıcı goru
krediai kazanmıı.. ıünden ayrı, onun çizdiği aiyaset 

b) İskenderun ıancağını elde el· yolundan aykırı bir siyasetin delili 
miı.. diye naaıl alınabilir? •. 

3 - Bu karakteri ile Türkiye ıi- Binaenaleyh bu iddialar, tam 
yaıeti, Atatürk'ün yapıcı görüıün- mİlnaaiyle pürüzsüz hezeyanlardır .. 
den aynlmııl I Abdülhamit'in 'vari-
si olduğunu göstermiı •• Yani Türki
ye İngiliz ve franaız siyasetine intı· 
bak i~in para almıı! !. Bu suretle 
türk ıiyaaetinin Atatürk tarafın· 
dan çizilen yoldan aykırı olduğunu 
göıtermif.. Atatürk Türkiye'nin 
hakiki menfaatini müdrik görüıiy
le memleketin aiyaaetini mihver 
devletleriyle beraber, Ounanlı im
paratorluğunu soyan demokrasiler
den uzak tutuyormu§ .. 

*** 
t - Birinci numarada hülasa et-

tiğim kıaımda, Türkiye'nin D~lk~~· 
lar aleyhinde geniıleme emelı gut· 
tüğü ıüpheıini Balkanlarda uyan· 
dır arak Balkan ittifakını sarsmak, 
Romanya ve Yunanıstan'ı mihver 
lehine kazanmak için uydurma bir 
propaganda gayreti aıikardır .• Ve 
bu gayret beyhudedir.. Mih~*:r 
devletlerinin (hayal ıahası) polıtı· 
kaıı ile ıulh ve müdafaa cephesi 
devletlerinin politikasının hiç ya
banc111 ve cahili olmıyan dost ve 
müttefik komıula.rımız, bu (uydur· 
ma geniıleme siyaıeti) propagan· 
daıına ne dereceye kadar inanmak 
lazım geldiiini çok iyi takdir eder· 
ler.. Ondan bizim hiç endi§emiz 
yoktur ... 

Cümhuriyet Türkiyeai, bir karıı 

••• 
Cümhuriyet Türkiyesini, sulh 

ve müdafaa cepheaine katan sebep 
öyle Cayda'nın iddia ettiği gibi, ne 
İngiliz, franaız krediai, ne Hatay 
ilhakı, ve nede Balkanlar aleyhin • 
de geniıleme emelidir ... Bilakis baı
kalarının Balkanlar aleyhine mÜ· 
teveccih geni§lemc emel ve te§eb
büslerine, hayat sahaaı politikala
rının ( Çekoalovak) ve (Arnavut
luk) baaamaklariyle ve Balkan 
paktı devletlerinin böğürlerinde 
tehdit edici vaziyet almalarına kar· 
ıı, hem kendi milli istiklal ve emn.i
yetini, hem dünya aulhunu koru· 
mak gibi hem mini, hem insani bir 
mefkuredir ... 

Çünkü Kemalizm yolunun milli 
ve insani ıaımaz prenaipi: "Yurtta 
aulh, cihanda ıulh" tur .• 

İzmiffe su sporları birincilikleri 

yapıldı 

İzmit, 14 a.a. - Birinci ıef'isi geçen 
hafta pazar günü başlamış olan Koca· 
eli su sporlar bölge birincilik müsaba 

katarı bu hafta şu suretle neticelen -milli toprağının yat ellerde ~alma· 
sına naaıl tahammül edemıyoraa, mi§tir: 
Türle olmıyan bir karıı toprağın 100 metre serbestte: Mehmet Kara· 

Ankara Hukuk Fakültesinin 1938 • 
1939 ders yılında on dördü kız ve dok 
san dördü erkek olmak üzere 108 tale
be mezun olmuştur. Bu gençlerimizi 
dereceleri sırasiyle yazıyoruz: 

Güzin Erdinç, Leman Tümer, Nu
ri Erkan, Nüzhet Somersan, Jale Gü
ral, Rasim Mutlu, Meliha Güneli, Mu 
ammer Yazar, Aziz Başar, Ömer Yü
cel, Meliha Sayar, Şevket Tarım, Hü
seyin Perçin, Tarık Pepeyi, Salahat
tin Ersöz_, Ziya Ergüven, Hasan Tar
han, Fethi Özdural, Lutfi Baysal, Ne
cati Bayraksoy, Hayri Aksoy, Avni 
Gökmen, Kemal Çimen, Ahmet Ka
ran, Mediha Kurman, Lutfi Muşlu, 
Doğan Toran, Nimet Oraj, Nuri Öz
men, Hayati Şener, Cahit Faga, Mus
tafa Kumbar, Hurrem Gümrükçüoğlu, 
Osman Tokcan, Muzaffer Toraman, 
Salahattin Toker, Hakkı Egeseli, Bi
san Kaya, Ekrem Yardem, Şefik Se
ren, Azmi Yumak, Hıfzı Benli, Rem
zi Öner, Muammer Öner, Ruhi Ayas, 
İffet Ulusman, Cahit Özden, Refik 
Can, Orhan Başarı, Orhan Orhun, A
li Riza Gökçe, Nail İnal, Hakkı Süha, 
Fuat Kıran, Meliha Sayın, Behçet Ba 
ran, Yusuf Ziya Önel, Mahmut Özün
al, Muzaffer Tansu, İhsan Öralay, 
Abdurrahman Tanyeri, Hasan Çubuk
gil, Senih' Öğütçü, Sahih Karkın, 
Abdülkadır Eryurt, Celalettin Çum· 
ralı, Ruşen Genç, İhsan Akanıl, Ha
san Taraman, Bekir Gray, Yaşar Gü
müşel, Hilmi Alanya, Mehmet Çetin
kaya, Lutfi Bozcalı, Naci Toros, Nu
ri Deniz, Ali Sezel, Hadika Yonat, 
Ahmet Gümüşlü, Mehmet Atacık, Ab 
durrahman Akçalı, Hüseyin Amca, 
Adil Paker, Mustafa Sülükçü, Ceıal 
Bulut, Nebil Özin, Sahire Tümerkan, 
Necdet Çeşmig, Remzi Zarakol, Nuri 
Güler, Şükrü Bıçal~çı, Şakir Kazancı. 
Halil Uygun, Hüseyin Oratkçıoğlu, 
Hakkı Tekşen, Sabriye Hitmet, İz -
zettin Arıkan, Ali Göktürk, Kemal 

Ertan, Hadi Katı, Reşat Serbest, Fu

at Bilge, Mustafa Ayaz, Enver Alba

san, Reşit Yalın, Reşat Emek, Nazir 

Eyibil, Mehmet Öngören. 

Hava bulutlu geçti 

kendi ülkesine eklenmesini de o 
kadar kuvet ve aamimiyetle istemi-

Şehrimizde, hava umumiyetle az 
bulutlu ve hafif rüzgarlı geçmiştir. 
Glinün en yüksek sıcaklığı 30 derece 
olarak tesbit edilmiştir. Yurtta Koca· 
eli ve Karadeniz kıyıları bölgelerinde 

mürsel 6.112/10 D. birinci. hava çok bulutlu ve mevzii yağmur -
200 metre kurbağalama: Yusuf Ka- lu, Eğe ve cenubu şarki Anadolu böl-

yor... ramu··rsel 3 9 2/100 b. ·ncı· gelerinde arık diğer yerlerde bulut-
Bundan da bütün komtularımız • · ırı · :ı 

emindirler ... 
2 - a) İngiliz krediaine gelince, 

bir kere 16 milyonluk İngiliz kredi· 
ıi iıi daha Ebedi Şef Atatürk baıı
mızdayken başlamıı ve eaaaları ka· 
rarlaıtırılmıı ve tahakkuk ettiril· 
mit değil miydi? 

Galiba fatizm muharriri bunu 
unutmu,, veya. unutmuı görünmek 
itine gelmiı olacak 1 !. 

400 metre serbestte: Mustafa Kara- lu geçmiştir. 
mürsel 6,38 6 19 D. birinci. 24 Saat içindeki yağışların kare met 

. .. reye bıraktıkları su miktarları Bile -
100 sırtüstu, 200 kurbağalama, 100 cikte 18 Şilede 11, İstanbulda 9, Yalo-

serbest bayrak yarışında İzzet Akye· vada 2, Sinopta 6, Susıgırlıkta 5, Sa -
şil takımı 6,49 5/10, 100 sırtüstü Feh· lı pancada 3, Bursada 1 kilogramdır. 
mi Karamürsel 1,19 D. Rüzgarlar orta doğu ve cenup böl -

200 serbestte Halit Karamürsel 2,40 gelerinde garpten diğer bölgelerde 
D. 1500 serbestte Mustafa Karamür · umumiyetle şimal istikametinden sa -
sel 25.45 D. niyetle en çok 7 metre kadar hızla es-

4x100 bayrak yarışında Karamür · miştir. Yurtta en yüksek sıcaklık Ba
sel takımı 11.13 birinciliği kazanmış · lıkesirde 27, Konyada 29, Mersinde 
lardır. Umumi tasnifte Karamürsel id- 30, 1zmir'de 32, Nazillide 34, İaken
man yurdu birinci, İzmit Akyeşil i - derunda 35 Diyarbakırda 36_ derece -
kinci olmuşlardır. dir. 

miklarlar1 tespit edildi 
Maarif Vekaleti, Vekalet neşriya

tı satı§ işleri hakkında bir talimatna
me hazırlamıştır. Talimatnameye gö
re Vekalet tarafından neşrolunacak 

her türlil kitap ve dergiler yayın ev
lerinde veya muvakkat olarak açıla -
cak satış evlerinde toptan veya pera
kende olarak peşin para ile satılacak
tır. Vekalet neşriyatı toptan olarak 
yalnız mektep kooperatiflerine veya 
satıcılık müsaadesi almış olanlara ve
rilecektir. Satıcılar serbest ve kayıt
lı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ser
best satıcılar, umumi ticaret odala
rında kayıtlı kitapçılardan seçilecek
tir. Serbest satıcıların kendileri tara
fından neşredilen mektep kitaplarını 
tesbit edilen iskonto hadleri dahilin-
de diğer satıcıl a muntazac-::ı ver
meği kabul edenlere kayıtlı satıcı de
nilecektir. Kayıtlı satıcılar, nüfusu 
yarım milyondan fazla olan vilayet
lerde 350 lira, nüfusu iki yüz binden 
yarım milyona kadar olan vilayetler

de 250 lira, nüfusu iki yüz binden a
şağı olan vilayetlerde ve bütün kaza 
merkezlerinde 150 lira depozito vere

ceklerdir. Bütün satıcılar mektep ki
taplarını kitapta yazılı fiyatla sata

caklardır. Serbest satıcıların pe§in 
para ile yapacakları bütün muamele -
!erinde mektep kitapları için yüzde 

12, diğer neşriyat için yüzde 15 is
konto yapılacaktır. 

Nafıa Vekateti, memurlarından bir 
kısmının yeni bareme uymalarını te
min eden kararnameyi hazırlamıştır. 
Vekalet bir kısım memurlarını terfi 
ettirmiş ve bir kısımlarını da mükte
sep hakları baki kalmak üzere daha 
aşağı derecelere almıştır. Bunları sı

rasiyle yazıyoruz: 

55 liradan 60 liraya geçen 
bQ§len memurları 

Aydından Sadık Lengerli, Burdur
dan Ömer Lutfi İnal, Bursadan Sabri 
Ölçer, Çanakkaleden Naşit Erman, 
Çorumdan Ziya Kutsan, Erzincandan 
Halit Benli, Tekirdağından Mustafa 
Lutfi Ölçen, Eskişehirden Cemil Tü
mürca, Gaziantepten Besim Işın, Gi
resundan Fazıl Onat, Karstan Musta
fa Niyazi Tan, Kocaeliden Nuri E
rinç, Hilmi Emre, Tevfik Önür, Ma
raştan Hakkı Özdenören, Erzurum
dan Şükrü Eroğlu, Tekirdağından Şi 
nasi Bingöl, Urfadan Halil Özyol, 
Zonguldaktan Hakkı Yalçın, Çanak
kaleden İlhami Ataman, İzmirden Sa
cit Esin, Samsundan Faik Utkan, Ba
lıkesirden Hüsnü Sülün, Sivastan Sa
im Şenyuva, Muğladan Bahaettin An 
barcı. 

55 liradan 50 liraya alınan 
başlen memurları 

Ankaradan Yusuf Tahsin Dinçay, 
Balıkesirden Niyazi Başaran, Çorum
dan Ekrem Erensal, Cevdet Akyön
deın, Balıkesirden Nihat Akalın, El
azığdan Mehmet Ali Dinç, Seyfettin 
Morath, Boludan Sabri Onaran, Es
kişehirden Halis Meriç, İstanbuldan 
Nail Kurt, Maraştan Şefik Gedikoğ
lu, Siirtten Fikret Demir, Malatya -
dan Hayri Yunt, Elazığdan M. Halit 
Erer, İzmirden M. Ali Tiryaki, 

45 liradan 50 liraya alınan 
başlen memurları 

Kayıtlı satıcıların peıin muamele
lerinde okul kitaplarından yüzde 14, 
diğer neşriyattan yüzde 25, kredili 
muamelelerinde 45 gün vadeli mek • 
tep "kitaplarıncfa yüzde 12, 61 gün va- Bingölden Halit Berkman, Kasta -
deli mektep kitaplarında yüzde ıı, monu~an Feri~un Edige, Aydından 
75 gün vadeli mektep kitaplarında Zekerıya Samı, Çanakkaleden M~z
yüzde 10, vadesi en çok 90 güne ka- lum :oker, ~anisadan M. Nedim Ha
clar olan mektep kitaplarında yüzde tunoglu, Edırneden Sadık Başaran, 
20 iskonto yapılacaktır. Mektep ki- Bingölden M. Halit Tümöz, İstanbul
taplarından sat\şa çıkarılanları çıka. dan Fahri Türer, Mardinden Azmi 
rıldığı tarihten itibal:cn_ 25 E.ün icin- Tezcanı Trabzondan Lutfi C~nkut. 
cıe . n para lle alanlara ayrıca yüz- Ba1ıkesırden Saffet Alpan, Gazıantep 
de üç munzam iskonto yapılacaktıt. ten Ö. Cevat AlLalı, AfyoııJ.m .t. II!k 

Yalnız bir defada peşin para ile iki met Erona~, Ankaradan H~lusı ~ur
bin liradan fazla tutarda kitap alan. tutuş, İzmırden Turg.ut ?uvendeger, 
lara yüzde bir, 4 bin liradan fazla tu- İstanbul~~n ~· Fehmı Dıren, Kon~a
tarda kitap alanlara yüzde 2, 6 bin li- dan R. Hudayı Ataman, Karatan Hus
radan fazla alanlara yüzde üç, sekiz nü K ortak, Hayrettin Tuncer, Kasta
binden fazla alanlara yüzde 4, on bin monudan Fahri Karagülle, Ali Riza 
liradan fazla alanlara yüzde 5 mun - Kutay, H. Rahmi Erdemli Hataydan 
zam iskonto yapılacaktır. Murat Üst, Kayseriden Niyazi Alnı-

Kayıtlı satıcıların eylfıl, birinci ve geniş, Kırşehirden Cevdet Çağlar, 
ikinci te§rin ayları içinde peşin para Manisadan Şaban Ahısha, Maraştan 
veya bono ile yaptıkları muamele tu- Kamil Akan, Mardinden M. Ali Tü
tarı üç bin lirayı geçerse evelce ya- zün, Muğladan Hüsnü Boranbay, Ri
pılmı§ bütün muamele tutarı üzerin- zeden Sıtkı Berkman, Samsundan Ta
den yüzde 2, altı bin lirayı geçerse hir Esin, Muğladan Sait Bilgin, Kon
yüzde 4, on bin lirayı geçerse yüzde yadan Ali Ülgenay, Siirtten Alaettin 
6 iskonto yapılacaktır. Fakat her ne Özin, Sivastan Sadi Gürdilek, Tekir
şekilde olursa ouaun iskonto yekunu dağından Vedat Gökgönil, Tokattan 
yüzde yirmi beşi geçemiyecektir. Yusuf Ziya Mutlu, Tunceliden Celal 
Mektep kooperatiflerine iskonto ya- Migal, Süreyya Kaya, Rifat Sönmez, 
pılmıyacak, yalnız yapılan muamele- Hamdi Özkay, Adil Kadri Alkan, Ur
nin yüzde on beşi nisbctinde parasız fadan Bahaettin Çizer, Vandan Fah
kitap verilecektir. ri Kuran, Mazhar Tahir Yüksel, Zon-

( Regaip gecesi ) 
Diyanet İşleri Reialiğinden 

16 Ağustos 939 tarihine tesadüf e
den çar§amba günü Recebi §erifin ip
tidası olmakla l 7 Ağustos 939 perşem 
be günü akşamı (cuma gecesi) Lcyle-

Regaip olduğu ilan olunur. 
(3827) 13784 

guldaktan Ethem Kuğu, Ata Demir
ok, Samsundan Reşit Tezören, Çanak 
kaleden Halim Başaran, Nurettin Ars 
lan, Çankırıdan Halit Başaran, Çoruh 
dan Ziya Oktem, Enver Köseataç,. Ço 
rumdan A. Faik Yolcu, Denizliden 
İsmail Hakkı Dincer, Siirtten Halit 
Ziya Parlar, Diyarbakırdan Halit Er
dem, M. Nazım Erdem, Erzurumdan 
Şerafettin Peker, Edirneden Mithat 

Nitekim bu İngiliz krediaini ta· 
kip eden, 150 mily"o~. marklık al
man krediai teıebbuau de, gene E
bedi Şef Atatürk başımızdayken 
baılamıı ve hatta alman iktısat na
zın da bu it için Türkiye'ye gelme· 

miş miydi? 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Binaenaleyh, 16 milyonluk ingi-

1• krediainin ıulh ve müdafaa cep-
ız h" b. 1. 

heainde yer almamızla ıç ır a a-

k ktur 150 milyon marklık al-
a11 yo • .. 

man krediainin harp ve tecavuz 
cephesine karıı vaziyet alı~ alma· 
mamızla hiç bir münaaebetı olma . 

ci ığı gibi... . • . • 
b) Bunun gibi Hatay vılayetımı· 

ziıı aııa vatana iltihakının ~a.' •.ulh 
~· müdafaa cephesine geçııı~uz_l~ 
doirudan doğruya hiç. b~r ı!glll 
yoktur; o bizim ezeli mıllı dava: 
mızdı .• Bu dava tam 1921 den~erı 
~evam ~degelmiıtir; buranın t':'r~-
1 .. iü, ve Cümhuriyet Türkiyes!nın 
ı:..,.ılmaz bir parça11 olduğu dava· 

1 ., daha 1921 de ati.kadar devlet· 
1 ... c tarafından resmen kabul ve !.a•· 
uik edilmiıti.. O günden b~g~e 
kadar ıafha aafha takip edılmıı, 
ve ancak sulh yolu ile, görüıme ve 
konuıma yolu ile nihayet kazanıl • 
mıı bir milli davadır .• 

Bu davanın takip ediliı ve kaza
n ·hı ıekli, .. yurtta ıulh, dünyada 
aulh ıiyaaetinin ıapmaz ve tatmaz 
rehb:rliğiyle ulaıdmıı milli bir 
muvaffakiyetimiz olduğu kadar, 
milli davaıı olanlar için, sulh yolu 
·ıe müzakere yolu ile bir milli da· 
~a~ın nasıl kazanılabileceğini ıöı-

Nüfus politikası 
Nüfusun kıymet ve ehemiyetini 

dünyada anlamıyan kalmadı. Top
raklarının kendilerine dar geldiği
ni söyliyen ve buna çare bulunma
sını istiyen devletler bile, fazlalı
ğından §İkiyet ettikleri nüfusları
nı arttırmak için ellerinden geleni 
arkalarına kuymuyorlar. 

Harpte bir devletin çıkaracağı 
asker miktarı nüfusunun kesafe
tiyle ölçü/Ur. Fakat sulh zamanın
da da müstakbel bir harbin iktısadi 
hazırlığında nüfusun oynadığı ro
lün ehemiyetini takdir etmiyen 
var mıdır? Sanayi potansiyeli, bir 
memleketin servet ve ham madde 
kaynakları kadar el emeğinin bol
luğu ile de ölçülür. 

Bu lüzum ve zarureti nihayet 
:şimdiye kadar ?u meselelerde pe~ 
liberal bir zihnıyetle hareket etmış 
olan Fransa bile anladı ve şimdi 
nüfusu çoğaltmak için müessir ted
birler almakta o da diğer memle
ketlerle yarış ediyor. 

Topraklarının genişliğine naza
ran nülusunv,,. nisbeti az olan Tür
kiye için nütusu çoğaltmak ihtiya
cı bütün diğer memleketlerden da-

ha acil bir ihtiyaç arzeder. Onun 

içindir ki inkılap rejimi daima bu 
zarureti göz önünde tutarak 1UUr
lu bir nüfus siyaseti takip etmiş

tir. 
Ancak bu siyasetin matbuatça 

da layık olduğu ehemiyetle anlaşıl· 
ması ve bu hayati davada en ba:şta 
onun hükümete muzahir olması la
zım değil midir? Filhakika bu da-._ 
vanın türk muharrirlerince anla
§ılmam14 olduğunu iddia edemeyiz. 
Senelerdenberi gazete ve mecmua 
sütunlarında yer almı~ pek çok de
ğerli etüt ve makaleler buna şahit
tir. Ancak gene bir hakikat vardır 
ki görmemezlikten gelemeyiz, o 
da mizahımızın izdivaç aleyhtarlı
ğı temini pek liübali bir ifratla 
kullanmakta olmasıdır. Fransız 

nüktedanlığından bize adapte yolu 
ile sirayet etmiş olan bu mizah zih· 

niyeti karikatf1rler, fıkralar ve hi
kayelerle halkı evlenmekten so
ğutmak için elinden gelen gayreti 
sar/eder. mizah sayfalarına bir göz 
atmak bu hususta bir fikir edinme
ğe kilidir. 

Mizah gerçi daima serbesttir. 
Fakat istifade ettiği masuniyeti öl
çü ile kullanması ve memleketin 
hayati bir davuznda menli bir rol 
oynamamağa çalışması da lizım de
ğil midir? 

Kim büir? 

Eakiden ne zaman harp ola· 
cak mı diye aorulaa ketfi için ke· 
hanete ihtiyaç olan bu ıuale : 

- Allah bilir cevabı verilirdi. 
Şimdi zihniyet değiımiı ola

cak ki geçen ıün bir pastanede 
iki arkadat araımda ıöyle bir 

muhavereye tahit olduk: 
- Ne dersin, harp olacak mı? 
- Hitler bilir! 

idam edilen yıldız 

Bizim &azeteler, hakkıtelif 

anlaımaama dahil olmadığımız 

için, yabancı matbuatta çıkan 

yazı ve resimleri, canlarının iste
diği gibi kullanmak salahiyetini 

haizdirler. Hoılarına giden yazı
yı tercüme ve reami ıütunlanna 

ıeçirebilirler. 

Dünkü ıazetelerden birinde 
daha ıaribini ıördük. Neırettiii 
bir zabıta romanı ara11nda bir a
merikan ıinema yıldızının resmi
ni baımıt ve bunun vakanın kah
ramanı olup idam edilen kadın 
olduiunu yazmıı. 

Eh, doğruıu, yazıları ve reaim
leri iatediiimiz gibi makaalayıp 
keımiye salahiyetimiz var ama, 

sinema yıldızlarını idam etmenin 
de salahiyetimiz dairesinde oldu

ğunu timdiye kadar bilmiyorduk. 

Onan, Fasih Onarman, Elazığdan E 
sat Tuncer, Şükrü Arıca, Erzurum -
dan Rıdvan Tümer, Hüsnü Özercan, 
Bülent Toygar, Rüknettin Eren, İh
san Suphi, Gümüşanedeh Yusuf Ziya 
Yıldırım, Erzurumdan Rifat Alkım, 
Fuat Şeşen, Ankaradan Emin Özer
man, Aydından Bedrettin Giray, Ba
lıkesirden Salahattin Dölen, Bilecik
ten Remzi Tarıcan, Abdülkadir Kur
doğlu, Bitlisten Ratip Somer, Bolu -
dan Nihat Şefik Atila, İspartadan 
Hulki Arın, İstanbuldan A. Hikmet 
Gönen, Mustafa Aydaş, Karstan Mev
lüt Par. 

Serseri yahudiler 
nihayet İzmirden 
hareket ettiler 

İzmir, 14 (Hususi Muhabirimizden 
Telefonla) - Birkaç gündenberi li -
manımızda demirlemiş bulunan Pari
ta vapuru bugün saat 13 te limanı.: 

mızdan ayrıldı ve bu suretle, günler· 
denberi hazan komik ve ekseriya fe· 
ci safhalar arzeden bu hidise böyle
ce sona erdi. 

Vali dün kati emirler vermiş ve va
purun hareketi için bir de müddet 
tayin etmişti: Parita vapurunun saat 
10 da hareket etmesi icabediyordu ... 

Vapur birkaç gün kifayet edecek 
kadar kömür, su ve yiyecek almı~tı. 
Fakat tayin edilen müddetten sonra 
üç saat geçtiği halde elan hareket et
miyordu. Nihayet geminin demir al
dığı görüldü. Yola koyulduğu zaman 
saat tam 13 dil. 

İki polis motörli, her ihtimale kar
şı, vapuru Yenikaleye kadar takip et
tikten sonra limana döndüler. Parita
nın nereye gideceği belli değildir. 

.~a~ud.i yardım cemiyeti mümessili 
Fılıstınlı gazeteci Eliahu Ben Horen 
de yarın İzmir'den Filistin'e hareket 
edecektir. 

Roden torbiycsi öjrc;hmm kuını ,,. • 

~arıımaya oaııaaı 

Spor yurtları açılmış bulunan okul
larımızın beden terbiyesi öğrenmen -

leri spor kursu Gazi terbiye enstitü ~ 
sünde tedrisatına başlanmıştır. Kurs 
bir ay devam edecek ve öğretmenler 

burada daha ziyade atletizm, butbol, 
handbol, spor kazaları ve mektep spor 

lan organizasyonları mevzuları ü ze -

rinde çalışacaklardır. Tedrisat ameli 
ve nazari olacaktır. 

Maarif Vekilliğince bu yılki kursa 

61 öğretmen çağrılmış bulunmakta • 

dır. (a.a.) 

Hamidiye 

İzmirden 

• • 
gemısı 

ayrıldı 

İzmir, 14 a.a. - Hamidiye mektep 

kruvazörü İzmirde deniz gedikli er -
baş mektebine girmek için yazılan ta
lebeden kabul edilenleri alarak bu 
akşam limanımızdan hareket etmiş -

tir. 

Ankara Borsası 

14 Ağustos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıı F. Kapanıı F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.6750 126.6750 
Pariı; 3.3550 3.3550 
Milano 6.66125 6.66125 
Cenevre 28.5950 28.5950 
Amsterdam 67.7325 67.7325 
Berlin 50.8350 50.8350 
Brüksel 21.5175 21.5175 
Atina 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Prag 4.34 4.34 
Madrid 14.0350 14.0350 
Varşovn 23.8425 23.8425 
Budapcşte 24.4525 24.4525 
Bükreş 0.905 0.905 
Belgrad 2.8925 2.8925 
Yokohama 34.62 34 62 
Stokholm 30.57 30.57 
Moskova '23.90 23.90 

ESHAM VE T AHVlLAT 
1933 Türk 
Borcu I. 

1933 Türk 
Borcu II. 

1933 Tıirk 
Borcu III. 

1933 İkramiyeli 
Erıani 

19.35 19.35 
( Peşin ) 

19.35 19.35 
( Peşin ) 

19.325 19.325 
( Peşin ) 

19.39 19.39 
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Mütareke 
değil, sülh ! 

(Başı 1. inci sayfada) 

nat eden hudutsuz bir genişleme 
ıniatiği imdada yetişti. Kışlalar 
Yeni dinin mabetleri haline gel
di. Milletler, maddi manevi, u -
2\ın bir riyazete mahkfım oldu
lar. Ne zaman, nasıl ve nerede 
biteceği malum olmıyan bir 
leth'in rüyası, bu ıatıraplı haya
tın tek tesellisini teşkil ediyor. 
Fakat ümit ve teselli de beslen
mek ister. Her gün bir kale sar
ına.k, ya bir burç düşürmek, ya
hut meçhul 'bir istikamette hare
ket hazırlığı yapmak Jazımdır. 

Tabii olmıyan ve bilhassa da
İıni mahrumiyeti gerektiren u
ıuUer başka türlü müdafaa edi -
lemez. Normal bir rejimde, ikti
dar partisine uzun müddet itibar 
temin edeceğine ıüphe olmıyan 
Habeşistan gibi bir kazanç, fa
!İzmi kaç gün doyurabildi? Ar
navutluk' un hazmı kaç gün sür
dü? Kayserlerin rüyasına bilt> 
girmiyen büyük ittihat, nasyonal 
• sosyalizmin ihtirasını ne kadar 
dindirebildi? Geçen gün Roma' -
da intitar eden nimresmi gazete
nin, harp tehlikesini önlemek i
çin, demokrasileri yeni teklif ve 
tavizlerde bulunmağa davet e
den son yazısı, eğer bu misaller 
olmasaydı, yeni bir münakaşa 
\tesilesi olabilirdi. Fakat demok
rasilerin mesul adamları, kaç 
defa, İtalyan ve alman tehirleri
ne teklifler ve tavizler götürdü
ler? Hatta, onların teklif ve ta
\tizlerinin dıtında, iki rejimin 
emrivakilerini kaç defa kabul 
ettiler? Karşı taraf atalette mi, 
~mrivakile almak, karşı taraf 
harekette ve kararda mı, müza
lc:ere ile almak, fakat mütemadi
yen almak! Ve bunun için de 
harp tehJikeaini vesile olarak 
kullanmak! 

Bir tehlike, vermekle bitmez. 
Her tarafta milli sulh faaliyetle
rini az çok tatil ettiren bu tehli-
}s...; ~ .. 1 .... -1. :-:.. t.lr ,._..... onu 
bütün neticeleri ile kabul etmek, 
~e devamlı bir hal tarzının ara
llıp bulunmak külfetini totaliter 
cephenin kendisine bırakmak
ta.n ibarettir. llk sabırsızlanan -
lar, derin mahrumiyet hayatın -
dan bir an evel kurtulmak ihti
Yacını hisseden milletler olacak
tır. Tecavüz siyasetinin muvaf
fak olacağı hakkında yeni delil· 
ler vererek, bu sabırsızlığın önü
lle geçilmesine mani olmak li
zımdn·. Anlaşmak, fakat ne bir 
gün, ne de bir hadise için! Bir 
istikrar nizamının §artları ve i
nancaları münakaşa edilmiyen 
yeni bir masabaşı, tekrar o taraf
ta cüreti, bu tarafta ataleti teş -
"f'İk etmekten gayri bir işe yara
ınaz. Avnıpa'nın bir mütareke 
değil, bir ıulh rejimine ihtiyacı 
var,, 

Falih Rıfkı ATAY 

Luvr'dan aşırılan 

"Lôkayt,, 
tablosu bulundu 

Paris, 14 a.a. - Boguslavski ismin
de genç bir parisli ressam, öğleden 

sonra koltuğunda bir paket ile, adli
ye sarayına gitmiş ve getirdiği tablo
nun 11 haziranda I .. ouvres müzesın -
den çalman Watteau'nun meşhur 

"Lakayt,, tablosu olduğunu aöyliye
rek adliyeye teslim olmuştur. 

Genç ressam, verdiği ifadede, bu 
şaheser tablo üzerinde müteaddit de
fa yapılan restorasyonlardan mütees
sir olarak tabloyu üstadın fırçasından 
çıktığı hale irca için Louvres'dan al
dığını ve bugün yerine konmak üzere 
geri getirdiğini söylemiştir. 

Tablo eksperlere gösterilmiş ve fil
hakika "11 haziranda Louvres müze
sinden çalınan "J,,akayt" tablosu ol
duğu tahakkuk etmiştir. 

Polonya'da toplanan 

Alman teşekkülleri 
Varıova, 14 a.a. - Poznan makamları, 
statülerine muhalif faaliyetlerde bu
lunduklanndan dolayı, bir seri alman 
teşekküllerini tasfiye etmiştir. Bun -
lar arasında.ezcümle. alman halk kü -
tüphanesi ile alman mesleki teavun 
cemiyeti bulunmaktadır. 

• 
ULUS 

DÜNYA HABERLERi · 
CEPHENİN MUHTELİF NOKTALARINDA B. Antoni Eden tabur 

kumandanı oldu 

Çinliler mukabil 
taarruza geçtiler 
Bir çok şehirler 
Japonlar bozguna 

geri alındı 
uğradı lor 

Hong-kong- 14 a.a. - Çekiai ajansı bildiriyor: ~eiping - Han
kov ve Tiençin - Pukov şimendifer hatları uzunlu~und.a ,?ulunan 
ç:n kuvetleri şiddetle mukabil taarruza geçerek Tıençın ın ce~u· 
bundaki japon kıtalarını büyük bir hezimete uğratmışlardır. Şım
di müdafaa noktaları arıyan japonları takip etmektedirler. 

Diğer cihetten Yangtze nehrinin 
cenubunda tahaşşüt eden 15.000 Çin 
askerı birkaç gündenberi Mongham 
ile Taihu arasında bulunan düşman 

kıtalarına taarruz ederek üç şehri is
tirdat etmeğe muvaffak olmuşlardır . 

Hupeh - Honan hududunda faali -
yette bulunan merkezi Çin ordusu 
Tung·pe ile Sinyang arasında düşma
na şiddetle taarruz etmiştir. Mukave
met edemiyeceğini anlı yan ve tama -
miyle mahvolmaktan korkan düşman, 
şark isti kametinde 20 kilometre ricat 
etmiştir. 

Bu mıntakada japonlar, sahada çok 
miktarda ölü ve cephane bırakmışlar
dır. 

Şan•i'deki mukabil taarruz 

Chungking, 14 a.a. - Cekiai ajansı 
bildiriyor: Şansi'nin cenubu şarkisin
de bulunan Çin kuvetleri düşman mev 
zilerine karşı umumi bir taarruza geç
mişlerdir. Süngü süngüye üç saat de
vam eden bir çarpışmadan sonra ja -
ponlar sahada bir qok ölü bırakarak 
geri çekilmişlerdir. 

Japon a•kerleri ara•ında •mi 
hastalıklar var 

Chung-king, 14 a.a. - Çckiai ajansı 
bildiriyor: Havaların pek sıcak git -
mesi yüzünden japon kıtaları arasın
da bir ~ari hastalık baş cöstermiştir. 
Hastaları meçhul bir semte taşıyan 
,.,Larıar, t5ırıbırıni takıp etmektedir. 

Japonlar, kadroları yenilemekte ve 
Çin'e takviye kıtaları göndermekte 
çok müşkülat çekmektedirler. 

Tuğyan karşı•ında geri/iyen 
japon kuvetleri 

Hongkong, 14 a.a. - Çekiai ajansı 
bildiriyor: Şimali Çin'de rlpei eyale
tinde Yuan - Ting nehrinin suları ka
barması üzerine japon kı ta:tarı geri 
çekilerek bazı noktalarda toplanmak
ta iseler d~ Çin kuvetleri tarafından 
takip edilmektedirler. 

londra'dan Tokyo'ya talimat 
gelmek üzere 

Tokyo, 14 a .a. - İngiltere büyük 
elçisi Craigie, öğleyin Kato'yu ziya
ret ederek, Londradan talimatı iki 
güne kadar alacağını ve bu talimatın 
iktısadi meseleleri ve bilhassa Çin pa
rası ve Fapi'nin imtiyazlı mıntakada 
tedavülünü de ihtiva eyliyeceğini bil 
dirmiştir. 

Büyük Elçi bu teahhürün işleri sü
rüncemede bırakmak zihniyetinden de 
ğil münhasıran meselenin karışıklı -
ğından ve Fransa ve Amerika ile is
tişarede bulunmak zaruretinden ileri 
geldiğini temin eylemiştir. 

Askeri azanın Tokyo'dan ayrılmış 
olmasına rağmen japon heyeti murah 
basası arasında bazı nikbinlik göste
rilmektedir. 

Dört çinliyi hala te•lim 
etmediler 

Londra, 14 a.a. - Selahiyetli mah
fillerde beyan olunduğuna göre japon 
lar tarafından istenilmekte olan Ti
ençin'li dört çinli, henüz ingiliz me
murlarının elinde bulunmaktadırlar. 
Bunların japonlara teslimi, şahsi 

olarak hareket eden iki kişi tarafın -
dan Habeas Corpees kanunu mucibin
ce kendisinden bir istinaf talebinde 
bulunmuş olan imtiyazlar mıntaka 
belediye meclisinin vereceği karara 
bağlı bulunmaktadır. 

Tiençin'de İngiliz makamlarının 
aldıkları tedbirler 

Tiençin, 14 a.a. - Bugün yapılma
sı mukarrer ingiliz aleyhtarı nümayiş 
ler dolayısiyle İngiliz makamları im
tiyaz mıntakasında motörlü bölük ile 
gönüllü teşkiJatını seferber etmiştir. 

Tahrip edilen amerikan emlaki 

Hong-kong, 14 a.a. - Çekiai ajansı 
bildiriyor: Japonların Çin'i istiJasın
danberi japon askeri makamları Çin
deki amerikan emlakini 20 kere tah
rip etmişler ve amerikalılarla 600 ke-

re hadise çıkarmışlardır. 

Şanghay imtiyazlı bölge•i 
muhacir kabul etmiyor 

Şanghay, 14 a.a. - Belediye mec
lisi bütün konsolo:;luklara ve vapur 
kumpanyalarına yaptığı bir tebliğde, 
Avrupadan hiç bir muhacirin enter
nasyonal mıntakaya gelerek yerleş -
mesine müsaade edilmiyeceğini bil -
dirmiştir. 

Bu kararın, japon kontrolü altında 
bulunan enternasyonal mıntaka hak -
kında Japonya tarafından aynı yolda 
verilen kararı hemen takip etmesi, 
mezkur kararın ehemiyetini arttır

maktadır. 

Mevkuf ata§amiliterin vaziyeti 

Londra, 14 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre Tokyo'daki ingiliz sefa -
retanesi tercemanı yüzbaşı Gerard 
Parker, japonların elinde mevkuf bu
lunmakta olan albay Spears'ı ziyaret 
etmek üzere Kalgan'a gitmiştir. Şim
diden Pekin'e muva:;alat etmiş olan 
Parker, Spears'ı yarın göreceğini ü
mit etmektedir. Bu ziyaretin gayesi, 
Spears'ın sıhatte olup olmadığın ve 
kendisine iyi muamele edilip edilme
difini tahkik edip öfrenmektir. 

Japon müme••ili Tiyenfin'e 
döndü 

Tokyo, 14 a.a. - Tiençin as'ıtert ma 
kamlarının Tokyodaki görilJmelere 
iştirak eden başmümessili general 
Muto, tayyare ile Tiençin'e hareket 
etmiştir. 

General Muto, hareket etmeden c -
vel gazetecilere beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

"- İngiltere hareket hattını ne za
man değiştirirse, o zaman yeniden 
Tokyoya döneceğim. Tiençin vaziye
tinin inkişaf edeceğini ümit ediyoruz. 
İngiltereyi ister istemez fikirlerini 
değiştir diye icbar ederek doğru yo
la getireceğiz.,, 

E•ki İngiliz hariciye nazırı 
B. Eden 

Londra, 14 a.a. - Anthony Eden, 
ihtiyat ordusunun manevralarına işti
rak etmek üzere Beaulieu kampına 

gelmiş olan "Kings Royal Rifle 
Corps,, taburunun kumandanlığını 

dün akşam deruhte etmiştir. 

Eski hariciye nazırı, taburun mev
cudu olan 600 kişi ile birlikte öğleden 
sonra trenle Londra'dan hareket et -
miştir. 

"Maksim Gorki,, 
tipinde yeni bir 
Sovyet tayyaresi 

Moskova, 14 a.a. - 1936 da bir mü
sademe neticesinde parçalanan "Mak
sim Gorkl,. cbadnıda yeni bir mu -
azzam tayyarenin son tecrübeleri ya
pılmaktadır. 

"Urss L. 1760,, tipinde olan bu tay
yare 63 metre boyunda ve 7 metre yük 
sekliktedir. Kanatlara konulmuş 8.000 
beyir kuvetinde 6 motörle techiz edil
miştir. Ağırlığı boş iken 31 ton ve do 
lu iken de 45 tondur. 64 yoku \te se -
kiz tayfa taşımaktadır. 

Tayyarenir{ ön kısmında bir salon, 
ve arka kısmında da üç salon, büfe tu
valetler vardır. Kanatların içine de 
dörder kişilik dört kamara konulmuş
tur. Tayyare Gorki'de yapılmıştır. 

Amerikada bir sürat 
kotarma suykast yapıldı 
19 kişi öldü 60 kişi yaralandı 

Reno, "Nevada,, 14 a.a. - Chicago-

1 
yu garp sahiline 39 saatten daha az 
bir zaman zarfında bağlıyan ve en sür 
atli lüks treni olan "Southern Paci -
fic,, sürat katarının yoldan çıkması 
neticesinde asgari 19 kişi ölmüş ve 60 
kişiden fazla yaralanmıştır. 

Carlin'e 25 kilometre mesafede bu
lunan bir köprünün methalinde treni 
terkip eden 18 vagondan üçü yoldan 
çıkmıştır. Vagon restoran Humboldt 
nehrine yuvarlanmıştır. 

Bir sovyet tekzibi 
Moskova, 14 a.a. - Tas ajansı teb -

liğ ediyor: 

Polonya'da çıkan "İltustrowany 
Kurjer Codzienny,, gazetesi, Ameri -
ka Cümhurreisi Ruzvelt'in Amerika 
elçisi tarafından Molotof'a tevdi edi
len bir mektupta güya Sovyetler bir· 
liğine J aponyaya karşı uzak şarkta teş 
riki mesai teklif ettiğini ve Japonya 
ile Rusya arasında bir harp takdirin -
de Rusya, Amerika'nın garantisini te
min eylemekte olduğunu yazmakta ve 
Amerika'nın şart olarak Sovyetlerin 
Fransa ve İngiltere ile askeri paktı 
imzalamasını ve çine Japonya'ya karşı 
mücadelesinde iktisadi yardımda bu -
lunmasını ileri sürdüğünü yazmakta
dır. 

Alınan son haberlere göre kaza bir 
suykast eseridir. Trenin makinisti Ho 
cox, tren köprüye yaklaştığı esnada 
üzeri dallarla örtülmüş olan rayların 
lokomotifin tazyiki altında yerinden 
oynadığını fakat saatte 80 kilometre -
den fazla süratle yol alan katarı dur
durmağa vakit bulamadıiını söylemiş 
tir. 

Hocox, enkazın altında kalan rayla
rın vidalarının sökülmüş olduğunun 
görülebileceğini ilave etmiştir. 

Kaza gece vuku bulmuştur. Yoku -
ların .büyük bir kısmı yatmış bulun -
makta idiler. Sağ kalan yolcuların 
söylediklerine nazaran son udemeden 
evci demirlerin biribirine çarpmasın
dan mütevellit müthiş bir gürültü işi
tilmiş ve bunu yaralıların feryadı ta -
kip etmiştir. 
Vagonların bir kısmı biribirine geç 

miştir. Kaza mahallinin tenha ve dağ
lık olması yüzünden kaza.zedelere der 
lık olması yüzünden kazazedelere der 
hal yardım edilememiştir. Yolcular biz 
zat yaralılara yardım etmek ve vagon 
restoranla Humboldt nehrine yuvarla
nan cesetleri sudan çıkarmak mecbu
riyetinde kalmıılardır. 

Tas ajansı, bu haberin baştan başa 
uydurma olduğunu beyana mezundur. 

Prag'da da yahudi aleyhtan 
tedbirler ahnmağa baıladı 

Prag, 14 a.a. - Almanyada yahudi
ler aleyhine alınan tedbirlere müşa
bih olarak bütün Çek şehirleri için 
alınması mecburi kılınan yahudi a -
lehtarı tedbirlerin tatbiki bahsinde, 
Prag şehri şimdiye kadar vakit ka -
zanmıay muvaffak olmuştu. Fakat 
bugün Prag polisinin on beş gün son
ra meriyet mevkiine girmek üzere 
neşrettiği bir emirnameye göre, ya -
hudiler, ari ırkına mensup olanların 
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ISTANBUL Gazeteleri 
İKDAM 

Matbuat hüriyeti 
Ebuuiya Zade V clid, bu başmakale -

de, hüriyetin ve matbuat hüriyetinin Av
rupanın ıarbinde ve şlmalindeki muayyen 
devlet ve milletlerde harikalar yarat -
tığını söyliyerek, matbuat hüriyetinin e
hcmiyetini tebarüz ettiriyor ve bizde 
~iddetli bir matbuat kanunu hükumran 
olmasına rağmen, gazetelerimizden nis
bi bir scrbcstidcn müstefid bulundukla
rını şükranla kaydediyor, misal olarak 
kendisinin, on beş senedenbcri ilk defa 
olarak huviyetini saklamıya, imzasını 
gizlemiyc lüzum görmeden serbestçe ya
zı yazabilmesini ileri sıirı.iyor. 

Gayemiz harp• değil sulhtur 

$. $. imzalı bu yazıda, mihvercilerin 
de demokrasilerin de harbi istemedikle
ri muhakkak olduğu izah edilerek, her 
iki tarafa da nuihnt etmek, kabilse ara
larına girip uzlaştırmak vazifesi bize 
düştuğü ve Tilrkiycnin, bu karışık di
vanın hal ve faslında hakemlik vazife
si görebileceği soyleniyor. 

Bizim için ağustos ayı 
(Görüp duyduklarım) sütunu, muhar -

riri, hütün dünya gazetelerinin atustos 
ayında kopacak felaketten bahscttiklc -
rini. fakat bl.itiin dünyanın cndışe etti· 
ği ağustos ayının tiırk talii için daima 
bir zafer senbolü olduğunu söyliyerek 26 
ağustos 1071 den 30 ağustos 922 Dum -
lupınar zaferine kadar olan muhtelif za
ferleri kaydediyor .Je "İıte bizim tari
himizde ağustos" diyor. 

Casa d'ltalia, Tötonya 
salonlarının içyüzü 

Almanların Tötonya kulübü ile i -
talyanların Casa d'İtalia'sı hakkında ba
zı malQmat verilerek bu kulüplerin na
zi ve faşist propagandası yaptıkları ve 
her iki kuliıbiın siyasi cemiyet merkezi 
halinde çalıştıkları söyleniyor. 

YENİ SABAH 
U zak-şaarkta 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu serlevha al
tındaki ba$makalesirv.ie, Avrupadaki si -
yasi vaziyet devam ederken, japonla -
rın uzak şarkta ecnebi nüfuzuna niha
yet vermek ic;iıı Çini muazzam bir sö -
mürıre haline koymak pl/inını tatbikle 
mcıutul olduklarını söyledikten sonra, 
Çin harbinin uzaması japonyanın mu -
vaffakiyetlerini kendi aleyhine ~evirdi
ğini izah ediyor. 

Sath1 müdafaa 
(Her sabah) sütunu muharriri, mo -

dem tcrakkilerin harpteki "hattı mü
dafaa., tlbirini kaldırdıgını ııoyliycrek, 
yann bir harp kopacak oluru, düı -
mania yalnız huduttaki asker değil, bü
tün memleketin çarpışacafını, bunun i
çin, lstanbulda yapılacak olan pasif ko
runma manevrasının btiyıik eheraiyeti 
olduğunu izah ediyor ve biıtün vatan -
daşların, bu manevrada, uhdelerine dü -
§en vazifeyi yapmaları en büyük va
tan borcu oldu unu, huduttaki haddı 

. müdafaa gibi, yurttaki sathı müdafaanın 
da vazifesini aynı muvaffakiyetlc ba -
şaracağına inandığını ilave ediyor. 

İçimizde yaıattığımız 
yılanların içyüzü 

Bu mevzu etrafındaki ne$rİyatına de
vamla. İıtanbuldaki İtalyan işçiler bir
liği hakkında tafsilat veriyor, birlik a
zasından ve fransızca Beyoğlu gazete -
sinin sahibi arslan ermeni priminin İtal
yan sefarethanesinin yardımiylc Türki
yede yaptığı İtalyan propagandasını ba
his mevzuu ettikten sonra, işin bir de 
bizim tarafı bulunduğunu. Beyoilu ga
zetesine ait 5 bin liralık teminatı Halk 
Partisinin tekeffül etmiş, gazetenin ka
nuni mesuliyeti de maalesef bir türkun 
uhdesinde bulundurulmu5 olduğunu ila
ve ediyor. 

TAN 
Tahrif edilen üç hakikat 

Sadri Ertem, bu serlevhalı makalede, 
alman ve İtalyan gazetelerinin bir yan
dan balkanlarda bir yndn arap aleminde 
aleyhimize yaptıkları propagandaları ba
his mevzuu ederek, bu tahrikatı "Turk
ler emperyalist oldular, balkanları türk
lerden Avrupa kurtardı, Türkler Ata
türk'ün yolunu terkettilcr,, şeklindeki 
iddialarla kısaca hülba edilebileceği -
nı söylüyor ve bu iddiaları tevsik ede-

Squalus denizaltısı 

yüzdürülmek uzere 
Portsmouth, 14 a.a. - Kanada sa-j 

hilleri açıklarında bir deniz gezintisi 
yapmak üzere evelki gün "Tuscalo- ı 
sa,, krovazöriyle hareket eden cÜm· 
burreisi Ruzvelt, dün "Sqaulus,, tah
telbahirinin yüzdürülmesi ameliye
sinde hazır bulunmak için Lir müddet 
burada kalmıştır. 

Ruzvelt bir balıkçı gemisine bine
rek yüzdürme işleriyle uğraşan "Fal
con" gemisine gitmiş ve amelenin işe 
devam edebilmesi için merasim yapıl
mamasını kontramiral Cole'den rica 
etmiştir. 

"Squalus,, dün sahile doğru çeki -
lirken dibi kuma değmiştir. Geminin 
yüzdürülmesine uğraşılmaktadır. 

girecekleri büyük lokantalara, kahve
lere, banyolara ve belediye havuzla
rına kabul edilmiyeceklerdir. Yahudi
lerin girebilecekleri yahudilere ait 
müesseselerin kapsına, buraıı yahudi 
müessesesidir,, levhası konacaktır. 

a.a. Matbuat servisi 

cek hangi vakayı miaal göstermek müm7 
kün olduğunu sorarak, bunların hcdcfı 
İngiltere ile araplar arasında mücad~I~ 
kapısı açmak ve türklcrle arapları ıkı 
düşman olarak karşı karşıy bırakmak 
oldugunu, aynı tahrik davasının bir u -
cu da balkanlara kadar uzandığını izah 
ediyor ve bu üç iddianın, hakikati nasıl 
tahrif ettiğini belirttikten sonra, "Dost
larımız hem tarih bilmiyorlar, hem de 
psikoloji. Bir de ustelik proparanda 
yapmak istiyorlar,, diyor. 

Konyamn bayragı, 
Konyanın marşı 

Aka Gündüz, Konyadan yazdığı bu ya
zı.t'la, garpte her şehrin bir bayrağı ile, 
bir de marşı bulunduğu gibi, bizde de 
a8et olsaydı Konyanın bayraımda ya 
bir çağhyan ya bir ııantrifiıj resmi bu
lunacağını marş yerine de, İnönünün 
verdiği söziı tutmasını bekliyen Kon
yanın su istediğine dair her şey beste
lemiş olacağını soyliyerek, Konyanın 
susuzluğunu ve su ihtiyacını belirtiyor 
ve konyalınm, Metris tepeden bugüne 
kadar verdiği her sözlıne yerine getiren 
!nonu'nUn, Konyayı da suya kavuştura
cağına emin olarak beklediğini izah e
di· >r. 

Türk matbuatı, dikkat 

Sabiha Zekeriya Sertel, Danzig nazi 
lideri Förster'in iki gün evci söylcdigi 
nutuk, türk matbuatının birinci sayfa -
larmda intişar etmesi üzerine, alman 
radyosunun bundan cesaret alarak, türk 
matbuatının bu nutuk hakkında çok 
sempatik bir lisan kullandığını söyle
diğini yazıyor ve tUrk gazetelerinin na
zi davasına, istemiyerek propaganda 
vasıtası olduğunu izah ettikten sonra, 
bazı sazetelerin birinci &ayfalannda al
man ve İtalyan ordularına ait resimle
rin intişarı .da, bu kuvetler hakkında 
korku uyandıracak mahiyette bir hare
ket olduğunu, türk matbuatının bu hu -
susta c;ok müteyakkız davranması icap 
ettiğini ilave ediyor. 

VAKİT 

Tren Erzuruma girince • 

Asım Us, bu başmakalesinde, Sivas -
Erzurum hattının inşaatı bitmek uzere 
olup eylülden sonra Haydarpaşadan 
trenle Erzurunıa üç ıünde varmanın 
mıimkün olacagını, trenin şark vilayet -
!erimizde her girdigi sahayı bir gün i
çinde ortaçağ lııı.yatıınızdan yirminci a
sır devrine intikal ettirdiğini söyliye -
rek, denıiryolu ~ebckelcrinin bütçemi • 
zi iki yüz elli milyoı, yükseltmek hu • 
auııundaki tesirini tcbariız ettiriyor, tren 
Erzuruma vardıktan sonra garbi Ana -
.dolu ile şarki Anadolu arasındaki ikti
sadi faaliyetin istikameti dcğiımiş ola· 
cağını, Haydarpa~a tarahntla yeni bir 
limana ihtiyaç hissedileceğini, bundan 
başka esasen ihtiyaca kifi gelmiyen 
Ankara - İstanbul hattının Bolu üzerin
den geçen ikinci bir hattı takviyesi i
cap edeceğini izah ediyor. 

CUMHURİYET 

Balkanlar Balkanlılarındır 

Yunus Nadi, ba5makalesinde, Ulus ga
zetesinin türk - bulgar dostluğundan 
bahseden bir makalesi üzerine, chemi -
yetli iki bulııar gazetesinin bu dostlu
ğu teyfd eden yazılarını memnuniyetle 
kaydederek, B. Koıeivanof'un vaktiyle 
bu vadide söylediği sözleri hatırlattık
tan sonra "Balkanlar balkanlılarındır 
söziı bugune kadar mühim ve miıessi'; 
bir hakika tifadeciliği etmemiş olduğu
nu ilive ederek, balkan devletlerinin, 
müdafaa &abasında elbirliği ile hareket 
etmeleri luzumunu tebaruz ettiriyor. 

AK~AM 

Bu da tabiatın kanunu 

(Dikkatler) sı.itunu muharriri, tarihi 
türklük aleyhine akıcttirmenin ve hata
lı yazmanın cürüm sayılacağına dair 
matbuat kanıınu11..a ilave edilecek madde 
munasebctiyle, bugıinku vakaların hile 
salim surette kayl.lcrlilmesi usulu bulun
madığını, nerede kaldı ki maziye ait 
vukuatın doğru kaydedileceğini soylü -
yor, hata yapmamak kanun kuvetiyle 
mümkün olamıyacagını, bunun ancak 
kültiır 'Üstünlüğü ile kabil olduğunu i -
ıahtan sonra ''Bu da tabiatın kanunu,, 
diyor. 

SON POSTA 

Menfaat ihtilafları ve 
emniyetsizlik 

Muhittin Birıen, Moskova konuşma
larının gecikmesi sebebini ara&ıırdıgı 
(Her gün) sütunundaki makalesinde, 
bu gecikmenin muhtelif Amillerini sa -
yıyor ve meseli Rusyanın uzun müddet 
garp demokrasileri tarafından uğradıı;ı 
muamelenin intikamını almak istediği ak
la ıclebilirsc de bunun bahis mevzuu o
lamıyacağını Rusyanın, en mulayim si
yaseti infirat siyaseti olacağını diışun
meklc meşgul bulunması muhtemel ol -
duğunu teehhürün ideoloji ihtiUifından 
ileri ıelebileceğini fakat asıl sebebin 
kendi fikrince bütün dünya kuvetleri a
rasındaki menfaat ihtilifları olduğunu 
yazıyor. 

Ceza kanunumuz 

Burhan Cahit, caza kanununda yapı
lacağı söylenen tarlilit münasebetiyle a
dam öldürmek, ırz ve namusa tecavüz 
etmek gibi suçlara karşı ceza kanunu -
muzun tam bir emniyet supapı vazifesi 
gördüğü iddia edilcmlycceğini, eski kı
sas nazariyelerine dönmenin bugünkü 
içtimai telakki! ere gore minasız oldu
ğunu, fakat hafifletici sebeplerin' miım
kün mertebe azaltılması da zaruri bu -
lunduğunu söylüyor arkası bir türlü a -
hnamıyan kan gütme vakalarının bu 
yüzden yapıldığını şüphesiz sayarak 
"Cemiyetin huzuru ve sukununu, ferdin 
emniyetini koruyan kanun ne kadar seri 
ve sert olursa tesiri de o kadar müsbct 
ve mutllk olur,. diyor. 



iklisaden Almanya 
(emberlenmiı değildir 

1 1NTRANSIGEANT GAZETESİNDEN : ' 

A lmanya korkunç bir 
mengene içine hap

sedilmiştir. Demokratik 
devletler onu siyaseten 
çenbcrlemektedirler. İkti • 
aaden, başlıca ham madde 
kaynaklarını ellerinde tu
tan bu devletler, onu aç • 
lıktan ölmeye mahkum e -
diyorlar. Bu itibarla hayat 
sahasını fethetmek alman 
devleti ve milleti için ha
yati bir zarurettir." 

İşte Führerle en yakın 
cmekdaşlarından aldıkları 

ilhama itaat ederek alman 
gazete ve radyolarının 

tekrarlamaktan geri dur -
madıkları tez budur. 

1935 le 1938 seneleri a
raaında Almanya'nın itha
latı, 1913 veya 1928 le 1935 
arasında Almanya tarafın
dan yapılmış olan vasati 
ithalattan çok daha ebemi· 
yetli olmuştur. 

Bu kaideden ancak buğ
day, pamuk, yün, kenevir 
ve kömür idhaJatı müstes
nadır. 

Bu maddelerin idhalatı 
muhtelif nispetlerde azal
mışsa, bunun sebebi müs -
tahsiller tarafından Al -
manya'ya yapılan arzın a
zalması değil, fakat bizzat 
Almanyan'ın takip etmiş 
olduğu otarşık siyasettir. 

Almanya'nın aldığı ted
birler neticesinde buğday 
istihsalatı 1909 dan 1913 e 
kadar beş senelik vasatisi 
olan 118 milyon büşel'den, 
1933 den 1938 kadarki beş 
senelik vasatisi olan 185 
milyon büşele yükselmiş
tir. Senelik istihlak 184 
milyon büşel raddelerin -
dedir. 
Buğday ithalatının a -

zalmaaı istihsalin bu kesif 
artişiyle birlikte harp stok 
Jarının vücuda getirilmesi 
ııraıında vukua gelmiştir: 
1938 1 nisanından 1939 1 
niaanına kadar Almanya• -
nın buğday stoklan 1 mil
yon 750.000 tondan 3 mil • 
yon 313.000 tona çıkarak 
iki misline yakın artmış
tır. Almanlar eğer gıda 
hususunda sıkıntı çeki -
yorlaraa, ki biz böyle bir 
teyden haberdar değiliz, 
anbarlarının tıka basa do
lu olduğunu düşünüp mü
teselli olabilirler. 

B ir kaç misal Alman· 
ya'nın çektiği söz

de kıtlık hakkında bir fi
kir vermeye kafi gelir: 

1913 de Almanya•nın 29 
bin ton kauçuğa ihtiyacı 
vardı. 1933 de Almanya 60 
bin ton kauçuk istihlak e
diyordu. 1936, 1937 ve 1938 
ıenelerinin her birinde is
tihsal vasatisi 100.000 tonu 
aşmııtır. 

Almanya 1913 de hariç
ten 1.025.000 ton pirit a
lırdı. 1933 de 849.000 ton 
pirit alrpıftı. 1936 da bu 
ıııaddenin idhalatı 1 mil -

yon 42.00 tonu ve 1938 de 
1.430.000 tonu buldu. Ale-. 
minyüm imaline yarıyan 
boksit, kurşun, nikel, çin
ko gibi. maddelerin idhalat 
rakamlarını gözden geçi • 
rirsek ayni artış seyrını 
müşahede ederiz; bu mad
delerin idhalat hacmi 1933 
le 1938 arasında, % 40 la 
60 arasında değişen nis -
petlerde yükselmiştir. 

Demir cevheri ve hurda 
demir idhalatında artış 
çok daha büyük nispette 
olmuştur. Loren eyaletini 
kaybetmesine rağmen, Al
manya'nın demir cevheri 
idhalatı 1913 le 1933 ara - • 
sında 14.024.000 tondan 
4.5i0.000 tona düşmüştü. 
1933 le 1938 arasında de -
mir cevheri idhalatı 23 
milyon 600.000 tona çıka
rak beş mislini bulmuştur. 
Hurda demir idhalatı da 
ayni nispet dahilinde art
mıştır. 

Üzerinde israr edilmeye 
değer bir nokta daha var
dır: Almanya'nın idhalatı 

halkına rahatca beslenme
yi, ve endüstrisine kolay
lıkla çalışmayı mümkün 
kılacak miktardadır. Fa -
kat ona bu maddeleri ve
ren kimlerdir? 

1938 de Almanya Bri -
tanya imparatorluğu, Fran 
sa, Felemenk, Belçika ve 
Sovyetler birliğinden, ya
ni onlar tarafından demok
ratik ve çenberleyici diye 
tavsif edilen memleketler
den: buğday. yağlı mad -
deler, demir cevheri, kur
şun, krom ve çinko cevhe
rı idhatatının % 40 ila 50 
sını, kauçuk, manganez, 
bakır, nikel cevheri, dök
me, hurda demir ve kalay 
idhalatının % 50 ila 75 i
ni almıştır. 

İşte bu yüzdendir ki 
Almanya'nın kötü maksat
lı devletler tarafınJan 
çenberlenmit oldu~unu 

dünyaya ispat etmek güç
tür. 

A lmanya ihtiyacı o • 
lan maddeleri 

düşmanları diye gösterdi
ği devletlerden bile temin 
etmektedir. Eğer §İka.yet 
ediyorsa, bedelini ödeme
den bunlara tesahüp etmek 
istediğindendir. Çünkü 
Almanya ham maddeleri 
istemekle beraber, bun • 
!ardan hiç de iktisadi ol
mıyan maksatlar uğrunda 
istifade etmeyi de iste -
mektedir. Harp vasıtaları 
imal etmek ve harp stok -
tarını tamamlamak ıçın 
ham madde istiyor. Bu 
şartlar içinde, ham madde 
satın almak yüzünden if
lasa mahkum olması pek 
tabiidir. 

Fakat bu akibet hiç de 
önceden tasarlanmış bir 
çenberlemenin neticesi de
ğildir. 

1 ntransigeant 

HULASA 
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Demokrasiler cephesi 
14 temmuz 1939 geçit resminde fransız - İngiliz 

kuvetinin mükemmel bir teşhirinden sonra, İngiliz 
ve fransız tayyarecileri talim sahalarını genişletmiş
lerdir. Müttefik tayyarelerin saatte 500 kilometre sü
rati aştıkları bir sırada, hava filolarının bir memle
ketin hudutları çerçevesi içinde tecrübe edilmeleri 
güçleşmiştir. Evelce de fransız pilotları şimali Af
rika'nın geniş sahalarından istifade ediyorlardı. Şim
di lngiltere üzerinden uçabilirler, bu esnada İngiliz 
tayyareleri de fransız göklerini tanıyacaklardır. 
Senbolik fakat ayni zamanda müşterek müdafaa mak
sadını güden pratik bir jest. 

Gözlerinizi Varşova'ya, Bükreş'e veya Ankara'ya 
çevirin, müdafaa cephesinin gerçekliği ap açık gö
rünmektedir. Siyasi anlaşmaları iktisadi anlaşmalar, 
mali yardımlar, askeri mukaveleler takip etmiştir. 
General lronside mareşal Ridz - Smigli'yi ziyarete 
gitmiştir. Bir fransız askeri heyeti Ankara'ya uğra
mıştır. 

Berlin - Roma - Tokyo müsellesine, bir Londra -
Paris - Ankara - Varşova murabbaı kar.şı koymakta
dır. 

Manen lsviçre, Holanda, Belçika bize teveccüh 
etmektedirler ve alman kuvetinden korkarak, hakiki 
emellerini izhar etmekten çekinen diğer milletler de 
şimdi vicdanlarının sesini duymaya başlamışlardır. 

ANDRE BEAUGUİTTE • L'HOMME LİBRE 
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Demokrasif er 
Silahlanma yar11ından 

muzaffer çıkacak 
T otaliter devletlerin 

ekonomik sistemi -
ne karşı göstereceği reka
bet gayretinde, kapitalizm 
servetinden kaybedecektir, 
halbuki otarşi bizzat kendi 
mevcudiyetini oynamakta
dır. 

Mihverin silahlanma .ya
rışı bizi mücadeleye mec
bur ediyor, mali bakım -
dan liberal bünyeli bir 
devletin asla görmemiş ol
duğu müthiş bir tazyike 
tabi kılıyor. 

Bu sene dünyada harp 
vasıtaları imaline sarf edi
lecek meblağın 800 milyar 
franga yaklaşacağı tahmin 
olunmuştur. Fakat, ayni 
zamanda sulhcu devletler 
olan kapitalist devletler la
zım gelen fedakarlıklara 
katlandıkları ve sonuna ka 
dar çalışmaktan geri dur 
mamıya azmetmiş olduk -
lan içindir ki harp ihtimal 
leri azalmıştır. 

Fransa'da, Birleşik dev
letlerde, İngiltere'de si -
!ahlar sermaye ile öden -
mektedir. 

Almanya ve İtalya'da i
se silahlar insanların alın 
teriyle ödenmektedir. Bu 
memleketler ihtiyaçları o-

lan bütün ham maddeleri 
kendi memleketlerinde 
bulsalardı bu hal devam e
debilirdi. Fakat hal böyle 
değildir. 

Mihver istediği kadar 
,ıuıro benzin ve kaucuk imal 
etsin, tabii kaynakl rının 
eksiklerini istediği kadar 
tamamlamaya gayret etsin, 
enternasyonal mübadelele
re muhtaç kalmaktadır. 

Altını olmadığı ıçın 

trampa usulünü bulmuş -
tur, fakat trampa da her 
zaman mümkün olmıya -
caktır. Şimdiden Almanya
da kömür sanayiinde müş
külat zuhur etmiştir. Al -
manya kömür istihsalitı -
nın arttırılması için bir 
genel komiser tayin et -
miştir. 1932 de 104 milyo
na yükselen kömür istih -
sali 1938 de 192 milyona 
çıkmıştır. Bu sene 220 mil
yon ton kömüre ihtiyaç 
hissedilmektedir. Halbuki 
mukabili olarak dövize ih
tiyacı olduğu için 38 mil
yon ton kömürün ihracı 

zaruridir. İstihsali arttır -
mak mümkün olmazsa, is
tihlaki ve bilhassa evde 
mahrukat olarak kullanı -
lan kömürü azaltmak icap 

(Büyük harpten ~o~ra ilk paskalye gecesi, bcı genç, 
Ant~van, kardeşı Jılber, arkadası Dominik Heriyo, 
Matıyan ve Sol~nJ Senkler isminde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı hır suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde k~ybolmu~ ~lr otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan la, D<?mınık .d~ ~olanj'la beraber etleniyorlar. 
Nihayet SolanJ, Domınık le değil Jilber'le Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
ilk hayatından memnun değildirler. Antuvan'ın karısı
nın kardeşi olan Evlin'e karsı a•kı baıtlamıştır: Bu ea
nada Antuvan'ın .~abası .h~ıtlnıyor, •,iırlaoıyor ve A.Iı
tuvan babasını gormek ıçın Sentelm e ııidiyor.) B Ü y Ü K A ş 

edecektir. Öyle ki bu sene 
alman harp fabrikaları 
halktan esirgenecek olan 
mahrukatı yakacaktır. Ren 
ötesinde imal edilen toplar 
daha tamamlanmadan evel 
can yakmaktadır. 

K apitatist milletlerde 
mübadele muvaze -

neleniyor; farkı ödeyen 
altındır. 

Fakat İngiltere ile bir -
leşik devletler arasında bir 
trampa anlaşması yapıl -
mıştır, denilecek. Prensipe 
aykırı bir hareket mi? 
Doğru olmamakla beraber 
bu kabul edilse bile, siyasi 
bir sistem için kabul edi
len şey, yani halıhazır 

şartlarına intibak etmek 
hakkı, iktisadi bir sistem 
için reddedilemez. 

Tehlike karşısında, par
lamentarizm daima otori -
teye meyletmiştir. 

Çok basık bir kapıdan 
geçmek için uzun boylu 
adam eğilir. Sonra tekrar 
doğrulur. Kendisine empo
ze edilen zor geçidi aşmak 
için liberal rejim icap hale 
intibak etmektedir. Mese
la Fransa'nın tatbikine gi
rişmiş olduğu Reynaud 
planı - nazır bizden giz
lemiş değildir - liberal 
bir memlekette tatbik edi
lecek bir dirije ekonomi 
planıdır. 

Almanya iktisaden da -
yandığı müddetce biz de 
mukavemet edeceğiz: İtal
ya"nın şimdiden soluğu 
kesilmiş görünüyor ve or
tağından evel yıkılması 
muhtemeldir. 

İmdi, Almanya - hal -
kının muktedir olduğu e
nerji, çalışma kudreti ve 
istisnai mukavemet de he
saba katılarak - mütehas
sısların ifadesine göre, bu
günkü halde on sekiz ay
.ı ... •-ı· yaşamaya oaya -
namaz. .-

On sekiz ay müddetle 
kapitalizm kuvetinden 
kaybedecek, hiç bir şey i
ade etmeden her verileni 
yutan küpe servetlerini a
tacaktır. 

Fakat bunu yaparken 
kapitalizm insanların e -
nerjisini tasarruf etmekte, 
bunların ıstırap ve mahru
miyetlerini önlemektedir. 

Kapitalizm ihtiyatların
dan kavbetmektedir: fakat 
ihtiyatları pek mebzuldür. 

Paul de Maritens 
1NTRANSIGEANT 

Avrupa siyaseti ve 

Japon görüsü • 
Ciheti askeriyenin gaze· 

tesi olan "Kukumin,. gaze
tesi, Avrupa meselesi hak
kında başvekilin görüşüne 
yardım ediyor ve diyor ki: 

"Ciheti askeriyenin umu 

mi vaziyeti nazarı itibara 
alarak daha geniş bir zih -
niyetle hareket edeceğine 
ve işbirliği politikasını ka
bul eyliyeceğine başvekil 
emin bulunuyor. Hariciye 
nezaretinin Avrupa siyase
ti bakında tanzim eylediği 
plan 5 haziran tarihinde 
tesbit edilen siyaseti esas
lı bir surette değiştirme -
mektedir. Ancak mezkur 
siyaseti vaziyetin icabatı -
na uydurmak Üzre baş -
ka tatbik usulleri derpiş 
eylemektedir.,, 

Almanya da 

Polonya kadar 

itidalli olsaydı 

Taymis gazetesi, Danzig 
vaziyetini hülasa ederek 
diyor ki : 

"Polonya'nın enternas · 
yona! mesuliyet itibariyle 
gösterdiği itidalin bir kıs· 
mınaAlmanya iştirak etse, 
müzakere yolu ile hal edi
lemiyecek hiç bir mesele 
kalmaz. İngiltere ve diier 
devletler - ki bunların içi
ne şimdiden Rusya'yı ko -
yabiliriz - alman rüesası -
nın indi kararlarına karşı 
koymağa azmetmiş bulu -
nuyorlar. Avrupada böyle 
tecviz edilemiyecek hare -
ket hattı ittihaz eden bir 
memleket bulundukça sulh 
olamaz. Böyle bir hareket 
hattının tabii ve yegane ne 
ticesi bütün devletleri bu 
memlekete karşı birleştir -
mektir. 

Niyuz Kronik} de şöyle 
yazıyor: 

"Almanların Danzig i-
s& ..... - -r ..... -ıwıı.•-· ·---... -..-., .... 
deki tabiyeyi tekrarlama -
ları çocukça bir hareket -
tir. O zamandanberi deği • 
şen bir unsur vardır: gele
cek darbelere karşı daha e
vciden tedbirler alınmış • 
tır. Teressüm eden buhra
na, yapılan tahaşşütlere ve 
nihayet ultimatumlara he
pimizi hazırlanmıt bulunu 
yourz. Asabımız sağlam -
dır. Aradaki fark işte bu -
dur.,, 

National Zeitung 

Polonya' ya 

hüu111 ediyor 
Mareşal Göring'in şahsi 

gazetesi olan "National Zei 
tung" Polonya'nın tarihi 
hakkında bir takım mülaha 
zalar neşretmektedir. Bu 
makalenin mahiyeti aşağı -
daki şu cümlelerle ifade o-

K R o M A N 1 
Bir an hastanın baıını kaldırdı. Onu zayıf göğ

aü üzerine dayadı. Paskal bu ba§ı tutmak için bir 
hareket yaptı, anneai onu biraz itti; ve sonra elleri 
araaında tuttuğu dos doğru ve katı çehreyi yastı
iın üzerine koydu. Fakat onu bir türlü bırakamı
yordu; parmakları yavaı yavaı onun aaz renkli 
yanaklarını okıuyordu. Sonra kirpiklerini ölünün 
gözleri üzerine kapadı. Üzerine eğilmitti; çocuk
Jannı bile yaklaıtırmıyordu. Kollarını aon dakika
aına kadar kendi nefesiyle ısınan ölünün vücuduna 

Yazan: lrene Nemirov•ki -39- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

aarmıftı. 

XVlll 
Cenaze töreninden sonra Antuvan'ın bindiği 

tren bir saatten fazla Paris'in kapılarında kaldı. 
Bir marıandiz vagonu yoldan çıkmış, yolu ta
mire batlamıılardı. Nihayet tren hareket etti. Fa
kat o kadar yavaı ki! 

Antuvan "her ıey aksi gidiyor!,, diye düıünü
yordu. 

Yüzü gerilmit, birkaç saat içinde ihtiyarlamıt· 
tı. Vaaronun koridorunda dolaşıyor, siyah pencere-
7e bakıyordu. Dııarıaı soğuktu. Camlar buz tut
muıtu ve buzlar parlak ve hareketsiz göz yatları 
halinde cama yapıımııtı. Vakıa tream i,i sıcaktı. 

fakat Antuvan üıüyordu. ~nlaşılmaz bir soğuk o· 
nu kemiklerine kadar donduruyor ve kalbine sini
yordu •• 

Babasının ölümü, kardeşlerinin ve annesının 
kendisine kartı gösterdikleri soğukluk, adeta düt· 
manlık, ve her ne oluraa olsun onlarla kendi arasın· 
da ıadece mürai ve münasebetsiz bazı şekil rabıta
lannın kalması kalbini müthiş bir acı ile doldur
mu§tu. Zaten böyle bir acı duyuıuna da hayret edi· 
yordu ya. Sade bu acı bir zafiyet alameti idi. Ne 
münaaebetle timdi ıstrrap duyuyordu? Ailesinin 
kendisine verdiği sıkıntılara şimdiye kadar zor be· 
la tahammül eden o değil miydi? Ne kardeılerini, 
ne de annesini asla sevmiyen o değil miydi? Kar -
detlerini hiç beğenmiyen, daima onların kuaurları· 
nı bulan, öteki çocuklarma kendisinden daha fazla 
yüz veren annesini hiç affetmiyen o deiil miydi? 
Öyle ise ıimdi neden mustaripti? 

"Onlann bu ana kadar bana hiç ihtiyaçları ol
madı. Benim onlardan beklediğim bir şey yok. 
Şimdi bir miras davası kalıyor. Onun da pek kolay 
kolay halledileceğini zannetmiyorum. Sonra 

bunlarla ne ali.kam kalacak? Arada sırada gider 

annemin bir hatırını aoranm olur biter. Zaten faz
la gitsem de canını sıkarım ya! Fakat neden bu ka
dın beni hiç sevmiyor? Küçük çocuklar daima öte
kilerin pabuçlarını dama atar derler! Halbuki o 
bana kulak bile asmıyor. Kendisine hiç bir fenalık 
da yapmadım. Ötekiler kadar budala da değilim!,, 
diye düşünüyor ve sonra bütün çocukluk hatıraları 
bütün tazeliğile aklından geçiyordu. İyice gözünün 
önüne geliyordu: Henüz bet yatında idi. Bir gün 
dadısına kendisinin "sahiden annesinin çocuğu" o
lup olmadığını, yoksa onu sokakta mı bulduklarını 
sormuştu. Bundan sont'aki hatıralan yumutamış e
rimiıti. Onu ailesine bağlıyan çok zayıf bağlar, 
mazisi ile halini biribirinden ayırmamıya, ikisini 
koparmamağa ancak ki.fi gelebiliyordu. Bu aaye
de fena hatıralann zehirini unutabiliyor, ve iyile• 
rine daha güzel bir yer ayırabiliyordu; düşünüyor, 
düıünüyor, ve mazinin kendisini rahat bırak
ması için bütün çarelere baı vuruyordu. Fakat işte 
babası da ölmüt, bu ölümle, beraber aileaine kartı 
duyduğu uzaklık her hiasini meydana vurmaia 
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RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TUR KİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu . 

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

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

T.A.P. 
-ANKARA-

SALI: 15.8.939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği 1 - •.•.• 

rast peşrevi. 2 - Lemi - rast 
şarkı - Sazın gibi sinem da
hi. 3 - Lemi - Nihavent şar
kı - Bir gül çıkarırdım. 4 -
..... • kemençe taksimi. 5 -
Reşat Erer . Nihavent şar
kı - Aşkınla ben ey nevci
van. 6 - Osman Nihat - Hi
cazkar şarkı - Ellere uzak
tan bak. 7 - • . • • • - Saz se
maisi. 

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

13.15 - 14 Müzik (karışık pro
gram - Pi.). 

19.00 Program. 
19.05 Müzik (dans müziii -

Pl.). 
19.30 Türk müziği (ince saz 

faslı). 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, a

janı ve meteoroloji haber
leri. 

20.50 Türk müziği (klasik e· 
serlerdcn müteşekkil pro

gram). 
21.30 Konuşma (verem hak • 

kında - doktor Muhit Tü
merkan tarafından). 

21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.SJ Müzik (bir operanın 

tak.<limi} Pi. 
23.00 Son ajans haberleri, zi-

raat, esham, tahvilat, ka~ 
biyo - nukut borsası (fiyat 

23.20 Mıizik (cazbant - Pl.}. 
23.55 - 24 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLE~ 
16 Breslav - 18 Ştutgart ..-
20.25 Budapeşte - 20.3 
Praıt - 20.50 Beromunste 
- 21 Lüksemburg, Mila!1 
- 21.10 Prag. 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KONSEF 
LER: 15.25 Hamburg .,, 
- 17.30 Milino - 19.S 
Prag - 20 Droytviç ..; 
20.15 Doyçlanzender ..,. 
21 Kopenhag, Bratislava j 
22.10 Kopenhaı; - 23 Prai 

ODA MUSİKİSi: 14.15 Lon' 
don - Recyonal - 18.15 Vi 
yana - 18.30 ~reslav ..-
20.15 Paris - 22.20 Doyç ' 
landzender. 

.SOLO KONSERLERİ: 18.l 
Münib - 18.45 BeromünS 
ter - 19.10 Viyana - 2ı.3C 
Keza - 22.20 Laypzig -" 
22.30 Königsberg - 22.3~ 
Sarbrük. 

ORG KONSERLERİ y$ 
KOROLAR: 11.10 Prag ..-
17 Kolonya - 18.30 Doyç 
landzender. 

HAFİF MÜZİK: 18 Berlin.,, 
18.55 Laypzig - 20.45 Sa~ 
brük - 22.35 Ştutgart. 

PLAK KONSERLERİ: 14 
Laypzig - 18.15 Bohemya. 

HALK MUSİKİSİ : 11.JC 
Ştutgart - 21.30 Belgrad .,,. 
23.20 Budapeşte (Sigan or 
kestrası). 

DANS MÜZİÖİ: 20.15 Berliı 
- 20.30 Kolonya - 2ı.ır 
Varşova - 21.15 Ştutgari 
- 22 Floransa, Monte Ce' 
neri - 22.15 Belgrad _, 
22.35 Paris - Eyfel kulesi .; 
22.45 Droytviç - 23 Kö • 
nigsberg, Floransa, Pos! 
Parizyen, Roma - 23.lC 
London - Recyonal - 23.3C 
Keza. 

. Danzig' de gümrük kontrolü gunun mesele
si halindedir. Son gelen haberlerde, bu husus
ta senato reisi Greiser'le Polonya'nın Danzig 
komiseri Şodaki arasında gümrük müfettişleri 
meselesi için gö.rüşmeler yapılacağı bildirili • 
yor. Yukarda: Danzig'e işliyen bir alman 
kamyonu. 

lunabilir: 

" ...... Polonya 18 inci asır 
da komşuları tarafından tas 
fiye edilmiştir. Lliberal . 
Romantik tarih ve ustalık
la propagandalar, bu siya· 
si zarureti ve kiyasetli ha· 
reketi Polonya'ya karşı ya
pılmış bir tarihi haksızlık 

olarak tavsif etmiştir.,, 

" .... 1939 Polonyası da 
1782 Polonyasının aynıdır: 
medeniyet için bir hicap, 
Avrupa sulhu için bir teh
like, kendi halkı için bir 
felaket.,, 

" Polonya, ahlakı bo ~ 
zulmuş ve gemi azıya al ' 
mış bir idareci sınıfın se ' 
fahaatinden başka bir şef 
değildir. Dahilde şerefin 

kaybetmiş olan bir devlet. 
cidden siyasi fikirler ka' 
pısına dayandı mı te -
fessüh etmek gerektir. 
Askeri bir diktatörlüğü!'. 

haklarından mahrum etti • 
ği Polonyalılar ve ekalli ' 
yetler, Prusya idaresini( 
refahını, Avusturya idare 
sinin nizamını ve rus idart 
sinin rahatını arıyorlar.,, 

baılamııtı. Tekrar tıpkı gençlik zamanında olduğu 

gibi bütün hayallerinin sukut ~ttiğini, hepsinin SU• 

ni olduğunu hissetti. Yalnızdı, yapayalnızdı. 

"Zaten ne Paskal, ne de Jilber babamı sevmi • 

yordu!,, diye düıündü. Kendi kalbi paramparça o

lurken onların soğuk soğuk tavırlar almasına sinir

leniyor ve kardeılerine daha fazla kızıyordu: 

- itte Parisl diye mırıldandı. Nihayet gann 

ıııkları görünmüttü. 
Hiç de canı Paris'e dönmek istemiyordu. Şimdi 

burada bir sürü para sıkıntısı ile kartılatacaktı ! 
İ!in bu noktası fena idi. Zaten bunu düıünmekten 
bir an bile hali kalamıyordu. D •. Jnmemeğe hakkı 
da yoktu: nihayet evli bir adamdı. Nerede iae baba 
olacaktı 1,, 

"Babamdan acaba bana ne kalır?,, diye düıün
dü. "Son defa Paskal'ın söylediklerine bakılırsa, 

yüz binle iki yüz bin frank arasında bir §ey! Zaten 
bundan fazla beklememeliyim!,, 

Halbuki sade borçları bu miktarı buluyordu. 
Nihayet Paris'e ırelmiıta işte. Fakat derhal eve 

gitmiyecekti. Zaten Mariyan da onu akşamdan 

evel beklemiyordu. Bir yerde oturur bir sandöviç 
yer, bir kadeh de bir şey içerdi. Bir barın yalnızlı
ğı şimdi bir kadınla beraber bulunmaktan çok da
ha iyi idi. 

Gardan çıktı. Bir taksiye atladı. Her zaman Do
minik'le beraber uğradıkları bara gitti. Eskiden 
Dominik'le ne güzel anlatıyorlardı. Neden evlen
miı, neden kadınlarla bu kadar güzel ve sade ha
yatı berbat etmiıti? Fakat olan olmuıtu. Şimdi bir 

(Sonu uar) 
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~ T. iı Bankasının Umum § -- --- -- -- --
Katil simitçi İsmail 12 sene 
ağır hapse mahkom oldu 

------------

Müdürlük ve Merkez 

Müdürlüğü telefon 

numaraları değiılirildi 

---------
TÜRKİYE İŞ BANKA- : 

--: SINDAN: 
Bankamızın Umum Mü- ---

: dürlük ve Merkez Müdürlü- = 
: ğü telefon numaraları aşağı- : 
: da gösterildiği şekilde değİf· : 
: miştir. Bundan böyle doğru- § 
: dan doğruya bu numaralara : 
: müracaat suretiyle görütme ~ 
: kabil olduğundan bankanın : 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkmda .. ; hazırlamış oldu

ğu izahnamenin aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazı
fe ve memuriyetten mütevellit suçlar dolayısiyle İ§ten el çektiri
len memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi !ekilleri, hu
susi bir meslek bilgisine ve ihtisasa lüzum gösteren itler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

Simitçi İsmail, tevkifhane höcere -
sinin onünde kanapede, jandarmala -
rm yanında oturuyor, sigaranın biri
ni söndürüp öbürünü yakıyordu. Bel
li ki hırsını dumandan almıya çalışı -
yor. 

Koridor kalabalıktı. Hele suçlunun 
bulunduğu kanepenin etrafı meraklı
larla dolu idi. İnsan, şu şimdi sigara 
tutan ellerin, daha bundan iki gün 
evel geyik boynuzlu bir biçağı, bila
perva bir başka insanın göksüne sapla 
mış olduğunu düşündükçe bir tiksin
ti duyuyor; 

Fakat koridorun bir kalabahk nok
tası daha var: Ağır cezanın salonu 
kapısının tam karşısında bir kanepe 
daha var. Burada da, maktul Tevfi -
ğin karısı, evlerinde oturan kiracılar
dan biri ve evHidlıkları beklemekte · 
dir. Biraz sonra şahit sıfatiyle ifade 
verecekler. 

- Posta başı lsmaili getirin ... 
Ağır cezanın emektar mübaşiri şi

fahi davetini yapınca koridorda bir 
kaynaşma, ve ağır ceza salonuna bir 
hücum oldu. Dinleyiciler katilden e -
vel salona doldular. 

Riyaset mevkiini B. Arif Güngören 
azalıkları, Lebip Altıok'la aza muavi
ni Tuğrul Taner işgal etmişlerdi. İd
dia makamında, bu işin ilk tahkikatı
nı yapmış olan müddeiumumi muavi
ni Rana Erdem bulunuyordu. 

Reisin suallerine, suçlunun verai -
ği kısa cümleli ve kısık sesli cevap -
lar toplanınca şöyle oluyor : 

- Adım İsmail. 333 doğumluyum. 
Bayburtluyum. Ayyıldız furununda 
seyyar simitçiyim. Evelce hiç malı • 
kum olmadım. 

Caketi üzerinde yoktu. Olsaydı, 
onu pek kanlı görecektik. Umumiyet
le kaşları çatık, bakışları serttir. Rei
sin suallerini, ilk söylenişte duymu
yor, mUba!fi..-baftrarak bir- kere da.ha 
tekrarladıktan sonra sözlerin yarısı • 
nı ağzının içinde yuvarlıyarak kısa 

cevaplar veriyor. 
- Anlat bakayım hadiseyi lsmai-1 .. ..... •• 
Bu suale hazırlanmış olduğu belli .. 

İlk söylenişinde duydu ve anlatıyor: 
- Önce ben yukarıdan aşağı gidi· 

yordum. İtfaiye meydanında bir kah
veye... Hemşerilerin yanına... Bir 
kapının önünde iki kişi duruyordu. 
Ben nereden farkında olayım, yüril -
yüp geçerim, derken arkamdan biri be 
ni çağırdı. (İsmail burada beni çağır
dı dedi ama p.hitlerin ifadelerine gö
re hakikatte çagrılmış olan kimse yok 
tur. Yalnız adı küfür yerine geçen bir 
hayvanın ismi zikredilmiş ve bu isim 
İsmailin babasına da izafe olunmuş -
tur. İsmail bu türlil bir çağrılışa şi -
tap etmiştir.) 

- Derken ben gittim, sordum. Şöy
lece de durdum.,, 

Suçlu, kendisini çağıranın önünde 
nasıl durduğunu oracıkta tarif edi • 
yordu. İki elini iki beline dayamıf, 
yarım da sağa dönmüş, öylece dur • 
muş. 

Devam etti : 
- Bu sırada beni çağıran adam aor

ğusuz sualsiz benim nah şu yüzüme 
bir tokat vurdu. Ben birdenbire ser -
aemleşivermişim; korktum da .. Biçak 
da aksi gibi o gün yanımdaymış. Ben
de çektim .. 

Sustu. "Sapladım,, tarafını bu sil -
kuttan sonra söyledi. Fakat ilave et -
ti : 

- Neresine sapladığımı bilmiyo -
rum. Hatta biçağın ona dokunduğu -
nun bile farkında değilim. Yalnız çı
kardığım aklımda .. 

.Reis sordu : 

- Sonra ne yaptın ? 
İsmail ondan sonraki saatlerini, 

pek müsterih insanlar gibi ~eçir

miştir. Ulucanlarda çalıştığı Ayyıldız 
furununa gitmiş, caketini ve gömle -
ğini değiştirmiş. Bir karp!.1.z almış. 

Yiyivermiş. 

- Bu sırada da geldiler beni ya -
kaladılar, dedi. 

Kendisi anlatacağını anlatmıştı. Re
is sormıya başladı : 

- Peki ama, şahitler senin kapının 
önünden öksürerek geçtiğini söylü -
yorlar. Buna ne diyeceksin? 

- Hayır ben öksürmedim. 
- Sen bu öldürdüğün Tevfiki ta -

nır mısın ? 
- Hayır •. Övelce yüzünü bile gör

memiştim. 

- Ya karısını ? 
Bu sual nazikti. Cevabı müşküldü. 

İlk tahkikat sırasında öğrenilmişti ki 
İsmail, Tevfiğin karısı Meleği eski
denberi tanımakta ve hatta bazı ıahit
lerin söylediklerine göre kendisiyle 
kocasından gizli münasebette bulun -
maktadır. Öksürüğün, narenin ve he· 
le o sokaktan geçişin bu münasebetle 
alakalı olduğu en kuvetli zan halin • 

dedir. Reis B. Arif Güngören de sual
lerini bu zannın tahrikiyle soruyor -
du. 

İsmail inkar etmedi : 
- Onu tanıdım, dedi, eskiden Sa

manpazarında otururlardı. Furundan 
ekmek ne alırlardı, o zamandan ta -
nırım. 

Okunan doktor raporu biçağın, sol 
ciğeri kestikten sonra kalp üzerinde 
büyük bir cerha açtığını ve ölümün 
de bu kalp zedelenmesinden müte -
velll.t olduğu bildiriliyordu. Suçlu • 
nun üzerinde yakalanan geyik boy -
nuzlu biçağın üstünde kan lekeleri 
vardı. 

- Suçu o biçakla mı işledin İsmail.. 
- Evet 
Müddeiumumilik dosya ile beraber 

uzun bir şahit listesi göndermişti. Sı
ra ile dinlenmiye başladılar. 

Ömer oğlu Suphi Özkaya, o gece, 
Tefiğin yaralanmasına ilk şahittir. Di 
yor ki : 

- Saat 9.30 da arkadaşım İlhana 
uğradım. Biraz oturduk. Sonra elek -
trikler söndü, anlaşıldı ki saat 10 dur. 
Kalktık. Çıkıyorduk. Tam bu sırada 
bizim evin karşısındaki kapı açıldı. 
Adının Tevfik olduğunu sonradan öğ
rendiğim şişman bir zat çıktı. İki ta -
rafına bakındıktan sonra yoldan bu 
zatı, yani İı;maili çağırdı. (Suphi, 
Tevfiğin tekrarına lüzum görmediği
miz küfrünü bir - affedersinizle ka -
rışık olarak • tekrar etti) 

İsmail geldi. Bunun üzerine Tev • 
fik buna bir tokat attı. O da sağ elini 
kaldırdı. İki kere Tevfikin göğsüne 
indirdi. Biz yumruk vuruyor sandık. 
Sonradan anlaşıldı ki İsmail yumruk 
indirmiyor, biçak saplıyormuş. 

Tevfik içeri girdi. İsmail kaçtı. Bi
raz sonra tekrar kapı açıldı. İçeri • 
den gene Tevfik çıktı ve bize : 

- EvlAdım ben yaralandım. dedi. 
Gittim baktım. Sol memesinin altın -
dan yaralanmıştı, üstü batı kan için
deydi. Hatta ben pijamasından tutu
yordum. O birdenbire yere yuvarla -
....... rij..-••• d., yırtıldı. sonra ka
nsı dtf&l'l çıktı ve sanki kocasını biz 
öldürmüşüz gibi bize hakaret etti. 

Bundan sonra İlhan dinlendi. İlhan 
da hikayesini aynı tekilde anlattı. Yal 
nız Suphinin ifadesine, hadise ile mü
nasebeti görülemiyen : 

- Biz önce toplanmış, radyo çalı -
yor, ablalarım filan hep birlikte dans 
ediyorduk, gibi bazı teferruat ilave 
etti. 

İsmail bu iki delikanlının ifadele • 
r,ine kartı hiç bir diyeceği olmadığı
nı söyledi. 

Şahit İsmail oğlu Hasan da Ayyıl. 
dız furununda hamurkardır. İsmaili 
furundan çıkmadan evel görmüş. 

- Saat dokuzda furuna geldim, de
di, İsmail oturmuş içki içiyordu. Ta
bii orada içki içilmez. Tabii ben de 
yukarı çıktım, hamur yoğurmıya baş
ladım. İndim ki İsmail gitmiş. Ben 
bunun üzerine kahveye gittim. İsma~ 
il tekrar beni gördü. "Ben saat on bu
çukta gelir simidi alırım,, dedi ve git
ti, dedi. 

Hadisenin mühim şahitlerinden bi
ri de adı Hüsniye soy adı Ömer olan 
bir bayandır. Kırmızı kemerini düzel
te düzelte yeminini yaptı. Sonra de -
di ki : 

- Ben aynı evde kiracıyım. Yalnı
zım. Bana eşyasiyle beraber bir oda 
verdiler, orada on liraya oturuyorum, 
ayrıca kursa da devam ediyorum, bu 
İsmaili tanımam. 

O akşam Suphi ile beraber (Suphi 
maktul Tevfiğin küçük çocuğudur) 
şöyle biraz hava almıya çıkmıştık. Sa
at dokuzu çeyrek geçe eve geldik. 
Tevfikle karısı Melek hanım oturmuş 
karşılıklı rakı içiyorlardı, ben de ye
mek yememiştim. Yanlarında yemek 
yemiye oturdum, bana dolma verdi -
ler, yiyordum. 

Bu sırada sokakta bazı sesler oldu, 
biri geçiyordu. Tevfiğin kızı Nazmi
ye, bu seslerden sonra annesine : 

- Anne furuncu gelmiş, dedi. Anne 
si Nazmiyeye kızdı, Bir göz işareti 
yaptı. Tevfik de dışarı fırladı. Sonra 
tekrar içeri döndü. Biz pencerenin ö
nünde bir öksürük, bir ayak sesi duy
duk. Tevfik de duymuştu. Terlikleri
ni giyince yeniden dışarı çıktı, biraz 
sonra döndü : 

- Bana keıeri verin, keseri diye 
bağırdı ve tekrar çıktı. Arkasından da 
karııı Melek dışarı fırladı, biraz son
ra da ben ... Birde baktım ki Melek ha
nım kocasının üstüne kapanmış ağlı
yor. 

Reis Meleğin, küçük Nazmiyeye 
yaptığı göz işaretinin manasını ince
liyordu : 

- Peki, bu göz iıaretinden sen ne 
anladın diye ıordu, 

- Bir ıey anlamadım, dedi Hüs -

niye... ' 
- Furuncu eskidenberi eve gelir -

gider miydi ? 
- Hiç görmemiştim. 
- Meleği nasıl bilirsin ? 
Hüsniye başını salladı : 
- Vallahi bilmem ki, dedi, ben na

muslu bir kadın gibi bilirim. 
- Peki ama bu göz işaretinin bir 

-15-

: dahili santralı kaldırılmıt· : MADDE: 27 - Mütekaitlerin ile - ı fatından tesviye edilmesi lazım ge • 
: tır. : retli bir vazifeye alınmaları halinde lir. 
- UMUM MÜDÜRLÜK: : bunlara en çok, tekaütlüklerine esas B - Yeni kanunun 1 inci madde-

- Yani sus, söyleme demektir, Her : 
1088 

ldare Meclisi Reisi : olan memuriyet veya rütbe derecele- siyle maaş derecelerinin (15) e indi-
halde .. Sonra kıza karşı suratını da : 

1365 
Genel Direktör : ri maaşına tekabül eden ücret verile- rilmesinden dolayı yeni kadrolarda 

manası olacak ? 

ekşitti. - bilir. Maaşlı hizmetlere alınmak iste- eski maaş asıllarına nazaran evelkin-
Reis 1smaile döndü : : 2452 ,, ,, Muavini : nilen mütekaitler de gene tekaütlük- den az veya çok asli maaşlı derecele-
- Bak, dedi. İsmail sen öksürmüş- : 1929 ,, ,, ,, : lerine mesnet olan memuriyet veya re ithal olunan memurların gerek e-

sün. Sonra ::;eni evden tanıyorlarmış. _ 1364 ,, ,. ,, - rütbenin derece maaşından fazla bir velki ve gerekse yeni derecelerinde 
İsmail gene o kısık sesiyle cevap : 1288 Genel Sekreter : maaşla tayin e.dilemezler. geçen ve terfie esas olan hizmet müd-

verdi : - 1091 Muhasebe Direktörü _ Mesela; 35 lira asli maaşlı olan her detleri eski maaş asıllarına en yakın 
- Yukarıki evde otururlarken ço - : 1372 Hukuk Mütaviri : hangi bir vekalet birinci mümeyyiz- olan üst maaş derecesinde geçmiş sa-

cuklar gelir ekmek, simit alırlardı, o- : 
2129 

M • · - liğinden tekaüt edilmiş bir zat ile ge- yılacak ve bunlardan yeni kadroda as-
- ,, " uavını : ı· 1 .. k 1 . 1 

radan tanırlar. -
1092 

Orman i•leri direktörü: ne 35 lira asli maaşı bulunan üst teğ- ı maaş arı yu se mış o anların maaş-
- Eskidcnberi Melekle aranızda : :r - menlikten mütekait ' olan bir kims=, ları yeni dahil oldukları derece üze-

bir münasebet var mıydı ? 
- Şimdi yok. Evciden vardı, o baş

ka ... Evciden yani onlar Samanpaza • 
rında otururlarken ... 

- Kocası bu münasebetinizi bilir
miydi ? 

- Hayır ne o beni tanırdı, ne de 
ben onu. 

- 1125 Levazım Servisi : ücretli bir vazifede mütckaiden çalış- rinden verilecektir. 
: 1940 Mali tetkikat = tırılmak istenilse, bunlara verilecek Meseli: (A) fıkrasındaki misalde 
: 1093 Partispasyonlar : ücret, tekaütlüğüne mesnet olan me- olduğu gibi maaşı 16 liradan 15 liraya 
: Direktörü _ muriyet ve 1 rütbe dereceleri maaşı- indirilen bir ~emurun .. 16 v~ 15 l~ra 
: 1944 Partispasyonlar : na tekabül eden 100 lirayı geçemiye- maaşta geçen hızmet muddetı 20 hra 
_ Direktörü Muavini - cektir. Şayet bu birinci mümeyyiz i- m.a~ş derecesin~e geçmi~ sayılacağı 
: 1192 Mü f eUİ!lik : le üst teğmen, birinci mümeyyizlik gıbı, ~aaşı 55 lıradan 60. lıraya çıkarı-
: ANKARA MERKEZİ: : veya üst teğmenlik maaşının 15 lira lan bı~ memur~n da_ 55 lır.a maaşta ge

- bulunduğu zamanda bu maaş üzerin- çen hızmet muddetı 60 hra maaş de-Anlaşılıyor ki Meleğin kocası ve 
dostu ilk ve son defa olarak kapının E 
önünde tanışmış bulunuyorlar. Sonra : 
biri hastaneye öteki Ayyıldız furu - : 
nuna ayrılmışlar .. Gittikleri yerlerde : 
de fazla kalmadılar. Biri morga, ö - : 
teki tevkifhaneye gitti, birbirlerinden _ 
adamakıllı uzaklaştılar. : 

2530 
1112 

1106 

1193 

Merkez Direktörü : den tekaüt edilmiş olsalar bu takdir- recesinde geçmiş gibi hesap edilecek 
,, ,, ihtiyat - de kendilerine halen bu memuriyet ~~ bu kanunun meriyeti tarihinden 

müdürü : veya rütbe derecelerinin maaşı olan ıtıbare.~ b~ son memura 60. lira asli 
Senetler ve Hesabı - 35 liraya tekabül eden 100 lira ücrc- m~ş uzerınden maaş verılecektir. 
Carı• Servı"sı· - t" d - -1 t k ·· t 1 ( A gustos 1939 ayında 55 lira maa!ın - ın egı , e au maaş arına mesnet . . 

Kambı.yo Havale ve - 1 15 ı· t k b'"l t ·-· 50 emsalı hasılı olan 165 hra üzerinde ve - o an ıra maaşın e a u e tıgı 1 .. 1 . · 

M h b S 
r .. t • t d" . .. k .. d". ey u 1939 ayından ıtıbarcn de 60 li-

u ase e ervisi : ırBa . udcre tın eb ıyhesdılmudm h~l~ udr. .. ra maaşın tutarı olan 170 lira üzcrin-
İşlerin başı olduğu anlaşılan Tev -

fiğin karısı da şahittir. Şöyle ifade 
verdi : 

- Adım Esma Melek, soy adım 
Vandar. 29 yaşındayım. 

- Bu İsmaili tanıyor musun ? 
Dönüp bakmadı bile. Tanımıyor -

muş ki. 
- Hayır, dedi, tanımam. Yalnız ek

mek almıya gittiğim zamanlar görür
düm. 

- Daha ba~ka münasebetleriniz ? 
- Katiyen ... 
Ayrıca katiyen'i kuvetlendirmek i

çin sertçe başını kaldırdı. 
- Anlat hadiseyi bakalım, nasıl ol

du ? 
- Evde bir daktilo hanım kiracı -

mız vardır. Gece sokaktan geldi. Biz 
karı koca oturmuş rakı içiyorduk. Ha 
nım da geldi, yemek yedik, bu sırada 
dişarıda bir nare sesi duyduk. Kocam 
dışarıya çıkmak istedi. Ben "gitme, 
hem ağzın da rakı kokuyor,, dedim, 
o dinlemedi. Gitti. Sonra geldi. 

Reis şu sualle müdahale etti : 
- Ama Nazmiye sana demiş ki bak 

fırıncı geçiyor, sen de sus demişsin. 
- Doğru bu oldu. Ben biraz sar -

boştum da bilmiyorum, 
- Sonra İsmail seni eskidenberi 

tanıdığını iddia ediyor. 
- Katiyen, ne münasebet.. Dünya 

yok olmuş da ona mı kalmışım ben. 
Kocam arslan gibi adamdı benim .. 
Sonra nikahlı idim. 

- Peki tanımıyorsun da kocan "fu 
runcu" lafını duyunca neye kızdı : 

- Sarhoşluk. 
- Sen neye Nazmiyeye "sus" de • 

din ? 
- Kocam pek asabidir de ... 
- Peki ama, kapıdan lalettayin bir 

sarhoş geçmiş, farzedin ki öksürmüş 
de .. Kocanın birdenbire asabiyete ka -
pılmasına sebep var mı ? 
~ Nazmiye bu işin çıkmaz yol oldu -
gunu çoktan anlamıştı; fakat bir kere 
ifadesine o yolda başlamış bulunuyor
du : 

-: Vallahi bilmem ki, dedi, öyle ol
du ışte .. 

. Furuncuyu sokaktan geçerken se -
sınden tanıyan ve annesine de haber 
verirken babasına duyuran ve kızdı -
ran Nazmiye çağrıldı. 

Henüz çocuk denecek yaşta ... Ye • 
min bile verdirilmedi. Tevfiğin ev • 
lathğı imiş, simitçi fsmaili, Saman -
pazarında otururlarken tanımış, dedi 
ki: 

- O akşam babam bana "git bir şi
şe rakı al içeceğim,, dedi, gittim al -
dım. Annemle karşılıklı içmiye baş -
ladılar. Sonra Hüsniye geldi. On daki 
ka sonra da nare atıldı . 

- Nareyi furuncunun attığını an • 
nene söylemişsin. 

- Hayır, demedim. 
- İyi ama ilk ifadcnde var, dedim 

demişsin, 

Küçük evladlık, derhal sönüveren 
mumu hala dik tutmıya çalışıyordu. 
Kızardı, bozardı. 

- ~~run da anlatayım, dedi, ve 
annesını kızdırdığını itiraf etti. 

- Peki ne tanıdın ? 
- Kapının aralığından baktım. 

- Peki baban neye kızdı buna? 
- Bilmem ki çok asabi idi ondan 

olacak ? 

( 3024) - ~ ay~ en u a. er .a ı ın e uc- den verilecektir.) 
., 11111111111111111111111111111111111111 ~ :e1tlı_ vazıfe~e1 re t~yın e~ılen .~üteka- c _Gerek 1452 sayılı kanuna bağ
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- Annen her :zaman içer miydi, 
sarhoş olur muydu ? 

- İçerdi. Sarhoş da olurdu. 
Bekçi Ali Elvan'la Hüsnü Çorbacı 

Tevfiği yaralı olarak kapıda bulmuş, 
hastaneye götürmüşlerdir. Gördükle
rini ve bildiklerini anlattılar, Tevfi· 
ğin nasıl adam olduğu suale de Bekçi 
Ali : 

- Evine bir çok yabancı kimseler 
gelir, giderdi, dedi, rakı içerlerdi. 1 -
kide bir cürmü meşhuda gelirlerdi. 
Hülasa benim anladığıma göre Tev -
fik doğru bir adam değildi. 
G~~ek id.dia makamı, gerek suçlu 

tavsıı tahkıkat hakkında yeni bir 
talepte bulunmadılar. Bunun üzerine 
müddeiumumi muavini B. Rana iddi
asını dermeyan etti. Hadiseyi anlat -
tıktan ve ıuçu "Kasden adam öldür • 
me., olarak tasvir ettikten sonra si -
mitçi İsmailin ceza kanununun 448 
ve 51 inci maddelere göre cezalandı -
rılmasını istedi. 

Reis suçluya : 
::- Son söz senindir, dedi, bir diye

cegın 'Varsa söyle .. 
İsmail : 
- Yok bir diyeceğim ama; dedi, 

ben kasden filan öldürmedim ki .. 
Hakimler heyeti müzakereye çekil

diler. 
Celse arasında koridor halkı bir ta

rafa kıpırdamadı. Kararı bekliyorlar -
dı. Bir yanda Doğanbey komiser mu
avinlerinden Ömer Lütfi Pulataneli 
ile adli büro ikinci komiserlerinden 
Hakkı Erdem birine suçluyu gece 
yarısından sonra furunda nasıl yaka
ladıklarını anlatıyorlardı, ikinci ko -
mi ser Hakkı' : 

- Saat 24 den sonra Lı1tfi beyle be
raber gittik, aradık, diyordu, üzerin
de bir kahve rengi caket bulunduğu
nu söylemişlerdi bize .. 
Tcvfiğin evinde oturanlardan B. 

?ğ~z da bize, Meleğin ağzından aldı
gı ~afa göre öldürenin bir simitçi ol -
dugunu söylemişti. Bu malı1matla Sa
manpazarındaki simitçi furunlarına 

gittik ve orada İsmaili karpuz yer -
ken yakaladık. 

On beş dakika kadar sonra bakim -
ler heyeti salona döndüler ve reis ka
rarı tebliğ etti : 

- Suç kuden adam öldürmektir. 
Bu hareket ceza kanununun 448 inci 
maddesine uyar. Cezası on sekiz sene 
ağır hapistir. Ancak Tevfiğin seni 
haksız yere tahrik etmiş olduğu ve se 
nin de bu tahriğin azap ve elemi için
de ıuç işlediğin sabit olmuştur. Ce -
zanın üçte birini indirerek, 12 sene a
ğır hapse mahkum oldun .. Sonrası ma-
lfım.. 

ıt erın tahsı vazıyetlerıne gore her lı kadro cetvelinin ilk tatbiki dolayı
derecede 3 veya 4 sene bulunduktan siyle maaş miktarları azalan} d 
v~ bu kadar müddet o derece ücretini halen bu vaziyeti muhafaza ede:;er~~ 
fıle? .~ldık~an &?nra mafev.k d.ere~e- ve gerekse yeni kanuna bağlı kadro 
d~kı ucretlı vazıfelere terfılerı caız- cetveline göre maaş miktarları indiri-
dır. l 1 · k ·· J en erın te aut maaş arının hesabın-
Şu kadar ki subaylar ve askeri mc- da evelcc aldıkları maaş miktarları e

murlarla mülki memurlardan ahlak sas tutulacaktır. 
noktasından hükmen 'Veya nizamna - Mesela : 1929 bütçesine gelinceye 
mesi mucibince sicillen tekaüt edi- kadar bundan evelki bütçelere mer
lenler (2936 sayılı kanunun 2 inci but kadrolar mucibince maaşı aslisi 
maddesine istinaden) devlet, hususi (110) lira olan bir memur 1452 sayılı 
idare ve belediye hizmetlerinde ve teadül kanuniyle (3) üncü derecenin 
hususi kanunlarla teşkil edilen veya maaşı olan (100) liraya ithal edilmiş 
sermayesinin en za yarısı devlete ait ve halen bu vaziyeti muhafaza etmek
olan banka ve müesseselerde ve me- te bulunmuı olsa, bu (100) lira maaş 
nafii umumiyeye hadim cemiyetler- evelce almakta olduğu (110) lira ma
de istihdam edilemezler. aşı asli.den noksan bulunduğundan, 

(110) lıra maaşı asli bir hakkı mük
tesep olarak mezkür memurun teka
üt maaşının hesabında mahfuz bu -
lundurulacaktır. Kezalik 1452 sayılı 

teadül kanununa istinaden (22) lira 
maaş alan bir memur yeni teşki lat 
kadrolarının tatbikinde (13) üncü de
recenin maaşı olan (20) liraya itcal 
edilse, bu memurun tekaüt maaşının 
hesabında da evelce aldığı (22) lira 
maaş esas tutulacaktır. 

Muvakkat maddeler 
Kanunun buraya kadar izah edilen 

hükümleri daimi mahiyet arzeden hü
kümleri idi. Bundan sonra izah edi
lecek muvakkat maddelerde ise yeni 
kanunun meriyetinden evelki hüküm
lere göre husule gelmiş olan fili va
ziyetlerden yeni kanun hükümleri 
muvacehesinde hangilerinin devamı
nın tecviz olunduğu ve fili vaziyetle
rin yeni hükümlere intibak ve intika
linin ne suretle icra edileceği göste
rilmiş ve şimdiye kadar memuriyete 
kabul ve terfileri bir nizama bağlan -
mamış olan ücretli memurları da ten
sika tabi tutan hükümler konulmuş 

tur. 

1. nci .muıJakkat maJJe: 

Bu madde üç fıkrayı ihtiva etmek
tedir: 

A - Yeni kanunun 2 inci maddesi
ne bağlı teşkilat kadrolarında yapı -
lan değişiklik dolayısiyle ellerine ge
çecek para miktarı evelkinden az o
lanlar aradaki farkı terfi suretiyle te
lafi edinceye kadar almakta devam e
deceklerdir. 

Yeni kanunla memur maaşlarının 
(19) dereceden (15) dereceye indiril
mesi münasebetiyle 12, 14, 16, 17,5 22, 
45 ve 55 liralık asli maaşlar kaldırıl
dığından, 1452 sayılı teadül kanunu 
mucibince bu maaşları almakta olan 
memurların salahiyetli makamlarca 
yeni teşkilat kadrolarında birer dere
ceye ithal edilmeleri icabetmektedir. 
Bu suretle bu kanunun meriyeti tari
hinde müstahdem olan memurların 

yeni teşkilat kadrolarına ithallerinde 
ellerine geçecek para miktarı evel -
kinden az olduğu takdirde aradaki 
farkı, terfi suretiyle telafi edinceye 
kadar almakta devam edecektir. 

Mesela: yeni kanunun meriyetin -
den evel 16 lira asli maaşı olan bir 
memur yeni teıkilat kadrolarının tat
bikinde tayine salahiyetli makamca 
15 lira asli maaılı bir dereceye ithal 
edilse, bu memurun evelce 16 lira as
li maaş üzerinden tevkifat çıktıktan 
sonra eline geçen 43 lira 45 kuruş ha
len 15 lira asli maaşına nazaran ver
giler tenzil edildikten sonra eline ge
çecek 41 lira 92 kuruştan 1 lira 53 ku
ruş fazla olacağından, bu memura 
terfi suretiyle bu farkı telafi edince
ye kadar 1 lira 53 kuruıun her ay 
mükteaep hak olarak kadro tasar.nı.-

(Sonu var) 

Papa sulh için yeni 

teşebbüslerde 

bulunacak 
Londra, 14 a.a. - Niyuz Kronik! ga 

zetesi, Papa'nın sulhu tarsin için yeni 
teşebbüslerde bulunabileceğini yazı -
yor ve şöyle diyor : 

"Söyleniyor ki, Papa enternasyonal 
vaziyet dolayısiyle fevkaliide endişe- • 
dedir ve sulh lehindeki müzakereleri-
ni tekrar ele almak için bir formül a
raştırıyor. Mamafih papa ile papalığın 
Berlin büyük elçisi arasındaki müla
kat daha ziyade iki taraf arasındaki 

gerginliğin ve Tirol Almanlarının Al 
manya'ya nakli etrafında cereyan et -
miştir. Çünkü bu halkın büyük bir ek 
seriyeti katoliktir . ., 
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Düşman hava kuvetlerine 
karsı lstanbul' da 

müdafaa tedbirleri allndı 

lımet lnönü Florya'da deniz. köıkünden çıktıktan sonra 
(Başı 1 incı sayfada) r 

kuvetlerlnin tstanbul'a hücumları teş • 

kil etmektedir. İstanbul'da pasif korun 
ma tertibatı alınmıştır. Bu tertibat 
cümlesinden olarak §ehrin tayyareye 
kartı korunması lazım •lan yerlerinde 
tayyare dafi topları, ağır makineli 
tüfekler ve ileri harp vasıtaları yer -
!ettirilecektir. 

Manevranın bu safhasına kıtaatın 
düıman tayyarelerine karşı manevra 
fiıekleriyle yapacakları endahtlarla 
p.hit olacağız. Manevranın bu kısmı 
yani mütekabil endaht, tayyare hü -
cQm aafhaıını tesbit edecektir. 

Burün de vilayette genel kurmay -
dan gönderilen subayların iştirakiyle 
bir toplantı yapılmı1 ve bu hazırlık -
lar g6zden geçirilmi1tir. Ayrıca ı!ık 
söndürme tedbirleri için de bir tali -
mantanme hazırlanmaktadır. 

İltanbul'a havadan taarruz manev
rasının ne gün yapılacağı malılm de -
lildir. Vilayet Trakya'dan vaki ola • 
cak ihbarla hücumdan haberdar olacak 
ve derhal faaliyete geçecektir. 

Bunun üzerine bisikletli polisler 
bisikletlere konulan hususi düdük
lerle tehir halkını haberdar edecek -
!erdir. Vapurlar da düdük çalacak
lardır. Hücumdan haberdar olan halk 
evlerinden dışarı çıkmıyacak, sokak
takiler en yakın sığınak mahalline 
iltica edeceklerdir. Şehirde beş yüze 
yakın sığınak yeri vardır. 

40 • 50 dakika içerisinde düşman 
uyyareleri huduttan şehrimize gele
bilecekleri için bu müddet zarfında 
balkın bu sığınak yerlerine ilticaları 
mümkün olacaktır. Sokakta gezenle
ri polis tevkif edecektir. 

Tayyare endahtlarının mefruz 
~.abetleri emniyet müdürüne haber 
verilecek ve c;mre müheyya nakil va
aıtalariyle bu ekipler harekete geçe -
cektir. Tayyareler raket ve torba at
mak suretiyle bomba endaht etmiş o
lacaklardır. 

Manevra esnasında ancak emniyet 
müdürlüğünün ruhsatını himil kim . 
aeler sokaklarda bulunabileceklerdir. 

Çarpmba günü bu ekipler teftiş 
edilecektir. 

İstanbula ini olarak yapılacak ha· 
va taarruzlarına kar1ı halkın korun
ması için icap eden bütün tedbirler 
ahnmı1tır. 

Vilayet mebzul miktarda her boy 
gu maskesi temin etmiştir. Şehrin 
muhtelif yerlerinde halkı bu hususta 
tenvir için kurslar açılmıştır. Kurıı · 
!ardan iyi netice alınmıştır. 

Tatbikat esnasında şehrin aktif 
müdafaaıı için askeri makamlarca 
tertibat alınmıştır. Bu tertibata göre 
muhtelif mevkilerde top ve ağır ma
kineli tüfekler tarafından tayyarele -
re karıı manevra, hartuç ve fişekle -
riyle ateı açılacaktır. 

Tayyare hücumu (Alarm) ilanı. 
muayyen düdükler le yaptırılacaktır, 
bu ilan polis vasıtasiyle cadde ve ma
hallelere kadar yayılacaktır. 

Allrm iıareti, düdüklerde kuvet
leıip zayıflaıan ve böylece üç dakika 
devam eden fasılalı seslerdir. 

Bu iıaret verildikten sonra halkın 
ve nakil vasıtalarının hareket tarzı 

t .>yle olacaktır : 
Halkın vazifeleri 

Koruma teşkillerinde vazifesi o
lonlar, atarm işaretinde derhal vazife 
batına gideceklerdir. 

Cadde, meydan ve sokaklarda bu
nınan halk telitaız ve sükunetle fa
kat acele olarak evlerine ıidecekler-

dir. Evlerine. gitmiye imkan bula~~ - ı rüler civarında bu1unmıyacaklardır. 
yanlar (evlen uzak olanlar) polısın Vapurların vazifesi 
göstereceği ve san işaret levhalariy- V 1 AI A d ht 
1 

.. •
1 

A · w kl . apur ar: arm esnasın a rı ım 
e gosterı en umumı sıgına ara gı - . k 1 d b 1 1 1 A w ve ıs e e e u unan vapur ar yo cu 

recekler, umumı sıgınaklarda yer bu- 1 . 
1 d 

w kd' d k h A alamıyacaklar. çınde yolcu bulunan-unma ıgı ta ır e en ya ın ususı 
w kl .

1 
• d ki d' B ların yolcuları çıkarılacaktır. Hareket 

sıgına ara ı tıca e ece er ır. u . . 
·· k"' 1 d w t kd' d .. t b halınde bulunan vapurlar en yakın ıs-mum un o ma ıgı a ır e o eye e-

. k k t lA k 1 k keleye giderek yolcularını çıkaracak-
rıye oşma sızın ve e aşa apı ma -
sızın kendisini bomba tesirinden ko - lardır. . . 
ruyacak bir örtü altına ve duvar dibi- . <:ayyare tehlıkes.ı bitti) iş~reti ve-
ne çekilecek veya bir çukura, yahut rı:dıktenA s~n.ra. dah~. ancak .hına veya 
bir ağacın gölgesine yatacaktır. So- sıgınak amırının musaadesıyle dış~ -
kaklarda toplanmak ve öteye beriye rıya ~ıkılacaktır. Dışarda gazla zehır
koşmak ve bağırıp açğırmak yasaktır. lenmış yerler, yıkılmağa yüz tutmuş 

duvarlar, patlamamış bombalar ve en-
Pencerelerden bakmayınız. kazla tıkanmış sokaklar bulunacağın

Tayyareleri görmek hevesiyle dı
şarı çıkmak ve pencerelerden sark
mak zararlı ve yasaktır. Bina dahi
linde bina korunma teşkilatında vazi
fesi olanlar, derhal vazife başına gi -
decekler ve korunma ~mirinin emri 
altına gireceklerdir. Ve bina korun -
ma planı veçhile vereceği emirleri ya 
pacaklardır. 

Nakil vaaıtaları 

Nakil vasıtalarının hareket tarzı 
şöyledir: 

Tayyare tehlikesi işareti verildiği 
esnada nakil vasıtaları şu suretle ha
reket edeceklerdir : 

Hayvan koşulu nakil vasıtaları, a
rabalar, yol ağızlarını tutmıyacak 
veçhilc yaya kaldırımına yanaşmış o
larak duracaktır. Hayvan çözülecek, 
kalın bir ağaca, tramvay direğine ve
ya bunlar yokıa arabaya bağlanacak 
ve hayvanın yem torbası başına takı
lacaktır. 

Motörlü nakil vaııtaları ve tram
vaylar ve tünel: 

Alarm işaretiyle beraber, nakil va
sıtaları içindeki halk en münasip bir 
yerde ve umumi ıığınaklar duragın
da boşaltılacaktır. 
Alarmın devamı müddetince tünel 

sığınak olarak kullanılacağından bu 
müddet zarfında tünel işleme faaliye
ti durdurulacaktır. 

C) Trenler: Alarm işareti verildiği 
esnada garlarda bulunan terenlerdeki 
yolcular inecekler ve gardaki sığına
ğa veya civar umumi sığınaklara gi
deceklerdir. Harekete hazır bulunan 
trenler, yol açıksa hemen garı terke
dcrek şehir haricinde serbest bir hat 
üzerinde duracaklar veya istasyon ci
varında tünel veya yarma varsa ora
ya gideceklerdir. Tünel haricindeki 
tevakkuflarda halkın trenleri terke
derek etrafa yayılıp gölge ve çukur
lardan istifade etmeleri icap edebilir. 
Gara yaklaşmakta olan trenler ise, ay 
nı ıekilde ıehir civarında beklerler. 
Tayyare hedefi olabilecek b~ük köı> 

dan böyle tehlikeli yerlere yaklaş
maksızın herkesin kendi işine ve va
zifesine gitmesi Hizımdır. Bu gibi yer 
ler polis tarafından işaretlenecektir. 

Tayyare tehlikesi bitti işareti: Ca
navar düdüklerinin ve sair vasıtaların 
üç dakika fasılasız ses vermeleridir. 

Tecrübede herkes hakiki tehlikede 
imiş gibi emniyet ve inzibat tedbirle
rine ve bu talimattaki hükümlere dik
kat ve itinaya mecbur tutulmuştur. 

" Uçan deliler ,, 

İki tayyareciden hiç 
bir haber yok 

Londra, 14 a.a. - 20 saatte İrlan -
daya gitmek üzere cuma günü Saint
Peters'ten yeni İskoçya'ya eski bir 
tayyare ile hareket eden ve o zaman
danberi bir haber ahnamıyan Alex 
Loeb ve Die Decker ismindeki nev
yorklu tayyarecilerin akıbetinden en
dişe edilmektedir. 

"Uçan deliler., ismini alan bu tay
yareciler, 25 saat havada kalabile
cek miktarda benzin almışlardı. Fa -
kat hareketlerindenberi 50 saat geç -
miştir. Denizde telsiz telgraf cihazı 
olmıyan bir vapur tarafından kurta -
rıldıkları veya münakallitın pek güç 
şartlar altında yapıldığı şimali Irlan
dan'ın ıssız bir mıntakasında karaya 
indikleri ümit edilmektedir. 

Tayyare, tek satıhlı ve tek motör
lüdür. Telsiz telgrafı yoktur. 

Acıkh bir ölüm 
Askeri Fabrikalar daire müdürü 

Yarbay Abdullah Pazarbaşı'nın anne
si Bayan Güllü, tutulduğu zatürree
den kurtarılamamıı ve evelki gün ve
fat etmiştir. Bn. Güllünün cenazesi 
dün kalabalık bir cemaatle kaldırıl -
mıştır. Pazarbaşı ailesinin acılarını 

paylaşırız. 

Başvekilimiz 

İstanbul' da 
(Ba§l 1. inci sayfada) 

rini sıkmı§, istasyonda kendisini kar
şılıyan halkı selamlamış ve bir müd -
det vekillerle görüşmüştür. Bir ara -
lık da kendisiyle aynı trenle Ankara
dan gelen İzmir belediye reisi Dr. 
Behçet Uz'u çağırarak İzmir fuarı hak 
kında izahat almış ve ona şunları söy
lemiştir: 

- Manevralardan sonrcr İzmir'e ge
leceğim. 

Bundan sonra Başvekilimiz yanın -
da hariciye ve dahiliye vekilleri ve 
Parti genel sekreteri, hariciye umumi 
katibi ve Salih Omurtak olduğu halde 
Sakarya motöriyle Dolmabahçe sara -
yına gitmiştir. Ondan sonra Perapa -
las oteline gitmiş ve saat 11 de de 
Filoryaya giderek Cümhurreisimiz 
tarafından kabul olunmuştur. 

Polonya ve Danıig senatosu 
Leh gümrük 
müf ettiıleri 

için müzakere ediyorlar 
Varşova, 14 a.a. - Öğrenildiğine 

göre bugün Danzig'de Marjan Godaki 
ile Arthur Greiser arasında Polonya 
gümrük müfettişleri hakkında müza
kerelere başlanacaktır. 

Bu müzakereler Danzig makamatı 
tarafından 7 ağustosta gönderilmiş o
lan notaya Polonya hükümetinin ce -
vabı tevdi edildiği güne tesadüf et -
mektedir. 

Söylendiğine göre Polonya komi -
serliğinin cevabında Danzig gümrük
lerinin ve hudutlarının kontrolü hak
kında Polonya hükümetinin noktai na 
zarı bütün tafsilatiyle teyit edilmek
te ve kontrolün eski şeklinde tamamiy 
le muhafaza edilmesi talep edilmekte
dir. 

Müzakereler esnasında Amada yağ 

fabrikaınnın kontrolü de mevzuu bah
solacaktır. 

Polonya hükümeti, Polonya müfet
tişlerinin serbestçe vazifelerine de -
vam edebileceklerine dair kafi temi
nat aldığı takdirde bu fabrikanın tek· 
rar işletilmesine muvafakat edecek • 
tir. 

Yükıek komiser Hitler'le 
görü tü 

Berlin, 14 a.a. - Alakadar mahfil • 
ler Milletler Cemiyeti Danzig yüksek 
komiseri Burckhardt'in geçen hafta 
Bershtesgaden'de, Hitleri ziyaret et • 
tiğini tekzip etmemektedirler. 
Aynı mahfiller buna mukabil bir 

nutuk irat etmek üzere Hitler'in 15 
ağustosta Reichstag'ı içtimaa davet e 
deceii hakkında ki haberi katiyetle 
tekzip etmektedirler. 

'X Cenevre - Fransa hariciye na -
zırı Bone, Türkiye ile Suriye arasın
daki toprak meselesini kati olarak 
halleden 23 haziran tarihli anlaşma -
nın metnini milletler cemiyetine tev
di eylemiştir. 

X Londra - Yeraltı treni bütün 
süratiyle giderken yoldan çıkmış ve 
iki vagon ateş almıştır . Birçoğu ağır 
olmak üzere yirmi yaralı vardır. 

X Bükreş, - Victoria'da evelki ge
ce bir trenin yoldan çıkması netice
sinde 13 kişi ölmüştür. 

X Var§ova. - Polonya - Çin tenis 
maçının son kısmı Legia stadında 
büyük bir halk kütlesi önünde oynan
,mıştır. Neticede Polonya 4 - 1 Çin'e 
galip gelmiştir. 

X Varşova, - Dün Lodz civarın
da büyük bir otomobil kazası olmuş
tur. 9 kişi ölmüı ve otuz kişi yaralan
mıştır. Ameleyi gaz fabrikasına gö -
türmekte olan fabrikanın kamyonu 
devrilmiştir. Şoför tevkif olunmuş -
tur. 

X Kahire, - Kıra1, Muhammet 
Mahmut Paşa kabinesinin istifasını 
kabul etmiıtir. 

X Londra, - Çörçil tayyare ile Pa
rise gitmiıtir. Oradan maginot hat -
tına giderek üç gün ziyaret edecek -
tir. 

X Moskova, - Üçüncü beş senelik 
planın ikinci senesi için 2 ağustosta 
açılan altı milyar rublelik istikraz 12 
ağustosta 7 milyar 52 milyon ruble 
getirmiştir. 

X Cenevre, - 21 inci dünya yahu
di kongresi 15 ağustosta açılacaktır. 
Amerika, Filistin, İngiltere, Polon
ya, Romanya, Franea, Belçika, Hol
landa, Bulgaristan, Yunanistan, Ma -
caristan, Skandinavya memleketleri, 
Slovakya, Mısır ve cenubi Amerika 
memleketlerine mensup 600 deleg-e 
iştirak edecektir. 

X Amsterdam - Mendelsohn ban
kasının tediyatını tehir için istediği 
müsaadeyi bugün mahkeme tetkik ey 
lemiştir. Muvakkaten tediyelerini te
hir etmesi ve bir ıendik tayin olun
ması hususunda bu akşam bir kar2'r 
verilmesi muhtemeldir. 

ıs. s - 1939 

Berhtesgaden ve Salzburg 
görüşmelerinin neticeleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
den bütün meseleleri tamamiyle intaç 
eylemiştir, binaenaleyh baıkaca mü -
zakereler yapılmasına lüzum yoktur. 
Yarıresmi alman mahfillerinde, iki 

nazır mülakatını tebarüz ettiren fev
kaJade dostluk ve samimiyet ehemi
yetle kaydedilmektedir. Bu da, mih
ver devletleri arasında totaliterlerin 
yalnız dostluğunu değil aynı zaman
da kararlarındaki sürati de ispat ey
ler. 

Her ihtimal karıııında yanyana .. 

Berlin, 14 a.a. - "Nasional Say
tung" yazıyor: 

Salzburg mülakatı, Almanya ile İ
atlya arasında tam bir tesanüt mevcut 
olduğunu ve aynı zamanda iki devle
tin sarsılmaz enerji ve hareket kararı 
nı ispat eder. Almanya ve İtalya her 
ihtimal karşısında yanayna bulunmak 
tadır. İki memleket yollarını çizmiş
ler ve ilerde her yapacakları şey eski
den olduğu gibi aypı tesanüt ve aynı 
süratle olacaktır. Almanya ve İtalya 
isteklecini sonuna kadar götürecek
tir. Bunun ehemiyeti yalnız Avrupa 
meselelerinin hallinde değil büyük 
devletleri Avrupa haricinde alakadar 
eden bütün meselelerde de tebarüz ey 
liyecektir. 

Birinci ıaltaki meıele: Danzig 

Bugün birinci safta bulunan mese
le Danzig'dir. Polonya hükümeti ve 
demokrasiler bu meseleyi Avrupanın 
can alacak meselesi haline koymuş -
lardır. Filhakika totaliter devletlerle 
demokrasiler arasındaki ayrılık Dan
zig meselesi üzerinde tekasüf etmiş 
bulunuyor. Tıpkı Almanya gibi İtal
ya da, Danzig meselesinin hallini ve 
şarki Prusya ile Almanyanın diğer 
kısmı arasında bir münakale yolu te· 
sisini Avrupa vaziyetinin devamlı bir 
tarzı halli için esaslı telakki eder. 
Mihver devletleri harbi istemiyor. 
Fakat harpten de korkuları yoktur. 
Bu mesele ıüratle halledilmelidir. 

Harici ıiyaaetler arcıııncla 
mutabakat 

Roma, 14 a.a. - Siyasi mahfiller, 
Salzburg konuşmaları hakkında D.N. 
B. ajansının verdiği haberi iyi kar-
~a'J.aıuahua •"' ı'ht--.nç:un...-.,. ovmı.ıqu• 

nun bir kere daha teyit edi lmiı olrn2-

sından dolayı büyük bir memnuniyet 
göstermektedir. lki memleket harici 
siyasetlerinde mutabakatin bir vakıa 
olduğunu bütün dünyanın gördüğünü 
ilave eylemektedir. 

Mezklır telgrafın Danzig de dahil 
olmak üzere bütün meselelerin halle
dilebilir olduğunu tasrih eylemesine 
hususi bir mana atfeden siyasi mah
filler, yeni bir mülakatın derpiş edil
memiş olmasını iki devletin idealle
rine doğru katiyetle yürüdüklerinin 
bir delili olduğunu söylüyor. 

Demokraıi matbuatının 
nef riyatını tenkit 

Salzburg ve Berchtesgaden müza
kerelerine dair demokrasiler matbua
tı tarafından yapılan neşriyatı bahis 
mevzuu eden italyan salahiyettar 
mahfilleri şunu kaydediyor ki, mez
kur neşriyat, Danzig meselesinde Al
manya ile İtalya arasında görüş ay· 
rılığı olduğu yolunda mutat hatalı 
bir noktadan hareket etmektedir. Ro
ma şuna kanidir ki, Danzig meselesi, 
demokrasilerin Almanya'nın Avrupa
da ve İtalyanın da Akdenizde hayati 
ihtiyaçlarını tanımağa hazır olup ol
madıklarını gösterecektir. 

ltalya teahhüde girmek 
iıtemiyor 

Paris, 14 a.a. - Berhtesgaden'deki 
alman - italyan müzakereleri hakkın
da "Jur gazetesi., diyor ki : 

Alman - İtalyan konuşmalarının 
tam şümulü hakkında bir fikir edin
mek henüz güçtür. Maamafih öyle 
anlaşılıyor ki, İtalya katf bir taahhüt 
altına girmek ve bugünkü gerginli -
ğin silahlı bir ihtilaf halini almasını 
istemediğinden hiç bir karar verile
memiştir. 

Salzburg'dan alınan bazı haberle
re göre, alman hariciye nazırının ya· 
kınları, Berlin ile Roma arasında dip
lomatik yollarla müzakerelere devam 
edileceğini söylemektedir. 

Berlinin ecnebi mahafilinin intı -
baı ise, bu müzakerelerin umumi ne -
ticelerini ancak hadiseler gösterebi -
leceği merkezindedir . ., 

Tehdit ve kurnazlık para etmez.! 

Figaro gazetesi diyor ki : 

zinde gerek Danzig'de, serbest şehir 
meselesinin halli için bazı projeler ta 
sarlanmaktadır. Bu hususta iki pla -
nın tetkik edilmekte olduğu söyleni
liyor. 

Bu planlardan birincisi Danzig' 
deki milletler cemiyeti otoritesinin 
kaldırılması ve yerine müşterek bir 
Almanya - Polonya idaresinin konul
masını derpiş eylemektedir. 

İkinci plan ise daha teferrüatlı o
lup Danzig toprakları Almanya ve 
Polonya arasında taksim olunacak ve 
bizzat Danzig şehri ise müşterek Al
man - Polonya idaresi altına geçecek
tir . ., 

ltalya harbe ıürüklenmek 
iıtemiyor 

Ekselsior gazetesi de şu haberi ve· 
riyor : 

"Berlin'den geç vakit Londra'ya 
gelen bir haberde Berhtesgaden mü
zakereleri hakkında şu izahat görül -
mektedir : 

İtalya hariciye nazırı Kont Ciano, 
Danzig meselesi yüzünden İtalya'yı 
Almanyan'ın arkasında bir harbe sü
rüklemek istememiştir. Musolini'nin 
kanaati şudur ki, eğer Almanya Dan
zig'i ilhak ederse, İngiltere, Fransa 
ve Polonya müdafaaya hazır bulunu
yorlar. Ciano, İngiltere, Fransa, İtal
ya, Almanya ve Polonya arasında 

beşler konferansı aktini ve Danzig 
meselesinin sulh yolu ile hallini Hit
lere teklif etmiştir. 

Hitler İtalya'dan çelik paktına il
tihak etmeleri için Macaristan ve Bul 
garistan üzerinde tazyik yapmasını 

istemiştir. 

Umumi tadil ıiyaıetine 
bir bCJ§langıç 

Budapeşte, 14 a.a. - Macar matbu
atı Ciano - Von Ribbentrop mülaka
tı hakkında yaptığı neıriyatta Dan
zigin umumi bir tadil siyasetinde an
cak bir başlangıç olduğunu yazıyor 

ve cenubu şarki Avrupasının tensi -
kinden bahsediyor. Maamafih resmi 
mahafil, Macariatanı alakadar eden 
bütün meseleler hakkında sıkı bir ih
t iraz göstermektedir. 

Liberal "Heftoreggel,, gazetesi. 
Musolini ile Hitler arasında bir mü
lakat yapılmasının muhtemel olduiu..,u kayaetmeiteair. 

Yülııek komiıer Danzig'e döndu 

Danzig, 14 a.a. - Milletler cemiye· 
tinin Danzig yüksek komiseıi Dok • 
tor Burchhardt Bertesgadende B. 
Hitler ile görüştükten sonra bu akşam 
Danzigc dönmüş ve derhal ayan reisi 
Greiser ile Polonya umumi komiseri 
Şadaskkiyi kabul ederek kendilerine 
Bertesgadende yaptığı görüımeler 
hakkında izahat vermiştir. 

Bu görüşmelerin mahiyeti hakkın
da hiç bir şey öğrenilememiştir. 

Polonya'ya hakaret 
Varşova, 14 a.a. - Dün gece Bertin 

de - Varşova demiryolu boyunda 
Sbaszyn hudut taşının üzerine Po • 
lonyayı tahkir eden cümleler yazıl -
mı ıtır. 

Bu cümlelerin, geceleyin hududu 
geçen almanlar tarafından yazıldığı 

tesbit olunmuıtur. 

Tevkil edilen lehliler 
Varşova, 14 a.a. - Danzigden alı • 
nan haberlere göre, Danzig polisi, 

iki polonyalı gümrük müfettişi ile 
di~r bir polonyalı, Hitler aleyhtarı 
beyanname kaçakçılığı yaptıkları zan 
nından dolayı tevkif etmiıtir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 

bugüne kadar, Polonyanın Danzig u
mumi komiseri ile Danzig ayanı ara -
sında Polonya gümrük kontroluna 
ait müzakerelere başlanmamıştır. 

Edirne yolunda 
feci bir kaza 

Edirne, 14 (Hususi muhabirimiz 
den) - Bugün Edirne - İstanbul muh 
telit treni Seyitler istasyonuna yakın 
bir yerde demiryolu üzerinde uyumak 
ta olan Çiftlik köyünden İdris adında 
bir köylünün 15 yaşındaki oğlu Mü
minin aağ ayağını kesmiştir. Tren bu 
yüzden Edirneye iki saat rötarla gel
mitşir. Bu feci kaza tren yolcuları ü
zerinde büyük bir teessür uyandırmıı 
tır. 

Lord Ha lif akı Londra Büyük 
Elçimizle görü,tü 

Londra, 14 a.a. - Lord Halifaks, 
bugün Yorkshireden Londraya dön -
müş ve Türkiye Büyük Elçisini ka -
bul etmiıtir. Lort Halifaks, Londra
da iki gün kalacaktır. 

" Ne bizden, ne de müttefiklerimiz 
den tehdit, kurnazlık veya pazarlık
la hiç bir şey alamazlar. Totaliter 
devletlerin siyasetlerini hakikate ya-
ni usluluğa intıbak ettirmeleri yahut Bir aovyet generali 
da harp yapmaları lazımdır. Bundan çarpıtmalarda ölmüt 
başka yapacakları hiç bir şey kalma - Tokyo, 14 a.a. - Domei ajansının 
mıştır . ., Ueinking'den aldığı bir habere göre, 

Jurnal da §Öyle yazıyor : ııovyet motörlil livası kumandanı ge-
Varşovadan alınan haberlere bakı- neral Yakovlen, Nomonhan mıntaka -

lırsa, ıerek Polonya hükümet merke- aında çarpıpnalarda ölmUıtür. 
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Enstitüler _ 

Talebe kayıt ve kabul ıartlan 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitü

sü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsünün Ziraat, Veteriner fakülte -
sine kız ve erkek, Orman Fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktır. Ens· 
titüye yazılabilmek için aşağıdaki şart 
lara uymak gerektir : 

Ankara Belediyesi 

Bir yüksek mühendis aranıyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediye su işleri müdürlüğü -
ne bir yüksek mühendis alınacaktır. 

2 - Kadroya göre aylık ücret 300 
liradır. Ancak isteklilerin vaziyetle -
rine göre yeni hükümler dairesinde 
ücret verilecektir. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı ve 
sikalarla su işleri müdürlüğüne müra· 
caatları ilan olunur. 

A - Diploma 
B) Şimdiye kadar çalıştığı yerler 

den alınan vesikalar. 

ULUS 

saiye imkan vardır. 
Anlaşmak isteyen eczacıların Bo -

yabat bel•diyesine tahriren müracaat
ları ilan olunur. 

(6157/ 3774) 13766 

Arfeziyen kuyusu arama 
ameliyesi 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 

Kasabanın muhtelif yerlerinde ar
teziyen kuyusu arama ameliyesi yap
tırılacaktır. Taliplerin bu husustaki 
teklif mektuplarının Şerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri ilan olu -
nur. (3818) 13772 

Harta ve imar plim yapfmlacak 

Kira ilk : 
Kiralık - Yüksek ziraat 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 

Kiralık - Yenişehirde Galatasaray 
spor kulübünün büfesi kiralıktır. 

12,lS - 13,50 ve 18 den 20 ye kadar 
lokal müdüriyetine müracaat. 3046 

Kiralık oda - Sıhat Bakanlığı kar
şısında Çakatay sokaktan Arman so
kak A ( l Mümtaz bey apartmanı 3054 

Kiralık - Dahiliye VekaJeti karşı
sında tepede Kızılırmak sokak No. 4 
geniş 4 odalı tam konforlu fevkalade 
nezaretli mükemmel apartman. Tel: 
5023 den 119 3055 

-7-

Küçük ilôn şartlan 
Dort satırlık kuçük ilanlardan : 
Bır defa ıçın JO Kuruş 
iki defa ıçın 50 Kuruş 
V ç dela içın 70 Kuruş 
Dort defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası ıçın 10 kuruş alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilan ıçin 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
!ık olmak üzere her utır, kelime 
aralarındaki boşluklar miıstcr.n.a, 
30 harf itibar edilmi5tir. Bir kü • 
çuk ilin 120 harften ibaret olma -
htiır 
Dort satırdan fazla her satır tc;in 
beher seferine aynca on kurul a
lınır. 
Küc;iık ilinların 120 harfi ııeçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar aynca pul tarifsine tibi • 
dir. 

I - Türk tabiiyetinde bulunmak, 
lise mezunu olmak ve olgunluk imti
hanını vermiş bulunmak (Türk lisele· 
rine muadilliği Maarif Vekaletince 
tanınmış ecnebi liselerin şahadetname 
leri kabul olunur) veya Üniversite ve
ya yüksek bir mektep mezunu bulun
mak şarttır. 

D) Fotograflı bir istida 
E) Hüsnühal şahadetnamesi 

(3505) 13478 

Fen memuru aranıyor 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 

Kasabanın meskün ve gayri 
meskün 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 şerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri ilan olu -

Satılık arsalar - İstasyon arkaaın· 
da yapılmakta olan gençlik parka ve 
Ankara'nın her tarafına nazır 4 tarafı 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya • Satılık bağ - İrak sefarethanesi açık inşaatlı M 2-3 lira Tel: 2406 
nında, Bakanlıklar karşısında maktu· civarında Hanef zade bay Tevfik ba- 2997 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
İnönü caddesi Lozan alanı Emciler 
sokağı No. 71 re müracaat. 2830 

Satılık : 

II - Üniversite ve yüksek mektep
lerden naklen geleceklerin tahsilleri
ne göre hangi sınıflara kabul edile -
cekleri hakkında rektörlük karar ve
rir. 

Ankara Belediye Reisliğinden: an 18 liraya Büyük bir oda (2 "ıncı· ğı altında 5375 metre 3ooo lira muham S t 1 k 1 At t "" k b 1 . a ı ı apartman ar - a ur u • 
kat) kiralıktır. Mu··racaat Tel·. 1440 men kıymetlı bağ 14 ağustos 939 pa . M lt S l" "k dd . . 

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

. .. .. varı a epe e i1nı ca esı ve saır 
Fevzi. 2839 zartesı gunu saat 17,5 da açık arttır • h d .. k k k" 1 k t . . .. er yer e yu se ıra ı o azyon apr 

ma ıle Beledıye muzayede salonunda man ve evler Tel: 2406 Bayram c. No. 

III - Enstitüye girecek yatılı tale
benin yaşı 17 den aşağı ve 2-' den yu
karı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

iV - Parasız yatılı talebeden be
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hak -
kında tam teşekküllü bir hastane ra-

(3708) 13676 

İki merkep ve ikı ıuzu sahlaca• 
Ankara Belediyesinden : 

nur 
{3819) 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 

13773 

poru lazımdır. Rapor nümunesi Ens - Baş\ boş olarak sokakta zabıtayı be-
titüden ve Ziraat, Orman Veteriner lediye memurları tarafından bulunup Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu at pazarından Kıbrız hanında muhafa- Kasabanın tahminen 30 hektarlık 
nümuneden başka alınacak raporlar za edilmekte bulunan iki merkep iki kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri . 
kabul edilmez. kuzunun sahibi zuhur etmediğinden leceğinden keşif bedelini yapmak ü . 

16. 8. 939 tarihine müsadif çarşamba zere isteklilerin teklif mektuplarının 

1
V }' ~n~~~üye ?'~z~an pa~~sız ya~ - günü Kıbrız hanında satılacağından şerefli Koçhisar belediyesine gönder-

ıtı ı ta e ~ 
1 
ı ı ay ıçın e r:n~ en sa~- hazır bulunan memurumuza müraca · mel eri ilan olunur 

~k ve sag amlık n:ıu~y:nesı?_ .en geçı- atları. {3733) 13685 . (3820) 13774 
rılerek; mesleklerının ıstedıgı beden 
kabiliyetini gösteremiyenlerin Ensti-
tüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat Fakültesine girecek ta· 
lehe bir devlet çiftliğinde staj görme-

Kazalar 

ğe mecburdur. Bu staj nihayetinde ta-
lebe imtihana tabi tutulur. Stajdan flektrik teSiSafl i~İn müteahhit 
aonra talbenin enstitüde nazari ders-

aranıyor 

Bodrum Belediyesinden 

Bir makinist aramyor 

Nizip Urayı Batkanlığmdan 

Belediyeye ait elektrik fabrikasın
da çalışmak üzere ayda (100) lira üc
retle ehliyetnameli bir makiniste ih
tiyaç vardır. Taliplerin Nizip beledi
yesine müracaat eylemeleri ilan olu -
nur. (3814) 13777 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısında Karanfil ve Bilge sokağının 

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

ya müracaat. 2920 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ 

sokak No. 14 ikişer oda, mutbak, ban
yo tam konfor. Üst kattakilere müra · 
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 - 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 - Yenişehir 

Atatürk bulvarı Orduevi karşısı Se
vim apartımanında No. 3 daireye mü· 
racaat. 2978 

Kiralık - Kullanışlı üç oda, bir 

satılacaktır. 2835 1 2998 

Satılık kalorifer - 350 metre rad · 
yatör 3 kazan ve teferruatiyle satılık 
tır. Telefon 2135 müracaat. 2837 

Satılık apartman - Yenişehir su de 
posu arkasında iyi irat getirir, geçen 
sene yapılan apartman satılıktır. Ban 
kaya be bin küsür lira borçludur. Sa· 

Satılık ar<"a ev apartman - Yenişe nayi caddesinde komisyoncu İsmaile 
hir Cebeci \:;t Ankra'nın her tarafın· müracaat. Telefon : 1953 3016 
da. Tel : 2181 Yenişehir Dirim Ap. 

2876 
Satılık arsa - Toptan kelepir bü-

yük arsa Maltepede 11000 M. 2 arsa 
çok uygun fiyatla verilecektir. Ata· Satılık kelepir - Keçiörende mer

kez yerde 6 odalı kargir ev. Su elek . 
trik ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: 
2181 Y. şehir Dirim Ap. 2877 

Satılık ev - İstanbul Bomonti c : 

türk bulvarı. Tel: 2181 (3018) 

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

Silahşor s: No. "'7. 8 oda konforlu a· Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 
partman : olur görmek için içinde kile Sıhiye sokağı başında Atatürk Bul. 
82 No. Tel: 1953 Ankara"da emliikla ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev 
rmibadele olunur. 2901 dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: 

Satılık - Cebecide manzara ve kon 
forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar 
bedellerinin yüzde kırk~ taksitle. Tel: 
2181 Yenişehir Atatürk bulvarı. 2912 

Satılık arsalar - İstikbalin en şe· 
refli mevkii olan Atatürk anıtı eh l· 
rında çok ucuz fiyat parsellenmiş Tel: 
2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 

1435 Nazif. (3037) 

Acele satılık kamyon - Uzun şase 
1 Şcvrolet kamyonu faal vaziyette a
cele satılıktır. Tel: 1114 

lere devam edebilmesi için bu imtihan 
da muvaffak olması şarttır. Staj müd
detince talebeye 30 lira aylık verilir. 
~atacak yer parasız olarak çiftlikte 
gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve 
içmesi de en•titilce temin edildiği tak 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez. 

Bodrum belediyesinin (30014) lira 
(10) bedeli keıifli elektrik tesi
satı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuş ise de talip zuhur etmedi -

Elektrik inşaat ve lesisah 
paıarhkla yaplarılacak 

hol banyo ve mutfağı olan daire ey. Satılık apartman arsası ve ev -
lül batından itibaren kiraya verile- Yeniıehir aıhiye civarında, asfalt cad 
cektir. Görmek için Dikmen caddesi, dede, köıe batında geniı cepheli 835 

Adres. Ahmet Erkmen. 
(3040) 

Satılık ev eşya•ı - Müracaat: ak
şamları saat 7 den sonra, Demirtepe, 
Yenigün sokak No. 2/ 1 (daire 4). 

304l 

Satılık faal otomobil - Azimet do
layısiyle mükemmel, 520 model Fiyat 
bir otomobil acele satılıktır. Saman. 
pazarında 1077 şoför Şükrüye mura-

Işık apartımanı Telefon 31 i6 2981 metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, VII - Parasız yatılı talebeden, ğinden eksiltme aynı şerait daihinde 
staj veya okuma devresi içinde her bir ay daha uzatılmıştır. İhale 28. 8. 
ne suretle olunl8 olsun nndiliğinden 939 pazattest gttnU saat 15 de Bodrum 
stajını veya tahsilini bırakanlardan belediye encümeninde yapılacaktır. 
veya cezaen çıkarılanlardan hükümet- İstekliler proje ve şartnameleri 150 
çe yapılan masrafları ödeyecekleri hak kuruş bedel mukabilinde Bodrum be
kında, verilecek nilmuneye göre no - lediyesinden ve Muğla nafıa müdür -

. . 3059 2921 
Dör yol B l diyesinden :___ Kıral ık daıre ve odalar - Çocuk 

ı. Ağustos. 939 salı günü saat 10 da sarayı apartmanında ve Denizciler Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er· 
kapalı zarfla ihale edileceğini ilan et· caddesindeki apartmanda kalorifer ve kinihariye karşısında 2400 M. Ana • 

sıcak sulu dörder odalı daireler ve tek fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de -
tiğimiz (27961.70. lira keşif bedelli odalar. Çocuk Esirgeme kurumu mu posuna müracaat. 2925 

terlikten tasdikli bir kefaletname alı- Iüğünden alırlar. 
Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı i· hasebe müdürlüiüne müracaat. Tele· 
çin vuku bulan teklif haddi layıkın • fon 146s 2982 

nır. (6030/ 3698) 13673 da görülmediğinden 1. Ağustos. 939 
VIII - Enstitüye girmek isteyen- tarihinden itibaren bir ay müddetle 

ler, yukarıda yazılı sağlık raporundan Satılık çam pazarlığa konulmuştur. 
başka Jise ve olgunluk diplomasını 1 - Evelce yapılmış olan daire şart 
veya tasdikli örneklerini ve nüfus tez- tom rug'"" u namesindeki tediye şartlarından mü-
kerelerini, polis veya belediyelerden teahhit lehine olarak geniş tadilat ya· 

alacakları hüsnühal kağıtlarını, a§t ra Dursunbey Alaçam Devlet Or- pılmıştır. 
porunu, orta ve liselerde görmüş ol - man hletmesi Revir Amirliğinden: 2 - Pazarlık Dörtyol belediye en· 

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 

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 - ıs No: Zincirli cami arkası Yıl . 
dız kıraathanesinde Demir Erbil'e mü 
raca at. 2942 

caat. 3044 

Satılık Motosiklet - Ariyel marka 
Tip Sipeıyal eyi kullanılmış motosik
let satılıktır. Motörü görmek istiyen• 
ler her gün saat 17,5 tan sonra Ulua 
matbaası veznedarı Rahmiye müraca-
at etsinler. 3050 

Satılık ev - Bahçeli evler B. 4 kil
çük tip bir ev satılıktır. 

Ulus meydanında saat karşısındaki 
tütüncüye müracaat. (3057) 

iş verenler : 
dukları askeri dersler hakkındaki eh- cümeni tarafından belediye dairesin-
liyetnamelerini iliştirerek el yazıla • 1 - Dursunbey devlet orman işlet- de yapılacaktır. Ap. na müracaat. 3000 Satılık bina - Yenişehir Adakale . . 

caddesinde bahçe içinde garajlı mun- Aran~yor - Kıtap ve kırtasıyeden 
tazam bir bina satılıktır. Müracaat anlar hır tezgahtar aranıyor. Saman -
Telefon 1122 veya 2316 2943 pazarında (Akay) kitapevine müraca-

riyle yazacakları pullu bir dilekçe i - mesi istasyon deposunda istifde mev- 3 - Talipler ilk teminat ve isteni
le ve 6 tane fotografla birlikte doğru- cut "S3S" adet muadili "285" metre · len vesaikle birlikte encümene müra
ca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitü mikap (0,69) desimetre mikap çam caat etmelidir. 
aU rektörlüğüne müracaat ederler. Ta- tomruğu açık arttırma ile satılığa çı- 4 - Talipler proje, keşifname, fen· 

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

lipler dilekçelerinde hangi fakülteye karılmıştır. ni ve daire şartnamesini belediye ya· 
kayıt olmak istediklerini bildirmeli - 2 - Tomrukların ayrıyac baş kes · zı işleri bürosunda görebilirler ve ta- Kiralık daireler - Yenişehir Ha . 
dir. me payları mevcut ve kabukları soyul lep vukuunda daire şartname sureti vuzbaşı inkitap sokak Dr. Abdullah 

muş olup hacim kabuksuz orta kutur posta ile gönderilir. (30) K. pul gön- Rasim apartman 3 ve 4 ferah oda 
IX - Pulsuz veya usulü dairesin • üzerinden hesaplanmıştır. d 1 · 13788 h 1 G"" de pullanmamı• olan ve yukarıdaki erme erı şarttır. o . ormek için kapıcıya müracaat. 

:r 3 - Tomruklara ait satış şartname- T 1 3273 
maddede yazılı evrak ilişig· inde olmı- • B 1 d" • 1 k e : (3oı3) si İstanbul, Ankara. Balıkesır orman e e iye gaZIROSU yapl aca 
yan dilekçeler muteber değildir. çevirge müdürlüklerinde ve Dursun - Kiralılc daireler - Yenişehirde Ve-

X _ Parasız yatılı talebe alınmak- bey revir amirliğinde görülebilir. Hmıa Belediyesinden : kaletler karşısında su deposu arkasın-
t b

• · · k' · · dd d Tomrukların beher metre mikabı - daki tepede Ersan apartmanın birin . a ırıncı ve se ızıncı ma e e yazı- 1 _ 1700 keşifli in•a edilecek olan 
1 "k 1 1 kt' d b 1 nın muhammen bedeli (13) lira (10) ,,. ci, ikinci katları, (dörder oda birer 
ı vesı a ar a va ın e aş vuran ar belediye kazinosu 3. 8. 939 tarihinden 

d k 
· · • · d l" kuruı::tur hol, havagazı elektrik, su) kiralıktır. 

arasın a pe ıyı veya ıyı erece ı ve :r • itibaren 10 gün müddetle ikinci defa 
"h 1 4 İ t kl'l · ot. 7 5 akkat pey İçindekilere müracaat. 3015 fen kolundan olanlar tercı o unur. - s e ı erın ıo • muv olarak eksiltmeye konulmuştur. 

akçeleriyle 23. 8. 939 perşembe günü 
XI - Veteriner Fakültesi tahsil ·•· 2 - Eksiltme 14. 8. 939 salı günü Kiralık - 3 oda bir hol elektrik ve saat 15 de Dursunbey revir amirlıgıne 

müddeti bu seneden itibaren yeni ka- saat 15 de Hınıs belediye riyasetinde hava gazı ve saire 45 lira devren kira-
müracaatları illi.n olunur. 

bul edilecek talebeye şamil olmak ü • 13695 yapılacaktır. lıktır, Düzenli sokak 19 zemin kat için (6098/ 3744) 3 zere beş senedir. - Muvakkat teminat 127 lira 50 dekilere müracaat. Tel: 2824 3023 
kuruştur. Talipler ihale gününden e-

XII - Cevap isteyenler ayrıca pul Jandarma dairesi yaphrlla<ak vel şartnameyi ve keşif evrakiyle di-
göndermelidir. ğer vesaiki her iş saatlerinde beledi -

XIII - Baş vurma zamanı 15 aius- Haymana Kaymakamlığından: ye riyasetinde görebilirler. 
tos 939 tarihinden eylülün 30 uncu Haymana kazasında mevcut plan _4 - Tali~lerin muayyen günde te • 
günü akşamına kadardır. Bundan son- mucibi yeniden inşa edilecek jandar mınat akçesı veya banka mektubu ve 
raki müracaatlar kabul edilmez. ma dairesinnin ıs gün müddetle açık fenni ehliyet .~e.~ikal~rı ile .. 2490 .~yı-

(3705) 13iS7 eksiltmeye konulmuştur. Muhammen lı kanun.un hukumlerıne gore mura -

Arpa, mısır ve saire ahnacak 
Tavukçuluk Enatitüsü Direktör

lüğünden : 

Tavukçuluk enstitüsü için açık ek
siltme usuliyle 18.000 kilo kepek 
20.000 kilo buğday, 9.000 kilo yulaf, 
8.000 kilo mısır ve 8.000 kilo arpa alı 
nacaktır. Muhammen fiyat 3330 lira • 
dır. Şartnameler her gün saat ondan 
on altıya kadar Çankırı yolu üzerin • 
deki Tavukçuluk enstitüsü direktör 
lUiü tarafından parasız olarak veri -
lir İsteklilerin 21. 8. 939 pazartesi gü 
n·: saat onda ticaret odası vesikasiyle 
2.:::ı lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
mabuzu veya banka mektuplariyle bir 
likte Tavukçuluk enstitüsünde topla
nacak komisyona baıvurmaları. 

~3572l 13S38 

keşif bedeli (5000) liradır. caatları ılan olunur. 13790 

Teminat muvakkat (375) lira Hay 
manada yapılacaktır. Taliplerin mev- .J""'"'""""'""'"'"'"'""'"'
cut şartname ve planları görmei iste
yenler. Jandarma dairesinde ihale 16. 
8. 939 çarşamba günü saat (9) da Hay 
manada teşkil et' ce!. komisyonu gö 
görebilirler kanunen lazım gelen ve -
saikleriyle birlikte müracaatları ilan 
olunur. 13711 

Eczacı aranıyor 

- Boyabat Belediyesinden : 

Belediyemizin iki üç bin liralık 
mualecesi mevcut bulunan bir eczane
si vardır. Bu eczane satılıktır. Ortak 
da kabul edilir. 
Aynı zamanda belediye bütçesinden 

seksen lira ücret verilmek suretiyle 
de diplomalı bir eczacı ile teıriki me· 

Türkiye teıkilatı 
esasiye hukuku 

Birinci cilt 

Ya.zan: Vasfi Raıit Sevig 

T etkilatı esaaiye hukukuna 
batlangıç, aiyaai doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: Akb11. Kitabevİ· 
ANKARA 

"'······································" 

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 ı 
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 No. 18/1 Tel: 37S3 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) 

Kiralık - Banyolu müstakil tek o
da ve 2 ve 3 odalı daireler, Koopera
tif arkasında Yusuf Esendemir Ap. 
Saat 7 den 19 a telefon 2454. 3042 

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 

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

29i2 

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 ingiliz 
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-
ra1:aat. 2977 

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

Ucuz hisse - Küçük evler koope . 
ratifinden F. tipi 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 

Ac~le satılık arsalar - Maltepede 
asfalta çok yakın manzaralı geniş cep 
heli SOO - 800 metre ebadında her par
seli maktuan 2000 - 2500 Tel: 2406 

2996 

at Tel : 358S 2888 

Aranıyor - Fransızca bilen tezgih 
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 KIRT ASİYE ma-
ğazasına müracaatları. 2967 

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

(3014) 
Katip alınacak - Eski ve yeni ya

zısı güzel daktilo bilir bir katip alı
nacaktır. Taliplerin Ankara posta ku
tusu 192 adresine mektupla müracaat-
ları. 3047 

iş arayanlar: 

ikmale kalan talebe için - Orta ve 
lise talebelerine fizik. kimya, riyazi
ye dersleri verilir. Ulus'ta T. S. rü-
muzuna mektupla müracaat. 3058 

iş arıyor - Türkçe almanca fran -
sızca ve biraz da İngilizce 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-
ları. 2946 



tcza ah nacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

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

2 - Tahmin edilen bedeli (2655) li 

ULUS 

eksiltme suretiyle eksiltmeye çıkarıl- müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
mıştır. İhalesi 22. 8. 939 salı günü saat 15 

2 - Senelik muhanunen bedeli 600 de encümeni belediyece icra edilccek
Silifke Jandarma Okulu Arttır- lira olup muvakkat teminatı 45 lira tir . 

ma ve Eksiltme Komisyonu Ba§kan 

Ekmek ahnacak 

ve idari kefaleti 500 liradır. Eğreti teminat 675 liradır. 
lığından : 3 Ek ·1 2 Ek .

1 
k 

1 
.. 

210 
b. - sı tme 9. 8. 939 tarihinde Bu işe ait şartname bedelsiz olarak 

k
.
1
1 -k skı ~meye onu an ış · ın saat on beşte Ankara P. T . T. müdür- isteyenler belediyeden alabilirler. 

ı o e me tır ı · · v •• k ·1 k · T h . b d r 21525 r l ugu e sı tme omısyonunda yapıla • Talip olanların belli gün ve saatte 

kk
a mın .e e 1 'kt 1

1
r
6
a
14
° u

1
? mu

37
• caktır. dairei belediyede hazır bulunmaları 

va at temınat mı arı ıra 4 - Şartnamesi Ankara Posta mua- ilan olunur. 
kuruştur. . . vilinliği kaleminde görülebilir. (6112/ 3741) 

2 - Eksıltme kapalı zarf usulıyle 5 Ek ·lt · · k d kl .. .. - sı meye ıştıra e ece e • 
11 

, 
25 ağ.~s~.os 1939 gunu~e. rast~ıyan cu- rin ikametgah senedi, iyi hal kağıdı ılk mektep binası yapıhyor 
ma gunu saat 10 da Sıhfke Jandarma hkCı . 1 . 1 d v d · . . ve ma mıyet en o ma ıgına aır 
okulu bınasında toplanan komısyon k k. .. 1 ·· h · t ··d 

13694 

İstanbul Belediyesinden : 

f d l k 
en ço se ız gun eve cum urıye mu 

tara ın an yapı aca tır. d . .
1
. v . d 1 ·k ·1 

radır. Ek k . . k 
1 

k eıumumı ıgın en a ınmış vesı a ı e 
3 - Muvakkat teminatı 199 lira 13 3 --::. . me ıçın on~ ~ca unun ve ibraz etmeleri ve nüfus hüviyet cüz • 

İstanbul'da muhtelif semtlerde ye • 
niden inşa edilecek 11 ilk okul binası~ 
nın inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. İhale 14. 9. 939 
perşembe günü saat 15 de İstanbul be
lediyesi daimi encümeninde yapıla -
caktır. Muhammen bedeli 521,190 lira 
73 kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira 63 
kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş 
mukabilinde İstanbul nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılı
na ait ticaret odası, bu işe benzer en 
az 150.000 liralık iş yaptıklarına dair 
ihaleden 8 gün evel İstanbul naha mü 
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi • 
kalan ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları

nı ihale günü saat 14 de kadar İstan
bul daimi encümenine vermeleri. 

k k b ekmegın evsafı ve şeraıtı okul salo • d 1 h ·ı b 1 1 tt 
kuruş olup ban a me tu u veya vez - İ an arını amı u unma arı şar ır .. 

d l k b l n_u.nda asılıdır. steyenlere bedelsiz ve (3828) 13785 ne makbuzu ve ev etçe a u e şayan rılır. 
hazine tahvili teminat olarak kabul 
olunur. Tahvilatın da hazineye tesli - 4 - Eksiltmeye gireceklerden ka • 

nuni ikametgah ve ticaret odalarında 
mi şarttır. kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara-

4 _ İhalesi 28. 8. 939 pazartesi günü nacaktır. 
saat 15 tedir. Buna ait şartname mü 
esseseden bedelsiz olarak verilir. 5 - Eksiltmeye gireceklerin muvak 

5 - (2490) sayılı kanunda yazılı kat teminat için sandık makbuzu veya 
şartları haiz olan isteklilerin tayi; e- banka mektuplariyle teklif mektupla
dilen gün ve saatte Ziraat Vekfüeti rım kanunun tarifatı dahilinde ve ka
muhasebe direktörlüğünde toplana • p~h zarf .. içerisin~e ihale saati~de~n 
c:ak olan komisyona müracaat etmele- bır saat once komısyona vermelerı la-
ri. (3647) 13630 zımdır. . 

Bu saatten sonra verılecek mektup-
KimyeVİ meva dalınacak ların kıymeti olmadığı ilan olunur. 

(6077/ 3686) 13650 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
(50 ton arsenikiyetii sut, 50 ton Şu

vayn fürt yeşili (uranya), 20 ton ar 
senikiyeti rassas, 100 ton karbolineum 
ve 750 adet adi sırt pülverizatörü sa • 
tın alınacak) 

1 - 50 ton Arsenikiyetii sut, 50 ton 
Şuvayn fürt yeşili (Uranya), 20 ton 
Arsenikiyeti rassas, 100 ton kaboli -
ne um ve 7 50 adet adi sırt pülverizatö
rü kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır . 

2 - Arsenikiyeti sudun beher to -
nunun muhammen bedeli 350 lira, Şu
vayn fürt yeşili (Uranya) nın 550 li · 
ra, Arsenikiyeti rassasın 350 lira, Kar 
bolineumun 200 lira ve pülverizatör -
lerin beher adedinin 16 liradır. 

3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 
teminatı ( 1312,5 ) Şuvayn fürt 
yeşilinin (2062,5) Arsenikiyeti rassa
sın (525), Karbolineumun (1500) ve 
Pülverizatörlerin (900) liradır. 

- P. T. ·ve· 1~ Md. -.- . 

Mukavva masura 
ahnacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için bir milyon 

adet mukavva masura açık eksiltmeye 
çıkarılmı~tır. 

2 - Muhammen bedel (2500), mu • 
vakkat teminat (187,5) lira olup ek • 
siltmesi, 11 Eylül 939 pazartesi günü 
saat (16) da Ankara·da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satınalma ko · 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesikalarını hamilen mezkur gün 
ve saatte o komisyona müracaat ede • 
ceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul'da P. T.T. leva· 
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(3209) 13229 

Vilayetler 

1 O adet arazöz ah nacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Temizlik işleri için alınacak 10 a
det arazöz kapalı zarf eksiJtmesine 
konulmuştur. İhale 28.8.939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 55000 ve ilk teminat 
4000 liradır. Şartname 275 kuruş mu
kabilinde İstanbul belediyesi fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. Talip
lerin 939 yılına ait ticaret odası ve 
ihaleden 8 gün evel fen işleri müdür
lüğüne müracaatla alacakları bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair vesika
lara ve ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile 2490 numaralı kanuna gö
re hazırlıyacakları kapalı zarflarını i
hale günü saat 14 de kadar İstanbul 
belediyesi daimi encümenine verme-
leri. ( 5504/ 3293) 13345 

(6081 13742) 13761 

Liman dairesi inıa edilecek 
İçel Nafıa Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Mer -

sin liman dairesi inşaatı olup keşif 

bedeli 12904.15 liradır. 
2 - Bu işe ait keşif evrakı şunlar

dır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna • 

Su saatleri olanacak mesi. 
ı D) Fenni şartname 

Gaziantep Belediyesinden : E) Metraj ve keşif hülasa cetveli 
1 - Gaziantep belediyesi içme suyu F) Proje 

işletmesine alınacak 50 adet 25 MM İstekliler bu evrakı İçel nafıa mü -
lik ve 950 adet 15 MM lik su saati ta- dürlüğünde tetkik edebilirler. 
libi zuhur etmediğinden aynı şartlar 3 - Eksiltme 1. 9. 939 tarihine mü
la yirmi gün müddetle kapalı zarf u- sadif cuma günü saat 10 da İçel vila
suliyle tekrar eksiltmeye konulmuş - yeti nafıa müdüfliliünde yapılacak -
tur. tır. 

2 - Eksiltme Gaziantep belediye • 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
sinde 21. 8. 939 pazartesi günü saat 16 teklilerin 967.81 liralık muvakkat te
da teşekkül edecek encümende yapı • minat vermesi ve bu iş için ihale tari· 
lacaktır. hinden sekiz gün evel müracaatla ehli· 

3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira- yet vesikası almaları lazımdır. 
dır. İstekliler teklif mektuplarını 3 ün-

4 - İstekliler bu işe ait şartnamele· cü maddede yazılı saatten bir saat eve
ri ve kc!i.f evrakını Gaziantep beledi- line kadar mı.fı müdUrlUğUne mak • 

15 - 8 - 1939 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
alınacak talebenin kayıt ve 

kabul şartları 

Orman Umum Müdürlüğünden · 
Bu sene Bursa ve Bolu Orman mekteplerine parasız y.., :.1. 1 no 

talebe alınacaktır. Mekteplerin tahsil müddetleri üç sen<'für. -·~e

zunları (Orman Mühendis Muavini) unvaniyle meslekte lnı llan ıur

lar. İsteklilerden aşağıda yazılı şartlar aranır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal derece, yani dil, göz, kulak ve vücu

dunda arıza noksanlık bulunmamak. Arızalı ve dağlık yerlerde yü
rüyüp gezmiye, hayvana binmiye bünye teşekkülatı müsait ve da-
yanıklı olmak, . 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi olmak, geçmiş mahkumiyeti bu
lunmamak, 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa Orman mektebi müdürlüğü

ne gönderecekleri dilekçeye: 
A ) Nüfus cüzdanı, asıl veya tasdikli sureti, 
B ) Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam te

şekküllü hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yer
lerde hükümet doktorlarından alacakları tasdikli raporu, (tam teşek
küllü hastane olmıyan yerlerden kabul eailecek isteklilerin kayıt
ları mektepçe yaptırılacak muayene neticesine kadar esaslandırıl
maz ve muayenede yazılı evsaf kendisinde bulunmıyanlar mektebe 
alınmaz.) 

C) Çiçek aşısı vesikası, 
D) Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya Polis tara-

fından tanzim ve tasdik edilecek hüsnühal mazbatası, 
E) Ortamekep şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve, 
F) 6 X 9 eb'adında 6 fotoğraf bağlamalıdırlar. 
Noksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş naza

riyle bakılır. 
7 - Mekteplere gireceklerin kayıtları 1. Eylül 1939 tarihinden 

15. Eylül 1939 akşamına kadar yalnız Bursa orman mektebinde ya
pılacaktır. 

İstekliler, evraklarını doğruca bu mektep müdürlüğüne ya biz
zat veya teahhütlü olarak postaya tevdi etmelidirler. 

Kayıt ve kabulde müracaat sırası nazarı itibara alınır. 

8 - Beşinci maddede yazılı şartları haiz talebe, kadroyu doldur
madığı takdirde, orta dereceli istekliler arasında bir müsabaka im
tihanı açılacaktır. 

9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mek
teplerine kur'a ile ayrılacaktır. 

10 - Yukarda yazılı şartlan haiz olanlC\r, mektebe alındıkları tak
dirde tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya bitirdikten sonra 
tayin olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebin yapmış ol
duğu masrafları ödiyeceklerine dair kendilerine verilecek nümune

ye göre Noterlikten tas dikli bir teahhüt senedi vereceklerdir. Bu 
senedi getirmiyenlerin mektebe devamlarına müsaade et.:ilmez. 

(3830) 13787 

4 - Münakasa müddeti 15. 8. 939 
dan itibaren (45) gündür. Arsenikiye
tii sut, Şuvayn fürt yeşili ve Arseni -
kiyeti rassasın münakasası 29. 9. 939 
tarihine müsadif cuma günü ve karbo
lineumla adi sırt pülvarizatörleri -
nin münakasa~ı 2. 10. 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü sat 15 de Ziraat 
Vekaleti binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

yesinden görebilirle~ buz mukabilinde vermesi şarttı~ Fos· ~~~--------~~~~~~~~~~-~~~~----~·~• 
P. T. T. Umum Müdürlüğün- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is- ta ile gönderilecek teklif mektupları-

360 ton gaıo1il ahnatak 

5 - Şartnameler Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonunda, 
İstanbul'da ve İzmir'de Ziraat müdür 
liı jünden parasız olarak verilir. 

den : teklilerin teklif mektuplariyle birlik- nın dış zarfın mühür mumu ile iyice 
1) İdare ihtiyacı için 360 ton gazo- te teminat ve vesikalarını verilecek kapatılmış olması lazımdır. Postada 

vil kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl - saatin bir nümunesını veya ka- vukubulacak gecikmeler kabul edil • 
mıştır. rekteristiklerini aynı gün saat 15 e mez. (3784) 13769 

2) Muhammen bedel (46800), mu· kadar encümen reisliğine tevdi etmiş $ h' h rf d IAd'( 
6 - Bu mevat ve malzeme ayrı ay

rı veya toptan bir talip uhtesine ihale 
edilebilir. 

vakkat teminat (3510) lira olup eksilt ')ulunmaları lazımdır. e ır a asın a a 1 

7 - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupların veya makbuzları 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve tek
lif mektuplarını havi kapalı zarfları
nı münakasa saatinden bir saat önce · 
ye kadar komisyona vermeleri ve saat 
15 de komisyonda hazır bulunmaları. 

mesi, 29 Eylül 939 cuma günü saat 6 • - Muvakkat teminat 1237 lira 50 
(16) da yapılacaktır. kuruştur. isleri yaplmlacak 

3) İstekliler muvakkat teminat mak 7 _ Eksiltmeye girmek isteyenler Kütahya Belediyesinden 

~uanzuvneı_r:e~:~~a vetet~~~i~~ mıı;:~::~~i~~~ 2490 numaralı kanundaki şartlar haiz Kütahya şehrinin mevcut 1/ 500 ve 
olmaları lazımdır. 1/ 2000 mikyaslı halihazır bartaları ü-

palı zarflarını o gün saat (15) şe ka - (5861/ 3564) 13560 zerinde cephe vaziyetlerinde göste • 
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Dl'zel ,.. .. teferrualı rilmesi mevcut hartaların bu günkü 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. mO UrU Ye 
şehir vaziyetiyle mukayesesi yapılarak 

levazım, !stanbul'da P. T. T. levazım 

(3707) 13758 

hasıl olmuş değişikliklerin tesbiti so-
ayniyat şubesi müdürlüklerinden ahnacak kak ve meydanlardaki ulu ağaç yerle-
(234) kuruş mukabilinde verilecektir. · · t b' · 112000 l.k h t .. 

rının es ıtı ı ar a uze -
(3763) 13763 Afy?nkarahisar Belediy~si~den: rinde şehrin meskun ve kısmen i _ 

Posta na'·liye .,..... k .,, s'ı 9000 lıra muhammen bedellı hır adet ar planına dahil olacak yerlerin mün 

·~ Jandarma · . CltlQI e Si me 100 - 150 beygir takatinde 4 zamanlı hm .1 · · · 9 8 939 t ·h· d 

1 

.. .. . .. .. .. anı enmesı ışıne . . an ın e 
• • v ~.T. T. Ankara Merkez Müdür- kompresors~z dız~l ~otoru, alternato: de talip çıkmadığından ihale kanunu 

Buz mıhı 
lugunden : ve teferrnatıyle bırlıkte 7. 8. 939 tarı mucibince işin pazarlıkla yaptırılma-

1 - Küçük Yozgat P?Sta~:~~yle is-ıhinden 22. 8. 939 tarihine kadar 15 gtin sı takarrür etmiştir. Pazarlık 19. 8. 939 alınacak 
tasyon arası posta naklıyecılıgı açık . cumartesi günü saat 10 da belediye 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 

Komutanlığı 

Komisyonun· Telsiz perföre bandı ve ondülôtor allnacak 
dan : 

ı - Tanesine 0,234 iki yüz otuz 
d :irt milim kıyn"et biçilen çeşitli sekiz 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün den : 

yüz yedi bin beş yüz adi ve bir tane · Adet Nevi 
Muhammen 

bedel 
Muvakkat Pazarlık 

teminat saati 
sine 25 santim kıymet biısilen çeşitli - ----- ---
kırk bin beş y üz bu~ Mıhi teahhüdü- 20000 Telsiz perföre bandı 7800 585 15 
nü ifa etmiyen müteahhit nam ve he- 20000 ,, ondülatör ,, 5600 420 16 
s-ıbına açık eksiltme usulü ile 21. 8. ı) Yukarda nevi ve miktarları yazılı bandlar 9-8-939 tarihinde yapılan 
939 pazartesi günü saat onda satın a· eksiltmede ihale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. 
lın1.caktır. 2) Pazarlık 31 Ağustos 1939 tarihinde ve yukarda gösterilen saatlerde 

2 - Şartnamesi parasız komisyon· Ankara'da P.T.T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
dm ahnalıilecek olan bu eksiltmiye 1 k . . . .. 1. 1 yapı aca tır. 
gır:n"k ısteyenl erın yuz kırk ıra a t· .. ~ . . ~ 

• 
1 

k ·ık t · t ve 3) Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gun ve pazarlıga ıştırak etmek 
m· ~ dokuz kuruş u t emına . 

d l b 1 1 1 birlikte için 31 Ağustos 1939 tarihinde mezkQr saatlerde o komısyona müracaatla-
şart-nme e vazı ı e ge er e 

1 
b•Ili gün saat ona kadar komisyona rı. (3765) 13764 

b~ş, ..ırmaları. (3502) 13532 ------ - ------------------------

3 çeşit yiyecek almacak 
Kütahya 6 sayılı J. Okulu Komutanlığından : 

Erzakın beher kilo-

Tutarı 

ı .ira 'Kr. 

2-~975 

Alınacak erzakın 

Miktarı 

Azı Çoğu 

250000 270000 

su için tahmin 
edilen bedel 

Kr. Sa. 

9 25 

% 7,5 muvakkat 
teminat 
miktarı 

Lira Kr. 

1873 12 

İhalenin 
gün. Saat 

22.8.39 Salı 11 

Erzakın 

cinsi 

Ekmek yerli 
ıekstra 

13200 50000 60000 22 990 22.8.39 Salı 14 Sığır eti 

8400 6000 8000 105 630 22.8.39 perşembe 16 Sade yağı 
Okul eratının ı Eylül 939 tarihinden 31 Ağustos 940 nihayetin.e kadar bir yıllık ekmek, sı~ır et~ ve sade 

ya~ı ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 22-8-939 salı günü yukarda ve hızalarında yazılı saatlerde ıhalesı yapıl-
m;ı.1< üzere eksiltmeye konulmuştur. . . 

2 _ İsteklilerin teklif mektuplarım ve erzakların hizalarında yazılı mı ktarda temınat akçe veya mektupla. 
rlyle 939 yılına ait ticaret odası vesi kası ve (2490) sayılı kanunda .y~zılı sair vesaikle birlikte gösterilen saat
lerden birer saat eve] okulumuzda müteşekkil komisyona vermelerını. 

3 .:.._ Sıhhi ve umumi ~artnamesi Okul K. lığında görülebilir. 13506 

encümeninde yapılacaktır. Muham • 
men bedel (1200) liradır. Taliplerin 
mezkur gün ve saatte belediye encü • 
menine müracaatları ilan olunur. 

(6187/ 3811) 13776 

Hükumet konağı insaah 
G. Antep Vilayeti Pazarcık Ka

zası Malmüdürlüğünden: 
Pazarcık kazasında yapılacak 23743 

lira 42 kuruş keşif bedelli hükümet 
konağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali 
yılından ödenmek şartiyle eksiltme -
ye çıkarılmıştır. 

1 - Dosyadaki evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname 
B • Mukavele projesi 
C • 1 inci kısım keşifnamesi 
D - 2 inci kısım keşifnamesi 
2 - Dosya G. Antep Nafıa müdür-

lüğünden ve Pazarcık malmildilrlü • 
ğünden görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 1780 liradır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden as

gari sekiz gün evel G. Antep vilaye-
tine yaptığı işler, bonservisleriyle mü 
racaat ederek vesika veren komisyon
dan alacağı ehliyet vesikasiyle 939 yı
lı Ticaret odası vesikası ibraz etmesi. 

5 - Eksiltme 8-9-939 gününe mü
sadif cuma gü.nü saat 16 da Pazarcık 
malmildilrliiğünde müteşekkil eksilt· 
me komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
na uygun olarak hazırhyacakları tek
lif mektuplarını saat 15 e kadar ko • 
misyon riyasetine vermiş olmaları . 

Postada vuku bulacak gecikmeleı 

kabul edilemez. 13789 

Alacaklı olanların nazarı dikkatine 
Elazığ Elektrik ve Su T. A. Şirketi Tasfiye Komisyonun

dan: 

Elazığ elektrik ve su şirketi hisselerinin kısmı küllisinin 
belediye tarafında·n satın alınınasından dolayı hissedara~ 
nın be§ ten a§ağı düşmesinden şirketin esas mukavelename
sinin doksan üçüncü ve ticaret kanununun dört yüz kırk 
ikinci maddesi mucibince münfesih addedilmi, ve 13-6-939 
tarihinden itibaren şirketin tasfiyesine başlanmı, olduğun~ 
dan şirkette alacaklı olanların tarihi ilandan itibaren bir 
sene zarfında Elazığ elektrik tasfiye komisyonuna müra-
caat eylemeleri. (3052) 

tarla 
lçel Defterdarlığından 

bedeli 
Miktarı Muhammeni Hududu 

Kazası Mahallesi Mevkii Cinsi M. M Lira 

Mersin Nusratiye Orta okul Tarla 20227 
caddesi 

(8091) Doğusu yol kuzeyi 
Marta Nadir tarlası 
batısı Saba Nadir 
bahçesi ile işbu tar
la arasındaki su har 
kı şimalen muallim 
Tevfik ve Hasan ve 
Nuri arsalariyle. 

Kapalı zarf usuliyle hazineye intikal eden yukarda hudut ve evsafı ya
zılı bir parça tarlanın mülkiyeti peşin satılmak üzere 9-8-939 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Sürülen peyler haddi 
liiyık görüldüğü takdirde 30-8-939 çarşamba günü saat 10 da ihalesi yapıla· 
cağından talip olanların % 7 buçuk teminatlarını müstashiben İçel defter· 
darlığında müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (3783) 13768 

Zayiler 

Zayi - Kadıköy Sen Jozef fransız 
mektebinden 1924 senesinde almış ol
duğum tasdiknameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükü ol
madığını ilan ederim. 

Ticaret Vekaleti dış ticaret dairesi 
reisliğinde raportör Nihat Saner . 

3045 

Zayi - Hacıbayram semtinde bir 
Bayan çantası bulundu. Sahibi Bekir
Kamacı mağazasında Andan Kaspa • 
na müracaat. 3048 

Zayi - Gerede kazasının Mengen 
nahiye merkezinin ilk okulundan 1340 

1 

senesinde almış olduğum ilk mektep 
şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma -
dığını ilan ederim. 

Adres: Gerede Mengen nahiyesinin 
Akinek köyünden Çelebi oğulların -
dan Fahrettin oğlu Mahmut Şimş'! k. 

3049 

Zayi - 602 numaralı hususi otomn

bilimi kullanmak için Ankara Beletl i

yesinden almış olduğum 4.6.939 tarih 

ve 1015/ 1267 numaralı amatör ehli -

yet vesikamı kaybettim. Yenisini ala
cağım. Eskisinin hükmü yoktur. 

Çankaya Matbaası Sahibi 
Namık Edip Ambarcı 

3051 



ıs -s. 1939 

İ nsaat 
J 

ilônı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü-

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

çileri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev inşaatı vahidi fi
yat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2. - işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 374,355.72 
liradır. 

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

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

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

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

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

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

Bina yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi 
Hamamönü 

Ada 
43S 

Parsel 
2,3,4 

Keşif bedeli 
L. K. 

250 

M. Teminat 
L. K. 
18 75 

1 - Doğumevi inşa edilmek üzere Hamamönünde istimlak edilen saha
da yukarıda ada parsel numaralariyle muhammen bedeli yazılı gayri men
kul emvalin şartnamesi mucibince kapu pencere ve kiremitleriyle ve sair 
lllalzemesi müteahhide aıt olmak üzere hedmi işi açık artırmaya konul· 

muştur. 

2 - İhale 23. 8. 939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 15 de An· 
kara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen günde fenni ehliyet vesikası ve depozito mak
buzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek 
'Ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak ve nafıa müdürlü-
ğüne müraı:aatları. (3603) 13581 

ULUS 

O. Demiryollara 

Su yolu tômir ve inşası 
Devlet Demiryollan Ye dinci Iı

letme Müdürlüğünden : 
1 - Alaşehirde kadı oğlu menba 

suyu ile Alaşehir istasyonu arasında
ki 2320 metre tulündeki su yolunun 
islahiyle yeniden font borularla dö -
şenmesi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 11825 
liradır. 

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

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

5 - Taliplerin mukavele projele· 
rini yedinci işletme komisyonundan 
parasız alabilecekleri ilan olunur. 

(3548) 13573 

Ba ~ast ilônı 
D .D. YolJarı 8. inci İ§letme Ko

misyonundan : 
1 - Muhammen bedeli (20,000) lira 

olan Söke kemeriyle KLM: 110 ara • 
sında idarenin göstereceği ocaklardan 
her hangi bir surette çıkarılacak, kı -
rılacak vagonlara kolaylıkla tahmil e
dilecek şekilde hat kenarında ihzar o
lunacak (10.000) m3. balast işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme: 31. 8. 939 tarihinde 
saat 16 da Alsancakta işletme binasın 
da toplanacak komisyonumuzda yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1500) lira· 
dır. 

4 - Muvakkat ve daimi teminat 
mektubu örneğiyle mukavele projesi 
bayındırlık genel ve eksiltme şartna -
mesinden ibaret münakasa evrakı An
karada 2 inci İstanbul'da 1 ci ve İz • 
mir'de işletmemiz kalemlerinden be -
delsiz alınır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile muvakkat teminat m akbuzu ve t ek 
lif mektubunu kanunun tarifatı veç -

29. 9. 1939 cuma günü saat 15,15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7 50 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
ru gün saat 15,lS e kadar komisyon re 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malze dairesinden, Haydarpaşa'da 

tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıla-
caktır. (3166) 13765 

Balast satm ahnacak 
D evlet Demiryolları lkinci İ§let· 

me Müdürlüğünden : 
Tefen • Filyos hattı üzerinde kilo 

metre 350 + 390 arasında kain taş o 
cağından çıkarılarak idarenin göster
diği yerde teslimi şartiyle ve kapalı 
zarf usuliyle 10.000 metre mikabı ba
last satın alınacaktır. Beher metre 
mikabı muhammen fiyatı 120 kuruş ve 
muvakkat teminatı 900 liradır. 

Eksiltmesi 4. 9. 939 tarihine rastlı -
yan pazartesi günü saat 16 da Anka • 
rada ikinci işletme binasında topla -
nan komisyonda yapılacaktır. İstekli
lerin teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile kanuni vesikalarını ve tek 
lif mektuplarını ihtiva edecek olan 
zarflarını aynı gün saat 15 şe kadar ko 
misyona teslim etmiş olmaları lazım
dır. 

Şartname ve mukavele projesi ikin
ci işletme kaleminde, Kayseri ve Zon
guldak istasyonlarında parasız olarak 
verilmektedir. 

(3800) 13771 

icra· ve · iflôs . 
Gayri menkul mallar aı. ı k 

arttırma ilam 
Polatlı lcra Memurluğundan 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayrimenkulün ne olduğu: Tapunun 
11·5-939 Ta. ve 5 No: da kayıtlı 2 H. 
5350 metre miktarında tarla. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası: Eski Po
latlı köyünde istasyon mevkiinde şar
kan yol, garben istasyon caddesi, şi
malen Benli İsmail, cenuben İsmail 
oğlu Abdülkelam. 

Takdir olunan kıymet: Tarlanın 
her dönümünün kıymeti beş lira. 

- ~> - -~ - .._ . - - -- _.. 

hile tayin olunan günde saat 15. e ka· 
lir. T aliplerin muvakkat teminat olan dar komisyona vermeler i lazımdır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: 16-9-939 tarih cumartesi saat 9 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma 
~artnamesi 16-9-939 tarihinden itiba
ren 39/ 89 numara ile . . .....•. 
İcra dairesinin muayyen numarasın -
da herkesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla rlıalfi
mat almak istiyenler, işbu şartnameye 
ve 39/ 89 dosya numarasiyle memuri • 
yetimize müracaat etmelidir. 

Askeri Fabrikalar 6 - Teahhütlü olarak posta ile gön 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- derilecek mektupların gecikmesinden 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu idare mesuliyet kabul etmez. 

Yedi kalem bez ve kolan ahnacak işle aıakadar tüccardan olduklarına <289213n 9 
13690 

dair ticaret odası vesikasiyle mezkur Muvakkaten gar 
Aıkeri Fab rikalar Umum M ü gün ve saatte komh:yona müracaatla 

diirlüğü Merkez Satın Alma Ko~ rı. (3793) 13740 
~İsyonundan : 

'rahmin edilen bedeli (9825) lira o• 
lan yedi kalem bez ve kolan Askeri 
li'abrikalar umum müdürlüğü merkez 
Satın alma komisyonunca 28. 8. 1939 
Pazartesi günü saat 14,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 736) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret oda· 
•ı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

13681 

Hava Kurumu 

Eksiltme tehiri 

Amortisör Lôstik halat 

ah nacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den : 

• 
gazınosu 

kapanıyor 
D ev1et Demiryollan Umum Mü 

dürlüğünden : 
Görülen lüzum üzerine Ankara gar 

gazinosu 14. 8. 939 dan itibaren mu -
vakkaten kapatılacak ve yeni teşki • 
latla daha muntazama bir şekilde E y· 
lül bidayetinde tekrar açılacaktır. 

(3799) 13744 

72 kalem gaz borusu ve 
lef errüah ah nacak 

(3729) 

Zinci r ah nacak 

11. 8. 939 cuma günü açık eksiltme 
ile alınacak olan 7000 Mt. amortisö 
rün görülen lilzum üzerine münaka D evlet Demiryolları Satm Alma 

Kom isyonundan : 
sası tehir edilmiştir. 

A sk eri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
nıisyonundan : 

Mü
Ko -

Muhammen bedeli 9468,20 lira olan 
1- Türkkuşu birliklerine l8. Mm 72 kalem gaz borusu ve teferruatı 29. 

kutrunda 7.000 metre amortisör alına 9 939 c ·· t ıs 30 d k 1 . uma gun saa , a apa ı 
caktır. zarf usulü ile Ankarada idare binasın 

2 - Bu iş için tahmin edilen bedel da satın alınacaktır. 
Bakla ebadı ( Ankarada Türkkuşu deposunda tes· Bu işe girmek isteyenlerin 710,12 

32 Metre zincir 82,5 X 22,5 X ıs mm. 
lim şartiyle) 9.000 T. lirasıdır. liralık muvakkat teminat ile kanunun 

32 .. .. 110 x 30 x 20 ., 
16 .. .. 154 x 42 x 28 .. 

3 - Fenni ve idari şartnameler tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
Türkkuşu genel direktörlüğüı satın aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
alma bürosundan parasız olarak alına reisliğine vermeleri lazımdır. 

Resme göre. bilir. Şartnameler parasız olarak Ankara· 

Tahmin edilen bedeli (350) lira o • 4 - Teslim müddeti kırk beş gün • 
lan yukarıda yazılı dört kalem zincir dür. 
Askeri Fabrikalar umum müdürli.iğü 5 - İhale 16. 8. 939 çarşamba günü 
merkez satın alma komisyonunca 28. saat 15 de T. H. K. genel merkez bina 
8. 939 pazartesi günü saat 16 da sında Tilrkkuşu genel direktörlüğün 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna -ı de yapılacaktır. 2870 
ıne parasız olarak komisyondan veri - ----·-------- ----=-

Muhtelif iplik ve makara ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko

m isyon undan : 

2000 adet üç katlı Haki saraç ipliği 25 No. 
150 ., ,. ,. Beyaz ,. ., 25 No. 

1500 ., ., ., Gri ., ., 25 No. 
2000 ,, ,, ,. Çirişli san saraç ipliği 18 No. 

500 Paket iki katlı keten saraç ipliği. 
200 ,. Uç ,, ,. ,. 

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

Tahmin edilen bedeli (4700) lira olan cins ve miktarları yukarda yazılı 
sekiz kalem iplik ve makara Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28-8-1939 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (352) lira (SO) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkfır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3730) 13682 

da malzeme dairesinde, Haydarpa~a ~ 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

(3735) 13759 

163 kalem (elik boru ahnacak 
Devle t Demiryolları Satın Alma 

Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 28800 lira olan 
163 kalem çelik boru ve teferruatı 29. 
9. 939 cuma günü saat 15 de kapalı 

zarf usuliyle Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2160 1i 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 144 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta 

dır. (3736) 13760 

Ziya ile işleyen tabı makinesi 
ah nacak 

Devlet Demiryollan Sa tm Alma 
Kom isyonundan ı 

ıv!uhatnmen bedeli 10.000 lira olan 
bir adet ziya ile çalışan tabı makinesi 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin % 7,5 nispetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarnı işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müspiteleriyle birlikte memuriyeti -
mize bildirmeleri icabeder. Aksi hal
de hakları tapu sicilliyle sabit olma -
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malUmat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri -
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmaz veya satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklı
lar bulunupta bedel bunların o gayri
menkul ile temin edilmiş alacakları
nın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha temdit ve 
15 inci günü aynı saatte yapılacak 
arttırmada, bedeli satış istiyenin ala
cağına rilchanı olan diğer alacaklıla
rın o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmu undan fazlaya çık. 
mak şartiyle, en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilemez
se ihale yapılamaz. Ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh 
Jet içinde parayı vermezse ihale ka
rarı fesholunarak kendisinden evel 
en yüksek teklifte bulunan kimse ar
zetmiş olduğu bedelle almağa razı O· 

lursa ona, razı olmaz veya bulunmaz
sa hemen 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olunacak fa 
iz ve diğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyetimizce a
lıcıdan tahsil olunur. (133) 

Tarla yukarda gösterilen 16-9-939 
tarihinde Polatlı icra memurluğu oda 
sında işbu ilan ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (3829) 137S6 
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~ Ecnebi memleketlere ~ - -- -! talebe gönderiliyor ---------------------------------------------------
------
---------------
--
-------
------
--
--

Maden tetkik ve arama Enstitüsü 
Genel Direktörl üğünden : 

-----------
ı. _Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- § 

de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- := -çilecektir. -----il. _ İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: 

a) Türk olmak, =: 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve ııı- = 

hati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) = 
c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış §§ 

bulunmak, :::: 
d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. ~ -III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: --a) Nazari hesap, -
b) Cebir, --
c) Herıdese, ---
d) Müsellesat ---e) Fizik ---
f) Kimya --g) Jeoloji 
i) Ecnebi bir dil. 

------
IV. - Açılacak r · ·· <;abakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- § 

raber gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, = 
' -kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. = 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- := 
bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve := 
alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- =· 
kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. -

V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin = 
bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus·:= 
ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- =: 
ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. := 

VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve 

mühlet şunlardır: 
a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. 
b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. 
c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. 

-
---
-------VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- E: 

_ sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların := 
- tasdikli birer suretlerini·, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- := = racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör· S • 
_ lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- = 
- lan günde öğleden evel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- := = zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 = - -- -
"':ill11111111111111111111 11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111fi=' 

Peşin para ve açık arthrma 
ile satı l ık emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozitosu 

708 Kurtuluş M. Eski Menzilhane, yeni Adatepe 
S. kadastronun 351 ada 13 parselinde kayıtlı 
arsanın 4 hissede 3 hissesi (tamamı 218 M2.) 
işbu arsanın bir kısmı üzerinde hissedar Hur-
şid'in evi vardır. 491.-

737 Mecidiye mevkiinde, şarkan Petir bağı, gar· · 
ben Ali Riza bağı, Şimalen dere, cenuben ha-
zineye ait arazi. 8620 M:ı. tarla, kadastronun 
1737 ada 37 parselinde kayıtlıdır. 603.-

738 Keçiören Cevizlikır mevkiinde, şarkan yoi, 
garben yüzbaşı Şakir bağı, şimalen muallim 
Ali Riza bağı, cenuben Topçu Mehmet ve 
Hacıkoç bağları, Kadastronun 1721 ada 35 
parselinde kayıtlı 17034 M2• tarla. 2555.-

739 Keçiören Cevizlikır mevkiinde, Kadastronun 
1721 ada 70 parselinde kayıtlı 300 M2 • tarla 
ve kulübe. 100.-

746 Keçiören Cevizlikır mevkiinde, şarkan yol, 
garben kısmen çeltikçi İsmail, kısmen İbra-
him ve Hakkı bağları, cenuben Hacıbey bağı, 
Kadastronun 1721 ada 25 parselinde kayıtlı 
17086 M2 • tarla. 4272.-

747 Keçiören Çoraklık mevkiinde, şarkan Cicioğ
Iu veresesi bağı , garben Meryem evi, cenuben 
Maryam Eroltun bağı, şimalen bağ yolu ve 
Yusuf Akcura bağı ile Mahdut, Kadastronun 
1716 ada S parselinde kayıtlı 500 M2. arsa ve 

98,20 

120,60 

511.ôl'J 

20,00 

8S4,40 

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

artırma ile satılıktır. 

2. - Artırmıya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle
rini Noterden tasdik ettirmeleri, ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolannı nispet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 21-8-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo· 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine müracaatları. (3005) 

.:!11111111111111111 İ LA. Ç LA R 1 N 1Z1 1111111111 1111111!:. 

S k E 
. nden yaptırınız. Avrupa ve ~ 

a arya CZO nesı yerli ilaçlar her çeşidini (Ko-: 
:= dak) marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak ecza- = 
: hanemizde bulabilirsiniz. İş Bankası karşısında. Tele- § 
= fon: 2018 3019 

--

-
":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 
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Milli Müdafaa V. 

Benzin süzme güderisi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Açık eksiltme suretiyle 500 a

det benzin süzme güderisi satın alına 
caktır. Beherinin fiyatı dört liradan 
tutarı 2000 lira olup ilk teminat mik
tarı ıso liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 25. 8. 939 günü 
saat ı5 de vekalet satın alma komis -
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy
le birlikte ilk teminat mek~up veya 
makhuzlariyle muayyen saatte komis 
yanda bulunmaları. (2779) ı2777 

Pres tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

miıyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 5 adet pres 
tezgi.hı ile bir adet saç kıvırma maki
nası satın alınacaktır. Muhammen be· 
deli (34.600) lira olup ilk teminat mik 
tan 2595 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24. 8. 
939 perşembe günü saat ı5 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi ı75 kuruş mukabi -
linde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evetine ka -
dar komisyona makbuz mukabili ver • 
meleri lazımdır. (2780) 

ı2778 

8 adet ameliyat ~adın alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - 8 adet ameliyat çadırı kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Muw 
hammen bedeli 6400 lira olup ilk te • 
minat miktarı 480 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi ı4.9. 
939 perşembe günü saat 1 ı de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir· 
likte ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (3331) 

ı3298 

Temizlik malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Ordu ihtiyacı için 35 kalem 

temizlik malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme ı 7.8.939 perşembe 

günü saat 11 de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
2490 sayılı kanunda yazılı olan vesi
kalariyle birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilan olu A 
nur. (3429) ı34ı2 

Kışlık elbiselik kumaş 

al•nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

ULUS 

kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü- dır. Şartnamesi komisyonda görü -
nakasaya konulmuştur. lür. . 

2 - İhalesi 2S ağustos 939 cuma 3 - Eksiltmesi 28. 8. 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3607) üç bin al • 4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu-
tı yüz yedi lira 50 kuruştur. ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

4 - Evsaf ve ıartnamesi (24ı) iki- 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
yüz kırk bir kuruş mukabilinde M. M. gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
V. satın alma komisyonundan alına - caret odasından alacakları vesikalar -
bilir. la birlikte muayen gün ve vakıtta M. 

s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 M. V. satın alma komisyonunda bu -
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- lunmaları. (3728) 13680 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin • 
den behemhal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3577) ı3547 

Yatak kıhfhk bez 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

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

4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on li
ra 36 kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3S78) ı3S48 

Nöbelçi muşambası ahr acak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Yalak kılıfı vesaire hakkında 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
3000 adet yatak kılıfı 2700 adet yas· 

tık kılıfı 16000 adet tire fanila 2600 
adet Rugan bel kemeri 750 adet ma -
navra kayışı 2230 adet altlı üstlü kar
yola görülen lüzum üzerine şimdilik 

alımından sarfı nazar edilmiştir. 
( 13779 

Harita U. Md, 

Torna ve tesviyeci aranıyor 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

Muvakkaten harta genel direktör?ü
ğü tamirhanesinde çalıştırılmak üzere 
(2) torna ve tesviyeciye ihtiyaç var -
dır. Taliplerin direktörlüğün altıncı 
şubesine müracaatları. 

(3815) 13778 

Dahiliye Vekaleti 

Harta yaptınlacak 
miıyonundan : miıyonundan : 

ı - Beher metresine tahmin edilen 
Dahiliye Vekaletinden : 

15 - 8 - 1939 

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ail 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarllar1 

M. M. Vt!kaletinden : 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vek3• 
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, meırnır 

olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanele

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te-
• ıekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bet 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre ı7,5 lira asli maat· 
dan baılamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
saman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

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

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

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d . Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe te\1• 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e • En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör• 

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

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evratc 
keza eklenecektir). 

g . Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen· 
mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhht se• 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğö-~ ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ• 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M· 

M VekUeti sıhhat işlt-rl dairesine. diğer vilayet merkezlerindekiler Vali· 
tiklerine. kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M· 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

fiyatı (2SO) iki yüz seksen kuruş o- ı - Beher adedine tahmin edilen Bogazlıyan kasabasının meskun ve 
lan (50.000) elli bin metre kışlık elbi- fiyat (13) lira 50 kuruş olan 500 adet gayri meskün ı50 hektarlık sahası • 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· selik kumaş kapalı zarf usuliyle mü- nöbetçi muşambası kapalı zarf usuliy nın halihazır hartalarının alma işi ek 
nakasaya konulmuştur. le münakasaya konulmuştur. siltmeye çıkarılmıştır. 

Tıbbi afat ve 
malzeme alınacak 

ıo - Taİiplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede· 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M M Vekaleti sıhhat işleri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede hunu tasrih edeceklerdir· 2 - İhalesi 31. ağustos 939 perşem· 2 - İhalesi 26. ağustos 939 cumar- İşin maktu bedeli 2500 liradır. 

tesi günü sat 11 dedir. M kk · 187 5 l" d be günü saat on birdedir. uva at temınat , ıra ır. 

3 - İlk teminatı (8250) sekiz bin i- 3 - İlk teminatı (505) lira 25 kuruş İhale günü bir ay müddetle temdit 

misyonundan : 

(1869) 11849 ı - 33 kalem alatı tıbbiye ve mal • 
zeme açık eksiltme suretiyle satın alı· 
nacaktır. Muhammen bedeli ı492 lira 
olup ilk teminat miktarı 112 liradır. 

ki yüz elli liradır. tur. edilmiş olduğundan ihale 21 ağus -
4 - Evsaf ve cartnamesi her gün · ·· ·· ı4 d B w makbuzları tartnamenin 4 cü madde-! isteyenlerin levazım müdürlüaünt 4 - Evsaf ve şartnamesi (700) ku- :ı tos pazartesı gunu saat e ogaz - . . . . ,.. 

ruş mukabilinde M. M. V. satın alma M. M. V. satın alma komisyonundan lıyan belediye dairesinde yapılacak • sının 2 cı bendınin (F) fıkrasında ya müracaatları. 2 - Açık eksiltmesi 4. 9. 939 pazar
tesi günü saat ıs te vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

bedelsiz olarak alınabilir. t 1 t kl"I · akt" d B 1 d" 1 r zıh vesikalarla birlikte ihale gün ve 5 - Kapalı ve mühürlü teklif mek· 
komisyonundan aJınabilir. ır. s e ı erın v ın e e e ıye e . d kA k '1 k . 1 .h 1 . d 

5 - Eksı.ltmeye gı"receklerı·n 2490 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 · h t" f fı·w· d · t" k saatın e ve alet e sı tme omısyonu tup arının ı a e saatın en bir saat e· 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda 

görülebilir. 

ımar eye ı en şe ıgın en ış ıra ve .. 1 . A 1 r k d k · r d"l 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- sayılı kanunun i~inci ve ~çüncü n_1ad· sikası almaları ve ?unu tekl~f mektup na muracaat (~~O~)an o unuır~378 :e~~~ciz~m~ır. omısyona tes ım e ı • 

4 - 1ııteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı kanunt vesikalarla 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatte hazır bulun 

d 1 . d .. t .1 "kl t . t delerinde gösterılen vesaıkle temınat 1 k ala 1 ı dır e erın e gos en en vesaı e emına . . arına oym rı az m • p t ·1 k. ı cak 'km 1 ,.. 
ve teklif mektuplarnı ihale saatinden ve teklif m~ktuplarını 1.hale saatınden Mukavele ve §artnameler: Bo~az • den °:ı:.~1iy~~ ka~u, ed~:~.ı e er 
behemal "b\r ... t -•Un• kadar M. behemhal hır saat ev~lı kadar M. ıı n beledi inden ve A arada Be ( 3722) 1367g 
M. V. satın alma komisyonuna verme- M. V. satın alma komısyonuna verme- lediyeler imar heyetinden pa'rasız alı-
leri. (3574) 13544 leri. <3579) ı3549 nabilir. 

I• nşaat mu•• na kasası Teklif mektupları tayin edilen gün 40.000 adet kilim den saat ı4 de kadar Bogazlıyan be· 
lediye reisliğine verilmelidir. Veya • 

a 11 na Ca k M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· hut posta ile gönderildiğinde bu sa
miıyonundan : atte belediyeye vasıl olmuş bulunma-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - Kütahyada iki pavyon ve iki lıdır. (3399) ı3423 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- miıyonundan : cephaneliğe muayyen günde talip zu- 1 k 

miıyonundan : 1 - Beher adedine tahmin edilen bur etmediğinden yeniden kapalı zarf Harta yaptı rı aca 

maları. (3010) 12980 

Klor aıetof en on 
alınacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Adliye Vekaletinden : 

Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 
vekalet memurlarına resmi mesai sa
atleri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay, ve limonata gibi meşru · 
bat yapılıp satmak üzere binanın bod 
rum katında bir oda bir sene müddet
le ve artırma usuliylc kiraya verile
cektir. 

Artırma ı6-8-939 çarşamba günü sa
at ıs dedir. 

ı - Hepsine tahI?in edilen fiyatı fiyatı (350) üç yüz elli kuruş olan la eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 
47SO lira olan 400 kılo klor asetofe • (40.000) kırk bin adet kilim kapalı deli 60.035 lira 38 kurug olup ilk temi 
non açık eksiltme usuliyle ve 4 Ey • zarf usuliyle münkasaya konulmuş - nat miktarı 4252 liradır · Yozgat kasabasının meskun ve gay- Bir ıenelik bedeli icarı 60 lira tah-
lül 939 pazartesi günü saat 10 da An- tur. 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. ri meskun 26ı hektarlık sahanın hali 
karada M. M. V. satın alma Ko. da 2 _ İhalesi 28. ağustos 939 pazarte- 939 pazartesi günü saat 11 de vekalet 
satın alınacaktır. si günü aaat on birdedir. satın alma komisyonunda yapılacak -

2 - İlk teminat 356 lira 25 kuruş 3 - İlk teminatı (8250) sekiz bin tır. 
olup prtnamesi her gün öğleden son- iki yüz elli liradır. 3 - Şartname proje ve planlar 320 
ra M. M. V. aatın akna Ko.da görü· 4 - Evsaf ve §artnamesi (700) ye • kuruş mukabilinde her gün komisyon 
lür. di yüz kuruş mukabilinde M. M. V. dan alınabilir. 

3 - Ekıiltmeye girecekler kanun! satın alma komisyonundan alınabilir. 4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü-
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle sayılı kanunun ikinci ve üçiincü mad- birlikte ilk teminat ve teklif mektup· 
birlikte eksiltme gün ve saatinden e- delerinde gösterilen vesaikle teminat tarını ihale saatinden bir saat evetine 
vel Ankarada M. M. V. satın alma ve teklif mektuplarını ihale saatinden kadar makbuz mukabili komisyona 
Ko. da bulunmaları. (3054) ı30ı8 behemhal bir saat evetine kadar M. vermeleri lazımdır. 

136ıS M. V. satın alma komisyonuna verme (3628) 

Aleminyüm ili~ kutusu ahnacak leri. (3575) ı3545 10,000 (ifl mahmuz alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - 17 çeşit aleminyüm ilaç kutusu 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 750 lira olup ilk 

teminat miktarı 56 lira 25 kuruştur. 
2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü 

aaat ıs de vekalet satın alma komis • 
yonunda yapılacaktır . 

Şartnamesi her gün komisyonda gö 
rülebilir. 

4 - İsteklilerin kanun 2 ve 3 mad • 
delerinde yazılı vesikle birlikte ilk te 
minat mektup veya makbuzlariyle ko
misyona müracaatları . 

(3221) 13ı73 

llôç şişeleri alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
ı - 4 kalem 225 adetten ibaret ilaç 

tişeai pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli ı22 lira 50 ku -

ruş olup ilk teminat miktarı 9ı9 ku -
ruştut. 

Kaputluk kumaş 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
miıyonundan : 

ı - Beher çiftine tahmin edilen fi
yatı (55) kuruş olan 10.000 çift mah · 
muz kapalı zarf usuliyle miinakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi ı. eylül 939 cuma gü · 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı ( 412) lira 50 ku · 

ı - Behe~ metresine tahmin edilen 
fiyatı (305) üç yüz beş kuruş olan 
50.000 elli bin metre kaputluk kumaş 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko w 
nulmuştur. ruştur. 

2 - İhalesi 4 eylül 1939 pazartesi 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
günü sat on birdedir. öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 

3 - İlk teminatı (887S) sekiz bin misyonundan bedelsiz olarak ahnabi-
sekiz yüz yetmiş beş liradır. lir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (770) yedi 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
yüz yetmiı kuruı mukabilinde M. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
M. V. satın alma komisyonundan alı· delerinde gösterilen vesaikle teminat 
nabilir. ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 behemhal bir saat eveline kadar M. 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- M. V. satın alma komisyonuna verme 
delerinde gösterilen vesaikle teminat leri. (3663) ı3639 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele -
ri. (3576) ı3546 

Muhtelif otomobil ve 
motosiklet lastikleri ahnacak 

hazır hartasının alımı ve bunu çevre
liyen 60 hektarlık kısım ile 321 hek • 
tara varan sahanın ı/4000 mikyaslı ta 
keometrik münhanili umumi hartası
nın alımı işi eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

İşin maktu bedeli 6000 liradır. 
Eksiltme 25 ağustos 939 cuma günü 

saat ıs de Yozgat belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak 

tinde Belediyeler imar heyetinden iş 
tirak vesikası alarak teklif mektupla
rına koymaları lazımdır. 

Şartnameler Yozgat belediyesinden 
ve Ankarada belediyeler imar heyetin 
den parasız alınabilir. Teklifler tayin 
edilen günde saat 14 de kadar Yozgat 
belediye reisliğine verilmesi veyahut 
posta ile bu saate kadar gönderilmesi 
lazımdır. (3504) ı3533 

Adliye Vekôleti 

Elbise ve kasket yaptırılacak 
1 

Adliye Vekaletinden : 

min olunmuştur. 
Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş

tur. İsteklilerin bu işe ait şartnameyi 
görmek üzere her gün Temyiz binasın 
da levazım ve daire müdürlüğüne, ar
tırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminatın yatırıldığına dair vezne 
makbuzu ile birlikte levazım ve daire 
müdürlüğü odasında müteşekkil ko · 
misyona müracaat etmeleri. 

(3475) ı3442 

Maarif Vekaleti 

Yazı makinesi dolap v' 
saire alınacak 

Maarif Vekilliğinden : 

3 Yazı makinesi, 4 çelik dolabı, 3 
demirli masa, bir çelik çekmece alına 
caktır. 

Muhammen bedeli (ı33ı) liradır. 
Muvakkat teminat 99 lira 82 kuruş 

tur. 
İhale, açık eksiltme suretiyle ı6. a

ğustos 1939 da saat ı4 de vekalette 
yapılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri görmek is
teyenlerin levazım müdürlüğüne mü-

Kumaş, bütün malzeme ve dikişi racaatları. (3484) ı34S7 
müteahhide ait olmak ve dairede mev 
cut ıartname ve dikiş nümunesi esas
ları dahilinde yapılmak üzere veka • 
let ve temyiz mahkemesi odacı, t\lÜ -

vezzi ve diğer müstahdemlerine 103 

Muhtelif mobilye ahnacak 
Maarif Vekaletinden : 

takım elbise ve 97 kasket açık eksilt • ı - Ankara Hamamönündeki orta 
me suretiyle yaptırılacaktır. okul için yazıhane, etajer, şezlong, 

2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma gunu 
aaat ı ı de vekalet satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

Yastık kılıfhk bez 
alınacak 

İhale 16. 8. 939 çarıamba saat 14 de- koltuk, muhtelif masa, sandalye, pa -
dir. Eksiltme Yenişehirde Temyiz bi- rovan alınacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- nasında vekalet levazım ve daire mü- 2 - Muhammen bedeli 6390 lira ve 
miıyonundan : 

dürlüğü odasında toplanan komisyon muvakkat teminat 479 lira 70 kuruş • 
3 - Şartnameler her gün komis • 

yonda görülebilir. 
4 - İateklilerin kanunun 2 ve 3. cü 

maddelerinde yazılı vesaikleriyle bir
likte teminat mektup veya makbuzla· 
riyle muayyen saatte komisyona mü-
racaatları. ~3224) 13175 

1 20 motosiklet, ıo Zis kamyonu, ca yapılacaktır. tur. 
ıo ford kamyonu, ıo Büssing kamyo- Beher takımı 21 liradan olup mec • 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- nu, 6 magirus, ı2 Ford kamyoneti las- muunun tahmin edilmiı bedeli 2ı63 28. VIII. 1939 tarihine müsadif pazar-
miıyonundan : tiği ki ceman 68 adet lastik açık ek. ve% 7,5 hesabiyle muvakkat teminat tesi günü aaat ı5 de Vekalet levazım 

ı - Beher metresine tahmin edilen ıiltmeye konmuıtur. 162 lira 23 kuruıtur. müdürlüğündeki komisyon önünde ya 
fiyatı (37) otuz yedi kuruş olan 2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı İsteklilerin muvakkat teminatlarını pılacaktır. 
(130.000) yüz otuz bin metre yastık bet bin lira olup ilk teminatı 375 lira- mal sandıklarına yatırdıklarına dair :t - jartname ve aaireyi ö&renmek 

Nafia Vekaleti 

Ford kamyonu alınacak 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Saı• 

latna idaresi Müdürlüğünden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
1939 modeli; uzun şase, çift teker • 

lek üç tonluk bir adet fort kamyon 
dur. 

2 - Muhammen bedeli (2600) iki 
bin altı yüz liradır. 

3 - Eksiltmenin ıekli ve günü: 

30 Ağustos 939 tarihine rastlıyatl 

çarşamba günü saat on beşte Konya 
nafıa müdürliiğünde teşekkül edecelc 
eksiltme komisyonu tarafından açılc 
eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (195) yüz doksan beş lira • 
lık muvakkat teminat vermeleri la • 
zımdır. 

5 -Daha fazla izahat almak isteyen 
lerin Çumrada sulama idaresi müdür• 
lüğüne müracaat etmeleri. 

6 - Postada vukubulan gecikmele• 
rin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(3778) ı3767 

Vakıflar U. Md. 

Kömür alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün· 

den: 

1 - Ankarada ikinci vakıf aparman 
için 7100 - 7300 kaloride kapalı zarf 
usuliyle 4SO ton kok kömürü alınacak 
tır. 

2 - Muhammen bedeli beher tonu 
28 liradan ı2600 liradır. Muvakkat te· 
minat 945 lira olup nakit veya banka 
mektubu olacaktır. 

3 - Şartname vakıflar levazım me• 
murluğundan parasız olarak alınacalc 
tır. 

4 - İhale 17. 8. 939 tarihine musa 
dif perşembe günü saat ı5 de ikinci 
vakıf apartmanında inşaat müdürlü • 
iünde müteıekkil komisyonda yapı • 
lacaktır. 

5 - Taliplerin tayin edilen günde 
ıaat ı4 de kadar teklif mektuplarını 

4 üncü fıkradaki komisyona vermele· 
ri lazımdır. 

(3520) 134go 
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15. 8. 1939 uı:us 

·.. ... 
1.t~.e~azım Amirliği . 

kara Levazım amirlikleri satın alma her gün sabah saat sekizden 12 ye ka
komisyonlarındadır. İstekliler okuya- dar ve 14,30 dan 18 e kadar İzmir müs 
bilirler. . tahkem mevki inşaat komisyonunda 

3 - İ§bU 100.000 kilo sığır etinin ve Ankara M. M. Vekaleti emakin 

2 Garaj yaptırılacak 
muhammen tutarı 20.000 liradır. inşaat şubesinde görebilirler. İstekli-

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi- !er ticaret odasında kayıtlı oldukları
beş miktarı fazlası da dahil olduğu na ve bu işi yapabileceklerine dair i-

Ankara Levazım Amirliği Satın halde ilk teminat 1875 liradır. haleden en az bir hafta evel İzmir na-
Alma Komisyonundan : 5 - Eksiltme 17-8-939 perşembe fıa fen heyetinden alacakları vesika • 

1 - Kütahyada yapılacak iki adet günü saat 15 te Konya levazım amir- ları göstermek mecburiyetindedirler. 
bir No. lu garaj inşaatı kapalı zarfla !iği satın alma komisyonunda yapıla- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa-
eksiltmeye konmuştur. caktır. yılı kanunun 2, 3. üncü maddelerinde 

2 - Tahmin bedeli 129415 lira 30 6 - İstekliler 17-8-939 perşembe ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müs 
kuruş olup muvakkat teminatı 7720 günü saat 14 te teklif mektuplarını tahkem mevki komutanlığına dilekçe 
lira 78 kuruştur. Konya levazım amirliği satın alma ile müracat ederek emniyetçe yap -

3 - Eksilmesi 21. 8. 939 pazartesi komisyonuna verecek veya göndere- tırılmış tezkiye vesikalariyle teminat 
günü saat 17,30 dadır. ceklerdir. Bu saatten sonra verilen ve teklif mektuplarını ihale saatin -

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt veya gönderilen mektuplar alınmaz. den en az bir saat evci komisyona ver 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 7 - Aynı saatte ihaleleri yapıla. miş bulunacaklardır. (3606) 13567 

Yulaf ahnac;ak cü maddelerinde istenilen belgeleriy- cak olan bu yüz bin kilo sığır veya 
le birlikte ihale gün ve saatinden en keçi etinin hangisinin tercihan alına
geç bir saat eveline kadar teminat ve cağını ciheti askeriye takdir edecek 
teklif mektuplarını makbuz mukabi - ve o cins et mukaveleye bağlanacak • Ankara Levazım Amirliği Satın 
1i komisyona teslim etmeleri. tır. (3478) 13444 Alma Komisyonundan : 

5 - Plan, keşif, fenni ve hususi Et 1 k 1 - Muğla, Marmaris, Milas, Bod-
şartnameler İstanbul, Ankara Lv. a- a 1 na Ca rum garnizonları senelik ihtiyacı olan 
mirlikleri ve Balıkesir kolordu satın- Ankara Levazım Amirliği Satın 350 bin kilo arpa ile 350 bin kilo yu 
alma komisyonunda her gün parasız Alma Komisyonundan : lafa talip çıkmadığından bir ay müd-

"rül' b"l' v 650 ku k b'l' detle pazarlıkla satın alınacaktır. go e ı ır. - e ruş mu a ı ı 1 - Akşehirdeki kıtaatın ihtiyact 
B 1 k · k ı d · b · d 2 - Pazarlığı 21. 8. 939 pazartesi a ı esır o or u ınşaat şu esın en olan 100 ton keçi veya sığır eti kapa-
alınabilir. lı zarflla eksiltmeye konmuştur başlıyacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek idn bu 2 _ Tahmin bedeli 25 000 1. · 1 3 - Arpanın tutarı 19250 lira kati 
'S • ıra 0 up · ı· l f 20125 

gibi kıymette inşaat işleri yaptıkları- muvakkat teminatı 2343 lira 75 kurus t~mmatı 2~88 ı~a, yu a ın t.utarı 
na dair ihale gu··nünden en az sekiz ~ !ıra ve katı temınatı 3018 Iıradır. tur. 
gün evci vilayet nafıa mürdürlüğün- 3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem· 4 - Şartnameler komisyondadır 
den alınmış ehliyet vesikası teklif be günü saat 15 dedir. Kanuni vesaiki olan isteklilerin ko 
zarfına konulmuş bulunması lazımdır. Şartnamesi Konya, İstanbul, Anka· mutanlık satın alma komisyonuna mü 

(3427) 13389 ra Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. ların . 
racaatları ilan olunur. 13570 

Odun alınacak dadır. İstekliler bu komisyonlarda o-
kuyabilirler. 

Sadeyağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
:Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek - Ankara Levazım Amirliği Satın 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, Alma Komisyonundan : 

1 - Milas, Küllük, Bodrum garni
zonlarının ihtiyacı için 1,060,000 kilo 
odun kapalı zarfla eksiltmeye kon · 

3 üncü maddelerinde istenilen belge- 1 - İzmir müstahkem mevki bir -
teriyle birl_ikte ihale g~n ve saatinde" Jiklerinin 50400 kilo sadeyağı ihtiya
en geç hır saat evelıne kadar te - cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
minat ve teklif mektuplarını Konya muştur. 

muştur. L . r -. 1 k . 1 . 
2 

- T ._ . b d ı· 15.900 lira olu v. amır. ıgı satın a ma omısyonuna 2 - !halesi 26. 8. 939 cumartesi gü-
a.ımın e e ı P verme] İ 

muvakkat teminatı 1200 liradır. erı. . . nü saat 12 de İzmirde kışlada zmir 
3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazarte- Aynı saatte ı?alele_rı yapılaca.k ~- Lv. amirliği satın alma komisyonun -

• .. .. 
15 

d M'la~s ask A • lan bu 100.000 kılo sıgır veya keçı etı- da yapılacaktır 
sı gunu saat e ı en garnı· . . . . . ~ · 

d 1 kt nın hangısının tercıhan alınacagını 3 - Tahmin edilen tutarı 47880 li -
zonun a yapı aca ır. . . . . . 

4 Ek 
'lt · kl . k cıhetı asekerıye takdır edecektır .. Ve radır. - sı meye gırece erın e . . 

· ı ·· .. 2490 lı k o cıns et mukaveleye bağlanacaktır. 
sı ~me_. gunu . say~ . anunun 2, ( 3480) 13446 
3 uncu maddelerınde ıstenılen belge-
leriyle birlikte ihale gün ve saatin - Et alınacak 
den en geç bir saat eveline kadar te-

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
3591 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret ~dasında ka -
minat mukabilinde ticaret odası vesi- Ankara Levazım Amirliği Satın 
kalariyle beraber teklif mektuplarını Alma Komisyonundan : yıtlı oldukla.rına_ dair .vesika göster -
komisyona vermiş olacaklardır. Mi - 1 - Karamandaki kıtaatın senelik mek mecb~rıyetınde~ı~ler. 
las Küllük Bodrum garnizon odun 'ht" 1 100 t - k . 7 - Eksıltmeye ıştırak edecekler , • - ı ıyacı o an on sıgır veya eçı .. .. 
ları bir müteahhide verileceg-i gı'b'ı t' K. fla eks' lt k t 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. uncu mad-e ı zar ı meye onmuş ur. . . . 
Milas Küllük birlikte Bodrum odun- 2 _ Tahmin bedeli ZO,OOO lira olup desındc ve ~artnamesınc;ı.e yazılı vesı-
ları da ayrı birer müteahhide ihale e- kk t t · t 1875 1. d kalarla temınat ve teklıf mektupları-muva a emına ı ıra ır. . . . 
dilecektir. 3 _ Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarş_am- nı ı~ale saatınde~ en az bır saat evel 

Şartnameyi gf!örmek isteyenler Mi- ba gu··n.. t 0 b t K L _ komısyona vermış bulunacaklardır. . . . u saa n eş e onya v. a (3702) 13663 
las ordu evındekı satın alına komıs • mirliği, İstanbul, Ankara Lv. amir -

yonuna müracaatları. tikleri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli- 30 IOR kurU fasulye ahnacak 
(3434) 13429 ler şartnameyi ko. yonlarda okuyabi-

Kuru ot allnacak 
lirler. Ankara Levazım Amirliği Satın 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • Alma Komisyonundan : 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 1 - 7. 8. 939 tarihinde eksiltmeden 

Ankara Levazım Amirliği Satın 3 üncü maddelerinde istenilen belge- pazarlığı yapılan 30 ton kuru fasulya-
Alma Komisyonundan : !eriyle birlikte ihale gün ve saaatin- nın beher kilosuna verilen fiyat amir-

1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih- den en geç bir saat eveline kadar te- likçe pahalı görüldüğünden bir ay i· 
tiyacı olan 830.000 kilo kuru ot K. minat ve teklif mektuplarını Konya- çinde pzarlıkla alınacaktır. 
zarfla eksiltme konmuştur. da levazım amirliği satın alma komis 2 - Pazarlık 25. 8. 939 cuma günü 

2 - Tahmin bedeli 29.880 lira olup yonuna verecek veya gönderecektir. saat ıı dedir. 
muvakkat teminatı 2801 lira 25 ku • Aynı saatte yapılacak olan 100.000 Tahmin bedeli 4500 lira ilk temina-
ruştur. kilo sığır veya keçi etinin hangisinin tı 337 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem · tercihan alınacağını ciheti askeriye 3 - İstekliler 2490 sayılı kanuna 
be günü saat 11 de Konyada Lv. amir- takdir edecek ve o cins yiyecek mad- göre istenilen belgeler ile birlikte An 
liği Sa. Al. Ko. nında yapılacaktır. desi mukaveleye bağlanacaktır. kara Lv. amirliği satın alma koimsyo-

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek - (3481) 13447 nun2 gelmeleri. 

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2. Et I ca k • (3756) 
3 üncü maddelerinde istenilen belge- a 1 na . 
leriyle birlikte ihale gün ve saaatin- 129.000 kilo un ahnacak 

Ankara Levazım Anıirliği Satın 
den en geç bir saat evetine kadar te-

Alma Komisyonundan : A k L Am. ı·-· S t minat ve teklif mektuplarını komia - K ·hı· n ara evazım ır ıgı a m 
yona vermeleri. Bu saatten sonra ve· 1 - aramandaki kıtaatın ı ~ıyac~ Alma Komisyonundan : 
·ı h t .. d ·ı kt ı olan 100.000 kilo keçi veya sıgıretı 1 - Fethiye kıtaatının ihtiyacı olan 

rı en veya u gon erı en me up ar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı kolordu kapalı ~r~la. eksiltm.eye ko~.ınuş~ur (129.000) kilo un kapalı zarf usuliyle 
daire saatiyle yapılacaktır. 2 - a mı~ bedeh 25·~00 ıra 0 up eksiltmeye konulmuştur. 

13762 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi talebe, Kadro er ve hayvanları ihtiyacı 

olan aşağıda miktar ve cinsleri ve hizalarında tahmin bedeli ve ilk temi
natları yazılı yiyecek ve yem satın alınacaktır. 

2 - !hale gün ve saatlerde aşağıda yazılıdır. 
3 - İstekliler 2490 sayılı kanuna göre istenilen belgelerle teminatlarını 

Kırıkkalede askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak alınacak mak
buzla birlikte belli gün ve saatte Mektep satın alma komisyonuna gelme
leri. (3432) 

Okurların 

Miktarı M. Bedeli İl. Teminatı İba. Gün saat Cinsi 

43.200 4320,00 324,00 17-8-93~ 13 Ekmek 
16.200 5670,00 425,25 18-8-939 14 Koyun eti 

Eratın 

37584 3758,00 281,88 17-8-939 14 Ekmek 
!4440 2349,00 176,18 18-8-93~ 15 Sığır eti 

Hayvanların 

17820 1069,20 Arpa 
7920 237,60 Saman 

1180C 708,00 K. Ot 

2014,80 151,14 13428 

İnsaat münakasosı 
..!> 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Uşak'ta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hangarının bedel keşif. 

muvakkat teminatlariyle ihale gün ve saatları aşağıda yazılmıştır. Pavyo
nun fenni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kuruş mukabi
lina'"e Afyon'da inşaat şubesinden alınabilir. 

2 - Bir pavyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şartları hakkında mu· 
fassal ma!Umat edinmek istiyenlerle keşif ve şartnameyi okumak ve pro
jeleri görmek iıtiyenler her gün mesai saatlerinde ve isteklilerin de arttır
ma eksiltme kanununun 2-3. üncü maddelerindeki belgeleriyle tcminafü 
teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda askeri satınalma ko
misyonuna vermeleri. (3583) 

13553 
Keşif bedeli 

Lira kuruş 
Muvakkat T. 
Lira Kr. İhale gün saat 

Uşakta bir pavyon 
İki hangar 

42341 61 
60659 00 

3176 61 22-8-939 salı 

4232 95 ,, ., " ,, 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Kilosu Muhammen B. İlk Tem. İhale gün S. 

11 
15 

İhalenin 
şekli yeri 

Un 422000 53,805 4035 22-8-939 sah 16 Kapalı zarf 
1 - Şartnamesi her gün Niğde Sa. Al. komisyonda görülebilir ve para-

sız alınabilir. · 
2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen za-

mandan bir saat evveline kadar vermelirlirler. (3607) 13568 

Benzin ve yağ ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için aşağı

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

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

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

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

5 - Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmelerdedir. (3650) 

Muvakkat 
'3670 

Muhammen bedeli Tutarı Teminatı 
Cinsi Kilo Kr. Lira Lira Kr. 

---
Benzin 200000 23 46000 3450 00 
Vakumyağı 20000 35 7000 
Valvalin 5000 35 1750 

8750 656 25 

Yulaf satın alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Tutarı Miktarı 

Alma Komisyonu ndan : 
M. Temiqatı İhale 

Saati 

11 de 

17 de 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle- muvakkat tenıınatı 2343 lıra 75 ku - 2 - Şartnamesi İspartada tümen Sa. 
rine ve bilhassa 32. inci maddesine ruştur. Al. Ko. nunda ve İstanbul Ankara Lv. 
uygun olmıyan mektupların sahiple • 3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam - amirlikleri Sa. komisyonluklarında ~ 
ri eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek . ba günü saat 15 de Konya levazım a- dır. İstekliler şartnameyi komisyon • 

Lira Ton }erdir. (
3439

) 13430 mirliği İstanbul, Ankara Lv. amirlik- !arda okuyabilirler. Teslim yeri 
leri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli · 3 - İşbu (129.000) kilo unun mu - ------ ----- -----

Lira tarihi 
İhale 
saati 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri 

senelik ihtiyacı için 260 ton sığır ve· 
ya keçi eti K. zarfla eksiltmeye kon · 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 52.000 lira olup 
muvakkat teminatı 3900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28. 8. 1939 pazarte -
~i günü saat 11 dedir. 
Şartnamesi her gün iş zamanında 

Ko. da görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek · 

siltme giinü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncii maclclelcrinde istenilen belge· 
!eriyle birlikte ihale gün ve saaatin
den en geç hir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını kanunun 
32. inci ma<lclesinc uygun olarak ko
misyona tcsliın etmeleri ilan olunur. 

(3448) 13434 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 100.000 kilo sığır ve keçi eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An-

ler şartnameyi Ko. larda okuyabi!ir · hammen tutarı (19350) liradır. Pınarhisar Tp. A. 43500 870 3263 23-8-939 16 
ler. 4 - Şartnamesindeki yüzde beş Demirköy Hd. A. 9915 168 744 16 30 

•ı k ,, ti 1' I 

4 - Eksı tmeye gireceklerin e · fazlası da dahil olduğu halde ilk te· 1 - Yukarda teslim mahalli miktarı, tutarı, ilk teminatı, ihale tarih ve 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, minatı (1450) lira 25 kuruştur. saati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usuliyle kışlık yulaf satın alına-
3 üncü maddelerinde istenilen belge- 5 - Eksiltme 4. 9. 939 tarihine te - cağı ve ihaleainin 7-8-939 pazartesi günü yapılacağı ilan edilmiş ise de talio 
!eriyle birlikte ihale gün ve saaatin- sadüf eden pazartesi günü saat 16.30 h · 
den en geç bir saat eveline kadar te- da İspartada tümen satın alma komis-

zu ur etmemiştir. Tekrar ihalesi yukarda gösterildig-i üzere 23-8-939 çar. 

f 
şamba gününe bırakılmıştır. 

minat ve tekli mektuplarını Konya yonunda yapılacaktır. 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 6 - İstekliler 4. 9. 939 pazartesi gü 2 - Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
vermeleri. nü saat 15.30 a kadar teklif mektupla· 3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlarında 
Aynı saatte ihaleleri yapılacak o- rını İsparta tümen Sa. komisyonu Vizede askeri tüm satınalma komisyonuna müracaatları. 

lan bu 100.000 kilo keçi veya sığır e· başkanlığına verecek veya göndere • 4 - TaJiplerin bildirilen ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
tinin hangisinin tercihan alınacağını ceklerdir. Bu saattan sonra verilen mektuplarını komisyona vermeleri. (3786) 13734 

cihati askeriye tekdir edecek ve o veyahut gönderilen mektuplar alın • M h ı · f d ı ı 
cins et mukaveleye bağlanacaktır. mıyacaktır. Saat ayarı tümen daire sa U te 1 QI a ma zemeSİ a tnacak 

(3482) 13448 atiyle yapılacaktır. An.kara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
• 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle - 1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın cins, mik-
1 nşaat m Ü na kasası rine ve bilhassa 32• maddesine uygun tarı, muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminatı, ihalenin ne-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Kom isyonundan : 

olmıyan mektupların sahipleri eksilt· · vı, tarihi, günü ve saati aşağıda gösterilmiştir. 
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

(382
4

) 
13780 

2 - Eksiltmeler Dörtyol Belediye salonunda yapılacaktır. 

1 - İzmir müstahkem mevki komu
tanlığınca gösterilecek yerde 118554 

3 - Şartnameler garnizon Lv. Md. her gün görülebilir. 

1200 kİIO kUfU Ol ahnacak 4 - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 
lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet Ankara Levazmı Amirliği Satın 
pavyon ve bir mutbak bir ahır inşası Alma Komisyonundan : 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 1 - Ankara garnizon birlik ve ınü· 

2 - İhalesi 21. 8. 939 pazartesi gü- esseseleri ihtiyacı için 1200 kilo kuru 
nü saat 16 da İzmirde kışlada İzmir ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
Lv. amirliği satın alma komisyonun - 2 - Taliplerin 16. 8. 939 salı günü 
da yapılacaktır. saat 10,30 da teminatlariyle birlikte 

3 - Te:.tinatı muvakkata' akçesi Ankara Lv. amirliği satın alma komis 
7177 lira 77 kuruştur. yonuna gelmeleri. 
~ - Şartname keşifname ve projesi (3824) 13781 

2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber ihale saatinden evci Sa. Al. Ko. nu-
na vermeleri. 

(3825) 13782 
Muvakkat Muham. 

Saati Günli Tarihi Nevi teminatı Tutarı Miktarı Cinsi 

15 P. erteai 4-9-939 K. zarf 5467 00 72900 540000 Un 
15,30 .. " 

,, •• Açık 459 00 612 72000 Bulgur 
16 

" 
,, ,, .. .. 405 00 5400 36000 K. fasulye 

16,30 ,, 
" " 

,, ,, 176 00 2352 9600 Pirinç 

-11-

-

, Ankara Valiliği 

Gürgen odunu alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Ankara merkez ilk okullarına 
asgari (120) azami (150) bin kilo 
gürgen odunu açık eksiltme suretiy
le alınacaktır. Beher kilosu 2 kuruş 
25 santimdir. 

2 - Asgarisinin bedeli (2700) lira 
en çoğunun bedeli (3375) liradır. 

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek 
için en çoğunun muhammen bedeli ü
zerinden % 7.5 teminatı muvakkate
yi muhasebei hususiye müdürlüğü 

veznesine yatıracaktır. 
4 - İhale 21 ağustos 1939 pazartesi 

günü saat 15 de vilayet konağında da
imi encümeninde yapılacaktır. İstek
lilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün kültür direktörlüğüne müracaat-
ları. (3593) 1357 S 

Sömikok ah nacak 
Ankara Valiliğinden : 

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

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

3 - Asgarisinin bedeli (10815) li
ra en çoğunun bedeli (13518) lira (75) 
kuruştur. 

4 - İhale 21 ağustos 1939 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet konağında da
imi encümeninde yapılacaktır. İstek
lilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün kültür direktörlüğüne müracaat-
ları. (3594) 13576 

Kısa hizmete tô bi 

tam ehliya tnameli lerere 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

Lise mezunu ve tam askeri ehliyet. 
nameli olup daha yüksek mektepler -
de tahsile devam etmiyecek olanlarla 
yüksek mekteplerde okuyup da bir 
sınıfta üst üste iki sene kalanlar • 
dan tam ehliyetnameyi haiz olanla • 
rın 1 eylül 939 tarihinde· ' hazırlık kı
tasında bulunmak üzere yedek subay 
okuluna sevkleri lazımdır. 

Bu durumda olan kısa hizmete tabi 
tam ehliyetnamelilerin askerliğine ka 
rar verilmesi için 15 ağs. 939 da başla
yıp 25 ağs. 939 da bitecek olan İzmit 
askerlik şubesinde toplanacak olan as
kerlik meclisine sevk edilmeleri için 
hemen Ankara yabancı şubesine müra 
caatları. Müracaat etmiyenler hakkın
da askerlik kanununun maddei mah -
suıu mucibince cezalandırılacakları i
lan olunur. (3771) (13710) 

Yedek subay olacakla ·a 
Ankara Yerli Askerlik Şubesin

den : 

Lise ve muadili mekteplerden me -
zun olup da hizmeti filiyesini henüz 
yapmamış tam askeri ehliyetnamesi 
bulunan ve yedek subay yetiştirilmesi 
lazım gelenler 1 Eyl. 939 da yedek 
subay okulunda bulunmak üzere sevk 
edileceklerdir. 

Bu gibilerin 25. Ağ. 939 dan itiba • 
ren yerlilerin Ankara yerli, yabancı • 
ların Ankara yabancı askerlik şubele
rine müracaatları ilan olunur. 

(3826) 13783 

Fakülteler · 

(amaıır yıkahlacak 

Ankara Dll ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yatılı pansiyon ta
lebesi çamaşırlarının yıkama işinin a
çık eksiltme yoluyla münakasası 10 
gün daha temdit edilmiştir. 

B - Muhammen bedel büyük par • 
ça için 7 kuruş orta paraça için 4 ku
ruş, küçük parça için 2 kuruş olup ta
mamı 5280 liradır. 

C - "/,, 7,5 muvakkat teminat 396 li
radır. 

ç - İhale 22. vııı. 1939 satı günü 
sat 15 de Ankara mektepler muhasebe 
ciliğinde yapılacaktır. Teminatın iha
leden bir saat eveline kadar mektep -
ler muhasebeciliği veznesine yatırı! -
mış olması lazımdır. 

D - İsteklilerin şartnameyi gör • 
mek ve izahat alma üzere fakülte he· 
sap memurluğuna müracaatları. 

(3785) 13770 
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.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -
§ EMLAK VE EYTAM BANKASI ~ - -- -- -- ---
§ MERKEZİ : ANKARA ~ - -- -- -§ Şulleleri - İstanbul, İzmir ~ - -- -§ ljlnlar1 : Bursa, İzmit, Adanı, Eski11hir § - -- -§ Yapılacak ve yap11ma bqlanmıt meskenler için vatan- ~ 
5 daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder E: - . -- -- -
§ Mevcut gayri menkuller § - -5 karşıhğında ikrazat yapar ~ - -- -5 Faiz sene o/o 8 1/2 dur. -- -5 Aynca komisyon almaz := - -- -5 Elupertiz ücreti: (1.000) liraya kadar --5 istekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç E: 
5 edildiji takdirde 1 liradan ataiı olmamak üzere ay- := 
5 nca lira batına on paradır. :::: - -5 Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartı- ~ 
§ biında Banka muameleleri yapar. E: 
§ Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 1551 ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

! HER AY OLDUGU GiB;~ - -- -- -- -§ Büyük ikramiyeleri bu ay da ANKARA PIY ANGO gite- E: = teri verdi.. E: 
!§ 50000 lirayı Bankalar caddesindeki merkez giıemiz lngi- := 
5 liz sefaretinde duvarcı ustası HA YRUŞ'a § 
5 12000 lirayı Samanpazan tubemiz harta kıtaaı MUST A- := 
5 FA ve HÜSEYiN ŞAHIN onbatılara :: 
5 12000 lirayı Y eniıehir ıubemiz isim ve adresinin ilanını =: 
55 İltemiyen bir müfterisine verdi... := 
§i ANKARA PİYANGO ~ - -- -- -- = 5 Merkezi: Bankalar caddesi No: 40 E: 
§ Şubeleri: Samanpazan meydanı esnaflar cemiyeti albn~~ § = ve Y enitehir Atatürk bulvan Kızılay kartısı gu- = a Yen apartmanı altındadır... (3056) = 
'Jliiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Ambar inşaatl 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

1-llsm Ye Sarayönü istaayonlannda yapılacak anbar, 
idare binuı ile buna müteferrii itler ıötürü olarak kapah 
sarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

Ketif bedelleri Ilım için 63921J.48, Sarayönü için 
83) 76.36 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı (6,5)' altı buçuk lira mukabilinde 
Ofiı Umum Müdürlüjünden, lıtanbul ve lzmir Şubelerin
tlen alınabilir. 

3 - Ebiltme 25.8.939 tarihinde saat 15 te Ankara' da 
Ofiı binumda yapılacaktır. Teklif mektuplarmı havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes
lim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Ilgın için 4446.42, Sa
rayla& için 4408.82 liradır. 

5 - istekliler teklif evrakı ıneyanma timdiye kadar yap. 
tıklan ba ıibi itlere ait vesikalan ve eksiltmeye girebil
mek için Ofisten alacaklan ehliyet veaikumı koyacaklar
dır. 

8 - f inci maddede yazılı lnıaat ayn ayn kimselere iha-
le edilebilir. 13687 
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TER 
Kadın zarafetinin en 
büyük düımanıdw• 

DANSTA, 

SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter sizi sevdiklerinizin 
yanından uzaklaıtırmı

ya mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 
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i Havagazı kesilecek i - -- -
E Ankara Havagazı .. Türk Anonim Şirketinden:§ - -
: Y eniıehir' de Meırutiyet caddesinin aafaltlanmaıından : 
E dolayı bu caddede bulunan ıebekemizin bir kısmının tadi- : 
§ line z~ruri kati görülmüıtür. Bu sebepten Metrutiyet cad- E 
: desinin Konur sokağı ile ismet lnönü caddesi arasında bu- : 
: lunan kısmı ile Konur, Yenikalık, Geçit, Okula, Türe ve E 
: Özenli sokak ve caddelerindeki ,ebekeden, yapılacak ti- : 
E dilatrn seyrine göre ve lüzum görüldükçe havagazı kesile- : 
: ceği sayın abonelerimizin malUnıu olmak üzere ilin olunur. : 
§ 3o3s : - -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL.. --------- ŞEHİR LOKANTASI 
---------- -- -- -- ------ 14.8.39. tarihinden itibaren her ------ ------- akşam bahçemizde müzik ---------

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -
~ İnşaat ilônı ~ - -- -- -
~ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü-~ - -- -5 essesesi Müdürlüğünden : § - -§ 1. - Türkiye Demir ve Çelik F abrikalan Müe11esesi § 
:= mühendis ve memurları için := 
:= 50 adet 4 odalı ev := 
:= 1 Müdür evi :::: 
5 1 Altı daireli apartman 5 
:= 1 Hastahane := 
:= inıaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksilt- 5 
- k -= meye onmuttur• = 
E: 2 - lıbu intaatm muhammen keşif bedeli 638,969.19 5 
-ı- d -= ın~ = := 3. - Eksiltme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara' da 5 
:::: Sümer Bank muamelat tubesinden, latanbul' da Sümer E: 
5 Ban tubesinden, Karabükte Demir ve Çelik Fabrikalan E: 
5 Müe11eaesi Müdürlüğünden alınabilir. 5: := 4. - Eksiltme 18.8.1939 cuma sünü saat 16 da Karabük- 5 
:= te Demir ve Çelik Fabrikalan Müe11esesinde yapılacaktır. E: 
E: 5. - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar 5 
§ yapmıt olduklan bu kabil itlere, bunlann bedellerine ve 5 = hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika· 5 
§ larını koyacaklardır. 5 = 6. - Muvakkat teminat miktan 29.300.- liradır. E: 
§ 7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- 5 = le günü saat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fahri- 5 
§ kalara Müe11esesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen E: 
:= tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar 5 
5 gelmit ve zarfların ka·nuni tekilde kapatılmıt olmuı li- 5 
:= zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- 5 
:= e11ese hiçbir meauliyet kabul edemez. § := 8. - Bu intaatı Müe11eıe taliplerden dilediiine vermek = 
:::: ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser- 5 
:= besttir. 2955 5 
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Mutlaka kuı tüyü kullanınız 

Kumaşiyle 1 kuı tüyü yastık 1 liraya 
Kut tüyünün kilosu 75 kuruttur. 5034 ~ olduğunu sayın müşterilerimize -! ·ldiririz~~~~~- _ i ~ .... ---~~~ .. ~~~~~!!~!!!!!!!!!!~~~ 

9 --.__;,__.:..;..::.;::::::==::::=::::::::~~~=...:-==~:==-=::::.:~~--~ - , -- -§ J. KARPIÇ E Siyasal bilgiler okulu 
kabul şartlar1 

- -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Pazarhkla kitap 
bastırılacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör-lüiünden ı 

Beden Terbiyeai Genel Direktör • 

~-----~ lüjündenı 

Kayıt 25 Ağustosta bqlar 23 eylülde biter Ye yalnd pazartesi, 
perıembe ıünleri mesai saatlerinde 'yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara' da Siyasal Bilgiler Okulu, la
tan bul' da Yüksek ötretmen Okulu Direktörlükleridir. Müracaat 
bir istida ile ve bu istidaya batlı apğıdaki evrakla yapılır. 

HASAG 

lüks lambaları 
Ankara aatıı yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

Anafartaıar cad -
deıi No. 93 

2059 

ULUS - 20. inci yıl- No: 6478 

lmtiyu Sahibi 
lakender Artma 

Umumi Neıriyatı İdare Eclen 
Yazı lfleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Buımevi ANKARA 

"Beden Terbiyeainin ana hatları,. 

adlı kitaptan 1000 adet pazarlık sure
tiyle baatırılacaktır. Talipler 20 a· 
ğustoaa kadar her gün öileden sonra 
neıriyat müdürlüğünde baıılacak ki -
tabı ve prtnameyi görebilirlfr. 

(3822) 13745 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdam a-
sılları, 

2 - 8 tane 4,SX6 boyunda fotoiraf 
3 - Atı kifıdı 
imtihanlar 25-9-939 pazartesi ıünü saat 8,30 da hatlar. Tafsl· 

lat müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) 13643 

.FOSFARSOL 
Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 

FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tath bir iştah temin 
eder, vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekaletinin 26. 11. 932 tarih ve 3/ 26 numaralı ruhsatını haizdir 5035 

YENi 
BU GECE 

SiNEMALAR 
- HALK 

sus 
BU GECE 

YAŞAYALIM 
Tito Shippa 

11111111111111111111111111111111111111ı1111111111111 

Gtındila iki film 

1 Şahane Melodi 

2 YAŞAYALIM 
Seanslar: 

14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

BU GUN BU GECE 

İki {ilm birden 

1 - Tren Haydutlan 

2 - Beklenilmiyen Hücum 
1111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 • 18,30 Gece 21 de 

12,15 de Halk Matinesi 
ZAFER GUNU 

Şanghay Esrarı 
11111111ıı111111111111111111111111111111111111111111 

Gündüz iki film 

1 - ZORAKi ASKER 

2 - MANUELLA 
Seanalar: 

12 • 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

-------------------:..--------------------!------------------
BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemumdaASI GENERALiN SON EMRi 

Türkçe S8slil 


