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Milli _,,ef'imiz manevra s 

Japonlar Hong - Kong' a karşı ha
vadan ve karadan tecavüze geç -
mişlerdrr. İngiliz ordusuna 40 sa
atlik bir mühlet vermişlerdir. Bu 
hususdaki telgraflarımız üçüncü 
sayfamızdadır. 

asında 
Trakyada a 
manevra 
sahasında 

Kırmızı ve mavi ordular arasında 

muharebe siddelle devam ediyor 

* « 

Cümhurreisimiz 
Mi111 Şef lnönü 
dün manevra sa
hasına hareket 
buyurmuşlardır. 

Milli Şefimiz e
ve/ki gün Flor
ya'da bir kotra 
ile sahilde deniz 
renezzunu yap· 
mı~lardır. Yu -
kardaki resimde 
ve aşağıdaki re
simde Cümhur
reisimizi sayın 

refikaları ile be
raber Florya'da 
kotırada görüyor· 
sunuz. 

* * 

lhtısasa 
e. e A -

ıyımana 

verelim 
Falih Rıfkı ATAY 

Dünkü harekôtta 
... 

Kıtaların gösterdiği 

yüksek kudret ve 
kabi 1 iyet bilhassa 
takdire şayandır 

Manevra sahasına giden Milli 

Şef'imiz tezahüratla karşılandı 
Edirne, l 6 (Hususi muhabirimizden telefonla) 

- Milli Sef İnönü bu sabah manevralarda bulun
mak üze;e saat 8.20 de maiyetleriyle birlikte İs -
tanbul'dan hareket etmişlerdir. Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam, Maarif Vekili B. Hasan - Ali Yücel 
de Cümhurreisimize refakat etmektedirler. 

İsmet lnönü'nün Trakya'ya hareket edecekleri 
haberi üzerine lstanbul'da ve yolda halk istasyon
lara toplanmış ve Milli Şefi candan tezahürlerle 
uğurlamış ve selamlamış]ardır. 

Trakya Umumi Müfettişi General Kaznn Dirik, 
Cümhurreisimizi Çorlu'da karşılamıştır. Milli Şef 
ö~le yemeklerini B.abaesk.i'de yedikten sonra yol
larına aevarn buyurmuşlar ve yemekten sonra oto
mobillerle ve refakatlerindeki zevatla manevra sa
hasına gitmişlerdir. 

Yol boylarına biriken on binlerce .............. _ _..,,..,.,.,,,,.,M. •M•M' ,.,.. .. 

halkın çoşkun tezahürleriyle karşıla
nan İsmet İnönü Trakyalıların gös 
terdikleri sevgi ve saygı hareketleri -
ne sevgiyle mukabelede bulunmuşlar, 
ve istasyonlarda halkla konuşarak di
leklerini alaka ile dinlemişlerdir. 

Edirne Milli Şefe kavuşacağından 
dolayı sevinçle çalkalanıyor ve onu 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

lstanbul'da sokak -
ta halka tayyare teh
likesini anlatmak i
çin bombalar kon -
muştur. Yukarda • 
ki resmide Eminö -
nüne konan bir bom 
bayı goruyorsu • 
nuz. Yandaki resım 
gaz maskeli polis • 
leri göstermektedir. 

..... t ttt ttttt 

Denizyolları için Almanya'ya 
ısmarladığımız bazı gemilerin 
muvazeneleri pek yerinde olma
dığını gazetelerde okuyoruz. Ge
ne bu havidslere göre bu muva
zene bozukluğunun sebebi, fen 
veya idare adamlarımızın bazı 
tadil ve ilave zorlamalarında bu
lunmuı olmalarıdır. 

Moskova, 16 a.a. - Havas: Fransız ve İngiliz askeri heyetleri Voro
şilof ve arkadaşları ile günde ancak bir toplantı yapmaktadır. Bu top -
lantı saat 1 O dan 14 e kadar devam ediyor. 

Danzig şehrinin ü~ mühim siması 

Fakat bu senelerdenberi işite
geldiğimiz bir hadisenin teker
rür etmi9 olmasında·n ibarettir. 
Bugün gemide olmuşsa, dün bir 
yapıda, bir başka zaman her 
hangi bir siparitte, nihayet her 

Ulus 
-ı Heyetler evelce kararlaştırıldığı ü

M ü essesesi nd e ı~ere günde iki top1antı_nın ~üç 01du-
ı gunu anlamışlardır. Fılhakıka sabah 
saat 10 dan üç, üç buçuğa ve 17 bu -
çuktan 20ye kadar iki toplantı yapıl
dığı takdirde heyetlerin kendi arala
rında görüşmiye vakit bulamadıkları
nı müşahede etmişlerdir. 

Bu askeri müzakereler etrafında 
muhafaza olunan mahremiyet, siyasi 
müzakerelerdekinden bittabi daha şid 
detlidir. Maamafi fransız ve ingiliz 
müzakerecilerinin intibaı mükemmel 
olduğu sarahaten anlaşılıyor. 

Moskova, 16 a.a. - Fransa büyük 
defa tehir planlarında olmuştur. elçisi B. Naggiar, bu akşam ingiliz 
Kendisinde müdahale salahiyeti ve fransız heyetleri şerefine bir ziya-
gören bazı kimseler, bu müdaha- fet vermiş ve bu ziyafette ezcümle B. 
leyi mutlaka kullanmak, ve ek· Molotof, Mareşal Voroşilof, B. Po-
seriya kendi arzu ve meyillerini temkin, B. Seeds, Amiral Peunket, 
ihtisas uhibine cebretmek illeti- B. NCl§it Uluğ general Deumeuc ve birçok sovyet 

ITALYA AGIZ DEGISTIRIYOR 
ALMANYA İLE POLONYANIN ARASINI BULMAK İ(İN 

Bir dörtler konferansı . ve 30 
günlük mütareke teki it ediyor 

Londra diyor ki : 
ne müpteladırlar. Bizim bildiği- B. Fethi Uzkan'dan inhilal eden yüksek subayları hazır bulunmuştur. p 1 S ti B • 1· '-1 • 

miz her hangi bir siparişte bu- Ulus müessesesi müdürlüğüne gaze- Q On ya ye QVye er 1 r IQ 1 
lunurken, mütehassıslara ihti- teci arkadaşlarımızdan B. Naşit Uluğ Tav sinema heyeti geldi olmadan konferans olmaz 
yaçlarımzı, mali kudrelİ'nizi bil- tayin edilmiştir. B. Naşit Uluğ, 20 
dirirsiniz. Plan veya projeyi be- senedenberi bu meslekte çalışmış ve Türkiye'den Hindistana kadar bü -

k 1 t ·ı· ~ çok bu'·yu··k hı· metlerı' yük bir film çevirmek üzere 1stanbu· ğenmedinizse, ten it erinizi söy- gaze ecı ıge z 
d kunmuş kıymetli bir arkadaşımız la gelen Tav sinema heyeti dün beş ler, bir yenisini istersiniz. Fakat 0 

-l dır. Bundan birkaç sene evel gazete- otomobille Ankara'ya muvasalat et -
katileıen plan veya projeyi 0 - miz yazı işleri müdürlüğünü yapan miştir. Tav heyetini matbuat umum 
duğu gibi, itaat ve sadakatle tat- arkadaşımızın şimdi müessesemiz müdürlÜğü namına arkadaşımız Bür -
bik eder evya ettirirsiniz. Bildi- müdürü sıfatiyle idari sahada kendi- han Belge ve bir müşavir Söğütözün -
ğimiz bir çok misallere istinat e- sine tevdi olunan vazifeyi hakkiyle de karşılamışlardır. Sinemacılar şim
derek teessüfle hatırlatmak iste-! başaracağından eminiz. B. Naşit U- J diki halde Söğütözünde kamp kur • 
riz ki bazı vazife adamlarımız, j Iuğ'a yeni vazifesinde de muvaffaki- [muşlardır. Burada çalışmalarına ba~-ı 

(Sonu 3 üncü sayfada) yet temenni ederiz. lıyacaklardır. 

• 

Diğer taraftan Almanya 

2.000.000 
Asl<eri si lôh altına aldı 

(Yazılı 6 ıncı ıaylada) 
Berbtesgaden civa11ndı manevra yapan bir alm&ıı 

alır malineJi tüfek. mülrezeşi 
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Günün iktisadi mevzular1 

Pazarlıksız satış ve 
serbest rekabet 

l
ft11111 ........................ ~ 

Günün peıinden 
111 .................................. 11111111 .... .. 

Lozan'ın altın kalemi : 
Lozan sulhunu imzalıyan altın 

kalemin tarihi hikayesinit bizim gi
bi o zamanlar ilk mektep çağmda 
olanlar bile hatırlarlar: o kalemt 16 
aene evel bugünt yani Lozan sul
hunun imsaaından 23 gün aonra 
lstanbul darülfünununa hediye e
dilmittir. 

Yeni Berlln 

büyük El~imiz 

İstanbul' a geldi 

Dahiliye Vekôleti 
memurlariyle belediye ve 

hususi idarelerin 
Yazan: A•ım SU REYYA 

Dünkü yazımızda pazarlıiın mUn- j için (arz) ve (talep)te iıtikrarı za
haaıran ahllkt bir mesele olmadıfını, ruri bir şart olarak kabul ettiğimiz -
,.Undelik geçim ve mübadele hayatı- den, ne şekilde tatbikine çalışılırsa 
mıza ait bazı izah şekilleriyle ortaya çalışılsın bir kanunla pazarlığın önü
koymak istedik. Bu mevzuu çok uza- ne geçileceğine ıahsan kani bulun -
tabilir, teıkllitlı pazarlardan da mi- muyoruz. Cezai tedbirleri istilzam e
aaller 1ıetirerek, oralarda da atağı yu- den kanunlar, iktiaatçının müracaat 
karı daima pazarlık olduğunu göııte- edeceği en ıon silahtır. lktisatcının 
~bilirdik. Bir hona seansı içinde mu- en büyük vazifeai mevcut iktiıadi 
ayyen hi11e ıenetlerinin inip çıkma- tartları en isabetli bir ıurette tahlil 
ıı, nihayet bir nevi pazarlık değil ve teşrihe çalışarak varmak istediği 
midir? Atağı bir had üzerinden açılan hedefe iktisadi normal imkanlar da
bir fiyatın bir ıaat ıonra yükselmeai bilinde yürümek, gayesini iktiıadi 
veya inmeıi alıcı ve satıcıların iktiaa- bünyenin normal itlemesinden bekle
di düşünce ve takdirlerine yeni, yeni mektir. Sayi ve sermayeyi piyaııa 
lmillerin tesir etmesinden, (arz) ve ıartlarının haricinde bir çerçeveye 
(talepbin) yekdiierlerini yokhyarak ıokmak gayet zordur. Kanunu eıaa 
yekdiğerlerinin kuvet dereceleri hak- ruh ve manasına müteallik tereddü
kındı nihai hükümlere varmıı olduk- dümüzü bu ııuretle bir kere daha te
lanndan ileri gelmez mi, barü.ı ettirdikten sonra serbcıt reka

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bertin 
bilyük elçiliğine tayin edilen Tokyo 
büyük elçimiz B. Hüsrev Gerede bu 
ıabah ekspresle Avrupadan şehrimize 
gelmiş, garda bir çok dostları tarafın
dan karşılanmıştır. 

yeni barem hazırlığı 
Atatürk, parlak ve muhtetem 

devrinin bütün neticelerini gençli
ğe emanet etmittir. Etsiz kahrama• 
nın bu kararıt ihtilalin ilk gününde 
hatlar: ihtilalin beynelmilel mu· 
vaff akiyet vesikaaı olan Lozantı 

imzalayan kalemit münevver genç • 
liğe veritit cümhuriyeti bütün e
aerleriyle beraber yeni nesle, ema -
netinden dört yıl öncedir: Atatürk 
büyük nutkunu 927 de aöylemittir. 

B. Hüsrev Gerede ricam üzerine ba· 
na şu beyanattı bulundu: 

"- Tokyoda memleketimizin mil -
me11ili olarak 3,S sene kaldım. Bu 
müddet eınaaında vazifemin ifası hu
susunda daima kolaylık gördüm. Baş
ta sa Majeste imparator olduğu halde 
bütün Japonlar milletimize karşı çok 
büyük bir sempati göıtermektedirler. 

Dahiliye Vekaleti yeni barem kanunu mucibince idare memurları ~ 
mızın derece ve kadro değişikliklerine ait listeyi hazırlamıştır. İdareme
murlarımızın eylül maaşlarını yeni bareme göre alabilmelerini temin 
için liste önümüzdeki günlerde vilayet ve kaymakamlıklara gönderile -
cektir. 

Pazarlığın memleketimizde geçmit 
zamanlardı geçirdiği muhtelif safha
ları arattırıp ortaya koymak iktiaadt 
tarihimiz bakımındın faydalı oldu -
iu ıibi nazari neticelere varabilmek 
bakımından da bliylik faydaları olur. 
Niıpeten uzak bir mazide tüccarları
mızın mliıtakar iktiaadi 11rtlır altın
da, ıtatik bir cemiyet bünyesi içinde, 
pazarlık etmediklerini biliyoruı:. U
mumi harbe tekaddilnı eden zaman • 
tarda memleketimizde toprak mahıul
leri ve ııda maddeleri Uzerinde pek 
u puarlık olurdu. Bunların fiyatla
rı qalı yukarı takarrur etmiı bir hal
de bulunuyordu. Buna mukabil o za
man piyaaamm yıvaı yavat iıtiliya 
batlıyan ve dıı memleketlerden gelen 
manifatura, tuhafiye eıyalariyle ka
dın eıyaları, madeni malzeme üzerin
den senit bir ıurette pazarlık yapılı
yordu. İltanbul'un büyük hanlarını 
İfpl eden komiıyoncular biribirle· 
riyle rekabet ediyorlar, muhtelif çe
tit fabrika mamQlltını gittikçe ucuz
lıyan bedel üzerinden piyasaya atı
yorlardı. 

Buciln meriyette bulunan patarhk
ıı.1 utıı kanunu pazarlılt meneder • 
kın en bUyilk kuvetini aerbeıt reka
bette bulmuı ve fiyatların tetlılri au
rettylı MTbint rekabetin en kati n-
rettı tealrlnl gl:Sıterecefinl kabul et· 
mittir. Puarhfın mUnhaaıran bir ah
Wr meaeleai olmadıfını ve kalkmaıı 

Çihanbeyli kazazı 

sıtmadan kurtuldu 
Cihanbeyli, (Huıuıt) - K.ua mer· 

ktılmi.ıln l:SnUnde ötedenberl bataklık 
yapan İn ıuyuna 11tma mücadele be • 
yetince bir kanal açılmış ve bu çayın 
bataklık yapmasının önüne geçilmiı -
tir. Kaza halkı bu ıuretle 11tma der • 
dinden kurtulmuı bulunuyorlar. Ci -
hanbeyliler ıevinç içindedirler. 

lzmir'de üzüm piyasası 

21 a§ustasta açılacak 

bet mevzuu üzerinde bir kaç kelime 
ıöyhyelim. Bu kanunun serbest reka
bete istinat ettirilmeıi hiç şüphe yok 
ki çok iıabetlidir. BilhaBBa ıehir ikti
aadiyatında ıerbest rekabet fiyatları 
en normal tekilde tanzim edebilecek 
bir kuvettir. Nispeten az ıermayeye 
dayanan ve batarılması büyük bir ih
tisaaa bağlı olmıyan işlerde iş ve 
ıermaye kuveti mevcut it aahaaına en 
normal bir şekilde yayılır ve kar mar
jını iktisadi bünyenin ayni tekilde it· 
lere verdiği k!r marjına indirir. 

Bugilnkü mübadele siıtemimizin en 
bariT vaafı sonıuz bir it bölümü, ve bu 
it bölilmü doJayııiyle muhtelif it cü
ziıtamlarının yekdiğerlerine pek ya
kındın bağlı olmaları bizzat bu bağ
lılıktan do~an muayyen bir piyasa ni
zamının teairi altında yapyıp çalış
malarıdır. Bu piyasa nizamının, mü
badele prtlar.nın bUnyeıinden doğan 
bir muan em yetin yanında idari bir 
nizam kurmak ve it cilzUtamlarının 
gelir ve kazanç hadlerini bu nizama 
göre tayin t •mek \Ok zor bir te·1rh
büstür. Alı:ıa1..ak neticeler zahL i ve 
muvakkattir; mUtetebbiı müatehlik
lere arzettiği hizmetin keyfiyet ve 
kemiyetinden yapacağı tasarrufla es
ki klrını eene temine muvaffak olur. 
BUtUn bu dUtUncelere binaen_pazar
hksıa Htıt kanununun fiyatlara mll-
dahale etnıiyerek, fiyatın tekarrürü 
keyfi}'elini aerbeıt rekabete bırakma
ıını pek yerinde buluyoruz. 

Eski Hatay 
konsolosunun 

veda ziyareti 

Bütün bu tarih farklarını bir a • 
raya getirerek büyük hakikati çı· 
karabiliriz: Şeft eserini kül halinde 
Kemalist neıle emanet etmittir. O
nun mücadele ve iktidar hayatmın 
bütün hadiseleri bu tarihi realite 
Üzerinde toplanıyor. 

Eczaneler: 

Bir dost ıu hadiseyi anlattı 
"- Yakınlarımdan biriai haata 

idit doktor ıetirdimt iki reçete yu
dı. Civarımızdaki ecsaneye götür
düm. 225 kurut istediler. Şehrin 
bir baıka semtinde batka bir ecza
ne aöylemitlerdi ki ilaçları diğerle· 
rinden daha ucuz yapıyormuf. E
vela ihtimal vermemittim. O gün 
bir baıka münasebetle o semte gi • 
decektim. Ben böyle 19ylere ehe
miyet veren bir adamım. Merak et
tim, o ecsaneye de uiradım. ilaç -
lan iki liraya yaptılar... Yani, bi
rincisinden 25 kurut ucuza ..• Belki 
daha başka eczanelere gitıeydim 
daha ucuza yapbnrdnn . ., 

Aradaki 25 kuruıluk farkıt bel· 
ki tehrin muhtelif iki semtinde dük· 
kan icarı ve aaire araaındaki fark· 
la bulabiliris. Fakat bizim bu mü -
nasebetle Üzerinde durmak istedi -
ğimiz mesele baıkadır: çok tanın• 
mrt ve ıeçenlerde mesleğe giritinin 
ellinci yıldönümünü kutladığımız 
muhterem bir doktorumuz, "Türk 
çocuğunu naarl yatatmalıyız?,, adlı 
eaerinde, bu en büyük meaelemizin 
hal ça...ı.r.iai,.....uhnrket\.COC.Wt 11• 
hatı ve hastalıkları için luzunılu o• 
lan ilaç ve müıtahaarlarm ucu• ve 
kolay olarak bulunmasmı da mÜ· 
him bir tedbir olarak kaydediyor • 
du. 

Hükümet ıeçen sene, bazı ilaç· 
lardan alınan devlet resim ve ver • 
ıilerini kaldrrmıfta. But tüpheaiz 
ki hayırlı bir adımdır. llaç fiyatla -
nnı ucuzlatıcı tedbirlerin biribirini 
kovalamaaınt temenni edelim. Sai· 
lam ve gürbüz neail, bizim hala en 
eaaslı mevzuumuz halindedir. Par· 

Antakya, 16 a.a. - Anverı konıo • ti Kurultaymda sıhat iılerimize ait 
losluğuna tayin edilen sabık Hatay dileklerin batında ilaç fiyatlannm 
bat konıolosu Fethi Denli, halkevine ucuzlahlmaaı da geliyordu. Bu it, 

bir veda ziyareti yapmış ve bu müna- Millet Mecliıinde bütçe ıörütmele· 
sebetle şerefine bir çay ziyafeti veril- rind~ dahi yer almıttır. 
miştir. Bu ziyafette vali Şükrü Sök - Bu bahis Üzerinde hazine fed~· 
menıüer, Parti müfettişi Hasan Re - karlıir, husuai kasanç fedakarhfı, 
tit Tangut, maliye ve maarif müfet - hatta devlet bütçesinden yardım, 
titleri, ıeyyar jandarma alay kuman - hülaıa bütün fedakarlıklar, eıki 

!.ımir, 16 a.a. - Gazeteler, Uzilm pl- danı ve halkevi mensuplariyle Fethi bir tabirlet tam mahalline maaruf· 

Yaauınuı 1.ımir fuarının kü ... dı mil • Denlin'in dostları bulunmuştur. 
r- tur. Memleket içinde bir tetkik se• 

Japonya ile iktisadi ve ticari milna
sebatımız gittikçe inkişaf etmekte -
dir. 

Berlin büyük elçiliğine tayinimi 
Mim Şefimizin hakkımda büyük bir 
teveccühü eseri addediyorum bundan 
fevkalade memnunum. Büyüklerimi 
zin emirlerini aldıktab sonra yeni 
vazifeme baılamak üzere Bc:-:in'e gi· 
deceğim.,. 

B. Hüsrev Gerede bir kaç gün için
de Ankara'ya hareket edecektir. 

Yeni Türk kodeksi 
1 haziran 930 tarihinden itibaren 

meriyete girmit bulunan türk kodek
si meriyetten kaldırılarak yeniden teş 
kil olunan komisyon tarafından tadil 
edilmiş bulunan yeni türk kodeksi 1 
mart 940 tarihinden itibaren meriyete 
konulması İcra Vekilleri heyetince 
kabul edilmittir. 

Ortı mektep muallimliği 

imtihanında kııınınlar 
Orta mektep muallimliii için hazi • 

ran ayı içinde açılan mUaabaka imti -
hanında kazananlar belli olmuıtur. 

Maarif Vekaleti bugünlerde imtihan
da kazananlara te~liğat yapacaktır. 

11-1 AV 

Dün bazı yerlert 

ya§mur düıtü 

Vekalet kaymakamların yeni bare-
me uymalarında kıdemlerini göz ö
nüne almıı ve yeni kadro listesini o
na göre hazırlamı~tır. Vekalet, yeni 
vaziyette kaymakamlıklar için 40 li· 
ra asli maaşlı 181, 50 lira asli maaşlı 
114, 60 

1 
lira asli maaşlı 7 5 ve 70 lira 

1111 maaşlı 8 adet kadro vermiştir. 
Nahiye müdürleri için de gene kı
dem göz önüne alınarak 20 liralık 
681, 25 liralık 153, 30liraltk 60, 35 li
ralık 7 nahiye müdürü kadrosu ve
rilmiştir. 22 liralık nahiye mlidürleri 
yeni kadroda hakkımüktesepleri baki 
kalmak üzere 20 liraya indirilmi~tir. 
30 ve 35 liralık nahiye müdürleri 
kadrosunun mühim bir kısmı mülki· 
ye ve hukuk mezunu olan nahiye 
müdürlerine ve geri kalan kısmı da 
25 lira maaş alan nahiye müdürleri -
nin kıdemlilerine verilmittir. 25 lira 
maaştan 30 ve 35 liralık kadroya alı
nan nahiye müdürleri 1 eylfil 939 ta· 
rihinden itibaren kendilerine verilen 
yeni maaşlarını otomatikman alamı
yacaklar ve terfileri tayinlerindeki 
uıule' göre yapıldıktan sonra alabile
ceklerdir. 

Eski kadroda 372 adet olan 10 li
ralık nüfus katipleri yeni haremde 
nüfuı memuru olarak gösterilmiştir. 
Bunlar eskisi gibi maaılarını almakla 
deva medeceklerdir. Vilayetlerin tali 
memurlarından 16 lira aali maaş a
lanlar 15 liralık kadrolara ve 17,5 li
ra aali maaı alanlar da 20 liralık kad
rolara ahnmıılardır. 

Belediye ve hususi muhcuebe 
memurlarının va%iyeti 

Diğer taraftan Dahiliye Vekileti 
huıuıt idareler ve belediyelerle bun
lara bağlı müe11eıelerin tetkilit kad
rolarını yeni bareme göre naııl yapa-.,-
hazırlamaktadır. Bu idareler 1 teşri
niaani 939 tarihine kadar kadrolarını 
talimatnameye uyar bir tekilde ha
zırlıyarak Dahiliye Vekiletine gön
derecekler ve yeni kadrolar Vekilet
çe muamelesi ve tetkiki tekemmül 
ettirildikten ıonra İcra Vekillerinin 
tudikine arzolunacaktır. 

İlk defa olarak İzmir belediyeıi 
yeni bareme göre kadroıunu hazırlı -

DUn ıehrimizde h~va bulutlu geç ak Dahili e V eklletine ollamıı-
mit rUzglr garpten üç metre kadar yar Y Y 
hızla esmlttir. GUnün en yilkıek ııcak tır. 
lığı 33 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta hava Ege'nin cenup kııımı 'mtihan 
ile cenup doğuıu bölgesinde açık di -
ğer bölgelerde umumiyetle bulutl~ 
geçmiştir. 24 aaat içindeki pek mevzu 

komisyonunda 

bulunacak mümeyyizler 
yağııların metre murabbaına bırak - Maarif Vekileti, mekteplerde teş -
tıklan su miktarları Ardahan'da 5, kil olunan imtihan komisyonlarına ih
Şilc:de 3, Kars'ta 1 ~ilogram~ır. tisaa sahibi muallimlerin tayin edil -

Rüzgarlar Akdenız kıyılır~yle ce • mediklerini görmüş ve teşkilatına bir 
nup dog~uıunda cenuptan, dogu ve or- . . . k · 1 • w tamım yaparak ımtıhan omısyon arı-
ta Anadolu kısm~nda g~rpt~~· .dıger na seçilecek muallimlerin ders zümre
bölgelerde ekıerıyetle ıımal ııtıkame ıinde ihti1a11 olan muallimlerden se
tinden saniyede en çok 6 metre kadar çilmesi lüzumunu bildirmiştir. 

naıebetiyle buraya gelecek olan tica- Halkevi batkanı Samih Azmi söylc-
.1. C · E · • yahati yapan muhterem Sıhat Ve• hula esmi•tir. ret vekı ı ezmı rçın tarafından 21 diği nutukta, Fethi Denlinin değer · s 

ağustosta açılacağını haber veriyor • li hizmetlerini anmıı ve kendiıine iyi kilimizint ufak tehirlerimizde daha En yüksek ııcakhklır Buraa ve lzmirt de t•P haatalığı kalmadı 
lar. yolculuklar ve muvaffakiyetler dile • dertli olan ilaç ve eczane vaziyeti- Menin'de 30, Uşak ve Antalya'da 31, 

Dün Salihli, A~.m.~tli ve Maniaa'da mitgir. ni kökünden halledecek tedbir ve Er.zincanda 32, Adana'da 33, Akhisar-
elli çuvalı yakın uzum satılmıştır, Sa- Fethi Denli verdiii cevapta, Hata - kanaatlerle dönmeaini bekliyoruz. ve Mardin'de s · 34, Nazilli ve Siirt'te 
tıı fiyatı 6,5 ve 10 kurut araaında - yın kurtuluıunu görmekten duyduiu KUTA y 35, Diyarbakır'da 37 derecedir. tur. 

dı~ ~eule~~u fiy~~ ~bıuınn ~tiyarlılai~etey1l=e=nı=i=~=i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İzmir, 16 a.a. - Vilayet dahilinde 
çift Tırnaklı hayvanlarda hüküm sü · 
ren ıap hastalığı tamamen zail olmuş-

değerine tekıblil etmtdıfıne ıpret e- _ 

d• 1 ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ıyor ar. ıııııııııııııııııııııtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll • • • .. 

lktıaat Vekaletinde bir tayin 
ve terfi 

İktisat Vekaleti teftiş heyeti reisli
finde açık bulunan birinci sı~ıf . mü : 
tettitlile 80 lira aıll maaş .ıle ıkinc1 
aınıf müfettitlerden B. Nahıt Pekcan 
terfian tayin edilmitir. 

Dördüncü Umumi Müfettitlik 
Sıhat Mütavirliii 

Çanakklae sıhat ve içtimai muav~ • 
net müdürü Dr. Şahap Sumer 80 hra 
maaıla dördüncü umumt milfettitlik 
aıhat müt1virllline terfian tayin edil
mittir. 

Muallim vekili ve muavinleri 
Maarif Veklleti 18 yatını ikmal et

memit olanların muallim vekili ve 
muallim muavini olamıyıcaklarını ka 
rarlıttırmııtır. 

Mülteci dolu bir vapur Kutadaıı 
kıyılarında dolatıyor 

tzmlr, 16 LL - Yeni Aaır guete • 
ai , Panama bandıralı Torpen iamindt 
bir vapurun içinde aekia yüa elll mu • 
hacirl oldutu halde Ku11duı aahille 
rinde dolııtıjını haber vermektedir. 

Tatil ertesi 
Bir buçuk ay önce bir dostuma 

sordum : 
- Nerey• ıidiyoraunua ? 
- lstanbul'ı. 
- Ne yapacalr:sınız? 
- Biraz dinleneceğim. 

Eve/ki gün Haydarpııı'dı bir 
arkadaşıma sordum : 

- Nereye böyle ? 
- Ankara'ya. 
- Ne yıpacılrsın? 
- Çılııacağım. 
Bir, bir buçuk aydır, kendileri

ni özlediğim okurlarımın önllne 
tekrar çıkarken yazdığım ille fık
ranın baıına bir mukaddime gibi 
geçirdiğim bu k~nuşmalırla ls.tın
bul'un yılnız dınlenmek şehn ol
duğuna işaret etmek istemiyoru~. 
Fıkat yuın sıcak günlerinden bır 
kısmını orada geçirenler lstanbu
l'un ılık denizlerinden, sıcak kum
sallarından topladıkları rahatı bu
rıdı "mesai,, halinde harcımılclı, 
her halde, yerinde bir iş görüyor-
lar. . 

Dinlenme ve çalııma ... Bunu ıki 
şehir arasında bir Ofl"'I b•up ıibi 
tellkki edebilirsiniz. 

Orada geçen gOnlerimizde bü
yak ve gU.ıel ıehirde yer yer imar 
faaliyetlerinin ııhidi olduk: lı
tanbul valisi, Ankara'daki Beledi
yeler Bankasından kendi vilayetini 
süıl.,nd: için birkaç milyon lira 
borç almıy• muvaffak olmuştu. 

Bu dı ıene iki phir arasında 

bir cari hesap açmamış mıdır? An
kara'nın lstanbul'dan aldığını çı-
tııarak, lstanbul'un Ankara'dan al
dığını utra~arık faizi ile ödiyece
ğine daima emin olarak oradan 
burayı, tatilden tatil ertesine, de
niz kenarından yazı masasına dö-
nüyoruz. T. l. 

Ya,ıtılmz ilaJeler! 

Birkaç ıündür, eski bir ıazt• 
te, eaki bir muharririn bapnuhar· 
rirlili altında yeniden intitara 
batlamıt bulunuyor. 

lstanbul'da bu razeteden ve 
bu muharrirden bahaeden iki ar
kadatm ,öyle bir konupnalanıu 
dinledik ı' 

- Bu zatm evelce birçok karii 
vardı; gene acaba onlan tutabi· 
lir mi 7 

- Zannetmemt onun ha)'l"an• 
ları yeni harfleri öirenmemitler· 
diri 

Bis, bu kadar ileri ritmek iate· 
meyis. Fakat, yeni eaki muhar· 
rir, yeni eaki ıaaetede yazdıiı 
ilk baımakalede buıüne kadar 
memlekette söz ve yası hüriyeti 
bulunnıadıimdan ıikayete de lü-
sum ıörüyor. 

Sanki muharrir bir çeıit Na· 
mık Kemal imit de bundan bil
mem ne kadar yıl öne. : 
GörUp ahklmı un mlinharif aıtku 

sellmetten, 
Çekildik iuetii ikbal ile "netri 

bavadiıten,. 

dıyertk kalemını kohne rota-
tif makineainin bir tarafına ıak
lamrt, her biri birer hüriyet inci
si olan makalelerinden bizi mah
rum etmiıtir l 

Bir mizah muharririnin bir 
zamanlar aöylemiı olduğu aibit 

"Babaamın kendiaini oğlunun 
adı ile vaaıflandırmaaına muka
bil, kendiai de babasının lakabı 
ile imza atan,, bu muharrir, bu 
memlekette hakiki hüriyetaizlik 
günlerine eritmittir;o kadar yat
lıdır. Kendiainin mütareke ıün
lerindeki babayiğitçe netriyahnt 
da hatırlanz. Öyle olduğu haldet 
neden böyle yakıtıksız bir iddia
ya lüzum ıördü? anlatılmıyor. 

Y okaat bet on sene itlemiyen 
kalemt günün birinde yeniden 
yazı yaamrya kalkıtınca insaf ve 

mantıkta acemiletiyor mu? 
Bu türlü ifadeler, o eaki ga-

zetedet eaki ıünlerde yazı yaz-

mıt ve heyecanlı ıençlere ve ga
zetelere "lahna yapraklarıu ve 

"takfakçıtt diye küfretmiı olan· 
lara yakıta bilirdi; mill imücade
lede Anadolu'ya bizzat cepane 

tatnnıt olanlara yaratmıyor. 

(ukurova' da 

zengin tarih 

eserleri bulunuyor 
f · 
• 

Müze bahçesine getirilen tarihi 
sanat eserleri 

Adana (Husuıi) 
- Bu yıl Ankara'
da açılması mukar
rer bulunan büyük ••'1~ 
müzeye Ad.ana'dan 
çok değerli tarih 
eserleri gönderil
mektedir. Birinci ,. 
kıımı nihayet bu -
lan Sakcagöz haf
riyatından güzel 
neticeler elde edil- i;:;ıııliro_.IWiilıllıliıl 
mit bulunuyor. Nefis bir heykel 

Cenuptan ıimali şarkiye doğru uza· 
nan Sakçagöz, Balkar ve Baykal mın
takalarındaki Preh' ~ · · · 

• 
ait zengin eserler elde edilmektedir. 

Bu vadide bir saray temeli bulun
muıtur. Temel iki kapılıdır. Dıt ka
pıda çok nefiı heykeller bulunmakta
dır. Kapının tam ortasında da iki ka· 
dın batlı, kartal göğüslü, ve arslan a
yaklı bir afenkı heykeli durmakta • 
dır. 

Sarayın bütUn dıvarlarında nefis 
kabartmalar vardır. Saray kapısının 
iki tarafında birer arslan kabartması
na teaadüf edilmiştir. 

Umumiyetle anlaşıldığına göre Çu
kurova, tarihin çok ileri devletlerine 
merkezlik etmiştir. Elde edilen eser
ler bunu göstermekte ve ileriki haf
riyatlar için kuvetli ümitler vermek
tedir. 

Demirspor kongresi 

toplanıyor 
Ankara Deminpor kulübü başkan • 

lığından: 
İdare heyeti azalarından bir kısmı 

ahara nakli vazife ettiklerinden ve ni
zamnamede bazı maddelerde değişik
likler yapılacağ ından 2. 9. 939 pazar 
günü ııaat 10 da Silo arkaıında Rük • 
nettin apartmanının alt katındaki ku· 
lüp binasında fevkalade kongrenin 
toplanmaıı ve niıabı ekıeriyet olma -
dığı takdirde 9. 9. 939 tarihinde aynı 
lijl.Cltte tekrarı kararı kararlaştırılmış -
tır. Kulübümüze muntazaman aidat 
veren değerli üyelerin mezkur saatte 
teşrifleri rica olunur. 

Ruz nama 
1 - Nizamnamede bazı maddelerin 

tadili. 
2 - Yeni heyeti idare intihabı 

Trabzon'da ilk fındık 

mahsulü yola çıkarıldı 
Trabzon, 16 a.a. - Dün, ilk parti o

larak yeni mahıul 60.400 kilo iç fın -
dıfı Aksu vapuruna yükletilmesi mü
naaebetiyle burada büyük tezahürat 
yapılmıştır. 

Bu fındıklar Yugoslavya, Fransa 
ve lngiltere'ye gönderilmektedir. 

Son devre notunu alamamıı 

ilk mektep ta~ebeteri 
Devamıızhk dolayısiyle son devre 

notunu alamamıı olan ilk mektep ta -
lebelerine sene sonunda veya mütca -
kiben ıene batında müracaat ettikleri 
zaman imtihanla ckıik notlarının ve -
rilmesi Maarfi Vekaletince kararlaş -
tııılmıştır. 
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lhtısasa 
• • 
ıyımdna 

verelim 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

kau bir pli.n veya projeye do
kunmamağı, onu itaat ve sada
katle takip ve tatbik ebneği, hiç 
olmazsa bir tadil veya ilave ile 
l>lan veya proje üzerine şahsi 
damgalarını vurmamağı hoş gör
bıiiyorlar. Fakat bu müdahalele
ıin yüzde doksanı isabetli olmu
>'or. Keyfimizi hazneye ödetmiş 
oluyoruz. Ankara planını sene
lerce takip ettim. Bu planın ne
teıine ilişilmiıse, netice menfi 
0lrnuıtur ve maatteessüf bir ta
kıın tadiller, pahalı inta masraf
l&tına mal olduğu için, Doğu ve
l'l diğer gemilerde olduğu gibi, 
düzeltilmek imkanından da 
bıahrumdurlar. 
lhtııas büyük, zannettiğimiz

den büyük bir ıeydir. lhtısasın 
hükümleri ,tecrübeleri ve teklif
leri ekseriya bizim ıahsi arzula· 
tırnızla tezat teşkil edebilir. Fa
lcat ihtisasa hürmet dediğimiz 
leyin de asıl değeri, onun hü
lcüın, tecrübe ve tekliflerine, 
'kendimize rağmen, itaat etmek
tedir. İdare adamlarımızı şaşır-
t.n diğer bir nokta da, bir nevi 
)erli - yabancı rekabetinin, ecne
hi ihtisası mutlaka küçük düşür
bıek istiyen hazin tazyikleridir. 
Bizler herşeyi yapmak kabiliye
lindeyiz: lakin henüz kifayetin
de değiliz. On beş senedenberi 
hu memleket, bir çok şubelerde 
bıütehassıs yetiştirmiştir. Bugün 
her fubede yalnız türk mütehas· 
•ısları ile iş göreceğiz. Hasretle 
heklediğimiz bugüne süratle 
l'armaklığımız için, garp mek
tebinden, bu mektebin üstat ve 
ttıütehasaıılarından istifade et
ltıeii, her türlü tahıl temayüz 
kayl(llanna veya ticari endi,ele-

1 
re tercih etmeliyiz. Genç kabili
yetlerin yanlış teıvikinden ne 
!•f.uu11c l\a ucu ' J'l ..... ____ __ -lLI-, 

ne de fİmdiden sonra alabiliriz. 
)"erli veya yabancı, her hangi 
bir ihtısas kendi mesuliyetleri
ıtin içinde bırakılmalıdır. Müda
~aleler bu mesuliyeti onlar üze
t-inden alıyor ve havada hırakı
>'or. 
L_ "Bize göre ... " demagojisinin 
•ıududu yoktur. Bu memleketi 
hh~ç tanımıyan bir mütehassıs da-

l, eğer malumat, vesikalar ve 
heaaplar iyi verilmitse "Bize gö· 
l'e ... "nin bizim aklımızdan geç
bıiyen ölçülerini dahi bulur. lh
t1aaım en iyisi, parada en paha
lısı, fakat proje masrafında en 
"Ucuzu, en tasarruflusudur. Ucuz 
tnühendisin tehri pahalıya, pa -
halı mütehassısın ıehri ucuza çı
kar: en masraflı projeler, beda
\'ll olanlardır. 

Gazetelerde, belediyelerin ne 
)'llpacaklarını ıaşrrarak, bir kaç 
•ene evelki planları değiştirme
te teşebbüs ettiklerini okumuyor 
tnusunuz? Bu projeler, eğer biz
de henüz mevcudu olmıyan şe
hircilerin elinden çıkmış olsay
dı, ne belediyelerin beli bükülür, 
tle de zaman kaybolurdu. Misal
ler istendiği kadar çoğaltılabilir. 
Ancak hükümet istisnasız her ta· 
t>af ta hazneden ödenecek her 
İnşa için bir mütehassıs projesi
tlin zaruretini cebreder, ve bu 
Projedeki keyfi tadilleri, tıbkı 
}'olsuzluklar gibi cezalandırma-
iı kabul ederse, hem b°' ziyan
lardan kurtulmuş oluruz; hem 
de ihtııasa hürmetin hakiki mi
'llasını öğrenmİf oluruz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Sıhiye Vekili 
Sıvas'ta 

Sıvaa, 16 a.a. - Sıhiye Vekili Dr. 
liulılıi Alataf bugün buraya gelmiş 
'le merasimle karşılanmıştır. Dr. Ala
taş, vilayeti, partiyi, belediyeyi ve 
halkevini ziyaret ettikten sonra mem 
leket hastanesinde uzun tetkikte bu
lunmuştur. 

Öğle üzeri belediye tarafından 
t>aşa fabrikasında Dr. Alataş şerefi -
ile bir ziyafet, öğleden sonra da halk
t"i tarafından bir çay verilmiştir. 
\1 ekil, Sıvaıta bir çocuk bakımevi a
Çılacağını vAdetmif ve akşam Sıvu
t.ın avrılmıstır. 

ULUS 

DÜNYA 11ABERLERI 
Karıl Karol'un bir nutku 

Romen olan hiç bir 
şey başkasına 

verilemez! 
Bükreş, 16 a.a. - Rador ajansı teb

liğ ediy<>r: 
Dün Köstence'de, deniz bayramı 

günün kutlanması ve yeni Taschaul 
deniz üssünün taş koyma merasimi 
münasebetiyle kıral Karol söylediği 

nutukta demiştir ki: 
"- Rumen olan hiç bir şey başkası

na verilemez. Romen olan her şey mü
dafaa edilecektir ve sulha bağlanan -
lar şunu bilmelidirler ki, hudutlar bir 
K.ere çizildi mi, dünya harbi olmak -
sızın değiştirilemez. Tabii hudutları
mız içinde yaşıyan bütün hakiki va -
tanseverlerin imanı da bu olduğunu 
biliyorum.,, 

Kıral, Romanya'nın ticaret ve harp 
filosunun son bir sene içinde yaptığı 
terakkiye işaret ederek şunları söyle
miştir: 
"- Milli müdafaa bakımından do -

nanma lehine sarfedilen gayretler is
bat etmiştir ki. memleketimizde mes
ul olanlar orduya muvazi olarak sıkı 

sıkı bağlı bulunan milli müdafaanın 
üç unsuru deniz, kara ve hava ordula
rı, büyük günde bütün ruhlariyle va -
zife başında bulunacağını pek ala bi
liyorlar ... 

Romanya'nın askeri laaliyetleri 
Bükreş, 16 a.a. - Müşahitler, kı -

ral Karol'un Romanya'nın istiklalini 
muhafazaya azmetmiş olduğunu bir 
kere daha teyit için Köstence'de söy
lemiş olduğu nutka büyük bir ehe
miyet atfetmektedirler. 

Müşahitler, önümüzdeki manevra
lar için birçok ihtiyat efradını silah 
altına almış olan Romanya'nın askeri 
faaliyetlerine işaret eylemektedirler. 

İsviçrede ihtiyat 
tedbirleri alınıyor 

Bern, 16 a.a. - Beynelmilel vaziyet 
dolayısiyle federal meclisi, İsviçre 
-=- :~cıac.i ; C;" h ....... .t~tiv~t t4'r1hi-rleri 
almıştır. 

Müesse!IC şefleri i~letmelerini ablu 
ka veya harp halinde istihsal kabili -
yetlerini muhafaza edecek bir hale ge 
tireceklerdir. Aile reisleri de evlerin
de ihtiyat erzak bulunduracaklardır. 

Mıs1r kabinesinin 
kurulmasında 

rastlanan güçlüler 
Kahire, 16 a.a. - Yeni kabineyi 

teşkile memur Ali Mahir Paşa, buh
ranı hal için istişarelerine devam et
mektedir. 

İyi malUmat alan mahafil, buhranın 
bu kadar uzun sürmesini ekseriyeti 
te§kil eden Sadi ve liberal partilerine 
dayanan bir kabine teşkilinin zorluk
larına atfeylemektedir. Asıl güçlük 
kabineye alınacak adamların ve bun
lara verilecek nezaretlerin taksimin
dedir. Ali Mahir Paşa, mühim neza
retleri kendi görüşünde olanlara ve 
bilhassa hariciye nezaretini eski na
zır Yahya paşaya vermek arzusunda
dır. Halbuki iki ekseriyet partisi bu 
şartlar altında kabineye giremiyecek· 
lerine karar vermiştir. 

B. Ruzvelt Halifaks'to 
Halifax, (Yeni İskoçya) 16 a.a. -

B. Rnvelt, saat 11.10 da - mahalli sa
at - "Tuscalosa" kruvazöriyle buraya 
gelmiş ve çift olarak atılan 21 pare 
topla selamlanmıştır. 

Cümhurreisi karaya çıkmak tasav -
vurunda değildir. Amerika başkonso
losu Clinton ile yeni İııkoçya hükü -
meti mümessilleri gemiye çıkmıılar -
dır. 

Ruzvelt, mektuplarını ve gazetele -
rini almak üzere Halifax'da durmuı
tur. 

İspanyadaki amerikalı 
mevkuflar salıverilecek 

Madrit. 16 a.a. - Ancak kızıl muha
rip suçundan dolayım evkuf bulunan 
enternasyonal kıtaata menııup 20 A -
merikalı esir derhal tahliye olunacak
tır. 

23 erkek ve iki kadından mürekkep 
olan Amerikalı sivil mevkuflara ge -
lince, bunlardan münhasıran siyasi 
cürüm iılemit olanlar da tahliye olu
nacak, fakat casusluk veya para ka • 
çakçılıiı vapmış olanlar hakkında tah 
kikata devam edilecektir. 

Honkong'a karşı 
Japonlar karadan ve 

geçtiler havadan harekete 
Hongkong, 15 a.a. - Japonlar, Hongkong'daki İngiliz ordusuna 48 

saatlik bir previsten sonra Hongkong hudutlan boyunca karadan ve ha
vadan harekata baılamışlardır. 

Bir Amerikalı mebus 
Avrupa milletlerine 

1 

Hongkong'un katiyen tecridini is
tihdaf eden bir har~~etin bahis. mev
zuu olduğu zannedılıyor. 1000 Japon 
askeri Namsan'a çıkarılmış ve japon 

30 günlük 
·mütareke 
teklifinden bulundu 
Nevyork, 16 a.a. Nevyork Times 

gazetesi, Oslo parlamentolar birlyiği 
konferansındaki Amerikan heyeti re· 
isi Hamilton Fish'in "Tidenstegn,, ga 
zetesine verdiği bir mülakatı neıret • 
mektedir. 

Fish, bilhassa demiştir ki: 
"- Salzburg'da 14 ağustosta alman 

hariciye nazırı von Ribbentrop'la gö -
rüştüm . Kendisine, bir mütareke ak • 
di suretiyle enternasyonal gerginli -
ğin izalesi yolunda bir teklif yapmak 
fikrinde olduğumu söyledim. Fakat 
Ribbentrop bu hususta bedbinlik gös
terdi. En vahim meseleleri bahis mev
zuu ettik. Fakat mülakatımız gayet 
samimi olduğundan fazla hiç bir şey 
söylemiyeceğim. 

Bununla beraber, Avrupaya 30 gün
lük bir mütareke teklif edeceğim. Bu 
müddet içinde Fransa, İngiltere, Al -
manya ve İtalya haricey nazırları top
lanacaktır. Eğer esaslı noktalar ü.ıe -
rinde mutabık kalmazlarsa bu mesele
leri halletmek üzere. Belçika ve Nor
veç kıra11ariyle. İsviçre ve İrlanda re
isicümhurlarından mürekkep bir ha .. 
1.:em h a y a t\ ta9k\\ edilir. 

Parlamentolar birliğinin 35 inci kon 
feransında söz alan hatipler arasında, 
Polonya delegesi Almanya'yı çılgın -
lık yapmaktan menedecek bir müda
faa zaruretini ileri ıürmüttür. 

Kont Çaki'nin 
Roma'yı ziyareti 

muhtemel 
Roma, 16 a.a. - İyi haber alan 

menbalarda söylendiğine göre, kont 
Çaki'nin bugünlerde Roma'yı ziyaret 
etmesi müstebat değildir. Kont Çaki 
bu ziyaret esnasında İtalyan - Alman 
Macar münasebetlerinin ortaya koy
duğu meselelerin heyeti umumiyesi 
üzerinde Kont Ciano ile görüımeler
de bulunacaktır. 
Diğer taraftan, gene iyi haber a

lan menbalarda tebarüz ettirildiğine 
göre, amiral Horti'nin Berlin'i ve 
sonra da Roma'yı ziyaret edeceği 

doğru değildir. 

Kont Ç aki lan Ribbentrop 
görüft11e•i 

Bertin, 16 a.a. - Salzburg'dan alı
nan haberlere göre, Kont Çaki öğle 
üzeri yanında doktor Frik olduğu 
halde Salzburg'a gelmiı ve aut 15 e 
doğru Fushl ıatoıuna giderek B. Von 
Ribbentrop ile uzun bir görüpnede 
bulunmuştur. 

Yeni bir hava rekoru 
İstres, 16 a.a. - Binbaşı Rissi, A

miot tipindeki iki motörlü bir tayya· 
re ile saatte vasati 311.621 kilometre 
katederek kapalı daire dahilinde on 
bin kilometrelik dünya rekorunu kır
mıştır. 

Eski rekor, üç motörlü bir italyan 
tayyaresi tarafından 1 ağustos 1939 
tarihinde tesis edilmiıti ve saatte 
236.970 kilometre idi. 

Bir yunan tavzihi 
Atina, 16 a.a. - Atina ajanıı bil

diriyor : 
Yunanistan, Romanya ve Türkiye 

arasında Bulgariııtan'a kartı askeri 
bir ittifak aktedileceğine dair bir ya
bancı g::::•tesinde çıkan haber halc:
kında, salahiyetli mahfiller, Balkan 
antantı azası arasında tedafüi bir as
keri ittifak esasen mevcut olduiu~u 
ve bu sebepten yeni bir askeri anlq
mıya ihtiyaç bulunmadıfını kaydey -
!emektedir. 

tayyareleri de Şumşun'u bombardı • 
man etmittir. 

"' Şimali Çin'de ingiliz aleyhtarlığı 
artıyor 

Hong • Kong, 16 a.a. - Chekiai a
jansı bildiriyor: Tiençin'den alınan 

haberlere göre şimali Çin'de ingiliz 
aleyhtarlığı şiddetlenmiştir. Tiençin
in etrafında bütün gümrük hudutları
na ve yolların birleştiği noktalara ja
pon memurları konmuştur. Bunların 
vazifesi imtiyaz mıntakasına sokul -
mak istenilen bütün ingiliz mallarını 
müsadere etmektir. 

İngiliz eşyasını ihtiva eden bütün 
posta paketlerine hemen vaz'ıyet edil
mektedir. Tiençin'deki japon gazete
leri, ingiliz ticaret müesseselerinin 
ilanlarını kabul etmemek emrini al -
mıştır. Büyük bir kısmı "Church of 
england mission" a mensup olan bü
tün İngiliz misyonerleri vazifelerini 
terketmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. Bunlar, alakadar japon servisi 
nezdinde protestoda bulunmak üzere 
üç kişilik bir heyet göndermişlerdir. 
Fakat bu protesto, nazarı itibare a
lınmamıştır. 

Temizleme hareketi 

Tokyo, 16 a.a. - Cepheden alınan 
haberlere göre, cenubl Çindeki japon 
kıtaatı bu sabah, Honkong İngiliz a -
ruiai etrafındaki mıntakalarda te
mizleme hareketlerine başlamıttır. 

Saat birde Nanf&Jl& çıkan kıu bi
raz sonra Kanton körfezinde Nasuna 
ve Çunrnçun hudut iatuyonuna var -
mı ıtır. 

Domei ajansının bilhassa kaydet -
tiğine göre, japon kıtaları, enternas
yonal mahiyette hidiıelere mahal 
vermemek için ingiliz arazisinin tam 
yakınına kadar varmamıılardır. 

Rybnik bölgesinde 

Almanlar 
hududu 

kapadılar 
Varıova, 16 a.a. - Oppeln - Silezya 

dan bildirildiğine göre alman makam
ları Rybnik mıntakasında hududu ka
pamıtlar ve telefon muhaverelerini 
keımitlerdir. 

Diğer cihetten alman polisinin yu
karı Silezyadaki polonyalıların pasa
portlarını geri aldığı bildirilmekte -
dir. Alman makamları bu vesikaların 
kontrol edilmek üzere alındığını ve 
yakında sahiplerine iade edilecekleri
ni söylemekte iıeler de timdiye kadar 
hiç bir pasaport iade edilmemittir. 

Bu tedbirler, Polonyayı çalışmaya 
gitmeyi adet edinen alman Silezya -
sındaki polonyalıları mutazarrır et -
mektedir. Çünkü, bunlar pasaport -
ları olmadığı için bundan sonra mem
leketten ayrılamıyacaklardır. 

Meksika - Amerika 

petrol anlaşmazlığı 

hallolunabilecek mi ? 
Vatington, 16 a.a. - Alakadar mah

fillerde söylendiğine göre, Meksika 
hükümeti ile amerikan petrol kum -
panyaları araaındaki ihtilafın "ıeri 
ve adil,, bir tekilde halledilmeıini ia
tiyen Summer Welles, bu beyanatı ile 
petrol kumpanyalarını istihdaf etmek 
tedir. Çünkü bu kumpanyalardan üçil 
bitaraf olmak tartiyle 9 badan mü -
rekkep bir idare meclisi tetkili husu
ıunda hariciye nezareti tarafından ya
pılan teklifi kifi derecede tetkik et -
meden reddeylemiılerdir. 1 

Bu teklifi kabul eden Mekıika hü
kümetinin petrol kumpanyalarından 

daha büyük bir uzlapna zihniyetiyle 
hareket ettiği söylenmektedir. ı 
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( DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Türk orduıu. 
Yunus Nadi manevralar milnasebetiy

le yazdıcı bu ~erlevha altındaki baıma -
kalesinde, her ceçen cün y~i tekimül 
merhaleleri kaydederek ilerlıyen turk 
ordusunun bu yıl manevralarında eski 
yıllara nisbetle daha buyuk terakki a -
dım1an atmıı olduiuna ıuphe bulun -
madı&ım sciyliyerek, turlı: ordusunun ta
rihi kahramanlığını ve mükemmel as -
kerliiini tebanız ettiriyor ve onun, mil
letin izim ve iradesiyle yokton vucut 
bulduğunu ve (Yurtta sulh, cihanda 
sulh) dilsturunun sadık tatbikatçısı olan 
bir kahramanlar kiıtlesi olduğunu ve 
Türkiyenin bütün komşulariyle takip et
tiii dostluk siyasetini belirttikten ıonra, 
manvraların niımayiş ve tehditlerle hiç 
bir alikut olmayıp, sadece aakeri talim 
ve terbiyenin toplu ifadesi olduğunu i
zah ediyor ve milletin hissiyatına tercü
man olarak orduya selim ve hürmetler 
yolluyor. 

Türk denizciliği 
(Nalına mıhına) ıutunu muharriri, Ali 

Çetinkayanın. devlet denizyollarının iı
lihına dair bir beyanatı munasebetiyle 
yazdığı bu yazıda, Ali Çetinkayanın Mü
nakalat V eklletlnin bapı:ıa ceçmesi yal
nız denizyolları için değil butun müna
kale ve muhabere işleri için hayırlı ol
duğunu kaydediyor ve denizyollarındaki 
modern iıllhatın turk denizciliğinin ta
rihine altın harflerle yazılacağını söy -
liyerek "Butiın umidimiz ondadır,. di -
yor, 

TAN 
İtalya tavaaaut edemez. 

Aka Giınduz, bu baımakalede, İtalya
nın Fransa ile Almanya arasında bır ta
vassut rotu almak istediğine daır ıon çı
kan rivayetleri bahis mevzuu ederek, bu 
rivayetin tek sebebi, İtalyayı so uahı
bi zannettirerek cıttıkçe karııan zevahi
ri kurtarmak olabilecegini ıoyluyor ve 
İtalyanın bugun ikincı plindı bulun -
duğunu, bir dortler konferansı toplan • 
masına tava11ut edecek vaziyette olma
dıgını izah ediyor. 

Tel ita lüzum yok 
(Günün meı;eleleri) ıütununda, !ı -

tanbulda yapılacak hava hücumu tecrö -
belerinin hizumıuz bir telip sebebiyet 
vermeıi mianaıebetlyle, Tilrkiynin ani 
bir harp tt:hllkeıi karıısında bulunmadı -
tını, htanbulun ise bir hava hücumuna 
maruz olmadığını ıoyliyerek telip ma
hal olmadığını anlatıyor, halka duşe.n va
zifenin teli.~ detil, gösterilecek tedbir
leri ôE:renmek ve hiikümetin t ehbıi
ıiıne yardım etmek olduğunu illve edi
yor. 

Suriyede T qnak konsreıi 
toplanıyor 

Sabiha Zekeriya Sertel, "Görüıler,, 
sütununda ermeni taşnak komitesinin 
Suriyede aktedileceği haber verilen giz
li lı:onırenin bıiyıik ermanistın ekalliyc
ti hayalini tahakkuk cayesi takip etti
iini ıöyliyerek ta~nak komitesinin os -
manh imparatorluğu devrindeki faali -
yetini hatırlattıktan aonra ermenilerin 
bucünkü faaliyeti İtalyanın takip etti
ii bozıun ıiyuetinin esası oldugunu i
zah ediyor ve er:menilerin içinde bera
ber yapdıkları milletlerle anlaprak 
halkın umumi refah ve huzurunu müı
terek menfaatlerde aramaları, tarihin 
verdiii den olduiunu, bu ders kifi cel
memi,ıe mezuniyet phat.letnamsi al • 
mak için tarihin ıeyrini beklemek icap 
ettiğini illve edyor. 

YENİ SABAH 

Dikkate tayan bir yazı 
Hüseyin Cahit Yalçın, buırünkü baı

makalesinde (National Zeitunc) famin· 
deki alman gazete&inin Danzi& meselesi
ne dair yazdığı bir fıkrayı ele alarak, 
Lehistanın Avrupa ıulhu için bir teh -
like, medeniyet için bir yiız karası oldu
İ'U hakkındaki parçayı iktibas ediyor ve 
bu yazı alman ve İtalyanlarla sulh cep -
heE" e menıup devletlerin kullandıkları 
başka baıka lisanları ve prensipleri iyi
ce voı;terdiiini, bu kadar derin ve csuh 
ayrılıklar itinde anlaımanın ve dost ya
pmanın imklnı olmadıiını izah ediyor. 

İçimizde yafattığımız 
yılanların içyüzleri 

Bu başlık altındaki seri yazılara de • 
vamla ıehrimizdeki İtalyan turizm ku
rumunun faliyetini bahis mevzuu edi • 
yor ve İtalyan propaganda nezaretinin 
bu kurum vasıtasiyle koy odalarına va
rıncaya kadar her tarafa propganda bro
tilrleri gondermekteki maksadı ne oldu
iunu soruyor. 

latikbalimiz denizlerdedir 

{Her sabah iıtunu muharriri, inıriliz 
tczcihlarına ısmarlanan dcirt muhribe i
simlerinin konulması münasebetiyle 10 
bin tonluk Kemal Ataturk ve İlmet inö
nü kruvazörlerinin isimleri konuldugunu 
da okuyucularına tebşir etmek saade
tine ereceğini temenni ediyor ve tiırkün 
denize olan meclubiyetini tebarıiz ettir
dikten ıonra türk vatanının istikbali de
nizde olduğunu ve Türlı:iycnin artılı: ha
tırı sayılır bir deniz kuvetinden asli 
iıtifna cösteremiyeceiini hatırlatıyor. 

İKDAM 
Sulh 'böyle temin edilmez, 
M. Hitler gibi atılganlık lazım 
Ebüzıiya Zade Velid, bu baımakale -

sinde, dünyanın bugünkü tehlikeli va -
ziyetin!n Hitlerin yıldırım suratiyle A
vusturyayı inal etmesiyle baelııdı(ını, 
o zaman, Fransa ile İngilterenin bu mü
him h1diıe karımnda hiç bir teıebbüı
te bulunmadıklıırı:u- ~ılann, bu lciz ve 
ataleti Alma,.,..._ -. ıret verdiğini i . 
rin brarlarıAd& ve :n. eketlerinde cos
terdikleri ıüraUC. '• zlrle franaızla • 

a.a. Matbuat servisi 

rrn betaatlerini mukayese ediyor, sulhu 
temin için zecri hareket tavsiye ediyor. 

VAKİT 

Hepimiz bir f ırrn için 
(Bize core) ıutunu muhuriri, pasif 

korunma tecnıbeleri münasebetiyle hal
kın fırınlardan ekmek kapışması hadise
sini ele alarak denemeyi idare edenleri, 
yapmaca hucumun sahici olduğu kanaa
tini verebildiklerinden dolayı tebrik et
tikten sonra, bu muvaffakiyetin işaret 
ettiği bir de mesuliyet bulunduğunu 
soyluyor ve hava hucumlarından korun
ma tedbirlerinin başına halkın ekmek 
buhranı çıkarmamasını koymak !uzu • 
munu işaretle bu işte halka ve hüku • 
meıe du~en vazifeler bulunduğunu izah 
ediyor. 

Yusuf Ziya Öniş hasta 
Ağır ceza kalemine getirilip iıtlce • 

vap edilecek olan Yusuf Ziya Önişin 
hastalanarak tevkifhane hastanesine ya
tınldıgına dair tevkifhane miıdürlüğün
den bir tezkere geldiğini, haber alındı
ğına göre Yusuf Ziya Önişin hastahgı
nın ağırca olduğunu yazıyor. 

AKŞAM 

Demirhisar 
Necmettin Sadık, baımakalesinde, ln

giltereye ısmarlanan dort torpido muh
ribine verilen isimlerin, eskiden de turk 
bahriyesinde yaşamıı isimler olduğunu 
ıöyliyerek, bilha11a Demirhiur adını 
taşıyan 300 tonluk küçük torpidonun 
Tıirkiye harbe cirdiği sırada ingiliz ge
milerini torplllemek iızere Sakız a~ıı 
açıklarında yaptığı kahramanca hareketi 
tebarüz ettirdikten sonra o destanı a
sıl yaratanın tıirk bahriyelileri olduğu
nu soylüyor ve yeni muhribe Demirhi
sar ismi verilmesinin vatan uğrunda can 
vermiı yiiitlerın asil hatırasına karıı 
kadirşinaslık eseri olduğunu ilive cdi -
yor. 

Tavuk nesli tehlikede mi? 
Va.Nü, (Akpmdan akpma) sutunun

da, Almanyanın yuksek fiyat vererek 
memleketten butün tavukları çekmesi 
yüzünden piyasada tavuk kalmadığını 
söyluyor, tavuk ihracatçısı olan Turki
yede tavuk neslinin tehlikeye cirmiı ol
maaı ihtimalini hatırlatıyor ve canla ba•
la tetkik edilecek bu mevzua nazarı dik
kati celbettikten sonra "Bazı mallar, 
yükı~k fiyat verilıe dahi satılamaz. Bi
ze lı:almıyacak derecede tavuk da o me • 
yanda ..olsa gerekw diyor. 

SON POSTA 

Yeni ermeni muhacereti 

Muhittin Biraen (Her cun) sütunun
da, Halaydan hicret eden ermeniler me
selesini ele alarak, kendi hatalın yu • 
zunden hicret eden bu adamların ken
d_ileri~i ııefalete du§lir~iıkten baıka ıit
tıklerı yerlerde aleyhımize propacanda 
yapmak suretiyle bizi de manen muta
zarrır ettiklerini ıoylüyor ve ermeniler 
için rahat yaşamanın, ancak arasında 
bulundukları ekseriyetin hlkimiyetini 
kabul etmekle mıimkün olabileceiini i
zah ediyor. 

SON TELGRAF 
Bir uzlatma umulabilir 

Ethem İzzet Benice, bu Unvanlı ma • 
kalesinde Almanya ve İtalyanın kıskıv
rak bağlanmıı olduklarını, aili.hlarına 
karıı daha keskin alınmıı kuveti, asker
lerine karıı daha ,etin ve kalabalık at· 
ker yığınları çıkarılmıı olduğunu. erzak, 
petrol, yiyecek, giyecek gibi her ıey ü
zerinde sulh cephesinin kilidi vurul -
muı l;.ı.ılunduğunu yazdıktan ve kuve -
tinden, hakkından emin, endiıe ve her 
türlıi tecavuze karıı koymıya hazır bir 
cephenin muıterih varlığını en baıta ken
di memleketimizde hissetmekte bulun -
duğumuzu ilive ettikten sonra ıoyle 
demektedir: "Her ıeye rağmen Almanya 
ve 1 tal yanın anlaımıya can attıklarına 
inananlr anındayız.,, 

Amerika'da iki 

silahlı haydut iki 

bankacıyı soydu 

Longbeach, {Nevyork devleti) 16 
a.a. - Silahlı iki haydut, çantaların -
da takriben 70.000 dolar bulunan iki 
banka memurunu güpegündüz soy -
duktan sonra otomobille kaçmışlar -
dır. 

Polis, haydutları civar devletin a -
razisine geçmeden evel tevkif ede -
bilmek için elinde bulunan bütün ku
vetleri harekete getirmiştir. 

Sahil muhafaza tayyareleri araştır
malara ittirak etmektedirler. 

uuı1111111111uııı111111111111ııuuuu1 1 unu 

Çocuk bakıma ve yardıma 

muhtaçtır. 

Yoksul yavruları kışın hasta 
olmaktan kurtarmak i~in ço -
cuklarınızın eski ELBiSE, A
Y AKKABl, ÇAMAŞIR'larını 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
vermenizi Kurum saygılarla 
diler. 
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Almanya Çekya'yı 
hazmedebilecek mi? 
Harp çıkarsa Almanya'nın bugün 

himaye ettiği memleketler asıl 

mu hasımdan daha korkunç olacak 

1 Jurnal gazetesine Prag' dan yazılıyor 

A lmanlar, Bohemya'yı 
ve Moravya'yı, par

çalaya parçalaya tamamen 
Almanya'ya ilhak etmek 
için metodik bir şekilde 

hazırlanıyorlar. İşe o ka • 
dar hararetle sarıldılar ki 
mesela Moravska • Ostra
va gibi zayıf alman azlık· 
ları bulunan şehirlerde, 
mahalli naziler, daha şim· 
diden Almanya'ya bağlan· 
mak istiyorlar. 

Yahudiler, fabrikaların -
dan ve ticarethanelerinden 
kovularak, Gestapo tara -
fından tayin edilen alman 
fabrikatörlere teslim edil· 
diler. Şimdiye kadar Al -
manya'ya, on binlerce çek 
amelesi gönderilmiştir. Al· 
manya'ya, mühendisler de 
gönderilmeğe başlanmış • 
tır. Bobemya ve Moravya
daki alınanlar, yerlerinde 
bırakılmıştır. Burada ka • 
lan alınanlar fevkalade 
müstesnaları hariç olmak 
üzere, Bohemya'dan ve 
Moravya'dan Südet mem· 
leketine veya Almanya'ya 
en kısa bir seyahat bile 
yapamıyorlar. Buradan ay· 
rılmalarına katiyen müsa· 
ade edilmiyor. 

ken, çek milletinin istik
balde ne büyük olacağını 
anlatan opera kahramanı • 
nın sözlerini dinlemek i
çin bütün çekler ayağa 
kalkmış, ve ayakta "Kve 
domov muj" milli marşla
rını söy }emişlerdir. 

Burada bir çok tevkifler 
olmaktadır. Yüksek me -
murlardan da tevkif edi -
}enler çoktur. Fakat bütün 
bunlara rağmen kulaktan 
kulağa fısıltı halinde pro
paganda yapılıyor. Çekle
rin bu gizli propagandala
rından almanlar acı acı 
şikayet ediyorlar. Çekle • 
rin arasında elden ele bro
şürler dolaşıyor. Bu bro -
şiirlerde çeklerin lisanla -
rını kıskançlıkla muhafaza 
etmeleri, alman nümayiş -
lerine katılmamaları, bir 
millet olarak kalmaları ve 
ümit etmeleri. ... tavsiye e
diliyor. 

Çekler, almanlarla mü 
nasebetlerinde o 

kadar mükemmel bir dü • 
rüstlük gösteriyorlar ki, 
almanlar buna ifrit oluyor. 
Bir arslanı, bir sinegın 

kızdırması gibi bir şey ... 

leyh Slovakya'da memnu -
niyetsizlik alabildiğine ... 
Slovakya'da Sidor'a ümit 
baflıyorlar. Sidor'un §Öh
reti gittikçe artıyor. 

Sidor, Lehistan'la 
dostluk tarafdarı • 

dır. Prag'la Bratislava a • 
rasında açılan ve iki dev
leti esarete kadar sürükli· 
yen düşmanlıktan sonra, 
Prag'a dayanarak 9 martta 
yeni slovak hükümetini 
kurarak tekrar harekete 
geçti. Fakat Bratislava'da· 
ki alman ve macar muhib· 
leri tarafından iktidardan 
indirildi. Bugün ise Slo • 
vakya'da bir değişiklik i -
çin Sidor'a ümit beslen· 
mektedir. 
Hlinka'nın muhafızları, 

Sidor'u hakiki şef olarak 
telakki etmektedir. 

Almanya çekleri ve slo· 
vakları kolayca yuttu. Fa· 
kat bunları hazmedebile -
ceğinden günden güne 
şüphelenmektedir. Eğer 

bir ihtilaf çıkarsa, alman· 
tarın bugün himaye ettik
leri memleketler, asıl mu· 
hasımlarından daha kor • 
kunç olacaktır. 

Zaten almanlar bunu bil
dikleri için sinirleniyor • 
lar. Tahrikçi ajanların işi 

gibi görünen hadiselerin 
çoğalacağına ve Slovakya 
nın ilhak edileceğine dair 
dolaşan şayialar da, Çekya 
ve Slovakya'nın bir ihtilaf 
zamanında alacakları vazi
yetten duyulan endişelerle 
izah ediliyor. 

İngiltere'nin 

-
~--- --
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llalyan ve Alman 
havauhğının mukayesesi 

Alman havacılık günü münasebetiyle mareşal Gö
ıing "Almanya'nın havacılığı bütün dünyadan kuvet
lidir" demişti. Mareşal Goring asker sıfatiyle mi yok
s:ı diplomat olarak mı konuşmuştu? Acaba bu beyanat 
propaganda mahiyetinde söylenmiş bir şey mi idi; 
yoksa inkar edilemez bir hakikatin soğuk ifadesi 
rni? Fransa'da ve lngiltere'de alman havacılığına ol
duğundan fazla kıymet verilmiştir. Hatta bazı mah
fiJler bu iki memleketin hava kuvetleri hakkında 
şiddetli bir kritiğe girişmişlerdir. Bu kritikin esası 
var mı? Acaba Almanya'nın dünyanın en kuvetli ve 
en güzel hava kuvetlerine malik olduğunu ve hatta İn
giliz ve fransız havacılığına bir kaç sene tekaddüm 
ettiği iddia edilebilir mi? 

lspanya'da 30 ay devam eden modern hava muha· 
rebeleri esnasında, ita/yanlardan daha fazla bu yarım 
adaya mototip cihazlar gönderen alman havacılığı 
muhim muvalfakiyetsizliklere uğradı. lspanya'ya 
gönderilen alman tayyarelerinin hemen yüzde 65 i 
tamamiyle istenilen neticeyi veremedi. Yalnız yüzde 
12 si modern hava harbının lüzumlu gördüğü nokta
la.ra cevap veriyordu. Alman tayyarelerinin yüzde 23 
ünün orta evsafta olduğu anlaşıldı. Bunlar ancak "j. 
kinci hat"da o da daha iyi cihazların himayesi altın· 
da sakin cephelerde, iyi evsaftaki düşman tayyarele
rinin hücumlarına maruz bulunmadığı yerlerde kul
lanılabilen şeylerdir. 

----

İngiltere intizamla ite 
girişmiştir. Evela eşi ol -
mıyan bir deniz kuveti vü
cuda getirdi. Sonra hava 
kuvetlerini ele aldı ve bu 
sahada da kısa zamanda 
harikalar yarattı. Nihayet 
kara ordusiyle meşgul ol
maya başladı ve B. Muso
lini'nin bahsettiği "dört 
tabur" yerine şimdi, aske· 
ri mükellefiyet sayesinde 
yüz binlerce adamdan mü
rekkep bir ordu toplamak 
yolundadır. 

Onun içindir ki, ingiliz
lerin sulhculuğuyla uzun 
zaman alay ettikten sonra 
her doktor Göbbels ve ka
bına varılmaz sinyor Gay
da Şimdi İngiltere'yi harp· 
cılığın ta kendisi diye gös
termek için ellerinden ge· 
len gayreti sarfediyorlar. 

Kendi meydan okumala
rının tahrik ettiği bir vazi· 
yetten hayrete düşecek 
yerde, totaliter devletler, 
hakikati olduğu gibi gör
seler daha iyi ederler. 

Bu hakikat şudur: İngil
tere'nin deniz, hava ve ka
ra kuveti Fransa'ninkiyle 
birleşince, artık hiç kimse
nin ve hiç bir şeyin korku
tamıyacağı bir kuvetler 
mecmuu teşkil eder. 
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PERŞEMBE: 17.8.1939 
12.30 Proıram. 
12.35 Türk muziği 1 • .•... -

Mahur peşrevi. 2 • Arif bey 
- Mahur şarkı - Seninle dur
mak derdin.ak eyler. 3 • Şe
rifiçli - Mahur şarkı - Ala -
mam doğrusu desti emele. 4· 
Refik Fersan • Mahur şarkı 
• Bir neşe yarat hasta gö
nül. 5 • ......• santur tak· 
simi. 6 - Dede • Rast şarkı 
• Çalıma bak efede. 

13.00 Memlei<et saat ayarı, a
janı ve meteoroloji haber
leri. 

13.15. 14 Müzik (karışık pro
gram • Pl.). 

19.00 Proıram. 
19.0S Muzik ( operetlerden 

seçme parçalar • Pi.) . 
19.30 Turk muziii (fasıl he· 

yeti). 
20.15 Konuşma (Ziraat saati). 
20.30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber· 
leri. 
20.50 Turk müziği 1 •..•• • •• 

Neveser peşrevi. 2 • Sadet
tin Kaynak - Neveser şarkı • 
Hicranla harap oldu sevda. 
3 • Osman Nihat - Niha -
vent ,arkı • Yine bu yıl a
da sensiz. 4 •....• . - Ke
man taksimi. S • Medeni A· 
ziz ef. • Hicazkar şarkı • 

1 
Vız ıeçip nazü edadan. 6 • 
Zekai dede - Hicazkar yıi • 

semaisi. 8 • Abdi efendi ; 
Rast şarkı • Senin aşkın! 
çak oldum. 9 - Arif bcY · 
rast şarkı - Zahiri hale bS' 
kıp. 10 - Refik Fersan ' 
Mahur şarkı • Diln gene ı1" 
niımiız gedi berabr. 11 • •'i 
• Mahur şarkı • Saba tar 
vefadan peyam. 

21.30 Konuşma (iktisat ııaatı 
21.45 Ne§eli plaklar • R. 
21.50 Müzik (melodiler • P l,. 
22.00 Müzik (küçuk orkcstı-

• şef: Necip Aşkın) 1, 
Hcinz Walther - Danı ede 
kuklalar (fokstrot). !r 
Brahms - Macar dansı ı•lf 
3. 3 • Heinz Munkel - Ve 
nedik hatırası (serenad). ~. 
n einrich Strecker - Kal"" 
min sahibisin. S - Nielsen 
Maııkarade komik opcrasııtl 
dan İspanyol dansları. 6 
Eduard Künneke • Lcdi JıJ 
milton operetinden potpllr) 
7 - 1talo Nucci • İlk bahJ 
rın c;icekleri (İntermesıJ 
marş). 8 • Tomann - Viya.D'1 

• Viyana hülyaları Vals) . 1 

23.00 Son ajans haberleri , ~ 
raat, e.sham, tahvilat, katil 
biyo • nukut borsası (fiyat 

23.20 Müzik (cazbant • Pi.) 
23.55. 24 Yarınki program. 
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, Prag. 
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SERLER : 11.15 Droytviç ~ 
20 Keza - 20.15 Doyç!anP 
zendcr - 21.15 Lüksembur 
- 22.10 Prag. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Do 
landzen.dr - 22.10 Bratislfl 
va - 22.20 Doyc;landzendl 
- 23 Prag. 

SOLO KONSERLERİ: 13 
London · Recyonal - 1 
Munih - 18 Brno - 18.l 
Bohemya, Doyc;landzende 
- 18.30 Beromünster - 1 
Berlin - 21.30 Stokholrrt· L

rü-k sem-ai • Bül biıl gibi pıir 
7 • • • • • . • • • Hicazkar saz ______________________________ _......, 

lacaktır. Paris'in hiç bir 
manevrası, bizi ve İtalya'· 
yı, bu meseleyi halle mani 
olamıyacaktır. Bizim için, 
Danzig mihver politikası 

çerçevesinde birinci plan· 
dadır. İşte Salzburg'da te
yit edilen, bu keyfiyettir 
ve muhasımlarımız buna a-
lışmalıdırlar." 

kendisine hedef ittihaz et i 
tiği ve bundan evelki bulr' 
ranlar esnasında sulhu mil': 
hafaza etmek suretiyle ye 
rine getirilen diğer vazife 
ler gibi ayni muvaffaki 
yetle yerine getireceği bir 
vazifedir." 

Deutsche Allegemeirı' 
Zeitung diyor ki: 

Almanya'dan şimdiye 
kadar 20.000 alman gelmi~ 
tir. Bunlar, buradaki azlı
ğı kuvetlendirmek için ge· 
tirilmiştir. Gelen alman • 
lar, çek iktisat ve idaresi
nin bütün ıubelerine so
kulmuştur. 

Almanlar her şeyi kont
rol altında tutuyorlar : 
matbuatı, filmleri, kitapla
rı... Her şeyi... Çeklerin 
hariçle her türlü temasına 
mani olmak için ellerinden 
geldiği kadar çalışıyorlar. 
Bohemya ve Moravya mın
takalarında bir tek ingi • 
liz, fransız ve leh gazetesi 
bulunmuyor. 

Prag'a karşı mücadele a
çan muhtariyet tarafdarı 

slovaklar hariç, diğer bü • 
tün slovaklar, bugün al • 
danmış olduklarını anla
mışlardır. Vaktiyle Prag'· 
ın mali yardımını gördük
leri halde ,bugün alman 
askerlerinin himayesinden 
başka himaye görmüyor -
lar. Alman kıtaları ise, her 
halde slovak topraklarını 
müdafaa etmeyi düşünmü
yorlar. 

Almanların 12 tip modern tayyare/erini İtalyan
ların 11 tip en iyi tayyare/eriyle mukayese edecek 
olursak, ita/yan tayyarelerinin alman tayyarelerine 
tefevvuk ettiğini görürüz. Zira eğer alman/arın 12 
tip tayyare/erinden ancak ikisi modern harp için ki
fayet ederse, İtalyanların 11 tip tayyô.relerinden beşi 
birinci safta kullanılabilir §ey/erdir. Almanya'nın 
kemiyet bakımından ita/yanların orta evsaftaki ikı 
tip tayyarelerine faik olduğu doğrudur. Çünkü onlar 
/';inci saftaki 5 prototip tayyare kul/anabilirler. Fa
kat cihazlarının nispeti gayri kabil istimaldir. 4 ita/
yana karşı 6 tip nispeten fazladır. ltalyan harbı es
nasında yapılan ve doğruluğuna emin olduğumuz 
müşahedeler İtalyan prototiplerinin yüzde 45 inin ve 
alman prototiplerinin yüzde 15 inin mükemmel ol
czuganu go:n~rmrprr. naıDUKI aıman r"fı.yyarelerınflJ 

Berliner Börsen Zeitung Machtausgabe diyor ki: "Danzig meselesi, harf 
siz halledilebilir ve sıtf 
bundan dolayıdır ki Al ' 
manya ve İtalya, bu mestj 
lenin halledilmesi li.zı~ 
~eldie; fikrinıi,.rtirl,.r." 

büy~k gayreti 
Belçika'nın en parlak si

yasi muharrirlerinden biri 
B. d'İd•wal\c ~•A..,.rupi."tnn 

Danzig için diyor ki: "Danzig, Avrupa emni-
"Danzig, Avrupa'nın yetini, Almanya'nın ve al

büyük meselesidir ve Al- man ırkının şerefini ala -
manya'ya avdetine kadar kadar eden bir meseledir. 
büyük meselesi olarak k?.- Danzi , mihver siyasetinin 

Slovak fabrikaları, ipti
dai maddeye verecek para
ları olmadiğı için, birer bi
rer kapılarını kapatıyor, 

sokaklara binlerle yeni iş
sizler dökülüyorlar. Bu iş
sizlerin bir kısmı, ister is
temez Almanya'ya sevke • 
diliyor. 

yirmi ·11enesi" isimli çok 
enteresan bir kitap neşret
miştir. İtalya'ya tahsis e
dilen fasılda, müellif 1936 
nisanında B. Musolini ile 
yapmış olduğu bir mülaka
tı anlatıyor. İngiltere'den 
bahis açılmıştı. Duçe 
"DuffCooper'in Manches • 
ter'de söylediği nutku o
kudunuz mu? dedi..Ne man 
kafa!... İngiltere'nin de • 
mokrasilerin müdafaası i
çin muazzam bir gayret 
aarfedeceğini haber veri • 
yor! Bu gayretin neticesi 
ne olacak? Dört tabur as
ker toplamak ... " ve B. Mu
solini kahkahayı ıalıver -
miş ... 

yüzde 45 i, ve ita/yan tayyarelerinin yüzde 35 i isti· 
male salih değildir. 

~;,~1 
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Slovaklar: "Almanya'nın 
bizi iktisaden tutması şöy· 
le dunun, Bohemya'dan 
Moravya'dan, yani bizim 
memleketimizden Alman -
ya'ya, vagonlar ve kamyon
lar dolusu buğday, benzin, 
erzak ve askeri teçhizat 
gidiyor .... " diye şikayet e
diyorlar. 

Ç ekler, hiddetlerin • 
den hiç bir .zora ey· 

vallah etmiyor, fakat men
fi bir mukavemet gösteri -
yorlar. Daima hissi teza -
hüratta bulunuyorlar. Me
sela filmlerde bir ingiliz 
veya fransız bayrağı gör • 
diller mi müthiş bir şekil
de alkışlıyorlar. Hatta me· 
aela Hitler, Ruzvelt'in 
ıulhcu telkinlerine karşı 
istihza ile cevap verdiği 
gün çekler, Vilson'un hey
keline çiçekler koymuılar
dı. 

Beneş'in ve Kramar'ın 
doğum yıllarını kutlamak 
için bütün abideler çiçek
lerle donatılmııtır. Milli 
tiyatroda Libuse isminde
ki meşhur opera çalınır • 

Slovakya'da, alınanların, 
memleketi Macaristan'a 
ilhak ederek mahvolması -
nı kolaylaştıracaklarından 

şüphe ediliyor. Ne zaman· 
danberi, resmi karakteri 
olmıyan alman ajanları, bu 
güzel avı macarlara vade
dip duruyorlar. Binaena • 

Duçe bu sözleri yalnız 
B. d'İdewalle'e söylemiş 
değildir. O esnalarda ken
disine yaklaşmış olanların 
hepsi faşist hükümeti rei· 
sinin o zaman büyük Bri
tanya hakkındaki kanaati 
bu merkezde olduğuna şe-

HULASA 
(Büyük harpten ıo~ra ilk paskalye cecesi, be~ cenç, 
Antuvan, kardeıl ~ılber, arkadaıı Dominik Heriyo, 
Maı'iyan ve Sol~nJ Senkler isminde iki ıenç kızla be· 
rabcr ııkıntıh bır ı~areden lı:açıyorlar ve ıcceyi kırlar 
içinde kaybolmu$ bır otelde ıeçiriyorlar. Antuvan 
Mariyan'la, Dominik de Solanj'la beraber etleniyorlar'. 
Nihayet Solanj, Dominik'Je deiil Jilber'le, Antuvın da 
Mariyan'la evleniyor. Faka~. A!ltuvan'la Mariyan evli _ 
lik hayatından memnun degıldırler. Antuvan'ın kırr&ı
nada Antuvan'ın babası oluyor. Antuvın ce~azeden 
donuyor ve kendi halinin bundan sonra ne olıcaiını 
dilı;iınüyor:) 

XIX 
B Ü y 

hadet edeceklerdir. İngi -
liz politikası ve devlet a· 
damlarına karşı istihkarı 
tasavvur edilemiyecek bir 
dereceye varmıştı. 

Esasen bu görüşü uzun 
müddet devam etmiştir. 

Bir çok italyanların, hem 
de en nüfuzlularının Mü
nich'den sonra B. Chem· 
berlain'i, tayyare ile yap
tığı seyahatleri ve sulhu 
kurtarmak için gösterdi~i 
gayretleri ne kadar müna· 
sebetsiz bir tarzda alaya 
aldıkları tahmin edilemez. 
Çünkü faşizm mektebi ku· 
vetten başka hiç bir şeye 
hürmet etmez. 

o 

En büyük adamlar da 
yanılabilirler. Bu hususta 
B. Musolini'nin misali 
dikkati caliptir. Musolini 

K A ş 

İngiltere'nin ve Fransa • 
nın çaresız tereddisine i -
nanmıştı. "Burjuva" zihni
yetine olan nefreti, İngil· 
tere'nin muhafazakar ana
nelerini, sükunet içinde 
mesut yaşamak zevkini, 
şiddete karşı husumetiyle 
biribirine karıştırttı. 

B. Musolini'nin 1936 da 
B. d'İdewalle'e söylediği 
yersiz sözlerin cevabını İn
giliz milleti şimdiden ver
mek yolundadır. Dün 
Weymouth körfezinde ya
pılan deniz geçidi İngilte
re'nin bahri kudretini gös
termiştir. Hangi memleket 
iki sene içinde donanması· 
na 10 zırhlı, 70 kruvazör, 
63 muhrip ve 22 denizaltı 
gemisi katmı§ olmakla ö
funebilir? 

K R o M 

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

Naziler hcnat yapıyor 
- Danzig'e tırpan atalım elerken galiba biz tırpan yiyeceğiz! 

A N 1 

kanlı?", "Görüyor musun delikanlı!" derdi. Şimdi 
onlar arasındaki ıeriklik vaziyeti, benimle, fU 
mektepte iken alay ettiğim, bilyelerini aldığım Jan 
Lenar'la batlıyor ! " 

Alber Karmontel gençliğinde, kağıt hamurlan 
aatan bir şirkete ıerik olmuştu. Fakat daha Antu· 
van doğduğu sıralarda istifa etmiı hiıı11elerini di
ier ıeriklerine satmııtı. Bunların arasında kardeıi 
Jerom Karmo~tel de vardı; fakat o da bir haylı 

Ya.zan: /rene Nemirov•ki --41- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Yemekten sonra bu iki adamın bir odaya ka· 
panıp konuıtukları zamanlar hatırasında canlan· 
dı. O zaman evi battan bata bir sükunet kaplar, 
yengesi İren derdi ki: "Susun bakayım çocuklar! 
Amcanız itten konutuyor!,, O zaman biz bu "it" 
lakırdıaına çok kızardık. Belki de amcamla Şart• 
ron kadınlardan, yahut ailelerinden veyahut da 
sadece bizden, çocuklarından bahsediyorlardı ... A· 
ilemizde veyahut üstadlarımızdaki insanlık vaııf· 
tarını, beter vaııflarını ketfedebilmek için ne ka• 
dar yaıamak lazım! Hayat hiç fÜphesiz bu gö
rüılerin değiımesiyle inkişaf ediyor!,, 

evel ölmüştü. 
Antuvan çocukken tatillerini ekseriya amcası· 

nın yanında geçirirdi. Jerom, sade iradlariyle ve 
karısının muazzam servetiyle geçinen, çocuklarını 
baıı boı bırakan kardetine çok kızard.ı •. ~ntuvan 
amcaımın yanına gittiği zaman kendısını baıka 
bir alemde zannederdi. Bu hayat görünütte çok 
mütevazi ve sade, daha faziletli idi; fakat nedense 
inaana sıkıntı veriyordu. 

Antuvan hayatını kazanmak mecburiyetini 
duyduğu, borçlarını tamamiyle ödediği zaman, e· 
lindtı küçük bir ıermaye kaldığını gördü. Bunu it· 
letmek lazımdı. Çünkü bununla hayatını sonuna 
kadar idame edemezdi. Bir it bulmalıydı. Belki bu 
eski hatıralar dolayıaiyle dütünceleri bu evelceden 
itittiği gördüğü meıleğe doğru kaydı. Arkadatla· 
rmdan Jan Lenar'ın babasını~ •!ansa'ya odun ha· 
ınuru idhal etmek üzere bir mueaaeae kurmuı ol-

duğunu hatırladı. Eskiden daima basiretle iyi ida· 
re edilmiş olan bu müeaaese Lenar'm ölümünden 

nra genç Lenar'm elinde kalmıttı• 
Fakat babaıının oğlundan hiç ümidi yoktu. Za· 

ten ölürken de: 

- Bu budala bütün iti alt üst edecek 1 demiı· 
ti. 

Oğlu, babasının bu aezifini yalan cıkarma• 
dı; ve it Jan Lenar'ın eline geçtikten ıo~ra haylı 
zarar oldu. Fakat nedense Antuvan'ın bu iıe iti
madı vardı. Bundan kar edilir gibi 'geliyordu ona! 
Etraftan kendisine bir çok nasihatler eden oldu. 
Fakat her ıeye rağmen Antuvan bu iıe para ya· 
tırdı. Zaten Lenar'ın da paraya ihtiyacı vardı. Bu 
suretle eski "Lenar ve Mahdumu" firmaıı "Lenar 
ve Karmontel" firması oldu. 

Filhakika Antuvan'ın zerre kadar bu itten 
çaktığı yoktu. Zaten bunu kendisi de teslim edi
yordu. "Evet, diyordu, kağıt hamuru, seluloz, bo· 
bin ve saire... Bu isimler bana yabancı değil 1 Fa
kat işte o kadar." 

Eskiden pazar günleri amcası Jerom'un evinde 

yediği yemekleri hatırlıyordu. Bu yemeklere bü
tün direktörler ve karıları davet olunurdu. 

"Onlar bir ıürü laflar konuıurlardı .... Ben hiç 
birisini dinlemezdim bile ... Ya Rembo'nun mısrala
rını ezberler, yahut da ormanda dalga geçtiğim 
kızları düıünürdüm ... Hot bu kızların timdi isim· 
leri bile aklımda değil ya... O zaman, bazı 
kelimeler duyardım. Bu kelimelere dikkat bile 
etmezdim. Fakat timdi hepsini teker teker hatır
lıyorum, sade hatn:lamıyorum bu kelimeler saye· 
ıinde bugün hayatımı bile kazanabileceğimi düıü
nüyorum .... Ne olursa olsun, bu kelimeler sayesin· 
de bugün vaziyetimi kurtaracağım; onlar sayeıin· 
de adam olacağım. Hoı bu Lenar budalasını ikna 
etmek için aklıma geleni de ıöyledim ya ... Ne ise 
o da oldu. Şimdi artık ıerikiyim. Zaten ne zaman 
amcam Jerom'u dütünsem, böyle hayati bir itin 
ancak gençlik arkadaşlan arasında kurulabilece· 
ğini hatırlarım. Onunla tU Şartron, ıu koca Şartron 
arasındaki dostluk da böyle batlamamıı mı idi. 
Hey koca Şartron hey! Sazan yanaklarımı sıkar 
da bana: "Görüyor musun nasıl çalıııyoruz deli-

Lenar'la Antuvan, aralarında kontrat meselesi
ni konuftukları gün Mariyan da annesinin baba· 
ımm evine gitmişti. Antuvan gece yarısına doğru 
gelip onu alacaktı. Yaya yürümeği tercih etmiı
ti. Kafasının içi bir sürü rakamlarla, itle dolu idi. 
Segre'lerin evinin önüne vardığı zaman kendine 
gelebildi. Batını kaldırdı ve kendi kendisine dedi 
ki: 

"- Hadi kendine gel. Bak ıu son aylar zar• 
fında rüya gördün. Şimdi serbestsin! Sen evlenme• 
din ki ... Şimdi Mariyan'ı ıu metresin olan genç kı· 
zı bulacaksın." 

Bütün hatıraları canlanmıt, maziye dönmüıtü. 
Eskiden de böyle arada sırada Segre'lerin evi

ne gelirdi. O zaman evde gençler nete içinde dan• 
sederlerdi. Kapının önünde durur, baımı kaldınr, 
ve li.mba ıtıiı altında hiç bir derinliği olmıyan 

(Sonu var) 
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Bira 16 kuruş 
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Bira sevenler bu günü 
dün fıcı baslarında 

..;, .~ 

neşe ile kutladılar 
Biranın şişesi evelki gün ak

şama kadar 30, dün sabah
taıı itibaren 16 kuruştu. Birayı se
venlere ve birayı sevmiye niyetli 
olanlara 16 ağustos tarihi kutlu ol
sun! 

Yorgunluklarını, akşamları ma
sa başında dindirmeyi itiyat edin
miş olan vatandaşlar için bu tarihi, 
bir bayram değilse bile, senenin 
pek sevinçli bir günü kabul etmek
te hata olmasa gerektir. 

Birkaç gün eveJdenberi, arka
daşlar, her içki bahsi açılışta bira 
üzerine konuşuyor, biranın ucuzlı· 
yacağı günü hesaplıyorduk. Gaze
tecilik tuhaf meslek! Halkın sevi
necegını bildiğimiz günleri biz 
bayram sayıyor, üzüleceği günleri 
matem telakki ediyoruz. Biz, öyle 
düşündük ki biranın ucuzlaması 

halkı memnun edecektir. 
Rakının adı bir kere bizim milli 

içkimiz diye çıkmış; rakı içmenin, 
mim itiyatlarımız arasına girmiş 
olduğunu asla zannetmiyorum. An
cak, ingilizler viskileriyle, fransız
lar şaraplariyle ve alınanlar birala
riyle nasıl şöhret bulmuşlarsa 
türkler de, bilmem ne zamandanbe· 
ri rakı içmekle maruf olmuşlar. 

Alkol, öyle anlaşılıyor ki insan
ların yeni bir dostu değildir. Üzüm 
suyunu tahammür ettirerek ondan 
medet uman insan, beşeriyetin kim 
bilir bizden kaç milyon evelki bat· 
nına mensuptur? Onu münakaşa 

etmek niyetinde değiliz. İnsan ni
çin alkole karşı zayıftır? İnsan ne
den bile bile kendisini alkolün 
pençesine atar? Bunlar bambaşka 
bir mevzuun ve bambaşka bir dava· 
nın sualleridir. Bununla bir yan
dan fizyoloji ve daha ziyade psi
koloji müntesipleri meşgul olsun
lar. 

Biz, şu veya bu vasfı yüzünden 
;1lkol~i1;mpatik bulmuş insanlarla 
anlaş nıyetınaeyız: 

Masalarımıza, biradan başka içki 
uğratmıyalım ! Bira bizim içkimiz 
olsun t Bizim memleketimiz zira
atçi, milletimiz köylüdür. Köylü
nün elinden aldığımız her şeye 

haklı olarak ve seve seve "milll 
vasfını verebiliriz. 
Ve ucuzladı da .... 

8 ira parkını ankaralılar gör

müş, uzaktakiler her halde 
duymuşlardır. Orman Çiftliğinin 

en çok ağaçlıklı köşelerinden bi
rinde kurulmuştur. Dünkü sayı

mızda çıkan yazıda bu parkta, bu 
güzel, fıskiyeli ve temiz havuzun 
kenarında bira içmenin zevkini an
latmıya çalışmıştım. Belki muvaf
fak olamamıştım; dün, yani bira
nın 16 kuruşa indiği ilk gün, arka
daşlarla şöyle bir karar verdik: 

- Akşam serinliğinde bira par
kına gidelim, dedik, devletin bü
yük fedakarlıkla aldığl kararın 

halk tarafından nasıl kargılandığı
nı en iyi burada görebiliriz. 

Öyle yaptık. Ankara'da, saat 17 
den sonra hava harikulade güzel
leşir. Serin bir meltem rüzgarı 

vardır ve bu - yayla iklimini ya
kından tanıyanlar teslim ederler 
ki - yalnız Anakra'ya mahsustur. 

Biz bira parkında, havuzun ke
narındaki rahat hasır koltuklara 
yerleştiğimiz zaman saat 18 e geli
yordu. Güneş, karşıki akasyanın 

yaprakları arasından göz kırpıyor, 
adeta; biraz sonra yok olacağım 
anlatmak istiyordu. 

Bira parkının, haftanın tatil 
günlerinde ne kadar kalabalık ol
duğunu bilmiyenimiz yoktur. Fa
kat hafta arasında, doğrusunu söy
lemek tazım gelirse ben burayı pek 
tenha tasavvur ederdim. Ya, eski
denberi aldanıyormuşum veya dün 
halk şişesi 16 kurup =.t1l"\f\ b;r:ı. 

nın şenliğini yapıyordu. 

Az zamanda havuzun kenarı ta
mamiyle qolmuştu. Garsonlar mü
temadiyen fıçı ve şişe taşıyor, halk 
bu nefis tabiat dekoru içinde, kat
re katre, günlük yorgunluğunu e
ritiyor, dindiriyordu. 

Güneş artık çekiliyordu. Akas
ya yapraklarının arasından havu
za son gönderebildiği huzmeler 
tatlı lemalarla aksediyor, gümüş 
gibi pırıldıyordu. 

Burada yalnız bira içilir; ve bi
ra eğer kast neşelenmekse kafidir. 
Halkın, şu güzel saatlerde, yarı ya
rıya ucuza içtiği bira, onun bütün 
istediğini veriyor ve ancak o ka
darını veriyordu. 

Görülüyordu ki halk birayı u
cuzlatmakla devletin yaptığı feda· 
karlığı takdir etmekte ve onu faz
la istihlakte ödemeğe çalışmakta· 
dır. 

Fakat ya satıcı? Acaba o ne dü
şünüyor. Bira parkının müsteciri 
Ömer Emre'yi ben daha neşeli bir 
yüzle göreceğimi ummuştum: 

- '!-{ülcümetin güzel kararını, 

ULUS 

dedi, şükranla karşılamamak i~in 
sebep yoktur. Hatta zarar etsem 
bile... Görüyorsunuz ki park her 
zamankinden daha neşelidir. Her 
zaman verdiğimiz paranın yarısını 
vererek aldığımız bir şişe birayı 
müşteriye verirken de elbette ki 
aynı tenzilatı yapmak lazımdı. Be
lediyenin koyduğu narh da bu nok
ta düşünülerek tesbit. edilmiştir. 
Ancak, şehrin sekiz on kilometre 
uzağında bulunan bira parkı halk
tan umduğu rağbeti görmüyor, 
görmesine imkan da kalmıyor. Be
nim zararım, biranın ucuzlamasın
dan değil, halkın bira parkına rağ
bet göstermiye imkan bulamama
sındandır. 

Şehirdeki gazinolarda bir şişe
yi 22.50 kuruşa veriyorlar. Ben de .. 
Onlar doludur, ben tenhayım ... 

- Sebep ? 

X Meme/ - Memel'in 18 kilometre 
şarkında bulunan Lituanya'ya ait kü -
çük Gardsen şehri ateşler içindedir, 
Şehir tamamiyle mahvolmak tehlike
sindedir. 

X Belgrat - Yugoslav'ya itfaiye 
kongresi Litubljana'da kapanmıştır. 

Kongreye muhtelif memleketlerden 
20.000 murahhas iştirak etmiştir. 

X Varşova - Dün Polonya'nın her 
tarafından ananevi asker bayramı kut 
lanmıştır. Bugünkü siyasi vaziyet do· 
Jayısiyle bu bayram hususi bir ehetni
yet almıştır. 

X Nyjkoping - Dün denize düşen 
ingiliz tayyaresinden dört ceset çıka
rılmıştır. 

X Belgrat - Bir müddettenberi 
yugoslav sahillehinde kain Trsteno'
da ikamet eden eski Macaristan baş 
vekili Kont Bethlen, otomobille Po -
lonya'ya hareket etmiştir, 

X Vaşington - Dahiliye nazırına 

tevdi edilen 50.000 im.zah bir iatida -
da Porto· Rico ahalisi Ruzvelt'in 1940 
intihabatında namzetliğini koymasını 

istemektedir. 

X Tokyo - İmparator bugün har -
1 

biye nazırı İtagaki'yi kabul etmiştir. 
!tagaki, Domei ajansının bir tebliğine 
göre, kendi nezaretine ait meseleler 
hakkında imparatora doğrudan doğru 
ya izahat vermiştir. 

X Portsmouth (Nevhamsbire) -
Buranın tezgahlarında inşa edilmekte 
olan "Seawolf" tahtelbahiri sade bir 
merasimle denize indirilmittir. "Squa
lus,, tipinde olan "Seawolf,. un uzun
luğu 91 metre, genişliği 8.50 metre -
dir. 

Gemi 1.450 tonluktur. İnşaatı ni -
san 1940 da bitecektir. 

X Barsclon - General Keipo de 
Lano, İspanyol askeri heyeti ile bir -
tikte bugün italya'ya hareket etmiş -
tir. Mumaileyhe, polis memurları da 
refakat etmektedirler. 

X Paris - Fransa hariciye nazırı 

Bonne, Amerika'nın Paris büyük elçi

si Bullit'i kabul etmiş ve müteakiben 
başvekil Daladiye'yi ziyaret ederek 
görüşmüştür. 

X Belgrat - Gazetelerin bildirdi -
ğine göre mühim mıktarda kurtun ve 
çinko istihsal etmekte olan "Trept • 
cha Mines Ltld." ~irketi faaliyetini 
tatil etmiştir. 

BUGÜN 
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- Sebep şu: nakil vasıtası müş
külatı ... Buraya otomobille gelmek 
güçtür. Halk trenle gelmek isti
yor. Fakat tren de ancak haftanın 
tatil günlerinde sıktır. Diğer gün
lerde pek seyrek ... ,, 

Biz bira parkının şenlenmesini, 

adına milli içki demek istediğimiz 
biranın adını taşıyan bu güzel, şi
rin parkın daha çok kalabalık olma
sını, onun müstecirinden daha çok 
istiyoruz. Kaldı ki parkta, herkesin 
tanıdığı bir de nefis caz vardır: 

Tiano .. 
Halk, koltuklarında gazete paket

leri içinde yemişler, köfteler, me
zeler olduğu halde hala geliyor ve 
taşınan fıçılar, "töpükler saçarak 
ankaralılara serinlik ve ferahlık da
ğıtıyordu. 

16 ağustosu bira günü olarak ka· 
bul edelim. 

! 
................................ ~ 

BI BLİYOGRAFYA ........................................ 
Oluş 

Oluş'un 33 üncü sayısı da her haf
taki gibi zengin yazılaHa çıktı. Bu 
sayısında: 1 - Kıymetli halkiyatçı 

Pertev N. Boratan'ın kontrolü altın
da hazırlanan "Dede Korkut hikayc
leri"ni neşre başlıyor. Oğuz lehçesi
nin bu en kıymetli ve eski metinleri, 
Arkaik edası bozulmadan, bugünkü 
dile nakledilmiştir. 
II - Genç müverrih, Reşat Ekrem 

Kaçır'nın "Türkler tarafından Giri -
din fethi tarihi" adlı büyük etüdünü 
neşre başlıyor. Bu eser ile, Osmanlı 
imparatorluğunun pek mühim bir ha
disesi geniş bir tetkik ve tetebbudan 
geçmi§ oluyor: 

Bu değerli mecmuayı okuyucuları
mıza tavsiye ederiz. 

YUVANIN saadet ve varlığını 
doğuran, aile düğümünü ku -
vetlendiren ÇOCUKTUR. 
Çocuğu SEV ve yardım et ! 

ÇOCUK ESiRGEME 
KURUMU 

Ankara Borsası 

16 Ağuıtoı 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıht F. Kapanıı; F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Var3ova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6750 

S.3550 
6.66125 

28.6150 
68.-

50.8350 
21.5175 

1.0825 
1.56 
4.3350 

14.0350 
23.8450 
24.4525 

0.1105 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.90 

S.93 
126.6750 

S.3550 
6.66125 

28.6150 
68.-

50.8350 
21.5175 
1.0825 
1.56 
4.3350 

14.0350 
23.8450 
24.4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.90 

ESHAM VE T AHVlLAT 
1933 Tilrk 
Borcu I. 
1933 Türk 
Borcu II. 

1933 Tilrk 
Borcu III. 

1933 İkramiyeli 
Errani 
Sivas - Erzurum 

lQ.30 lQ.30 
( Peşin ) 

19.30 19.325 
( Pesin ) 

19.30 19.30 

Hattı İs. 111. 20.04 20.04 
Anadolu Demiryolu 
M üme11il 34.80 34.80 

Arslan Esklhisar 
Çimento 

• 

(Peşin) 

8.80 8.80 
(Peşin) 

1 z mir Enternasyo~al 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağuıtoı - 20 Eylül 

1939 
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Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkrnda<ı·\ hazırlamıt old~

ğu izahnamenin aynen ne§rine devam ediyo~z. B'? kısımda va.z~· 
f e ve memuriyetten mütevellit suçlar dolayısıyle ııten el çektırı· 
len memurun, üc!e~li~erin g.ir~ekler~. vazif~!er, /,erf.i şekilleri, hu
susi bir meslek hılgısme ve ıhtısasa luzum gosteı'en ışler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-17-

Mütekaitler hakkınad hükümler ı nunun meriyete girdiği tarihte asker 
de bulunanlardan askerlik hizmetle -

B - Mütekaidinden olup ta bu ka- rini ikmalden sonra yeniden ücretli 
nunun mer'iyeti tarihinde ücretle vazifelere alınmak istenilenlerin, as
müstahdem bulunanların. i~t~sap ede- kere çağırılmazdan evelki hizmetleri· 
bilecekleri ücret derecelerını; nin (A) fıkrasında izah edilen esas -

1 - Mütekaitlerin tekaütlüklerine lar dairesinde hesap edilmesi ve bu 
mesnet olan memuriyet veya rütbele- suretle iktisap edebilecekleri derece 
rine ait maaş dereceleri bulunacak i ile ücretli hizmetlere tayinlerinin ya-

2 - Tekaüt edildikleri tarihten pılması caizdir. 

so~ra ~alınız ü.~retle isti~d~ edild~k E _ (A) fıkrası mucibince ücret
lerı muddet (yuksek tahsıl gorenlerın kanunun neşri tarihinde hizmet müd
her i.ki ve ?örmi~enlerin .her üç sen~- detleri üç sene veya daha ziyade bu -
de bır terfı edebıleceklerı ~sasına go- lunan ve ehliyetleri vekaletlerince tas 
re) hesap olunacak ve netıcede elde tik edilenlerin( terfi ve ünvan veya 
edil~c7k maaş ~erec~leri 1 sayıfı bent memuriyetinin tebeddülünü ihtaç e -
mu.cıbınce tesbıt edılen maaş derece- den diğer vazifelere tahvillerinde 
lerıne eklenecek; müktesep hak teşkil etmemek üzre ) ' 

3 - Yukarıdaki izahata göre bulu· bir üst dereceye geçirilmeleri caizdir. 
nacak maaş derecelerine, kanunun Bu fıkra hükmünden i'tifade ede· 
ve bu izahnamenin 12 inci maddele- cek bir memurun; 
rindeki hüküm dairesinde maaştan 

ücrete geçme farkı olarak bir derece 
daha zammedilecektir. 

Bu suretle tesbit edilecek ücret 
dereceleri, halen ücretli vazifelerde 
mütekaiden çalışanların ücret derece
leri olacaktır. 

Mesela: (35) lira asli maaşı olan 
her hangi bir Vekalet birinci mümey
yizliğinden tekaüt edilmiş bir zat ile 
yine 2702 sayılı kanunun mer'iyete 
vaz'ından evel (35) lira asli maaşı bu
lunan yüzbaşılıktan tekaüt olmuş bir 
kimse tekaütlüklerinden sonra beş se
ne üç ay ücretle hizmet etmiş olsalar 
ve halen 250 lira ücret almakta bu
lunsalar, yüksek mektep mezunu ol
duklarını farzettiğimiz bu mütekait· 
lerin tekaütlüklerine mesnet olan me
muriyet ve rütbe maaşlarına ait (10) 
uncu dereceye (tahsil vaziyetlerine 
göre her iki senede bir defa terfi ede
bileceklerine ve ücrette geçen 4 sene
de de iki derece daha terfi ettiklerini 
kabul etmek lıizımgeldiğine nazaran) 
8 inci dereceye çıkarmak iktiza e
der. Bu müstahdemlere maaşlı dere
cenin bir üst derecesine ait maaşın tu 

1 - Kanunun neşri tarihinde müs
tahdem olması ; 

2 - Halen aldığı ücretinin,, bu 
maddenin (A) fıkrası mucibince tes~ 
bit edilecek ücretinden daha fazla bu
lunması, 

3 - Bu kanunun neşri tarihine ka 
dar olan hizmet müddeti mecmuunun 
üç sene veya daha ziyade olması; 

4 - Ehliyetin Vekaletçe tastik e
dilmesi lazımdır. 

Bu vasıflardan her hangi birini ha
iz olmıyan ücretli müstahdemler, (A) 
fıkrası gereğince girebilecekleri ile .. 
ret derecelerinin bir derece üstüne 
geçirilemezler. 

Bu evsafı haiz olmaları hasebiyle 
bir üst dereceye geçirilenler için de 
bu dereceler müktesep hak teşkil et
mez. Bu gibilerin terfi ve diğer vazi
felere tahvillerinde (A) fıkraaına is
tinaden iktisap ettikleri derece ücre
ti esastır. 

Halen altlıkları ücret yükıek 
olanlar 

tarı olan 170 lira ücretli dereceye ko· F (A, B, C ve D) fıkraları muci .. 
nulmaları icabeder. Ücretli hizmet hince dereceleri tesbit edilen licretli
müddetlerinden artan bir sene üç a - terin alabilecekleri ücret miktarı ha
yın da (170) lira ücret derecesinde len almakta oldukaları ücret mikta .. 
geçmiş sayılması zaruridir. rından fazla iae, bunlara almakta ol -

Ücret derecesi tespit edilecek müte- dukarı ücretin tesviyesinde devam o
kaitlerin tekaütlerine mesnet olan me- lunur. Bu kabil memurların almakta 

muriyet ve rütbe maaşları yeni kanu
nun 1 nci maddesile tespit olunan ma
aş asıllarından birine aynen tekabül 
etmediği tak~irde, 1 inci muvakkat 
maddenin B fıkrasında izah edildiği 
vaçhile, yeni kanunun 1 inci madde
sindeki cetvelde maaşlarına en yakın 
olan üst derece maaşı asıl olarak ka
bul olunur. 

{Bu misalde vaziyetleri yazılan 

mütekaitlerin tesbit edilen ücretleri 
almakta oldukları ücretlerden nok
san bulunduğundan, aradaki fark hak
kında yapılacak muamele aşağıda (g) 
fıkrasında izah edilecektir.) 

Harp •ebebiyle ayrılan 
yed efl wbaylar 

C - Yüksek tahsil veren bir mek
tepte okumakta iken henüz mektebi 
ikmal etmeden harp sebebiyle asker
liğe çağırılarak Yedek subay rütbe -
sini kazanmış olanlardan halen üc -
retle müstahdem bulunanların (A) fık 
rası mucibince iktisap edebilecekleri 
ücret derecelerini tayin ederken bun
ların yüksek mektebe girmezden e -
vel haiz oldukları tahsil derecelerine 
göre ilk defa alınabilecekleri memu
riyet dereceleri tesbit edildikten son
ra hizmet müddetlerinin hesabında 

her iki hizmet senesi bir derece terfi 
müddeti olarak kabul olunacaktır. 

Kanunun metnindeki sarahate gö· 
re, yüksek mektepten her hangi bir 
sebeple ayrılarak talebe bulunmadı -
ğı zamanda harp sebebiyle askerliğe 
çağırılanlar veya yüksek bir mektebe 
okumakta iken harp sebebiyle olmak
sızın askere celbedilenler veyahut 
yüksek tahsil veren bir mektebe de -
vam etmekte iken harp sebebiyle as
kere çağrıldığı halde yedek subay 
rütbesini kazanamıyanlar bu fıkra 

hükmünden istifade edemezler. Bun
ların her üç hizmet senesi bir derece 
terfi müddeti olarak sayılır. 

D - Ücretle müstahdem iken as
kerlik hizmetine girenlerin vazifele -
riyle irtibatları kesilmekte olduğun -
dan, ücretle çalıştığı vazifeden aske
re celbedilmek sureti le a ılı ka • 

oldukları ücretler, kanunun ve izah -
namenin birinci maddelerinde yazılı 

maaş derecelerinden birine tekabül 
ediyorsa o dereceye, etmiyorsa aldık
ları ücretle en yakın bulunduğu dere
ceye dahil olmuş sayılırlar. Aldıkları 
ücret miktarı iki maaş derecesinin 
tam ortasına tekabül eden ücretliler 
ise üst maaş derecesine girmiş sayı -
lırlar. 

Mesela: Halen (135) lira ücret a • 
lan ve orta mektep mezunu olup 15 
sene maaşlı veya ücretli hizmeti bu -
lunan ücretli bir memurun; tahsil ve 
sınıfına ve hizmet müddetiyle kanu
nun 12 inci maddesi hükmüne göre 
tesbit edilen derecesi 8 olacağına ve 
bu dereceye ait maaşın tutan da (140) 
lira bulunduğuna nazaran; bu memu
ra (140) lira üzerinden ücret verilme
yip (135) lira ücretin tediyesine de -
vam edilmesi ve derecesinin de ücre
tine en yakın olan 8 inci derece ola -
rak kabul olunmaaı icabeder. 

Bilfarz bu memurun almakta ol -
duğu ücret (125) lira olsa, kendisine 
(125) lira ücretin verilmesi ve dere -
cesinin de (9) olarak tayini iktiza e
der. 

.Yine aynı memurun aldığı (130) li 
ra olduğunu kabul etsek, bu taktirde 
de kendisine(130) lira ücret verilme
si ve derecesinin ise 8 olarak tesbiti 
zaruridir. 

Şu kadarki ücret miktarları bu su
.etle tesbit edilen kimselerin um.umi 
'hükümler dairesinde terfileri de ya -
pılabilit. 

C - Yukarıdaki ( A, B, C, D veE) 
fıkralarında izah edilen esaslar daire
sinde tesbit edilen ücretler, memur -
ların halen almakta bulundukları üc
retlerden noksan ise, aradaki fark 
her ay memurun ücretinden 25 te bi
ri indirilmek suretiyle 25 ayda i7ale 
edilecektir. Ancak bu farkın 25 ay -
dan evel izalesini talep eden memur
ların bu arzularının da is'af edilmesi 
ve mezkur farkın istekleri veçhile da
ha önce ortadan kaldırılması icabe -
der, 

(Sonu var.} 
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Almanya ile Polonyanın arasını bulmak için 
hadise oldu Bir dörtler konferansı ve 30 

günlük mütareke teklif ediyor 
Bir lehli asker öldi. 

Danzig, 16 a.a. - Bugün saat 
3,20 de Kholing köyü civarında 
vahim bir hudut hadisesi olmuş 
ve Danzig topraklarına giren bir 
Polonya aakeri öldürülmüştür. Dahilıye Vekaleti Seferberlik Müdürü Bayazıt meydanında Eminönü 

kaymakamına direktifler verirken 

Dahiliye Vekaleti Seferberlik Müdürü Hüsamettin Beyoğlu itfaiyesinde 
Beyoğlu kaymakamı, itfaiye umum müdiirii ve Beyoğlu emniyet 

amirine direktif verirken 

Milli Sef'imiz manevra 

sahasında 
(Başı 1 inci sayfada) mişlerdir. Kırklareli mıntakasında kı-

tehalükle bekliyordu. Şehrin her ta - taat arasında başlıyan şiddetli muha
raf ı taklarla, bayraklarla süslenmiş rebeler ak"ama kadar devam etmiştir. 
ve donatılmıştı. Her kes sokaklara dö- Görünüşe nazaran bu muhareb::ler da
külmüştür. Şehrin methali olan Ay - ha uzun miiddet devam edecektir. Di
§ekadın semtinde mahşeri bir kalaba- ğer taraftan Edirnen'in şimal şarki 
lık görlüyor. Yakın köylerden binler- mıntakasındaki muharebelerde inki -
ce Trakyalı Cümhurreisimizi görme- şaf eylemektedir. 
ğe, tazimlerini bildirmeğe gelmişler - Bugünkü harekatta kıtaların göster 
di. Manevra dolayısiyle kalabalık bir diği yüksek kudret ve kabiliyet bil -
manzara alan Edirne Milli Şefin şe • hassa kayde şayandır. Bu harekata iş
reflerine bayram günlerine hazırlan - tirak eden hava kuvetlerimizin uçuş, 
maktadır. Milli Şefin ikametlerin~ ke u. ve ••\re gibi ·ı:-uy.u .. r.a.. "'-
belediye dairesi tahsis edilmişti. türlü takdirin fevkindedir. 

Fakat ak ama doğru Cümhurreisi -
mizin bu gece Edirneye gelmiyecek -
leri anlaşılmış ve kendilerini karşıla
mak için sabahtanberi şehrin metha -
line devam eden halk akını bu haber 
üzerine durmuştur. 

Bu telefonu verdiğimi saatte şehir 
elektrik ziyaları içinde yanmakta -
dır. Sokaklar eğlence yerleri halkla 
doludur. Çok sevinçli ve heyecanlı 
günler yaşıyorlar. 

Muharebelerin devamı esnasında 
Milli Şef İnönü de manevra sahasını 
teşrif buyurmuşlardır. 

l•tanbul' a yapılacak 
hava taarruzu 

İstanbul, 16 ( Telefonla ) 
Mavi ordu bugünden itibaren taar

ruza geçmiş bulunduğundan lstan -
bula yapılacak hava taarruzunun her 
gün vuku bul~ası beklenmektedir. 

Şiddetli bir muharebe bcqlaclt Şehir bu ani hücuma kar~ı tamamiyle 

Edirne, 16 (Hususi muhabirimiz . hazır vaziyettedir. 
den telefonla) - Bu sabah manevra Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu iş
sahasına giden mareşal Fevzi Çak - lerle meşgul olmak üzere manevraya 
mak ve yüksek kumanda heyeti huzu· gitmekten vaz geçerek tstanbulda kal 
run~a başlı yan harekatta kırmızı ve ı mış ve alakalılara icap eden son di -
mavı taraflar mukabil harekete geç . rektifleri vermiştir. 

Sivas (Hususi) - Meteoroloji işleri umun müdürlüğünün Sivas'· 
ta tesisine karar vedriği mıntaka meteoroloji istaayonunun kurılaca
ğı saha üzerindeki istimlaki işi sona e~it ve 200 ?"etr~ murabbaı üze
rinde yapılan rasat parkı mükemmel bır eser halınde ıkmal olunmuı· 
tur. Meteoroloji istasyonu da cümh uriyet bayramına kadar tamamen 
bitirilmi§ ve faaliyete geçmiş olacaktır. 

Erzincandn zengin bir kü ltür haya t ı var 

Berlin, 16 a.a. - Havas: Danzig 
gene alman düşüncelerinin ön safhına 
geçmiştir ve Sah:burg'da mihverin iki 
devleti tarafından ittihaz olunan hare
ket hattı teressüm etmiye başlamıştır. 

Alman matbuatı, Polonya'nın tak -
simini, yukarı Silezya ve Olze kömür 
madenlerinin zenginliklerini, Tria -
non ve Saint Germain muahedelerinin 
katiyen tadil edileceğini ileri sür -

dükten sonra, tadilcilik neşriyatında 

tekrar itidale ve bütün dikkatini Dan 
zig meselesi üzerinde teksif eyleme -
ğe davet olunmuşa benziyor. 

Son cephe değişikliğinin 
mahiyeti 

Bu şayanı dikkat cephe değişikli -
ği, Ciano - Ribber..•rop mülakatı hak
kında emin Berlin mahfillerinden son 
günlerde alınan bazı malümata ilave 
edilirse, vaziyetin şöyle olduğu anla
şılıyor: Ciano, Salzburg'a geldiği va· 
kit, Almanlara atfolunan bazı niyet
lerden fena halde telaşa düşmüş bulu· 
nuyordu. Ribbentrop, ltalya'yı akim 
kalmağa mahkftm bir sergüzeşte gö· 
türmenin bahis mevzuu olmadığına, 
fakat iki müttefikin tek bir hareket 
hattı takip eylemeleri ve en kati bir 
azim zevahiriyle tatbik etmeleri la -
zım geldiğine Ciano'yu ikna etmiş -
tir. Alman hariciye nazırı, Almanya -
nın Polonya hakkındaki tedricen Dan 
zig'e inhisar ettirmekle sulh cephesi -
nin parçalanabileceği hususunda nik
binlik göstermiş ve bir sulh konfran
sı teklifine İngiltre ile Fransanın da
vanamıyacaklarını temin eylemiştir. 

Son günlerde alman siyasetinin bir 
çıkmaz asaplandığı intibalarını taşı -
yan alman siyasi mahfilleri de yeni • 
den ümidlere düşmüşe benziyor ve Al 
manyanın bir sulh konferansına işti -
rakini Danzigin iadesiyle ödenebile
ceğini umuyor. Böyle bir konferansın 
POlOny:tnm Ve rrrate~Th"'?t+nıı ımn~ .. -

vemetini kıracağı sanılmaktadır. Bu 
konferansın muhakkak akameti ise, 
almanlarca, sulh cephesinde inhilal -
ler yapacak ve mihver devletlerinin 
müstakbel icraatını kolaylaştıracak -
tır. 

Hususi ve fakat emin bir kaynak -
tan alınan haberlere göre, Ribbentrop 
un ileri sürdüğü deliller Ciano üze
rinde müessir olmuştur. Ve İtalyan 

matbuatının yeni neşriyatında bu -
nun neticelerini gören alman mahafi
li bugün memnuniyet beyan eylemek 
tedir. 

Burkhard'ın tqebbü•leri 
etrafında 

Paris, 16 a.a. - Milletler cemiye
tinin Danzig komiseri Burkhard'ın 
Berhtesgaden'e yaptığı ziyareti bahis 
mevzuu eden fransız basını, bu ziya
retin Danzig meselesinin halli üze
rinde müessir olabilmesinden şüphe 
eylemektedir. 

Figaro diyor ki : 
"Londrada tasrih olunduğuna gö

re, Burkhard verdiği ilk raporda Hit
ler'in yapmış olması muhtemel bulu
nan hiç bir tekliften bahsetmediği 
gibi bizzat kendisi de Hitlcr'e hiç bir 
teklifte bulunmamıştır. Buna muka -
bil eğer Almanya bir zorbalığa teşeb
büs ederse İngiltere ve Fransa'nın 
mutlak surette ittihaz edeceği hatti
hareketin ne olacağını İngiltere bil· 
dirmiştir: Polonya kendi menfaatle -
rinin tehlikede olduğuna kani olursa, 
Fransa ve İngiltere h~men onun yar
dımına koşacaktır. 

''Şantajlara boyun 
eğmiyeceğiz ! ,, 

Erzincan( Hususi) - Vilayetimiz- , Bu mekteplere devam eden talebe 
de hareketli ve dolgun bir maarif ha· sayısı da şudur: Erzincan m~rkez ve 
yatı vardır. Her yıl yeni mektepler kazalarında okuyan talebelerın sayısı 
açılmakta ve Erzincan'ın tahsil çağı- 5.500 küsurdur. Eğitmen ?k~Jlarında· 
na gelen yavrularının mektep ihti - ki köy çocuklarının ad.edı. ıse 3.138 
yaçları tamamiyle tatmin olunmakta· dir Bu sene beş senelık ılk okullar· 
dır. Vilayetimiz dahilinde 43 ilk okul dan 385 ve üç senelik okullardan 227 
ve 82 eğitmen okulu vardır. Eğitmen çocuk mezun olmuştur. Vilayet i~k 
okullarından 30 u 938 yılında kurul- okullarında 106 öğretmen vardır. Ög
muştur, diğerlerinin inşasına bu se· retmenler mektep ve talebe sayısına 
uc başlanmıştır. Bu mekteplerin inşa göre azdırlar. 

Hiç bir şantaja boyun eğmemeğe 
azmetmiş bulunuyoruz. Bizim tarafı
mızdan tavizleri haklı gösterecek or
tada hiç bir mesele yoktur. Eğer doğ
rudan doğruya olsun, ve dolayısiyle 
olsun, bize veya müttefiklerimize bir 
taarruz olursa, hepimiz birden derhal 
?1u~abelede bulunacağız. Bu taarruza 
ıntızaren az çok kapalı tehditlere as
la aldırış etmiycceğiz, bunları duy· 
muyoruz bile.,, 

Jurnal şöyle diyor : 

gidemiyecektir: Fransa ve İngiltere, 
bundan dört ay evel, Danzig mesele
sinde takdir hakkını ve hayati menfa 
atlerinin nasıl ve ne vakit müdafaası 
lazım geldiğinin takdirini tamamiyle 
Polonyaya bıraktıklarını bildirmiş
ler ve bu hususta kati vaitte bulun
muşlardır. Bu sözlerden dönmiyecek
lerdir. Danzig'in Almanya'ya iltiha
kından gayrı bir tesviye tarzı derpiş 
edilmek şartiyle Burkhard'ı pek ala 
Polonya hariciye nazırı Bek'in nez -
dine gönderebilirler. Esasen Polonya 
dahi martta başlanan görüş taatileri· 
ne devam etmek arzusundadır. Dan· 
zig işini vaktiyle tasfiyeye memur e
dilen ve Fransa, İngiltere ve İsveç
ten mürekkep olan milletler cemiyeti 
konseyi komitesine gelince, bu komi
tenin Polonya'nın arzusu hilafında 

hareket etmesi mevzuubahis olamaz .• , 
Nihayet Övr gazetesi de şöyle di

yor : 
"Bugün, zaman geçen eyliıldeki gi

bi değildir. O vakit Avrupada niha. 
yet süklıneti tesis etmek dü~üncesiy· 
le hareket etmiş olan Fransa ve İn -
giltere bir kere daha aldatılamıya· 
caktır . ., 

Siya•i havada bir §eyler 
dolcqıyor 

Londra, 16 a .a. - Taymis gazete
si şu haberleri vermektedir : 

"Milletler Cemiyetinin Danzig ko
miseri Burkhard'ın dönüşnüdenberi 

gerek Berlindeki gerek Danzig'deki 
intiba siyasi havada bir şeyler dolaş -
tığı merkezindedir. 

Bahis mevzuu olan şey şudur: Al -
manya'yı ve Polonya'yı tatmin edecek 
bir tesviye tarzı ve Polonya hudutla
rının bütün Avrupa devletleri tarafın 
dan garanti edilmesi. Berlin'de bu hu
susta ademi malumat beyan edilmek -
le beraber, bu haberler tekzip de olun 
mamaktadır. 
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devam ediyor ·• 
Diğer taraftan da Almanya'daki as

keri hazırlıklarh iç bir tevakkufa ui
ramış değildir. Bundan daha bir kaç 
gün evel silah altında 1.700.000 asker 
varken bugün bu mevcut 2.000.000 nu 
geçmiştir. 

Deyli Ilerald da şöyle yazıyor : 
"Mihver devletleri Almanya, !tal -

ya, İngiltere ve Fransa arasında bir 
sulh konferansı akdini teklife karar 
vermişe benziyor. Bunlar, anlaşıldığı
na göre en mübremi Danzig olmak ü
zere yeni Avrupa meselelerini de Mü
nib anlaşmasını imza eden devletlerin 
görüşmesini istiyorlar. Böyle bir kon 
feransın toplanmasına imkan verecek 
şartların hasıl olabilmesi için Muso -
lini ve Hitler'in 30 günlük bir müta -
reke akdini teklif edecekleri havası 
vardır. Bittabi bu müddet zarfında as
keri hazırlıklar durdurulacaktır.,, 

Alman görüşü yanlış 
anlaşılıyormuş 

Berlin, 16 a.a. - Salzburg görüş -
melerinin son bir ihtar teşkil ettiğini 
hatırlatmakla berarber alman matbu -
atı alman görüşünün garp memleketle 
rinde yanlı~ anlaşılmış olmasından 
şikayet etmekle iktifa eylemektedir. 

Doyçe Allgemayne Zaytung, diyor 

ki : 
"Paris ile Londra, Danzig'in statü -

sü meselesini müzakereye hazır bulun 
duklarını bildiriyorlar. F .kat P"1ris 
gazeteleri Polonyanın haklarının mu
hafazası lazımgeldiğini tasrih ediyor
lar. Bu hal, demokrasilerin icabeden 
neticeleri istihsal etmekten henüz u
zak bulunduklarını gösteriyor. Bu va
ziyet ise, Polonya'nın hattı hareketi
ni sertleştirmekten başka bir işe ya -
ramaz. Demokrasiler daima Polonya
nın haklarını öne sürdükleri halde 
Almanya'nın ve Danzig'in hakların -
dan hiç bahsetmiyorlar. Garp devlet -
)erinin 1939 da 1919 daki zihniyetle 
mi hareket ettikleri keyfiyeti suale 
şayandır.,, 

Polonya komiaeri Varşova'ya 
gitti 

Varşova, 16 a.a. - Polonyanın Dan· 
zig komiseri Şodacki, Danzig reisi 
Greiser ve Milletler Cemiyeti fevka
lade komiseri Burkhard ile görüştük
ten sonra saat 15 te Varşova'ya gel· 
mek üzere Danzig'den ayrılmıştır. 

Polonya komiseri bu mülakatları -
nın neticesi hakkında Polonya hari
ciye nazırı Bek'e mali'ımat verecektir. 

göre, dahili bazı meselelerin halli 
için esasen daha evelce Danzig ile Po 
lonya arasında konuşmalar yapılması 
tekarrür etmişti . 

Bir ita/yan propaganda memuru 
Danz.ig' ele 

Varşova, 16 a.a. - Dr. Burkhard'· 
dan eve! milletler cemiyetinin yüksek 
komiseri bulunan B. Seans Lesterin 
katipliğini yapmış olan ve halen ital
yan propaganda nezareti memurların· 
dan bulunan Gustiani Danzig'e gel -
miştir. 

Almanya ve ltalya'nın 
mütareke teklili 

Brüksel, 16 a .a . - "Nation Belge .. 
gazetesi, Londra'dan şu haberi ver· 
:nektedir: 

"Emin bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Papa, alman ve İtalyan elçilerin
den iki nota almıştır. 

Bu notalarda almanların Polonya -
da ve İtalyanların da Tunus'ta gör· 
dükleri tazyikler üzerine ısrar edil · 
mektedir. 

Alman ve italyan hükümetleri, Av
rupa'y ı karıştıran meselelerin sulh yo 
lu ile hallini istediklerini göstermek 
kaygısında olduklarını bildiriyorlar 
ve nihai teklif olmak üzere şunu tel· 
kin ediyorlar. 

1. - Otuz günlük bir mühlet konu
lacak ve bu müddet içinde her iki ta· 
raf da her türlü hareketten içtinap 
eyliyecek ve İtalya, Almanya, İngil
tere ve Fransa arasında toplantılar 
yapılacaktır. 

2. - Dört memleket nazırları Dan
zig meselesinin hallinde uyuşmağa ça 
lışacaklardır. Eğer mutabık kalırlar

sa, bulunan tesviye tarzını İngiltere 
Polonya hükümetine bildirecek ve bu 
tesviye atrzının Polonyanın istiklali-
- ...___.s:..:r.ı... : ı.:1..ı:---.:::.-

davet eyliyecektir. PoJonyanın tehdi t 
etmediği yolunda vereceği cevap mu
vafakatini tazammun eyliyecektir. 

Danzig meselesi bu suretle halledi
lirse, dört nazırın diğer meseleleri de 
tetkik etmelerine imkan vermek üze
re bu otuz günlük mühlet uzatılacak
tır. 

Bu alman - italyan teşebbüsüne 
Berhtesgaden mülakatında karar ve
rildiği söylenilmektedir. 

Polonya ve Sovyetler 
çağrılmaz•a ... 

Londra, 16 a.a. - Dr. Burkhard'ın 
B. Hitler'le yaptığı mülakat üzerine 
ingiliz hükümetine verip ingiliz hü
kümetinin de Fransa'ya ve İsveç'e 
haberdar etmek üzere gönderdiği ra
por hakkında ingiliz resmi mahfilleri 
en kati ketumiyet muhafaza etmekte 
berdevamdır. 

Milletler Cemiyeti Danzig yüksek 
komiserinin Almanya'yı ziyareti ve 
B. Hitler'le görüşmesi dünya matbu
atında muhtelif tefsirlere yol açtığın
dan, resmi ingiliz mahfilleri, bu tef
sirlerden, Danzig meselesini hal için 
bir dörtler konferansı kurulacağını 

gösteren haberleri kati surette ya· 
!anlamaktadır. Bu mahfillerin teyit 
ettiğine göre, Polonyanın ve Sovyet
ler Birliğinin iştiraki olmaksızın her 
hangi enternasyonal müzakerelerde 
bulunmak fikri bahis mevzu uolamaz. 

Şayiaların hedefi 

Burada, resmi mahafillerde kayde -
dildiği gibi, esasen herhangi bir kim
se tarafından böyle bir fikir ileri SÜ· 

rülmüş değildir. Muhtemel olarak bu 
bahiste deveran eden şayiaların hede
fi, Polonya efkarı umumiyesi üzerin
de garp müttefiklerinin hakiki niyet· 
!eri bahsinde şüpheler tevlit eylemek 
olaa gerektir. 

Öğrenildiğine göre, Yorkshire dön
müş olan Lord Halifaks, önümüzdeki 
hafta bidayetinde yeniden Londraya 

Polonyalı asker, Danzig hu· 
dut muhafızlarının ihtarlarına, 
bunlara tüfeğiyle ni§an almak 
suretiyle mukabele etmiş ve 
danzigli muhafızlardan biri a -
teş ederek polonyalı askeri vur
muştur. 

Leh mahlilleri teyit ediyorlar 

Varşova, 16 a.a. - Polonya - Dan
zig hududunda, Kohling köyü civa. 
rında bir hudut hadisesi olduğu ve 
bir Polonyalı askerin Danzig'liler ta
rafından öldürüldüiü selahiyetli 
Polonya mahfillerince de teyit olun
maktadır. Yapılmakta olan tahkikat, 
polonyalının nerede öldürüldüğü ve 
hadise esnasında Danzig arazisinde 
bulunup bulunmadığını henüz tesbit 
etmemiştir. 

Mamafih, Varşova'daki ecnebi mah· 
fillerin intibaı şudur ki, bu hadise Po· 
lonya - Danzig münasebetlerinin he
yeti umumiyesi üzerinde hususi hiç 
bir tesir yapmıyacaktır. 

Tevkil edilen polonyalılar 

Varşova, 16 a.a. - Danzig makam
ları, bugün iki demiryolu memuru ve 
bir posta memuru olmak üzere üç po
lonyalı tevkif etmiştir. 

Danzig'den bildirildiğine göre 
Danzig polisine mensup 60 ila 70 
kamyon, Laneuhr civarında Sport
platz'a tahşit edilmiştir. Bu kamyon· 
!arın harekete hazır bir halde niçin 
buraya getirilm.iş olduğu malı1m de • 
ğildir. 

Nasıl yemek yiyoruz? 
Japonya oa gar1p nır ıstafistik ya

pılmıştır. Bu istatistiğe göre dünya
da mevcut insanların yemek yirken 
ancak üçte biri bıçak çatal kullanır. 
Üçte biri de yemeği çöple yer. Geriye 
kalanlar da ne bıçak, çatal, ne de çöp 
kullanır, bunların hepsi parmakla -
riyle yir. 

Niyaga ra şelôlesinden 

daha büyüğü var 
Avrupalılara, hele amerikalılara 

sorarsanız dünyanın en büyük şelale· 
si Niyagara'dır. Halbuki hiç de öyle 
değildir. Afrika'daki Zambezi nehri
nin Viktorya Fols denen mevkiinde 
büyük bir şelale vardır. Bu şelale 104 
metre yüksekliğinde bir uçurumdan 
dökülür. Şelalenin iki yanlarındaki 
boyu 75 - 78 metredir. 

Demek ki, dünyada, Niyagara şela
lesinin iki misli yüksekliğinde bile 
şelaleler var!. ... 

Uğursuz otomobil 
Avusturya arşidoku Fransuva Fer· 

dinand karısı ile birlikte 1914 de için

de öldürüldüğü otomobil bundan on 
üç sene evel Romanya'da tahrip edil-

di. 
Bu otomobil o kadar uğursuzdur ki 

1914 den 1926 ya kadar tam on üç 
kaza geçirmiş ve on üç kişinin ölü
müne sebep olmuştur. 

bir teklif,, diyerek tavsif etmekte • 
dir. 

gelecek ve bu esnada B. Çemberleyn 
de hükümet merkezine gelmiş bulu -
nacaktır. B. Çembcrleyn bu esnada 
enternasyonal vaziyetin inkişafı etra
fında Lord Halifaks ve diğer nazır· 
larla görüşmeler yapacaktır. 

Alman siyasi mahfillerine göre, 
böyle bir enternasyonal konferansın 
manası, ancak 400 bin danzigli alma

nın kendileri hakkında karar verme
leri prensipini teyit etmesindedir. 

Berlin'de Çeklere de aynı zamanda 
böyle bir hakkın verilmesini ileri sü
ren bütün tekliflere çok büyük bir 
şiddetle mukabele edilmektedir. 

Almanya'yı sinirlendiren tekli f 
Berlin, 16 a.a. - Havas bildiriyor: 

masrafları köy sandıklarından temin ~rzincan halkı, tahsilin kıymetini 
olunmakta maarif vekaleti tarafından çok iyi anlamıştır. Her imkandan is
da ayrıca yardım yapılmaktadır. tifade ederek, hatta maddi sıkıntılara 

Hususi muhsebe de her yıl mektep- katlanarak çocuklarını okutmak az -
]er•nin sayısını çoğaltmaktadır. Bu mindedirler. Tahsil çağına geldiği 
sen~ de tam teşkilatlı dört ilk mek· halde mektebe gönderilmeyen tek ço-
tep yaptırmıştır. cuk kalmamıştır, denilebilir. 

"Fransa ve İngiltere, Danzig me
selesinde adil bir tesviye tarzına ha
lisane iştirak edeceklerini ve fakat 
her türlü zorbalığa veya zorbalık teh
didi altında yapılacak hareketlere 
katiyen karşı duracaklarını ötedenbe
ri söyliyegelmişlerdir. Almanlar, bu· 
nu bilmediklerini hiç bir vakit iddia 
edemezler .. , 

ileri gitmiyecek bir tqebbüı 

"Ordr,, gazetesinin kanaatine gö • 
re. Burkhard'ın teşebbüsü çok ileri 

Danzig mahafili, Polonya komiseri· 
nin Danzig ayan reisi ile yaptığı mü
lakatı Burkhard'ı~ Berchteıgaden zi
yareti ile alakadar göstermekte ise de 
PolonY.a mahafilinde kaY.dedildiğine 

Taymis gazetesinin yazdığı gibi 
Çeklere mukadderatlarını serbest su· 
rette tayin etmek hakkını verecek bir 
entenfasyonal konferansı toplanması 
fikri, alman zimamdarları ve alman si 
yasi mahfillerinde çok şiddetli asabi
yete sebebiyet vermiştir. 

D.N.B. ajansı, bu t eklifi "aptalca 

Burada müşahede edilen asabiye· 
tin sebebi, muhtelif alman mahfille -
rinde, her türlü müzakereden evel ve 
yalnız Almanya'nın enternasyonal bir 
konferansa iştirak etmek vadine mu
kabil Danzigin Almanya'ya verilece
ği ümidinin son günlerde belirmiş 
olmasıdır. Polonya'nın ve demokrat 
devletlerin "devamlı sulh' teklifleri -
ne bu tarzda mukabele ederek muka
vemet eyliyecekleri burada beklen· 
mediğinden Almanya bu vaziyetten 
sürpriz duymakta bulunmuştur. 



Kira ilk : 
Kiralık daireler - Bakanlıklar kar

şısında Karanfil ve Bilge sokağının 
köşesinde tam konforlu 4 ve 5 oda 
ile bir bolden ibaret daireler. Kapıcı· 
ya müracaat. 2920 

Ucuz Kiralık daire - İki oda bir 
hollü müstakil daire görmek için Mal 
tepe Bakkal Ramize, Fiat için Tele· 
fon 1440 Fevziye 2957 

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

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

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

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

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

3025 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesi No. 8 orta kat 5 oda l 
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 
aokak No. 18/ l Tel: 3753 3028 

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

3031 

Kiralık oda - Yalnız bir bay 
için Yeni§ehir sağlık bakanlığı civan 
Dikmen caddesi Yış sokak 4 üncü kat. 

{3039) 

Kiralık - Banyolu müstakil tek O• 

Cla ve 2 ve 3 odalı daireler, Koopera· 
tif arkasında Yusuf Esendemir Ap. 
Saat 7 den 19 a telefon 2454. 3042 

Kiralık oda - Sıhat Bakanlığı kar
tııında Çakatay sokaktan Arman so
kak A/1 Mümtaz bey apartmanı 3054 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı
ıında tepede Kızılırmak sokak No. 4 
geni!} 4 odalı tam konforlu fevkalade 
nezaretli mükemmel apartman. Tel: 
S023 den 119 3055 

Kalorifer ve sıcak sulu kiralık da -

Küçük ilôn şartları 
Dort saurhk küçük ilanlardan : 
Bır defa içın 30 Kuruş 
lki defa içın 50 Kuruş 
Üç defa içın 70 Kuruş 
Dört defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alımr. Mesela, 
10 defa neşredilece-k bir ilan için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müste:sna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil -
çük ilan 120 harften ibaret olma • 
lrdxr 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme· 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar aynca pul tarifsinc tabi -
dir. 

Satılık Motosiklet - Ariyel marka 
Tip Sipesyal eyi kullanılmış 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) 

Satılık ev eşyası - Muhtelif ev eş
yası satılıktır. Yenişehir Selanik cad. 
Mutlu Ap. 3. kat Tel: 2020 (3073) 

Satılık arsa - Etlik aşağı eğlence 
İncirli bağlarda otobüs durağına yüz 
elli metre mesafede bin metre mürab
ba arsa müsait fiyatla acele satılık -
tır. Ulus ilan memurluğuna bizzat mü 
racaat. (3082) 

Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er 
kanihariye karşısında 2400 M. Ana -
fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de • 1 
posuna müracaat. 2925 ş verenler : 

Kelepir satılık arsa Maltepede . 
l193 adanın 22 parsel 588,5 metre mu Aranıyor - Kitap ve kırtasıyeden 
rabbaı arsa acele satılıktır. Merkez anlar bir tezgahtar ~ran1y?r. S~an · 
Ap. kat 2 Tel: 3563 müracaat. 2936 pazarında (Akay) kıtapevıne muraca-

at Tel: 3585 2888 
Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 

yapılan B. M. meclisi binasına pek 
yakın, rus sefareti civarında, toprak 
ofisi yanında. Tabtakale 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. 1ı uncu 
Hacı Mehmet Sar'a müracaat. 2968 

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

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

Ucuz hisse - Küçük evler koope -
ratifinden F. tıipi 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 

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

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

(3014) 

Aranıyor : 

Kiralık aranıyor - Bir kat üzerin • 
de iki ve üç odalı kaloriferli iki dai • 
re veya iki odası ayrılabilir beş odalı 
bir daire isteniyor. Öğleden sonra 
3501 Telefona müracaat. 3076 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Yi.iksek mimar Mühen
dis iş arıyor. Bina inşaat ve betonar
me hesaplarında tecrübeli 3 lisan bi· 
lir. Ulus 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 mütehassı
sı ticari, ameli, sınai firma veya mü -
essesede iş arıyor. 

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

ire - Halkevi Samanpazarı geniş as- Acele satılık arsalar - Mal tepede 
falt cadde üzerinde Balcılar apartma- asfalta çok yakın manzaralı geniş cep 
ıunda dört odalı bir daire. Kapıcıya heli 500 - 800 metre ebadında her par
veya 2049 telefona müracaat. (3068) seli maktuan 2000 - 2500 Tel: 2406 

iş arıyor - Desinatör - mimari re
sim ve detaylarını vukufla tersime 
muktedir, harta ahız ve tersimi ile şe
hir imar planlarını tanzim ve tersi -
minde tecrübeli bir genç iş arıyor. 

Adres: Beyoğlu posta kutusu No. 
2029 (3066) 

Kiralık daire - Vekfiletlere yakın 
Mısır sefareti yanında N o. 49 da ka
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
mutfak havagazı • garajlı garaşsız. 

~el: 2478 2567 

Kiralık - Yenişehirde Galatasaray 
spor kulübünün büfesi verilecektir. 
12,15 • 13,50 ve 18 den 20ye kadar lo
kal müdüriyetine müracaat. 3046 

Kiralık müstakil hane - 4 oda bir 
hol mutfak banyo Maltepede mü
hendis Sabihanın evi. Müracaat yeri 
Ankara belediyesinde ayar memuru 
Cafer İmrene (3074 

Kiralık - Gazi bulvarı civarında ki 
tap deposu yapmağa müsait bir yer 
kiralıktır. İstatistik 2638 telefona mü-
racaat. (3075) 

Devren kiralık - Hacıbayram cad
desinde 22 No. lu dükkan devren kira 
lıktır. (3083) 

Sat.ilk : 

Satılık ev - İstanbul Bomonti c: 
Şilahşor s: No. 37. 8 oda konforlu a· 
partman: olur görmek için içindekile 
82 No. Tel: 1953 Ankara'da emlakla 
mübadele olunur. 2901 

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

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

Satılık apartman arsası ve ev -
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt cad 
dede, köşe başında geniş cepheli 835 
metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, 
3059 2921 

2996 

Satıhk arsalar - İstasyon arkasın
da yapılmakta olan gençlik parka ve 
Ankara'nın her tarafına nazır 4 tarafı 
açık inşaatlı 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 apartman - Yenişehir su de 
posu arkasında iyi irat getirir, geçen 
sene yapılan apartman satılıktır. Ban 
kaya beş bin küsür lira borçludur. Sa
nayi caddesinde komisyoncu İsmaile 
müracaat. Telefon: 1953 3016 

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

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

Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 
Sıhiye sokağı başında Atatürk BuL 
ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev 
dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: 
1435 Na~if. (3037) 

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

Adres. Ahmet Erkmen. 
(3040) 

Satılık ev eşyası - 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. ~4 

Hususi ders - Berlin yüksek mü· 
hendis mektebinden bir talebe Ri · 
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
11 re. (3072) 

Ankara Belediyesi 
•' 

Ev ankazı müzayedesi 
Belediye Riyasetinden : 
Duatepede kadastronun 286 ıncı 

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

Otomobil lôstiği 

satılacak 
Ankara Belediyesinden 
Adet 
310 adet bezi çıkmamış dış lastik 
210 adet bezi çıkmış dış lastik. 
108 adet tamam iç Iastik. 
150 kilo parça iç lastik. 
1 - Yukarıda yazılı dört kalem is

timale gayri salih otobüs lastiği sa
tılmak üzere on beş gün müddetle a· 
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4465) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (335) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için her 
gün encümen kalemine ve lastikleri 
görmek için de otobüs işleri müdür
lüğüne ve isteklilerin de 2.9.939 salı 
günü saat 10.30 da belediye encüme-
nine müracatları. (3767) 13728 

Açık arttırma ilanı 
SA TILIÖA ÇIKARILAN GAYRİ MENKULLERİN 

Kazası 

veya Miktarı 
Köyü Mevkii Cinsi arşın hissesi H U D U D U Borçlunun adı 

Siirt Buvanit Müfrez 

.. 

" 

" 

" 

" 

.. 

" 

meymi tarla 24081 

Buvanit Müfrez 
meymi tarla 24081 

Erule tarla 2554 

Erule tarla 2554,5 

Bistan Müfrez 
şeyhhalef tarla 1872 

" " 

Rabi ye .. 

Babırabiye 
" 

Erule Müfrez 
bağ 

bağ 

Meybiri Müfrez 

1872 

5206 

5206 

1577 

1577 

tarla 2554,5 

Şa. müfrez minh, Ragıp "ef. ile Hacı 
Nuri ef. garben ve cenuben müfrezün
minh Behice hanım tarlası, Şi. tarik 
ile mahdut. 

Şa. Müfrezünminh Hediyenin, ga. ce. 
m~frezünminh Tevfik Ef. tarlasiyle 
şimalen tarik ile mahdut 

Şa. müfrez Tevfik ef. Şi. ansalip çeş
mesinin vakfı, Ce. İsmail Mustafanın 
harmanları, Ga. tarik. 

Şa. müfrezünminh Hediye, ga. tarik, 
Şi. ansalip çeşmesinin vakfı, Ce. İs
mail Mustafanın tarlası ile mahdut. 

Şa. Ahmet bini Abdurrahman, Şi. 

.tnüfrezünminh Hediye, Ce. müfrc-
zünminh, Tevfik, Ga. tarik. 

Şa. Ahmet bini Abdurrahman, Şi. 
müfrezünminh Hediye, Ce. müfre-
zünminh Ragıp, Ce. keza müfrez Be-
hice, ga. tarik ile mahdut. 

Şa. Şeyhhalef vakfı, ga. müfrezün
minh Ragıp, Ce. müfrezünminh He-
diye, Şi. Hadi Musa bini Hacı İsmail 
tarlaları ile mahdut. 

Şa. Şeyhhalef vakfı, Ga. müfrez Ra -
gıp, Ce. Hamza bini keleş, Şi. müfre-
zünminh Hediye tarlaları ile mahdut. 

Şa. Cibonun, Ga. Musa medo ile müf
rezünminh Tevfik, Şi. müfrezünminh, 
Ragıp, Ce. Ahmet bini Ali Şeronun 
bağları. 

Şa. Cibonun, ga. Medonun ve müfre
zünminh Tevfik, Şi. müfrezünminh 
Hediye, Ce. Hammedo bini Ali bağ· 
lariyle mahdut. 

Şa. müfrezünminh Tevfik, Ga. Nuri 
bağı, Şi. Şeyh Musa vakfı, Ce. müf
rezünminh Hediye tarlaları ile mah· 
dut. 

Siirdin babuddarp mahallesinden 
Hacı Ömer kızı Hediye 
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T. C. Ziraat Bankası Siirt Ajansından : 
. İpo~ekli ikrazat.tan bankamıza borçlu Siirdin Babuddarp mahallesinden Hacı Ömer kızı Hediyenin borcu· 
nu tedıye et?1emesınden ~olayı bankamıza birinci derecede ve birinci sırada ipotekli bulunan yukarda evsafı 
y~zılı o?. hır pa~ça gayrı menkulü 3202 numaralı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince 21 ağustos 1939 tari
h.ınd.en ıtıbaren hır buçuk ay müddetle ve açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. Gayri menkullerin bi
rıncı :nuvak~at ihalesi 3 ilkteşrin 1939 tarihine müsadif salı günü saat on beşte bankamız binasında icra edi· 
]~c~ktır. ~~lıp olanların mezkQr gün ve saatte bankamıza müracaatları ve bu baptaki açık arttırma şartname-
sının hcrgun bankamızda görülebileceği ilan olunur. 30SO 

Frigofrik ve kan 
kurutma inşaatı 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara mezbahasında yaptırı
lacak 250 bin (199) lira (15) kuruş 
kıymeti muhammineli frigofrik ve 
kan kurutma inşaat ve tesisatı şartna
mesinde yapılan bazı tadilat üzerine 
yeniden kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3.10.939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (13,757,97) 
liradır. 

4 - Şartname ve keşif ve mukave
le proje ve krokisini görmek ve al
mak istiyenlerin 2490 numaralı kanu
nun beşinci maddesindeki nispet da
iresinde (12,50) lira bedel mukabilin-/ 
de ve evelce almış olanların da de
ğişmiş olan kısmını bila bedel almak 
üzere Encümen kalemine ve istekli· 
lerin de teklif mektuplarını 3.10.939 
salı günü saat ona' kadar encümene 
vermeleri ilan olunur. (3782) 13823 

Çöp kamyonu allnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri için alınacak 
olan (30.000) lira kıymeti muhamme
neli üç adet çöp kamyonu yeniden ka
palı zarf usulü ile 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3.10.939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (2250) lira
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek isti -
yenlerin her gün encümen kalemine 
müracaat etmeleri ve isteklilerin de 
teklif mektuplarını 3.10.939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleri i-
lan olunur. (3781) 13822 

Baş '.Vekôlet 

Pazorhkla kitap 
bastırılacak 

BedenTerbiyesi Genel Direktör • 
lüğünden: 

"Beden Terbiyesinin ana hatları,, 

adlı kitaptan 1000 adet pazarlık sure
tiyle bastırılacaktır. Talipler 20 a· 
ğustosa kadar her gün öğleden sonra 
neşriyat müdürlüğünde basılacak ki • 
tabı ve ·şartnameyi görebilirler. 

(3822) 13745 

el·( otomobiller 
satılacak 

Ankara Defterdarhğmdan : M. bedeli M. teminat 
C i n s i markası Lira Kr. Motör No. Lira Kr. 

Radyo ve kalörifer teşki Desoto 500 17519 37 50 
latlı otomobil 
Cenaze otomobili Benz 75 33860 5 63 
Hasta arabası citruen 100 1100 7 50 
Kamyonet Fort 30 2240264 2 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 1.9.1939 tarihinde saat 15 de Ankara defterdarlığında topla· 
nacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen günde yukarıda miktarı yazılı muvakkat te
minat makbuzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi 
görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık tnilli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. (3866) 13821 

• 

·. · Ankara Valiliği 

Ahır tavanı yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

1042 lira 62 kuruş keşif bedelli aygır 
deposu huğa ahın tavan inşaatı işi 31. 
8. 939 perşembe günü saat (15) de da
imi encümende pazarlıkla ihale yapıl· 
mak üzere eksiltmeye kqnulmuştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektu-
bu veya makbuzunu ticaret odası vesi 
kası ve nafıa müdürlüğünden alacak • 
ları ehliyet vesikası ile birlikte sözü 
geçen gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnamenin her 
gün veteriner direktörlüğünde görü -
lebileceği. (3750) 13700 

Alôkadarlara 
Ankara Vilayetinden : 

rilen mahallerinde metre murabbaına 
50 santim ve mevcut binalarla mevcut 
meyva ağaçlarına ve arap değirmen 
bina ve enkazına da 2222 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

2 - Avukat Sırrı veresesinden Rüı· 
diye ait olup 15, 19, 20, 21 numaralı 
parsellerde gösterilen arazinin metre 
murabbaına beş buçuk kuruş ve Hacı· 
bal köyünde 22 S. Mevlütün ve 23 5. 
Mustafanın ve 26 S. Seyit Alinin 29 
No. lu Rıza oğlu Hasanın arazilerinin 
metre murabbaına keza beş buçuk 
kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

3 - İstimlak edilen araziye takdir 
olunan kıymetle esbabı emlakin esa-

misi yukarıda gösterilmiştir. Takdir 
olunan bedeli kabul ettikleri takdirde 
takrir vererek bedelini almaları için 
on beş gün zarfında Ankara vilayeti 
fidanlık müdürlüğüne müracaat eyle
meleri, kabul etmedikleri halde mena
fii umumiye istimlak kararnamesi hü-

kümleri dairesinde takdir edilen kıy
metin % 20 fazlasiyle istimlak bedeli 
Ziraat Bankasına yatırılmak suretiyle 

araziye vaziyet edileceği ve bir itiraz· 
Ankara - Irmak fidanlığının tevsi'i lan olduğu takdirde esbabı emlakin 

maksadiyle Ziraat Vekaletince istim - gene bu müddet zarfında Ankara be
la.kine lüzum görülen arazinin mena- lediyesı. :-eisliğine müracaat eyleme -
fii umumiye için olduğuna Ankara vi- leri lüzumu ilan olunur. 

ayetı ı are eyetınce arar ven mış 13825 14 • "d h . k ·1 . l (3872) 

ve bu araziye takdir olunan kıymetle --------------
sahiplerinin ismi aşağıda gösterilmiş· ••••••••••••••• 
tir. 

1 - Ahmet paşa kızı Seniha Ka
vaklıya ait arazinin krokisinde gös -
terildiği üzere 12/ 13,14,16, 17, 18,24, 25 

27, 28, 30, 31, 32 numaralı parsellerde
ki arazinin beher metre murabbaına 

beş buçuk kuruş A. harfiyle gösteri -
len arazinin metre murabbaına iki ku
ruş 10 para ve B. C. harfleriyle göste-

Diş Tabibi 

Azize T aymas 
Seyahatten dönerek, hastala
rına bakmıya başlamıştır. 

Posta caddesi (Esen) apartmanı. 
(3069) 



Açık arttırma ilanı 
SA TILIGA ÇIKARILAN GAYRİ MENKULLERİN 

Kazası 

veya Miktarı H U D U D U 
Köyü Mevkii Cinsi dekar hissesi 

Siird ArdıtUvi Tarla. 27 570 2/ 8 Şa : avti tariki, ga: sahibi ıenedin zi· 
rafa tarlası arasındaki hark ve k11men 
Ceffandan Tilloya giden yol, Şi : Zev· 
ye besti namı tarla arasındaki bark, 
Ce : giri gözü namı tepe. 

• 

" 

,, 

,. 

Zerki tarla 4 595 2/ 8 

Girigöza tarla 22 975 2/ 8 

Şa: Gözik karyesinin sınırı olan taşlı 
tepe, ga : bark, Şi : tarikiam, c:e: tillo 
karyesinin sınırı olan şirari raziki na
mındaki tepe. 

Şa: Tarikiam, ga: evti sınırı olan til
den ceffana giden tarik girigöz na· 
mı tepe, ce: tarikiam. 

Zirafa tarla 68 925 2/ 8 Şa: Zeviye beıti namındaki harkile 
Zeviyei zirafa nam derenin birleştiği 
mahal ve aahibi senedin ardi tevi nam 
tarlası, ga: kısmen abdal ağa vereıesi· 
nin guher tarlası ve kısmen caffan 
karyesine ait mahri ııello namı tarla. 
Şi: tepe, ce: abdal ağa veresesinin zi
rafa tarlası arasındaki hark. 

Ardı mirgi 
Na. di. 
göl agi tarla 45 950 2/ 8 

Şiariba· 
k.t tarla 18 830 2/ 8 

Sed tarla 45 950 2/ 8 

Şa: Kani ya !azan barkı, Şi: solak 
barkı, ga : sahibi senedin kani takla ve 
giri arkan nam tarlaları, ce: kani ya 
la.zan barkı. 

Şa: Abdal ağa veresesinin zeviye 
tarlası arasındaki bark, ga: ceffana 
giden tarik, Şi: gözik karyesinin sı· 
nırı olan kayalık, ce: bark. 

Şa : Til karyesinin sınırı olan şaar na
mı kayalık tepe, ga: tariki~m. Şi: 
hark, ce: Til karyesine ait gorte paşi 
ve koher suyu namı tarlalar. 

T. C. Ziraat Bankası Siirt Ajanamdan : 

Borçlunun adı 

Siirdin karakol mahallesinden 
Mehmet otlu Abdullah 
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İpotekli çevirme kredisinden 87 numaralı ııenedle Bankamıza borçlu Siirdin karakol mahallesinden Meh
med o~lu Abdullahın borcunu tediye 1etmemesinden dolayı bankamıza birinci sırada ipotekli bulunan yukarda 
evsafı yazılı yedi parça gayrimenkulü 3202 numaralı kanunun 40 ıncı maddesi ahkamına tevfikan 22-8-939 tari
hinden itibaren bir buçuk ay müddetle ve açık artırma ıuretiyle satılığa çıkarılmıştır. Gayrimenkullerin birin
ci muvakkat ihalesi 4 İlkteşrin 1939 tarihine müsadif çarşamba saat onbeş te Bankamız binasında icra edilecek
tir. Talip olanların mezklir gün ve saatte Bankamıza müracaatları ve bu baptaki açık artırma şartnamesinin 

her gün bahkamızda görülebileceği ilin olunur. 3078 

Muhtelif sa rgılar ahnacak 
Ankara Nümwıe Haıtanui Bat hekimliiinden ı 

Cinaı Miktarı 

Muhammen Muvakkat İhale tar. 
bedeli teminatı 

Ga ... Hidrofil 10000. metre. Türk kodeksine muva· 

Askerlik işleri 

Kısa hizmete tôbi 

tam ehliyatnamelilerere 
Ankara Askerlik Şubeainden : 

Lise mezunu ve tam askeri ehliyet • 
nameli olup daha yüksek mektepler • 
de tahsile devam etmiyecek olanlarla 
yüksek mekteplerde okuyup da bir 
sınıfta üst üste iki sene kalanlar -
dan tam ehliyetnameyi haiz olanla • 
rın 1 eylül 939 tarihinde:' hazırlık kı· 
tasında bulunmak üzere yedek subay 
okuluna sevkleri lazımdır. 

Bu durumda olan kısa hizmete tabi 
tam ehliyetnamelilerin askerliğine ka 
rar verilmesi için 15 ağs. 939 da başla
yıp 25 ağs. 939 da bitecek olan İzmit 
askerlik şubesinde toplanacak olan as
kerlik meclisine sevk edilmeleri için 
hemen Ankara yabancı §Ubesine müra 
caatları. Müracaat etmiyenler hakkın· 
da askerlik kanununun maddei mah . 
susu mucibince cezalandırılacakları i
lan olunur. (3771) (13710) 

Okullar 
Mücellit makineleri 

altnacak . 
Siyasal Bilıiler Okulu Satın Al· 

ma Komisyonundan : 

Bıçak makinesi 
Mukavva makinesi 
Stampa makinesi z 
Pres 

Adet · 

1 
1 
1 
1 

Siyasal bilgiler okulu için yukarıda 
yazılı 4 tane mücelit makinesiyle 80 
kilo matbaa harfleri açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Eksiltme 30. 8. 939 
çarıamba günü 1aat 16 da Ankara mek 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak • 
tır. Muhammen bedeli 1850 liradır. İlk 
teminat 138 lira 75 kuruştur. Fenni 
ve idari şartnamelerle malzemelerin 
resimleri her giln mektepte &örülebi-
lir. (3740) 13593 

Fakülteler 

İnsaat .., ilônı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü

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

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

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

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

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

5. - İstekliler teklif evrakı meyamna şimdiye kadar 
yapmıJ oldukları bu kabil işlere, hunların bedellerine ve 
hangi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
larını koyacaklardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı 18. 750.- liradır. 
7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha

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

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

Peşin para ve açık 
a rttırma ile sa tılık emlôk 
~mlôk ve Eytam Bankasından : 

Esas 
No. Mevkii Mukadder K. Depozitosu 

256 Misakı Milli M. Yeni Pala eski Katırcı S. arsa. 
35 M 2• İşbu arsa 4 numaralı Giyim Terzi evi 
sahibi Edvardın karşısındaki çıkmazda, 
Kadastronun 167 ada 12 parselindedir. 175.- 35.-

257 Misakımilli M. Hanardı S. 40. No. Kadas-
tronun 158 ada 17 parselinde fazılı 82 M'. 
arsa. 

572 Küçük Eaat Mevkiinde, Şarkında İkiz 
Papas bağı, garbında Dere, şimalinde Boş· 

164.- 32.80 

hk. 90. am. a:eniıliiinde ve 30. ar un. _ ~ 
genişliğinde keallmit olacak.--~-~~-,._,,.!--,.;....... _ _.;;;:;___i!.......__,~=.....,~=~-"""''= 

Lira K. 
.-

nak Tahir, cenubunda İkiz Papas bağı ile 
•~~=--manau• uımnmcn on aı;nnım Lana. 

573 Keçiören, Bağlum yolunda ev ile birlikte 
bağın 1280 hissede 360 hissesi. (Tamamı 

ıw.- 20.-

150. adet 3. metre boy, 10. sm. ge· Nisa~tah sargı Lira K. 
ai§liğinde. 

Kambirik sargı 2000. adet 3. ,. ,, ıo. ., ) 5950 00 
.. .. !500. •• 3. .. .. 5. .. ) 

446 25 19-8-939 
Cumartesi 
s. 11.30 ,, .. 500. .. s. •. " 5. .. ) 

Gaz !yodoforme 350. ., 1/ 2 metrelik ) 
Tarlatan btzi 3500. metre 90. ım. geniı ) 
Elestikf sargı 10. adet 3. metre boy, 10. ımı. geni9.) 

1 - Ankara Nümune Hastane•inin 1939 mali yılı ihtiyacı olan muhtelif sargının temini için kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konuimuıtur. Talip !erin 2490 sayılı kanunun tarifatı veç hile hazırhyacak1arı mühürlü teklif 
mektuplarını belli gün ve aaatten bir saat evveline kadar Ankara Nilmune Hastanesinde müteıekkil komiıyona 
vermeleri lazımdır. 

2 - Şartnameler Ankara Nilmune Hastanesinde ve lstanbul'da Sıhhat ve t. M. MildürlUğUnde görülebilir. 
(3398) 13525 

Açık arttırma ilanı 
SA TILIGA ÇIKARILAN GAYRİ MENKULÜN 

Kazaaı 
veya Miktarı H U D U D U 

Köyü Mevkii Cinai dekar hiısseıi 

------
Siird Mail 'suauı 

berrak tarla 14 704 -

Şa. mazul bini Osman tarlası, Ga. sa
hibi ıenedin bağı, Şi. Şeyhhalef camii 
şerifinin vakıf tarlaııiyle mazul bini 
Osman tarlası, Ce. yine Şeyhhalef 
camii şerifinin vakıf tarlası. 

T. C Ziraat Bankası Siirt Ajansından : 

Borçlunun adı 

Siirdin Şeyhhalef mahallesinden 
kılıççı oğ. Halil oğ. Haydar, kuıı 
Fatma, Haydar karısı Şemsi. 

~potekli i~rau.uan 79 numaralı borç senediyle bankamıza borç senediyle bankamın borçlu Siirdin Şehba· 
tedıye etme~ıklerınden dolayı bankaan Halil oğlu Haydar ve kızı Fatma, ve Haydar karııı Şemıinin borçlarını 
lef mahal1esınden Kılıççı oiullarındmıza ipotekli yukarda evsafı yazılı bir kıta eayri menkulleri 3202 numa
ralı kanunun 40 ıncı m~ddesi hüküm !erine tevfikan 22 ağustos 939 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle 
v_e _açık ~rttı~ma ııuretıyle satılığa çıkarılmıştır. Gayrimenkulün birinci muvakkat ihalesi 4 ilkteırin 1939 ta
rıhıne milsadıf ı;arşamb~ günü saat on beşte bankamız binasında icra edilecektir. Talip olanların mezkur gün 
ve saatte bankamıza müracaatları ve bu baptaki açık arttırma ıartnameainin hergün bankamızda görülebilecefi 
i11n olunur. 3079 

Açık arttırma ilanı 
SATILIGA ÇIKARILAN GAYRl MENKULLERİN 

Kazası 
veya Miktarı 

Köyü Mevkii Cinsi dekar hissesi H U D U D U 

Sehriç Suıuz 
Siird Fevkani tarla 22 056 

sehriç 
tahtani tarla 7 352 
ıehriç 

Siird tahtani tarla 7 352 

Şa. tarik, Şi. Şeyh neccarın vakıf tar· 
lasiyle kayalık, Ga. Musa ata tarlası. 
Ce. dere. 

Şarkan: tarik, §lma1en: Sehriç, 
Gar ben: tarik, cenuben: kayalı1'. 

Borçlunun adı ve ııanı 

Siirdin kassar mahallesinden Sü 
leyman ağa oğ Muhittin. 

T. C. Ziraat Bankası Siirt Ajansından ı 
İpotekli çevirme krediıinden bankamıza borçlu Siirdin Kassar mahallesinden SUleyman ağa oğlu ~uhitti 

nin borcunu tediye etmemesinden dolayı bankamıza birinci derecede ve brinci ıırada ipotekli bulunan yukarı 
da evsafı yazılı iki parça gayri menkulü 3202 numaralı kanunun 40 ıneı maddesi mucibince 21 ağuıtos 939 ta 

rihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırma suretiyle satıh ğa çıkarılmııtır. Gayri menkullerin 
birinci muvakkat ihalesi 3 ilkte1rin 1939 tarihine milsadif ııalı günü saat on be1te bankamız binasında icra e 
dilecektir. Talip olanların mezk\1r gUn ve aaatte bankamıza müracaatları ve bu bapta.ki açık arttırml\ şartna 
mesinin her bankamızda görillebileceği illn olunur. 3081 

Sade yağı a lınacak 
Ankara Hukuk Fakülteıinden ı 

Hukuk fakülteıi için alınacak 3900· 
4300 kilo sadeyağın kilosunun tahmi· 
nt fiyatı 115 kuruş ve muvakkat temi· 
natı 370 lira 88 kuru§tur. 28. 8. 939 pa
zartesi günU saat 11,30 da açık eksilt
me ile ihalesi yapılacağından istekli· 
lerin mUracaaatları. 

(3794) 13741 

Çamaşır yıkıhlacak 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 

F akülte&İ Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yatılı pansiyon ta
lebesi çamaşırlarının yıkama işinin a· 
çık eksiltme yoluyla münakasası 10 
giln daha temdit edilmittir. 

B - Muhammen bedel büyük par -
ça için 7 kurut orta paraça için 4 ku
ruş, küçük parça için 2 kuruş olup ta
mamı 5280 liradır. 

C - % 7,5 muvakkat teminat 396 li
radır. 

Ç - İhale 22. VIII. 1939 ıalı günü 
sat 15 de Ankara mektepler muhasebe 
ciliğinde yapılacaktır. Teminatın iha
leden bir saat eveline kadar mektep • 
ler muhasebeciliği veznesine yatını • 
mış olması lazımdır. 

D - İsteklilerin ıartnameyi gör • 
mek ve izahat alma Uzere fakülte he· 
sap memurluğuna müracaatları. 

(3785) 13770 

Ziraat Vekôleti 

Kömür ahnacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Mileueaeai Direktörlü
ğünden : 

1 - Mile11ese ihtiyacı için 80 ton 
yerli antrasit kömürü açık eksiltme • 
ye konulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 2080 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 156 lira olup 

banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve devletçe kabule ıayan hazine tah
vili teminat olarak kabul olunur. 

4 - İhalesi 22. 8. 939 salı günU .a
at 15 tedir. Buna ait ıartname miles • 
3eseden bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı prt· 
lan haiı olan isteklilerin tayin edilen 
gün ve saatte Ziraat Veklleti muhaae 
be direktörlilğilnde toplanacak olan 

l komisyon'\ müracaat etmeleri. 
(3600) 135~ 

21.245 M2.) kadutronun 1705 ada 3 pane
linde. 

515 Doğanbey M. Tatdöşeme çıkmaz sokağı 
içinde 22 ve 24 numaralı evlerin arsasında 
kadastronun 160 ada 15 parselinde kıayıtlı 

468.- 93.60 

168 M2• arsa · 2.35Z.- 470,40 
713 Anafartalar M. Eski Papani Yeni sanayi 

caddesi Balcı İsmail Ağa vereıesine ait 
Hanın yanında isabet eden kısım. Kadas· 
tronun 147 ada 22 parselinde kayıtlı 183 
M2. arsa 3.660.- 732.-

1. - Yukarda mevkileri ve mesahaları yazılı emlik peşin para ve açık 
· artırma ile ııatıhktır. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühür· 
lerini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 21·8-1939 pazartesi gilnil saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o giln depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Eml~k servisine müracaatları. (3554) 13521 

Alacakh o lanların naza rı dikkatine 
Elazığ Elektrik ve Su T. A. Şirketi Tasfiye Komisyonun

dan: 

Elazığ elektrik ve su ıirketi hi11elerinin kısmı küllisinin 
belediye tarafında·n satın alınmasından dolayı hiaaedara
nın beşten aıağı düşmeıinden tirketin esas mukavelename
sinin doksan üçüncü ve ticaret kanununun dört yüz kırk 
ikinci maddesi mucibince münfesih addedilmit ve 13-6-939 
tarihi?den itibaren tirketin tasfiyesine baılanmış olduğun
dan ıırkette alacaklı olanların tarihi ilandan itib"ren bir 
sene zarfında Elazığ elektrik tasfiye komisyonuna müra-
caat eylemeleri. (3052) 

Evli bağ taksitle · satılacak 
Ankara 

Mahallesi 

Büyilk Esat 
Hududu 

Defterdarlığından : 
Cinsi ıniktarı 

M. 2 
bağhane 8416 

Kapı 
No. 

1 

Muham. bedeli Muvak. te. 
Lira Kr. Lira 
1200 90 

Şarkan Ramiz ve kısmen komser Salih bağları garben yol ve dere şima
len eczacı Hüseyin tarlası, cenuben değirmenci Ahmet ve kısmen komser 
Salih tarlalariyle çevrili. 

1 - Yukarıda evsafı yazılı evli bağın mülkiyeti açık arttırmaya konul-
ı:nu_ştur. ' 

2 - İhale 4.9.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
defterdarlığında toplanacak ıatıı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İhle bedeli sekiz sene ve sekiz taksitte ödenecek ve ilk taksit peşi
nen tediye olunacaktır. 

4 - İsteklilerin adı geçen günde yukarıda miktarı yazılı teminat mak
buz-u mukabilinde komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek 
ve izahat a.Jmak iıtiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müra· 
caa.tları. (3865) 13820 
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17. 8. 1939 

L Levazım Amirliği Un ahnacak 

ULUS 

belge ve teminatlariyle birlikte belli 
gün ve saatte bulunmaları, şartname- Buğday öğüttürülecek 

. Ankara Levazım Amirliği Satm yi görmek istiyenler her gün öğleden Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : sonra komisyona müracaat edebilir - Alma Komisyonundan : 

Benzin, makine yağı ve sair 

· malzeme ahnacak 

G. Antep satın alma Ko. başkanlı - 1er. (3610) 13584 ı - İzmir müstahkem mevki bir-
ğından: p I k likleri için 1350 ton buğday öğütmesi 

1 - Garnizon kıtaatının senelik ih- avyon ya ptl rl aCO kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -

Jı. Ankara Levazım Amirliği Satın 
lnı .. Komisyonundan : 

tiyacı olan 208 ton un kapalı zarfla Ankara Levazım Amirliği Satın muıtur. 
münakasaya konulmuştur. Alma Komisyonundan : 2 - İhalesi 18. 8. 939 cuma gunu 

1 - Balıkesir ve Kütahya garni -
~nla~ı için ceman 55.000 kilo benzin 

O kılo gazyağı 2910 kilo muhtelif 

2 - Muhammen bedeli (24960) lira 1 _ İzmir müstahkem mevki ko. saat 16 da kışlada İzmir levazım amir 
ve muva~~at teminatı (1_872) liradır. mutanlığınca gösterilecek yer4e 47246 !iği satın alma komisyonunda yapı • 

. 3_ - Munakasası 19 Ag~st~s .~39 ta- lira 24 kuruş bedelli bir adet pavyon lacaktır. 
rıhıne rastlıyan cumartesı günu saat inşası kapalı zarf usuliyle eksiltme • 3 - Tahmin edilen tutarı 27.000 li-

t~akina, motör yağları ve 550 kilo üs-
u .. 
~ PU satın alınmak üzere kapalı zarf- onda yapılacaktır_. .. ye konmuştur. radır. 

.4 - Şart~~~esı. ~er gun mezkur ko 2 _ İhalesi 18. 8. 939 cuma günü 4 - Teminatı muvakkata akçesi 
cksiltmeye konmuştur. 

mısyonda go~ulebılı.:. . saat 16 da kışlada İzmir levazım a- 2025 liradır . • 2 - Alınacak yağ benzin ve saire
nın tnuhammen bedelleri Balıkesir 
garnizonu için 7235 lira ve Kütahya 
garnizonu için 7953 lira 50 kuruş olup 
tcınan 15188 lira 50 kuruştur. 

. 5 - 1steklıl:r munakasa ~aatınden mirliği satın alma komisyonunda ya- 5 - Şartnamesi her gün komisyon-
bır saat evel_ ıca~~en . vesıkalariyle pılacaktır. da görülebilir. 
kanunun tarıf ettıgı şekıl~e hazırlıya 3 _ Teminatı muvakkata akçesi 6 - İstekliler ticaret odasına ka -

• 3 - Muvakkat teminatları Bahke· 
~~. garnizonu için 542 lira 63 kuruş 
k Utahya garnizonu için 596 lira 52 
tıruı olup ceman 1139 lira 15 kuruş

tur. 

1 
4 - İhalesi 5.9.939 sah günü saat 

le 1 de Balıkesir kolordu satın alma 
0 rnisyonu binasında yapılacaktır. 

lt S - Evsaf ve şartlar İstanbul, An
ı ara LV. amirlikleriyle Balıkesir ko· 
Ordu satın alma komisyonlarında pa
rasız ve her gün görülebilir. 

6 - Her iki garnizona ait işbu yağ 
"c benzinler için birden teklif kabul 
Cdi!diği gibi Kütahya garnizonu için 
ıyrı Balıkesir garnizonu için ayrı ya· 
Pılaeak teklifler de kabul edilecektir. 

7 - Taliplerin belli belgeler ve 
l:tıuvakkat teminatlarını havi teklif 
~cktuplarını ihale saatinden en geç 
ır saat eveline kadar komisyona 

tnakbuz mukabili teslim etmeleri lü-
turnu ilSn olunur. (3755) 13726 

Buğday kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
l - 2000 ton kadar buğday kırdın

lac:ıktır. 
2 - Eksiltmesi 29. 8. 939 salı günü 

laat ıs de Topanede İstanbul Lv. a -
mirliği Sa. Al. komisyonunda yapıla
caktır. 

~ - Hepsinin tahmin bedeli (15568) 
lıra 02 kuruştur. • 

İlk teminatı (1167) lira 60 kuruş -
tur. 

4 - Şartnamesi komisyonda görü -
liir. 

5 - İsteklilerin kanunt vesaikle be 
taber teklif mektuplarını ihale saatin 
den bir aaat evel komisyona vermeleri 

(3747) 13698 

Saman ah acak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
İstan. levazım Amirliği aatınalma 

komisyonu tarafından 861,000 kilo sa
inan alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
??ıcsi 4-9-1939 pazartesi günü saat 15 
de Tophanede İstanbul levazım imir
lifi ıatın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 17226 lira ilk 
tcıninatı 1291 lira 95 kuru§tur. Şart -
l'llznesi komisyonda görülür. İstekli -
1~rin kanuni vesikalariyle beraber tek 
lıf mektuplarını ihale saatinden bir 
•aat evetine kadar vermeleri. 

(3883) 13813 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alrna Komisyonundan : 
Samsun garnizonunda bulunan bir

liklerin senelik ihtiyacı olan (100,000) 
kilo sığıreti kapalı zarfla eksiltrpeye 
konulmuştur. Tutarı (19.000) lira ilk 
t'ıninatı ise (1425) liradır. İhalesi 2. 
li:y. 939 cumartesi saat 10 da tümen 
binasındaki komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin vesika ve teminatla -
tiyle birlikte müracaatları ve zarfla • 
tını ihale saatinden bir saat evel Sam· 

• ~unda askeri satın alma komisyon re-
ısJiğine vermeleri. (3882) 13832 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı i

çin 140.000 kilo sığır veya ke~i eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
tıulmuştur. 

2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An 
kara levazım amirlikleri satın al -
?na komisyonlarındadır. İstekliler 
lartnameyi komisyonlarda okuyabi -
lirler. 

3 - İşbu 140.000 kilo sığır etinin 
l?ıuhammen tutarı 28.000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar 
fazlası da dahil olduğu halde ilk te
lllinatı 2100 liradır. 

S - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat 11 de Konya levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - istekliler 21. 8. 939 pazartesi 
tünü saat 10 kadar teklif mektupla 
t nı Konya da levazım amirliği satın 
•'ma komisyonuna verecek veya gön
dereceklerdir. Bu saatten sonra veri
len veya gönderilen mektuplar alın -
ttıı vacaktır. 

7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak 
Olan bu 140.000 kilo sığıreti ve keçi 
ttinin hangisinin tercihan alınacağı

tlı ciheti askeriye takdir edecek ve o 
t 1 rıs yiyecek madtl~si muka ''Ye bağ 
!anacaktır. (3491) 13463 

cakları mektuplarım komısyona ver • 3543 lira 47 kuruştur. yıtlı olduklarına dair vesika göster-
m!'i olacaklardır. (3653) 13621 4 _ Şartname, keşifname ve proje- mı-k mecburiyetindedirler . 

Arpa ve kuru yonca ahnacak si her gün sabah saat sekizden on iki- 7 - Eksiltmeye iştirak e~ecekler 
ye kadar ve on dört buçuktan on se - 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cu madde 

Ankara Levazım Amirliği Satm kize kadar İzmir müstahkem mevki terinde ve şartnamesinde yazılı vesi • 
Alma Komisyonundan : inşaat komisyonunda Ankara M. M. katarla teminat ve teklif mektuplan-

1 - Garnizonun 939 eylül başından Vekaleti emakin inşaat şubesinde gö- nı ihale saatinden en az bir saat eve-
940 ağustos sonuna kadar 360,000 kilo rülebilir. line kadar komisyona vermiş olacak -
arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 5 - İstekliler ticaret odasında ka- lardır. (3470) 13462 
tur. yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilecek 

2 - Tahmin bedeli 21.600 lira olup lerine dair ihaleden bir hafta evel İz-
muvakkat teminatı 1620 liradır. mir nafıa fen heyetinden alacakları 

3 - Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü vesikaları göstermek mecburiyetin • 
nü saat 16 da Erzincanda satın alma dedirler. 
komisyonunda yapılacaktır. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 

D. Demiryollan 

72 kalem gaz borusu ve 
feferrüah alınacak 4 - Eksiltmeye gireceklerin ekı;ilt 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü mad 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- delerinde ve şartnamesinde yazılı ve 
cü maddelerinde istenilen belgelerile ve İzmir Ms. Mevki komutanlığına Devlet Demiryolları Satm Alma 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç dilc:kçe ile müracaat ederek emniyet- Komisyonundan : 
bir saat eveline kadar teminat ve tek- çe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle Muhammen bedeli 9468,20 lira olan 
lif mektuplarını komisyon başkanlı - teminat ve teklif mektuplarını ihale 72 kalem gaz boruıu ve teferruatı 29. 
ğına vermiş veya posta ile de aynı Ko. saatinden bir saat evel komisyona ver 9. 939 cuma gün saat 15,30 da kapalı 
misyonda bulunmuş olacaktır. Şart - miş bulunacaklardır. (3489) 13461 zarf usulü ile Ankarada idare binasın 
namesi ve evsafı kolordunun tekmil da satın alınacaktır. 
garnizonlarında mevcuttur ve aynı - Ekmeklik un alınacak Bu işe girmek isteyenlerin 710,12 
dır her yerde her gün görülebilir. liralık muvakkat teminat ile kanunun 

Ankara Levazım Amirliği Satın tayin ettiği vesi~aları ve tekliflerim 
Alma Komisyonundan : Erzincan garnizonunun ağustos a- . . aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 

yından temmuz sonuna kadar 360,000 . 1. - Yozgat pıyade al~yının senel~k reisliğine vermeleri lazımdır. 
kilo kuru yonca kapalı zarfla eksit ıhtıyacı olan 270.000 .kılo e~eklık Şartnameler parasız olarak Ankara
meye konulmuştur. Tahmin bedeli ~nunl kapalı zarf usulıyle eksıltmeye da malzeme dairesinde, Haydarpaşa -
17100 lira teminatı 1282 lira 50 kuruş onu muştur.. . . da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-

t Ek 
·ıt . 

18 8 939 
.. .. 2 - Tahmın bedelı 32400 lıra olup tılacaktır 

ur. sı mesı . . cuma gunu . . · 
t 16 30 d E 

· d S Al K muvakkat temınatı 2430 lıradır. (3735) 13759 
saa , a rzıncan a a. . o. 3 - Ek ·1 23 8 939 b .. 
nında yapılacaktır. Şartnamesi ve ev- .. 14sı30tmde d · · çarşam a gu 

f k 1 d k 
·ı . 1 nu saat , a ır. 163 ka,em reıik boru ahnacak 

sa ı o or unun te mı garnızon arın 4 Ek .1 · kl · 2490 \ - sı tmeye gırece erın Jl Al 
da mevcuttur ve aynıdır. Her yerde .. . Devlet Demiryo an Satın ma 

h 
.. . ... 

1 
b"l" sayılı kanunun 1 ve 3. cu maddelerın- K . d 

er gun goru e ı ır. d . .1 b 1 1 . 1 b. l'k . omısyonun an : • 
lstekl\ler teklif mektuplarını ek -

1 
e ı~te.~ı en e .g~ erıy e ır ~· te ıha- Muhammen oedeli 28800 lira olan 

siltme saatinden bir saat evet komis - e gl~nukved saatın . en en geçkl.fır skaat 163 kalem çelik boru ve teferruatı 29. 

k 1 
. • eve ıne a ar temınat ve te ı me • .. .. 

yon ba§ an ığına verılmış veya posta 
1 1 . b' d k" 9. 939 cuma gunu saat 15 de kapalı . k . tup arını a ay gazıno ınaaın a ı ıa - . . . ıle aynı saatte omısyonda bulundur-

1 
k . 1 . zarf usuhyle Ankarada ıdare bınasın-

tın a ma omısyonuna verme ert. 
mu~ olacaktır. (3522) 13492 (3631) 13593 da aat~n alı.JU1c:akt_ır. . . 

,. • Bu ışe gırmek ısteyenlerın 2160 1ı 

Tamırat yaptınlacak Bir garaı· yaptaulacak ratık muvakkat teminat ne kanunun 
Anliara Levazım Amirliii Satin tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliii Satm aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
1 - Kor birliklerinden yirmi se _ Alma Komisyonundan : reisliğine vermeleri lbımdır. 

kizinci tümen topçu alayı ihtiyacı i- 1 - 3. kor birliklerinden Lüle - Şartnameler 144 kuruşa Ankara ve 
çin Edirne'de Saray içindeki taş dı- burgazda tank taburu için bir adet ga- Haydarpaşa veznelerinde satılmakta 
varları mevcut dört tavlanın yeniden raj kapalı zarfla eksiltmeye konmuı- dır. (3736) 13760 

tamiri münakasası kapalı zarf usuliy- tur. z1·ya 1·ıe icleyen tabı makı'nesı· 
le 25. 8. 939 cuma günü saat 16.30 da 2 - Tahmin bedeli - lira olup mu· f 
yapılacaktır. vakkat teminatı 4208 lira 58 kuruş - ah nacak 

2 - tık pey parası 12195 lira 95 ku- tur. 
ruşutur. 3 - Eksiltmesi 23. 8. 939 çartamba Devlet Demiryolları Satın Alma 

3 - Şartnamesini görmek ve almak günü saat 16,30 dadır. Şartnamesini Komisyonundan : 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa- görmek ve almak isteyenler her gün Muhammen bedeli 10.000 lira olan 
tın alma komisyonuna müracaatla 10 Çorlu kor satın alma Ko. a müracaat- bir adet ziya ile çalışan tabı makinesi 
lira 95 kuruş mukabilinde alabilirler. la 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabi - 29. 9. 1939 cuma günü saat ıs.ıs de ka-

4 .....! İstekliler kanunun ikinci ve ü- lirler. palı zarf usulü ile Ankarada idare bi-
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- nasında satın alınacaktır. 
birlikte belli gün ve saatten bir saat me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Bu işe girmek isteyenlerin 750 lira
evel teklif mektuplarını Çorluda kor. cü maddelerinde istenilen belgeleriy- lık muvakkat teminat ile kanunun ta
satın alma .komisyonuna vermiş bu - le birlikte ihale gün ve saatinden en yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
lunmaları Yazımdır. geç bir saaat evetine kadar Çorlu kor nı gün saat 15,15 e kadar komisyon re 

(3633) 13595 satın alma komisyonuna vermiı bu - isliğine vermeleri lazımdır. 
• lunmaları lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara-

8 i r garaı yapt1rılacak (3634) 13596 da malze dairesinden, Haydarpaşa'da 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ekmeklik un ah nacak ~:~etııı;m ve aevk ~~~~:;ndenı~;!~tıla-

1 - Kayseride gösterilecek yerde Ankara Levazım Amirliği Satm 
bir garaj inşası kapalı zarfla eksiltme Alma Komisyonundan : 
ye konulmuştur. 1 - Mardindeki hudut Tb. için ı. 

2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 ku - 9. 939 cuma günü saat onda Mardin 
ruşutur. Muvakkat teminatı 4214 lira satın alma komisyonu ıarafından (240) 
53 kuruştur. ton ekmeklik un satın alınacaktır. 

3 - İhalesi 25. 8. 939 cuma günü 2 - Muvakkat teminatı (1620) lira· 
saat 16 da Kayseride komutanlık dai- dır. 
resinde satın alma komisyonunda ya- 3 - 2490 sayılı kanunun istedikle -
pılacaktır. rine göre taliplerin ı. maddede yazılı 

4 - İstekliler, bu işe ait şartname, gün ve saatten asgari bir aaaat evet 
keşif projesini Kayseri, Adana askeri evrakı müsbite ve teminat mektupla
ve Ankara, İstanbul levazım amirlik - rını komisyona göndermiş bulunmala
leri satın alma komisyonlarında 300 rı şarttır. 
kuruş mukabilinde alınabilir. 4 - Arzu edenlerin şartnameleri 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi görmek ve okumak üzere Mardin sa -
için mahalli nafıa müdürlüklerinden tın alma komisyonuna ya bizzat veya 
böyle büyük ölüçüde inşaat yaptığı - resmi vekillerinin müracaatları. 
na dair vesika ile 2490 sayılı kanunun (38fS" 'ı 13831 
2 ve 3 ünctl madddelerinde yazılı bel
geleriyle ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermiş o
lacaklardır. 

Postada gecikmeler kabul edilmi-
yecektir. (3632) 13594 

Nakliyat yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Boludaki kıtaatın ihtiyacı olan 

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

2 - İhale günü 23.8.939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

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

4 - İhale Ankara levazım imirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 2490 sayılı kanuna göre i&tenilen 

Kablo teli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya seferberlik müdürlüğü

nün ihtiyacı için (66) kilometrelik 
Y.ablo t~linin ı 1.8.939 günü yapılan 
temdit eksiltmesinde talip zuhur et
mediğinden bi;, ay içerisinde pazarlı
ğa bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesi Konya, Ankara İs
tanbul levazım amirlikleri satın alma 
komisyonluklarındadır. İstekliler o
kuyabilirler. 

3 - İlk pazarlığı 22 ağustos 939 
salı günü saat 14 de Konyada kolordu 
binası içindeki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (495) liradır. 
5 - İstekliler gün ve saatında mez

kQr astın alma komisyonunct11 hazır 
bulunmaları. (3855) 13818 

' -
Dahiliye Vekaleti 

Harta yapt1rılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Çorlu kasabası hali hazır hartala -
rının alımı iti eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

İşin mahiyeti: MeskQn saba Çorlu 
kadastro müdürlüğünden kopya edi
lecek vesaika göre he&aplanarak ter -
sim edilecektir. Ve 1-500 lik haritalar 
kadastral olacaktır. Gayri meskun sa
hanın yeniden haritası alınacak ve 
meskttn saha ile birlikte vüsati 310 
hektar olacaktır. 

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

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

at 15 de Çorlu belediye dairesinde 
toplanacak belediye eksiltme komiı -
yonu tarafından yapılacaktır. 

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

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

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

(3738) 1.3692 

-9-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -------------------------------

100 aboneli otomatik telefon 

santral memuru ahnacak 

Türkiye Demir ve Celik Fabrikalan Müessesesi 

Müdür'Dğünden : 

--------------------------- 100 aboneli otomatik bir telefon santralını idare, ti.mir := = ve bakımını müstakillen tedvir edebilecek evsafı haiz tec- := 
- rübeli bir telefoncu alınacaktır. = 
§ Verilecek ücret, alakadarın gösterebileceği kabiliyete gö-= 
=: re ayda 120 - 200 liradır. := = lstklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü§ 
:= veya 1ata·nbul Şubesinin Personel Servislerinden temin ede-:= 

bilecekleri İ§ talepnamelerini doldurarak tahsil ve hizmet E: = vesikalariyle birlikte bir istida ile doğrudan doğruya Kara- = 
= bük'te Müessese Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. = 
== 3021 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Kıtası Cinsi Miktarı M. Bedeli İlk Te. İhale T. S. ıekll 

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

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

2 - Evse!! ve .§er't;tini anlamak istiyenler her gün iş saatlerinde Edirne 
tümen satın alma k omisvonuna müracaat edebilirler. 

3 - İstek!ilerin !:;elli gün ve saatten bir saat eve! teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. 

4 - Ta1:plt"rin belli gün ve saatte ilk teminat akçeleriyle ve icabeden 
vesaikle bırlıkte Edırne tümen satın alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (3612) 13586 

Taze Üzüm ve Karpuz ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Ank:ua garnizonu için aşağıda cins ve miktarları ile hizalarında 

gösterilen tanmin b~deli ve ilk teminatları ile ihale günleri yazılı 35 ton 
Taze üzüm ile 55 ton karpuz açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - lstekhler belli gan ve saatte 2490 sayılı kanuna göre istenilen bel
ge ve teminatlariyle birdkte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo

nunda buL.ınmaları, 9.1rtn2meyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra 
komisyonda görebilirler. (3609) 13583 

Tahmin Be. İlk Tek. Miktarı İhale Gün Sa. 
4200,00 306.00 35.000 23.8.939 10,30 T. Üzüm 
2200,00 164.00 55.000 23.8.939 11,SO Karpuz 

2 ka em yiyecek ahnacak 
Ankara Leva:ınm Amirlifi Satm Alma Komisyonundan : 

Neresi için Cinsi Miktarı Tutarı Muvk. Te. lhale T. gUn Sa. 
alınacağı Ki. Lira 

Tekirdağ Makarna 95000 19,950 1,496 26.8.939 C.ertesi 12 
Tekirda~. Sa~e~ağ . ~2000 33,600 2,520 31.8.939 Perşembe 16 

1 - Tuml!n bırlıklerının senelik ihtiyaçları olan iki kalem yiyecek ka-
palı zarf usulıyle eksiltır.eye konmuştur. 

2 - İsteklılerin belli günde kanunun istediği vesikalarla Tekirdağı tü-
men satın alın-. komısyom.ına müracaatları ilan olunur. (3619) 13587 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, 

~uhammen ~edel ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve saatleri yazılı 
ıaıe maddesı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin askerlik şubesi üst katında askeri mahfelde satın 
alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar ayni günde açılış saatından bir saat evetine kadar kabul 
edilir. 

4 - Fzla bilgi edinmek istiyenler askeri aatın alma komisyonunda mev
cut olan şartnameleri her zaman görebilirler. 

Muhammen (3856) 13819 
miktar bedeli İlk T e. 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. İhale günU saat şekli 
Sadeyağı 14400 15120 00 1134 00 2 Ey. 939 cumartesi 11 K. z.arf 

Yulaf veya arpa ile 
sadeyağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 
Muham. Muham. 

İhalenin M. teminat tutarı Fiyatı miktarı 
saatı gunu tarihi nevi Lira Kr. Lira K. Kr. sa. kilo cinsi 
15 de çarşamba 6.9.939 kapalı zarf 2349 00 31320 00 4 00 783000 arpa 

veya yulaf 
16 da çarşamba 6.9.939 kapalı zarf 1228 50 16380 00 97 50 16380 Sade-

yağı 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın cins ve 
miktarı muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminatı, nevi ta
rih; gün ve saatı yukarıda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon Lv. müdürlüğünde her gün görülebihr. 
4 - Kapalı zarf münakasaııına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 

2490 &ayılı kanundaki vesikalarla beraber ihale saatından evel satın alma 
komisyonuna vermiş olmaları. (3854) 13817 

Satılık ankaz 
Belediye imar Müdürlüfünden: 

Mahalleai Adaaı Parseli Muhammen bedeli 

Duatepe 285 36 (60) Lira 

.. " 9 (30) .. 
Yukarda ada ve parselleri yazılı iki ahıap hanenin enkazı 24·8·939 tari

hine müsadif perşembe günü saat 15 te ihale edilecektir. Taliplerin .% 7,5 
teminat akçeleriyle birlikte İmar Müdürlüğiinde müteşekkil alım, satım 
~omiayonuna müracaatları illn olunur. (3678) 13624 



~-~ıo~-~~-:----:~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~-=u~~~· =u~s:..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11.s.193~ 

.:!11111111111111111 İLAÇ LA R 1N1Z1 1111111111111111~ Ankara Devlet Konservatuvarının Mü- .:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
= . nden yaptırınız. Avrupa ve := • k T .1 = Sakarya Eczanesı yerli ilaçlar her c;etidini (Ko-:: ZI ve emsı k1sımlar1111n muhtelif ŞU-
: dak) marka rontken filmlerinin tazeıini ehven olarak ecza· := b 1 
§ hanemizde bulabilirsiniz. İt Bankaaı karşısında. Tele- = e erine imtihanla paraSIZ yatıh Ve 
:= fon: 2018 3019 := 
-::n1111111111111nınnınn1111111n11111111111111111111111111111111m11111111fF para h yatısız kız ve erkek 

talebe ahnıyor 
Muhtelif yiyecek ahnacak 

Ankara Okulları Satın Alma Komisyonluğuna 
Muhammen F. Tutarı Muvakkat T. İhale 

Erzak cinsi Miktarı Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. tarih ve saat 

Sadeyağı 

Kurtı soğan 
İnce tuz 
Pastırma 

Salça 

29200 Kg. 105 30660 2299 50 19-VIII-1939 10 

Kuru faı.ulya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 

36100 .. 
10500 .. 
530 " 3430 .. 

13500 " 36100 " 20 .. 
250 " 

5400 " 7300 " 

7 2527 
7 735 

70 371 
35 1200 50 
18 2430 
8 2888 

100 20 
360 900 

17 918 
15 1095 Barbunya fasulya 

Bulgur 
Vanilya 

3725 " 490 paket 
12 447 
10 49 

1465 68 62.5 19-Vlll-939 
10.30 

Kuru sarmısak 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Sebze (konserve) 
(bir kiloluk) 
Kuru bamya 
Börülce 
Şeftali konserve 
Soda 
Zencefil 
Tarçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 
Kur? bezelye 

514 Kg. 
57 .. 
31 

" 2080 .. 
1160 " 20 

" 98 .. 
4150 kutu 
350 Kg. 
880 .. 

1410 kutu 
17860 Kg. 

13 " 18 " 64 " 22 " 
40 .. 

1235 .. 

30 1 154 20 
120 68 40 
50 15 50 
15 312 
15 174 

160 32 
140 137 20 

31 1286 50 

110 385 

20 176 

75 1057 50 

9 kr. 1607 40 

200 26 

240 43 20 

130 83 20 

250 55 

100 40 

25 308 75 --
19542 35 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ihtiyaç miktarı eksiltme şartname
ıine göre ,komisyonumuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarf su
retiyle münakasaya konulmuş ve her partinin teminat miktarı ile ihale ta

rih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 
2 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat teklif 

edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler 

kabul edilmiyecektir. 
3 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden 

aşağı olacaktır. 
· 4 - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat Okulunda toplanacak komisyon 

huzurunda belli gün ve saatte yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası ve 2490 aayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret· 
hane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı ıartlar içinde noterlik· 

ten alma vekaletname ile komisyona baJ vurmaları. 
6 - Kapalı zarf eksiltmelerinin yukarda sayısı yazılı kanunun 32 ve 

33 üncü maddelerine uygun olması lazımdır. 
7 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankara'da Mektepler 

Muhasebeciliğinde komisyon katibine baş vurabilirler. (3483) 13456 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııa.. - -E SAÇ BAKIMI GUZELLlClN EN BiRiNCi ŞARTIDIR : ------- PETROL NİZAM 
--------: Kepekleri ve ıaç dökülmesini tedavi eden teıiri 

: mücerrep bir ilaçtır. 
------

: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer 
';1111111 NlZAMETTlN DiLER TAKSIM Eczaneıi 501411 11111 F 

--

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. -- ---~ İnşaat ilônı ~ - -- -- -
~ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü- ~ - --§ essesesi Müdürlüğünden : :: - -§ 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeueıesi = = mühendiı ve memurları için :;: 
5 · 50 adet 4 odalı ev = 
5 1 Müdür evi = -5 1 Altı daireli apartman := 
5 1 Hastahane = -§ intaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf uıuliyle ekıilt- = 
= meye konmuştur. :;: 
§ 2 - ltbu intaatm muhammen ketif bedeli 638,969.19 :;: = liradır. =: 
5 3. _ Ekıi]tme eVTakı 17.50 lira mukabilinde Ankara'da := 
§ Sümer Bank muamelat şubesinden, latanbul'da Sümer : 
:E Ban şubesinden, Karabükte Demir .. ve Çelik Fabrikaları § = Müeaseıeıi Müdürlüğünden alınabılır. := 
§ 4. _ Ekıiltme 18.8.1939 cuma günü sa~t 16 da Karabük- E: 
:;: te Demir ve Çelik Fabrikaları Müe11eıeıınd~ Y8:pılacaktır. §§ = 5. - istekliler teklif evrakı meyanına tımdıye .kadar =: 
§ apmış oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerıne ve = 
:E ~angi bankalarla muamelede bulunduklarına dair veıika- ~ 
:= tarını koyacaklardır. . E: 
5 6. - Muvakkat teminat miktarı 29.300.- lıradır. . : 
:E 7. - Teklif mektup]arını havi ~arflar ~apalı ol~rak ıh~- § = 1 .... a t 15 e kadar Karabük le Demır ve Çelık Fabrı· = 
- e gunu s a . p ·ı .. d ·1 -:E kaları Müeaaeıesine teslim edilecektı~. oıta 1 e g~n erı en :;: 
:= tekliflerin nihayet ihale saatin~en hır ıaat evvehne kad~r :: := gelmiş ve zarfların kanuni tekılde. kapatılmıt olmaaı l~- :;: := zımdır. Postada vaki olabilcek gecıkmelerden dolayı Mu- -= eneıe hiçbir meıuliyet kabul e~emez. . . v• 
5 8. _ Bu inşaatı Müesseıe talıplerden dıledıgıne vermek _ 
5 ve yahut münakaıayı hükümıüz saymakta t~amen ıer- :E 
§ beıttir. 2955 § 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

Musiki MuaJlim Mektebi Müdürlüğünden 

istenen vesikalar: 
. 1. .~angi fUbeye girmek istediğini 

bıJdmr bir dilekçe 
2. Tahsil derecesini gösterir vesika 
3. Nüfus tezkeresi yahut tasdikli 

sureti (parasız yatılılar için türk tabi· 
iyetinde olmak şarttır) 

4. Aşı kağıdı ve sıhat raporu 
5. Hüsnühal vesikası 
6. 4,5x6 boyunda 6 fotoğraf 
7. Noterlikten tasdikli taahhütname 

ve kefaletname (yatısız talebeden is
tenilmez) 

(kefaletname ve taahhütname su • 
retleri konservatuvar direktörlüğün • 
den istenilecektir) 

Muhtelif ~ubelerin kaqul şartları: 
Müzik kısmı: 

Piyano ve bütün orkestra sazları i
çin: 

1. En az ilk mektep mezunu olmak 
(yatısız talebe ilk tahsilini bitirme -
den de kabul edilir) 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi 

hususiyetlere malik olmak 
4. İlk sınıf yaş hadleri: 
Piyano ve yaylı sazlarda en az 9, en 

çok 14 
Kontrabas için, nefesli ve vurma 

sazlar için en az 12, en çok 18. 

Kompozisiyon: 
Armoni sınıfı: 
1. En az orta okul mezunu olmak 
2. Müzik nazariyatı ve pratik armo

nide kafi derecede bilgili olmak 
3. Her hangi bir müzik enstrümanı

nı, tercihan piyanoyu yeter derecede 
çalmak. 

4. Kompozisiyona kabiliyetli oldu
ğunu ispat etmek 

Şan kısmı (Opera muganniliği, ko -
~ muganniliği, konser muganniliği) 

(Sonuncu yat111zdır) . 
1. En az orta okulu bitirmiş olmak 

N O T : Doğrudan doğruya koro 
muganniliği mesleğine talip olanların 
ilk mektep mezunu olmaları da kafi
dir. 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. sesı gazcı oıma 

4. Yaş haddi: kızlar için en az 16, en 
çok 20, erkekler için en az 17, en çok 
21. 

N O T : Fevkalade bir seı ve mü· 
zik istidadına sahip olanın en çok 

yaş haddinin üstünde yahut en küçük 
yaş haddinin bir altında olması caiz 
ve en az ilk mektep mezunu olması ka· 
fi görülebilir. 

5. Konuşma, işitme, görme uzuv]a. 
rında ve vücutlarının teşekkülatında 
hiç bir arıza olmamak. 

Temsil şubesi: 

1. En az orta okul mezunu olmak 
2. Yaş haddi: en az 16, en çok 21 dir. 

(Fevkalade bir temsil kabiliyetine 
malik bulunanlar en çok yaş haddinin 
üstünde de olsalar kabul ediJebilir -
ler.) 

3. Konuşma, işitme, görme uzuvla
rında ve vücut teşekkülatında bir a • 
rıza olmamak 

4. Seçim sınavı: 
Aranılan belli başlı vasıflar: 

a) Düzgün ve serbes konuşma, gör· 
düğü veya okuduğu bir şeyi anlatma 
kudreti; 

b) Okuduğu veya gördüğü bir ti· 
yatro piyesi içerisinden seçilecek. bir 
rolü yapabilmek; 

c) Sınav komisyonunca verilecek 
bir rolü yapabilmek. 

UMUM! NOT: .,., ,,,.,,. .. 

Ankara devlet konservatuvarı; lise, 
yüksek ve ihtisas devrelerine ayrıl -
mıştır. Mezunlar devlet artisti olarak 
bareme dahil olacaklardır. 

Devlet Konservatuvarına girmek is
ti yenlerden yukarıdaki şartları haiz 
olanlar, 1 eylül 1939 tarihine kadar 
bütün vesikalarını noksansız olarak 
konservatuvar direktörlüğüne verme
lidirler. 

Kabul imtihanları, 1 eylül 1939 tari
hinden 8 eylül 1939 tarihine kadar 
Ankara'da devlet Konservatuvarında 

ve 15. eylül 1939 dan 23 eylül 1939 ta
rihine kadar lstanbul'da Galatasaray 
lisesinde yapılacaktır. 

Taliplerin verecekleri dilekçede bu 
iki yerden hangisinde imtihana gir • 
mek istediklerini açıkça yazmaları 1a· 
zımdır. 

"K..- ,. 1IAıA' .,.._....... ............ 

ihzari birinci sınıf talebeleri-§ubat ve 
haziran aylarının ilk haftalarında ele· 
me imtihanına tabi tutulurlar. Bu im· 
tihanların her hangi birinde muvaffak 
olamıyanların konservatuvarla derhal 
alakaları kesilir. (3261) 13320 

Yol tômiratı 
latanbul Belediyesinden : 
İlk teminat Keşif bedeli 

1726,29 23017,19 Kartal • Yakacık yolunun asfalt ta· 
miratı 

1465,12 19534,89 Erenköy • İçerenköy • Bostancı • 
Kazasker cami yolu esaslı tamiratı 

Keşif bede:i ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 
kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 24. 8. 939 perşembe günü saat 
15 de 1stani.ıul belediyesi daimt encümeninde yapılacaktır • 

Kartal - Yakacık yoluna ait şartnameler 115 kuruş mukabilinde nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. Diğeri zabıt ve muamelat müdürlüğü kalem.in
de bedelsiz olarak görülebilir. Taliplerin ihaleden sekiz gün evel müra
caatla 1sta.1bul nafıa müdürlüğünden alacakları fennt ehliyet 939 yılına 
ait ticaret odası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
İstanbul belediyesi da1mi encümenine vermeleri. (3816/ 3544) 13572 

Kayt ve kabul muamelesi 
• 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
939 - 940 ders ıenesi için alınacak talebenin kayıt muameleıi 

1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacakttt. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak iıtiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün ıaat 9.12 ve lJ.16 ya kadar mektebe müra· 
caatları. (5850·3562) 13540 

Harta ve Proje işleri 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumundan: 

Manavgatın Ulan, Nifrit ve Sorkun ovalarının sulan· 
ması için harita almma11 ve proje tanzimi iti kapalı zarf 
uıulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli T. L. 6300.- (Altı bin üç yüz) lira· 
dır. 

Eksil~e 28 Ağustoa 1939 pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Zıraat ltletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat T. L. 473.- (dört yüz yetmit üç) li
radır. 

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat ltletmeleri Kurumu in· 
şaat Serviıi ve Ziraat Vekaleti Su İtleri Müteha1111lığm. 
dan alınabilir. (3351) 13317 

1 Ecnebi memleketlere 1 
~ talebe gönderiliyor 1 = ~ 
~ Maden tetkik ve arama Enstitüsü ~ 
~ ~ 

=Genel Direktörlüğünden : ~ = ~ = I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- ~ 
de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- ~ = çilecektir. ~ = ~ = II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: ~ 

~ a) Türk olmak, ~ 
= b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve aı- ~ 
= bati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) ~ = ~ = c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış ~ 
:= bulunmak, ~ 
_ d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. ~ = ~ _ III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: ~ 
: a) Nazari hesap, ~ = b) Cebir, ~ - ~ = c) Hendese, ~ = d) Müsellesat ~ 
~ e) Fizik ~ = f) Kimya ~ = g) Jeoloji ~ 
- i) Ecnebf bir dil. ~ = ~ = IV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- ~ 
:= raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, ~ = kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. ~ = ~ = Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceg~i memleket, müsa- ~ 

' ~ := bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve ~ = alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- ~ = kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. ~ - ~ := V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin ~ = bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-~ 
:= ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- ~ 
:;: ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. ~ - ~ - ~ = VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve ~ 
- mühlet şunlardır: :=:; = :::; - a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi; 4 Eylül 1939. :::; = b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. ~ 
= c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. ~ = ~ 
: VII. - TaJiplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- ~ 
:= sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların ~ 
E: tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü· ~ 
E: racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- ~ 
:;: lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmi§ o- ~ = lan günde öğleden evel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke· ~ 
:;: zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 ~ 
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Dünyamn en eıki ve en eyi tırat bıçağıdır 

Ankara' da sallı deposu : K 1 G 1TÇ1 M. NEDİM İ REN GÜN 
Yeni hal No: 1 • 59 Tl: 2246 1343 

Devlet Demiryollan tekaüt sandığı Müdürlüğünden: 
Lise veya orta mektep mezunlarından bir memur alına

caktır. Taliplerin askerliğini yapmış olması şarttır. Müsa· 
baka günü ve diğer tartları öğrenmek iıtiyenler aşağıdaki 
adrese müracaat etmelidir. 

Ankara Garı civarında dairei mahıusasında Devlet De· 
miryollan Tekaüt Sandığı Müdürlüğü. 3060 
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dede yazılı saatten bir saat eveline ka lık kısmında harita ve imar planı 
dar komisyon reisliğine makbuz muka Şose inşası ve smai imalat yaptırılacağından bu harita ve p -

. . -

b!linde verilecektir. Posta ile gönde - Zonguldak Valiliğinden : lanın kaça çıkacağı hakkında mahal . 
rılecck mektupların nihayet üç.üncü Zonguldak vilayeti içinde Zongul- linde keşif yapacak bir mühendis veya 
maddede yazılı saate .. k~~ar gelmış ?1- dak kilimli yolunda yapılacak 70347 salahiyetli fen memurunun bu işe ait 
?1~sı ve dış zarfın muhur mumu ıle lira 61 kuruş muhammen keşif bedelli teklif mektnularının şerefli Koçhisar 
ıyıce kapatılmış bulunması şarttır. yeni şose ve sınai imalatı işi kapalı belediyesine göndermeleri ilan olu -

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

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

Adliye Vekôleti . . . 

Torna ve tesviyeci aranıyor 
Harta Genel Direktörlüğünden: Postada olan gecikmeler kabul edil - zarf ve vahidi fiyat usulü ile eksilt _ nur. 

Muvakkaten harta genel direktör1ü
ğ ı tamirhanesinde çalıştırılmak tizcre 
(2J torna ve tesviyeciye ihtiyaç var -
dır. Taliplerin direktörlüğün altıncı 

mcz. · (~182/3775) 13731 meye konulmuştur. 
Eksiltmesi 21. 8. 939 günü saat 11 

Kapah zarfla inıaat eksiltme ilam de Zonguldak vilayeti daimi encüme 
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna 

Kazova 
ğünden : 

İnekhanesi Müdürlü- mesi ve buna milteferri diğer evrak 

{3819) 

Elektrik tesisa tı 

yaptı rı lacak 

13773 

ubesine müracaatları. 
(381S) 13778 

~ Vilôyetler 

Apartman inşa 

ettirilecek 

1 - Tokat vilayetinde Turhala al 
tı kilometre mesafede ziraat vekaleti 
Kozova inekhanesinde yaptırılacak o
lan {63067) altmış üç bin altmış yedi 
lira beş kuruş keşif bedelli No. 1 No. 
2 inek ahırları ve hizmet hayvanı ahı
rı ile bunlara ait sıhi tesisat kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 
imi encümen kaleminde görülebilir 
Muvakkat teminat (4767) liradır. 

Eksiltmeye girmek isteyenle 
rin ihale gününden sekiz gün evet 
Zonguldak vilayetine müracaat ede 
rek vilayet makamından alınmıı mü 
teahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret 
odasından bu yıl içinde alınmış vesi -

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık 

kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri -
leceğinden keşif bedelini yapmak ü -
zere isteklilerin teklif mektuplarının 

1erefli Koçhisar belediyesine gönder
meleri ilan olunur. 

13774 (3820) 

Harta yaptınlacak 

l\dana Vakıflar Müdürlüğün
den : 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

Projeler; keşifnameler ve keşif hü
liisaları; fenni umumi şartname; ek -
siltme şartnamesi: bayındırlık işleri 
genel şartnamesi yapı işleri umumi vı: 
fenni şartnameleriyle mukavele pro 
jesi ve bunların merbutu. 

ka ve teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını yukarda yazılı günde 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
daimi encümen reisliğine vermeleri 

Nazilli Belediye Riyasetinden: 
Nazilli belediyesince şehrin 1/2000 

mikyaslı imar hartası mevcut aşağı 
Nazilli kısmının 1/1000 mikyaslı tes • 
viye münhanili hartasiylc meskun ve 
1ayri meskun 120 hektarlık sahasının 
~ /500 mikyaslı hali hazır kadastro ve 
ıartalarının alımı işi 2490 No lu ka

nun hükümlerine göre kapalı zarf u-

Kapalı zarf usuli ile bina inşaatı ek
siltme ilanı: 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanada hilkümet caddesinde 

ve kız lisesi karşısındaki vakıf mahal 
üzerine olbabtaki projesine göre a -
partman inşaatıdır. 

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

3 - Keşif bedeli (40439) lira {98) 
kuruştur. 

4 - Bu inşaata ait fenn~ evrak şun
lardır : 

A) Fenni şartname, 
B) Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C) Eksiltme şartnamesi, 
D) Proje. 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara

da vakıflar umum müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünden, fstanbulda İstanbul 
vakıflar başmüdürlüğünden. Adana -
da Adana vakıflar müdürlüğünden 2 
lira iki kuruş mukabilinde alınabilir. 

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

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

A) 1939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

B) İhale tarihinden en az sekiz gün 
evel Adana nafıa müdürlüğünden, An 
karada vakıflar umum müdürlüğü in
saat müdürlüfündcn, İstanbulda va
k_ıf_lar başmüdürlüğünden ve diğer 
vılayctlcrde nafıa müdürlüklerinden 
alınmış ve en az (35.000) liralık tek 
bir bina inşaatı yapmı~ ve muvaffak 
olmuş bulunduğunu bildiren yapı mü
teahhitliği vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü 
hcndisi olması veJ a bunlardan biri ile 
müştereken teklit yaptp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri §arttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapa
lı zarfın ihzarında ve teklif mektup
larının yazılmasında ve bu zarfların 
tevdiinde ve posta ile gönderilme • 
sinde 2490 numaralı kanunun 32, 33, 
34 üncü maddelerine harfiyen riayet 
etmeleri lazımdır. 

(3737) 13691 

İmar tatbikat pilanlan 
yaptırılması pazarlık ilanı 

Sıvas Belediye Riyasetind en : 

3 - Eksiltme 25 ağustos 939 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 15 de To 
kat veteriner müdürlüğünde müteşek
kil komisyon huzurunda yapılacak . 
tır. 

4 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 
(4403) lira 35 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmeleri içirı 

isteklilerin 4403 lira 35 kuruşluk mu
vakkat teminatı vermiş olmaları vt: 
2490 sayılı artırma; eksiltme ve ihale 
kanununda yazılı vesikaları ve eksilt
me gününuen en az sekiz gün evel 
müracaat edilmiş olmak şartiyle bu 
iş için nafıa müdürlüklerinden alın -
mış ehliyet vesikac;iyle bu iliı.ndan mü 
ahhar tarihli ticaret odası vesikası ib
raz etmeleri lazımdır. 

6 - Bu işe ait keşif; proje; şartna
meleri ve diğer evrakı görmek ve iza
hat almak isteyenlerin Tokatta inek
hane müdürlüğüne, Ankarada Ziraat 
vekaletinde veteriner işleri umum mü 
dürlüğüne müracaat etmeleri. 

7 - Teklif mektupları yukarıda '3 
cü maddede yazılı ihale saatinden bir 
saat evcline (saat 14 de) kadar vcteri 
ncr müdürlüğünde müteşekkil komis· 
yona getirilecek ve komisyon reisine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek teklif mektupları
nın nihayet tayin olunan saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfların mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul olunmaz. (3821) 13775 

Kaloriler f amir ertirilecek 
Zon guldak Defterdarlığından 

Zonguldak vilayeti hükümet kona . 
ğında yapılacak (12500) lira muham -
men keşif bedelli kalorifer tamiri işi 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyatla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4. 9. 939 pazartesi günü 
saat 16 da Zonguldak vilayet defter -
darlığında toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak vilayet defterdarlı
ğında ve viliiyct nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

1 - Şartnamelerdeki kayda göre u
mumi ve fenni şartnamelerdeki kay -
da uygun olarak müteahhit takibat 
projesi ihzar ve hesabatı yapacak ve 
montaj başlamadan önce nafıa vekale
ti kalorifer mütehassıslarından birini 
getirip harcırahı vesair masraflarını 

kendisi vermekle beraber tatbikat pro 
jesini yerinde kontrol ve tatbik etti -
recektir. 

il5n olunur. (5923) 13602 

, G; ve inhisarlar V. 

ı eraküm havuzu 
inşaatı 

Ankara inhisarlar Başmüdürlü-

ğünden : 
1 - Çoğul tuzlasında dört teraküm 

havuzu inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme ve ihale 1.9.939 tari
hinde saat 16 da bankalar caddesin
de kain inhisarlar idaresi binasında 
ve baş müdür odasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (42789) lira 
70 kuruş, muvakkat teminatı (3209) 
lira 23 kuruştur. 

4 - İsteklilerin diplomalı yüksek 
mühendis veya yüksek mimar olma -
lan, olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracaklarını noterlikten musaddak 
bir taahhüt kağıdı ile ilk ev~l temin 
etmeleri ve en az otuz bin liralık in
şaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 

olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 
lazımdır. 

5 - Yukarıda yaz ılı vesaik a.sılla

riyle birer suretlerini ihale gününden 
sekiz gün evetine kadar baş müdür
lüğümüze ve yahut lstanbul'da inhi
sarlar umum müdürlüğü tuz fen şu
besine bizzat veya bilvasıta tevdi et
mek suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet 
vesikası almaları icap eder. 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 
ve idari şartnameleri İstanbul'da Ka
bataş'da inhisarlar umum müdürlüğü 
levazım müdürlüğünde ve Ankara'da 
inhisarlar baş müdürlüğü tuz fen şu
besinde bulunmakta ve isteklilere 214 
kuruş bedeli mukabilinde verilmek -
tedir. 

7 -İsteklil~rin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
kapalı zarf teklif mektuplarını te -
minat mektup veya makbuzu ile re
ferans ve diğer vesikalarını en geç bel 
li gün ve saatten bir aaat eveline ka
dar komisyon başkanlığına vermele
ri, 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (3679) 13714 

/ 

Kazalar 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu 
işin bedeli keşfi 3000 liradır. Muvak
kat teminatı 225 liradır. Eksiltme 21. 
8. 939 pazartesi günü saat 16 da Na
zilli belediye binasında belediye encü 
meni tarafından yapılacaktır. Teklif
ler tayin edilen günde saat 15 şe ka . 
dar Nazill belediye reisliğine verilme 
si veyauht posta ile bu saatten evci 
gönderilmiş bulunması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin bu işe benzer iş yaptıkta· 
rına dair almış oldukları vesikalara 
istinaden ihale tarihinden 8 gün evci 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait tica· 
ret odası vesikalarını teklif mektup . 
!arına koymaları lazımdır. 

(5928) 13601 

Komple kof ye priz ve boru de'me 
alatı alınarak 

Adapazarı Belediye Reisliğin -
den : 

" 60 = 231 Adet 

- 80 = 600 .. 
- 90 = 305 

" 100 = 242 

• 125 = 93 

- 150 = 35 
" 

" 175 = 19 " 
d 200 = 10 .. 
" 225 = 27 .. 
" 250 = 24 

" 275 = 18 .. 
" 300 - 32 .. 

1636 
Kolye kutuları ve miktarı yukarıda 

ve evzaf saircsi şartnamesinde yazılı 
olduğu üzere Adapazarı belediyesi si.ı 
tesisatı için 1636 takım Buşakla Tij ve 
sair tcferruatiyle birlikte komple ola
rak kolye priz ve ayrıca iki adet maa
teferruat boru delme alatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. t 
hale tarihi 18 Eylül 1939 pazartesi gü
nü saat on bestedir. 

Muhammen ~bedeli 9986 lira ve temi
natı muvakkate akçesi 748 liradır. 

Fazla tafsilat almak isteyenler bele 
diyeden şartnamesini talep edebilir -
lcr. Talip olanların artırma ve eksilt . 
mc kanunu hükümleri dairesinde mu
ayyen vaktinden bir saat evci teklif 
mektuplarını Adapazarı belediye en
cümenine göndermeleri ilan olunur. 

{6069/3717) 13718 

Pazarlıkla harta yaptmlacak 

3 - İlk teminatı 937 lira SO kuruş Kamyonet alınacak 
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün Adliye Vekaletinden : 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 1 _ İstanbulda adli tıp işleri umum 
komisyonundan bedelsiz olarak alına-

müdürlüğünc teslim kaydiyle ve prt-
bilir. . d k' f .. b' d t ··1·· 

5 
M'" k · kl · 2490 namesın e ı evsa a gore ır a e o u 

- una s~y~ g.ırec~. :rı~. ve deli nakline mahsus kamyonet ek-
sayılı kanunun ıkıncı ve uçuncu mad- .

1 
. 1 1 akt . .. . . . sı tme suretıy e a ınac ır. 

delerın~e gostcrılen v~saıkle te~ıunat 2 _ Eksiltme Ankara: Yenişehır 
ve teklıf mektuplarını ıhale ıaatınden t . hk · b' da adl·ıye . emyız ma emesı ınasın 
bır saat evel M. M. V. satın alma ko- V k"I · 1 da" ··d·· l"ğ'" e a ctı evazım ve ıre mu ur u u 
misyonuna vermeleri. 

13468 
odasında toplanacak komisyon tara -

{3500) fından yapılacaktır. 
3 - Alınacak tahmin edilen bede • 

l00.000 Çif kundura münakasası H 2620 liradır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek ta -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- !iplerin tiahmini bedelinin %7,S ğu o-
misyonundan : lan 196,50 lira muvakkat teminatın 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi- mabuzu mal sandığına tevdi olundu -
yatı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan ğunu mübeyyin makbuz veya banka 
(200.000) iki yüz bin çift kundura ka- oektubu ile birlikte komisyona mü -
palı zarf usuliyle münakasaya kor.ı.:1- racaatları. 
muştur. 

2 - İhalesi 2 eylül 939 cuma gü?N 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (41350) kırk bir 
bin üç yüz elli liradır:. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (47) kırk 
yedi lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
ı]elerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
belıcmehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. toatın alma KO. nuna vermeleri. 

(3846) 13816 

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

6 - Talipler şartnameyi Ankarada 
vekalet levazım ve daire müdürlüğün
den, İstanbulda adli tıp işleri umum 
müdürlüğünden her zaman parasız o
larak alabilirler. 

(3760) 13704 

Askeri Fabrikalar 

fönkkalede yaphrtlacak inıaat 
20.000 (ift (İzme münakasası 

Askeri Fabrikalar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· dürlüğü Merkez Satın 

Umum Mü
Alma Ko-

misyonundan : misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 
olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 4 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8680) sekiz bin 
altı yüz seksen liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (743) yedi 
yüz kırk üç kuruş mukabilinde M. M. 
S. alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3845) 13815 

Bir er pavyonu re 
cephanelik yapt11dacık 

Keşif bedeli (1468) (38) kuruş olan 
yukarıda yazılı inşaat askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 1-9-1939 cuıtı.a gü
nü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname (8) kuruş mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talıp
lcriıi muvakkat teminat olan (l 10) li
ra (13) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddeierindeki vesaikle 
muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (38;)3) 13834 

Zincir alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satm Alma 
miayonundan : 

Bakla ebadı 

Mü
Ko . 

32 Metre zincir 82,5 X 22,5 X 15 mm. 
32 .. ,, 110 x 30 x 20 .. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 16 ,. ,, 154 X 42 X 28 ,, 
misyonundan : 

1 - İzmirde bir er pavyonu ve iki 
cephaneliğe muayyen günde talip zu
hur etmemiş olduğundan yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 38.261.22 lira olup ilk te
minat miktarı 2870 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.9.939 
salı saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve planları 195 
kuruş mukabilinde alınabilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları
nı ihale saatinden bir saat evclinc ka
dar komisyona vermeleri. 

(3879 ) 13829 

Resme gorc. 
Tahmin edilen bedeli (350) lira o -

lan yukarıda yazılı dört kalem zincir 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 28. 
8. 939 pazartesi günü saat 16 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna -
me parasız olarak komisyondan veri -
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(26) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vcsikasiyle mezki'ır 
gün ve saatte komiL'yona müracaatla 
rı. (3793) 13740 

Yedi kalem bez ve kolan ahn~fak 
250 Ton sömikok alınacak Askeri Fabrikalar Umu m Mü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
M. M. V ekaleti Satın A lma K o- misyonundan : 

misyonundan : 
1 250 ton sömikok kapalı zarf ile Tahmin edilen bedeli (9825) lira o-

10 Ağustos 1939 tarih perşembe gü
nü saat 14 de ihale edileceği Ulus ga
zetesinin 6. 8. 939 - 9. 8. 939 tarihli nüs 
halarında ilan edilmiş olan Sivas ıch
ri tatbikat planı işine talip çıkmadı
ğından mezkur iş aynı §crait tahtın -
da bir ay zarfında talibine ihale edile-
cektir. (6313/ 3875) 13827 

2 - Projeye halihazır tesisatın işe 
yarayan ve yaramıyan kısmlarına ait 
bir de liste bağlıyarak tasdik ettire • 
cektir. 

Arfeziyen kuyusu aramı 

ameliyesi 
Şerefli Koçhisar Beled iyesinden : 
Kasabanın muhtelif yerlerinde ar

teziycn kuyusu arama ameliyesi yap
tırılacaktır. Taliplerin bu husustaki 
teklif mektuplarının Şerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri ilan olu -

V ezirköprü Belediye R iyasetin
den : 

80 hektar meskun 30 hektar gayri 
meskun vüs'atinde tahmin edilen Ve
zir köprü kazasının hali hazır harita
ıı alımı 30-7- 1939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen lan yedi kalem bez ve kolan Askeri 
bedeli 6125 lira olup ilk teminat mik Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
tarı 460 liradır. satın alma komisyonunca 28. 8. 1939 

İki dersaneli pavyon yaptmlaca~ 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 

1 - (273S5) lira 40 kuruş keşif tu -
tarlı vilayet merkezinde jandarma o -
kuluna ilave edilen iki dersaneli pav -
yonun inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak 
şunlardır: 

si. 

111, 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti genel şartname 

E - Hususi şartname 
F - Projeler metraj, keşif hiilasa . 

İsteyenlere bu şartname ile evrakla
rı nafıa dairesinde görülebilir. 

3 - Eksiltme 29. 8. 939 salı saat 
14 de nafıa dairesinde müteşekkil ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcklilerin muvakkat teminat mukabili 
(2051) lira 6S kuruş vermesi ve bu işe 
mahsus olmak üzere eksiltmenin ya • 
pılacağı günden en az sekiz gün evel 
tarihli bir istida ile nafıa komisyo -
nundan verilecek ehliyet vesikasını 
ibraz etmesi şarttır. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü mad-

3 - Bu işler için ihale bedelinden 
ba~ka müteahhide bir bedel varilmi -
yccektir. 

Muvakkat teminat (937) lira 50 ku
ruştur. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin iha 
le gününden sekiz gün evci bir istida 
ile Zonguldak vilayetine müracaat e
derek vilayet makamından alınmıs 
müteahhitlik ehliyet vesikasiyle tica: 
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve 
sika ve muvakkat teminatları ile bir . 
likte teklif mektuplarını yukarıda ya
zılı günde ihale saatinden bir saat e
velinc kadar makbuz mukabilinde ek
ıiltme komisyonu reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (6299/ 3876) 13828 

Mezbaha binası yaphrılacak 
Maltepe Belediye Riyasetinden: 

21. 8. 939 pazartesi günü saat 15 de 
Maltepe belediyesi daimi encümen o
dasında proje ve keşfi mucibince yap
tırılacak mezbaha binasının işçilikle
ri açık eksiltmeye konulmutşur. 

İıtcklilcrin en az "3000" liralık bu 
işe benzer iş yaptığına dair idarelerin 
den almıı oldukları vesikalariyle 21. 
8. 939 pazartesi günü saat ıs de Mal -
tepe belediyesinde müteşekkil daimi 
encümene müracaatları ilan olunur. 

(6312}'3874) 13826 

nur. (3818) 13772 

Harita yaptırılacak 
Develi Belediyesinden : 

Develi kasabasının 170 hektarlık 
meskun ve gayrimeskun sahasının 
hali hazır haritalariylc bunu çevrele
yen 60 hektarlık araziyle 230 hektara 
varan sahanın 1/4000 mikyaslı mUn
hanili takeomctrclik hartasının alımı 
işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 4600 liradır. 
Eksiltme 1 eylül 939 cuma günü sa

at 15 de Develi belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 34S liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden it· 
tirak vesikası almaları U.zımdır. 

Şartnameler Develi belediyesinden 
ve Ankarada belediyeler imar heye -
tinden parasız olarak alınabilir. 

Taliplerin tayin edilen günde bele
diyede bulunmaları ilan olunur. 

(6286/ 3867) 13824 

Harf a ve imar planı yaphrllacak 
Şerefli Koçh isar Beled iyesinden : 
Kasabanın mesk ün ve gayri 

mcskün tahminen altmıı hektar • J 

Muhammen keşif bedeli (2300) lira 
~ır. Muvakkat teminat akçesi (172) 
lıra (50) kunı~tur. İhale belediye da
imi encümeni tarafından yapılacak -
tır. 

Bu ite ait şartnameler Vezir köprü 
belediyesinden parasız olarak alınabi
lir. 
İhtisaıı muaaddak taliplerin günün 

den evel Vezir köprü belediye reisli
ğine müracaat eylemeleri. 13836 

Makinist aranıyor 
Çay Beled iye sinden : 
(Elli) lira ücrele ıu i le müteharrik 

elektrik tesjsatı için bir makinist a -
r~~ıyor, taEplcrin ehliyetname, hüs -
nuhal, tercümei hal ve mektep §aha -
detnameleri suretler:yte birlikte bir 
dilekçe ile Çay belediyesine müraca
atları ilan olunur. {13835) 

Milli Müdafaa V. 

Yafakhk pamuk alınacak 
M. M. Yek i.Je ti Satm Alma Ko· 

onundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5. 9. pazartesi günü saat 14,30 da pazarlık-
939 salı günü saat 15 de vekalet satın' la ihale edilecektir. Şartname parasız 
alma komisyonunda yapılacaktır. olarak komisyondan verilir. Taliplerin 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- muvakkat teminat olan (736) lira (88) 
elan alınabilir. kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
marldelcrinde yazılı vesaikle birlikte cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
ilk teminat mektup veya makbuzları - tüccardan olduklarına dair ticaret oda
nı ihale saatinden bir saat evcline ka· sı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
dar komisyona vermeleri. komisyona müracaatları. 

{3880) 13830 {3729) 13681 

Muhtelif iplik ve makara alınacak 
Ask er i Fabrik a lar Umum 

misyon undan : 
Mü d ürlüiü Merkez Satın Alma Ko-

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

1500 ,, ., ,, Gri ,. ,, 25 No. 
2000 ,. ,. ,, Çiriıli sarı saraç ipliği 18 No. 

500 Paket iki katlı keten saraç ipliği. 
200 .. üç .. .. .. 

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

Tahmin edilen bedeli (4700) lira olan cins ve miktarları yukarda yazılı 
sekiz kalem iplik ve makara Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü mcrk .. t 
satın alma komisyonunca 28-8-1939 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (352) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezl:fır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3730) 13682 




