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Ulus Basnnevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus · Ankara 

TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Yazı İşleri 1062 
İ d a r e 1064 

ADIMIZ ANDIMl'ZC>IR. 

Bira ucuzladı 

Biranın şişesi bugünden itibaren 
her yerde 16 kuruşa satılacaktır. 
Biranın ucuzlamasına dair bir rö
portajı 7. sayfamızda bulacaksınız. 

Milli Şefimiz 
··~

0

i
0

l~~·~:~·i:i·;·~:~·ı 
met İnönü dün, 
Filorya'-

daki den.iz köş- ı 
künde Basveki-

/HAREKAT BUGÜN BASLIYOR 
Bu sabah manevra 
sahasına gidiyorlar 

• lstanbul, 15 (Telefonla) - Cüm
hurreisimiz Milli Şef ismet lnö
nü bugün öğleden sonra Başve
kilimiz Dr. Refik Saydam'ı ka -
bul buyurarak, akşam geç vakte 
kadar yanlarında alıkoymuş/ar 
ve muhtelif işler üzerinde ken
dileriyle görüşmüşlerdir. MiJll 
Şefimizin bu gece sabaha karşı 
refakat ve maiyetindeki zevatla 
birlikte manevra sahasına müte
veccihen lstanbul'dan ayrılacak
ları anlaşılmaktadır. 

~=========• 

limizi k a b u 1 
buyurmuşlardır. 
Bu resimde Mil 
1i Şefimizi Baş
vekilimiz Refik ; 

ı Saydam ve Ha- i 

ı 
riciye Vekili - J 
miz Saraçoğlu 

ile beraber 
görüyorsunuz. i 

Maresal ..:. 
teftislerini 

...:> 
yaptı 

lstanbul hava hütumuna 

Dahiliye Vekilimiz selerberlik Müdüriyle 
ve diğer alakadarlarla birlikle 

dün umumi vaziyeti tetkik ve lefti~ elli 
\ 

İstanbul, 15 (Hususi' muhabirimiz . 
den telefonla) - Dün geceyi Edir·v•l de geçiren nı<:ıre~al Fevzi Çakmak bu 
sabah maiyeti erkanı ve manevraya 
iştirak edecek olan kumandanlarla bit 
likte manevra sahasına gitmiştir. Ma
reşal manevra vaziyetini alan kıtaları 
baştan başa dolaşarak teftiş etmiş ve 
gene maiyeti erkaniyle birlikte bu ak· 
şam geç vakit Edirne'ye dönmiir.tür 
Harekata yarın sabah (bu s3b:ı!1) b;1~

lanacaktır. 

ls!anbul'da p"'sl mülalaa 
tedbirieri. 

Hamızıkarbona karşı .maske kullanan bir 
sıhiye memuru 

Trakya 
manevralarında 

F.R.ATAY 

BQfvekilimiz doktor Relik Saydam Cümhurreisimizin 
BCl§yaverleri Celal'le konuşuyor 

İstanbul, lS (Telefonla) - İstan
bul yakında yapılacak olan pasif ko
runma tecrübelerine hazırlanmakta

dır. Pasif korunma komisyonu her 
(Sonu 8 ıncı sayfada Bir aile Krzılay'm mağazasından maske tedarik ediyor 

Dün ordumuz "ra.ıı..ya. ua. uu. 

ıeneki manevralarına bqlamış
tır. Başta Cümhurreisimiz olmak 
üzere, Vekillerimiz, Mareşal ve 
kumandanlarımız . manevralan 
takip edeceklerdir. Her sene tek· 
rarladığımız bu manevralarda 
türk ordusunun maddi manevi 
tekamül seyrine büyük bir şevk 
He şahit olmaktayız. Hür ve müs-
takil Türkiye bu orduya emanet· 
tir. 

Fakat onun kudreti yalnız Tür. 
kiye'nin emniyeti için değil, Bal
kanlar, Ege ve şarki Akdeniz, ve 
bütün Yakın • Şark sulhu için bir 
teminattır. Beynelmilel bugünkü 
nazik buhran §artları içinde, bu 
teminatın yüksek ehemiyeti söz 
götürmez. 

Askeri manevraları komşu hu
dutlarında taarruz ve tehdit nü
mayiılerine vesile edinenler, 
Trakya manevralarını aynı ma· 
hiyette göstermek ve zihin bu. 
!andırmak İstemişlerdir. Bu tür
lü isnatlar, hiç bir akis bırakma
mağa mahkfundurlar. Türk ba
rışçılığı, artık hiç bir yeni delile 
ihtiyaç hissettirmiyecek kadar 
malum, açık ve ispatlıdır. 

Fakat türk milletinde hüriyet 
ve toprak müdafaası a:mıinin, 
bütün karar ve prensiplere ha
kim olduğunda kimsenin en kü. 
çük bir tereddüt beslemesine de 
müsaade edemeyiz. Her tecavüz 
dalgası, türk hudutlarında aman
sız bir mücadele ile kartılatmağı 
göze almak lazımdır. 

Trakya'nın mühim Nafia işleri 
. 

lstanbul - Edirne asta tı 
941 de bitmiş olacak 

Nafia Vekilimizin gazetemize beyanatı 
Edirne, 15 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Manevralar 

münasebetiyle Edime' ye bugün de Ankara ve İstanbul' da·n bazı 
mebuslar ve akşama doğru da Nafıa Vekilimiz general Ali Fuat 
Cebesoy gelmiş bulunuyorlar. Başmüşavir Sabri Öner, Vali Ferit 
tarafından karşılanan Nafıa Vekilimiz şehir methalinden itiba
ren geçtiği yerlerde halk tarafından selamlanmış ve doğruca U· 
mumi Müfettişliğe giderek Başmüşaviri makamında ziyaret et
miştir. 

Dahiliye Vekilimizin 
İstanbul' da tetkikleri 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Dahili
ye Vekilimiz B. Faik Öztrak bugün 
vilayete giderek muhtelif işlerle meş
gul olmuş ve izahat almıştır. 

Bu ziyaret esnasında başmüşavir ve 
umumi müfettişlik nafıa müşavirin -
den baz1 işler hakkında izahat alan 
vekil bir müddet sonra vaki olan ri
cam üzerine beni kabul ederek Trak-
ya'da Nafıa Vekaletini alakadar eden 
mühim işler üzerinde aşağıdaki beya· 
natta bulunmuştur; 

Nalıa Vekilimizin beyanatı 
"- Turistik bakımdan fevkalade 

(Sonu 8 inci sayfada 

AVRUPA VAZİYETİ KARŞISINDA JAPONYA 

Sovyetler Birliği garp 
devletleriyle birleşirse 

Japonya Moskova'ya harp ilan -edecek 

Sovyetler bitaraf kahrsa Japonya 
harbe girmeğe hiç bir sebep görmiyor 

Kendi müdafaamıza aid vazi
felerimiz, bir müddettenberi sulh 
müdafaasına aid bazı teahhütle· 
rimizle tamamlanmııtır. Beynel
milel bu teahhütlerimize de, mil
li vazifelerimiz kadar sadık ve 
bağlıyız. Türk ordusunu milli 
vazifelerimizle beynelmilel teah. Tokyo, 15 a.a. - Domei ajansına -ı -
hütlerimize vefa edecek ve za- göre, başvekil Hiranuma ve harbiye S h V k"I" • 1 tk"k 
manımızın buhran ve tehlike nazırı İtagaki, hariciye nazırı Arita 1 af e 1 lmlZ e 1 

tarafından yeni Avrupa vaziyeti hak
şartlariyle mütenasip bir kudrete kında hazırlanan plan üzerinde bir 
eriştirmek mecburiyetindeyiz. Bu formül bulmıya muvaffak olmuşlar -
ordu ne kadar mücehhez, türk dır. Bu formül beşler komitesinin 
seddi ne kadar sağlam olursa, fevkalade toplantısına arzedilecektir. 
Balkanlar mukadderatını o ka- Mezkur kararların tatbikine müte · 
dar yakından alakalandıran Av- dair diplomatik tedbirler kabinenin 

h d ti d Akd · ı 18 ağustosta yapacağı içtimada tas -rupa u u arımız a, enız d"k d'l k . 
K d 

. . . . .. ı e ı ece tır. 
ve a~a. enız emnıyetını muste~· Tokyo, lS a.a. - İyi malUmat alan 
na tesırı alt~nda. ~ulundura~ ıç mahfillerden öğrenildiğine göre, an
ve dı§ denızlerımızde, Surıye, tikomintern paktının tarsini hak-

(Sonu 8 inci say/ada) (Sonu 8 inci say_fada) 

seyahatine cıkh 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili 

Dr. Hulusi Alataş, Karadeniz sahili 
vilayetlerinde tetkiklerde bulunmak 
üzere dün trenle Sivasa hareket etmiş 
tir. Sihat vekili bu seyahatinde muh· 
telif mahallerde yapılmakta olan has· 
taneler inşaatını ve bu ilavelerin sıhi 
vaziyetlerini gözden geçirecek ve ay 
nihayetine doğru deniz tariki ile İs -
~anbul'a gidecektir. ~a.a.)_ 

lstanbul sokaklarında umumi sığınakları gösterir levhalar 

Macaristan'ın İtalyan -
Alman askeri paktma 

muhtemel 
• • 

gırmesı 

Almanya'da bulunan kont Çaki 
Fon Ribbentrop'la tekrar görüşecek 

Kont Ciano ve Fon Ribbentrop_ 

Bertin, 15 a.a. - Halihazırda tama
ıniyle hususi olarak dahiliye nazırı, 

B. Frisk'in Bavyeradaki malikanesin
de misafir bulunmakta olan B. Çaki, 
17 ağustosta Salzburgda B. Frik'in 
verdiği bir suvarede hazır bulunacak
tır. 

B. Çakinin Salzburg, civarında ta -
til müddetini geçirmekte olan B. Fon 
Ribbentrop ile yeniden görüşüp gö -
rüşmiyeceği malUm değildir. 

Macar nazırının yakında bir kür 
yapmak üzere Bad Gastein kaplıcası
na gideceği söylenmektedir. 

Salahiyettar mahafil, amiral Hor -
tinin resmen Almanyayı ziyaret etme
sinin mutasavver olmadığını beyan et 
mektedirler. 

Kont Çaki'nin lon R:b~·~mtrop'la 
görü§mesi muhtemel 

Berlin, ıs a.a. - Halen Bavyera'
da Dr. Frik'in misafiri olarak bulu
nan Kont Çaki şerefine, yarın akşam, 
Salzburg'da Leopoldkreon ~atosunda 
bir ziyafet verilecektir. Alman ve 
macar siyasi mahfilleri Kont Çaki'· 
nin B. Von Ribbentrop'la yeni bir 
görüşme fırsatını daha bulacağı ka -
bul edilmektedir. 

(Sonu 8 inci say_fada 

İngiltere' de yapılan bir . ... 

manevranın neticesi 

Hull " b ser est,, 
şehrinin ilhakı 

mümkün değil 
Londra, 15 a.a. - İngiltere'de yapıl 

makta olan askeri ekzersizlerin en 

enteresanlarından birisini, dün mef • 

ruz Norhumbria askeri devletine men 

sup bin beş yüz kişilik bir kuvetin 

200 den faz]a otomobille Hull serbest 

şehrine hücumu teşkil etmiştir. 
Bu hareketin temi şu idi: 

Nourhumbria askeri büyük devleti. 
şehir dahilinde çıkan bir isyan üzeri· 

ne HuU serbest şehrini ilhaka karar 
vermiştir. 

İngiltere kuvetJi tayyare fi1o1arı 
ve diğer vesait ile Northumbria kıta
larının serbest şehre doğru i1eri hare
ketine mani olmıya çalışacaktır. 

Bu manevra neticesinde alınan ne • 
tice şudur: 

Northumbria kıtaları serbest şehre 
girememişlerdir. Fakat, geceleyin ya
pılan çok seri bir yürüyüş ile şehrin 

yakınlarında ormanlık bir arazide mev 
zi almıya muvaffak olmuşlardır, 

Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen 
Akçakoca' do 

Akçakoca, 15 a.a. - Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen refakatinde Bolu va
lisi Naci Kıcıman ve orman umum 
müdürü Fahri olduğu halde, bugün 
saat 10 da Akçakoca'ya gelmiş ve 
halk tarafından istikbal edilmiştir. 
Ziraat Vekili hükümet konağında bir 
müddet istirahatten sonra köylerden 
gelen halk mümessillerini kabul ede
rek Akçakoca'nın meyvacılığı ve bil
hassa fındık mahsulü hakkında köy
lünün dileklerini dinlemiştir. 

Saat 13 te belediye tarafından ve
rilen öğle yemeğinde bulunan Muh. 
lis Erkmen şehir bahçelerinde mey
valar üzerinde bir tetkik gezisi yap
mış ve saat on beşte Düzc:;e'ye mütc • 
veccihen hareket etmiştir, 
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Günün ekonomik · meseleleri 
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Pazarlıksız satış kanunu 
Pazarlıksız satış kanunu, meriyet 

mevkiine konduğu tarihtenberi günde 
lik hayatımıza pek yakından teması 

dolayısiyle gazetelerde, efkarı umu -
miyede, muhtelif vesilelerle muhte -
lif akisler uyandırdı. Hala leh ve a
leyhinde bir çok şeyler, sözler: işiti -
yoruz. Pek muhterem ticaret vekili • 
miz, Büyük Millet Meclisinde umumi 
ticaret siyasetimizi mevzuubahis e • 
derken, pazarlıksız satış kanunu üze· 
rinde bilhasaa durdular. Bundan bir 
hafta evel gazetelere verdikleri çok 
kıymetli beyanatta, muhtelif mev -
zuları büyük bir ihata ve görüş kud -
retiyle izah ederek, pazarlıksız satış 
kanununa gene dokundular. Bu ka . 
nunun tekrar gözden geçirilmekte 
olduğunu, yapılacak araştırmalara 
nazaran kanuna memleketimizdeki 
şartlara uygun azami tatbik kabiliye
tine haiz bir şekil verileceğini ifade 
buyurdular. Bütün bunlardan anla -
şılıyor ki bazıları tarafından iktisa -
di hayatımızda bir inkılapçı merha • 
lesi teşkil edeceği ilan olunan pazar
lıksız satı§ kanunu elimizde bulu -
nan tekli ile bünyemize uymadı. Ba
zı tarafları aksıyor, iyi bir rötuşa ih
tiyaç var. 

Yazan: Aaı.m SÜREYYA 

şi.klik sevkile nasıl meydana geldiği
m anlatmıya çalıştık. Halbuki pazar
lık hadisesi bir taraflı değildir. Doğ
rudan doğruya arz cihetinden gelen 
bazı müessirler de mevcuttur. Pazar -
hk yapmamamız için bize arzolunan 
e~yanı:ı .nevi ve mahiyetini layıkiyle 
bılmelıyız. Aradığımız eşyadan piya
saya her gün yeni örnekler çıktığını, 
muhtelif kıymetler aldığını görecek 
olursak, bu defa aradığımız cinsin 
en iyisini almak isteriz. Son zaman -
!arda radyo alırken gayet iyi pazarlık 
etmeyi, muhtelif cinsler arasında mu
kayeseler yapmayı tabii buluyoruz. 
Şu halde pazarlığın bir sebebi de eşya 
!arın nevi ve mahiyetlerini kati su -
rette bilmemekliğimizde, mebzul az 
dolayısiyle fabrikalardan itibaren biz
zat bu eşyalarda daimi: bir fiyat de -
ğişikliği husule gelmesindedir. 

6,5 ay içinde yurtta 

tabii af eti erin 

yaptığı zararlar 
Dahiliye Vekaleti ı kanunusani 

1939 tarihinden 21 temmuz 939 tari

hine kadar yurdun muhtelif mıntaka

larında vukua gelen afet ve hasarla

rı tesbit etmiştir. Bu müddet zarfın

da 2 zelzele, muhtelif mıntakalarda 

kar fırtınası ve fırtına, yıldırım düş
mesi 1 heyelan, 34 ti yağmurdan, 13 

Ü doludan olmak üzere 47 sel olmuş

tur. Bu afetlerden 63 insan ölmüş, 35 

Pazarlıksız satış kanununun çıka -
rılması sebebi malCım: Satıcılar arzet
tikleri eşyanın kendilerine normal 
gelen nihai fiyatını istemiyorlar, bi
dayette alıcının o eşya üzerindeki 
takdir kudretine, eşyaya olan ihti -
yacının derecesine, ve nihayet tedi -
ye kabiliyetine uygun zannettikleri, 
bir fiyat istiyorlar. Bu suretle iki ta
raf arasında başlıyan bir fiyat müca
delesi nihayet bir hadde duruyor. 
Her iki taraf bir fiyat üzerinde mu -
tabık kalıyorlar, alış veriş tamam o • ev tamamen, 362 ev kısmen yıkılmış, 
luyor. 2862 hayvan telef olmuş ve iki motör 
Pazarlıksız satış kanunu (pazarlık) batmıştır. 8SOS ağaç ile 300.000 bağ 

tabir ettiğimiz bu fiyat mücadelesini kütüğü, 25 adet ve 2306 dönüm bağ 
ortadan kaldıracak idi. Satıcılar ken- ve bahçe, 38194 hektar 1560 dönüm 
diJerine elverişli gelen nihai fiyatı mezru htJi>ubat zıyaa uğramış, 1500 
söyliyecekler, alıcılar da bu fiyatı metre telefon teli ve 12606 metre şose 
muvafık buldukları takdirde ihtiyaç
larını örtecekleniir. Satıcılar, aynı bozulmuş, 84 köprü yıkılmıştır. 
zamanda sattıkları eşyanın üzerine 
behemabal fiyat etiketleri koyacak • 
tardır. Bu suretle alıcılar muhtelif 
dükkanlarda teşhir ölunan malları fi. 
yatları bakımından diğerleriyle mu -
kayese imkanıJlı bularak, kendilerine 
en elverişli ~'en fiyatı tesviye ede • 
ceklerdir. Şu satırları yazarken ka -
nunun metnine malik bulunmuyoruz. 
Fakat zannedersek kanunun iktisadi 
makanizması aşağı yukarı bu şekilde 
dir. Kanun pazarlık denilen kötü bir 
adeti ortadan kaldırıyor. Satıcıların 
nihai fiyatları istemelerini emrediyor. 
Bu maksadı temin etmek üzere, reka
betin en geniş manada kendisini gös
termesi için fiyatların teşhiri mec
buriyetini ortaya koyuyordu. 

Kanuna bağlı izahname ile talimat· 
nameden sarahaten anlaşılıyor ki ka
nunu hazırlıyanlar pazarlığı kötü bir 
anane ve adetten ibaret addetmişler, 
bir kanun kuvetiyle bu kötü anane 
ve adetten ayrılacağımızı zannetmiş
lerdir. Acaba pazarlık dediğimiz hadi 
se münhasıran bir adet ve göreneğin 
ifadesi midir? Bunda iktisadi ve iç
timai sebepler de amil ve müessir de
ğil midir. Biz, ikinci sualin cevabını 
müsbet olarak vereceğiz: Pazarlık 
denilen hadisede hiç şüphesiz mazi • 
den müdevver bir göreneğin büyük 
rolü olmakla beraber bunda iktisadi 
ve içtimai sebeplerin de büyük, da
hil ve tesirleri vardır. Ve ortadan 
kalkması için iktisadi ve içtimai ha
yatımızda, mübadele şartlarımızda, 
büyük bir istikrarın teessüs etmiş ol
ması lazımdır. Geliı::Jerimizde sık sık 

Dün yurtta hava 

umumiyetle bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava ekseriyetle 

bulutlu, ve gayet hafif rüzgarlı geç
miştir. Günün en yüksek sıcaklığı 31 
derece olarak tesbit edilmiştir. 

Yurtta Ege bölgesiyle Akdeniz 
kıyıları ve cenup doğusunda açık, Ka 
radeniz kıyılarında çok bulutlu, di
ğer bölgelerde umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 
metre murabbalarına bıraktıkları su 
miktarları İstanbulda 1, Çubukta 3, 
Ardahanda 1, Rizede 17, Termede 6, 
Çarşambada 5, Giresunda 2, Sinopta 
bir kilogramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılariyle do
ğu bölgelerinde cenup, diğer bölge
lerde umumiyetle şimal istikametl~· 
rinden saniyede en oçk altı metre 
kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek sıcaklıklar Çor
luda 27, Bursada 29, Uşakta 30, Ak
hisarda 32, Malatyada 33, İskende
runda 3S, Diyarbakırda 36 derecedir. 

n peıinden 
................................ 

Ucuzluk 
Bugün birayı, a~ağı yukarı yan 

fiyattan içmeye ba~lıyoruz: tedbiri 
alanları tebrik edelim. Ucuzluk bu 
memleketin bilhassa bazı e§ya ve 
mamuller Üzerinde hasretini çektiği 
bir mevzudur. 

Dün Ankara'da bira satan yer
lerde hararetli bir ha:ı:ırlık varcl,ı: 
muhakkak ki istihlak bir kaç misli 
artacaktır. Saatte 6.000 litre bira 
yapacak kapasitede olan fabrika • 
mız da yetmezse yenisini kurarız: 
arpamız bol, i§çİmiz boldur. Bir kaç 
yüz vatanda§a yeniden it saha· 
aı açılır. Her yeni tüten bacayı, bir 
bayrak gibi selamlarız. 

Bu memlekette bütün ucuzlama 
hareketleri, ne kadar cesur olursa 
olsun müspet netice vermi~tir: §e· 
ker ve tuz fiyatlarını ve devlet de
miryolları bilet ücretlerini unutmı· 
Yıtlım: biz, teker ucuzlamadan ön
ce, senede 54 bin ton teker iıtih· 
lak ederdik. Dört senedenberi bu 
miktar 109 bin tonu aştı, tuz satı§ı 
bir misli yü':selmiştir, devlet demir
yollarında num.ara ile boş yer bula
bilirsiniz. 

Bilhassa, d.:ıvletin idare ettiği ve 
devletten yardım gören müesseseler 
mamullerinin fiyatlarında milli ge
liri daima göz önünde tutalım. Son 
senelerde bu gelir ne kadar yüksel
miş olursa olsun, hala, ideal seviye· 
sinden çok uzaktır ve onun içindir 
ki, hükümetin kül halinde ele a
larak halletmek için tetkiklerde bu
lunduğu hayat ucuzluğu programı
nı, bir milli eser gibi karşılryacağız. 

Kutay 

Artvin Halkevi 
gençlerinin 

folklor tetkikleri 
Artvin, ıs a.a. - Çoruh ve Kars vi

layetleri hududu üzerindeki Billiaın 
yaylasında, civar kaza ve köyleri hal
kı ile yayla halkının mevsim dolayı -
siyle toplanmış olmalarından istifade 
edilerek folklor tetkikatında bulun -
mak üzere yaylaya gitmiş olan Artvin 
halkevi gençleri dün buraya dönmilş -
!erdir. 

oençıerırmz, orr ncrtuı ;:n.u cu :nuı -

metleri esnasında faydalı tetkiklerde 
bulunmuşlar ve bu yayla toplantısın
dan istifade edilerek güreş miisaba -
kalan, cirit oyunları tertip edildiği 
gibi milli temsiller vermişlerdir. 

İımil'le bah~ivanhk 

kursu a(ılacak 
İzmit, ıs a.a - Ağustosta burada 

vilayet fidancılığında, meyvacı köy -
lülere mahsus bir usta bahçıvanlık 
kursu açılacaktır. Masrafları Ziraat 
Vekaletince verilen bu kurs ziraat ve 
fidanlık müdürlükleri ' tarafından ida-
re edilecek ve iki ay devam edecek -
tir. Bu kursta talebeye, köylülerin 
kavrayacağı ifade ve usullerle ameli 
ve nazari bir şekilde meyvecilik, bağ
cılık ve aşıcılık öğretilecektir. 

lzmit'te talebe kampı kapandı 
İzmit, ıs a.a. - Bir müddet evel 

Herekede kültür direktörlüğü idare -
sinde açılmış olan talebe kampı dün 
kapanmıştır. Kampta bulunan 150 fa
kir talebe kilo almış birer vaziyette 
ebeveynlerinin yanlarına dönmüşler
dir. 

Maarif Vekaleti 
yeniden meslek 

mektepleri a~ıyor 
Haber aldığımıza göre Maarif Ve

kaleti yurdun muhtelif köşelerinde 
yeniden bazı meslek mektepleri aç· 
mağa karar vermiştir. Vekalet, Kay
seri, Afyon ve Sıvasta kız enstitüle
ri, İstanbul ve Erzurum'da inşaat us· 
ta okulları, Kastamonu, İzmit, Sam
sun, Balıkesir, Kars ve Antalya'da 
akşam kız sanat mektepleri açmakta· 
dır. Önümüzdeki ders yılından iti· 
baren bu mektep ve enstitülerde ted
risata başlanacaktır. Mektep ve ens -
titülere ait kadroların hazırlığına 
baılanılmııtır. 

Yabanu mekteplerde okuyan 
Türk vatandaşı talebeler 

İlk ve orta dereceli yabancı mek
teplerinin ilk kısımlarına devam e· 
den ve yabancı tabiiyette bulunan 
talebelerden Türkiye Cün · .uriyeti 
vatandaşlığına geçenlerin kanunen 
türk mekteplerine devamları icap e
derken gene yabancı ilk mekteplere 
devam ettikleri anlaşılmıştır. Maarif 
Vekaleti bu kabil talebeyi yabancı 
ilk mekteplerin tasdikname ile mek
teplerinden ayırmaları ve keyfiyeti 
maarif idarelerine bildirmelerine ka
rar vermiştir. Maarif idareleri ayrıca 
yabancı ilk mekteplerde okuyan bu 
gibi talebe bulunup bulunmadığını a· 
raştıracaklardır. 

İnhisarlar idaresi Eğe'de 

şaraplık üzüm ahyor 
İzmir, 15 a.a. - İnhisarlar idaresi 

İzmir civarı bağcılarından §araplık Ü 
züm satın almıya başlamıştır. İdare 
bu yıl fazla şarap yapacağı için bir 
milyon kilo misket ve çekirdeksiz U -
züm satın alacaktır. Üzümler için tes
bit edilen mübayaa fiyatı çekirdek • 
sizler için 3 ve 5, misket üzümleri için 
sekiz kuruştur. Müstahsiller bu fi -
yattan memnundurlar. 

'ı 

Tiyatro, sinema ve konser 
duhuliyelerini 

belediye tôyin edecek 
Bu müesseselerden damga, tayyare ve belediye · 

resiınlerile darülaceze hissesi olarak, bilet 

bedelleri üzerinden yüzde on resim alınacak 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden devlet ve belediyelerce 

alınmakta olan damga, tayyare ve belediye resimleriyle Darüla
ceze hisselerinin miktarına ve alınma şekline dair olan yeni ka
nun, yürürlüğe girmiştir. Bu yeni kanunla, halkm bedii ihtiyaçla
rının tanziminde, mühim bir yeri olan bu müesseselerin mükelle
fiyetleri azaltılmaktadır. Maliye Vekaleti hu hususta bir izahna
me hazırlıyarak alakalılara tebliğ etmiıtir. 

Yeni hükümlere göre tiyatro ve duğu takdirde bir kat resim mikta
sinemalarla konserlerin bilet bedelle· rında ceza alınacaktır. 
ri Uzerinden damga, tayyare ve bele • 
diye resimleriyle darUlaceze hissesi Duhuliyeyi belediyeler tayin • 
olarak bir kuruştan aşağı olmamak Ü· edecek 
zere yüzde on resim alınacaktır. Res- Yeni kanun mucibince alınacak re• 
mi~ hesa.bın~a yirmi. P~:adan aşağı j sim, bilet bedeline dahil edilemiye
kesırler yırrnı paraya ıblag olunacak- cek ve biletler üzerinde gösterile.rni
tır .. B.ilet bedelin~en maks~t, bu vergi yecektir. Buna riayet edilmemesi ve
harıcınd~ . duh\ılıye Ucretı olarak bu ya yukardaki eğlence yerlerine para-
mahallerı ışletenler tarafından alınan 8 t ·1.::tl ü tl · 1 

t d 
ız veya en.zı el ı ere e gıren ere 

paranın amaını ır. d · · 
O d 1 

. d 
1 

b 
1 

otur ukları mevkıe göre pul veya mat 
r uev erın e ya nızca su ay ar b d • · · • 

e ask ~ 
1 1 .

1 1 
• f 1 u amgayı havı bılet verılmemeıı ha· 

v erı memur ar a aı e erı ert e - . 
r 'ne g ·· t .1 . 1 d . lınde 6 ıncı maddede yazılı cezalar 
ı os en en sınema ar an resım a- t tb• k 1 kt . a ı o unaca ır. 
lınmıyacaktır. Bu sınemalara, dışarı-
d 

Tiyatro, sinema ve konserlerden 
an ücretle sivillerin girmesi memnu-

dur. Hayır cemiyetleriyle, spor ku _ mevki itibariyle alınacak dühuliye ile 
lüpleri, mektepler ve halkevleri ta- reti belediyeler daimi encümenince 
rafından tamamen parasız olarak hal- tayin olunacaktır. Köylerde ainema 

ücretleri bütün resimlerden muaftır. ka verilen konser ve temsiller ve gös-
terilen filmler resme tabi olmıyacak- Maliye veya Dahiliye Vekiiletlerince 
lardır. Bu resim biletler il.zerine Ma- yaptırılacak tetkikat neticesinde, bu 
liye Vekaletince bastırılacak hususi ücretlerin yüksek tayin edildiği anla
pulların yapı§brılması suretiyle alı - şılırsa ücretlerin münasip hadde in· 
nacaktır. Pullar damga reımi kanunu dirilmesi Dahiliye Vekaletince bele
hükmil dairesinde ip\al edilecektir. diyelere tebliğ olunacaktır. Tetkikin 
Maliye Vekaletince tayin olunacak istinat ettiği hesap unsurlarına bele
yerlerde resmin biletlere matbu dam- diye1erin itirazı bulunduğu takdirde 
ga vazı suretiyle istifası mecburidir. ikinci bir tetkik icrası için miiracaat
Ream.in tahsil ve kontrolü maliye me- ta bulunabilecektir. Bu ikinci tetkik 
murları tarafından icra edilecektir. neticesine göre bulunacak miktarlara 

İnzıbat ve kontrol için alakadar belediyelerce ittiba mecburi olacaktır. 
makamlarca memur edilenler hariç ol- Belediyelerce tayin olunan bedel_ 
mak üzere yukarıdaki yerlere parasız den fazla duhuliye ücreti alanlardan 
olarak veya tenzilatlı ücretle giren. birinci defası için 100 lira ceza alına
Jere, oturdukları mevkiin bilet bede- caktır. Tekerrüründe bu ceza beş mis
line göre alınması lazım gelen vergi line çıkarılacaktır. 

ıniff~lrb'verl1kei1~m1111ı ~! mİif'o~'ın}Ia llllfı\~ııy\fz1r'e ôtüzu tayya-

' İzmir, 15 a.a. - Bir kaç gündcnbe· tır. re resmi, yüzde yirmisi belediye Iiis
sesi, yüzde otuzu Darülaceze hissesi 
olarak tefrik ve damga ve tayyare re• 
simleri ait olduğu fazla irat kaydolu
nacaktır. Darülaceze bulunan yerler· 
de Darülaceze hissesi bu müesseseye 
ve belediye hissesi de belediyelere, 
tahsil edildiği ayı takip eden ayın on 
beşinci günü akşamına kadar tediye 
edilecektir. Darülaceze bulunmıyan 

yerlerde belde halkından fakir ve yar 
dıma muhtaç olanlara yapılacak yar• 
dımlara sarfedilmek il.zere Darülace
ze hissesi dahi belediyelere verilecek 
tir. Bu resmin tahsil ve kontrolünden 
dolayı belediye Darülaceze ve köyler 
den hiç bir masraf alınmıyacaktır. 

ri Küçük Menderes vadisinde kaza ve 

nahiyelerde yapmakta olduğu tefti§ -

ten dönen vali Etem Aykut, gazete -
cilere yaptığı beyanatta, umumiyet i
tibariyle teftişlerinden memnun oldu
ğunu memurların ve halkın elbirliği 
ile iyilikler ve yenilikler için çalış • 
tıklarım söylemiş ve gördüğü bazı ih· 
tiyaçları temin etmek için de iktiza 
eden tedbirleri alacağını bildirmit • 
tir. 

İ ~mir,de yaş üzüm 

satışına başlandı 
İzmir, 15 a.a. - Bugün ilk olarak 

20 bin kiloluk bir parti yaş üzüm Lon 
draya sevkolunmak üzere motörle Ka
raburundan Selanik'e gönderilecek -
tir. 

Kooperatifler dış piyasalara yaş 
meyva ve bilhassa yaş üzüm ihracı i
çin tertibat almaktadırlar. Bugün ya
pılan sevkiyatı diğerleri takip edecek
tir. 

Bu senenin ilk kuru incir mahsulü 
ayın 22 inci salı günü Aydından mar
şandizle İzmire s~vkedilecektir. 

Ceza hü.kümleri 
Yukarıdaki yazılı yerlere 

1 - Bilet kullanılmaması veya bi -
let kullanıldığı halde üzerine pullar
rın yapı§tırılmaması veya mı.tbu dam
ga vurdurulmaması halinde bu ma
halleri işletenlerden her oyun veya 
konser devresi için bu mahallerin ala
bileceği müşteri sayısı kadar yerine, 
her biri iki lira hesabiyle resim ve 
bunun 5 misli ceza alınacaktır. 

2 - Duhuliye ücreti alındığı hal • 
de bilet verilmemesi veya satılan bi
letlerin müşteriden alınarak yeniden 
satışa çıkarılması hallerinde verilmi· 
yen veya mükerrer satılan her bilet 
için tahakkuk ettirilecek resim ve a
lınan ücretten eksik bedelle bilet ve-
rilmesi halinde alınan ücrete göre 
noksan alınan resim, bilet başına beş 
liradan aşağı olmamak üzere beş kat 
cezasiyle birlikte tahsil edilecektir. 

3 - Biletlere duhuliye ücretine gö
re yapıştırılması lazım gelen puldan 
noksan pul yapıştırılmış olduğu tak
dirde noksana ait resim, 25 kuruştan 
aşağı olmamak üzere beş misli cezası 
ile birlikte tahsil olunacaktır. 

4 - Biletlere yapıştırılan pulların 
iptal muamelesi kanuna muhalif ol· 

Yeni kanun mucibince alınacak ce· 
zaların takip ve tahsilinde damga res
mi kanununun 11 ve 12 inci fasılla· 
rında yazılı hükümler tatbik oluna· 
caktır. 

Memleketimize dışardan ithal edi. 
lecek olan filmlerin gümrük resmin. 
de, icabında tadilat yapmıya İcra Ve· 
kWeri heyeti selfilıiyetli bulunmak
tadır. Yapılan tadilat bir ay içinde 
Büyük Millet Meclisinin tasdikine 
arzolunaeaktır. 

Çocuk Esirgeme 
değişmeler oldukça, bizzat piyasaya 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
arzettiğimiz hizmet ve eşya bedelle -
rinde zikzaklar meydana geldikçe, 
aynı gelirlerle daha mütenevvi ihti -
yaç maddeleri temin etmek mecburi -
yetinde kaldıkça, gayet tabii ve za -
ruri olarak muhtelif ihtiyaç kalemle· 
rine atf~ttiğimiz kıymetler değişir, 
evelce nisbeten (yüksek bir bedel) ü
zerinden aldığımız bir maddeyi bu 
zaruretlerin tesiriyle bir az daha (u
cuz) almak ister , satıcılarla karşı kar
şıya geldiğimiz zaman pazarlık ya • 
parak onlara da bu mecburiyeti inti
kal ettirmek isteriz. Bizce pazarlık 
denilen hadiseyi müstehlikler bakı • 
mınd3n meydana getiren en mü -
him, en müessir amil budur. Talepte 
istikrarsızlık, gelirlerdeki değişiklik· 
ler, aynı bütçe ile yeni yeni ihtiyaç
ların tatmini zarureti, arzı da aynı 
istikrarsızlığa sevkeder. Aynı inhi -
nalan göstermek mecburiyetinde bı

rakır. Bu vaziyet bilhassa az serma -
yeli (seriüsteessür) satıcıya derhal 
akseder. Talebin zikzaklarını takip 
etmiye, elindeki malı muayyen za -
manda çıkararak cirosunu temin ey
lemiye mecburdur. Aksi takdirde ma· 
: ı bozulur, mevsim geçer, yahut ma
li ihtiyaçlarını karşılıyamaz. Bu sa • 
tırlarla pazarlık denilen h§.disenin 

Kurumunun teşekkürü 
Mesleğin can sıkan 

tarafları 

Her mesleğin kendisine göre 
zevkli, heyecanlı fakat ayrıca da 
can sıkacak tarafları vardır : 

Mesela doktor musunuz? Ekse
riya vazifeniz dışında rahat nefes 
almanıza imkan yoktur. işinizi bi
tirip de bir eğlenceye, bir toplantı
ya gidecek olsanız gene orada si
zi rahatsız ederler : 

- Bizim çocuk b<.ıgünlerde bir 
diyare oldu, acaba neden doktor 
Bey? 

- Dün akşam hiç iştiham yok 
tu. Zaten kaç ügndür öyle ... Acaba 
neden doktor Bey? 

- Ôksürüyorum acaba neden 
doktor Bey ? 

Bunların arasında dilini : 
- A a a a ... diye çıkarıp : 
- Dilim de bugünlerde bir ka-

rış pas içinde. Acaba neden doktor 
Bey diye soranlar; veya bacağın-~ 
daki tahtakurusu ısırığını yara 
zannedip sizden deva soranlar var
dır. 

müstehlik kitlelerin gelirlerinde, ha- Gazeteci misiniz? O halde dün-
yat şartlarında vukua gelen bir deği- ya vukuatından ~rkesten en çok 

siz malumat sahibisiniz: 
- Harp patlıyacak mı ne dersfo? 
- Bu Danzig mesel~si hallolu-

nacak mı? 
- lkinci bir Münib imkanı var 

mı? 

- işler fena gidiyor. Tiyençin 
meselesi de bir türlü halledileme
di. Acaba lngiltere ile Japonya 
tutuşacaklar mı? 

Hepsine ayrı ayrı cevap vermek 
mecburiyetindesiniz. Yoksa gaze
teci olduğunuzdan siz mahcup ka
lırsınız. 

Halbuki mimar gibi, bakkal gibi, 
memur gibi doktor da, gazeteci de, 
sanatkar da velhasıl herkes işini bi
tirdikten sonra sade kendi istediği 
mevzularla, kendinin zevk alacağı 
şeylerle vaktini geçirmek ister. 

Bu münasebetle aklımıza gel
mişken şu küçük hikayey/ anlata
lım : 

• 
Meşhur fransız tiyatro muharri

ri ve artisti Saşa Gitri bir gün bir 
kaç ahbabı ile yemek yiyormuş. 
Saşa Gitri'nin çok nüktedan bir a
dam olduğunu bilen ev sahibi ka· 
dın: 

- llla ki tuhaf bir hikaye anlat 
da gülelim! dı·ye tutturmuş. 

Tuhaf hikaye anlat deyince, in
san ne kadar tuhaf hikaye bilse 
hepsi aklından kaçar. Saşa Gitri o
nun mesleğini, yedirdiği bir yemek 
mukabilinde istismar etmek istiyen 
ev sahibini ; 

- Olur! Sonra anlatırım diye 
atlatmak istemiş. Fakat misafirler 
meyanında bulunan bir general da 
ısrara başlayınca Saşa dayanama
mış ve demiş ki : 

- Peki anlatırım. Fakat general 
eveı& bir top atsın da ondan son-
ra .. 

Evet, toplantılarda her meslek 

sahibinin kendi mesleğine ait bir 
şeyden bahsetmesi ve yahut o mes
leği yapması icap ederse, evela ge
neralin top atması, mimarın bir ev 
yapması, bakkalın terazi ile mal 
tartması, gazetecinin makalesini 
ezberden okuması, doktorun da on-
dan sonra kendisinde bir hastalık 
vehmeden adamın paslı diline bak-
ması lazımdır. 

Çünkü meseli gazeteci iseniz si-
ze : 
' 

- Ne var, ne yok? Dedikleri za-
man: 

- Hiç bir şey! derseniz ertesi 
günü 12 sayfa gazetede, nasıl olsa 
kolon kolon yazı çıkacağını hesap 
edenler üstelik size kızıyorlar da ... 

*** 
Keskin sirke 

lzmir'de bir kadın, genç ve 
güzel bir kızm, kocaamı baıtan çı
kardığı vehmine kapdmı§, kızca• 
ğızın arkasına takılmıı. Onu ra
hat, huzur yüzüne hasret bırak
mı§. Kızcağız nereye gitse : 

- Seni gidi, seni! Bu süs, bu 
ııkhk hep benim kocama değil 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

Hayırseverliğiyle Kocaeli vilaye
tinde sevilen Bay Rauf Eksat Göl

cükte 1500 M. M2 arazisini Kurumu

muza teberrü etmiştir. Gene muhte -
lif yardımlarına ilave olarak eski Kü

tahya saylavı Bay Ragıp Soysal ta -

rafından 100 lira, Niğde vilayetinin 

Aksaray kazasına tabi Eskil köyün -
den vasiyeti olarak 18, gene aynı köy 
den Bay Ahmet tarafından 20 lira 
Kurumumuza teberru edilmiştir. 

Yurt yavrularını koruma uğrunda 
yüksek duygulu sayın yurttaşlarımı
za Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi yurt yavruları namına te
şekkürlerini sunar. 

mi? diye arkasına takılıyormuş. 
Nihayet geçen günü de gene 

kızın arkasına takılmış, kız kaç
mı§ evine girmif. Kıskanç kadın 
evin önüne gelmi§, bağırmı§1 r .ı

iırmıf, nihayet tırakkadak düş
müı bayılmıı ve ölmüş. 

Kedc:in sirke kabına zarar dar
bımeselinin hikayeleıtirilmiı ıek· 
1i ı 
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DÜNYA HABERLERi 
Tren suykasllnın 

Alman gazetelerine göre 
failleri aranıyor 

Nevyork, ıs a.a. - Navada'da vu -
kubulan Aerodinamik lüks tren ka -
zasından sonra bu hatta seyrüsefer 
temin edilmiştir. 

Salzburg görüşmeleri 
• • 

ımıs 
~ 

mihverin son ihtarı Bu vahim suykast faillerini aramak 
Üzere polis müfrezeleri Nevada mın
takasında ve Kaliforniya'da araştır· 
ll'lalar yapmaktadırlar. Milletler Cemiyeti Komiseri 

Danzig 
bildirmiş 

6 kiti tevkil olunclu • I • Hitler'e lngiltere nın 
Reno • Amerika - , 15 a.a. - Eve -

lisi gün Şikago'dan hareket eden lüks 
treninin yoldan çıkmasını intaç et • 
ll'lek cürmü ile şüpheli altı kişi tev
kif olunmuştur. Bunların arasında 
bundan iki sene evci bir tren kaza
&ında ayağını kaybeden ve şimendi -
ferlerden intikam almağa yemin et -
ıniş Donclur adında sağır ve dilsiz 
bir adam da vardır. 

hakkındaki görüşünü 

Enkaz kaldırılırken yeniden iki ce
ıet meydana çıkmış, bu suretle kaza
da ölenlerin sayısı 24 e çıkmıştır. 

Dizel motörü ile işliyen mezkur 
trenin inşası için iki buçuk milyon 
dolar sarfedilmişti. 

Bir zanlı •alıverilcli 

Nevyork, 15 a.a. - Luxexppr~s 

trenine karşı yapılan suykasdın faıl
lerini bulmak bahsindeki bütün araş
tırmalar bu ana kadar bir netice ver
Jl)emiştir. 

Zan üzerine tevkif edilen La Dou· 
ceur, kaza ile alakası olamıyacağını 
isbat etmit ve bunun üzerin,.. •:ııtıve -
tilmiştir. 

Yugoslavya 
ve İtalya 

Roma, 15 a .a. - Yugoslavya Başve
kili Tsvetkoviç, Musolini'ye gönder
diği bir telgrafta, Yugoslavya mille
tinin, italyan - yugoslav işbirliğini 
artırmak ve umumi refah ve beşeriye
tin terakkisi uğrunda bir enternasyo
nal emek birliğinin teminini istihdaf 
eden gayeleri ahenkli kılmak için, 1-
talya ile olan dostluk münasebetleri
ni kuv.etJenr'ı'rmek ve derinleştirmek ..... çu1~ır ı--or an111"'""""' .... ••• 

Almanya boyuna kau~uk 

safin ahyor 
Londra, 15 a.a. - Niyuz Kronik! 

gazetesine göre, Almanya ingiliz pi -
~asalarından külliyetli miktarda kau
çuk satın almakta ve bunların bu ayın 
sonundan eve! Almanyaya tesliminde 
israr göstermektedir. Ağustosun ba
§tndanberi Almanyanın İngiliz piya
lalarından aldığı kauçuk miktarı üç 
bin tonu bulmuştur. 

Londra piyasaları aynı müddet için
de Almanyaya 7.500 ton bakır ve 5000 
ton kurşun satmıştır. 

lzmir fuar1 hazırhğı 

tamamlanmak üzere 
1 İzmir, 15 a.a. - Fuar hazırlıkları • 
.An ikmali için KUltür park dünden 
itibaren halka kapanmıştır. Dün fua
ra iştirak edecek olan bir çok istan -
bullu ekspozanlar Ege vapuru ile şeh
rimize gelmişlerdir. 

Berlin 15 a.a. _ Alman matbuatı, 
' t lyan _' alman müzakerelerini bahis ı a 

1 
. . 

mevzuu ederek Danzig mese esının 
mutlak surette halledilmesi lazımgel
diğini ve bu hususta bir karar da ve -
rilmek üzere olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazeteler, italyan matbuatının 
formülünü tekrar ederek hulasaten 
Salzburg görüşmelerinin ~ihver .~7v: 
Jetlerinin son i ' -ınnı teşkıl ettıgını 

yazmakatdır. . 
Börsenzeitung, diyor kı : 
"Demokrat memleketlerde çıkan 

gazetelerin teliişı bu memleketlerin 
siyasetlerini bir çıkmaza soktuklarını 
göstermektedir. _ . . . 

Danzig şimdi oldugu gıbı ılhak e
dileceği güne kadar Avrupa için bir 
mesele teşkil edecek ve kimse bizi, 
Almanya ile ltalya'yı, bu meseleyi 
halletmekten menedemiyecektir. 

Mihverin cenubu şarkide takip et
tiği politika açık ve maliimdur. Bu 
istikamette şaşırtma hareketleri yapı
lamaz. 

Bizim için Danzig, mihver siyaseti
nin çerçevesi i~nde ilk planda bulun
maktadır. 

Burkharcl Hitler'le ne konu§tu ? 

Londra, 15 a.a. - Alman - İtalyan 
görüşmeleri kadar Hitler - B~r~hard 
mülakatı da ingiliz matbuatı ıçın ka
ranlıkta kalmaktadır. 

Sabah gazeteleri, milletler cemiyeti 
komiserinin Berhetesgaden'e gitme -
den evel Londra'dan talimat almamış 
olı:naıına rağmen Hitler'e İngiltere 
hükümet\nin katiyetle verdiği karar
ı,.., h:ıldrnı.ıfa malUmat verecek vazi -
yette oldugunu yazmaktadırlar. 

Geri kalan şey, Burkhard'ın yaptı
ğı mülakattan ne gibi bir intiba edin· 
diğini ve bilhassa bundan sonra ne 
yapacağını tayin etmekten ibarettir. 

lngiltere'nin vaziyeti sarih 
Londra, 15 a.a. - Danzig meselesi 

hakkında Taymis diyor ki: 
"İngiliz hükümetinin vaziyeti kati

yen sarihtir. Eğer Polonyalılar için 
kabul edilir muslihane bir tesviye su
reti bulunabilirse bundan Polonyanın 
dostları herkesten ziyade memnun o
lur. Fakat Polonya, Danzig statüsü
nün bir taraflı olarak değiştirilmesi 
teşebbüsüne karşı gelmek mecburiye
tinde kalırsa İngiltere derhal mütear
rız aleyhine Polonyanın yardımına 
koşacaktır. İngilterenin Polonya hak 
kında esasen şüphe götürmiyen teah
hütleri, ihtiyatkar garanti yerine kati 
bir ittifak şeklinde tanzim edilmeğe 
başlanmıştır . ., 

Bir tavaHut yapıldı .mı? 
Taymis, Polonyanın ltalya'ya mü

racaat ederek tavassutunu istediğine 
dair çıkan haberleri tekzip etmekte 
ve asıl İtalyanın Polonyaya tavassut 
teklifinde bulunduğunu ve Polonya-

Adana' da 

İngiliz 

nın da cevaben, Beck ve Smigly -
Rydz tarafından söylenen nutuklara 

tetkik yapan hiç bir şey ilave edemiyeceğini bil -

seyyahlar 
Adana, 15 a.a. - İngiliz Avam Ka

ınarası azasından Tohannarvey ve 
ingiliz üniversite gençlerinden Herpa 
get ile Gepenery şehrimize gelmişler 
'Ve tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Misafirler belediye tarafından mi -
safir edilmişlerdir. Kendilerine Parti 
tarafından bir ziyafet verilmiştir. Mi
safirlerimiz, vilayeti, partiyi, beledi
yeyi ziyaret ve şehrin muhtelif yerle

dirdiğini yazmaktadır. 

Deyli El<spres gazetesi, müzakere 
yolu ile bir anlaşmıya varılabileceği 
kanaatindedir. 

Manchester Guardian, vaziyetin sü
kunet bulacağına dair ortada hiç bir 
alamet gözükmediğini kaydediyor. 

Niyuz Kronik) de şöyle yazıyor: 
"İtidal yolunda yapılan telkinler 

bizi ne kadar memnun ederse etsin 
Hitler'in uzlaşmalara asla riayet et -
mediğini hatırlamamız lazımdır. Bu 
telkinleri Berlin'den geldiğine naza-

rini gezmişlerdir. 
B. Tohaarvey ve iki 

lstanbula gitmişlerdir. 

ran, nihai hamleyi yapmak üzere bir 
talebe bugün gösteriş ricatı suretinde telakki et-

Teşekkür 

mek gerektir . ., 

Burkharcl lngiltere'ye mülakatı 
bilclircli 

Londra, 15 a.a. - Salahiyettar in-
Hazin gaybubetiyle bizi derin ke - giliz mahfillerinde beyan olunduğu · 

derde bırakan sevgili annemizin ve na göre, milletler cemiyetinin Dan
kain validemin gerek cenaze merasi - zig komiseri Burkhart, Hitler'le yap
rtıinde bulunmak ve gerekse mektup tığı mülakatı ingiliz hükümetine bil
'Ve telgrafla ve bizzat ziyaret suretiy- dirmiştir. Fakat İngiltere hükümeti
le beyani taziyet eden akraba, ehibba ne Danzig meselesinin halli hakkın -
\re dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür et- da ne Burkhart'tan ne de herhangi 
tniye büyük teessürümüz mani ol - başka bir yerden teklif yapılm11 de-
du aundan cümlesine derin teşekkür - ğildir. . . 
leri'mizi sayın gazeteniz vasıtasiyle ar Resmi ingiliz mahfıllerı, Burkhar-
ıederiz. d'ın lngiltereye gerek bu kere yaptı-

0 ~ ıı · Şakir Abdurrahim Se· g~ ı gerek ileride yapabileceği tebligat gu arı. , , . . 
Jim Süter. Damadı: Faik Barştı . hususunda sıkı bır ketumıyet muha -
rıcı. (3059) J faza edileceğini t~ih etmektedir. 

Burkha.rcl H itler' e İngiliz 
görüşünü bilclirmi§ 

Diplomatik mahfillerde, Burk-
hard'ın Londra'ya gelmek niyetinde 
olduğuna dair bazı gazetelerin neşri
yatı hakkında ademimalfımat beyan 
olunmaktadır. 

Gene s · "lildiğine göre, Burk-
hard, İngilt ~ı .! 'ye milletler cemi~e
tinde Danzig i şini tetkike mem~r. uç
ler komitesinin mazbata muharrırı sı
fatiyle Hitler'in davetine ıcabet ede
ceğini haber vermiş ve lngil~ere de 
aynı sıfatla Burkharda Danzıg hak
kındaki görüşünü bildirmiştir. Bu 
görüş Çemberleyn ve Halifaks tara
fından izah olunduğu şekildedir İşte 
bu suretledir ki Burkhard, Hitler'le 
görüşürken İngiliz görüşünü izah et
miş ve buna kendi şahsi intıbalarını 
da ilave eylemiştir. 

Polonya gazetelerinin tel•irleri 

Varşova, 15 a .a. - Gazeteler, _mil~ 
letler cemiyetinin Danzig komıs~rı 
Burkhard'ın Berchtesgaden'de Hıt
ler'le ne yapmış olabileceğini araştır
makla meşguldür. 

Gazeteler, milletler cemiyeti ~o -
miserının Hitler'le görüşmek nıye

tinde olduğunu bilmiyen Polon~a'nı_n 
kendi adına mezkur komisere hıç bır 
iş tevdi etmediğini ve bu seyahatin 
asla Polonya ile Burkhard arasında 
görüşülmediğini yazıyorlar • 

''Danzig için ölmiyeceğiz?,. 
Paris, 15 a.a. - Fransız matb~tı 

bugün de gene Alman - İtalyan ınü -
zaker eler iylc meşgul olmaktadır. 

ÖVr şöyle yazıyor : -=---=-~ 
"Hepimiz biliriz ki, ne biz, ne de 

almanlar Danzig için ölmiyeceğiz. 

Eğer ölürsek, hem biz, hem de onlar, 
bunun sebibi Hitler'in vaktiyle o ka· 
dar şiddetle tenkit ettiği ikinci Vil • 
helm'in siyasetini aynen ele almıt ol
masıdır. Hem de daha kötü şartlar al
tında, çünkü bugün 1914 te olduğu 
gibi ne İngilterenin vaziyetinden, ne 
de Rusyanın ve hatta Amerikanın ka
rarından şüphe edilemez. Eğer yarın 
Hitler'in iradesiyle ve Musolini'nin 
muvafakatiyle bütün Avrupa yeni 
bir harbe atılırsa, Danzig için değil, 
boşu boşuna ölmüş olacaktır. Bu ise 
manasızlığın son perdesi olur.,, 

Ürkütme ve maneviyatı 
bozma mücaclelesi 

Popüler de şöyle yazıyor : 
"Salzburg'dan sonra ve Hitler'in 

yakında söyliyeceği nutka intizaren 
ürkütmek ve maneviyatı bozmak mü
cadelesi gitgide §iddetini arttıracak
tır. Bu mücadelenin neticelerine gö
redir ki Hitler söyliyeceği nutukların 
metnini tesbit edecek ve hareketleri
ni tahdit eyliyecektir. Evela resmi 
mahfillerden güya iftaat yoluyla İ
talya ve Almanya'nın gizli askeri ha
zırlıklarına dair haberler çıkarılacak, 
aynı zamanda sulh planlarına, konfe
rans projelerine, muhtemel anlaşma
lara, diktatörlerin sulh niyetlerine 
dair şayialar dolaştırılacaktır. Ve da
ha şimdiden de başlamıttır. Maksat 
bir yandan tehdit ederken diğer ta
raftan efkarıumumiyeyi karıttırmak· 
tır. Soğukkanlı ololım.,, 

Yüksek komiserin beyanatı 

Danzig, 15 a.a. - Berthtesgadenden 
dönmüş olan Milletler Cemiyetinin 
Danzig yüksek komiseri Dr. Burk 
hard, bugün öğleden sonra yabancı 
gazetecilere aşağıdaki yazılı beyanatı 
vermiştir: 

"- Cenevreye gitmedim. Milletle! 
Cemiyeti genel sekreteri ile biç bir 
görüşmede bulunmadım. Londra'ya 
gitmek niyetinde değilim. Yalnız Al· 
manya'da az bir müddet kaldım ve bu 
esnada Hitler'le Danzigi alakadar e
den dahill meseleler üzerine kıaa bir 
görüşme yapmak fırsatını buldum,, 

Dr. Burkhardt, gazetecilerin ıordu
ğu mütead~it s~al~~re c~va_p olarak da 
ayrıca şu sozlerı soylemıştır : 

"- Danzig meselesinin sulh yolu 
ile halledilebileceği ümidini kaybet -
medim. Polonya umumi komiseri B. 
Şodaki ile Danzig ayan reisi B. Grei -
serin serbest şehri alakadar eden bazı 
meseleler üzerine yarın ilk bir görüş
mede bulunmaları pek müıtebat de -
ğildir.,, 

Sovyet - Man~u smmnda 

ÇarpıŞmalar 

devam ediyor 
Tokyo, 15 a.a. - Asahi gazetesi 

yazıyor : 
Hsinking'den aldığımız malfimata 

göre, Sovyet - Mogol kıtaatı Nomon· 
han etrafında japon kuvetlerine taar
ruzda devam etmektedir. Burada 27 
mayıstanberi kanlı çarpışmalar ol
maktadır. Sovyetlerin Holstein neh
rinin sağ ve sol sahillerinde mevzile
rini tarsin etmek yolundaki gayret -
leri her defasında akim bırakılmıştır. 

7 ağustos gecesi bin kadar sovyet 
piyadesi süngü ile bir taarruz_d~ bu -
lunmuşlarsa da 80 ölü verdırılerek 

ricat ettirilmişlerdir. 

Vaziyet el eği§mecl i 
Hsinking, 15 a .a. - Domei ajansı, 

Nomonhan gölü civarında hudut va
ziyetinin değişmediğini bildirmekte· 
dir. 

Holstein nehrinin sağ sahilinde 
japonlar muntazam Çin kuvetlerinin 
ve çetelerinin müteaddit taarruzları
nı püskürtmüşler ve altı Çin tayyare: 
si düşürmüşlerdir. Japon tayyarelerı 
de ayrıca 15 Çin tayyaresi d~ş~r~~ş
tür. Japon tayyarelerinden ıkısı us
süne dönmemiştir. 

Sovyetler Uzak • Şark orclusunu 
kuvetlenclircliler 

Moskova, 15 a.a. - Biribirini it
mam eden haberlere göre, Sovyet hü
kümeti, dış Mogolistanda vukua gel
mekte olan çarpışmalar sebebiyle, U
zak - Şark ordusunu mühim surette 
takviye etmiştir. Yalnız, takviye kıta
ları, Ural dağlarının şarkındaki gar
nizonlardan alınmıştır. 

Kuvetli bir taarruz mu bcqlıyor? 

Şanghay. 15 a.a. - Tiençin'de bu
lunan bütün italyan ve alman gaze • 
tecileri, Tokyodaki merkez büroların 
dan Mançukoya hareket emrini almış
lardır Gazetecilerin aldıkları bu em
rin, Mançukuo arazisinde bulunan 
Sovyet - Mogol kıtalarını geri püs· 
lt.i.irtrn .. ır \cin kuvetli bit: ~t"CUZ\U\ 

pek yakında yapılacağından ileri gel
diği sanılmaktadır. 

Slovakya' da 
Almanya aleyhinde 

bir nümayiş 
Bratislava, 15 a.a. - Burada cefe -

yan eden bir futbol maçı esnasında 
Almanya aleyhinde bir nümayiş ya -
pılmıştır. 

Bratislavadaki alman ekibi halkı 
nazi usuliyle selamladığı esnada se • 
yirciler ıslık çalmışlar ve bağırmış -
tardır. 

"Grenzbote" gazetesi, 
yahudilerin sebebiyet 
yazmaktadır. 

bu ntimayişe 
verdiklerini 

Slovakya bir mıntakayc geri 
İstiyor 

Bratislava, 15 a.a. - Nazilerin na
şiri efkarı olan "Grenzbote" gazete
sinin bildirdiğine göre umumi bir iç
timada bir nutuk irad eden Slovakya 
propaganda şefi Sano Mach, geçen ac
ne Slovakya tarafından Polonyaya 
terkcdilen "Javariına" mıntakasının 
her ne bahasına olursa olsun Slovak
yaya avdet etmeıi lazım geldiğini 
söyliyerek demiştir ki : 

"- Slovakya, icap ettiği zaman si· 
laha sarılmıya a:zmetmi§tir.,, 
İçtimada bir kaç alman gazete~isi 

hazır bulunmuştur. 

Bir Nazi Lehli 

bir polisi öldürdü 
Varşova, 15 a.a. - Katoviç civarın

da kain Szarlcj'de bir leh - alman ha
disesinin cereyan ettiği resmen bil
dirilmektedir. 
Alınan ekalliyetine mensup ve Po

lonya'da "Jungdeutsche Partei,, is
mindeki nazi teşekkülü azasından 
Paul Kautta isminde biri Martin A
admezik isminde mevkuf polonyalı 
diğer bir naziye refakat etmekte olan 
polis memuru Victor Szwagil'e taban
casiyle ateş ederek öldürmüştür. Ka
til .Kautta yakalanmıttır. 

Satı§ı ycuak eclilen gazeteler 

Varşova, 15 a.a. - Polonya makam
ları ekserisi alman olmak üzere 25 ga
zete ve me~muanın satılmasını menet
mişlerdir. Menedilen diğer gazeteler 
arasında iki Moskova gazetesi, Bra
tislava'da intişar eden rusça bir ga
zete ve Paris'te Çek'çe çıkan bir ga
zete bulunmaktadır. 

CUMHURİYET 

Ordumuzun manevralan 
(Naima mıhına) muharriri, türk ordu

sunun, sulh zamanında, manevra yapar -
kcn hiç bir dost ve ko~~u devlete k~r
şı tehdit değil, nümayış yapm~yı b1lc 
aklına getirmediğini, bu scnckı Tra~a 
manevralarında Bulgaristna karşı b~r 
tehdit manası aramanın çok minsız: .~ır 
şey olduğunu söyledikten sonra, turk 
ordusunun nümayiş v korku~~ v!"~ıt~
sı değil, vatanın müdafii . ve ıstı~lalımı
zin nigehbaru olduğunu ızah edıyor ve 
türk ordusunun her zamandan daha faz
la olan kuvctini tebarüz ettirerek "Bu 
münasebetle kahraman ordumuza can • 
dan sevgilerimizi bildirmeyi b.i.r va.zifc 
addeder, bu sıcak ağustos gunl':rınde 
ter döken arslanlarımıza muvaffakıyet • 
!er dileriz,. diyor. 

VAKİT 

Matbuatımızın hüriyeti 
Hasan Kumçayı, bu başmakalede, E

büzziya Zade Vlidin, makalsinc mevzu 
ettiği matbuat serbestisi bahsinde "~id: 
dctli bir matbuat kanunu yanında nısbı 
bir serbesti sözünü sarfetmesi ve 15 
senedenberi 'iık dfa olarak hüviytini sa~
lamadan yazı yazabildiğini, bu serbestı
ye misal göstermesi münasebetirl~ "Ve
lid bey ne demek isti!.or?,, sual~!l' sora
rak "inkılabımızda dun ve bugun yok 
tur. Türk milleti geçen yıl bir mü~te~i
din arkasrndan göz yaşr dönmemıştır,, 
dedikten sonra geçen 15 yıl içinde türk 
inkılabının tü;k milletinin istediği bir 
matbuat hÜriyeti hüküm sürdüğünü, nc
tekim iki üç yıl eve] çıkan Zaman ıra -
zetesindeki yazıların da bugün matbuat 
hüriycti makale&i sahibine ait olduğunu 
hatırlatıyor. 

İKDAM 

Kuvetimizi bilelim ve ondan 
istifade edelim. 

Ebuzziya Zade Velid, bu başmakale -
sinde, içinde bulunduğum~ıı çok kor -
kunç ihtimallerle dolu vazıyet~ he: ş_cy
den evci kendi aklımıza ve bas~re.tımız.~ 
kendi maddi ve manevi kuvetımıze gu
venmek mecburiyetinde olduğumuzu 
söyledikten sonra Avrupa milltlcrinin 
son :ı:amanlarda bizimle anlaşma ya~ • 
mak hususunda tehalük göstcrmelenne 
sebep olan muhteşem tari?im~zi_n maddi 
ve manevi miruının ehemıyetını ve bo -
ğazların kıymcti.ni t.cbarüz cttiriy~r v~ 
yaşadığımız nazık gunlerde te~r~belı, 
faziletli ve buiretli milli rehb~rımı~ o
lan Milli Şefin etrafında bütun mıllct 
topianıp ayın hedefe yürüycre~, okm_e~ 
kavgasına tututmuı Avrupa mılletlerını 
barıştırmak ıibi necip bir emelle or
taya atılan türk milletinin bu zaferi de 
ka:ı11naca.i;ma. muhakkak nazariyle baka~ 
bileceğimizi izah ediyor. 

SON POSTA 

Sözle kurulan yeni bir Avrupa 
Muhittin Birgen, (Her g-ün) sütunun

daki makalesinde Dr. Göbelsin, Alman i
le İtalya tarafından mü5tereken kurula
cak yeni bir Avrupa mevzuu etrafında -
ki konferansı ele alarak, Avrupanın muh
taç olduğu yeni nizamın kurulacağı va
dini taşıyan bu sözleri memnuniyetle 
karşdamamıya imkan olmadığım ıöyle
dikten sonra, hadiselerin bu sözlerle ar
zcttiği tezadı tebarüz ettiriyor ve ba
his mevzuu nizamın ıöıden ibaret kal
mayıp bütün milletlerin eliyle kurulma
sı lüzumunu ileri sürüyor ve diyor ki : 
"Eğer bu yeni A vrupanın nizamını Al
manya ile İtalya kuracaklarsa bu işler 
için zahmete hiç lüzum yoktur, çünkU, 
içinde bulunduğumuz Avrupa zaten bu 
tarzda Avrupadan biri bulunuyor. 

AKŞAM 

Karadeniz sahilinde bir deniz 
rnektebi açmalıyız. 

Va-Nil, (Aksamdan akşama) sütunun
da, kara.denizlilerin denizcilikteki yük
sek istidatlarını tebarüz ettirdiği bu ya
z11ında bu istidadın hildayi nabit bir 
halde bırakılmayıp Karadeniz sahilinde 
bir de deniz mektebi açılması fikri.ıı.i ile
iler isürüyor. 

Disiplinli türk milletindeki 
anartı 

(Dikkatler) sütunu muharriri, roman
yalı misafirlerin Romanya kelimesini 
ıra:ı:etelerimizin bazı5ının (o) bazısının 
(u) harfiyle yazmasını hayretle karşıla -
malan münasebetiyle dilimizdeki anar -
ıiyi belirtiyor ve diyor ki: "Disiplinli 
milletin yalnız dil i•inde böyle hercü • 
merç içinde bulunma11 ne acınacak şey
dir. Bahusus ki dil, bir milletin en bi -
rinci temelidir. Bunu da ilim tesbit et -
miıı. 
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a.a. Matbuat s~rvisi 

YENİ SABAH 

içimizde yaşattığımız yılanlar 

Seri halindeki bu yazıların 4 numa:a7 
hsında, şehrimizdek i ita.lyan. mektcbını 
ele alıyor ve bu mckt~bın .~~r~ ~alebe • 
yi propaganda ile zchırledıgıı;ı . ı~ab _et
tikten sonra mektebtc Musolmının b':'s: 
tü bulunduğ~ halde Atatü:k'ün ~c .Mılh 
Şefin büstler! ?ulu~dıg~ soylıy~ -
rek "Musolinının bustunc ı tıı:_az etmı -
yoru:r:, fakat ondan evci E'.~~ Şef ~ta
türk'ün ve Milli Şef İnonu nun de bust
Jerini istemek hakkımızdır. Evela Ebe
di Şefe hürmet ve Milli Şefe t~zim, on
dan sonra Musoliniye seli.m,, dıyor. 

Gaz maskesi ve halk 
tHer sabah) sütunu muharriri, Kızı -

]ayın tayyare hücumlarına karşı halkın 
korunması için şükrana layik bir faali -
yetle çalışarak gaz maske.leri. l:'aptırıp 
sattrğınr sl:iyliyerek bu faalıyetını, halka 
da taksitle maske satmak suretiyle araş
tırmasına işretle, memur gibi halkın d~ 
gaz maskesi tutarını dfaten ödemektekı 
zorluğunu izah ediyor ve "İcap eden , 
teminatı vermek şartiylc hali bu kolay
lıklardan niçin müstefit olmasın,, diyor. 

Son günlerde 
HüseyinCahit Yalçın, bu başmakale • 

de Kont Ciano'nun Salzburg mülikatI 
bi; çok rnütalealar ~erdedilm~~i.!"e mey
dan açtığını, halbukı ne bu. mul~~ata ne 
de nakarattan ibaret resmı teblıgc faz
la ehemiyet atfetmek taraftan olmadı -
ğrm, bu mülakatın ~~k~n ~ir .~arbc i~.r~t 
tel:ikki edilemiyecegını soyluyor, mula
katın hariçten ziyade dahilde tesir yap
ı:nıya matuf olduğunu i:ı:ah ediyor. 

İtalyan propagandasının 
bütün iddiaları yalandır 

TAN 

Nizamettin Nazif, bu makalede, Esho 
de Syrie gazetesinin Hataydan kaçan 
muhacirler hakkındaki bir yazısını ele a
larak İtalyan propagandasından ibaret o
lan bu yazıdaki i ddiaları ccrhediyor ve 
Suriyedeki manda idaresinin bu satıl -
mış sütunları türk - fransız dostluğuna 
uygun bir ı:nürakabeye tabi tutulmasını 
istiyor, bu nevi neşriyatın bazı Mısır 
gaztelerinde de ırörüldüğünü söyliyerek 
İtalyan propagandasının "Mxsır gazete
lerini depederane dikkatinden mahrum 
etmediğine mi inanalım., diyor. 

lıtanblıl' da pasif korunma 
tedbirleri 

"Günün meseleleri" sütunu muharriri 
fc.hrimizde tayyare hücumlarına karşı 
yapılacak olan pasif müdafaa tedbirleri 
münasebetiyle lstanbulun, diğer Avru -
pa şehirlrine nazaran coğrafi vaziyeti &a• 

yesinde niııbeten az thlikedc bulundu
ğunu tebarüz ettirerek halkın korunma 
itinde kendisine dıiecn vazifeyi hakkiy • 
le ifa etmesi buna inzimam eden bir 
emniyet silihı olacağını söylüyor ve 
hazırlanmanın harp demek olmal'.fığını, 
bütün dünyanın yapmakta olduğu l>ir şe
yin tekrarından ibaret bulunduğunu, bu 
tcrübenin melhuz bir harp tehlike veya 
bir harp ihtimali ile hiç bir alakası bu.
lunmadığını izah ediyor. 

Hitler - Ciano mülakatının 
manası nedir? 

M. Zekeriya Sertel, bu serlevhalı ma
kalsinde, Kont Cianonun eveli Kont 
Ribbentrop)a sonra Hitlerle yaptrğı gö
rüşmelerin, günün en mühim hadiseleri 
olduğunu kaydettikten sonra, Bitlerin 
Nuremberg kongresi için hazırlanmakta 
bulunduğu şu günlerde vaziyeti aydın
latmak ihtiyacında bulunduğunu, bunun 
için de İtalya ile Almanya arasındaki 
baz:ı meselelerin halli llzım geldiğini, 
Kont Ciano mülakatında bu muallak me
selelerin görüşüldüğünü, totaliter dev -
!etler bu hususta kati kararlarım ver -
medikçe bir harbe girmekte acele et -
ı:niyeceklerini, onun için harp tehlik -
sinin bir müddet daha uzaklaşmış olma
sı ihtimali çok ol.duiunu söylüyor. 

Roma'da General Franko'yu 

karşılama haurhklan 
Roma, ıs a.a. - Eylülün son hafta

ları içinde burayı ziyaret edecek olan 
general Frankoyu karşılamak ve izaz 
eylemek için hazırlıklara ba~lanmıştır 
bu ziyaret esnasında bir çok mühim 
büyük tezahürler ezcümle Napolide 
bir bahriye resmi geçidi, Romada bü -
yük bir askeri geçid resmi ve ayrıca 
bir folklor bayramı yapılacaktır. 

•..••..•...........................•••••.....•.•......•...•....••..............• ._ 
~ . . . 
5 1939 da en yeni hôdise 

• 

Güzel İzmir'in Enternasyonal Fuarıdır. 
Tamamiyle modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 1939 Iz

mir'in Enternasyonal Fuarına bütün yurddaşlarımız davetlidir. 
Yenilikler, Cazibeler, Sürprizler, karlı alışveriş ve mütenevvi 

eğlenceler, fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli ve istifadeli 
zamanlar geçirtecektir. 

20 Ağustos - 20 Eylül arasında güzel lzmir'i ve lzmir Enternas
yonal fuarını herhalde ziyaret ediniz. 

1 - Denizyolu ile lzmir'e gelecekler için gidiş - geliş biletle-
rinde % 50 tenzilat yapılır. 

2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzilat yapılır. 
ıs günlük Halk Ticaret biletleri: 

1 ci mevki il ci mevki III cü mevki 

17,50 12,50 
kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle İzmir Enternasyonal 
uğradıktan sonra bütün Türkiyeyi dolaşabilirsiniz. 

8,7S 

Fuarına 

. . . . . . . . 

• 

1' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .-
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Büyük Britanyanın 
askeri gayretleri 

İngilterede ilk defa olarak kara ordusuna 
aynlan para deniz kuvellerine 

harcanacak olan paradan daha fazladır 

l ______ P_a_~_is_e_-n_:_~_d:_·-~a-z-~-te-·s_in_~_e_;_s:_ze_a_;_: ______ ı 
Havacılığın inkişafı İn- ana gemisi, 8 muhrip, 6 de-

giltere'yi adalıktan çı- nizaltı gemisi bir çok da yar-
kardı. Bir kaç sene evci Bald- dımcı gemiler inşa edilmiş o-
vin: "İngiltcre'nin hududu, lacaktır. 
bundan sonra Ren üzerinde - İngiltere'dc havacılık: İn -
dir" diye bunun için soylerdi. giltere'nin hava bütçesi müt -
Fakat gerek İngiliz, gerek do- hiş surette artmıştır. 1934 de 
minyon umumi cfkfi.rları, ln- bava bütcesi 17.67 milyon in
giltere'nin tayyareye karşı o- giliz lirası iken, 1937 de 88.4 
lan bu zaafını pek geç far- milyona, l 938 de 134.4 milyo
ketmişlerdir. na 1939 da 205.951 milyon li-

Bohemya hfi.diseleri alman ra~a cıkmıştır. 1939 daki 
tehlikesini bütün azametiyle 205.951 İngiliz liralık hava 
gösterdi. Arnavutluk'a el atıl- bütcesine sivil tayyarecilik 
masiyle tehlikenin Akdeniz'de ve bir kısım meteoroloji işleri 
de mevcut olduğu görüldü. için tahsis edilen 5 milyon li
Simdi İngiliz efkarı gibi ingi· ra da dahildir. 
!iz idarecileri de anlamışlardır Hava ordusu da buna 
ki, İngiltere, kendi siyaseti İ· benzer bir artış gos-
çin hava ve deniz orduları gibi termiştir. 1934 de havacılıkta 
elinde kara ordusu da bulun- 30.000 kişi varken, 1938 de 
durmağa mecburdur. bu sayı 96.000 kişiye çıkmış-

Surası dikkate şayandır ki. ur. Bu sene 22.000 daha ar
İngiltere'dc ilk defa olarak tarak İngiliz tayyarecilerinin 
kara ordusuna tahsis edilen sayısı 118.000 kişiyi bulacak • 
para deniz kuvetlerine harca- tır. Buna, tayyare ile meşgul 
nacak olan paradan fazladır. olan on binlerce askeri memur 

İngiliz denizciliği: İngi_lte· ve sivil işciler dahil değildir. 
re'de bahriyeye sadedılen t~~ntere'de, munzam tayya
gayretlcr gittikçe ve durma • recılıgın yanında, bir de yar
dan artmaktadır. İnşa halinde dımcı ve ihtiyat tayyarecilik 
olmak ılzerc: vardır, Bunlar 30 filo kadar-

1935 de 139.300 Tonluk dır. Bunların elinde bulunan 
1936 da 291.000 bir cok himaye balonu birlik-
1937 de 375.700 ı · 
1938 

de 547.ooo ,, erı 55.000 kişi alacaktır. Yar-
1939 da 659.ooo .. dımcı ihtiyat tayyarecilik bu 

denız harp vasıtaları bulun- sene 2.500 pilot yetiştirecek . 
makta idi. 1914 den evclki üç tir. Kara ordusu için yardım· 

cd
• cı hizmet gonnek için otuz 

yıl zarfında inşa ılen deniz beş kadın cemiyeti vardır. Pi
harp vasıtaları vasati olarak !otluğa bunlar da iştirak cde
ıenedc yalnız l70.000 tondu. tektir. Mekteplerde 14 ile 18 

ngiliz bahriyelilerinin yaş arasındaki gençlere aske· 
mevcudu 1932 de ri talim ve terbiye gösteril· 

89.214 ki&i iken bu sene bu mek üzere teşkilat yapılmış • 
miktar 133.000 kişiye çıkmış- tır. 
tır. İngiliz bahriyesi, goniıllü İngiltere'dc, deniz tayyare
olarak istediği kadar yeni de· leri hariç olmak üzere yalnız 
nizci bulabilir. Deniz tayyare- metropol dahilinde saf tayya
ciliği, bu tayyarclcrdc çalışan releri bu sene 2.370 olacak
insanlar, mektepler ve lüzumu tır. Halihazırda Filistin, Mı • 
olan ne kadar malzeme varsa sır, Sudan ve şarki Afrika'da 
ingiliz bahriyesine verilmiştir. bulunan filolar ayni kumanda 
Hava nazırı yalnız malzeme altına toplanmıştır ve deniz 
temin etmekle muvazzaftır. aşırı memleketlerdeki tayyare 
Bahriye nezaretinde deniz sayısı 500 ü bulacaktır. 
tayyareciliğini sevk ve idare \ T f b 'k ı 

k · · b · · b' lo dluk ayyare a rı a arının etme ıçın cşıncı ır r verimini intizama koy. 
vücuda getirilmiştir. mak için, imalathaneler üç 

Portsmans'de Devongort'de dört hususi grupa ayrılmıştır. 
yeni liman havuzları, Singa - Bu fabrikaların her biri, ken
pur deniz üsstlnile bir çok ye· disine mahsus muayyen tipde 
nilikler yapılncaktır. lnıı;iliz t.ayyacelcr "'"'""°'-'l.b•• "Bun 
sılah fabrikaları çıkardıkları- dan başka, Knnada'da, Avustu
nı bol bol İngiliz bahriyesine ralya ve yeni Zclenda yeni ye
vermcktedir. Bahriye için ye- ni tayyare fabrika ları kurul
ni bir barut fabrikası yapıl- maktadır. Amerika birleşik 
mıştır. Top, tayyare dafi si- devletlerine de 650 tayyare 
15.hları yenilenmiş ve süratle ısmarlanmıştır. Bu tayyareler, 
asri bir hale konmuştur. sene sonundan evci teslim e-

Dominyonların bahriycleri dilecektir. 
de ingiliz denizciliği ile fi.de- İngiltcre'de kara ordusu: 
ta rekabet halindedir. İngiliz İngiltere kara ordusu blıtçe
bahriyesi Avusturalya'ya, yeni sini muhakkak ki çok arttıra
Zelanda ve Kan.ada'ya liızumu caktır. Çünkü bu sene mccbu
kadar harp gemisi verir. İca- ri askerlik usulünü kabul etti. 
hında, dominyon deniz kuvet- Gerek kışla inşaatı, gerek her 
leriylc ingili.t bahriyesi işbir- nevi kara ordusu malzeme&i 
liiZi •·aparak başlıca limanları tedarik etmek için büyük mas
müdafaa eder. Bilhassa cenubi raflar yapılacaktır. 
Afrika'da Simoustovn ve Kap 10.000 kişi daha ilave edile-
lim"lnlan böyle limanlardır. rek arttırılacak olan 47.000 

Bugün lnglltcre'nin hazır kişilik Hint ordusu bir tarafa 
olarak ıu gemileri bırakılırsa, muntazam in&:;iliz 

vardır: ordusunnu mevcudu 170.000 
15 parça büyük gemi, kişidir. Buna, bu sene gönüllü 
14 hafif kruvazör, olarak iştirak edecek olan 15 
ıs Ağır kruvazör. bin kişiyi de ilave etmek la-
5 Tayyare ana gemisi, ztmdır. Bu mevcut, metropol 

166 Muhrip, ile İngiliz denizaşırı araıisi 
54 Denizaltı gemisi, arasında hissedilir derecede 
43 Devriye ve refakat böltlnmuctür. Bu sene başında 

gemisi, w • acılması muhtemel yirmi bın 
42 Mayın tarama gemisi, kadar yeri doldurmak ic;in ça. 
16 Motörhi torpil gemisi. lışılmaktadır. İngiltere bu se-
1939 da İngiliz donanmasını ne, siliih altında 200.000 kişi 

8 hafif kruvazör, 16 muhrip, bulunduracaktır. Buna 140.000 
8 denl.ıaltı gemisi, 4 refakat 
gemisi, ıı motörlU torpil gc- kişilik ihtiyat kuvet de iltihak 
misi daha katılacaktır. edecektir. 

1940 senesinde de: 2 zırhlı, Büyük Britanya'da bugün 
11 hafif kruvazör, 4 tayyare yürUmeğe hazır hususi 

HULASA 

ııekilde motörleşmiş bet pi -
yade fırkası, bir makineli 
zırhlı ağır fırka bulunuyor. 
Keza iki de hafif zırhlı fırka 
teşkil edilmek üzeredir. 

Maverayı Erdün, Filiıtin 
ve Mısır'da, halihazırda 26.000 
kişilik piyade kuvcti ile diğer 
teşekküller vardır. Bu miktar 
10.000 kişi ile takviye edile
cektir. Mısır ordusu ile bera
ber bu kıtalar, yakın şarkta 
takriben 66.000 kbıilik bir ku
vct teşkil edecektir. 

İngiliz teritoryal ordusu e
velcc noksandı. 1938 de 1.759 
zabit ve 43.400 neferle arttı
rıldı. 1939 da bu orduya daha 
bir tok insan iştirak etti. Te
ritoryal ordu şu birlikleri te&· 
kil eder: 

Beş tayyare dafi fırkası. 
Buna iki fırka daha ilave e
dilmek üzeredir. 

On ile piyade fırkası. Bun
lara hızumlu olan efrat haıır, 
fakat kadrolarda noksanlık 
vardır. Üc fırka daha v\lcuda 
getirilmek üzeredir. 

Yeni teşkilat tamamlanırsa, 
İngiliz tcritoryal ordusu 33 
fırkalı olacaktır. 

N ihayet, İngiltere'nin ıca-
bul etmiş olduğu mec

buri askerlik usulü, altı ay 
zarfında silah altına 200.000 
kişi toplıyacaktır. Dört $ene 
sonra silah altında 800.000 ki
şi bulunacaktır. Bu efrat, ih
tiyaca göre munzam ordu ile 
teritoryal ordusu arasında 
taksim edilecektir. 

İngiltere'dc munzam orduya 
mensup olup da bir kat sene· 
denberi henüz vakitleri gel • 
meden erken erken tekaüde 
çıkan bir cok zabitler muvaı
zaflığa davet edilecek olursa 
bu vazifeyi yapmağa her za. 
man hazırdırlar. Keza, terhis 
edilmiş olan 30.000 asker de 
tekrar askere davet edilebilir. 

1914 de 80.000 kişiyi bulan 
Hind ordusunu hesaba kat -
mıyacak olursak. inyiliz kara 
ordusu şu vaziyettedir: 

Munzam ordu: 320.000 kişi. 
Tcritoryal ordu: 200.000 ki

şi. 
Teritorval orduya, her ıı:ün 

muntazaman 2.000 kişi gonul!.i 
olarak iştirak ediyor. İlk ku· 
ra toplanacak olursa sene so· 
nunda 200.000 kişiyi bulacak
tır. 

Teritoryal ordusunnu yeni 
teşekkülüne gelince, 33 muha
rebe fırkası, yedi tayyare dafi 
fırkası ile 600.000 kişilik bir 
mevcuda çıkacaktır. Bunları 
lüzumu olan harp malzemesi 
ile teçhiz etmek için fevkala
de gayret gösterilmektedir. 
Fakat İngiltere'nin sanayi 
kudreti ordunun istediklerini 

dedir. 

Faşizmin 

Balkonlarda 

entrikolon 
Danzig'de vaziyet biraz 

sakinleşirken, mihver dev
letlerinin bir an bile göz
den ırak etmedikleri Ban
kanlara bir nazar atfedc -
lim. 
Şu günlerde Roma Bul

garistan'la pek meşgul ol
maktadır. 

Türkiye'nin Bulgaristan 
hakkında en küçük bir fe
na niyet beslediğini san 
mak pek mübalatsızlık o
lur. Fakat Türkiye bilmez 
değildir ki komşusu Ege 
denizi üzerinde bir mahrec 
istemektedir. Trakya üze
rinden geçecek bir bulgar 
geçidi Yunanistan'la Tür
kiye'yi biribirinden ayıra-

(Büyük harpten _sol?'ra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antuvan, kardesı Jılber, arkadaşı Dominik Hcriyo, 
Matiyan ve Sol~nJ Senkler isminde iki aenç kızla be· 
raber sıkıntılı bır ıı~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde k~ybolmu~ ~ır otelde ., geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan la, D~mınık ?~ ~olanJ ı.a bcrab~r c~leniyorlar. 
Nihayet Solan], Domınık le değıl Jılbcr le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Faka~. A~tuvan'la Mariyan evli _ 
lik hayatından memnun degıldrrler. Antuvan'ın, karısı

nada Antuvan'ın babası ölüyor. Antuvan cenazeden 
dönüyor ve kendi halinin bundan sonra ne olacatını B o y 
dii_şünı.iyor:) 
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İngiliz manevraları 
Büyük Britanya'nın azimkarlığını öl~mek istiyen 

/erin şimdi yapmakta olduğu hava manevralarına 

bakmaları kafidir. Gece karanlığınd11, en gayri mü
sait bir havada, sise ve bulutlara rağmen, yüzlerce 
tayare kaqılaşmıştır. Kumandanlık öyle karar verdi 
diye mavilerin otomatik surette kırmızıları mağlup 
ettikleri danışıklı döğüşlü bir manevra mevzubahis 
değildi. Müttefiklerimizin genel kurmayı hakiki bir 
muharebenin şartlarına kabil olduğu kadar yaklaş
maya çalışmıştır, ve böyle bir teşebbüsün tehlikesiz 
olmadığı tahmin olunabİlir. Bir kaç bombardıman 
tayyaresi ertesi sabah yoklamada namevcut olmuş
lardır. Fakat bu ispat eder ki lngiltere vaziyeti cid
diye almaktadır ve yarım yamalak şeylerle iktifa et
memektedir. Bu gayretin bazı yabancı memleketlerde 
layiki veçhıle takdir edilmesi temenniye şayandır. 

Man~ denizinden ve şimal denizinden gelen beş yüz 
tayyareye karşı pasif müdafaa bataryalarının ve bü
tün baraj teşkilatının himayesinde altı yüz avcı tay
yaresi havalanmıştır. Bu akşam Londra ve lngiltere'
nin yirmi sekiz kontluğu mutlak bir karanlığa gömü
lecektir. Düşman tayyarelerinin araziyi tanımak içirı 
ne gibi alametlerden istifade edebilecekleri arana
caktır. 

Böylece, Büyük Britanya hazırlıklarını azami had
dine çıkarmıştır ve hava ordusunu her türlü ihtimal· 
fere karşı koyabilecek şekilde talim etmektedir. Müt
tefiklerimize güvenebiliriz. O lıayallerle beslenmez. 
Kuveti ürkütecek ancak kuvet olduğunu anlamıştır. 
Harbı istemiyor. Biz de istemiyoruz. Fakat harpten 
kurtulmak için harbe hazır olmak lazımdır. 

Hitler'in Berchtesgaden'deki villasında bir teca
vüzün tehlikelerini hesaplamakla meşgul olduğu sa
nılabilir. Fransa, Büyük Britanya ve Polonya'nın -
ortaya fıkabilecek diğer müzaharetleri hesaba katma· 
dan - kuvetlerinı cemcderse partirin tehlikelerle 
dolu olduğunu farkedecektir. Böyle bir maceraya kö
rü körüne girişmesi pe kaz muhtemeldir. Weymouth'
da 133 harp gemisi toplanmıştır ve lngiltere kıralı, 

fransız amirali Darlan yanında olduğu halde bunları 
teftiş etmektedir. 

GALLUS !ntransigeant 
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caktır. Halbuki türk - yu
nan müşterek hududu Tür· 
kiye ile Yunanistan ara -
ınaaıo cısxm rrnıcııcm ıs-

tinat ettiği müdafaa po • 
tansiyelinin başlıca unsur
larından biridir. 
Diğer taraftan Ankara, 

harp halinde Bulgaristan'· 
ın bitaraf kalması Türki
ye'ye karşı menfi bir vazi
yet almak demek olacağı 
fikrindedir. Çünkü bu bi
taraflık kolayca Sofya'yı 
iştah açıcı vaitlerle kan -
dırmaya çalışan mihver 
devletlerine karşı bir mü· 
zaharete tebeddül edebilir. 

Bununla beraber bulgar 
devlet adamları bu telaşlı 
rivayetler karşısında pek 
ihtiyatlı davranmaktadır -
lar. Make t?nya'da italyan
ların çevirdikleri entrika
lar onları kaybettikleri 
toprakları tekrar fethet
meleri için kendilerine u -
zanan elden korkmaya da
vet etmektedir. 

o 

İtalya, ancak tek gözle 
uyuyan Makedonya muh -
tariyetciliğini uyandırmak 

K A ş 

için gayret sarfetmekte • 
dir. 
Roma'nın aianlatt A .. n11-

VUtlUX a komşu oıan sırp_. 

makedonyası halkını, hu· 
dudun öte yanındaki hem
şerilerinin italyan hakimi
yeti altına geçelidenberi 
saadet içinde yüzdüklerine 
inandırmaya çalışıyorlar : 
işsizlik kalmamış, istedik
leri kadar kazanıyorlar -
mış, bulgar mektepleri ve 
kiliseleri inşa edilecekmiş, 
v. s ... 

İtalya'nın himayesini ka 
bul ettikleri takdirde bu -
gün büt l n haklarından 
mahrum edilmiş olan sırp 
Makedonyasının bulgar a
halisi de bütün bu nimet 
lere kavuşacaklardır. 

Makedonya Balkanların 

en zengin ülke~idir. Make
donyanın en büyük kısmı
na sahip olan Yugoslavya 
buradan senede altı milyar 
dinar varidat temin eder. 
Mahsulleri tütün, afyon, 
bakır, gümü§ ve piritdir, 
yunan Makedonyasındr: 
ayrıca demir, antimuan ve 

K R o 

boksit de vardır. 
Sonra romahların takip 

etmiş oldukları eski şark 
yolu Makedonyadan geçer. 
Ve şimdi binlerce italyan 
işçisi bu yolu düzeltmekle 
meşguldürler. 

kuvetli bir temsil poli -
tikasına hedef olan Yugos
lavya makedonyalıları itai
yan işğalini ehvenişer te -
lakki edebilirlermiş. Buna 
mukabil, şikayeti olmıyan 

bulgar Makedonyası halkı, 
italyanların kendi memle
ketlerinde yaşıyan 600 bin 
slavı nasıl insafsızca ital
yanlaşt1rm11 oldukiaı mı 
görmektedirler. 

Bulgariı.tan'a gelince, 
Berlin'in Ukranya husu
sundaki siyasetini aynen 
Makedonya'da tatbik eden 
italyanların manevraların· 

dan Yugoslavya kadar o -
nun da endişe etmesi için 
sebep vardır. 

Onun içindir ki mihve
rin Bulgaristan hakkında
ki zafer naraları henüz 
mevsimsizdir. B. KiSseiva
nof'un Londra ve J.>aris 
seyahatinden yeniden bah
sedilmektedir. Ve halen 
yirmi beş bulı;:ar mebusu
nun Moskova'yı ziyaretiy
le tezahür eden sovyet • 
bulgar yakınlaşması da 
mihverin matlubuna kay • 
dedilecek bir hadise değil
dir. 

Mihvere 
neye mal 
Avrupa'nın 

anlaşılmaya 

İngiliz 

tabi olmanın 

olacağı artık 

her yanında 

başlamıştır. 
Edith Bricon 

Lı Republique 

donanmasının 

-0,...'9:a.. ----

Paris - Soir gazetesinin 
ingiliz ihtiyat donanması
nın geçit resminde hazır 
bulunmak üzere göndermiş 
olduğu hususi muhabiri 
gazetesine yazıyor: 

Manevra işareti verildi. 
Şimdi dürbinimle, kırahn 
ziyareti için süslenmiş ge
milerin on dört harp saffı 
üzerinde gruplanmış ol -
duklarını görüyorum. 1915 
je amiral Jellicoe'nin, Jut 
land'da alman donanması
nın geri çekilişini üzerin
den seyretmiş olduğu koca 
lron Duke zırhlısı Coura
geous tayyare gemisinin 
muazzam hacmi altında e
ziliyor. O muharebeye iş -
tirak etmiş olan "Reven -
ehe", Pegase", "Romilli -
es", "Adventure" mayın 

gemisinin 12 denizaltı ve 
on beş torpidounun başın
da duruyorlar. Bu gemiler 
üzerinde 20.000 bahriyeli 
var, ve içlerinden 12.000 i 

M A N 1 
çaresine bakmalıydı. Bu böyle sürgitmezdi. Pa· 
ra lazımdı! Artık serseri serseri dolaşamazdı. Do· 
ı.ıinik'e doğrusu gıpta ediyordu. Onun sıkıntısı yok-

Yazan: lrene N emirovıki -40- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

• "d0

' "A ·ı d' l r! tu. Endi§eleri yalnız manevı ı ı. sı en ııe e ,, 
diye düoündü. Bu dü~üncesinde hayli alay ve hayli 
de acı vardı. "Bize bunlar garip geliyor. Sanki bu 
endi~elerin hakiki hayatla hiç alakası yokmuf gi

bi!,, Fakat Dominik timdi acaba nerede idi? Son 
defa ona ltalya'dan bir mektup yazmıttı. Hiç dön

mekten bahsetmiyordu. 

Bir kadeh içti. Bir daha yuvarladı. Biraz da kı· 
zarmıt patates yedi. Sonra kalktı. Çok yorgunluk 
hissediyordu. Bitikti; içi eziliyordu. lki gece üst üs
te uyku uyumamış, kuvetini aon haddine varın· 
cıya kadar sarfetmiş babasının cenazesini bekle
mitti ! Eve döner dönmez salonda kendisine bir ya
tak yaptıracak, aerin ve temiz yatak çartafları. 
nın üzerinde birkaç saat uyku çekecekti. Belki Ma
riyan'ın odasından da geçerdi. Fakat şüphesiz o 
§İmdiye kadar çoktan uyumuıtu. Zaten doktor ona 
bütün bir hafta istirahat tavsiye etmiıti. 

Usulcacık evin kapısını açtı. Fakat daha etik
ten adımını atmadan Mariyan'm seaini duydu. 

Kendisini çağırıyordu. 

Onun yattığı yatağa doğru yakla§arak: 
- Naaılaınız canım dedi. Daha iyisiniz ya ... 
- Dündenberi çok iyiyim. Hiç bir §eyim yok! 

Keıke sizinle beraber gelseydim. 
Sonra bir müddet sustu ve sordu: 

- Bırakın timdi beni 1 Nasıl, çok ıstırap çekti 
mi? 

Antuvan omuzlarını silkti: 

- Bilinir mi 7 Fakat zannetmiyorum ••• 

- Cenazesi bu sabah mı kaldırıldı? 

- Evet ... 
_ Ben sizi hiç olmazsa yarma kadar annenizle 

kalır diye tahmin etmittim 1 
Antuvan'ın dudakları büzüldü. Gayet soğuk 

bir tavırla cevap verdi : 

- Bana kimsenin ihtiyacı yok orada ! 
Karısına bakıyordu. Bu kadın, kendisinin hu-

ıusi hayatına dair hiç bir §eY bilmiyordu. 

Mariyan : 
- Banyoyu yaktırdım! isterseniz, dedi. 
Antuvan tetekkür me.kammda cülümsedi. Za • 

ten timdi en çok istediği teY içi kaynar su ile dolu 
bir banyo sonra buz gibi bir dut'tu! 

Y avaı bir sesle : 

- Adamm canınm neyi çektiğini ne de iyi bili
yor, diye mınldandı. 

Evet, Mariyan onun bütün istediklerini bilirdi. 
Susmaamı bilirdi. Onu mütemadi suallerle yorma· 
masmı bilirdi. Ve nihayet o istemeden ona sevgi 

ve tefkat vermemeği bilirdi. 

Antuvan yıkandıktan sonra odasına döndü. Ya

tağın üzerine, Mariyan'm yanına oturdu. Onu kol

lariyle sardı. Susuyordu. Baımı Mariyan'ın omuzu

na dayamııtı. Alnını bütün kuvetiyle onun omuzu

na doğru itiyordu. Sanki kammdaki çocuk gibi o· 

nun iç.ine girmek ve ona iltica ebnek istiyorıf·· 

Sonra çok yavaf bir sesle : 

- Çok fena, diye mırıldandı. 
Mariyan sözlerini duymamıt fakat keıfetmiıti. 

Antuvan bir kadma asla halinden tikayet 
etmemitti• "Evlenince insan ne münasebetsiz olu· 
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RADYO ) 

TURKİYE 

RADYO DtFUZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluiu 

1648 m. 182 Kc$/120 Kw. 
19.74 m. 15195 KcıU 20 Kw. 

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

T.A.P. 
-ANKARA-

kıyılarında 
3- Borodin - İkinci Ku\11• 

tetin notturnosu 
4- Michcli - Çocuk oyun 

rı 
5- Offenbach - Musetl 

( 17 ci. asır dans hava 
rı.) 

15 - Kari Komzak - Viyaııl 
da gece 

23.00 Son ajans haberleri, S· 
raat, esham, tahvilat, kaf!I 
biyo - nukut borsası (fiyı' 

23.20 MÜZİK (Cazband • l'• 
23.55-24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
ÇARŞAMBA - 16-8-1939 14 Laypzig - 19 ViyıM 
12.30 Program Floransa - 20.15 Hambut 
12.35 TÜRK MÜZİCiİ. Pi. ORKESTRA KONSERLE~ 
13.00 Memleket saat ayarı, a- VE SENFONİK KONSEJ 

jans ve meteoroloji haberle· LER: 16 Doyclanzender:J 
ri. 18 Var$Qva -18.50 Droyt 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro viç - 20 London - Recyo 
gram • Pl) Strazburg - 20.15 Berlİ 

19.00 Program Kolonya, Prag - 22.10 Br1:J 
19.05 MÜZİK (Hafif müzik - ıcl - 22.20 Bohemya - 1 

Pi.) Doyc;landıender, Prag 
19.30 TÜRK MUZtöl (Faaıl ODA MUSİKİSİ: 15.25 Ha 

heyeti) burr - 15.SO Münih - l 
20.ıs Konuşma Beromünstcr - 20.15 Bo 
20.30 Memleket saat ayarı, a- hem)tı - 22.20 Frankfurt 

jans ve meteoroloji haberle- SOLO KONSERLERİ: ıs. 
· Sarbrük - 17.30 Bcrlin ). 

20~~Ô TÜRK MÜZİCiİ : 17.40 Prag - 18.15 DoYC..ı 
lanzender, Viyana - 18-" 

1 - Ali ağa • Şehnaz peşrevi Beromünster - 20 Pariı 
2-Şemscttin Ziya · Hicaz P.T.T. _ 20.35 Königsbe 

şarkı - Anılsın yar ile _ 21 Varşova _ 22.20 Do 
3 - Lemi - Hicaz şarkı -

Sorulmasın bana yesim. landzender 
4- Suphi Ziya _ Hicaz ~ar- NEFESLİ SAZLAR {M~a 

kı • Dün gece yesile v.s.): 12 Frankfurt, Vi 
s- ---···-··· Kemcnç tak _ - 20.15 Doyçlandzender 

simi. 21.15 Hamburr 
6 - Rifat bey • Hicaz şar- ORG KONSERLERİ: 1-4.~ 

N. b ' f' Stokholm - 18.35 Kolon>: 
kı - ıcin ıilbül ıgan _ 21 Beromünster, Lükse 
eyler. 

7 - Sükrü - Bir bakışta beni H~';Jf F MÜZİK: 18 Harıı 
mestetti burg - 22.30 Viyana 

8 - -----Halk türküsU • Bili· HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şt~ 
bül ne gezersin. gart - 18 Berlin - 19. 

9- --·---· Halk türküsü - Laypzig 
İki karpuz DANS MÜZ1Gt: 20.35 Bres 

10 - -·-··· Oyun havası lav _ 2 ı.15 Laypzig, Bük 
21.30 Haftalık posta kutusu. reş _ 22.15 Belgrad, Stok..! 
21.45 Ne~eli plaklar • R. holm - 22.30 Droytviç 
21.50 MÜZİK (Opera aryala- 22.35 Münib - 22.4-0 Hart'. 

rı • Pi.) burg - 22.45 Lllkscmbu~ 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkcs- - 23 Droytvic. Milano, R 

tra • $cf: NECİP ASKIN): ma - 23.10 Lu don • Rec 
1-Micheli - Çardaş No, 2 yonal - 23.30 London - Rel' 

ı~ -Keler Bc-la_-_R_e_n_n_e_h_r_i-'---y-o_n_aı_. --------

daha dün işçi, köylü, tüc
car iken şimdi üniformala
rını giymişler, eski gemile
rine binmişler ve hiç bir 
zaman bahriyeden çekil -
memi§ler gibi bu gemileri 
Weymouth'a getirmişler -
dir. Her şey sükut içinde 
cereyan ediyor. Halk da 
bu senbolik nümayişi ayni 
sükun ve vekarla seyrecij-., --· 
Yaşlı bir zabitin oana 

anlattıklarını dinliyorum: 
- Burada gördüğünüz 

ancak bizim muavin do
nanmamızdır, harp zama -
nında bu donanma ticaret 
gemilerimizi korsan deniz
altılarla tayyarelerden ko
ruyacaktır. Bir kaç hafta
ya kadar bu donanma şi
malde olan hakiki donan -
mamıza iltihak edecektir. 
O zaman dünya Büyük 
Britanya'nın deniz kuvcti
ni ölçebilir. 

Daha 1937 de bizim an -
c.ak 15 zırhlımız, 19 kru -
vazörü:nüz, 10 tayyare ge
mimiz, 108 torpidomuz ve 
53 denizaltımız vardı. Şim
di 25 zırhlımız, 89 kruva
zörümüz, 10 tayyare gemi
miz, 171 torpidomuz, ve 75 
denizaltımızla myısız ma
yın, torpil gemilerimizle 
yardımcı kruvazörlerimiz 
vardır. 

Yalnız bu sene 170 harp 

gemisi tezgaha konulmuı 

tur. Bunların arasında ~ 
şi 35.000 ve dördü 40.] 
tonluk olmak üzere dok\J 

zırhlı, 25 kruvazör, 6 ta) 

yare gemisi, 39 torpid 

muhribi, 19 denizaltı, 4 ına 

yın gemisi ve 24 refaka 

gemısı vardır. Yakınô 

tiril-pıiş olarak hizmet~'y,< 
recek olan 16 eski kru\fl 
zörle 36 torpidoyu da ill1 
ve etmek lazımdır. Tersf 
nelerimiz tam randımaJlı 
çalışmaktadır: her ay do 
nanmaya havaya kartı 
top verilmektedir. Tayyt 
reye karşı müdafaa silal1 
larımıza 10.000 ünite ita.;( 
edilmiştir. 1.000 ticare 
gemisi için derhal yerleŞ 
tirilebilecek silahlar hazı 
lanmıştır. Bu maksat! 
muhtelif limanlara 2.0 
top depo edilmiştir. Tici 
ret filosu mürettebatın.da 
10.000 kişi askeri talime t 
bi tutulmaktadırlar ve bu 
ların emirleri altında m· 
rettebat askeri bilgileri 
arttırıyorlar. İki ay içi 
hizmete çağırmış olduğu 
muz 15.000 bahriyeli, 19 
de olduğu gibi enternasy 
nal buhranın en hararet 
zamanında terhis edilec 
değildirler. 

Pıris - So 

yor 1,, diye dütündü, kendi kendisine kızdı ve u· 

tandı. 

Mariyan soruyordu : 

- Ya ötekiler ne yl'lpıyorlar? 
- Yüzlerini şeytan görsün! Hoı bana bir teY 

yapmadılar. Fakat hiç birisini görmek istemiyo
rum. Zaten hiç birisini sevmiyorum. Yok aramızda 
bir teY geçmedi; ne kavga, ne de münakaıa! Fa· 
kat ne bileyim ben öyle sıkıcı, öyle mürai, öyle ber· 
bat bir hava var ki orada, hazmedemiyorum. On· 
}ara göre güya ben babamın ölümüne onun bana 
yaptığı yardımlar dolayısiyle müteesainniıim. Bun• 
dan sonra artık kolaylıkla para bulamıyaca.kını· 
ıım! Annemle Paskal'ın fikri bu! Jilber'e gelince 
onun bana kini var. Biliyor ki ben Solanj'a dair bir 
çok teyler biliyorum. Bundan dolayı benden nefret 
ediyor. Fakat hepsi bahane. Benden hiç aebep yok· 
ken, lüzumsuz yere körü körüne nefret ediyor. İn· 
san böyle bir kini ancak kendi kanından olanlara 

kartı hisseder. itte bunun için hiç birini tanımak 
istemiyorum. Hiç birisini görmek istemiyorum. 

Sustu. Bu kadar çok konuttuğundan dolayı u

tanıyordu. Fakat gÖzyaılarını botalttıktan sonra 

inaan ne kadar rahatlaua kendisini o kadar hafif 

hissediyordu. 

Bir müddet sükuttan sonra : 

- Hadi dedi, yanınızda bana da bir yer açın! 
Mariyan hiç cevap vermeden dıvara doğru 

kaydı. Antuvan yanma uzandı. Yorganı üstüne 
çekti. Bütün ağırlığını Mariyan'ın kollarına. ver- • 

mitti. Nihayet daldı. 

(Sonu var) 
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Don Juan ve Otello 

Barem Kanunu İzah namesi 

Vekaletinin Maliye 

Biri\,irine sıt iki türlü ruh ifade erkelin •ti olmaktanaa aadakatais 
eden bu iki erkek tipini tanıramız. bir erkeie kan olmak on kat iyi· ~ 
Birinciainin adını kimin koyduiu dir,. diye keaip atar. Böyle dütün • 
bilinmez•• de \,u adı tatıyan tiirler, mek aiJe içinde dirlik bakanmdan 
komediler, operalar, tablolar bile doiru mudur, bilemem ama, meae
•ardır. lkinciainin admı inıiliz bü· leyi hormonlar bakımından hallet • 
7iik tiyatro muharriri Şekapir koy• mek delildir. Zaten methur dok· 
muı " ondan aonra bütün luakanç tor bunu yazdıiı vakit hormonlar 
kocaların timaali olmuttur. iti ıimdiye kadar ıenitlememitti. 

hazırladığı izahnameyİ 
aynen neşrediyoruz 

Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkında"'.: hazırlamıt oldu· 
iu izahnamenin aynen neırine devam ediyoruz. Bu kıı11Dda vazi· 
fe ve memuriyetten mütevellit suçlar dolayııiyle itten el çektiri· 
len memurun, ücretlilerin ıirecekleri vazifeler, terfi tekilleri, hu· 
ıuıt bir meılek bilıiıine ve ihtiaua lüzum ıöıteren itler hakkmda 
hükümler bulacakaımz. 

Don Jaan tipinde olan erk•ii Şimdiki fikirler akainedir. Aile-
kadmlan çok .... r, onların petine nİll nealini devam ettirme vazife
çokça diifer, diye tarif ederler. aini ifa etmeai hormonlann tamam• 
Halbuki hakikat &luiaedir, Don Ju. bima baib olduiu sibi, iki etin 
an hiç bir kadmı ...mes. O tipten cinai ve onun neticeai olarak fikri 
ilkin kadmlar hotlamrlar. Bir ıa • muvazeneai de ı•n• hormonların 
ainoda, bir bekleme yerinde yahut yolunda olmaaiyle kaimdir. 
latanbul'un ve lamir'in vapur a&• Halbuki Don Juan hormonlan 
lonlarmda bile ıözünüze çarpmıf- ekaik bir erkektir. Onun tipi bile 
tır: uzunca boylu, etine dolıun, ab· bunu l'Öaterir. Çoiu l'Üzeldir, yakı· 
la!ıtjı& çehreli, biraz da sarıtın bir tıklıdır, fakat daha ziyade kadın· 
erkek içeriye girince oradaki ba· lığa yakıtacak bir güzellikte, Er
,,.nlardan bazıları - bir çoğu - kek güzelliğini kadm güzelliğinden 
hemen harekete ıelirler. Çantala· ayırt eclemiyen acemi kadmlar bu· 
nndan küçük &J"D&b pudra kutuau· na aldanırlar ...• Don Juan çok de· 
nu çıkararak makiyajlarmda ekaik fa bekar kalır. Bu halini zevkine 
f arzettikleri yerleri tamamlamak göre bir kadm bulamadığına ham· 
gayretine düıerler. Bir erkek ıirdi- lecler, yahut kendiıinin kadmlar
ii yerlerde kadınlann ıöaterdikle- dan gördüiü raf betle mütenasip 
ri bu telaıın bir, iki, bet defa le· zengin bir kız bekler. Bunlar baha· 
kerrür ettiğini ıörünce sebebi ken· ne: tabiattan kuvetli emir almaz 
diai olduğunu nalaraa, tabiidir ki, da, onun için Don Juan bekar ka· 
kendiainde kadınlan çeken bir ca· lır ... Don • Juan hiç bir kadım ger· 
zibe bulunduğuna hükmeder. O da, çekten sevemez, daldan dala konan 
daha siyade kendini eilendirmek bir kut gibi dolatır, fakat kendisi. 
İGİn, kadmlann petine düıer... ne bir yuva kuramaz. Bundan dola· 

Otello bunun akainedir. Eamer, yı ona "atk turiıti,, derler. Turist 
inana yüzlü, çok defa biraz da kan· çok yer dolaıır, fak at hiç bir yerde 
buna çıkık, ıözleri çukura l'irmit durmadığı için hiç bir yerin ruhu • 
l'İW, uık auratb bir erkelin içeri nu anbyamaz. 
ıirmeainden heyecan duyan kadm· 
lar pek u, ancak erkek tiplerini Zavallı kadınlar, ilk hislerine 
iyic. ötreamit olanlardır. Onun aldanarak kendilerini kaptırdıktan 
için Otello, laele ıenç kızlardan, sonra yanıldıklarnu çabuk anlar
pek u raibet bulur. Kadmlar onu lar. O zaman da aldandıklarını a· 
..,,...aler, o da - kadmlan deiil ÇJkça aöylemeii prurlarma yedire· 
- yabam bir kadmı aever. Fakat 
... dili kadına ıiddetle ballanır ve rmediklerinden, yahut kaptırdıklan 
daima kıakanç olur. lateraeniz bu ıönüllerini hi.li. kurtaramadıkla· 
erkek tipine Karmen'in erkeii di. nndan, Don Juan'a hercai derler. 
yebilininiz. Çünkü o da aevgisinin Yalnız, bir tanesini bilirim, kendi • 
tam karııhğmı söremeyiace, yahut aini aldatan Don Juan'm admı ko
biraa ıüphe hiaaedince facia çıka. kot koymuıtu. Galiba en doğnısu, 
nr. Zatea lnmun miaallerini arada Don Juaa kokot erkek demektir. 0-
.......... etelenle akmaz. Bu m için IMa hal erketla de koltak· 
facla71 •aılua Otello pkanr, fakat larau kabarttıracak Wr 197' -711•· 

1! ,bice arqtırılmca faciaya uıl .. ı..p mas. 
· J1---'b ı'---.... l,,.nl'İnd~. hi,. Don u.a; .. '-•r.ı1t!kOt•~ fıormonları uan u unur... 1 L"I b 

Edseldlk bormonlan balmmndan yo un a uır er e tır. a ruz ır k:a· 
dm Mver, fak.at onu tam, luakanç • 

hiribirine sıt olan, bu iki tipten, •· lıkla Mver, luakançbk inaanlarda 
caba, hanai•i üatündür? en tabii hialerden biridir, kadında 

Kadmlarm rağbeti hormon itle-
• _ _. b" • 1 L!cf d" b" da, erkekte de... G. A. n-• ır mıyar o &iN aey ı arinci 

tipi ikinciaine tercih etmek lazım 
&'•lirdi. Kadmlarm çoiu Don Jua· 
n'ı beienirler. Onlar için Otello, 
tahammül edilemiyecek bir "ayak 
ltaiı,, olur. Kadınlar sibi dütüne· 
cek pek aahırb erkekler de vardır. 
M ... li. doktor Forel, kadınlık ve 
edseklik meaeleai üzerine meıhur 
kitabmda, kıakançlıiın inaana hay· 
van cetlerimizden kaldığını aöyle • 
clikt .. aonra, Otello'nun etini düıü
n•ek, .. bir kadm için luakanç bir 

Jürkkuşu'nun 
çahşmaları 

Aldığımız malfunata nazaran Tür
kuıu planör ve motörlü tayyare kamp 
larındaki çalıımalara hararetle devam 
edilmekte ve bu çalıımalardan alınan 
parllk neticeler de ıu •uretle teabit 
olunmaktadır : 
Etimesğut motörlil tayyare kam • 

pında bu&üne kadar 8152 uçuı yapıl· 
mıı ve liıeli amatörlerin ellisi kendi 
bqlarına motörlü tayyare kullanma -
fa batlamııtır. Elli gençten on 
ilrial turizm pilot p.hadetname
ıinden bqkaca aakeri bröve hazırlık 
uçuflarını yaparak kamptan bugün ay 
rılmıılardır. 
İnönü planörcülük kampında bu -

güne kadar 21869 uçuı yapılmıı ve 
bu müddet ıarfında 207 gence (A) b
rövesi, 62 gence (B) plinör plotu 
brövesi verilmit tir. Önümüzdeki gün· 
ler içinde yük•ek yelken uçuşu (C) 
brövesi uçuılarına baJlanacaktır. 

Hararetle çahımalarına devam e
den bu iki kampta yapılmış olan 30021 
uçuıta en küçük bir arıza dahi olma • 
dığı memnuniyetle öğrenilmittir. 

(a.a.) 

lımir T rımYıy $irketinin 
Belediyeye Yerdlll aidat 

Dahiliye= Vekaleti Burnova ve Bu· 
ca belediyeleri tarafından İzmir 
tramvay tirketi mukavelesi mucibin· 
ce İzmir belediyHine vermekte oldu
ğu aidatın cihetitahsisi hakkında va
ki itirazı tetkik ve karara bağlamış -
tır. Vekalet bu aidata yalnız İzmir 
belediyesinin değil, müstakil birer 
belediye teıldlltı vasfını haiz diğer 
iki belediyenin de hiuedar bulunma
ları lbun ıeldiiini İzmir belediyesi
ne blldinniıtir. 

• 
1 zm i r Enternasyonal 

Fuarana haz1rlanınız 
20 Atuıtoı - 20 Eylül 

1939 

Ankara Borsası 

15 Ağuıtoı 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Açılıı F. Kapamı F. 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prıı 
Mıdrid 
Vır1<>v• 
Budapeıte 

Bükreı 
Belırıd 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 5.9S 
126.6750 126.6750 

3.3550 3.3550 
6.66125 6.66125 

28.5950 28.5950 
67.9450 67.9450 
S0.8350 50.8350 
21.5175 21.5175 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.3350 4.3350 

14.0350 14.0350 
23.8450 23.8450 
24.4525 24.4525 
0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30.57 30.57 
23.90 23.90 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

2 FiLM BiRDEN 
1 - Bir Balo Hatıraıı 

(Harry Baur • Marie Beli • 
Pierre Blanchar • F ernandel) 
2 - Çetelere karıı 

Edward L. Alperson 

Seam ıaatleri: 
2.30 - 3.45 • 5.30 • 6.45 

Gece uat 9 da 

Bir Balo Habruı ve 
Yeni Jurnal 
Tel: 2193 

Belediyenin tertuin varlıen artılı aahcı üç biberi 
bir lıilo ••firemez 

Pazarlarda hileye karıı mücadele 

Satıcının eksik tarthğından ıüphelendiniz mi! 
derhal onu polisin terazisinde tarHırtnız 

Pazarlara Jidenler sık sık tesadüf 
ederler. Eanafla mUtteri arasında pek 
biribirine benziyen kavgalar olur. 

- Eksik tarttın .. 
- Tartmadım hanım.. İnanmazsan 

gel de bak .. 
Zavallı nesine bakım ; hadi baktı, 

kurt .atıcının binbir çeşidini bilpiği 
dalavereye nasıl akıl erdirsin? Sonra 
o pazara, düzenbazlarla çene ya • 
rıştırıp münakaşe etmiye değil, öte • 
beri almtya gitmittir. 
Darağacına benziyen zincirli tera· 

zilerde olsun, ötekilerinde olsun bele· 
diyenin damgaaı vardır, boy boy dir· 
hemler de kontrolden geçmitlerdir. 
ama, ne oluraa ol•un elini bir kere 
hiyle çamuruna bulaştıran aatıcı o 
damgalı dirhemleri, o damgalı terazi· 
nin kefesine yerleştirirken yapacağı • 
nı yapar, oyununu oynar, gene yamru 
yumru üç biberi bir kilo getirme • 
nin yolunu bulur . Memur ve terazin 

Pazar pratik bir çarııdır. Orada 
esnafa muafiyetler tanınmıt halka ko 1 ğıdını polis teraziye vuracak ve tar-

.. . . . ' tacaktır. Tam geliyorsa mesele yok • 
!aylıklar ıosterılmııtır. Seyyarlar, l i .. d ki u b d t da tur, ıs çınız e ı p e en, aa ıcı 
kapzımallar ortada yokturlar. Alıcı i- her lokmada aklınızdan ceçecek bed-
le utıcı kartı karfıyadırlar. Sonra, dullardan kurtulmuı olacakaınız. E • 
pazarlar kalabalık olurlar. Oraya gi· ğer eksik geliyarsa siz polisle satıcı
_ __ , __ ,,..--·- • ...,.. ;ç;ntt• ,.vl,.rinin hir yı karşı karsıva bırakır. ayrılırsınız. 

haftalıiını toplamıya çalışırlar. Yani Sizin vazifeniz aona enniıtir. 
eğer kendi hallerine bırakılırsa bura- Bu cüzel ve çok yerinde tedbirin 
da hem aldanmak, hem aldatmak çok tatbikindenberi, pazar yerlel'lnde 
kolaydır. . "eksik tarttın, tartmadım,, mUnalrap-

lıte bir müddettenberi, pazar yer - tarının aonu gelmiıtir, d~ebiliriz. 
lerinde görülen gölgelikli polis nok- İlk zamanlarda polisin önühdelri te
taları bu endişe ile ihdas olunmuıtur. razi müıterisiz kalmazken, gitgide a· 
Halkın aldanmamaaı, esnafın hiyleye zalmıı ve evelce hiyle yoluna sapan· 
sapmamaaı için kurulmuı olan bu pa· lar bu devlet mihenginin hıpnına ut
zar zabıta teıkilatına bir gün aizin de ramamak için doğru yoldan sapma • 
itiniz dlitebilir. manın daha akıllıca bir it oldufunu 

Polisin önündeki terazi kıl kadar bir kere daha öğrenmittir. 
taımaz doğruluktadır. Satıcıdan fÜP- Pazarlar cidden ııkı kontrol iıti • 
helendiniz mi, üzüm gözünüze az mı yen yerlerdir. Gayesi itibariyle halk 
göründü, o : için çok faydalı alım, satım yerleri 

- Vallahi de doğrudur, hanım an • olduğunda kimaenin JÜphesi yoktur. 
ne, billahi de ... Gibi büyük yeminle • Ancak kontrol zayıfladığı zaman da 
re mi bqladı. Sakın mUnakaJ&ya ci . gene halk için o niıbettc tehlikesi ol
riımeyin, yahut bititiiindeki terazi • mak İ•tidadındadırlar. 
ye bakmayın. Onıi poli•in önüne ka· Ankara belediyesi bu noktayı bir 
dar dlvet edin : dakika &öz önünden uzak tutmamıf ve 

- Dofru söylüyorsun ama bir kere ankaralının zararını mucip olabilecek 
de ıuradaki devlet terazisine ~ıra· bütün ihtimallerle mllcadele•ini a • 
yım, deyin. yıflatmamııtır. Bu aon tedbir, &Uzel 

O, •izi takip etmiye mecburdur. bir misaldir. 
Oradaki poliain de vazifesi doğrulu- Diğer taraftan, pazarın batlayıı ve 
fundan fÜphe edilen aatıcıları kon • bitit aaatlerini tesbit etmekte de bü -
trolden ibarettir. Elinizdeki kesekA • yUk fayda olduğu görillmüttilr. 

-16-
D - Yeni teadül kanununa bağlı ı te intisap ederken yUbek mektep me 

teıkilat kadrolariy\e mutlan yükse· zunu olmadığı halde bu kanunun me· 
len memurlardan vaziyetleri (B) fık- riyeti tarihinden evel yUkaek tahsil
rasının ıümulü haricinde kalanlara, lerini ikmal etmit bulunanların ka • 
yeni kanunun 7 inci maddesinin yu· nunun meriyeti tarihinde yükıek tah· 
karı dereceye terfi için en az dört silli olmaları hesabiyle hizmet müd • 
sene bir derecede bulunmuş ve bu ka- detleri ilk vazfeye girdikleri tarih • 
dar müddet o derece maaşını filen al· ten itibaren iki senede bir defa terfi 
mış olmak ıart olduğu ve yüksek esasına göre hesap edilecektir. 
mektepten mezun olanlar için bu Tahsil vaziyetlerine ıöre ıirebi • 
müddetin üç sene bulunduğu tarzın· lecekleri maat derecealnden da· 
daki hükümlerine ve tet kilit kanun· ha qağı bir derece maq ile memuri • 
lariyle bulunduğu memuriyet derece- yete intisap etmit olanların bu dere-
si yükselen memurların bu vaziyetleri celerde &eçen hizmet müddetlerinin, 
terfi mahiyetinde addedilmemek ll· tahaillerine nuaran alınacaldan ma
zım geldiği hakkındalçi 814 sayılı q dereceainden itibaren pçmiı u • 
Büyük Millet Meclisi umumi heyeti yılması; maaılı wya ücretli vazifeler 
kararının 7 inci fıkrasının da yeni ka· de ıeçen hinnet müddetlerinin hesa· 
nunun meriyeti tarihinden itibaren bında bir terfi müddetinden fula ka· ' 
hükümden sakit olmuı bulunmasına lan kısmın ücret derecelerinin t•bi· 
göre, eaki derecelerinde bir terfi tinde nazarı itibare alınmQJ ,,. fakat 
müddeti bulunup .bu kadar müddet o bu hizmetlerin, memurların slrecek -
derece maa§ını fılen almadıkça ken· leri ücret dereceainde yeniden seçi • 
dilerlne yükaelen dereceleı; maaıları- recekleri terfi müddetinden indiril • 
nın verilmemeai icabeder. mesi lhımdır.) 

Meaeli: yeni kanun meriyete Jir· 
mezden evel (90) lira aall maaı al • 
makta olan bir umum müdürün maaıı 
yeni kadroda (100) liraya çıkarılmış 
olsa bu memurun vaziyeti (B) fıkra
sının şumülü sahası haricinde kal -
makta bulunduğundan bu memura an· 
cak (90) lira maaşta bir terfi müddeti 
bulunmuş ve filen (90) lira üzerin· 
den bu kadar müddet maaş almıı ise 
yeni kadro ile kabul edilen (100) li
ra asli maaş verilebilecek ve eski ma· 
aşta bir terfi müddeti bulunmamıısa 
kendisine bu müddeti dolduruncaya 
kadar (90) lira üzerinden ve ancak 
müddeti doldurduktan aonra (100) li
ra ilzerinden maaı verilebilecektir. 

ll"'lft"" iicrefe • .,,,.. '-in 
3 - Yukarıdaki izahata ıöre bulu· 

nacak maaı derecelerine, kanunun ve 
bu izahnamenin 12 inci maddeaind~ki 
hüküm dairesinde maqtan ücrete 
geçme farkı olarak bir derece daha 
ıammedilecektir. Bu auretle teabit e
dilecek ücret dereceleri, halen ücret• 
le çalıtan müstahdemlerin ücret de • 
receleri olacaktır. Bu hükmü iki mi· 
aalle de izah edelim; 

Meseli: Kanunun meriyetl tari • 
hinde (150) lira ücret alan ve orta 
mektep mezunu olup U aene dört ay 
maqb veya ücretli hizmeti bulunan 
bir milatahdemin tahsil vuiyetine gö-

2. inci-muvakkat madde: re bidayeten 14 üncü derece maqı ile 

Bu kanunun meriyete girdiii 8 tem memuriy:c gircbilcce~inc ve her. üç 
muz 1939 tarihinde umumi muvazene- senede bir derece terfı edebilecefine 
ye dahil (D) ve (E) cetnllerlle tayin nuaru. 12 aenede dört derece terfi 
edilen kadrolarda milatahdem bulu. ettilhü kabul ederek IDUflDI (10) 
nanlarla (izahnamenin 19 uncu madde uncu derece addetmek Ye ba mil•tah
sinde sayılan ve bu kanun hükümele- deme maqlı memuriyet derecesinin 
rine tabi bulunmıyanlar hariç) mili- bir Ust derecesine ait mut tutarı üc
hak bütçelerden (Devlet Dcmiryolla· ret olarak verileceğ~nden, kendisin' n 
rı idaresiyle, İnhisarlar idaresi me • (9) uncu dereceye aıt maapn tutarı o· 
murları hariç) ve Hususi idarelerle lan (1_20) lira ücre~li dereceye k_onul· 
belediyelerden ücret alan memurların maıı ıcabeder. Hızmet müddetınden 
aıağıdaki hükümler dairesinde pre- artan bir sene dört ayın~ (120) lira 
cekleri ücret dereceleri ve alacakları ücret derecesinde ıeçmıı sayılması 
ücret miktarları tesbit olunacaktır. zaruridir. 

A - 8 temmuz 1939 tarihinde ile. Kezalik kanunun mer'iyet! tarihin· 
retle müatahdem olan memurların (ile de (200) lira licr~tle ç~lıt:t11 ve_ 6 sene 
retleri miktarı ne olursa olsun) gire· a ay naaıh ~eya ucretlı bız~tı olup 
cekleri ücret dereceaini ve alacaktan mezk\lr tarıhte 3 yıllık yüksek rır 
ücret miktarını tesbit ederken göz ö- mektep. mezunu. buluna.ıı ~r mü.~ • 
nünde bulundurulmaaı icabeden eaas- tahdemın, tahaıl vazıyetıne gore 
lar ıunlardır. b_idayeten ( 11 ) inci derece ma • 

O 
tıle memuriyette cirebileceğine 

1 - cretle çalııan memurların h ·k· d b" d f f " d b" ve er ı ı •ene e ır e a ter ı e e ı· 

bidayeten maatlı devlet memuriyeti • Ieceğine nuaran 6 aenede 3 derece 
ne alınırlarken tahsil derecelerine gö· terfi ettifini kabul ederek maaıını 8 
re kanunun ve bu izahnamenin 3 Uncü inci dereceye çıkarmak ve bu müa· 
maddeleri mucibince girebilecekleri tah~e.me ~e~a muflı ~emuriyet dere· 

eesının bir ilat dereceaıne ait maaı tut 
maaı dereceleri ne ise ilk önce bu ma 
aı dereceleri tesbit edilecektir. 

2 - Ucretli memurların bu kanu-

arı ücret olarak verileceğinden, ken· 
diainin 7 inci dereceye ait maaıın 
tutarı olan (170) lira ücretli derece· 

na tabi dairelerle 3659 sayılı kanu - ye konulması icabeder. Hizmet mild
nun 1 inci maddesine dahil müease • detinden artan 8 ayın da (170) lira 

ücret derecesinde ceçmiı uyılmuı 
zaruridir. 

selerde ve hususi mekteplerin tayin 
ve murakebesi Maarif veklletine ait 
bulunan muallimliklerinde bunlardan 

"Her iki misalde gösterilen müa
tahdemlerin teabit -edilen ücret dere
celerile halen aldıkları ücretler ara
sındaki fark hakkında yapılacak mu

gibi sınai müesaeaelerde ücret ve ma· 
qla geçen hizmet müddetleri mecmuu amele atafıdaki (8) fırkaaında izah 

baıka bankalar, sigorta ıirkatleri, em-
niyet sandığı gibi mali ve fabrikalar 

(yüksek tahsil görenlerin her iki ve edilecektir." 
görmiyenlerin her üç senede bir defa Ancak bu eaaalara göre ücret dere· 
terfi edebeilecekleri nazarı itibare a· cesi tesbit edilirken alabileceği maaı 
lınarak) hesap olunacak, 1 aayıh bent mıktarının taayyün edeceği de tabii 
mucibince teabit edilen maaş derece- olan ücretli bir memurun daha evvel 
lerine bu heaap neticesinde elde olu· maaılı bir vazifede bulundu'ğu ve 
nan maaı dereceleri eklenecektir. Ka· 

... • nundaki sınai müeaaeae tabiriyle 1055 bu vazifede bulunurken aldığı maa-
sayılı tetviki sanayi kanunun ı inci tın almaaı lazımgelecefini teabit e-

Bir kadın fÜphelentlili bir malı belediyenin terazi.inde tarttınyor maddeaindeki "daimi veya muayyen dilecek maaıdan fazla olduğıı anlatıl 
zamanlarda içinde makine veya alet • dılt takdirde (1452) numaralı tev-

Fuara gideceklere 

yatakh vağonlarda da 
tenzilat yapdacak 

Haber aldıiımua ıare, tzmir fua -
nna cidecek yolcuların bilet ücretle· 
rinden devlet demiryollatı idaresince 
yapılan tenzillttan bqka yataklı va
eonlar idaresince de yatak ücretle • 
rinden yUzde 25 tensil&t yapılması te

inin edilmittir. .(a.a.). 

Elektrik klloYll111d• 
ler ve tezgihlar ianeaiyle her hangi hit ve teadül kanunundan evvel me· 
bir madde veya kudretin evsaf veya muriyette bulunanların aldıktan _ 
etkili kısmen veya tamamen değiıti - aıları ve bu maaılann mevcut d ma 
T k 1 d" i erece-

ıllnan yinnl Mil resim rı ı? ıymet en ır l~e~ suretiyle top tere tekabül etmemesi halinde buna 
r-• lu ımalit vUcude getırılen ve bu mak· en yakın üat derece maaıını veya ba· 

Ankara elektrik ve havaguı tir· uda tahais edilen yerler bu kanuna zı kayıtlar ve tartlar tahtında evvelce 
keti, imtiyazlı prket vasfını bais i· göre aınai ~ilesae~. addolunur, ~i.fi bulundukları memuriyet derecesini 
ken belediye nam ve hesabına abone- bu maddenın tatbıkınde de eaaa ıttı • hakkı mükteaep olarak tanıyan m • 
!erden kilpvat saat bqına 20 para re· haz edilecektir. vakkat (9) uncu madde dellJetil u) 
sim almakta idi. Şirketin devletçe Ucretli memurların hizmet müdde- almuı lizımgeldiği tesbit olun:n 
mUbayaa edilmesini cöz önüne alan tinin hesabında izahnamenin 19 uncu maaıın evelce alınan maaı miktarına 
Dahiliye Veklleti, kilovat bqına a· maddesinde sayılan ve bu kanuna fU· veya ona en yakın ilst derece maaı. 
lınmakta olan 20 paralık resmin bun· mulü haricinde kalan hizmetlerde ıe- na çıkarılmaaı ve verilecek i1cret~ 
~ ~yle alı~ı~ Ankara bele· çen müddetler nazara alınmıyacak • de bu eeua ıöre teıbiti icap eder. 
dıyeaıne teblii etmııtır. tır. (Maqh veya ücretli memruriye- (Soaa vu) 
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1 Mahküm edilen Bulgar casusları j 

lzmir, (Hususi) - Trakya'da yakalanan ve casuslukla ittiham 
edilenüçüncü bulgar grupunun muhakemesinin bittiğini bildirmiştim. 
Gönderdiğim fotoğraf, muhakemeleri en son yapılan iki kişiye aittir. 
Sağdaki esmer çehreli, beş seneye mahkum olan bulgar Raşef oğlu 
Kostantin'dir. Ortadaki Koli ise, beraet etmiştir. , 

Samsun' da 
sellerin 
tahribatı 

Bir kaç gün evel Samsun ve hava
lisinde yağan yağmurlar büyük seller 
vücuda getirmiş ve bir çok tahribat 
yapmıştı. Samsun'dan aldığımız aşa
ğıdaki resimler felaketin muhtelif 
sahnelerini göstermektedir. 

Ekin yığınları ve ağaçlıklar su 
içinde kalmışlardı 

Düzce - Bolu yolundan bir görünü§ 

Üç • • 
ışı halletmiş mesut şehir :· büyük 

Düzce'de elektrik, mektep ve 
su meseleleri kalmamıstır 

..:> 

B ir Anadolu kazası nihayet bir kaç saat içinde 
gezilebilir, sanırız. 

Bu belki de öyleydi. Fakat gözümüz kuruluşlara 
ne kadar alışmış olursa olsun öyle yurt köşeleri var 

ki bunların üç beş seneye sığdırdıkları eserleri bir 

sinema perdesindeki hayal kadar bile süratli görsek 

gene bir kaç gün lazımdır. Düzce'de ikinci günün 

Kastamonu'da heyecanh 
bir spor hayati vard.ır 

1 sabahında otelimden çıkarken bunu düşünüyordum. 

Gazi stadı genişletiliyor Türkiyenin 

en güzel stadlarından biri olacak 

İki tarafındaki yem yeşil ağaçlarla bir şerit gibi 
dümdüz uzanan Akçakoca caddesine doğru biraz ge

ziniyor ve avdette güzel parkın önünden geçiyorum. 

Burası dün akşam bir büyük şehir hüviyetinin can

lı ve hareketli dekoru içinde idi. Şark taassubu ile 
beraber evden kafes, yüzden peçe kalkınca Türkiye•

nin nüfusu insan kalitesi bakımından muhakkak ki Düzce'nin dağ köylerinden biri 

....................... '" "ı 
Yukar~ ve yan-\ 

daki resimlerde gel 
çen hafta Gazi sta·i 
dının yüzme havu-! 
zunda yapılan mü-i 
sabakalardan iki inf 
tıba ve yarışlarıf 
zevkle takip edeni 
ha1k görülmekte -J 
dir. ı 

• 1 ........ , ................... . 
Kastamonu (Hususi muhabirimizden) - Kastamonulular de-

1izden uzaktır ama bu hasretlerini telafi edecek güzel ve geniş 
'\ıir yüzme havuzları vardrr. Gazi stadrndaki bu havuzda yüzme 
yarışları yapılmakta ve halk bu yarışları büyük bir alaka ile takip 
etmektedir. 

Kastamonu'mın çalışkan valisi 
B .Avni oğan 

Gazi stadında, sporun her sahasın· 
da çalışanları, sık sık temas haline ge
tiren başka müsabakalar da yapılır. 

Geçenlerde bu statta yapılan güreş • 

ler çok heyecanlı olmuştur. 

Kastamonu'da Gazi stadı tevsi edil
mektedir. Tribünlerin inşasına baş
lanmıştır. Stat, yeni şeklini aldığı za· 
man Türkiye'nin en güzel statların·· 

dan biri haline gelecektir. Burada te
miz bir spor hayatı tesis eden ve yük
selten valimiz B. Avni Doğan, aynı 

zamanda bölge başkanımızdır. Kasta· 
monu sporcuları kendisine müteşek -
kirdirler. - E. Evrensel 

1 İzmirde beklaşi ayini 

diye söylenmektedir. Ara sıra da· 
- Kocama nevale mi götürüyor-

sun? 

Samsunda Saathane meydanı çamur 
yığını haline gelmişti 

bir misli artmıştır. Düzce'nin bu 
itibarla İstanbul'dan. Ankara'dan, 
İzmir'den ve hatta her hangi bir 
garp şehrinden hiç bir farkı yok
tur. 

• __ __ ..._ e _ _ ...., .. 
::r__..ı: ........ 

çeşmeler oldu. Temiz su işiniiı A
nadolu'da hala ne büyük bir mese
le halinde devam ettiğini biliriz, 
buradaki etrafı çimentolanmış, düz· 
gün yollar yapılmış ter temiz çeş
meleri görünce içinizden kana ka
na su içimek arzusu geliyor. Hükü
met binasını yeni tamir etmişler 
ve bahçeyi güzel bir hale sokmuş
lar. Burayı görünce hatırıma Da· 
biliye vekaletinin bir tamimi gel
di. Vekalet bu yazısında bütün 
memleket için umran ve kalkınma 
imkanlarının ayni olduğunu, fa-

çekildikten sonra sokaklar bu 
manzaradayd ılar. 

Bafra yolunda Kürdün ırmağının 
köprüsünü sel atmıştı 

kat bunları tahakkuk ettirmenin 
nihayet şahsi bir kıymet ve alaka 
meselesi bulunduğunu izah ediyor
du. Düzce'nin şirin, temiz, munta
zam yolları ve resmi binaları bu ta-

ze.l ~nl~t~y~rdu~ Hllküm~t hinasi
nın bahçesini güzel bir park haline 
getirdikten sonra buraya ebedi Şef 
Atatürk'ün bir de büstünü koymuş
lar, halk önünden geçerken muhak
kak bir an hürmet hissiyle duru
yor ve şükranlarını sunuyor. 

Düzce'de cümhuriyetin yüzüncü 
eserine rastlamak fırsatını bulduk. 
Şosa ve yol, bayındırlık işlerimi
zin en başında gelen iki mühim 
mevzudur. Düzce gibi suyu bol bir 
toprak parçası üzerinde bu şosa ve 
köprü inşası hayati bir kıymet alı
yor. Sık sık, suların ayırdığı mesa-
feleri birleştiren çeşitli köprülere 
rastladım. İşte bu yüzüncü eser 
Düzce'ye beş kilometre mesafede 
bulunan Melen suyu üzerinde beş 
gözlü 135 metre boyunda muazzam 
bir beton köprüdür. 99 zu Türkiye-
nin diğer topraklarında münakale 
kolaylıkları yaratan büyük köprü
lerimizih yüzüncüsü Düzce'ye na
sip olmuş. Temeli atılmış olan ve 
üzerinde inşanın faaliyetle devam 
ettiği bu güzel eseri gördükten 
sonra bu yüzün binler olmasını gö
nül temenni ediyor. 107 bin liraya 
mal olacak olan bu köprü önümüz
deki cümhuriyet bayramında bite
cektir. 

Notlarımı bu güzel, göz ve gö
nül alıcı yurt köşesinin söylen-
meğe ve anlatılmağa değer taraf
larını sır.asiyle yazmağı arzuladı-

ğım zaman biraz güçlük çektim. 
Çe>k seyahat etmiş olan bir adam, 
bütün bu eserlerin 372 tilrk kaza
sında da mevcut olduğunu farzet
se Türkiye'nin çehresi bir anda de
ğişebilirdi. Mesela beş ay evel yet-
miş beş dekar bir saha üzerinde 
kurulmuş bir fidanlık var ki içinde 
on beş bini aşılı olarak yüz bin fi
dan bulunuyor. Sene sonuna kadar 
aşağı yukarı hepsi aşılandığı za
man, bunun ne büyük bir servet ol
duğunu hesaplayınız .. Buranın ve-
rimli topraklarında yüz meyva fi-
danı mahsul verdiği zaman bir or-

ta Anadolu köylüsünün elli dönüm 
ekininden muhakkak ki daha ve
rimlidir. Üç yüz bin kadar körpe 
fidan olduğunu öğrenince büsbü
tün bu güzel esere hayran oldum. 
Hele iki yüz bin dut ve on bin aşılı 
meyva fidanının halka dağıtılmak 
üzere tertibat alındığı haberi bu e
serin zevk garnitürü oldu. 

diye bağırmaktadır. Dün, gene Lut
fiyenin sokağa çıktığını görmüş, pe -
şine takılmış, kadını taşlamıya baş -
lamıştır. Lfıtfiye bir eve iltica etmiş, 

Nazire de evin kapısına gelerek ba
ğırmış, çağırmış, içeriye girmek iste
miştir. Muvaffak olamayınca düşüp 
bayılmış, hastaneye kaldırılırken öl-

" Köylüler Bafra yolunda karşı tarafa 
müştür. · b k sokak da geçmek için suların çekilmesini 

DUzce'de eğitmenin bir başka ti
pine rastladım. Vakıa eğitmen bü
tün sahalarda köy inkılabını yapa-Adliye, bir otopsi yaptırnııya ka- Gene Subaşı'nda bır aş a 

bu hali almı§tl bekliY.,Otlardı 
rar vermiştir. 

cak olan tiptir. Fakat bu mıntalı:a 
bir ziraat mıntakası olduğu için, 
vilayet Düzce'de ziraat çırak kurs
ları açmaktadır. Bu kursa Bolu'
nuo her kazasından ik_işer ki_şi ge-
ziraatci olacaklardır. Aşağı yukarı 
bütün kazalar için, hatta bütün 
köyler için en mühim bir iş olan bu 
mesele üzerinde biraz izahat aldım. 
Buraya gelecek köylü genç, maki
ne kullanmak, topraktan türlü şekil 
lerde faydalanmak ve fenni ziraat 
yapmak gibi istihsal hayatını yük
seltecek bilgilere sahip olacaktu. 
Ziraat sanatları, hayvancılık ve kı· 
sac.ası hayalimizde yaşıyan toprak 
hayatının bir mürebbisi olarak kö· 
ye dönecek olan bu vatandaşın şah
sında Kemalist köylüyü selamlıya
biliriz. 

Düzce'de 1926 danberi elektrik 
var. Orman ve ağaç bolluğu dola
yısiyle odunla işliyen bir dinamo 
koymuşlar. Fakat belki bu sebep
ten kilovat 30 kuruş. Lüks eşya fi
yaıtn'a elektrik yakmaktan şehirli
leri kurtarmak istiyen eski Düzce 
belediyesi zamanında Belediyeler 
bankasından 40 bin liralık bir is
tikraza teşebbüs edilmiş ve yeni 
belediye bu parayı almıştır. Bu pa
ra ile kaza merkezine 20 kilometre 
mesafede bulunan bir şellaleden is
tifade ederek ucuz elektrik istih· 
sal edecekler. Düzceliler on üç se
nedenberi elektriğe sahip oldukla
rından dolayı haklı bir üstünlük 
hissi duyuyorlar. Çünkü vilayet 
merkezi Bolu, kendilerinden sonra 
elektriğe kavuşmuştur. Ve hiç 
kimse elektriğin bahalılığından şi
kayetci değildir. Belediye yeni te
sisatın planlarını hazırlatmış ve te
sisatın yapılması işini münakasaya 
çıkarmıştır. Düzceliler elektrik gi
bi bazı yerlerin lüks saydığı mede
ni ihtiyaçlar söylenince gururla 
diyorlar ki: 

"- Biz bütün bu çevre içinde 
ilk olarak şehrinde sinema açmış 
bir kazayız !" 

Ve cidden Dfü'ce'nin az vilayet
lerimizde eşi bulunan bir sinema 
binası, makinesi ve tesisatı var. Ga
rabete bakınız ki bu sinemanın mü 
teaddit makineleri Adapa.zarı, Ge-
rede ve vilayet merkezi Bolu'ya 
muayyen zamanlarda gidiyorlar
mış. Düzcelinin gözü dünya hadi
selerini seyretmeğe alışınca yeni 
manasiyle bir iş ve hayat adamı o

luvermiş. Beyaz perdenin bir kül
tür mektebi olduğunu şu Düzce 
misali bize ne güzel anlatıyor, - 1 
P. 
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Fıçılar böyle doldurulur Kaynar bira bu kazanlarda soğutulur 

BUGÜN BIRANIN 
SlSESI 1161 KURUS! 

ff alka müjde : 

B ira, bu sabahtan it ibaren taşde
l en suyundan daha ucuzdur. T ürki
ye'nin her tarafında, bir ~işe bira
nın fiyatı 30 kuruştan 16 kuru~ 
indirilmiştir. 

Bira bizde, nedense, emsalinden 
'daha az hürmet gören bir içkidir. 
Bunun sebebini siz nerede isterse
n iz orada arayın: ister bahalılığın
dan deyin ister, ötekilerin daha 
baskın ol~şundan... ~ğer ::e.h ~i
keyf", masanın başına ·w~ıı;ıa~ ~çın 
oturur, garsona verecegı. ıçkı sıpa
rişini "tutsun,. düşüncesıyle yapar
sa bira elbette ki bir kenarda aciz 
ve zayıf kalacaktır. Fakat bizim 
"içki''den kasdımız bu değildir. 

Şöyle düşünün: 
Ortalığın yanıp tutuştuğu şu yaz 

giınlerinde koyu gölgeli bir ağaç 
altında, serin bir havuz kenarında

sını z. Rüzgar bir yandan püfür, 
püfür esiyor, saçlarınızı dağıtıyor. 
H ava berrak ve latiftir. Hayalinizi 
yormayayım, hafızanızı tahrik ede
yim : farzedin ki bira parkında, ha
vuzun kenarında oturuyor&unuz. 
Kolayca tahmin edebilirim k i bir 
şişe su, burada sizi tatmin etmiye
cek, ağzınız ~ · hatta soğuk 
bir tat bıraksa bile içinizi yakıp tu
tuşturan temmuz güneşini bastıra
mıyacaktır. Arkasından gene su iç
mek ihtiyacı duyacak, ötekinden 
daha soğuk bir şişe daha açtıracak
sınız. Damağınız gene donacak, bir 
an için gene ferahlık duyacak ve 
"oh!" diyeceksiniz. Fakat ... bilmem 
anlatabiliyor muyum : gene doymı
yacaksınız. 

Suyu, haşa, kötülemek istemiyo
rum. O bizim ebedi gıdamızdır. Fa
kat, bu biraz da bön gıdayı darılt
mayayım derken bir duble biranın 
h arikulade meziyetlerini de inkar 
edemem doğrusu... Nitekim ezeli 
ve ebedi dostumuz ekmeğin nimet
liğini, haşa sümmehaşa, inkar aklı
mızdan geçmez; fakat iyi pişmiş, 
kar gibi kızarmış pamuk gibi yu
muşak bir su böreğinin iştah veren 
manzarasındaki letafet i nasıl unu
t abiliriz? 

Bira satışının bugünden 

itibaren artacağı şüphesiz 

SİZ HİC .:. 

Bira fabrikasını gezdiniz mi? 
gelin sizinle onu dolaşahm 

Yalnız fabrikanın değil, Anka
ra'nın buz ihtiyacı da burada 

temin edilir 

-7-

Talebenin askerlik hizmetleri 

Mektep mezunları askerlik 
hizmetlerini nasıl yapacak ? 

Yedek subay, ve askeri memurlar kanununun üçüncü maddesini de
ğiştiren kanunla 938 . 939 ders yılından itibaren askeri ehli~~tnamele_r 
kak~ rılmıştı. Maarif Vekaleti ~u vaziyet hakkında bundan böyle ne gı
bi muamele yapılacağım teşkilatına bildirmiştir. 

SPOR 
111111111111111111111111111111 

Romanya'da yapılan 
b~siklet müsabakalan 
Bükreş'te yapılacak olan birinci 

bisiklet Balkanyat müsabakalarına ve 
kongresine iştirak edildiğini evelce 
yazmıştık. Ekipimiz bugünlerde İs
tanbul'dan vapurla Romanyaya hare
ket edecektir. 
Bükreş bisiklet federasyonundan 

gelen programa göre yapılacak mera
sim ve müsabaka programı şudur: 
7 ve 8 eylül perşembe ve cuma: 

Balkanyada iştirak edecek olan 
Balkan milletleri kafileleri bu iki 
gün zarfında Bükreş'e gelmiş buluna
caklardır. 

9 cumartesi: 
Saray, meçhul asker ziyaret edile

cek ve Kopşa'da bir öğle ziyafeti ve
rilecektir. 
Öğleden sonra kongre resmen açı

lacaktır. 

10 pazar 
Öğleden evci ve sonra Vites şampi

yonluğu müsabakaları yapılacaktır. 

(açıkta ve Velodrom'da). 
11 pazartesi 

Kongrenin ikinci günü müzakere
lerine devam olunacaktır. Aza ve apor 
cular şerefine Svakov'da bir ziyafet 
verilecektir. Aynı gün göl turu ve 
Bükreş etrafında gezinti vardır. 

12 salı: 
M ukavemet ve yarım mukavemet 

bisiklet şampiyona&ı yapılacak ve zi
yafetler verilecektir. 

13 çar amba: 
Bugün nazır· Titeanu'nun misafiri 

sıfatiyle bisikletçiler Prakova, Suavo 
ve petrol mıntakalarında otomobil 
gezinti&i yapılacakt ır. 

14 perşembe: 
Dokuz Etaplı 1600 kilometrelik Ro

manya turuna başlanılacaktır. Bu tur 
24 pazar gününe kadar devam edecek
tir. Bu müsabakaya iştirak ihtiyari 
sayılmıştır. 

Müsabakaların ehemiyeti dolayısiy 
le Romanya federasyonu bizzat reis
lerin kongrede m emleketimizi temsil 
etmesini rica etmektedir. 

Bir futbol antrenörü 

istifa etti 
eden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü futbol federasyonu tarafından İz
mir'de çalıştırılmakta olan futbol an
trenörü Hores Bursa'ya nakledilmiş
ti. Hores Bursa'da çalışamıyacağını 

bildirerek istifa etmiş ve memleketi
ne dönmüştür. 

Yeni futbol 

hakemlerimiz 

Yedek subay ve askeri memurlar 
kanununa göre mekteplerden mezun 
olanların askerlik muameleleri doğ -
rudan doğruya ellerindı-ki diploma
larına göre takip edilecek ve bundan 
böyle hiç kimseye askeri ehliyetna
me vcrilmiyccektir. Yalnız sıhi ma -
zeretJeri dolayısiyle herhangi bir ve· 
ya birkaç ders yılı kampına girme
miş olanlara, diploma yerine birer 
vesika verilecek ve bunlar noksan 
kamplarını şu şekilde tamamlıyacak· 

lar ve bundan sonra mektep- müdür
lüklerine yapılacak işar üzerine dip
lomalarını alabileceklerdir : 

Lise ve muadili mektepleri bitiren 
ler o yılı üniversite ve yüksek mek -
teplere girdikleri takdirde noksan 
kamplarını, sıhi mazeretleri zail ol· 
duğu zaman, talim taburlarında ta
mamlıyacaklardır. Üniversite veya 
yüksek mekteplere girmiyenler de, 
sağlık engelleri geçtikten sonra, me
zun oldukları veya bulundukları mın
takalardaki lise müdürlüklerine mü • 
racaat ederek o, lisenin ilk çıkacağı 
kampta tamamlıyacaklardır. Arzu e
denler, okulların kamp zamanını 

bekli.r.erek va talim taburlarında ve 
yahut garnizon komutanlıklarının 
münasip göreceği kıtalarda ikmal e
deceklerdir. 

Üniversite veya yüksek mektebi 
bitirenler, noksan kamplarını sıhi 

mazeretleri zail olduğu zaman, halen 
meri olan D. 60 talimatname hüküm
lerine göre tamamlıyacaklardır. Bu 
müddetler içinde askere çağrılacak 
olanların kamp için müracaatları ka
bul edilmiyecektir. Lise ve muadili 
mekteplerden mezun olanlardan üni
versite veya yüksek mekteplere gir
mek istemiyenler diploma yerine mu
vakkaten verilecek vesikalardan isti· 
fade edebileceklerdir. 

1935 senesinden eve] hak kazan• 
mış ve fakat herhangi bir sebeple eh· 
liyetnamesini almamış olan talebele• 
re askeri ehliyetname verilecektir. 
Dışardan lise ve orta mektep bitirme 
imtihanına girenlere, askerlik der
sinden nazari ve ameli olarak ders ve 
talim görduklerine dair ibraz edecek
leri vesikalar üzerine diploma verile
cektir. 

rakabe ve nezareti altında ikinci sı • 
nıf maçlarda hakemlik yapmak sure
tiyle, sahaya ve maça intibak bakı -
mından, süzgeçten geçirilecektir. Mu
vaffakiyeti görülenler istikbalin ha -
kem kadrosunu teşkil edeceklerdir. 

Dün akşam yüksek hakem komitesi 
Ankaradaki tahriri imtihanlara gi -
renlerin evrakları üzerinde meşgul ol
muştur. Bu tetkiklerin neticesi bir 
kaç gün içinde belli olacaktır. 

Hakem namzetlerini davet 
Futbol yüksek hakem komitesin 

den: 

Evelce Ankara'da tahriri hakemlik 

imtihanına girmiş olan hakem nam -

zetlerinin 19 ağustos cumartesi günü 

saat 15 de, Yenişehir Necati bey cad -
desinde Türk Maarif Cemiyeti ilk o

kulu binasında (tahriri imtihanların 

icra edildigi mahal) ifahi imtihan • 
ları yapılmak üzere hazır bulunmala
rı rica olunur. 

İçtimaa dôvet 
Ankara Galatasaray Spor Kulübü 

Reisliğinden: 

31. 8. 939 peqembe saat 18.30 da ku
lüp azalarının lokalde bulunmaları 

rica olunur. 

Dünya turizm 
ittifakı kongresi 

Önümüzdeki eylül ayı içinde bey -
nelmilel turizm ittifakının aenelik 
kongresi Polonya'da Varşova ve Kra
kovi şehirlerinde toplanacaktır. 

2 Eylülden 10 eylüle kadar devam 
edecek olan kongrede bisiklet turiz
mi sekreterinin hazırlanan işler hak
kındaki raporu okunacaktır. 

Beynelmilel turizm ittifakı bu kon 
greye memleketimiz adına iştirak e

dilmesini ve alakalı müessesenin fi -
kirlerini bildirmesini rica etmektedir. 

Bu vesile ile beynelmilel federas
yon 1940 da kongrenin Paris'te top

lanmasından istifade ederek bütün 
memleket lerden Paris'e doğru büyük 
bir dünya bisiklet turunun tertip edi
lecevini ha hr.r. v .. r.m .. ır . .. ..ıı. 
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Çinlilerin mukabil 
·taarruzu devam ediYor 

İ "ngiliz - Japon görüşmelerinin 
bugün başlaması muhtemel 

. Hong-Kons:. 15 a.a. - Çekiai ~jansı bildiriyor: 1 Ağustosta başla
dıklan mukabıl taarruza muvaffakıyetle devam eden Çin kıtalan ma. 
halli müdafaa teşekküllerinin yardımı ile Wangmoon civarında kain 
Chungahan mmtakaaı sahillerinde geçende karaya çıkan japonlar geri 
püakürtmüglcrdir. 

Japonlar, çinlilerin tazyiki altında 
gemilerine iltica etmek mecburiyetin
de kalmışlardır. 

Bu gemiler, ingilizlerin kiraladık -
ları arazinin garbinde Pacan istika -
metinde uzaklaşmışlardır. 

Bir prote•to ve bir tarziye 
Tiençin, 15 a.a. - 59 yaşında ame • 

rikalı bayan Richards Amerika kon • 
soloıhanesine müracaat ederek fran • 
sız imtiyazlı mıntakaıına elinde iki 
sepet sebze ile giderken japon nö • 
betçileri tarafından ara§tırıldığını 
ve halbuki Uzerinde hüviyet kağıdı -
nın da bulunduğunu haber vermiı -
tir. 

Bu tikiyet üzerinde Amerika kon
solosu japon konsoloshanesi nezdin -
de protestoda bulunmuı ve japon kon
aoloıu resmen tarziye venniıtir. 

lngiiiz ·Japon görütmeleri 
tekrar bClflıyor 

Tokyo, 15 aı - Hariciye nazırı 

Avrupa vaziyeti 
karıısında Japonya 

(Baıı 1. ci sayfada ) 

kındaki plan yalnız Sovyetler Birli -
&ine karşı bir ittifak akdini tazam -
mun eylemektedir. 

Di&er devletlere gelince bulunan 
formul ıudur : 

Japonya esas itibariyle mihver dev
letlerine yardımı vadetmekle beraber 
bunun ıümuJü, üç memleketin muıte
rek menfaatini tehdit eden hadiseler 
tudirinde, yapılacak muz'\kerelerde 
tesbit edilecektir. 

Arita, kabinenin bu sabahki toplantı • 
sında ingiliz - japon müzakerelerine 
yakında tekrar baılanacağı ümidini 
izhar etmiş ve dün İngiliz büyük elçi
si Craigie ile Kato arasında yapılan 
konuşmalardan memnuniyet göster -
miştir. 

Domei ajansı da, japon - ingiliz mü
zakerelerinin yakında ve belki de 16 
ağustosta tekrar başlıyabileceğini 
haber vermektedir. 

Anl(lfma ihtimali §Üpheli mi? 

Londra. 15 a.a. - Deyli Telegraf 
gazeteli, Tokyo müzakerelerinin mu
vaffakiyet ihtimalleri hususunda bed
bin gözükmektedir. 

Bu gazete, ingiliz büyük elçisinin 
Londradan talimat aldıktan sonra e
konomik meseleleri de görüıeceğini 
japon hükümetine bildirdiğine dair 
Tokyodan verilen haberleri ihtiyatla 
karıılamak lazım geldiğini 'azıyor. 

Macaristan'ın İtalya

Alman askeri pakhna 
girmesi muhtemel 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
Fakat diğer taraftan Berlin'deki 

salahiyetli mahfiller Almanyanın ma· 
car tadilci taleplerine tam bir muza -
bareti mukabilinde iki memleket ara· 
ıında askeri ve ekonomik bağların 
kuvetlendirilmesi için Almanya tara
fından Macaristana teklifler yapıldı
ğı hakkındaki haberi tekzi peylemek
tedir. 

ULUS 

Bir mahalle tulumbcuı vazife görmek için hadiH mahalline 
gidiyor 

Harekôt bugün başhyor 

Trakya 
manevralarında 

(Bqı ı incı sayfada) 

Mezopotamya, İran ve Kafkaı 
ülkeleri ile temu eden Aıya hu
dutlarımızda komtu ve müttefik
lerimizin huzuru o kadar tam o· 
lur. En eaki tarihlehdenberi, iki 
kıta araıındaki tecavüz ve iıtili 
akınları, biribirlerine karıı, Kü
çük Aıya üıtünden yol aradılar. 
Türk sulhu, bu topraklara büa
bütün yeni bir vazife vermiıtir: 
timdi bu memleket, garp mede
niyeti hudutlarının ıark hudutla
rını, Aarabistan ve İç Asya'ya 
doğru genitletmekte, Balkanlar 
ve Sidabat paktları ile, iki kıta
nın sulh blokları arasında rabıta 
hizmeti görmektedir. Tuna'dan 
Baara körfezine, Adriyatik'ten 
Hint hudutlanna kadar devam 
eden bugünkü emniyet nizamı
nın tee11üa etmesinde, barıfçı ve 
kuvetli Türkiye'nin oynadığı ro
lü bilenler, bu hizmetinin ehemi
yetini takdir edeceklerdir. Bu 
hizmet, Türkiye'nin kuvet istik
rarı ile inkitaf edebilir. Zaif bir 
Türkiye nasıl bir harp tehlikesi 
ise, kuvetli Türkiye bir sulh inan
casıdır. 

Türkiye'nin kuvetini, türk mil
letinin cesaret ve kararı, milli 
politikanın teahhüt ve meauliyet
leriyle mütenasip kılmak on bet 
senedenberi bqlıca kaygımızı 
teıkil etti. Ordumuzdaki tekamül 
seyrinin bu kaygımıza cevap ve
regeldiğini görmek de her za
man en derin haz ve ıevinç vesi
lemiz olmuttur. 

F.R.ATAY 

Parlômentolar arası 

konferansı toplandı 

18. 8. 1939 

Milli Müdafaa V. 

K11ıkkale Gedikli usla 
hazırlama okulu birinci 
sınlf ına talebe ahnıyor 

M. M. V eki.Jeti Satın Alma Ko
miıyonundan : 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkka
le Askeri sanat liaeıindeki Gedikli us 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a
§ağıdaki şartlara göre talebe kaydü
kabulüne batlanmıştır. 

2 - Kaydükabul tartları: 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol

mak. 
b) Vücudunun teşekkülatı düzgün, 

ahenkli, sıhatı yerinde olmak. 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 

lak ve seciye sahibi olamk. 
d) Terki tahıil müddeti iki sene -

den fazla olmamak. 
e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu yaş

lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy -
gun olmak. 

f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 
gösterir şahadetname veya tasdikna 
meyi haiz bulunmak. 

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 
sağlık durumlarından çıkarılmış olma 
mak. 

h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü
fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy 
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy 
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin • 
de doğmuı bulunmak ve bunlardan tah 
sil için kaza ve ıehirlere gelmiş ol 
mak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar asker -
lik ıubelerine müracaat ederek fazla 
izahat alırlar. 

4 - Askerlik ıubelerince kaydüka
bul için müracaat eylül sonuna kadar 
kabul edilir. (3844) 13807 

Demir tel olanacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3150 lira olan ıso kilometre demir tel 
Oslo, ıs a.a. - Parllmentolar a • ile 3000 tane fincan açık eksiltmeye 

raaı konferansı, bugün Belçika de- konmuıtur. 
legesi B. Carton de Wiadtın reisli • 2 _ Eksiltmesi 2. 9. 939 cumartesi 
ğinde 35 inci toplantısına başlamıı • gün sat ı ı dedir. 

Baıvekilin talebi iUerine bu plim 
harıcıye nazırı Arita taıuım eylemıt
tlr. OnümüacMki cwna gün\& betler ko 
mıteainin tasvibine ar.ıedilecek plin 
itte budur. 

Maccui•tan alman. İtalyan 
pcdıtuua mı •İrQar 1 

tır. Üniversitenin büyük salonunda 3 _ İlk teminatı 236 lira 25 kuruı 
yapılan açılı§ celsesinde kırat, veli • olup ıartnamesi komisyonda görülür. 

(Ba§ı 1 inci sayfada) ) düdüğü tahsis olunmuıtur. Şehrin di- abd ve bir çok yüksek zevat razır bu- 4 _ Eksiltmeye gireceklerin ilk te-
gün muntazaman toplanarak çalışma- ğer mıntakalarına konan düdük me - lunmuıtur. minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. mad 

Beı nazırlar komite•i gene 
toplanıyor 

Tokyo, 15 a.a. - Domei ajan11nın 
bildıraı&ıne &ore, Hariciye nazırı, bu
i""• Baıvekue, Avrupa vaziyeti kar
tı11nda Japonyanın aunuı ıcabeden 

tedbirler hakkında bir proje tevdi et
mııtir. Harbıye nazırının da ittirik 
ettıii bu mülakat eınaaında bu proje 
iızerınde Baıvekil, hariciye nazırı ve 
harbiye nazırı arasında mutabakat ha· 
ııl olmuıtur. 

Sanıldığına göre, Baıvekil, bet na

zırlar komitesini cuma günü fevka -
lide bir toplantıya çağıracaktır. Bu 
toplantıda hariciye nazırının projesi 
tetkik olunacak ve projenin tatbiki i
çin alınması lüzumlu diplomatik ted
birler hazırlanacaktır. 

Tokyo'dan Londra'ya gelen 
haberler 

Londra. ıs a.a. - Havas bildiriyor : 
Londra'daki japon mahfilleri, Tok

.rodan aldıkları aon haberlere atfen 
Japonyanın italyan, alman aıkeri pak 
tına tam ve kati bir surette iltihakı· 
nın bahiı mevzuu olamıyacağı fikrin · 
dedir. 

Tokyodan gelen haberlere &öre, ka· 
bine, yeni Avrupa vaziyeti karıısında 
Japonyanın alacağı hattı hareket üze
rinde ordu ile mutabakat halinde bir 
formülü kabul etmiştir. 

Cuma günkü beşler toplantısında 

bu formül tasvip olunacaktır. 

Havas muhabirinin iyi haber alan 
mahfillerinden öğrenildiğine göre 
Macaristan'ın Almanya - İtalya aske
ri paktına girmesi pek müstebat de
ğildir • 

Son Ribbentrop - Çaki görü9mesi
nin havuı hakkında gayet manalı bir 
surette ıöyle söylenmektedir : 

Bu ırörütmeden 10nra, veril • 
mit herhangi bir ültimatom ve 
yahut nota mevcut olmamakla 
beraber, Macariıtan'm bizden 
neler bekliyebileceğini, ne kaza
nacağmı ve ne kaybedeceğini 
öğrenmit bulunmaktadır. Maca· 
riıtan'ın her halde yolunu ırizmit 
olduğundan ıüphe etmiyoruz. 

Selônik'te yapılan 

manevralarda 

bir kaza oldu 
Selanik, 15 a.a. - Kavaklı civarın

da motörlü bir alay manevra yapar -
ken arabalardan biri devrilmiş ve beş 
asker ölmüştür. Dört aıker de yara -
lanmıştır. Mesuliyetlerin tesbiti için 
tahkikat açılmı§tır. 

Vazifeleri başında ölen bet askere 
büyük cenaze merasimi yapılacaktır. 

Tavaı belediyesinin istikrazı 
Tavas belediyesi Belediyeler B~n

kuından 20,000 lira istikraz etmış· 
tir. Belediye bu para ile kasabaya iç
me ıuyu getirecek, Denizli • Tavas 
şosesini kasabanın içinden geçirecek· 
tir. 

Londra'daki japon mahfillerinin 
düşüncelerine göre, Japonyanın muh· 
temel bir Avrupa buhranı karşısında
ki hattı hareketini, Sovyetler Birliği
nin hattı hareketi tayin eyliyecektir. diyor ki: "Öyle haber aldık ki ingiliz 

Sovyetler garp devletleriyle hükümetine dün akşam Moıkovadan 
birletirler•e... genel kurmay müzakerelerinin terak

kisi hakkında bir rapor gelmitti.1'. Bu 
Mesela, eğer Sovyetler Birliği, Dan müzakereler müsait bir hava içinde 

zig itinden doğacak bir harpte garp cereyan etmiıe benziyor. Fakat inti
devletleri ile birlikte hareket ederse, baımız ıudur ki, sovyet heyeti murah
Japonyanın bitaraflığını muhafaza et hasası anlatma eaa11nın İngiltere ve 
mesi mümkün olmıyacak ve Sovyet- Fransa tarafından dwpit edildiğin • 
ler Birliğine harp ilan eyliyecektir. den daha geniı hatlar üzerinde araı • 

Buna mukabil eğer Moskova bita - tırılmasını teklif eylemiıtir. 
raf kalırsa. Tokyo için harbe girmi- Söylendiğine göre, Sovyetler Bir
ye hiç bir sebep mevcut olmıyacak - liği, bir Avrupa harbine müteallik 
tır. me1elelerden başka bir rus • japon 

Londradaki japon mahfillerine gö- harbi takdirinde İngiltere ve Fran • 
re, B. Aritanın hükmettiği milfritler sanın nasıl bir hattı hareket ittihaz e
ile nalitediller arasında bulduğu uz - ceklerini de müzakere etmek alzusun
latma projesinin eaaaları itte bun • dadır.,. 
lardır. Bu guete, Moskovadaki franıız ve 

Mo•kova'dalıi •öriifmela İngiliz murahhaslarına yeni talimat 
Londra, ıs a.a. - Deyli Telegraf gönderilecejini yuıyor. 

lanıı.a devam etmektedir. B arada murları da ma~ildliii1 .ı ... yar ..,,....,._.. , __ ~,_...,.~;,,,;;.-~==~~·~·-~~,._..~="' r-ae er nde yazılı belgeler ve ou gibi iş 
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz- derhal bu lundukları mıntaka sakinle- terle ittigal ettiklerine dair ticaret o-
trak 'ın da iştirakiyle Vekalet sefer - rini haberdar edeceklerdir. 1ngi1 tere' nin kara daaından alacakları vesikalarla birlik· 
berlik müdürü B. Hüsamettin, vali Btnun üzerine halk ya evlerinde te muayyen gün ve saatte M. M. V. 
muavini B. Muzaffer, vilayet ıefer- ki sığnaklara, yahut da belediye tara- ordUSU manevra ıatın alma komisyonunda bulunmala 
bertik ve itfaiye müdürleriyle diğer fından her mıntakada gösterilen umu- (3843) 13806 
alakalılar olduğu halde kazalara gidi- mi sığnaklara iltica edeceklerdir. O 
!erek pasif korunma için alınan ted· sırada vapurlardan toplu halde çıka - hazırhğı yapıyor 
birler teftiş edilmiştir. Öğrenildiğine cak olan halk için de Mısır çarıııiyle 
göre lstanbul'a yapılacak olan hava Karaköydeki yeraltı camii sığnak ola- Londra, IS a.a. - Eylülde kara ordu 
tarruzu şöyle olacaktır: rak tayin olunmuştur. Vapur yolcula- sunun yapacağı büyük manevraların 

Hücum eden tayyarelerin gelişi, rı derhal bu iki sığnağa iltica etmiı o- hazırlıkları faaliyetle devam etmekte
haber alma vasıtalariyle yarım saat lacaklardır. Bu tedbirlere riayet et. dir. Umumt harptenberi İngilterede 
evet öğrenilecek ve bunu müteakip miyenler şiddetli şekilde cezalandın- bu kadar uker toplandıiı görülme • 
alarm işareti verilecektir. Alarmın i -ı lacaklardır. Bu husustaki hazırlıkta- mittir. 
lanı için Bayazıt kulesindeki canavar ra devam olunmaktadır. Dün aabahtanberi orta tngilterede 

mühim manevralar olmaktadır. Kıta.a-

Trakya'nın mühim Nafia işleri 

İstanbul - Edirne asfalh 
941 de bitmiş olacak 

Nafia Vekilimizin gazetemize beyanatı 
(Ba§l 1. inci sayfada) 

ehemiyeti haiz olan İstanbul - Edirne 
beton asfalt yolunun geçen sene ls -
tanbul'dan Lüleburgaz'a kadar olan 
kısmının bittiğini ve itletmiye açıldı
ğını biliyorsunuz. Bu yolun geçen kış 
içinde Lüleburgaz • Kuleli arasında
ki kısmında da faaliyete geçilmiı ve 
inşaat epey· iterlemittir. Ancak bu 
kısımdaki toprağın killi ve çok yumu 
şak olması dolayısiyte ilerde muhte
mel herhangi bir bozukluğa meydan 
vermemek için esaslı tedbir almak za
rureti karşısında kaldığımızdan inp
at biraz ağır yürümektedir. Toprak 
tahlil edilmekte ve inıaat kontrolü -
müz altında ona göre yürütülmekte. 
dir. Bununla beraber en geç 940 aene
ıi eylül veya birinci teırin aylarında 
bu kısmın inşaatı sona ermiı buluna
caktır. Geri kalan Kuleli - Edirne a
rasındaki kısma gelince bundan iki ay 
evci bu kısım da müteahhitlere ihale 
edilmiı bulunmaktadır. Yakında inp
ata batlanacak ve bu kısımdaki inıa
atın bitmeıiyle 941 eylülünde latan -
bul'dan Edirneye kadar olan turistik 
yol mükemmel surette tamamlanmıı 
olacaktır.,. 

Vekil general henüz ikmal edilme
mi§ olma11na ratınen yolların mü -
kemmel olduğunu ve kendisinin oto
mobille lstanbul'dan Edirneye diSrt 
saatte gelmiı bulunduğunu ela illve 
etti. 

Nafıa Vekilimiz beyanatına ıu su
retle devam etmittir: 

Trakya'daki diğer nalıa itleri 
"- Bir taraftan bi:tonasfalt yolun 

inşaatına devam edilirken diğer taraf 
tan da Trakya'da yapılmasını lüzum
lu gördüğümüz bazı mühim yolların 
ve köprülerin intaatına baılanacaktır. 
Bu arada Trakya ile Çanakkaleyi bi
ribirine bağlıyacak esaslı yolların da 
en kısa bir zamanda ıslihı programı
mız ve kararlarımız içeriıindedir. 

Bunlardan ba§ka Meriç'in temizletti
rilmesi iti de komıu ve dost yunan 
hükümetiyle aramızda mevcut muka
vele mucibince iki tarafın ıelihiyet
tar heyetleri tarafından etüt edilmek
tedir. Pek yakında sona erecek olan 
bu etütleri müteakip bu büyük ite de 
baılanacak ve böylelikle Meriç bo • 
yunca iki memleket topraklarında 

hem ziraate clveritli geniı ölçilde ara 
zi kazanılacak ve hem de Meriç ıey
risefere milasit bir hale gelmit ola
caktır. 

§imdilik Trakya'd& belli batlı ltle
rimiz bunlardan ibarettir. Bu arada 
vUiyet hususi mubaaebeleri tarafın -
dan da hudutları dahilinde ttmlre 
muhtaç ve yeniden inpaı lllzwnlu yol 
tar ve köprüler üzerinde faaliyete de
vam edilmektedir. Binaenaleyh pek 
yakında boiulann prp mıntabaın
daki muvuala ve milnable keyfiyeti 
tekemmül ve inkipf ettirilecektir.,. 

tın ıüratle nakli ve mühim kuvetlerin 
gizlenerek yürüyebilmeleri meaelesi 
bilhaua bu manevralarda tetkik olun
maktadır. 

Bir yolcu tayyaresi 

yanarak düştü 
Kopenhag, ıs a.a. - Hamburıclan 

Kapenhag'a giden bir ingiliz yolcu 
tayyaresi Storsrom köprüsü civarın
da alev içinde denize diltmüttür. Ya
ralanmıı olan pilot kurtarılmııtır. 
Fakat makiniıt ile 4 yolcunun lkibe
ti meçhuldür. Bunların boğuldukla
rı kuvetle tahmin olunmaktadır. 

Süriye fevkalôde 
komiseri Fransa'da 

Marsilya, 15 a.a. - Franıanın prk 
memleketlerindeki ili komiseri B. 
Gabriel Puau:ıt, Beyrut'tan buraya gel 
miş ve eski Şanghay ve timdiki Bey
rut konıolosu olup mezuniyetini Fran 
sagı'ta geçirmekte olan B. Meyrier ta 
rafından iıtikbal edilmittir. 

B. Puau:ıt, Paris'e gitmektedir. O -
rada hükilmete prk memleketlerinin 
vaziyeti hakkında maltlmat verecek -
tir. -
Zonıuldak'ta hava müdafauı 

kursları 

Zonguldak, 15 a.a. - Seferberlik 
ıubeainde tertip olunan hava müda
fauı kurslarının nuart ve amelt kıs
mına bqlanılmıı ve ilk na.zart kurs 
bugün h&lkevi aalonuncla verilmiştir. 

lzmit'te tetkiklerde bulunan 
mebualanmız 

İzmit, ıs a.a. - Burada bulunmak
ta olan mebuılarımız bir haftadanberi 
intihap dairelerinde tetkikler yapmak 
ta ve halkla temaslarda bulunarak di
lekleriyle allkadar olmaktadırlar. 

rı. 

Gümrük Muhafaza 

Levazım Müdürü ve 

Tabip ahnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko· 

mutanhğından : 
Teşkilatımızın muhtelif mıntakala

rında istihdam edilmek üzere maaş 
faslından 170 lira ücretli üç levazım 
müdürü ile üç tabip alınacaktır. 

İstekli olanların 20. Ağı. 939 günü
ne kadar dilekçelerine vesaiki resmi
yelerini bağhyarak müracat etmeleri. 

(38S2) 138ıo 

P. T. ve T. Md. 

400 adet Telefon 
ah nacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 250 adet ma 

sa, 100 adet seyyar ve 50 adet divar ki 
ceman 400 adet telefon kapalı ııarfla 

eksiltmeye çıkarılmıttır. 
2 - Muhammen bedel (12.000), mu -

vakkat teminat (900) lira olup eksilt • 
meai, 4. Eylül 939 pazartesi &ünü saat 
16 da Ankara'da P. T. T. umum nıil • 
dürlük binasındaki aatınalma komis • 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün aut ıs e kadar mezk\ir komisyo -
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. 
levuım, İltanbulda Kınacıyan hanın
da P. T. T. ayniyat şubeıi müdürlük • 
!erinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(2939) 12973 

( Regaip gecesi ) 
Diyanet lıleri Reiılifinden t 

16 Ağuatoı 939 tarihine tesadüf e
den çarıamba günü Recebi terifin ip
tiduı olmakla 17 Ağuıtoı 939 perıem 
be günü akıamı (cuma gecesi) Leyle
i Regaip olduğu ilan olunur 

(3827) 13784 



16. 8. 1939 

• 
Vilayetler 

isteyenler 385 kuruş mukabilinde ev
rakı keşfiye ve sairesini almak üzere 
Ankara belediyeler imar fen şefliğine 
İstanbul ve Van belediyelerine müra-
caaatları ilan olunur. 13667 

ULUS 

diinde ve posta ile gönderilmesinde 
2490 numaralı kanunun 32, 33, ve 34 
üncü maddelerine harfiyen riayet et· 
mcleri lazımdır. 

(3853) 13811 

Elektrik tesisatı 
İskilip Belediyesinden : 

İskilip kasabasının Nafıa Vekale -
tince tasdikli Hidro elektrik tesisatı • 

Yemek asansörü 
ve elektrik tesisat. 

yaptırllacak 

• run bent, direk, su kulesi cebri boru, 
Hükümef konağı yaphrllacak 1 nşaat eksi itmesi kana1, santral ve transformatör bina. 

Erzurum Defterdarlığından : !arının "37760,, lira 80 kuruş bedeli kc 
1 - Tortum kazasında yeniden lstanbuJ Defterdarlığından : şifli kısmı 11 ağustos 939 tarihinden 

yapılmakta olan hükümet konağının 7. 9. 939 tarihine müadif perşembe itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf 

. Çankırı Vilayet Daimi Encüme
ilanali inşaatı kapalı zarf usuliyle ve günü saat 15 de İstanbul defterdarlı- usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
(21) gün müddetle eksiltmeye konul- ğındaki mim emlak müdürlüğünde mü Tesisata ait proje ve eksiltme fen • 

tl.ttıden : . . muştur. teşekkil eksiltme komisyonu odasın - nt mukavele, şartnameler hülasası ile 
Ç 1 - Açık eksıltmeye ko?"ulan ış: 2 _ (15.000) liralık tahsisatı muka- da 58750 lira 26 kuruş elli sekiz bin keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 
a:nk~:1 .• ~emleket .hastan7sı yem~k bilinde ve vahidi fiyat üzerindendir. yedi yüz elli lira yirmi altı kuruş ke- İskilip belediyesinden ih~lc günü o -
t.i ansoru ıle clektrık tesısatına aıt- 3 _ İhale 31 Ağustos 939 tarihine şif bedelli Mercan maliye şubesi. inşa- lan 25 eylül 939 pazartesi gününe ka-
~ . . . müsadif perşembe günü saat (15) de atı kapah zarf usuliyle açık eksıltme- dar alınır. 

k - Keşıf bedelı (2236) lıra (38) deftarlık odasında toplanacak komis- ye konulmuşur. İstekli olanlara posta ile adresine 
~uştur. . . yon huzuriyle yapılacaktır. Mukavele eksiltme bayındırlık işle~ gönderilir. 

A - Bu ı~e aıt evra~ şunlardır. 4 _ Muvakkat teminatı (1126) lira- ri gene hususi ve fenni şartnamelerı Mezkur işin muvakkat teminat ak-
lı - Keş~f cetvcllerı dır. proje keşif hülasasiyle buna mütcfcr- çesi olan "yüzde yedi buçuk,, kuruş • 

C 
- Rcsım. 5 _ İstekliler bu işe ait evrakı fen- ri diğer evrak 293 kuruş bedel muka- tan "2832,, lira 6 kuruştur. 
- Hususı <:ıartname b·ı· d · ı· T l" 1 · "h 1 · t" k d b"l D . "' . niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde ı ın e ven ır. a ıp erın ı a eye ış ıra e c ı me-

le - Eksıltme şartnamesı ve mu- ve defterdarlıkta görüp okuyabilir _ Muvakkat teminat dört bin yüz sek si için yüksek nafıa vekaletinden tas-
a:elename . lcr. sen sekiz liradır. dikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer 

- İsteklıler bu şartname ve evra- 6 _ İ t kı· ı · k ·1t · b"l İsteklilerin teklif mektuplarını ve bir veya bir kar iş baoı.ardıg· ına ait 
ltı ç k f ··d ·· l"ğ "" d .. s e ı erın e sı meye gırc ı - . "' "' an ırı na ıa mu ur u un e gore- 1 · · · ·h ı ·· ·· d k ' .. e naz kırk bin liralık bu işe benzer ış bonservis ile ve 939 yılına ait ticaret bilir! mc erı ıçın ı a e gunun en se ız gun 

5 
er. . . . .. evel vilayete müracaatla bu işi yapa- yaptığına dair idarelerinden alınış o~- odasından alınmış vesika ibraz eyle -

- Eksıltme 19. 8. 939 tarıhınc mu b' l kl . d . hl" "k dug· u vesikalara istinaden İstanbul vı- mesi tad"f t • .. .. b' d ı ece erme aır e ıye-t vesı ası al- . 
. ı cumar esı gunu saat on ır e b ·a· layctinaen eksiltme tarihinden itiba- Teklif mektuplarını kanuni tarifle-

\'tlayct daimi encümeninde buluna- ma7sı mele ukrlı. 1 ır.. t kl"f k ren sekiz gün evci alınmış ehliyet ve ri daı·resı'nde noksansız ve kapalı ola-
caklardır - ste ı erın e ı me tupları- . . . . .. . .. .. 

6 
İ · . . . . . nı ihalenin yapılacağı perşembe günü 939 senesıne aıt tıcaret odası vesıkala- rak 25 eylul 939 pazartcsı gunu saat 

le . :-. steklılerın. b1;1 ışe gırebılmc - saat {l4) de kadar komisyon reisliği- rını havi kapalı zarfları 7. 9. 939 per - on üçe kadar İskilip belediye encüme 
al rı ıçın 93~ sene.sı tıcar_ct odasından ne makbuz mukabilinde teslim edile- şembe günü saat 14 de kadar defter - nine posta ile veya elden verilmesi. 
n~~mış .~e~ık.~~~~ylc bır. hafta ~vel cektir. Postada vukubulan gecikmeler darlık milli emlak müdürlüğünde top İhale 25 Eylül 939 pazartesi günü 

81 
ıa mudurlugunden chlıyct vcsıka- kabul edilmez. lanan komisyon başkanlığına vcrmclc- İskilip belediye binasında ve Beledi-
almış olmaları. . (5988; 3693) 13657 ri ve saat 15 de zarflar açılırken ha.zır ye encümeninde saat 14 de yapılacak-

(1~6) .Muvakkat temınat miktarı bulunmaları. tır. Taliplerin usulü dairesinde 2490 

lıİradır.. .. Pazarlıkla ı'lk ok·UI yaptırılacak (6223/ 3813) 13798 sayılı kanunun tarifatına göre ihaleye 
8 - steklıler yukarıda yazılı gun iştirak etmeleri ilan olunur. 

\>c saatte vilayet daimi encümeninde Yozgat Vilayetinden : (6183/ 3809) 
bulunmaları ilan olunur. (13712) 939 bütçesine mevzu tahsisattan ya 

H"k" f k 'J 1 1 k pılması tekarrür eden 17564 lira 63 ku 
U Ume On8QI yap ili ata ruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk okul 
Erzurum Defterdarlığından : inşaatının kapalı zarf usuliyle 10. 8. 

1 - Hınıs kazasında yeniden 939 gününde yapılan eksiltmesi so. 
l'apılmakta olan hükümct konağının nunda verilen fiyat haddi layik görül 
ikn:ıali inşaatı kapalı zarf usuliyle ve mediğinden bir ay içinde pazarlıkla 
(21) gün müddetle eksiltmeye konul· verilmesi kestirilmiştir. 
tnuştur. 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

2 - (35.000) liralık tahsisatı muka- şunlardır: 
bilinde ve vahidi fiyat ü zerindendir. A - Eksiltme şartnamesi 

3· - İhale 31 Ağustos 939 tarihine B - Muvakkat mukavelename pro-
tnüsadif perşembe günü saat (15) de jesi. 
defterdarlık odasında toplanan komis- C ~ Bayındırlık işleri genel şart -
l'on huzuriyle yapılacaktır. namesı 

4 - Muvakkat teminatı (2625) lira D - Yapı işleri umumi ve fenni 
dır. şartname 

5 - İstekliler bu işe ait evrakı fen- F - Keşif hülasası ve tahlili fiyat 
niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde G - Proje 
\te defterdarlıkta görüp okuyabilir _ 3 - İstekliler bu evrakları vilayet 
ler. daimi encümeninde her gün görebilir 

6 - İsteklilerin eksiltmeye girebil- ler ve müracaat ederek bedelsiz isti -
ıneleri için ihale gününden seki~ gün yebilirler. . . v 

cvel vilayete müracaatla bu işi yapa- 4 - ~O. 8. 93.9 dan ıtıbaren pazarlıga 
blTcceklerine dair ehliyet vesikası at- vazedılen b u ış haf tanın her pcrşem • 
tnası mecburidir. be ve pazartesi saat 14 de vil§yet dai-

7 - İsteklilerin teklif mektupları- ~i .cnc~~eninde istekliler pazarlığa 
nı ihalenin yapılacağı perşembe günü gırışcbılırl7r. . .. 
•a.at (14) de kadar komisyon reisliği- 5 - Tayın edılcn gun ve saatlerde 
l\c makbuz mukabilinde teslim edile- müracaat ederek isteklilerle kom.is • 
Cektir. Postada vukubulan gecikmeler yon arasında mütabakat hasıl olduğu 
kabul edilmez. takdirde % 15 kati teminat yatırma -

5987 / 3691) 13655 sı ve aynı zamanda bu işlerde ehil ol
duğuna dair vesika ibraz etmesi mcc-

Hükümef konağı yapfmlacak buridir. <3834) 13801 

Erzurum Defterdarhğrndan : 
l - Karayazı kazasında yeniden 

~apılmakta olan hükümet konağının 

ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
(21) gün müddetle eksiltmeye konul
tnuştur. 

2 - "35.000" liralık tahsisatı muka
bilinde ve vahidi fiyat üzerindendir. 

3 - İhale 31 Ağustos 939 tarihine 
tnüsadif perşembe günü saat (15) de 
dcftarlık odasında toplanacak komis
)'on huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı "2625" lira
dır. 

Apartman inşa ettirileck 
Adana Vakıflar Müdürlüğün

den: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanad'a Abidin paşa cadde -

sindeki vakıf mahal üzerine olbapta -
ki projesine göre apartman inşaatı 
dır. 

2 - Bu inşaat maa müştemilat götü 
rü olarak toptan eksiltmeye konul -
muştur. 

3 - Keşif bedeli 47446 lira 74 ku -
ruştur. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun· 
lardır: 

/ Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Zile Belediye Reisliğinden 

13796 

Motopomp alınacak 
Çubuk Belediyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto -
pomp alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (2000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (150) lira -

dır. 
4 - Katt teminatı (300) liradır. 
5 - İhale günü 28. 8. 939 tarihine 

müsadif pazartesi günü &aat 14 de bu 
baptaki şartname bila bedel verilir. 

(13813) 

Yüksek tevettür ıebekesi 
yapflralacak 

Belediyece (47748) lira 60 kuruş be 
deli keşifli yaptırılacak elektrik tesi
satı ve santral binası kapalı zarf usu
Jiyle münakasaya vazedilmitşir. Şöy
leki: Talipler bu tesisata ait her han
gi bir kısmı münferiden veya toptan 
yapabilecektir. Eksiltme 5 Eylül 939 
tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
ccümen huzuriyle yapılacaktır. Mu • 
vakkat teminat (3582) liradır. Bu işe 
girmek isteyenler 2490 sayılı kanu -
nun bahşettiği bilumum evsafı kanu-
niyeyi haiz olduklarına dair vesikala- lıkilip Belediyesinden 
rını teklifnameyc raptedecekletdir. İskilip elektrik tesisatının makine 

Proje ve planları 10 lira bedel mu - kısmı alçak ve yükıekt evettür şebe -
kabilinde belediyemizden ve Ankara- kesinin 45115 lira 54 kuruş bedel keşif 
da belediyeler imar heyetinden ve 1s- 1i kısmı 11 ağustos 939 tarihinden iti
tanbulda Taksim Ay Yıldız palas 3 nu haren 45 gün müddetle kapalı zarf u· 
marada mühendis Hasan Halit Işık suliylc eksiltmeye konmuştur. Elek -
pınardan alabilir ve görebilirler. trik tesisatına ait proje ve eksiltme 

(16000/ 3695) 13659 fenni mukavele şartnameleri hülasası 
keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 

Elektrik tesisatı İskilip belediyesinden ihale günü o -
lan 25 Eylül 939 pazartesi gününe ka
dar alınır. İstekli olanlara posta ile 
adresine gönderilir. MezkCır işin mu

yaptırılacak 
Şerefli Koçhisar Belediyesindenı vakkat teminat akçesi olan 3383 lira 
Kasabanın t~min~n 3.0 hekta:l.ık 66 kuruştur. Taliplerin ihaleye işti -

kısn:ı.na elcktrı_k tcsısa~ı. ınşa cttı~~ • rak edebilmeleri için yüksek nafıa 
lccegınden keşıf bcdclını yapmak u • k .... lctindcn tasdikli ehliyet vesikası 
zere i~teklile:in teklif me.ktupl.~rının :: ;u işe benzer veya bir kaç işi mu • 
şerefi~ .~oçhısar bclcdiyesıne gonder• vaffakiyctle başardığına dair bonser. 
melen ılan olunur. visleri ve 939 yılına ait ticaret odasın 

(3820) 13774 dan alınmış vesika ibraz eylemesi. 

Elektrik tesisatı Teklif mektuplarının kanunun ta -
rifleri dairesinde noksansız ve kapalı 

Nazilli Belediyesinden : olarak 25 Eylül 939 pazartesi günü sa-
14. 9. 939 perşembe günü saat 16 da at 13 çc kadar belediye encümenine 

~azilli belediye ihale encümeninde .ek posta ile veya elden verilmesi. 
sıltme komisyonu odasında 42318 lıra İhale 25 Eylül 939 pazartesi günü 
84 kuruş bedeli keşifli Nafıa Vekile- İskilip belediye binasında ve belediye 
tince musaddak Nazilli kasabası elek- encümeninde saat 14 de yapılacak -
trik şebeke ve transformatör ve tcsi • tır. 
satı 2490 sayılı kanun hükümlerine Taliplerin usulü dairesinde ve 2490 
göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye sayılı kanunun tarifatına göre ihaleye 5 - İstekliler bu işe ait evrakı fen

l'liyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde 
\'e defterdarlıkta görüp okuyabilir • 
ler. 

konmuştur. Muvakkat teminat mikta- iştirakleri ilan olunur. 
A - Fenni şartname rı 3173 lira 91 kuruştur. Fennt tartna· (6184/ 810) 13797 
B - Mukavele projesi ve projeye meleri, proje, keşif hülaaasiyle buna • • • • 

6 - İsteklilerin eksiltmeye girebil
trıcleri için ihale gününden sekiz gün 
evci vilayete müracaatla bu işi yapa
bileceklerine dair ehliyet vesikası al
ması mecburidir. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ihalenin yapılacağı perşembe günü 
ıaaat (14) de kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim edile
cektir. Postada vukubulan gecikmeler 
kabul edilmez. 

(8986/ 3689) 13653 

İ(me suyu lesisah yaptmlacak 
Van Belediye Riyasetinden : 

bağıı vahidi fiyat cetveli mütcferri diğer evrak 6 lira mukabi • Elektrık tesısah ekslllmesı 
C - Eksiltme şartnamesi, !inde Nazill belediyesinden alınabilir 
D - Proje, İsteklilerin teklif mektupları ve en Ladik Belediye Riyaıetinden: 
5 - Yukarıda y~zı?ı 7.vr.~~ Ankar~ az 30.000 liralık bu işe benzer iş yaptı Nafıa vekaletince musaddak proje -

V:~k~~ı~.r umum mudu~luğu ınşaat mu ğına dair nafıa idaresinden almış ol _ terine göre kaza elektrik tesisatı bu 
durluğunden, İstanbul da İstanbul va- du vesikalara istinaden ihale tarihin- defa ağaç direklerin ayrılması surctiy 
kıflar başmüdürlü~ü~de.~: .. Adana'.d~ den 8 gün evcl alınmış ehliyet ve 939 le 45 gün müddetle ve kapalı zarf u
~dana Vakıflar mudu.r~ugundcn ~kı yılına ait ticaret odası vesikalarını suliyle yeniden eksiltmeye konulmuı 
l~ra otuz kuruş mukabılınde alınabı - havi zarflarını 14. 9. 939 perşembe gü· tur. 
Iır. . nü saat 15 şe kadar Nazilli belediye Muhammen bedeli: (16926) lira (15) 

6 - Eksıltme 31. 8. 939 tarihine encümenine milracat eylemeleri lazım kuruştur. 
rastlıyan perşembe günü saat dokuz- dır. (598513690) 13654 Muvakkat teminat: (1269) lira (36) 
da Adana Vakıflar idares binasında kuruştur. 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Harta ve imar plim yaphrtlacak Eksiltmenin yapılacağı yer ve ta -

7 - Eksiltmeye gireceklerin 3558 rih: ihale 9. 9. 939 tarihine müsadif 
lira 50 kuruş teminat vermeleri ve a- Şerefli Koçhisar Belediyesinden: cumartesi günü saat 12 de Ladik be· 

-9-

Satılık ankaz 
Ankara Malzemei lnıaiye T. A. Şirketi Tasfiye Memurluğun

dan: 
Şirkete ait olup 8 inci kilometrede kain iki bina enkazı satılığa 

çıkarılmııtır. Sa.tıı 1 Eylül 1939 tarihine rastlıyan cuma günü An
katatda Tüze caddesinde avukat Fevzi Hakmanın yazıhanesinde 
saat 13 te icra kılınacaktır. lıteklilerin satı§ mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

Satıf ıartlan: 
1 - Satılığa çıkarılan enkazı almağa talip olanlar satış gunu 

muhammen bedeli ola·n 700 liranın o/0 15 nispetinde teminat ak
çesiyle satı§ mahallinde hazır bulunmalant 

2 - Satış pazarlıkla olup sabt bedeli petindir. 
3 - Satıt yerinde teslim olup sökme ve nakil masrafları ve 

dellaliye müşteriye aittir. 
4 - Satılan malların enkazı müşteri tarafından naklettirildik· 

ten sonra yerlerini tesviye etmek müşteriye aittir. 3061 

Samsun halkevi binası 
eksiltmesi 

inşaatı 

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

pılacak yeni Halkevi binası inşaatı ve sıhhi, elektrik ve teshin tesisatıdır. 
2 - Kc§if bedeli (146848) lira (56) kuruştur. 
3 - İnşaat aksamı vahidi kıyasi fiat esası üzerinden ve tesisat kısım

ları götürü olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
4 - Eksiltme 28.8.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Sam· 

sun C.H.P. binasında toplanacak ihale komisyonunda olacaktır. 
5 - Bu işe ait evrak şunlardır: · 
1 - Mukavele projesi 
2 - Eksiltme şartnamesi 
3 - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
4 - Umumi ve idar1 ıartname 
5 - Genel fenni ıartname esaslan 
6 - Genel fenni şartnameye eklenti "inşaat özel şartları,, 
7 - Mahal listesi 
8 - Kalorifer ve sıhhi tesisat projelerinin nasıl tanzim edileceğine da

ir talimatname ve eki 
9 - Teshin. vantilasyon ve kalorifer tesisati şartnamesi ve lahikuı 

10 - Dahili elektrik tesisatı umum! ve fenni şartnamesi 
11 - Elektrik tesisatı şartnamesi 
12 - Sıhht tesisat şartnamesi 
13 - Metraj 
14 - Teshin. vantilasyon ve kalorifer tesisatı keşfi 
15 - Elektrik tesisatı keşfi 
16 - Sıhhi tesisat keşfi 
17 - Keşif hulasası 

18 - Mimari projeler 
19 - Tafsilat resimleri 
20 - Sıhhi tesisat projeleri 
21 - Kalorifer tesisat projeleri 
22 - Elektrik tesisatı projeleri 
23 - Betonarme vaziyet planları 

24 - Betonarme hesabatı 
25 - Betonarme tafsilat resimleri 

6 - Be§inci maddede yazılı evraktan 3, 24 ve 25 numaradakllerden 
gayri olanları 735 kuruş bedel mukabilinde Samsun, İstanbul ve Ankara 
C.H.P. vilayet idare heyetlerinden satın alınabilir veya bilabedel tetkik 
olunabilir. 3, 24 ve 25 inci maddedeki evrak Samsun C.H.P. idare heyetine 
müracaatla tetkik olunabilir. 

7 - Muvakkat teminat (8592) lira (43) kuruştur. 
8 - Eksiltmeye ginck istiyenlcrin 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

ve ihale kanunundaki şeraitten mada en geç münakasadan beş gün evveli· 
ne kadar Samsun Valiliğine iıtida ile milracaat ederek bir ehliyet vesikası 
almaları ve bu vesikayı da teklif mektuplariyle beraber komisyona verme· 
leri şarttır. Bu tarihten sonra vil§yete müracaat edenlere vesika verilemez. 
Bu vesikayı alabilmek için bir mukavele ile laakal 60000 lira keşif bedelli 
mühim bir bina inşaatı ikmal ile teslim edildiğine dair işin ait olduğu mü
essese tarafından verilmiş bir belgenin istidaya raptı ıarttır. 

9 - İstekliler yalnız teklif mektuplarını havı kapalı bir zarfı ve 7 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat mektubu ve 8 inci maddede yazılı vesa-
iki bir dış zarf içine koyup mühür mumu ile kapıyarak 4 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Samsun C.H.P. vilayet idare heyetine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (5947) 13605 

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

(3732) 13684 

Maarif Vekaleti 

insaat usta ve bölge sanat 
okullarma talebe. ahnacak 

Maliye Vekôleti . 

Kumaş alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet müstahdeminine yaptırıl

mak üzere ycrlimalı (434) metre elbise 
lik kumaş ile (128 metre (10) santim 
paltoluk kumaş açık eksiltme ile alı

nacaktır. 

1 - Elbiselik kumaşın muhammen 
bedeli beher metresi (4) lira (50) ku
ruştur. Paltoluk kumaşın beher met· 
resi ise (3) lira (70) kuruştur. 

1 - 77104 lira 70 kuruş bedeli ke · 
§ifli ve 9 kilometre mesefadcn van ka
•abasına isale edilecek Zarnabat içme 
suyuna ait tesisatın inşaatı 2. 8. 939 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
Ye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. 

şağıda yazılı vesikaları haiz olmaları Kasabanın meskün ve gayri lediye dairesinde daimi encümen hu-
şarttır. meskün tahminen altmış hektar • zurunda yapılacaktır. Maarif Vekilliğinden : 

A _ 1939 yılına ait ticaret odası ve- lık kısmın~a harita ve i~ar planı Teklifler: 2490 sayılı kanunun tari- 1 - Parasız yatılı olarak girmek is 

2 - Her ikisine ait muvakkat te
minat akçcıi (182) lira (3) kuruştur. 

3 - Şartname ve kumaş nümuncle
ri levazım müdürlüğünde görülebi • 
lir. 

2 - Bu işe istekliler 5105 lira 24 
kuruş muvakkat teminatlarını havi 
banka makbuzu veya artırma, eksilt. 
trıe ve ibal&.t kanunun 16 incı madde • 
ilinde yazılı istikraz dahili ve hazine 
tahvillerini ve asgari 20.000 liralık in· 
taat işlerini yapmış olduğuna dair i
haleden 8 gün evci mahalli nafıa mü
dürlüğünden vesika ve teklif mektup 
larını 23. 8. 939 çarşamba günü saat 
14 ten 15 e kadar Van belediye encü
menine verecekler, veya gönderecek • 
lcrdir. Bu saatten sonra gelecek mek
tuplar kabul cdilmiyecektir. 

3 - Bu husustaki şeraiti anlamak 

sikası. ':_aptırılacagından ~ bu harıta ve P • fatı dairesinde ihale günü sat 11 e ka- teycnlcr bulundukları vilayet merkez-
B _ İhale tarihinden en az sekiz l~nın kaç.a çıkacagı ~a~kı_nda mahal · dar imza mukabilinde belediyeye ver• lerinde açılacak müsabaka imtihaınn • 

gün evci Adana nafıa müdürlüğünden, lın?e.keşı~ yapacak bır milhendi~ ve~a mit bulunacaktır. da kazananlar arasından seçilecek -
Ankara'da Vakıflar umum müdürlüğü salahıyetlı fen memurunun bu ışe aıt Bu işe ait evrak ve projeler sureti tir. 
inşaat müdürlüğünden, !stanbul'da teklif. me~tnul~rının şere~l~ Koçhisar Ladik belediyeıinden istenildiğinde 2 - Paralı yatılı veya yatısız gir -
İstanbul Vakıflar başmimarlığından beledıycsıne gondermelerı ılan olu • parasız olarak alınabilir. mck isteyenler için imtihan yoktur. 
ve diğer vilayetlerde nafıa müdürlükle nur. (13814) Parasız yatılı girmek isteyenlerin 
rindcn alınmış ve en az 35.000 liralık (3819) 13773 en çok 17 Ağustos 1939 akıamına ka • 
tek bir bina inşaatı yapmış ve muvaf- Artez~ıyen kuyusu arama dar bulundukları yerlerin kültür di • 
fak olmuş bulunduğunu bildiren yapı . rektörlilklcrine müracaat etmeleri ll · 
müteahhitliği vesikası, ameliyesi zımdır. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat Paralı yatılı veya yatısız girecekler 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü Şerefli Koçhisar Belediyesinden: fe· rJi kok ko"mu"ru" alınacak doğrudan doğruya Ankara 1nıaat us -
hendisi olması veya bunlardan biri ile Kasabanın muhtelif yerlerinde ar- ta okulu ile Ankara. Aydın, Bursa, 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi teziyen kuyusu arama ameliyeıi yap- Sıhat ve içtimai Muavenet Veka· Diyarbakır, Edime, İstanbul, İzmir, 
birlikte imza etmeleri §arttır. tınlacaktır. Taliplerin bu huıustaki Jeti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum Kastamonu, Konya ve Sivas bölge sa-

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı teklif mektuplarının Şerefli Koçhisar MüdürJüiünden : nat okulu direktörlüklerine 2 Teşrini-
zarfın ihzarında ve teklif mektupları- belediyesine 2öndermeleri ilin olu - Umum müdürlük kaloriferler daire- evel tarihine kadar müracaat edebilir· 
nın yazılmasında ve bu zarfların tev • nur. (3818) 13772 ıi için açık eksiltme ile yetmit be§ ler. (3102) 13243 

4 İhalesi 18. 8. 939 cuma günü saat 
15 te levazım müdürlüğünde toplana
cak eksiltme komisyonunda yapılacak 

tır. (3521) 13491 

Kayıp aranıyor 
Suşehri 

mesinden : 
Asliye Hukuk Mahke-

Sugchrinin Taklak köyünden kadı 
oğulllarından Yusuf oğlu 308 doğum
lu Osmanın harbi umumide askere gi
derek kaybolduğundan sağlığından ve 
ölümünden maIUmatı olanların bir se
ne zarfında Suşehri asliye hukuk malı 
kcmesine bildirmeleri. (3065) 

' 
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Devlet Demiryollan tekaüt sandığı Müdürlüğünden: 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 12 Ağustos 1939 vaziyeti 

AKTiF: LİRA 

Kasa: 

PASiF: 
Sermaye : •••••••.••••..•.••••.•••..••••••.•..•• LlRA 

L t R" 

15.000.000 ..... 

Lise veya orta mektep mezunlarından bir memur alına
caktır. Taliplerin askerliğini yapmıt olması ıarttır. Müsa
baka günü ve diğer fartları öğrenmek istiyenler aıağıdaki 
adrese müracaat etmelidir. Altm : Safi kilogram 

Banknot 
16.178.465 

L lRA 

22.756.305,44 
17.959.914,-
1. 523.036,82 

ihtiyat Akçesi : 
Ankara Garı civarında dairei mahsusaaında Devlet De-

miryolları Tekaüt Sandığı Müdürlüğü. 3060 ' , 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

'436.099,75 

42.239.256,26 

436.099,75 

Adi ve fevkallde 
Huıuıt 

Tedavüldeki Banknotlar : 

4.217.134,25 
6.000.000,- 10.217.134)5 

Altını Safi kiloııram 10.059,766 14.149.864,96 
8.4-42,99 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

158.7411.563,-

17 .228.027 ,-
Altına tahvili kabil serbest dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirin~ 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 

4.270.394,49 18.428.702,44 
Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar1ıhğı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 

141.520.536,-

19.000.000,-

Kiralık : 
Deruhte edi. evrak nakdiye karııhğl 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

158.748.563,-

17.228.027,- 141.520.536,-

Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : .................. .. 

69.000.000,- 229.520.538, .... 

34.164.783.71 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kliçük ilanlardan : 131.877.837,95 131.877 .837 ,95 

Döviz taahhüdat.I: 
Altına tahvili kabil dövizler 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 
mahallesinde 3 oda mutbak havaga -
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 lira 
müracaat. Tel: 3991 2618 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısında Karanfil ve Bilge sokağının 

köşesinde tam konforlu 4 ve 5 oda 
ile bir holden ibaret daireler. Kapıcı· 

Bir defa içın JO Kuruş 
lki defa için 50 Kuruş 
Üç defa içın 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa ne:ıredilecek bir ilin için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
lrk olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boıluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmi5tir. Bir kil -
çük ilin 120 harften ibaret olma -
hdır 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (kar,ıhğı Esham ve Tahvi11t (İti· 
, bari kıymetle) 43.866.344,97 

7.552.935,13 51.419.280,10 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinıı: baki
veleri 

Muhtelif : ...•....•..•.•....•.....•..•.•..•.•.••. 

3.665,73 

38.965.420,- 38.969.0SS,79 

94.606.722,0I ... 

ya müracaat. 2920 

Ucuz Kiralık daire - İki oda bir 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvili.t üzerine 

8.018.000,-
17.509,92 

7.808.7Z2,-

· hollü müstakil daire görmek için Mal 
tepe Bakkal Ramize, Fiat için Tele· 

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

Hissedarlar : ................................. . 

15.844.231,92 

4.500.000,-
16.212.317 ,35 

fon 1440 Fevziye 2957 Muhtelif : ..................................... . 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lizımdır. Bu miktarı geçen 
illnlar ayrıca pul tarifsine tabi -
d ir. 

Kiralık - Kullanışlı üç oda, bir 
hol banyo ve mutfağı olan daire ey -
lül başından itibaren kiraya verile
cektir. Görmek için Dikmen caddesi, 
Işık apartımanı Telefon 3176 2981 ~·Satılık ev - İstanbul Bomonti c: at için 370 ila 590 M3 arsalar. Her gün 

i.)Jlahşor s: No. 37. 8 oda konforlu a· 8 - 9,5 arasında Tel: 2385 3001 
Kiralık bahçeli, kaloriferli ev -

Havuz bahçe kolay kullanışlı kat ka
loriferli. Bahçeli evlerde N o: 22 de 
70 lira Tel : 2610 2992 

partman: olur görmek için içindekile 
82 No. Tel : 1953 Ankara'da emlakla Satılık apartman - Yenişehir su de 
mübadele olunur. 2901 posu arkasında iyi irat getirir, geçen 

sene yapılan apartman satılıktır. Ban 
Satılık - Cebecide manzara ve kon kaya beş bin küsür lira borçludur. Sa

Kiralık daireler - 2 oda l hol mut- forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar nayi caddesinde komisyoncu !smaile 
bak hava gazı elektrik su. Bomonti bedellerinin yüzde kırk! taksitle. Tel: müracaat. Telefon: 1953 3016 
Cad. elektrik şirketi önünde Etikan 2181 Yenişehir Atatürk bulvarı. 2912 
Ap na müracaat. 3000 . . Satılık arsa - Toptan kelepir bü-

Satılık arsalar - İstıkbalın en şe· yük arsa Maltepede 11000 M. 2 arsa 
Kiralık - Yeni§ehir Adakale so . 

kak No. 19 kaloriferli bir oda, banyo, 
mutabak ve dolabı havi daire kapıcı . 

refli mevkii olan Atatürk anıtı civa- çok uygun fiyatla verilecektir. Ata -
rında çok ucuz fiyat parsellenmiş Tel: türk bulvarı. Tel: 2181 (3018) 
2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 

ya müracaat. 3012 Satılık apartman arsası ve ev -
Yenişehir sıhiye civarında. asfalt cad 

Kiralık daireler - Yenişehir Ha -

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

dede, köşe başında geniı cepheli 835 
vuzbaşı inkilap sokak Dr. Abdullah metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 
Rasim apartman 3 ve 4 ferah oda 

3059 2921 Sıhiye sokağı başında Atatürk Bul. 
hol. Görmek için kapıcıya müracaat. ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev 
Tel: 3273 (3013) Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er- dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: 

. . . . kinihariye karşısında 2400 M. Ana • 1435 Nazif. (3037) 
~Kıra/ık daıreler - Yenışehırde Ve· fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de. 

kaletler karşısında su deposu arkasın- posuna müracaat. 2925 
daki tepede Ersan apartmanın birin -
ci, ikinci katları, (dörder oda birer Kelepir satılık arsa - Maltepede 
hol, havagazı elektrik, su) kiralıktır. 1193 adanın 22 parsel 588,5 metre mu 
İçindekilere müracaat. 3015 rabbaı arsa acele satılıktır. Merkez 

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

3025 

Kiralık daire - Yeni§ehir İsmet 1-
nônü caddesi No. 8 orta kat S 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/ l Tel : 3753 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 Yı§ 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 

Kiralık - Yenişehirde Galatasaray 
spor kulübünün büfesi kiraya verile -
cektir. 12,15 - 13,50 ve 18 den 20 ye ka 
dar lokal müdüriyetine müracaat. 

3046 

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

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

Kalorifer ve sıcak sulu kiralık da -
ire - Halkevi Samanpazarı geniş as
falt cadde üzerinde Balcılar apartma
nında dört odalı bir daire. Kapıcıya 

veya 2049 telefona müracaat. (3068) 

Sahhk : 

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

da. Tel: 2181 Yenişehir Dirim Ap. 
2876 

Satılık kelepir - Keçiörende mer
kez yerde 6 odalı kirgir ev. Su elek -
trik ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: 
2181 Y. §ehir Dirim Ap. 2877 

Ap. kat 2 Tel: 3563 müracaat. 2936 

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 - Sel§nik cadde
sinde 4 daire geniş bahçeli elverişli 
yeni bina. Tel. 2181 Atatürk bulvarı. 

2972 

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

Satılık arsa - Çankaya'da ingiliz 
se!areti 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-
racaa~ 2977 

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

l!~uz hisse - Küçük evler koope -
ratıfınden 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 

Acele satılık arsalar - Maltepede 
ast!ılta çok yakın manzaralı geniş cep 
heli 500 • 800 metre ebadında her par
seli maktuan 2000 - 2500 Tel: 2406 

2996 

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

2997 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul
varı Maltepe Selanik caddesi ve sair 
her yerde yüksek kiralı okazyon aprt 
man ve evler Tel: 2406 Bayram C. No. 
1 2998 

Satılık 1 pu,. arsa - Y. ıehirde 

inhisarlar veldleti karıısı, blok inp -

Acele satılık kamyon - Uzun şase 
ı Şevrolet kamyonu faal vaziyette a· 
cele satılıktır. Tel: 1114 

Adres. Ahmet Erkmen. 
(3040) 

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

3043 

Satılık faal otomobil - Azimet do· 
layısiyle mükemmel, 520 model Fiyat 
bir otomobil acele satılıktır. Saman • 
pazarında 1077 şoför Şükrüye müra-
caat. 3044 

Satılık Motosiklet - Ariyet marka 
Tip Sipesyal eyi kullanılmıt motosik
let satılıktır. Motörü görmek istiyen· 
ler her gün saat 17,5 tan sonra Ulus 
matbaası veznedarı Rahmiye müraca-
at etsinler. 3050 

Satılık arsa - Hamamönü Sakar 
ya mahallesi 933 ada 1 parselde cephe
si 29 metre Yenişehir asfaltına, yeni 
açılan sokağa 27 metre, Hamamönü 
cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu 
837 metre murabbaı ve iki ev inşası 

na müsait arsa satılıktır. Muhammen 
bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 
saat 10 dan 12 ve 15 den 18 e kadar ad
liye sarayı karşısında kırtasiyeci bay 
İsmailden Bay Yusufa müracaatları. 

(3062) 

iş verenle r : 

Aranıyor - Kitap ve kırtasiyeden 
anlar bir tezgahtar aranıyor. Saman · 
pazarında (Akay) kitapevine müraca· 
at Tel: 3585 2888 

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 kitip alı· 
nacaktır. Taliplerin Ankara posta ku· 
tusu 192 adresine mektupta müracaat-
ları. 3047 

iş a rayanlar: 

tı arıyor - Yüksek mimar Mühen
dis it arıyor. Bina inıaat ve betonar
me hetaplarında tecrübeli 3 lisan bi· 

Yekun: 422.478.261,77 kun: 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi o/o4 Altm üzerine avans %3 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Bayramiç 

Erzakın cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Keçi ,, 
Kuzu ,, 
Ekmeklik un 
(birinci nevi) 
Nohut 
Makarna 

İrmik 

Kuru fasulya 
Mercimek 
(birinci nevi) 

Aıkeri Satın Alma Komisyonu Bafk.anhğından 

Muvakkat 
Miktarı 

Kilo 

105000 
105000 

105000 
6000 

520000 
30000 
20000 

4000 

60000 

10000 

Tutarı 

Lir. Kr. 

29400 00 
45150 00 

25250 00 
2700 00 

67600 00 
2700 00 
4600 00 

920 00 
9600 00 

teminatı 

Lira Kr. İhalenin günü 
-- -- ---------
2205 00 7-9-939 perşembe 

3386 00 .. .. 

1968 00 
202 50 

.. 

.. 
5070 00 8-9-939 

.. 
,, 

" 

" .. 
Cum; 

,, 
,, 

" 

202 50 
345 00 

69 00 
720 00 11-9-939 pazartesi 

1400 00 105 00 .. ... 

Saati 

15 

.. 
" .. 
" ,, 
.. 
,, 

ve şekli 

Kapalı zarf 
,, " .. .. 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

•• .. 
.. " 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme v 
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ı - Bayramiçte bulunan jandarma ikinci alayın 1 Eylül 939 gününden 31 Ağustos 940 günü sonuna bc!at 
bir senelik ihtiyaçları bulunan erzakların cinsleri, miktarları ve muvakkat teminatları yukarıya çıkarılmıttır. 

(37) kalem erzakın hizalarında gösterilen günlerde Bayramiç Askeri garnizonundaki komisyona müracaat et• 

mel eri. 
2 _ Teminat ve teklif mektuplarını komisyon günlerinde saat (14) de kadar komisyona makbuz mukabilin• 

de teslim edilmit bulunacaktır. 

3 - Şartnameler komisyonda her vakit görülebilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun (2-3) üncü maddelerinde yazılı vesikalarla beraber yukarda yazılı gUn· 

lerde komisyona müracaatları ilan olunur. {3835) 13800 

lir. Ulu• L. B. rumuzuna müracaat. 
3027 

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 - Fransızca, Almanca mu 
habereye vakıf Muhasebe mütehasaı· 

sı ticari. ameli, sınai firma veya mü • 
essesede it arıyor. 

Adres: Posta kutusu 712 İstan • 
bul. (3063) 

lı arıyor - Desinatör - mimari re
ıim ve detaylarını vukufla tersime 
muktedir, harta ahız ve tersimi ile ıe
hir imar plinlarını tanzim ve tersi • 
minde tecrübeli bir genç it arıyor. 

Adres: Beyoilu poıta kutusu No. 
2029 (3066) 

Deniz Levazım 

Yazhk elbiselik 

alı nacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 43.200 li
ra olan 36.000 metre erat yazlık beyaz 
elbiselik kumaı, 17 Ağustos 939 tasi
hine raatlıyan perıembe günü saat 14 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksilt
meya konulmuıtur· 

2 - İlk teminatı 3240 lira olup ıart
nameıi her gün komisyondan 216 ku
ruı bedel mukabilinde alıruabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 aayılı kanu• 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarf teklif mektuplarını 

en geç belli gün ve saaatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz muka· 
bilinde vermeleri. (5570-3376) 13422 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GQ" · z Haıtalıkları 
sınıf müteha11111 

İstanbul Haydarpaıa haataneıi aabık 
göz mütehaaıııı ve Gülhane hastanesi 
sabık ııö• baı muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talu Ap. kat: 1 2132 

'n Ti: 3592 I 
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18. 8. 1939 

.. 
_ Levazım Amirliği 

Koyun eti al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 48 ton koyun eti kapalı 

Ankara Levazım Amirliği Satın zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Alma Komisyonundan : 2 - Tahmin bedeli 15.840 lira olup 

Sade yağı alınacak 

1 - Çorluda kor merkez birlikleri- muvakkat teminatı 1485 liradır. 
nin senelik ihtiyacı için 36.000 kilo 3 - Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü
ıadeyağına talip zuhur etmediğinden nü saat 10 dalır. Şartnamesi Konyada 
yeniden kapalı zarf usuliyle alınacak Lv. A. ve İstanbul, Ankara Lv. A. lik
tır. teri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekliler 

2 - İhalesi 17. 8. 939 perşembe gü- şartnameyi Ko. okuyabilirler. 
nli saat 16,30 dadır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

3 - İlk pey parası 2565 liradır. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
• 4 - Ewaf ve şartnamesini görmek cü ~a~dele~inde i~tenilen be.lyeleriy
ııteyenler her gün kolordu satın al- le bırlıkte ıhale gun ve saatınden en 
ma komisyonuna müracaatla görebi • geç bir saat evetine kadar teminat ve 
lirler. teklif mektuplarını Konyada Lv. A. 

5 _ İstekliler kanunun 2 ve 3. cü Sa. Al. Ko. başkan!ığına verecek. Saat 
maddelerindeki belgelerle birlikte ayarı kolordu daire saatiyle yapıla -
belli gün ve saatten bir saat evel tek- caktır. 
lif mektuplarını komisyona vermiş bu 5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
lunmaları lazımdır. (3495) 13467 rine ve bilhassa 32. inci maddesine uy-

gun olmıyan mektupların sahipleri 
Yulaf ahnacak eksiltmeye iştirak ettirilmiyecekler. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Manisa tümen merkez birliklerinin 
lhatiyacı olan 775.300 kilo yulaf şe · 
rait ve evsaf dahilinde satın alınacak-

diL (3447) 13452 

Bir hangar 
yaptırılacak 

tır. Kapalı zarfla ihalesi 21. 8. 939 pa- Ankara Levazım Amirliği Satın 
zartesi günü saat 10 dadır. Hepsinin Alma Komisyonundan : 
tutarı 38.765 liradır. 1 - Çorlu'da Kolordu istihkam ta-

ltk teminat 2307 lira 38 kuruştur. buru ihtiyacı için iki adet hangar ka
Şartnamesi komisyonda görülebi - palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

lir. İlteklilerin ilk teminat makbuz 2 - İhale 22. 8. 939 salı günü saat 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu - 16.30 da olup ilk pey parası 10502 lira 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 96 kuruştur. 
vesikalariyle beraber ihale günü ve 3 - Şartnamesini görmek ve almak 
ihale saatinden bir saat eveline kadar isteyenler 926 kuruş mukabilinde her 
teklif mektuplarını Manisa tümen sa- gün Çorluda kor satın alma komisyo-
tın alma komisyonuna vermeleri. nuna müracaatla alabilirler. 

(3493) 13465 4 • - İstekliler kanunun 2 ve 3. ün· 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Muğla ve Marmaris garnizon

ları için 20.000 kilo Milas, Küllük ve 
Bodrum garnizonları için 19.000 kilo 
aadeyağına talip çıkmadığından tek· 
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - İhaleleri 21 ağustos 939 pazar
tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olan 
Tutarı 22.000 lira ve muvakkat temi
natı 1650 liradır. Miıta carnizonuna 
ait olan tutarı 20.900 lira ve muvak
kat teminatı 1568 lira olup tcptan da 
verilebilir. 

4 - Teklif mektuplan ihale saatin
den bir saat evel komisyona verilme
lidir. Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kanuni: vesaiki haiz olanların 
komutanlık satın alma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (3586) 

13555 

cü maddelerindeki belgeleriyle bir · 
likte belli gün ve saatten bir saat evel 
teklif mektuplarını komisyona ver · 
miş bulunmaları lazımdır. 13571 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakırdaki kor merkez 

birlikleri için (650000) kilo arpa ka
palı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 agustos 939 pa
zartesi günü saat 10 da Diyarbakırda 
kor LV. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Arpanın muhammen bedeli 
(26000) lira olup muvakkat teminatı 
1950 lira. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
kanunun 32 inci maddesine uygun o
larak eksiltme saatinden aihayet bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri iIS.n olunur. (3748) 13699 

uı:us 

Askeri Fabrikalar 

9 kalem boru ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

12800 adet nümunesi evsaf ve 
ebadında Toka ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o· 
lan 12800 adet Toka askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 

3 - Muvakkat teminat 807 liradır. 
4 - Şartname ve cins ve evsafını an 

lamak isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 1. 9. 939 
cuma günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri ilin o • 
lunur. (3804) 13794 

Mazot alınacak 

Okul tômir ettirilecek 
Ankara Valiliiinden : 

Ankara mekez Mimarkemal, Çank~
ya ilk okullarının tamiri (989) lira 
(54) kuruş keşif bedeli üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün kül
tür direktörlüğüne ve ihale günü olan 

Ank B led
. . d 31. VIII, 1939 perşembe günü saat 15 

ara e ıyesın en : d Of. • • 

1 S t 
· 

1
.k · 

1 
. • f . e ve ıo 7,5 muvakkat temınat akçesı-

- u ve emız ı ış erı ve ıt aıye · h • h b · ·· d .. 
1 
.. kl · b. ı·k .h . . . 1 nı ususı mu ase e veznesıne yatıra-

mu ur u en ır sene ı ı tıyacı ıçın k .1• d · • ·· · 
1 k 1 29120 1

. k . ra vı ayet aımı encumenıne müraca-
a ınaca o an ıra ıymetı mu - 1 (3 O) 
h . 1. 224 000 k·ı ı· at arı. 84 13803 
ammıne ı , ı o ıtre mazot 

kapalı zarf usulü ile 15 gün müdet1e Muhtelı"f okul ta" mı·ratı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1. 9. 939 cuma günü sa
at 11 dedir. 

Ankara Valiliğinden : 

3 - Muvakkat teminat 2184 liradır. İnönü, Atatürk kız, Atatürk erkek 
4 - Şartnamelerini görmek isteyen ve Devrim ilk okullarının tamiri (838) 

lerin her gün encümen kalemine ve is- lira (96) kuruş keıif bedeli üzerinden 
teklilerin de ı.. 9. 939 cuma günü saat açık eksiltmeye konulmuştur. lstekli
ona kadar tekl~f. ~ektuplarını encü - !erin şartnameyi görmek üzere her gün 
mene vermelerı ılan olunur. kültür direktörlüğüne ve ihale günü 

(3805) 13795 olan 31. VIII. 1939 perşembe günü sa-

Ankara Valiliği 

Garaj yaptırılacak 

at 15 de ve % 7,5 muvakkat teminat 
akçesini hususi muhasebe müdürlüğü 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracaatları. 

(3841) 13804 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

k~~~syonunca 28. 8. 1939. pazar~esi Keşif bedeli (39680) lira (15) ku • 
gunu saat 15 te pazarlıkla ıhale edıle· t ·b t b 1 Etl.k 1 ·· 

Ankara Valiliğinden : 
. . ruş an ı are u unan ı yo u u-

cektır. Şartname parasız olarak komıs . d 1 k N f . . Etimesğut yatı okuluna (180) ton . . . . zerın e yapı aca a ıa garaJı ınşaa- .. 
yondan verılır. Talıplerın muvakkat t 

17 8 939 
b .. .. .1• t d • somikok kömürü 25 lira 50 kuruştan . . ı . . perşem e gunu vı aye aı- (45 . 

temınat olan (97) lıra (50) kuruş ve . • .. . d .h 1 . 1 k .. 90) lıra, 8000 kilo meşe odunu 2 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad ımıkenculmenıfn e ı1 .a lesı ky~pl 

1 ma ukze kuruş 25 santimden (180) lira, (7000) 
. . . . re apa ı zar usu ıy e e sı tmeye o- k"l .. . 

delerındekı vesaıkle komısyoncu olma 
1 

t ı o gurgen odunu 2 kuruş 25 santım· 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - nuMmuş kukr. t t . t (2976) 1. (2) den (157) lira (50) kuruş, (500) kilo 

d kl d 
. . d uva a emına ı ıra k .. . . .. 6 k ( O) 1. 

d.an ~l u arına a~.r tıcaret o ası ve- kuru tur. meşe . omuru uruştan 3 ı.ra v~ 
sıkasıyle mezkur gun ve saatte komis t ş krI . krf k 1 200 kılo çıra 6 kuruştan (12) lıra kı 
yona müracaatları. stkek ı erın: te ık me tup arınkı, ceman (4969) lira (50) kuruşluk mah-

muva at temınat me tup veya ma · k k · · (3762) 1370!: b . d .k k .
1 

ru at açık e sıltme suretıyle satın a. 
uzu, tıcaret o ası vesı ası ve e sı t- 1 kt . _ . ınaca ır. 

Ziraat Vekôleti 

Alafl fenniye ah nacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

1 - Müesae ihtiyacı için 80 kalem 
alatı fenniye kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7790 lira-
dır. 

menın yapılacagı günden en az 8 gün ı t kl"l · t · ·· k ·· . • . . . .. s e ı erın şar nameyı gorıne uze 
evel vılayet makamına ıstıda ıle mu- h ·· k ··1t·· d. kt .. l""ğ"" re er gun u ur ıre or u une ve 
rac~:t ed.er

1
ek b~l~~:kları fenni ehliyet ihale günü olan 3 ı. VIII. 1939 per _ 

vesı alarıy e ır ı te yukarıda sözü şcmbe günü saat 15 de ve% 7 5 muvak 
geçen günde saat 14 de kadar vilayet kat teminat akçesini husus~ ~uhasebe 
daimi. enc~meni .reisliğine verm~leri . veznesine yatırarak vilayet daimi en • 

Bu ışe aıt keşıf ve şartnameyı (1) cümenine müracaatları. 
lira {99) kuruş mukabilinde nafıa mü 
dürlüiünden alabilecekleri. 

(3839) 13802 

(3423) 13387 

Sose ve menfez 
inşaatı 

İcra ve İflôs 
3 - Muvakkat teminat 584 lira 35 Ankara Valiliiinden ı 

Ankara Dördüncü icra Memur· 
luğundan : 

kuruş olup banka mektubu veya vez- Ketif bedeli (161.020) lira (44) ku-
ne makbuzu ve devletçe kabule şayan ru,tan ibaret bulunan Ankara Gerede -~~.li~~ ~eklleti. hapis~anele~ umum 
hazine tahvili teminat olarak kabul yolunun 103 + 800 - 126 + 800 ün - mudurlu.ğunde mil~ey!ız ~urı. . 
edilir. Yalnız tahvilinde makbuz mu. cü kilometreleri arasında yapılacak şo Aknkara kooperatı~ şırk;t~n~ 91 lır~ 
k b·ı· h · ı· · •e menfe• 1·nll!latı 17 8 939 b 91 uruş borcunuz -;o 12 ıaız ıle temı-a ı ı a:zıneye tes ımı prttır. • .. r- • . perşem e . . . . . 

4 - İhalesi 4. 9. 939 pazartesi günü günü saat 15 de vilayet daimi encil • 1nı dzımnın~~ d~ındremızın k938/ l80d 7 s~>:1• 
meninde ihalesi yapılmak üzere ka a ı o•ya•ı uzerı e gere ev a resınız 

saat 15 dedir. Buna ait şartname mü -
1 

f 
1
. 

1 
k .

1 
k P ve gerekse dareniz adresi namına çıka 

e1Seseden bedelsiz olarak verilir ı :zar usu ıy e e 11 tmeye onulmuı ı ··d · ··b · f · t rı an o eme emrıne mu aıır tara ın -
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart- ur. . . dan verilen meşruhatta bulunamadı -

ları haiE olan isteklilerin muayyen t Muvakkat temınatı 9301 lıra 3 kuruş ğınızdan ve hali hazır adresinizin bi -

Hangar yaphrılacak saatten bir saat evet teklif mektupla - ut. . . . !inemediğinden bila tebliğ iade edil -
Ankara Levazım Amirli~ Satm rını komisyona makbuz mukabili ver- steklılerın teklıf mektuplarını, te • . . 

K 
• d a• • b 1 ki d M.. k z· minat mektup veya makbuzunu tica- mıştır. 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
Alma omıayonun an : mış u unaca ar ır. una asa ıra- d . . . ' Hukuk sulü muhakemeleri kanunu-

1 - lstanbul'da şerait ve keşif at Vekaleti muhasebe direktörlüğün - ret ~ as~. vesıkası ve eksıltmenın yapı nun 141 inci maddesi ahkamına tevfi
cetveline göre planı mucibince yap· de toplanacak olan komisyonda yapı- lacagı kgunden .en. az ~ gür:': evel vila • kan hakkınzda bir ay müddetle ili -1 - Gaziantep süvari alaylarının 

senelik ihtiyacı olan bir 445 diğeri 
400 olmak üzere ceman 845 ton arpa 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

1 k 1 b
. h ·h 1 ·· ·· 1 (3646) 13669 yet ma amına ıatıda ıle muracaat ede- . . tın aca o an ır angara ı a e gunu ır. k • . . . nen teblığat yapılmasına karar verıl 

·b· k d ğ d k 
1 

re asgarı (60) bın hralık bu gıbı yol . . . .. . talı ı çı ma ı ın an te rar kapa ı . t ff . . . . . mıştır. Yukarıda mıktan gosterılen 
zarfla eksiltmesi 29 ağustos 939 salı ~n~a ını ~k~v.a .bakıyetle bıtırdı~ıne borcunuzu tarihi ilanın hitamından 

·· ·· 15 d 1 kt M h aır vesaı ını ı raz etmek ıuretıyle . . .. . 
20025 lira ve muvakkat teminatı 1618 gunu saat e .yapı aca ~r. u am- alacakları f • hr t .k 1 . 1 ıtıbaren 10 gun zarfında mezk\ir şır • 2 - 445 tonun muhammen bedeli 

lira 25 kuru•tur men keşif bedelı (25800) lıra 47 ku - b. l"kt .. ~nnı e ı~e d vesı a arıy e kete borcunuzu ödemeniz, ödemedifi-
:ı • t · (1935) 1. d ır ı e tozu geçen gün e saat 14 de . . . . • 

3 _ 400 tonun muhammen bedeli ruştur. lk temınatı ıra ır. kadar da· • .. . 1. • . nız takdırde ıcra ve ıflaa kanununun 
2 Ş • k .f tv r ı· ımı encumen reıı ıgıne ver - . • f.k 

18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 - artnamesı eşı ce e l ve p a- 2 nevi makine Y•I• ıh•Sl'ık meleri 76 ıncı maddesı ahkamına tev ı an 
liradır nı inşaat şubesince bedeli mukabilin- ınn. B : . k . f . mal beyanında bulunmanız lazımdır. 

· d ·ı bT A k B 1 d. · d u ışe aıt eşı ve prtnameyı (4) • . 
4 _ Münakasası 21 Ağustos 939 ta- e verı e ı ır. n ara e e ıyeaın en : lira ( 5) k k bT d f .. Bulunmadıgınz takdırde hakkınzda 

rihine rastlıyan pazartesi günü saat 3 - lateklilerin ilk teminat makbu- 1 - Belediye vesaiti için alınacak dlirlüğü /ruı 1 ":ı~ı a ~;n .e na ıa mu mezkur madde ve 336 ıncı maddesi mu 
10 da yapılacaktır. zu veya mektuplariyle 2490 say~lı ka- olan (3684) kilo A marka ince yağ ile n en(:4~2; ece erı. 13386 cibince cezai takibat yapılacağı ve 

5 _ Şartnamesi her gün mezkur nunun maddelerinde yazılı vesıkala · 3804 kilo B marka yazlık yağ on bet borca karşı bir deyeceğiniz varsa yi -
komisyonda görülebilir. riyle beraber ihale günü ihale saatin - gün müddetle açık eksiltmeye konul- ,. t . . k ne 10 gün zarfında icra dairesine tifa-

6 _ istekliler münakasa saatinden den bir saat eveline kadar teklif mek- muştur. nŞaQ muna aSaSI hen veya tahriren bildirmeniz ilanen 
bir aaat evel icabeden vesikalariyle tuplarını Fındıklıda ko~utanlık sa - . 2 - Muhammen bedeli (1535,64) Ankara Valiliğinden : tebliğ olunur. (3833) 13799 

kanunun tarif ettiği şekilde hazırlı- tnı alma Ko.na vermelerı. lıradır. Keıif bedeli (18957) lira (68) ku . 
yacakları mektuplarını komisyona ver <3745) 13696 3 - Muvakkat teminat (l15,lS) li- nııtan ibaret bulunan Etlik merkez ıa· 

• 1 ki d radır. mıt o aca ar ır. . . .. . boratuvarlarında alatı baytariye de -
(3701) 13662 ~ - Şartnameaını gormek ısteyen- posu i t 23 8 939 ha .... 

lerın her gün encümen kalemine ve is nşaa ı . • · · . çarşam gunu 

Et alınacak teklilerin de 22. 8. 939 uh günü saat sa~t 15 de vı~ayet ?ınasında nafı~ ko-
10 30 da bel d. .. . .. 

1 
mısyonunda ıhalesı yapılmak uzere 

, e ıye encumenıne murac kapat f r k ·ı k 1 
hkara Levazım Amirliği Satın K f t "" t atları. (3531) 13509 ı zar usu ıye e 

11 
tmeye çı a.rı es ane omrugu sa IJI mııtır. 

Alma Komisyonundan : M h Muvakkat teminatı (1421) lira (88) 
1 K d k . k t t ·ht. · Çoruh Devlet Orman lıletmeai U telı"f Otobu""s yag""' 1 - onya a ı ı aa ın ı ıyacı ı- kuruştur. 

çin 140.000 kilo keçi veya sığır etinin Revir Amirliğinden : İsteklilerin: teklif mektuplarını 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 1 - Borçkanın civatı ormanından alınacak 

d 
muvakkat teminat makbuz veya mek-

muştur stok mahallin e istif edilmiş yüz on · · ·k · k 5 A k 8 . . tubu, ticaret odası vesikası ve eksilt-
2 - Şartnamesi Konya lstanbul ve hır metre mı ap estane tomruğu · n ara eledıyesınden : . 1 • .. d .. 

Ankara levazım amirlikl~ri satın al . 8. 939 dan itibaren 15 gün müddetle 1 - Otobüs idare•i için alınacak menlın yfapı acaıı gun en en ~z 8 gun 
k 1 939 1 ( 10 760) 1. . ı· eve re eranı ve diğer vesıkalarını 

ma komisyonlarındadır. htekliler açık artırmıya onu arak 22. 8. o an , ıra bedelı muhammen ı t d k A k . . . . 
· · · ·· ·· d ç h · · 1. 20 t A 20 - .1 5 rap e ere n ara vılayetıne ıstıda 

prtnameyı komısyonlarda okuyabılir- gunu saat 14 e oru revır amır ı - on ve ton B marka yag ı e ile mür d k b . . 
ler. linde satılacaktır. Hl 7 ton Valvarin yağı kapalı zarf u· alacakl acaat ~ ere .u ışe .aıt ol~r~k 

3 - İşbu 140.000 kilo keçi etinin 2 - Beher metre-mikabının muham •ulü ile on bet gün müddetle eksilt· t karıdehlıyet vesık~~arıyle bırlık 
· · 2 r 12 k k k 1 e yu arı a adı geçen gunde saat 14 

muhammen tutarı 34.000 lıradır. men fıyatı 1 ıra urugtur. Muva meye onu muştur. d k d k . . . 
4 - Şartnamesindeki % 25 miktar kat teminat 100 liradır. 2 - İhalesi 1. 9. 939 cuma günü sa- ğ~ a ar/ sıltr;ıe ~omısyonu reısli -

fazlası da dahil olduğu halde ilk te- (5993/ 3694) 13658 at 11 de yapılacaktır. ıBne t~v ı .etme .erı. . . . u ışe aıt keııf ve ıartnameyı her 
mınatı 3255 hra 25 kuruştur. gün naf ··d·· 1 .. - ·· d ·· b·ı k . . ıa mu ur ugun e gore ı ece -

5 - Eksıltme 21. 8. 939 pazartesı teri. (3557) 13523 

günü •aat 11 de Konya levazım amir- K k k 1 k liği aatın alma komisyonunda yapıla- o o·· mu .. rü a ı naca Okul tômiratı 

Baş Vekôlet 

Benzin alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji 

lıleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

için ( 750) yedi yüz elli teneke ben -
zin açık eksiltme suretiyle utın alı -
nacaktır. 

2 - Eksiltme 31. 8. 939 perşembe 
günü saat 14 de Yenişehir Kızılırmak 
sokak No. 30 da Devlet Meteoroloji iş 
leri umum müdürlüğünde toplanacak 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Beher tenekesi için tahmin edi
len fiyat (317.S) üç yüz on yedi bu· 
çuk kuruı olup ilk teminatı (178) yüz 
yetmit sekiz lira (60) kuruttur. 

4 - İlk teminat banka mektubun • 
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko 
mi•yonca kabul edilemiyeceğinden 

caktır. 

Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 
Ankara Valiliğinden : bunların eksiltmeden evel merkez mu 

Etimesğut yatı okulu ile Onuncu haaebesine veya mal sandığına yatırı
yıl ilk okullarının tamiri (1436) lira larak alınacak makbuzun komisyona 
(94) kuruş ketif bedeli üzerinden a- ibrazı. 

Kırıkkale Askeri sanat lisesi ihtiyacı olan 101 ton yerli kok kömürU 
21-8-939 pazartesi günli saat 13 :14 de kadar açık eksiltme ile satın alınacak· 

tır. 

Kanuni ıartları haiz isteklilerin 196 lira 95 kuruştan ibaret ilk teminat· 

-ıı-

F~rro silisyum al.nacak 
Baıvekalet Dmet Meteoroloji 

itleri Umum Müdürlüiünden : 
1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

için aafi ellişer kiloluk (60 - 75) fıçı 
Ferro silisyum açık eksiltme suretiy· 
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 31. 8. 939 perşembe 
günü saat 15 de Yenişehir Kızılırmak 
sokak No. 30 da Devlet meteoroloji 
işleri umum müdürlüğünde toplana -
cak satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli (4875) döra 
bin sekiz yüz yetmiş bet lira olup ilk 
teminatı (365) üç yüz altmıf bet lira 
(63) altmış üç kuruştur. 

4 - İlk teminat banka mektubun -
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko 
misyonca kabul edilemiyeceğinden ek 
siltmeden evci merkez muhasebesine 
veya malsandığına atırılarak alınacak 
makbuzun ibrazı. 

5 - Ferro silisyuma ait şartname 

bedelsiz olarak levazım şubesi müdür 
lüğünden temin edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanununun 2 7 3 maddelerinde 
yazılı belgeleriyle birlikte mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3848) 13709 

Madalya, $ill ve Roıet ahnacak 
Beden Terbiyesi Genel Direk

törlüiü Satın Alma Komiayonun· 
dan : 

Genel direktörlük federaayonlar ih
tiyacı için madalya, şilt ve rozet alına 
caktır. Tlip olanların ,eraiti anlamak 
ve şekil hakkında görüşmek üzere i· 
lln tarihinden itibaren nihayet bir haf 
ta zarfında komisyona müracaat etme 
]eri. (3772) 13792 

O. Demiryolları 

Matkap motörü ve 

teferruata ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komia

vonundan: 
Muhammen bedeli 7500 ~ra olan 

15 kalem matkap motörü ve teferriı· 
atı 27.9.939 çarıamba günü aaat 15 te 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idar• 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 562,50 
liralık muvaklut teminatla kanunuıı 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para•ız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
pa9ada tesellüm ve •cvk ıefliğinden 
dağıtılacaktır. 

3664 13688 

Vagon krikoları alınacak 
D .D. Yolları Sabn Alma Koaüa. 

yonundan : 
Muhammen bedeli 3200 lira olan üç 

kalem vagon krikolan 27-9-1939 çar -
pmba günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 240 ll
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 n kadar komi• -
yon reisliğine vermeleri lazımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa • 
şada tesellüm ve sevk ıefliğinden da
ğıtılacaktır. 

(3665) 13689 

Muhtelif motor Yal• ıhlll<lk 
Devlet Demiryollan Sabn Alına 

Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 17030 lira olan 

41600 Kg. muhtelif cins motör yafı 
25. 9. 1939 pazartesi günü saat 15 ele 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1277.25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün aaat 14 de kadar komisyon 
rei•liğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpap 
da tesellüm ve aevk ıeflifinden dafı-
tılacaktır. (3602) 13611 

Münakasa tehir 

edilmiştir 

D. D. Yollan Umum Müdürlü· 
iünden : 

lstanbul'da Vakit, İzmir'de Anado
hı ve Ankara'da Ulus gazetelerinin 
6 • 8 ağu•tos 939 nüshalarında intipr 
etmit olan elbise eksiltmesi ikinci it
ara kadar tehir edilmiştir. Allkadarla
ra tebliği keyfiyet olunur. 

(6083/ 3743) 13791 

6 - latekliler 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat ona kadar teklif mektup 
larını Konyada levazım amirliği sa -
tın alma komisyonuna verecek veya 
ıo~dereceklerdir. Bu saatten sonra 
verilen veyahut gönrerilen mektup -
br alınmıyacaktır. 

7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak 
olan bu 140.000 kilo keçi veyahut aı -
ğır etinin hangisinin tercihan alınaca 
ğını ciheti a•keriye takdir edecek ve 

larını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebecili~ine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Muhammen B. İlk Te. Miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. Kilogram Cinai 

çık eksiltmeye konutmuıtur. İstekli S - Şartnamesi bedelsiz olarak le • 
lerin şartnameyi görmek üzere her vuım ıubesi müdürlüğünden temin 
&ün kültür direktörlüğüne ve ihale edilebilir. Zayi - Nümunei terakki idadiain
günü olan 31. VIII. 1939 perıembe gü 6 - Ek•iltmeye gireceklerin 2490 den aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
nü saat ıs de ve% 7,5 muvakkat temi- numaralı kanununun 2 ve 3 üncü mad- Yenisini alacafımdan etkiıinin hilk -
nat akçesini hususi muhasebe vezne - delerinde yazılı belgeleriyle birlikte mü yoktur. 
tine yatırarak villyet daim! enclime - mezkfir gün ve saatte komisyona mil- lakin umum müdürlüğü tasfiye 

o clna yiyecek maddesi mukaveleye 2626 00 
3492 13464 

25 ~1.000 .Yerli kok k8milril 
!3494l J3466 

nine milracaatlan. racaat etmeleri ilin olunur. heyeti memuru lluatafa Avni Al-
(3842). 13805 (3847) 13808 par. (3067) 
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Lokanta ve Gaxinolar1n 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızm BAŞKURT markalı yerli 
mamulitımızı ıörmeden: ÇAT AL. KA· 
ŞIK ve BIÇAK taknnlanm almayrmz. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile 
Avrapanınkinden daha yüksek ve heaı 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdut. 

Anlran Abf merkezi: Niyasi Kınmman ve Ortaiı Anafar· 
talar caddesi. No. 93 TeL 1973 2929 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
= = 
§ Eczacı ve hemsire ahnacak ~ = ~ - = § Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalara Mü- ~ - -$5 essesesi Müdürlüğünden : 5 -lii•ııımis ediLI tetldJibnda istihdam edilmek üzere 5 

1 • u;a.U.~ ı....n alımcaktır. § 
5 E-...-nra 150 ve hemtirelere 100 er lira ücret verilecektir. 5 - _, -
5 lateldilerin, Sümer Bank Umumi Müdürlüiü ve yahut 5 
5 Sümer Bank ıubelerinden temin edecekleri it talepname- 5 
§ leriai doldurarak diploma ve diler hizmet veaikalariyle 5 
§ birlikte Karabük'teki Mieaeeaemb Müdürlüiüne müraca- 5 = at etmeleri ilin olunur. 2950 55 
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Bira satıs fiatleri 
Gümrük ve inhisarlar V ekiletinin bira fiatlannda yaptı it ten

silita muvazi olarak lokanta ve ıazino ıibi halkın yiyip içtiii ve 
ejlendili umuma mahsus yerlerde tite ve bardakla aablan bira· 
nm fiatlan qapdaki tekilde teabit eclilmittir. 

Ba ........ ı .. de kuQM111ac:ak bardaldarm hacmi ve fiab da· 
hilde ve mü9terilerin kola,ea ıörebilecelderi yerlere asılacak lev· 
t.larla itan edilecektir. Kullanılacak mua11en hacimdeki bar· 
daldardan Belediyece mühiirlenmit birer niimune bulundurula • 
cak ve niimuneye uygun bardaklarla .ut yapmıyanlar tecziye 
edilecektir. Mühürlü bardak nfbnanMi lnılUDDUJan müeaaeaelerin 
derhal BeWcliyeye müracaatla kullaneceklan bardaklardan birer 
nümune miilaürletmeleri lizundır. (3864) 13812 

Çal;ılı Çalsıaız Ayakta 
MikJuı kurut kanat kanat 
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inşaat 
TUrkiye Demir ve Çelik F ikaları Mü-

essesesi Müdürlüğünden • 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan •-•••i it

çileri için yaptmlac:ak 125 adet 2 odalı ev İnpab valü.ti fi. 
yat eauiyle ve kapalı zarf uauliyle e~siltmey~ kounqtar. 

2. - lıbu inpabn muhammen ketıf bedelı 374,355.72 
lindır. 

3. - Ebiltme enala 12.IO lira mukabilinde .Ankara' da 
Slmer Bank maamelit tubetinden, latanbul' da Sümer 
Bank ıubeainden ve KaraWik'te Demir ve Çelik F abrikala· 
n Müeae1eainden alınabilir. 

4. - F.lmilta. 1&8.1939 cuma ıünü aaat 14 le Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikalan Müe1se1e1inde yapılacaktır· 

S. - lateldiler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar 
,..pmlf olduklan bu kabil itlere, banlarm bedellerine ve 
baqf Bankalarla muamelede bulunduklarına dair veaika· 
lanm koyacaklardır. 

8. - Munkkat teminat miktarı 18.750.- liradır. 
7. -Teklif mektuplanm havi zarflar kapalı olarak iha

le IÜJIÜ Mat ıı e kadar ~abük'te Demir ve Çelik Fabri
blan Müeueeeaine teslim edilecektir. Potta ile ı&nderilen 
tekliflerin nihayet ihale A&tinden bir aaat eneline kadar 
ıelmit ve sarflann bmml tekilde bpablmıt olmuı li· 
mndır. Pottacla nki olabilc:ek ıec:ikmelerdea dolayı Mü
we1e·meauli1et bbal elemez. 

& - la infaab Müew "1iplerden dilediline ve1mek 
ve ,.hat miin•bayı b6ldimlGz aaymakta tamammı 1er-
beattir. 2954 

Ekmeklik un alınacak 
Yozgat Jandarma Erat Okula Komatanlıtmdan : 

Muhammen bedeli Azı Çoğu Çoğunun bedeli Teminatı 
Kuruı SL Kilo Kilo Lira Lira Cinıl 

10,97 17ÔOOO 180000 19620 1742 Ekmeklik un. 
Yozpt jandarma okulunun 1-9-939 tarihinden 31-8-940 tarihine kadar 

bir ıenelik yukarda miktarı yazılı ekmeklik unu 10-8-939 tarihinden itiba· 
ren kapalı zarf uıuliyle (15) gün müddetle ekıiltmeye konulmuı ve 25-8-
939 tarihinde cuma günü ihalei katiyesi icra kılınacağından taliplerin mu· 
vakkat teminatlarını malsandığına teslim ederek makbuı:lariyle ıö:ıil ge
çen günde Yozgat jandarma okul aatınalma komiıyonuna müracaat eyle-
meleri (5989-3692) 13656 

246 Kalem eczayi tibbiye ilônı 
Ankara Nümune Hutaneai Bqhekimlijinclen ı 

!t'luhaınınen lluvakkat 
Cinıi Fiyatı teminatı İhale tarihi 

Lira K. I.ira K. 

Şartnamesindeki liıtesinde 
yazılı 246. kalem muhtelif 

-----
Eczayı Tıbbiye. 14300 00 1072 50 18-8-939 saat 15. kapalı 

zarf usuliyle 
1 - Ankara NUmune Hutanesinin 1939 malt yılı ihtiyacı için 246. ka

lem muhtelif gczayı Tıbbiye kapalı ı:arf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırlayacakları mühürlü 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Nümune Hasta
nesinde müteşekkil komisyona vermeleri luımdır. 

2 - Şartnameler Ankara'da Nümune Haataneainde ve Iatanbul'da Sıh· 
hat ve İçtimai muavenet Müdürlüğünde görülebilir. (3321) 13471 

Bina yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığmdan ı 

Mahallesi Ada Parsel 

Muhammen 
ketif bedeli 
Lira kuruı 

Muvakkat 
teminat 

Lira kurut 

Şenyurt 671 11, 14, ıs, 16 ( 700 52 50. 
1 - Eti müzesi inpatı için iıtimlik edilen Şenyurt mahallesinde kiin 

yukarda ada parsel numaraları yuılı pyrlmenlnıllerin bermudbi prtna . 
me kapı, pencere ve aair kerestesi milteahhide ait olmak üzere hedmi ite 
yaramıyan enkazının belediyenin göeterecefi mahalle nakil ile yerlerinin 
tesviyesi iti açık artınnıya konulmuıtur. 

2 ..._ İhale 28-8-939 pazartesi cünü uat 15 de Ankara defterdarlığında 
toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

1ıteklilerin Nafıa Müdürlüiilnden alacaldan fenni ehliyet veaikaaı ile 
hiı:aaında yazılı muvakkat teminat makbusu ~kabilinde adı ce~en 
ıünde komiıyona gelmeleri ve bundan enet prtnmneyi &örmek ve luhat 
almak latlyenlerin defterdarhk Milli Emllk ve Nafıa MU4Ur1Uklerine mil· 
racaatları. (3764) 13727 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -= -ss Elektrik usta basısı ahnacaktır 5 -
i Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü- 5 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. = E i inşaat ilonı ~ 
~ = - = 5 Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalar1 Mü- 5 
= = 
§ essesesi Müdürlüğünden : 5 - = § 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeueaesi 5 
5 mühendiı ve memurları için 5 
5 50 adet 4 odalı ev Si 
5 1 Müdür evi S: 
5 1 Alb daireli apartman 5 
5 1 Hastahane S: 
5 İllf&&b Tahidi fiyat eauiyle ve kapalı zarf uauliyle eksilt- § 
5 meye konmuftur. = =: 2 - ltbu illf&&tm muhammen ketif bedeli 638,969.19 § 
5 liradır. = 
5 3. - Eksiltme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara'da 5 
5 Sümer Bank muamelat ıubelintlen, latanbul'da Sümer 5 
5 Ban ıubeainden, Karabükte Demir ve Çelik Fabrikalan 5 
5 Müeuesesi Müdürlüiünden alınabilir. 5 
5 4. - Ekailbne 18.8. 1939 cuma ıünü aaat 18 da Karabük- 5 
5 te Demir ve Çelik Fabrikalan Müeaıeıeıinde yapılacaktır. 5 
5 5. - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar 5 
5 yapmıf olduklan bu kabil itlere, bunlann bedellerine ve 5 
§ hanıi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika- § = lanm koyacaklardır. = 
5 6. - Muvakkat teminat miktan 29.300.- liradır. := 
5 7. - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak iha- 5 
5 le sünü aaat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri· § = kaları Müeaıeaeıine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen = 
§!§ tekliflerin nihayet ihale saatinden bir aaat eneline kad., § 
5 ıelmit ve zarflarm kanuni tekilde kapatdmıt olman il- 5 
5 zımdır. Poıtada Yaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü· := 
5 eaaeae hiçbir mesuliyet kabul edemez. 5 
5 8. - Bu inıaatı Müe11ese taliplerden dilediiine vermek 5 
5 ve yahut münakuayı hükümıüz aaymakta tamamen aer- 5 
5 b,ıttir. 2955 := 
':ii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Muhte!if bant alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüjünden ı 

Muhammen Muvakkat Ekliltme 
Miktarı Nev'i bedel teminat uati 

2500 Tekerlek Teleem perföre bandı 3500 262,5 ıo 
2500 Slemena perföre bandı. 3500 262,5 ıı 

1) Yukarda miktarı, nev'i, muhammen bedel ve muvakkat teminatiyle 
ekıiltme ıaati yazılı iki kalem bant ekıiltmesi neticesinde teklif edilen be
deller haddi liyikta görülmemiş olduğundan 21 Ağuıtoı 1939 pazartesi gü· 
nü ihaleai yapılmak iiı:ere münakasa on gün müddetle temdit edilmiftlr. 

2) Taliplerin metkQr gün ve uatlerde Ankarada P.T.T. Umum MUdiir· 
IUIU binaaındakl 1atın alma komlıyonuna teminat Yeli~••·. 

3) Şartname Ankara'da P.T.T. Levazım MUdUrlUIUnden, lıtanbul'da 
P.T.T. levazım ayniyat ıubeainde paruıs verilir. (3779) 13793 = -5 ess~sesi Müdürlüğünden : § ------------------4 -5 5-6 lira yevmiye veya 120-150 lira ücretle müeı1e1emiz- 5 

5 de istihdam edilmek üzere qafıda yuıh tutf4rı baia 10 55 
5 Elektrikçi Ustabatısı alınacaktır. 5 
5 a) AH:erlitini ifa etmit olmak, 55 
5 b) Y qı 45 den fazla olmamak, 5 

Benzin alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüfiinden ı 

Beher Litre 
Bc~inin tahmini 

Fiyatı Teminatı 
Cinai Miktarı kuruı NDtim Lira ihale ıttntı 

Bensin 20,000 Azı 17 70 300,00 28-8-939 pazartesi 
22,000 Çoiu giinil uat ıs te 

5 c) Elektrik aantrallannda Teya Fabrikalarda Elektrik 5 
5 Uatabqılrfl ifa etmit olmak... $ 
5 Taliplerin Sümer Bank Umumi Miidürlüiü veya Şubele- 5 
5 rinden temin edecekleri it talepnamelerini doldurarak, 5 
5 hizmet veaikalariyle birlikle Dilekp ile DİhaJet 26-VIJI. 5 
i5 1939 tarihine kadar Karabük't.ld Mieel•• Mldiiıliil&ne = 
5 müracaatlan ilin olunur. 2111 5 
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Yukarda miktarı yudı bel1%in ebiltmeye konulmuıtur. lıtekllJerln 
ıa.terilen gün ve uatte Emniyet MildilrlUIUnde toplanacak olan komi .. 

Zayi 
Hacıbarı-am semtinde bir 
~ pntaaı buldum. Sahi
bi Bekir Hamamcı maiua· 
sıncla Andon Kupana müra· 
caat. Tel: 1231. 3048 

Zayi - Konyanın Sille Nahiyeai 
ilk okulundan almıı olduğum pba • 
detnamemi zayi ettim. Yeniıini alaca
iımdan eskisinin hükmü olmadığı İ· 
lin olunur. 

Yahya Talih. 
Ankara: Cebeci kutlu gün sokak 
12 numarada (3064) 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, uç, tenaaW haatahkla

n mUtebuuu. Belediye 11ruı 

REHBER Ap. Saat ıs . ıı E• 
... maQenelıanede n.\ 3618 

U L U S - 20. inci )'ıl. - No: 6471 

lmtiyu Sahibi 
lak•det Artım 

Umumi Neıriyatı ldare Eden 
Yan tıleri Mildüril 

Mlmtaa Faik FENiK 

UWS a.._.n ANK..UA 

yona ıelmeleri. (3700) 13674 

Röntken malzemesi alınacak 
Ankara Nümane Hutaneai Bathekimliiind• ı 

Clnı ve mlktan Muhammen bedeli 

ı - 180. Kv lik tevettUre dayanan, 
ıuadan ve elektrik çarpmuındın mah 
fus derin tedavi ıtatifi. Ampul mah 
fuaıı ponelenden, 6. metre kablo. 
Yal soğutma tertibatı ve elektrikli 
ıtiı:geç ılgorta11 tertibatı olacaktır.) 

Muvakkat teminatı ihale tarlht 

2 - Cif t cam cidarlı derin tedrli 23. & 9'9 çarpmba 
ampulu: 200. Kv. tik bir tane ) 3500 lira "262 lira. 50 kunı• uat 14.00 

3 - Tedavi Tilbilıleri komple. ) 
4 - Tedavi filitreleri komple. ) 
ı - Hutaaeye ltiı:umu olan, yukarıda mtlfredatı yuılr dlrt kalem riSntren mabemeü açık eblltmeye ko • 

nulmuıtur .. 
2 - Talipler lbale a&nil muvakkattemlnattarlyle birlikte, baıtanede miltqelddl komiıyona mllracaat etim • 

teri. 

r 

3 - fartnameler her gün Ankara NUmune hutanninde görillebllir. (3601) 13580 

YENi. 
BO GltCB 

Şahane melodi 

SiNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GUN BU GECE 

Grace Moore .................................................... 
Gilndila Ud film 

1 Şahane Melodi 

2 YAŞAYALIM 
Seamlar: 

14,45 • 1&,45 • 18,45 • ~ce 21 de 

BU GUN BU GECB 
lki büyük film 

GECE: 
1 - KUl'f'ID Y apaara 
2 - Hücum Taburu 
111111111111111 IUllHl lllll il l il ti 11111111111111111 

GUNDUZ : 
14,30 • 16,30 • 18,30 aeanılarında 

1 - Beklenilmiyen Hücum 
2 - Tren Haydutlan 

' 12,15 de Halk Matinesi 
ZAFER GUNt>' 

İki film birden 

1 • Şangay esran 

2 - iki canh adam 
1ı1111111111111111U1111111111111111111111111111 .... 

Seanalar : 

12 • 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

BUGECE CEBECi Açık Hava SinemaamdaAŞKIN GOZ YAŞLARI 
Türkçe lıialü 

" 


