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Comhurreisimiz rklareli'nde 
Şehir halkı bayram yapıyor 

Milli Sel'imiz dün manevra 
sahasına giderek harekatı 
yakından takip buyurdular 

Mihverv:-1 
Balkanlar 

N. A. Küçüka 

Mihver hariciye nazırlarınm bi
ribirleriyle ve ı.onra da Führerle U· 

zun müddet konu§maları ehemiyet· 
li hadiselerle dolu olan aon günle -
rin en §ayanıdikkat vakıaaıdır. 
Mihver hariciye nazırlarının ne ko· 
nuıtuklarını ve ne gibi bir karara 
vaaıl olduklarını tamamiyle öğre· 
nebilnıek tabiatiyle mümkün değil
dir. Fakat muhakkak olan bir ıey 
varsa günün hadiselerine temas et-

Kırklareli, 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -- Bugün saat 
14 te Edirne'den ayrılarak manevra sahasını teşrif ve harekatı 
yakından takip eden Milli Şef İsmet İnönü saat on dokuzu yirmi 
geçe refakatlerinde Başvekil Refik Saydam, Milli Müdafaa Veki
li general Naci Tınaz, Nafıa Vekili general Ali Fuat Cebesoy, 
Trakya Umumi Müfettişi general Kazını Dirik, Riyaseticümhur 
Umumi Katibi Kemal Gedeleç, yaverleri ve maiyeti olduğu halde 
Kırklareli'ni şereflendirmişlerdir. 

Dün sabahtan beri Milli Şeflerine ı----

intizar etmekte olan Kırklareli halkı-1 D 
1 

, , , 

nı cümhurreisimizin teşriflerinden\ B. Ah Çehnkayan1n hman 
haberdar etmek maksadiyle belediye , • , 
§ehir düdüğünün çaldırılması gibi ba merkeımde fetkıklen 
zı hususi tertibat alınmış bulunuyor- İ 

d B ·· ··-ı k d b .. 1 b" · İstanbul, 18 (Telefonla) -- stan -u. ugun og eye a ar oy e ır ışa-

ret verilmemiş olmasına rağemen bü- bu.~da bulunm~~ta olan ~uhab.ere ve 
·· h" h lk d .. d b · d .. kk. 1 • Munakalc vekılı B. Alı Çctınkaya 

tun şe ır a 1 un en _er~ u. an .a bugün mıntaka liman merkezine gide-
rını kapıyarak Kırklarelını Edırne ıs- rek geç vakte kadar muhtelif işlerle 

(Sonu J. üncü sayfada) meşgul olmuş ve tetkikler yapmıştır. 

ıu.ı h;:ı dt .. ... • ... ; -4-ı.tı ......... ---:-=-::=~~--=~==--------------------
aldıkları son müessir tedbirler kar-
ıısında başka milletler toprakla· 
rındaki başı boı koşturdukları at· 
lan durdurmak mecburiyetinde kal· 
tnrşlar ve hadisatı yeniden bütün 
etrafiyle tetkik etmeğe mecbur ol· 
tnuşlardır. En kati bir İmanla diye· 
biliriz ki Çek - Slovakya faciasın
dan sonra geçen günler hep mih· 
vercilerin zararına kaydedilmiştir 

ve edilmektedir. Hitler, Ren'den 
itibaren anşlus ve Çekoslovakya 
hadiselerinde, Musolini de Habe· 
ıiıtan, ve Arnavutluk'ta bütün po· 
litika oyunlarını ve taktiklerini aarf 
etmiş olduğundan arlık karşı tara
fın temayüllerini ve ne yapmak İs· 
tediklerini keşfetmek §İmdi müıkül 
değildir. 

Ortaya atıp da cihan vicdanıam· 
meıi üı.tünde makul ve mantıki bir 
tarzda müdafaa edebilecekleri hiç 
bir hak davaları da yoktur. 

Esaı.en Almanya'nın ve halya'· 
nın hayal ı.ahası nazariyeleri boş ve 
müdafaası imkansız bir fikrin ifa· 
deaidir. Bugün hüsnüniyetle hare· 
ket eden devletler için beynelmilel 
kaide ve düsturlar içinde halledil -
miyecek hiç bir dava ve met~le 
yoktur. Fakat kaqı taraf düny ıun 
siyasi hartasını değiştirmek hır! ve 
heyecanı içinde bulunduklarından 
sulhperverane herhangi bir teıeb· 
hüsün manası yoktur. Bu, iyice de· 
mokratlar cephesinde tam bir iman 
haline geldiği içindir ki kuvete kar
tı kuvetle mukabele edilmek kara· 
rınrn ne kadar samimi olduğunu 
mihverciler de bugün anlamı§ bu
lunmaktadırlar. 

Son lronuşmalarda hukuk ba§· 
mütavirlerinin de bulunması uzak 
ve yakın bazı devletlerin hangi 
tartlar içinde kendileriyle çalııma 
ortaklığı yapabileceğini tetkik ma
nasmda almakta hiç bir beis yok • 
tur. Çünkü mihvercilerin ıon gün-
lerde siyasi faaliyetlerini teksif et-
tikleri yerlerden birincisi Japonya-
dır. Japonya her ne kadar antiko
mintern pakta dahil ise de demok· 
rat devletlere karıı olan politikası 
henüz katiyetle vazıh değildir. Bu 
her §eyden evel Japonya'nın bir iç 
politikası teklini almış bulunmakta· 
dır. Politika ile fazlaca metgul o· 
lan askeri ricalin, mihvercilere 
sempatileri fazladır. Daima lngil • 
tere ile beraber yürüyeceğini bil
dikleri Amerika'yı de hesaba katan 
siyasi rical ise lngiltere'ye karşı ha· 
reket etmenin, Japonya,nın yüksek 
menfaatiyle kabilitelif olmadığını 
ileri sürerek hakkiyle endişe et
mektedirler. Artık bir dahili poli • 

Ticaret Vekilimiz 
İstanbulda yaptığı tetkikler hakkında 

beyanatta bulundu 
Vekil, Enternasyonal 

üzere bugün İzmir'e 

Fuarı açmak 
hareket ediyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Burada bulunmakta olan Ticaret 
Vekili Bay Cezmi Erçin bugün de tetkiklerine devam etti. Ticaret 
Vekili muhtelif i!ler ve seyahati hakkında gazetecilere fU beya· 
natta bulundu: 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin 

"-- 20 ağustos pazar günü doku· 
zuncu İzmir fuarını açmak üzere İz· 
mire gidiyorum; müh'im ihracat ha· 
reketlerimizin başlamak üzere oldu -
ğu bugünlerde, aynı zamanda vaziye
ti gerek İstanbulda, gerek İzmirde 
yakından takip etmek lüzumlu oldu
ğu i~in, bu maksatla lstanbulda dün
denberi tetkiklerde bulunuyorum. 
Yarın saat 11 de İzmire hareket ede· 
ceğim. Pazar günü fuarı açacak, aynı 
gün ve bunu takip eden birkaç gün 
zarfında İzmir muhitinin ticari vazi
yeti, ihracat hareketleri, kooperatif· 
ler, teşkilatlandırma işleri ve vakit 
bulursam üzüm ve incir istihsal mın
takalarında süratli tetkikler yaptık· 
tan sonra döneceğim. Dün mıntaka 
ticaret müdürlüğünde bir müddet 
meşgul oldum. Kadrosuna Vekaletin 
bütün teşkilatını alan ve yeni bünye· 
si itibariyle geniş bir mahiyet iktisap 
eden mıntaka ticaret müdürlüğünün 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Romen· Macar hududu civarında karpat dağlarına bir bakı§ 

Romen - Macar sınırında bir hadise oldu 

Macarlar Romen topraklanna girerek iki askeri. 

öldürdüler, bir çavuşu süngü ile yaraladılar 

Romen hükümeti protestoda bulundu 
Bükreş, 18 a.a. - Karpatlaraltı Uk- l 

ranyası hududunda macarlarla romen- ı YA 
ler arasında ciddi bir hadise vuku bul
muştur. 

Hudut ciyarında Stomorog bağları 
civarında devriye gezen romen hudut 
muhafızlarına ateş edilmiş ve içlerin
den ikisi öldürülmüştür. 

Hadise mahallinde macar ordusu -
nun kullandığı tipte bir kaç mermi bu 
lunmu§tur. 
Öğrenildiğine göre macar hüküme • 

ti muhtelit bir macar - romen ko • 
mitesinin meseleyi halletmesini tek • 
lif etmi ise de romen hUkümeti bu 
teklife henüz cevap vermemiştir. 

Romen ajannnın tebliii 

Bükreş, 18 a.a. -- Romen ajansı teb
liğ ediyor : 

Hongdaki Romanya hudut karako -
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Parlamentolar arası 

konferansında Ebedi ~ef 

tazimle amldı 
Oslo, 18 a.a. - Parlamentolar kon

feransında reisin teklifi üzerine Ata· 
türk'ün hatıraaına hürmeten ayağa 
kalkılmış ve türk delegasyonu reisi 
Naci Eldeniz tarafından türk hüküme 
ti namına konferansa teşekkür edil· 
miştir. 

Dahiliye Vekili 
tetkiklerine devam 

ediyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili B. Faik Öztrak bugün öğleden 
sonra vilayete giderek, Vali B. Lutli 
Kırdar'dan ve muavini B. Muzaffer'
den pasif korunma tedbirleri hakkın
da izahat almıştır. 

Dahiliye Vekilimiz buradan, emni
yet müdürlüğüne gitmiş ve müdür B. 
Sadrettin Aka'dan İstanbul emniyet 
işleri hakkında izahat almıştır. 

B. Faik Öztrak müteakiben polis 
mektebine giderek tedrisat ve diğer 
işler hakkında teftişlerde bulunmuş -
tur. Daha sonra Üsküdara geçen Da
hiliye vekili bir müddet Üsküdar kay 
makamlığında meşgul olmuş ve bu 
mıntakadaki halkın işlerini incelemiş
tir. 

Sıhiye Vekili 
Samsun' da 

Samsun, 18 a.a. -- Sıhiye Vekili 
Dr. Hulfısi Alataş, bugün saat 14,10 
da şehrimize gelmiştir. 

Doktor Alataş, Kavak istasyonunda 
vali vekili tarafından ve Samsun is -
tasyonunda da, başta korgeneral ol -
mak üzere askeri ve sivil erkan ve bü
yük bir halk kütlesi tarafından karşı
lanmıştır. Bir aakeri kıta istasyonda 
set!m resmini ifa etmiştir. 

Vekil, !f~hrimizde sıhiye müesaeıe
lerini tcftit eylemektedir. 

Çin'den gelen haberlere göre, japonlar Hongkong önünde mühim zayiat vcrmiı -
!erdir. Yukarda bir japon tayyare bombardımanından &0nra enkazın kaldırılıtı (Çia 
harbi hakkındaki haberlerimiz 3 üncü say famızdadır) 

Macaristan mihvere iltihak edecek mi? 
... 

Kont Çaki ansızın 
Roma'ya gitti 

Dün akşam Kont Ciano ile görüştü 

ALMAN MAHFİLLERi MACAR HARİCİYE NAZIRININ 
H1TLER VE FON RİBBENTROP'LA GOROŞTOCONO 

TEKZİP EDİYORLAR 

Berlin, 18 a.a. - Alman dahiliye nazırı B. Frick'in misafiri olarak 
Almanyada 1.:>ulunan Kont Çaki. bugün öğle vakti otomobille Münihc 
gelmiş ve ''tatilinin ikinci kısmını ltalyada geçirmek üzere., alman hü
kümeti tarafından kendi emrine verilen bir tayyare ile Romaya hare
ket etmiştir. 

Alman matbuatı, Almanyanın Ma -
caristana yaptığı teklifleçe dair ecne
bi gazetelerin neşriyatını şiddetle red 
detmekte ve bunları iftira olarak tav -
sif eylemektedir. 

Kont Çaki Hitler ve fon 
Ribbentrop'la konu§mamıı 

Berlin, 18 a.a. - Gece neşredilen 
resmi bir tebliğde Hitlerin dün öğle
den sonra Berghof'da Kont Çakiyi ka 
bul etiğine dair bir ecnebi menbaın -
dan verilen haberler tekzip edilmek -
tedir. 
Tebliğde bu haberlerin hakikate uy 

matlığı söylenmektedir. 

Diğer cihetten selahiyet1i mahfil -
lerde söylendiğine göre Kont Çaki, 
Hitleri ziyaret etmediği gibi Fon 
Ribbentrop ile de görüşmemiştir. 

Bu tekzip dün bütün bu haberleri 
doğru telakki eden Berlinin siyasi 

(Sonu 7. iaci sazlada) 
M acari•tan Hariciye Nazın 

l(onl Ç cıJıi 
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Günün i~inde~ 

Edirne 
Bu büyük türk ~ehrinin adı, koca divan edebiyatına ancak : 

Edırne $ehrı mi bu, ya Cenneti meva mıdır ? 

mısraiyle başlıyan ve oradaki padişah sarayını öğen kaside ile girmişti. 

Fransa imparatorunun Kanuni Süleynliln'a gönderdiği elçi tarafın -
dan yazılan "Türk mektupları" isimli eserden öğreniyoruz ki osmanlı 
hanedanının onuncu padişahı, ancak şahinler ve doğanlar uçurup av 
avlamak maksadiylc, yani yalnız eğlence için zaman zaman, Edirne'
ye giderdi. 

Meşrutiyet rejimi, lstanbul'un uzağında bulunmıyan Edirne'yi ay -
larca muhasarada bırakmış; sonra düşman eline kaptırdığı bu ıehri 
tekrar ele geçirerek öğünmüştü. 

Trakya manevralarında bulunmak üzere o taraflara giden Milli Şe -
fin bu eski ve namlı şehrimizi şereflendirmesi dolayısiyle gene Edirne'
nin adım gazete sütunlarında öğerek ve öğünerek anıyoruz. 
"Hayatınm kıymetli hatıralarını Edime ordu karargahında geçiren,, 

büyük kahraman, bu seferki ziyaretinde de tarihi şehre ıu büyük müj -
devi verdi : 

''Riitün memleket Edirne'nin refahı ve terakkisi ile yakından alaka· 
d rdır.,. 

Bu yüksek söz, Avrupa ile Asya'yı, yer yüzünün bu iki eski mede· 
niyet beşiğini biribirine bağlıyan Avrupalı Türkiye'nin büyük Şefinin 
ağzında Sakarya'dan Meriç'e ve Vardar'a götürülmüş bir selam cüm -
lesidir. 

Saadabat paktını imzalıyanlarm kıtasından balkan paktını imzalıyan· 
larm kıtasına götürülen bu müjdede bir vatan parçasının imar ve refa
hı kadar dünyada sulhun, sükun ve huzurun temellerini perçinleyecek 
bir vad da vardır. 

Bu ziyaret ve müjdeden sonra Edirne'ye bir defa daha tarihi şehir 
vasfını vermekte haklıyız. N. ART AM 

Açık teşekkür 
Çok agır bir hastalığa uğrıyan ço· 

cuğumu, allahın inayetiyle ölümden 
kurtaran doktor profesör Ekıtayn'a, 
çocuğumun tedavisi hususunda bü· 
yük ve vukuflu bir ihtimam ve alaka 
gösteren kıymetli çocuk doktorumuz 

Numune hastanesi çocuk kliniği ıefi Dün cehrimizde gölgede 
doktor Haldun Tekiner'e, değerli ço· ~ 
cuk hefimlerimizden doktor Necdet 
ve doktor Nerimana, Nümune hastı· 34 derece SICOk Vardi 
neıi ba1 ıveıterine, hemtire Bayan 
Mediha ve Şerife'ye en derin ıükran· Şehrimizde: hava umumiyetle bu • 
larımı alenen arzederim. lutlu, ve yağııh geçmiı. rUzıir ıarp-

Çocu~umun bir aya yakın bir ten saniyede bir metre kadar hızla eı
müddet zarfında Nümune haıtane· miştir; günün en yüksek sıcaklığı, 34 
ıinde bulunduğu ıırada, bütün aile· derece olarak teıbit edilmiştir. 
mize karıı cidden bir baba ıefkati Yurtta hava: Orta Anadolunun §Irk 
ıoıteren ve biltiln dertlerimizle gece kııımlariyle doğu ve Egenin cenup 
&ilndUz alikadar olup hepsine çare 1u11mluında açık, orta Anadolunun 
bulmaia çalıpn. Nlimune haatanesl • aarp lcıaımlan?'da yaiııb, diler ~l
nin kıymetli ve insan başhekimi dok· 8:eJer~e u.m~~ıyet1e ~~!utlu. geçmıt • 
tor RüıtU Çapçı'ya ayrıca tükranla • tır. Yırmı dort saat ıçındekı yağııla
rımı ve minnet hislerimi arzetmcği rın metre murabbaına bıraktıkları ıu 
bir vuife bilirim. miktarları, Ardahan'da 20, Şibin Ka • 

Mümtaz Faik FENiK rahisar'da 17, Dötyol'da 9, Rize'de 23, 
Karı, Bay6urt ve GUmüşhane'de birer 

Hatay'do lise ve 
orta mektepler 
Hatay vilayeti maarif müdürlüğü· 

ne Sıvaı maarif müdürU B. Rif at 
Necdetin tayini kararlaştırılmıştır. 

Bu vilA.yette geçen senelerde mevcut 
olan erkek ve kız liseleri aynen hıra· 
kılacak ve kadroları takviye edile· 
cektir. Bu iki liıeden ba~kı lskende· 
runda da bir orta mektep açılması 
muhtemeldir. 

Ka"es vapuru yakında 
İstanbul'a geliyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Alman. 
yada yapılan gemilerden Kades vapu
ru İstanbula gelmek üzeredir. Alınan 
haberlere göre Kades CebclUttarıkı 
geçmiştir. Yeni gemimiz bir haftaya 
kadar İstanbulda bulunacaktır. 

kilogramdır. 

Rüzgarlar: Trakya, Kocaeli ve Ka· 
radeniz kıyılarında timalden, diier 
balgelerde ekseriyetle cenup ve garp 
istikametinden saniyede en çok beş 
metre 'kadar hızla esmiştir. 

Yurtta gölgede en yükıek 11caklık • 

lar: Edirne' de 29, Buna ve Balıke • 
sir'de 30, İzmir'de 31, Konya'da 32, 

Erzincan'da 33, Kır§ehir'de 34, Siirt'· 
te 35. Divarbakır'da 37 derecedir. 

Taziyet 
Ordu Maluller Birliii Umumi 

Merkezinden : 
Birliğimizin en değerli azaların

dan B. Rifat Conkaan'ın beklenilmi
yen int ölümü biltün arkadaşları ara· 
11nda derin bir acı uyandırmıştır. 

Bugün toprağa verdiğimiz bu çok 
kıymetli vatandaşın yokluğunun aile· 
ıinde yarattığı sonsuz kederi biltiln 
kalbimizle paylaşır, başsağı lar dile· 
riz. 

ULUS 

Günün peıinden 

' 
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SÜMER BANK 
.................................................... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hangisine inanalım ? Pamuk endüstrimizdeki büyük inkişaf 
Bütün Türkiye'de 927 ıenesinde 

ölenlerin sayısı 21.372; 935 sene
ıinde ise 20.911 dir. 

Bakırköy fabrikasına 1 SeOOO 
Nüfus itinin bütün milli davalar 

Üzerindeki büyük ve eşsiz yerini de 
hatırhyarak ıu iki rakamın muka
yesesi bize ne kadar hüzün verir? ... 
Şöyle düıünürüz: bizim nüfuıumuz 
927 nüfus sayımında on üç küsur 
miyondu, 935 nüfus sayımında iae 
16 küıur milyon oldu, fakat evlen· 
meler azalmıf ... Demek Türkiye'de 
aile mefhumu ıarsıntı halindedir. 
Bu ıiditle ne olacak? biz milli me • 
.elelerde bütün hesaplarımızı otuz 
milyon nüfuılu Türkiye üzerine 
yapıyorduk. Fakat devletin reımi 
rakamlanna göre evlenmeler, nÜ· 
fuıun artııına rağmen, azalmakta· 
dır. Hani nüfuıum•z, ıenede binde 
22 küsur artııla bir dünya ikincili· 
ii rekoru yapıyorduk? 

İğlik bir ilave yapılıyor 

1938 de satışlar 9 milyon lirayı, p~muk 
mübayaatı on bin tonu buldu. İmalat 

yüzde 218 artışla 1.240.409 K. yükseldi 
Sümerbank'm tesis ve işlettiği devlet pamuklu endüstrisinin 939 senesi 
içindeki vaziyetine ait entresan bir rapor hazırlanmıştır. Fabrikalarımı
zın son sene içindeki inki§8f seyrini tesbit eden bu rakamlar, bu milli te· 
sislerin muvaffak seyirlerine devamları bakımından herkesi memnun 
edecek bir yüksekliktedir. 

Hammadde vaziyeti 

Bir de ıon mebus ıeçimi dolayı· 938 yılında milli ham madde piyasa· 
ıiyle elde edilen nüfus rakamını !arının gerek istihsal, gerek fiyat ha· 
hatırlıyorsunuz: 18 milyon ... Ve a· kımından kaydettiği hareketler müte· 
li.kalılu 940 da yapılacak üçüncü canis olmamıştır. Bir taraftar: t.lış, di· 
umumi nüfus sayımında Türkiye ğer taraftan iç piyasaların pamuk mü· 
nüfusunun yirmi milyona yaklatmıt bayaalarının artması arz ve talep a · 
olarak bizi mesut edeceği mütalea· rasında nisbetsizlikler tevlit etmiş • 
ıındadırlar. tir. 

O halde bu tezat nereden çıkı· Milli fabrikaların istihlaki içinde 
yor? Biliyoruz ki medeni kanunla Sümerbank fabrikalarının istihlaki 
bütün evlenmeler, kendilerine ni· mühim bir yer tutmaktadır. Pamuklu 
kah memurluğu salahiyeti verilmi~ endüstrisinin istihlaki, bir taraftan 
olanların huzurunda yapılacak, ve beş yıllık program mucibince yeni tt:
bunlar teıcil edilecektir. Bu suretle ıebbüslerin eskilere iltihakı, diğer ta· 
merkeze gelen bütün vilayetlere ait raftan yükselen piyasa alım kabiliye
rakamlar toplandıktan sonra Tür· tine müvazi olarak imatatın tezayüdü 
kiye yekunu elde edilecektir. ile genişlemektedir. Son beş yıl için-

Fakat bu seyri takip ederek çı· de idarenin pamuklu fabrikalarının 
kan yekun, yukardaki rakamlardır. piyasadan satın aldıkları pamuk mik -
iki nokta vardır: ya nikah de.irele· tarı, şu rakamlara baliğ olmuştur : 
ri muntazam istatistik tutamıyorlar 934 de 1055, 935 de 1002, 936 da 5477, 
ve yahut da bu reami makamlar dı· 937 de 8794, 938 de 9366 ton ... 
şında evlenmeler vaki olmaktadır. Fabrikaların pamuk mübayaatı beş 

Hakikat ikincisidir: ki biz bütün yıl içinde senede vasati olarak yüzde 
hakikatleri - ne kadar acı olursa 137 artmış bulunmaktadır. 938 yılın· 
olsun - yükaek ıesle konuımakta da Türkiye iıtihlikinde Sümerbankın 
aıla tereddüt etmeyiz. Medeni ka· hissesi yüzde 42 dir. Memleket is · 
nundan sonra Türkiye'den imam nİ· tihsalitının iıe yüzde 14 UnU fabrika· 
ki.hının kaldırılmaıına, bir kanuni lar mübayaa etmiştir. 
mecburiyet olduğu için, çok uğra· Tesis programına göre ağustos 

tılmı~tır10ve Türkiye halkı, elinden 939 da işletmiye açılan Malatya fabri
geldiği kadar ve imkanlardan fay· kasiyle beraber fabrikalarımızın 1939 
dalanarak... da sarfedecekleri pamuk fabrikalara 

Üç ay önceaine kadar evlenmi· göre şu .miktarı bulacaktır.: ~ays:ri 
ye ait matbu veıikaların en ucuzu· bez fabrıkası 4.150.127, Nazıllı basma 
nu yedi ıeklz 1tTad•n •pYJ nnntır '-'"'~ •·~••..-O• .. :"-·~ ':
etmek mümkün değildi. Bizde, ıe· fabrikası 2.279.283, Ereglı bez fa.brı • 
hirliden fazla köylü evlenirı yedi kası 1.445.264, Malatya bez fabrıka~ı 

k . ı· 'k' .. d" .. t k u" 1 110 000 Yekun olarak 12.161.074 kı· ıe ız ıra, ı ı uç onum opra • · · ·· 
zerinde bir yıllık yorucu ve ezici lo ... 
didinmeden sonra elde edilen bui· İçinde bulunduiumuz 939 ıeneain -
dayın karıılıiıdır. de Türkiye pamuk istihsalini ve mi11t 

fabrikaların pamuk istihlakini 938 se· 
nesinin aynı farzedersek bu bankanın 
istihlakteki hi11esi yüzde 55, istih -
salden hissesine düşen miktar yüzde 
18 e baliğ obraktır. 

Şimdi sanırız ki evlenme raka· 
mının resmisi ile hakikiai arasında
ki tezat bir miktar taafiyeye uğrı
yacaktır. Bir miktar diyoruz. Çün • 
kü lutfen yuva kurmak arzuıunda 
olan genç erkekle genç kadından 
ne gibi ı·eımi veıikalar talep edildi· 
ğini bir gözden geçiriniz: doktor 
raporu istiyoruz. Bundan daha ta· 
bii ne var? Sağlam ve gürbüz neıil 
ıailam ana ve babadan meydana 
l'elecektir. Çok ırüzel... Fakat bu 
memleket nüfuıunun yüzde yetmit 
ıekizinin yaıadıiı kırk bin köyü 
bir tarafa bırakalım, aekiz yilz kü· 
ıur nahiyeden kaçında doktor var· 
dır ve kaza merkezine hazan yÜz 
kilometre uzakta olan bir köyden 
yaya ve eıek ıırtında ıünlerini har· 
cıyarak evlenme veaikalarını ta· 
mamlıyabilmenin realiteden kaç ki· 
lometre uzak olduiunu da acaba 
heaap ediyor muyuz? 

I KUTAY 

Mühim bir nokta 

Burada ehemiyctli bir mesele üze· 
rinde bilhaısa durmak lazımdır. Sü -
merbank fabrikalarının istihlak et • 
tiği pamuk cinslerini esas tutar ve 
bu cinslerin istihsal ve istihlakinde -
ki bankanın hi11elerini göz önilnde 
bulundurursak bu hissenin yukarıda 
verdiğimiz nisbetlerden çok fazla ol· 
duğu tezahür eder. Banka fabrikala· 
rının istihlakinde iyi kaliteli pamuk
lar fazla yer tutmaktadır. 

Banka fabrikaları 937 de yerli pa
muktan 4.446 ton; 938 de ise yerliden 
3.794 ton; diğerinden 5.662 ton mü -
bayaa etmiştir. 

Sümerbank fabrikaları iyi cins pa· 
muk bulmak hususundaki mütkülata 
rağmen, iyi fiyatlarla iyi cins pamuk 
ıatın alması dolayısiyle müstahıil de 
kaliteli pamuk ekmek itiyat ve arzu • 

sunu uyandırmıştır. 

lmalcit 
Beş yıllık program mucibince kur -

makta olduğu fabrikalar aayesinde 
banka; milli pamuklu endüstrisinde
ki mevki ve hissesini muntazam yük
seltmiştir. Memleket pamuklu imala· 
tının bu artışına ıon yıllarda halkın 
tezayüd eden alım kabiliyeti de mü -
essir olmaktadır ki, bunu memleke -
tin umumi pamuklu istihlakinden an· 
lamak kabildir. 

Mesela 936 da pamuklu kumaş it • 
halatı 10.318 ton iken, 938 de 12.155 
tona çıkmış, iplik ithalatı 3.015 ton • 
dan 6.242 tona yükselmiş, pamuklu ku 
maş ve pamuk ipliği imalatı 15.505 ton 
iken 17.600 ton olmuş, pamuklu istih
laki de 28.838 tondan 36.097 tona ka· 
dar fırlamıııtır. 

Milli fabrikalar imali.tının artııına 
rağmen ithalat da azalmamış, bilakis 
artmakta devam etmiştir. Bu da iç pi· 
yasa satın alma kabiliyetinin genişle
diğine bariz bir delildir. Milli pamuk 
imalatı ıon bet yıl içinde ıenede va· 
aati yUzde 12, pamuklu ithalitı da yüz 
de 3, umumi iıtihlik de yüzde 8 art
mıııtır. 

Sümerbank fabrikalarının pamuk 
ipliği imalatındaki hiaaesi 1937 de 
yüzde bet iken, 938 de yüzde 16 olmuş 
tur. Pamuklu kuma9 imalitının hiase
si, 937 de yüzde 40 dan, 938 de yüzde 
44 de çıkmıştır. 

Pamuklu fabrikalatımızın piyasa i
Çln ıpını: unanı ı u 11'1 yn .. .. -
kişafı kaydetmiştir : 

Kayseri bez fabrikası 937 de 103,045 
938 de 675.146, Nazilli 937 de 4.077; 
938 de 145.397; Eregli 937 de 216.679, 
938 de 376.945; Bakırköy 937 de 35.824 
938 de 44.921 kilo iplik imal etmiıler
dir. 

Böylelikle iplik imalatı 938 de bir 
yıl öncesine kıya1en % 218 .artmış 
tır. Bu suretle Sümerbank fabrıkaları 
her yıl bir parça daha milli doku.ma 
endüstrisinin iplik ihtiyacını dahıl -
den temin etmek gayesine yaklaımış 
bulunmaktadır. 

Pamuklu bez ve basma imalatını, 
toplu olarak ıöyle göıterebiliriz : 

Kayseri bez fabrikası 937 de 20.225; 
938 de 19.239: Nazilli fabrikası 937 de 
101 ; 938 de 8.258: Eregli bez fabrika
sı 937 de 699; 938 de 2.454; Bakırköy 
937 de 5.607; 938 de 6.436 bin metre 
imalat yapmışlardır. 

Bu cetvele göre bu pamuklu fahri· 
kalarımızın umum bez imalatı 937 de 
26.632.000 metreye: 938 de yüzde 37 
artııla 36.387 .000 metreye çıkmııtır. 

Milli piyasaların gittikçe C\ı:tan bez 
taleplerini karıılamak maksadiyle Ba· 
kırköy fabrikasının büyütülmesi ka· 
rarlaıtırılmıştır. Halen 9496 iğle ça· 
Iııan bu fabrikaya 18.000 iğ daha ilave 
edilecektir. Böylelikle bugün 114.652 
ii olan Sümerbank fabrikalarındaki 
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• halka beyannamesı 
İzmir, 18 a a - Belediye reisi Dr 

Uz İzmir halkına bir beyanname neı· 
rederek her' senekınden daha cazip ol 
masına çalışılan İzmir fuarını görmek 
için bu sene pek çok ziyaretçi gelece· 
ğinin tahmin edildiğini bildirme~te 
ve hemşehrilerinden ücretle evlerın~ 
misafir alabilecek olanların adresten 
ni en yakın merkeze bildırmelerini 

istemektedir 
Belediye reisı misafirlerin tam bir 

mihmannuvazh a mazhar olmalarını 
temin için bu akşam halkcvinde İı:· 
mir esnafiyle bir görüşme yapacak -
tır. 

İzmir mebuslannın 

kazalarda tetkikleri 
İzmir. 18 a.a. - Şehrimizde bu· 

Iunmakta olan İzmir mebusları dün 
Menemen ve Foça kazalarında bir tet· 
kik gezısi yapmışlardır Bugün de 
Kemalpaşa ve civarında tetkiklerde 
bulunacaklardır Mebuslar diler ka · 
zılar ve İzmir halkı ile de müteakip 

Bahtiyar bir baba 
Hay atında çolc olcumuı, çok yaz· 

mıJ, kıymetli kitaplardan mürek· 
kep kütüpaneler toplamıı nice. in
sanlar tammı~ızdır ki ölümlerin· 
den sonra onların çocukları, 0 ki
tapları yok pahasına, fdeta olcl:a ;. 
le koltukçu/ara satmı§lardır. Sa. 
haf/ar çarşısında ucuz ucuz satılan 
kitapların satırları .arasında ve bat
ta ciltlerimn üzeriade bu türlü fa. 
ciaların hikAyesi yazılı değil mi
dir? 

Değerli fikir ve mücahede ada
mımız rahmetli Ahmet AğaoğJıı'. 
nun değerli çocuklarından dostum 
Samed Ağsoğlu, dün matbaaya bir 
hediye ile geldi: 

Bu armağan "Ben neyim?,. ismi· 
ni taıımaktadır ve Ağaoğlu külli· 
yatının ilk kitabıdır. 

Eserin "ön sözü., nden öğrendi
ğimize göre Ahmet Beyin her bin 
kendisine ayrı ayrı birer hayrülha 
lef olan çocukları, rahmetli babala· 
rımn "birçok gazetelerde, mecmu· 
alarda dağınık bir şekilde çıkmıı 
bulunan seri halindeki makaleleri· 
ni bit •tayı toplamayı, henüz neı· . . . 

ilemine takdim etmeyi,, kendileri 
için mukaddes bir vazife saymıı· 
/ardır. 

Fıkrama baılarken ilim ve irfa· 
na sahip bulundukları halde ken· 
dilerinden .sonra bilgili, faziletlı 
varisler bırakamamıı olan zavallı 
ölülerden bahsetmiştim. 

Ağaoğlu 1:01/iyatının ilk cildı 
olan "Ben neyim?,. eserı ise ölüm 
sınır~arından da öteye taıan bir 
bahtıyarlığın delil ve niıanesi gibı 
bana. 

Ahmet Bey, tetebbu, mütalea 
yazı ve mücıhede ile dolmuı zen 
gin hayatına veda ettikten sonra 
sanmam ki, çocuklarına maddi ser· 
vet halinde bir miras bırakmıı ol· 
sun. Fakat onun bıraktığı minevi 
fazilet mirası, görüyorsunuz ki, bir 
çol: hazineleri lııskandıracak /radar 
muazzamdır. 

tarihinde yazıp bastırmıya başla
dığı bir seri makaley~ müşter~k. 
başlık olarak "Ben neyım?,, sualını 
seçmişti. 

Onu'n bu sualini ölümünden 
-;onra çocuklarının neıretmeğe baş· 
ladıklatı külliyatın birinci cildi a. 
'.!erinde görünce içimden §U cevabı 

vermek geldi: 
- Sen hayatında da, ölümünden 

sonra da bahtiyar bir babasın/ 
T. l. 

'ah vala! 

Avrupa'ya muvakkat bir hu· 
zv •e aük\inu bile fazla bulan· 
lar, Slovakya'da yeniden yeniye 
aıkeri hareketlere sirittiler. Bu 
itibarla Slovakya tehlikededir! 
Bu memleketin merkezi olan Bra· 
tialava ıehri itsal edilmek üzere
dir. 

jana telgraflannda ıu ıatırları o· 
kuduk : 

" Vah vadiıi boyunca bütün te
hirler aakerle dolup boıalmakta
dır. 

.... Vah vadiıindeki iıtihkam· 
lar tam teçhizat ve mevcutlarmı 
almııtır.,, 

Bu aatırlardan Vah vadiainin 
ve Çekoılovakyadan sonra Slo
vakya'nm da ne türlü bir akıbete 
sürüklendiğini anlarsınız. 

Vah vadiıindeki hareketler, 
demek ki, yakmda bize bir defa 
daha : 

-Vah vah! 
dedirtecektir. 

Otuz ıünlülı mütareke/ 

Bir amerikalmm Avrupa'ya o
tuz ıünlük bir mütareke teklif 
ettiiini ıazetelerde okuyoruz. 

Bize kalıraa bu teklifi yap
mak, botuna zahmete sirmektir. 

Çünkü yıllardan ve yıllardan· 
beri büyük bir harbe siritmiyen, 
fakat ıulha da kavutamı:ran Av· 
rupa, saten, aürekli bir mütare
ke halindedir. 

Yeni düııya, eier elinde iıe, 
a' a ohıa iik mütare-
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Kura ile münhallere 

tayin edilen yeni 

öğretmenlerimiz 
Muallim mektepleri mezunların

dan ilk defa mesleğe girenlerin kura 
çekmek suretiyle münhallere tayinle· 
ri için Maarif Vekilliğince ittihaz e· 
dilmiş olan kararın tatbikine baslan
mıştır. 

Bu suretle Gazi Terbiye Enstitü -
sünün haziran 1939 devresi mezunla
rından orta tedrisat müesseseleri için 
ayrılan 29 namzet, birinci defa ola
rak enstitü direktörünün reisliği al
tındaki bir komisyon huzurunda ku
ra çekilmek suretiyle münhal öğret
menliklere tayin edilmiş ve keyfiyet 
ilgililere tebliğ olunmuştur. 

Bu gençlerin üçü İzmire, ikisi Es
kişehire, ikisi Konyaya, ikisi Deniz· 
!iye, üçü Balıkesire, ikisi Sıvasa, iki· 
si Karsa, ikisi Adanaya ve bireri E
dirne, Antalya, Bolu, İnebolu, Uşak, 
Kastamonu, Afyon, Tekirdağ. Erzu
rum, Kütahya ve Diyarbakıra ;;.··-•1 .. 

mıştır. 

Nafia Müsteşarı 
İstanbul' a gitti 
Nafıa müsteşarı B. Hüsnü Kurtel 

dün akşamki ekspresle lıtanbula ha. 
reket etmiştir. B. Hüsnü Kurtel 
Trakyada bulunan Nafıa Vekilimize 
mülaki olacak ve lstanbulda Nafıa 
VekUetini alikadv eden itler üze
rinde tetkiklerde bulunacaktır. 

Besarabia vapurunda 
tetkikler yapıldı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Liman 
umum müdürü B. Raufi Manyaslı bu· 
gün yanında muavini B. Hamit Saraç
oğlu olduğu halde İstanbul limanın .. 
da bulunan Romanyanın Besarabia 
vapurunu gezerek tetkiklerde bulun
muştur. 

Bu arada vapurun taksimatı ve se • 
!erlerden alınan neticeler hakkında 
izahat almıttır. Bu tip vapur sipariıi 
üzerinde tetkikler yapmaktadır. Be -
NJ".abi& awıru 8000 toı>.lı.Uc_v 22 mil 
suratın ecıır. 

8. Tabıin Uzer lıtanbul'a ıitti 
Trabzon, 18 a.a. - Hastalığı dola .. 

yııiyle mezuniyet almış bulunan ü
çUncü umumi müf ettit Tahsin Uzer, 
bugün İatanbula hareket etmiıtir. 

Trabzon belediye reiliği 
Trabzon, 18 a.a. - Bugün belediye 

meclisi riyaseti için yapılan intihap
ta Temel Nucumi ittifakla riyase
te ıe~ilmittir. 

iğ sayısı 132.652 ye çıkacak ve böyle
likle Türkiye mevcudunun yüzde 58 
ine baliğ olacaktır. 

Fiyatlar ucuzladı 

Pamuklu imalatın maliyetinde, dik
kate değer ucuzlamalar temin edilmiş
tir. 

Pamuklu fabrikalarımız mamulatın
dan bazı eıash maddelerin beher met
resinin maliyetlerinde 937 yılına gö
re 938 de vukubulan yüzde ucuzlama 
nisbetleri şudur: Dril yüzde 5, Dril 
jakarlı yüzde on, .Ll.ryagonol yüzde 2 
pil'tiska yüzde 7, Triko yüzde 3. 

Satıılar 

Sümerbank fabrikalarına göre u • 
mum satıılar ıu rakamlara baliğ ol • 
maktadır: Kayseri fabrikası 937 de 
5.196.000; 938 de 4.019.000 lira; Nazil· 
1i 937 de 21.000; 938 de 1.529.000 lira: 
Eregli 937 de 509.000; 938 de 1.165.000 
Bakırköy 937 de 1.716.000; 938 de 
2.108.000 lira .. Yekun, 937 de 7.442.000 
938 de 8.821.000 liradır. 

Umum satışlar 938 de bir yıl önce
sine göre kıymet olarak yüzde 59: 
miktar olarak yüzde 15 artmııtır. Bu 
ıatı§lar içinde 938 de devlete olan ıa
tıılar yüzde lb, piyasaya olan satış
lar yüzde 84 dür. 

Bütün bu rakamlar şu hakikati isbat 
etmektedir : 

İmalat artmıştır; 
Fiyatlar ucuzlamıştır; 
Talep ve rağbet karş11ında fabrika

ların tevsii zarureti hasıl olmuştur. 
Bazı iddialar gibi, bu fabrikalar 

devlete satış yapmazlarsa hiç bir ka -
yıpları yoktur, çünkü satışlarının yüz 
de 84 ü piyaıayadır. 

Bütün bu hakikatler, Sümerbank 
sanayi işletmeler faaliyetinin mühim 
bir mevzuu olan dokuma endüstrisi • 
nin, rasyonel ve teknik ~rtlar içinde 
tam bir mali mürakabe altında her 
gün inkitaf etmekte olduğunu isbat 
etmektedir. - C. K. 

ke deiil, otuz 1enelik bir ıulh 
teklifinde bulunıual 
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Mihver ve 
Balkanlar 

(Başı 1. İnci sayfada!> 

lika. şeklini alan bu vaziyetin ora· 
da nasıl inkişaf edeceğini zaman 
IÖsterec::ektir. Mihver devletleri, 
bugün siyasi durumları henüz açık 
hir istikamet almıyan Macaristan, 
Bulgaristan ve Yugoslavya'nın va• 
2İYetlerini de mütalea ettikleri 
llluhtemeldir. Yugoslavya 'Ve Bul· 
Raristan'ın salahiyetli devlet a· 
dıunları her iki cephe merkezlerini 
2İYaret ettikten sonra bir Avrupa 
harbi karşısmda bitaraf kalacakla
trnı aöylemişler ve fikirlerinin ter • 
Cİinıanı olan gazeteler de bunu te· 
)İt etmişlerdi. Bir harp karşısında 
hithassa her iki slav devletinin ala· 
Cağı vaziyet meraklı bir mevzudur. 
A'Vrupa harbi patladıktan sonra 
harekatın en hassas noktasında bu
lıı11an bu devletler için bitaraf ka • 
labiJmek meselesi çok güçtür. Şu 
ha.ide bu iki devlet hangi tarafa te· 
lllayü] edecektir. Bir kere Führer 
tarafından sevk ve idare edilen bü
liik cermanizm hareketi ilk hedef 
0lınak üzere slav dünyasını ele al· 
buttır. Hitler daha nasyonal • sos· 
hlizm ilhamını almak için Viyana 
•okaklarırida dola§ırken en büyük 
tehlikeyi yahudilerle slavlardan 
IÖrdüğünü ( Mein Kampf'nda) söy
li.iyor. Şu halde cermanizmin şarka 
doğru genişlemesinde daima bir en
tel olacak olan küçük slav devlet
le?'ine ileride bir hayat hakkı ve
rir mi? Meşhur ve tarihi irredante
•ini yaratmak için Balkan toprak • 
larına ayak atan İtalya için de aynı 
llliitalea varit değil midir. Bu haki· 
katlerin komşu milletlerde bütün 
etrafiyle görüldüğünü kuvetle tah
knin ediyoruz. Belgrat'ta geçenler • 
de yapılan bazı tezahürler bu gÖ· 
tüşiimüzü teyit eder. Bulgaristan'o. 
ıre Yugoslavya'ya yapıldığl söyle
tıen vaitler bu devletlerin istiklal 
ıre İstikballerini temin edecek ma • 
hiyette değildir. Bize göre Balkan 
birliği akidesinin tamaıniyle tahak
kuku her balkanlıyı tamamiyle tat
lnin edecek ıekildedir. istikbali en 
&enit manasiyle kavrıyacak devlet 
adamlarnıa 'Ve münevverlere malik 
olan her iki memleket üzerinde 
mihven:ilerin yapacakları söyleni
len tazyikin her iki memlekette aa-
.ı ___ .ı-.:...1_ .ı_.,;_., ı..;., \.i.t.\et U• 

yandıracağını zannediyoruz. 

N. A. Küçüka 

Romen - Macar 
sınınnda bir ha~ise 

(Başı 1. inci sayfada) 
hına mensup bir devriye mıntakayı 
teftiş ederken Romanya toprakların
da ansızın taarruza uğramıştır. Dev -
tiye üzerine bir kaç el ateş edilmiş -
tir. Askerlerden biri arkadan atılan 
bir kurşunla öldürülmüş, bir çavuş 
llÜngü ile yaralanmış ve diğer bir as -
ker kaybolmuştur. Taarruz mahal -
linde macar modeli kovanlar bulun
trıuştur. 

Macarlar romen topraklarına 
girmişler 

Süngü ile yaralanan çavuş Chiso
•a Nicolae'nin kenidini kaybetmeden 
\'erdiği ifade tahkikatın diğer unsur
lariyle de tetabuk etmektedir. Bu ifa
deye göre dört macar askeri · romen 
topraklarına gelerek romen askerle -
riyle konuşmaya teşebbüs etmişlerdir. 
bevriyemiz ilerlemiş ve bu esnada 
tnısır tarlasından altı macar askeri da
ha çıkmışt1r. Bunların hepsi birden 
~omanya devriyesine ateş açmıştır. 

Bu ifade, hadise mahallinde müşa
hede olunan mücadele ve ayak izleri 
'\'c bulunan macar kurşun kovanlarile 
teeyyüt eylemektedir. 

Macar tebliği 

Budapeşte, 18 a.a. - Resmen bi1di
tildiğine göre hudut hadisesi dün sa
at ı 1 de Magyslonta ve Mezzogyan ka 
llabaları arasında cereyan etmiştir. 
aeş romen jandarması macar arazisi
ne girerek macar hudut muhafızları
na taarruz etmişlerdir. Bunlar meşru 
tnüdafaa halinde bulundukları için 
ateş açmışlardır. Romen jandarmala -
tından ikisi öldürülmüş, iki tanesi ro-

trıen arazisine kaçmıya muvaffak ol
ll:ıuş ve beşincisi esir edilmiştir. 

Hadise hakkında tahkikat yapılmak 
tadır. 

Romanya protestoda bulundu 

Bükreş, 18 a.a. - Dün Romen ara -
tisinde romenlerin ölümü ile netice
lenen hadise dolayısiyle, hariciye na
tırı B . Gafenko, gerek Budapeştede 
trıacar hariciyesi nezdinde ve gerek 
aükreş'te macar elçisi B. Bardossy 
nezdinde protestoda bulunmuş ve ha
disenin ne gibi şerait içinde vukua 
~eldiğinin tesbiti için muhtelit bir 
tahkikat komisyonunun teşkilini ta -

1 etm· 

DÜNYA HA' BERLERİ 
. . ·- . 

f ransll tayyareleri İngilterede 
büyük meharet göslerdHer 

Londra, 18 a.a. - İngiliz, Fransız 
tayyarelerinin İngiltere üzerindeki 
uçuşlarına uzun sütunlar tahsis eyle
mekte ve Fransız hava kuvetleri kar
şısında ingiliz halkının ve teknikçile
rinin duyduğu hayranlığı tebarüz et
tirmektedir. "Taymis,. diyor ki : 

Alman gazetelerinin 
Polonya'ya açtıkları 

Taarruz devam ediyor 
Fransız makineleri ve pilotları fev

klade bir teknik ve mükemmel bir u
çuş mahareti göstermişlerdir. 

Deyli Telgraf da şöyle yazıyor : 

Bir taraftan da Afmanycdaki 

Lehliler aleyhinde tedbir alınıyor "Fransız hava endüstrisi fevkalade 
tekamül etmiştir. Bunu ingiliz hava 
ordusunun kuvetine ilave edersek iki 
memleket Avrupanın en .kuvetlisine 
karşı koyabilecek bir vaziyete gelmiş 

demektir. Hatta avcu tayareciliği hu -
susunda Fransızlar en başta gelirler . ., 

Berlin, 18 a.a. - Havas: Alman gazeteleri Polonyaya karşı pek şid
detli hücumlarda bulunmıya devam etmektedir. 

Büyük başlıklar altmda gazeteler ''Polonyanm tedhiş hareketleri,, 
nden bahsetmekte ve Polonyada yaşıyan alınanların maruz kaldıkları 
iddia edilen mezalime sütunlaı9nı tahsis etmektedirler. 

Honkong önünde 
j Bu hücumlar geçen eylülde çekos-

1 lovakyaya karşı yapılan hücumları 

hatırlatmaktadır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Japonlar 2000 asker ve bir çok 

harp malzemesi kaybettiler 
Hongkong, 18 a.a. - Chekai ajansından: Hongkong etrafında 

son zamanlarda yapılan muharebeler esnasında japonlar iki bin 
kişi ve mühim miktarda harp malzemesi kaybetmişlerdir. 

Shansi'nin cenubu şarkisinde çin - r 
Iilerin tarruzu muvaffakiyetle devam 1 

1 

etı;;~~~:!r.Tchang - ye'nin şarkında Danzig • Polonya 
perişan bir halde ricat etmektedir. 

Kanton'un şarkında cenubi Çin 
mıntakasında japonlar, geçenlerde üç 
yüz maktul vermişler ve bir kaç sahra 
bataryası bırakmışlardır. 

Kiukiyang ile Anhwei arasında 

Yantçe boyundaki Çin topçu kuvet
leri, japon nakliye vapurlarını bom -
bardımana tutarak iki vapuru batır -
mış ve altı vapurdan yangın çıkarmış
tır. 

iki Topçeker H ongkong' a gitti 

Londra, 18 a.a. - İngiliz gazeteleri 
Hong-Kong'daki vaziyeti tetkik ede
rek diinkü günün sükunetle geçtiğini 
müşahede eylemektedir . 

Gazetelerin verdikleri halierlere gö· 
re, iki ingiliz topçekeri kara suların
da tarassutlarda bulunmak üzere 
Hong-Kong'a gitmiştir. 

Japon tayyareleri İngiliz 
kara sularında 

Hongkong, 18 a.a. - Bu sabah Stan 
ley yarım adası civarında 15 japon 
bombardıman tayyaresi İngiliz suları
nın üzerinden uçmuştur. Sahil batar
yeleri ihtar ateşini açmışlardır. İngi
liz makamatının şiddetli bir protesto 
gönderecekleri öğrenilmektedir. 

Şanghay'da bir İngiliz öldürüldü 

Şanghay,, 18 a.a. - Peter Krogh is
minde 38 yaşında bir ingiliz bu sabah 
beynelmilel mıntakadaki evinden işi -
ne gitmek üzere otomobile binerken 
öldürülmüştür. 

İki çinli mumaileyhe yaklaşarak 
kendisinin Peter Krogh olup olma -
dığını sormuşlardır. Krogh müsbet 
cevap verir vermez çinliler derhal ü
zerine altı el ateş ederek öldürmüş • 
!erdir. 

hududuna tel 

örgüler konuyor 
Varşova, 18 a.a. - Danzig'

den öğrenildiğine göre, aerbest 
şehir makamları, Polonya hudu
du boyunca dikenli tel Örgüleri 
yaptırmıya başlarnışhr. 

Sof ya' da esrarlı 
bir hadise oldu 

Romen kuryesinin 

çantası aşırıldı 
Sofya, 18 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: 
Dün akşam, Romanya elçiliğinin 

kuryesine f°evkalade benziyen bir a -
dam otele gelerek çantasını istemiş ve 
çanta kendisine verilmitişr. Bir saat 
sonra Kurye gelmiş ve hırsızlık mey
dana çıkmıştır. Romanya elçiliği me • 
murları ve Kurye derhal polis müdür
lüğüne gitmişlerdir. Elçilik memurla
rı polis müdürünün yanına giderken 
otomobilde kalan Kurye intihara te
şebbüs etmiş ve gayet ağır surette ya
ralanmıştır. 

Polis hırsızın bulunmasını temin e
decek mali'imat verene 50.000 leva mü
kafat vadeylemiştir. 

Romen 

kuryesi 

diplomatik 

dün öldü 
Krogh son zamanlarda japonların 

kontrolü altında bulunan Şanghayda
ki Çin hükümetinin bayrağını dire ~ • 
ğinden indirmekle itham edilmiş, fa· 
kat bilahare bunun aslı olmadığı an • 
!aşılmıştır. 

Sofya, 18 a.a. - Kendisini yarala
mış olan Romen diplomatik Kuryesi 
yüzbaşı Paulitsu, doktorların bütün 
ihtimamına rağmen, bu akşam vefat 

Katillerin intikam hissiyle hareket 
etmiştir. 

ettikleri zannedilmektedir. 

T iyençin' deki cinayetin 
hakiki failleri 

Londra, 18 a.a. - Niyuz Kronikl 
gazetesi yazıyor : 

Hongkonglu iki çinli Tiençinde 
vuku bulan cinayetin failleri olduk
larını itiraf etmişlerdir. Japonlar bey
nelmilel Tiençin mıntakasında bulu -
nan dört çinlinin bu cinayeti işledik
lerini iddia etmektedirler. 

Hongkonglu iki çinli japonlara tes
lim edilmemek şartiyle teslim olmıya 
hazır bulunduklarını beyan etmekte -
dirler. 

Bir amerikalı kadına vurulan 
tokat 

Tiençin, 18 a.a. - Amerikalı bayan 
Richards'a geçenlerde bir japon nö -
betçisi tarafından atılan bir tokat üze
rine Amerika konsolosluğunun yap -
tığı protestoya verdiği cevapta japon 
başkonsolosu teessürlerini bildirmek
te, nöbetçinin cezalandırılacağını ve 
alakadarlara talimat verilerek nazik 
davranan amerikalılara nezaketle mua 
mele edilmesinin emredileceğini ila
ve eylemekte.dir. 

/ngiltere T okyo'ya yeni talimat 
gönderdi 

Londra, 18 a.a. - Hariciye nezare
ti le akından teması olan mahfiller 

dün akşam Craigie ile B. Kato arasın
da Tokyoda yapılmış olan müzakere
lerin vasi mikyasta ilerlemiş olduğu -
nu beyan etmektedirler. 

B. Craigie'ye Tiençine müteallik 
idari meselelerle para meselesi hak • 
kında yeniden talimat gönderilmiş o
lup bu talimat, ingiliz sefirinin dün
kü görüşmesi esnasında hareket hat· 
tı için esas teşkil etmiştir. 

Jngiltere japon ekonomik 
taleplerini reddetti 

Vaşington, 18 (a.a.) - Hariciye 
müsteşarı B. Summer Vells, bugün 

gazetecilerle yaptığı görüşmede, İn -

giltere hükümetinin Japonya ile olan 
müzakerelerde Tokyo'nun ileri sür -

düğü ekonomik talepleri reddeylemiş 
olduğundan Amerika Birleşik devlet 
!eri hükümetini haberdar ettiğini bil
dirmiştir. 

Vaziyet daha ziyade karardı 

Tokyo, 18 a.a. - Salahiyettar ja -
pon mahfilleri, bugünkü Cragi - Kato 
görüşmesi hakkında şöyle demekte
dir: İngiliz - Japon konferansının 
yeniden başlaması imkanları bahsin -
de bu görüşme esasen fazla sarih ol -
mıyan vaziyeti daha ziyade karart
mı tır. 

Alman mültecileri hakkında yine 
aynı haberler neşredilmekte, sivil 
halka silah dağıtılmakta ve hükümet
in vaziyeti kontrol edemiyecek bir 
hale gelmek üzere bulunduğuna dair 
yine aynı telmihler de bulunmakta -
dı:.:. . 
Almanların uğradığı tazyikler 

Polnyadan gelen mültecilerin ade
di 70.000 ni geçiyor" 

" Yukarı Silizyada polonyanın tet
hiş hareketleri. "başlıkları altında 

deustsche allgemeine beitung diyorki 

" Bilhassa yukarı silizyada alman 
ırkdaşlarımıza karşı polonyanın taz -
yikleri günden güne ,hemen saatten 
saate artmaktadır. Polonya hükümeti 
nin vaziyete daha kaç gün hakim ola
bileceği parmakla sayılabilir. Hayale 
kapılmıyalım: alman ırkdaşlarımızın 

emniyeti meselesinde vakti gelince ne 
yapılmasını tayin edecek olan büyük 
Almanyadır.,, 

Konferans §ayialarınt lngiltere 
~tkarıyor.muı 

Bertin, 18 a.a. - Alman basını, mel 
huz bir sulh konferansı etrafında 

yapılmakta olan neşriyatı bahis mev
zuu ederek bu şayiaları İngilizlerin 
ı;ıkardı~ım ve Danzig ve koridor me
selesinde Almanya'yı Polonya'ya ta -
vizlerde bulunmağa sevk için bir in -
giliz manevrasından başka bir şey ol
madığını yazmaktadır. 

Gazeteler koridordan geçen Alman
lara Polonyalıların yaptığı hesapsız 
güçlükleri kaydedeı:ek Almanya'nın 
bu meselede hiç bir mutavassıt tesvi
ye suretini kabul edemiyeceğini söy
lüyor. 

Matbuat keza Polonya'daki Alman
lara fena muameleleri tebarüz ettir -
mekte ve bu vaziyete süratle bir ça
re bulunması lüzumunda israr eyle -
mektedir. 

Polonyalılara karfı tedbirler 

Berlin, 18 a.a. - Polis, dün Polon
ya ehlliyetleri birliğinin merkezinde 
ve Polonyalı talebeler cemiyetinde a
raştırmalar yapmıştır. Tevkifat yapı
lıp yapılmadığı bilinmiyor. Birlik mer 
kezi mühürlenmiştir. Ayrıca "Silav 
bankası,, da kapatılmıştır. 

Sinir harbinde yeni bir alet 

Londra, 18 a.a. - Bir sulh konfe · 
ransı akdi hakkındaki haberleri ba -
his mevzuu eden ingiliz gazeteleri, 
resmi mahfillerin, bu haberleri çok 
gürültülü bulunduğunu ve sinir har
binde yeni bir alet olmasından şüphe 
ettiğini yazmaktadır. 

Matbuat nazırı dikkatini bilhassa 
dünün diğer hadiseleri üzerinde tek
sif eylemektedir: macar hariciye na -
ziri Csaky'nin, bütün tekziplere rağ -

men, Hitler'e yaptığı ziyaret, alman 
matbutının polonyaya karşı fevkala:. 
de şiddetli hücumları ve polonyanın 
dahili emniyet bakımından aldığı ted 
birler. 

Gazeteler müttefikan azimkar dav-
ranılmasını tavsiye eylemektedir. 
"Deyli herald" diyor ki: 

"Danzig'in almanyaya ilhakını ka
bul etmek, enternasyonal tesandün ve 

ittihadın istinat ettiği bütün pren • 
siplerden vaz geçmek olur." 

8. Bonne Paris Büyük 
Elçimizle görüıtü 

Paris> 18 a.a. - Hariciye Nazırı B. 
Bone, Türkiye'nin yeni Faris Büyük 
Elçisi Erkin'i kabul etmiştir. Türki
ye Büyük Elçisi itimatnamesinin bir 
suretini hariciye nazırına tevdi eyle
miştir. 

Bone, keza, Polonya Büyük Elçisi 
ile Fransa'nın Suriye fevkalade ko • 
aıiıerini de kabul eylemiıtir. 
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( D U N K U ) 

iSTANBUL Gazeteleri 

Ağzımız çok yandı, yoğurdu 
üfliyerek yiyeceğiz 

Necmettin Sadak, bugün korku veren 
fena haberler, ertesi gün iyi havadisler 
vermenin beyaz harbin beylik usulle • 
rinden oldugunu söyliyerek başladığı bu 
başmakalesinde, son konferans havadisi
ni bahis mevzuu ediyor ve bunun mese
le konuşmak iç in dört devletin toplan -
ması tehlikeli b ir iş olduğu Münihte an
laşıldıgını, bir konferans toplanırsa i yal
nız Danzig meselesini değil; bütün Av
rupa meselelerin i konuşmak için topla
nabileceğini ve verilen imzalara riayet 
teminatının da buna ilavesi lazım gel
diğini söyledikten sonra, Avrupanın ağ
zı yandığı için yoğurdu böyle üfliyerek 
yiyeceğini ilave ediyor. 

Yeni vapurlar ısmarlamrken 
(Dikkatler) sütunu muharriri, müna

kalat vekaletinin münakalat işlerinde 
vücuda getirmekte olduğu yen ilikler sı
rasında yeni vapurlar sipariş edilirken 
güverte ve üçüncü mevki yolcularının 
şimdiki sefil halden kurtarılmasına ça -
lışilmasını en başta nazarı itibare alın -
ması icap etlen demokrat felsefemiz ik -
tizıısrndan olduğunu söylüyor ve mü -
nakalat vekaleti lüks kamaralariyle de
ğil, fakir halkı r..akledeceği temiz, maz
but ve en ucuz mevki ile iftihar edebi
lir diyor. 

SON POSTA 

Türkiye ile Romanya arasında 
ittifak 

L ondradan hususi kaydiyle neşrettiği 
bir haberde Taymis gazetesinin Roman
)'a ile Türkiye arasında bir askeri itti
fak akdine müteallik müzakereler yapıl
dığına dair verdiği malumatı kaydedi -
yor ve türk - yunan askeri ittifakı e • 
saslarına göre tanzim edileceği söyle -
nen bu ittifak hakkında fransızca "Lö 
Suar" gazetesinin de bir haber dercede
ceğini ve Romanyanın bütün kara ve 
deniz kuvetlerin in kumandasını Tür -
kiyeye terkettiği yolunda tafsilat ver -
diğini söylüyor. 

a.a. M atbuat servisi 

süren bir memlekette iştiha uyandırdı
ğını, bunu veledlerinin iman kitaplarına 
bile geçirdiklerini söyliyerek, " Evet 
topraklarımız boldur ve topraklarının 
kifayets izliğinden bahseden memleket -
ler için de yerimiz vardır. Ancak. biz -
den toprak istıyenlere verebildikler i • 
miz, gid ip ebediyen yerleşmelerine mü
saade edeceğimiz topraklarımız, sadece 
mezarlıklarımızdır,. diyor. 

Türkleri beğenmiyen 
İtalyanların içyüzü 

İtalyan muharr irlerin1en Antonyo Lo
voto'n~• Türkiye hakkındaki bir yazısı
na cevap veren Cemil Cin imzalı bu. 
makalede, Türkler i beğenmiyen İtalyan
ların bazı şehi rlerinde aptesane bulun
madığını bir çok yerlerde ölıi kedi, kö
pek eti yenildigini , Gallicchio kasabası 
hal kının yuzde onunun piç olduğunun 
nufus kayrtlariyle sabit bulunduğunu 
avy~yor. 

Mütareke şayiaları 

Hüseyin Cahit Yalçın bu başmakale
sinde, otuz gunlük mütarekeyi mütea -
kip sulh mU2altereleri :Jayialarını ele a
larak bunların bir tecrıibe balonu ol • 
duğunu, fakat bundan daha ziya.de Mü
nib çeşnisi bulunduğunu söylüyor, bıı 
tekliflerde sezilen samimiyetsizliğe se
bep olarak, evcla Danzig meıelesinin 
görüşiılmesi şart konulmasını gösteri
yor, böyle bir konferansın devamı veya 
doğmadan sönüp gitmesi mihver devlet• 
!erinin bu teklifi yaparken hiısnü ni • 
yetle veya dolambaçlı maksatlarla ha • 
reket etmiş bulunmalarına vabeste oldu
ğunu izah ediyor. 

TAK 
Bir alman gazetesinde çıkan biı 
türk muharririnin yazısı 

(Günün meselesi) siıtununda alman 
propagandası organı olan Türkişe Post 
gazetesinde, Gen~ral H. Emir Erkilet, 
imzasiyle çıkan bu yazıdan bahsediliyor 
ve bir tiırk generalinirı alman davasına 
avukatlık etmesi yakışık almıyacağını 
söyliyerek, alman tezinin avukatlığını 
yapması sebebini izah etmesi muharrir. 
den isteniliyor. 

İKDAM Sulh taarruzu • 

İtalyanlar 12 adaya neden 
boyuna asker yığıyorlar. 

(ikdam soruyor) ibaresini ilave ede
rek koyduğu bu başlık altında ıta]yanla
rın on iki adaya mütemadiyen asker 
yığmalarının sebebini soruyor ve asıl 
mühim olan nokta Leros adasının tayya
re üssü yapılması olduğunu kaydettik -
t en sonra İtalyanların buradaki tayya
relcriyle Anadoluda bazı 1jehirlerimizi 
tehdit edebileceginin tabii olduğunu, yal
nız bu adanın ilanihaye muhasara ve 
zaptr ııüı; bir mevki olmadığını, izah e
derek: "ltalyan dostlarımıza seslerini 
biraz kesmelerini bizi daha ziyade sa -
bırsızlığa sevketmemelerini halisane tav
siye ederiz,. diyor ve ilave ediyor: "Ak
si takdirde İtalyanlardan sorulacak he • 
saplarımız yalnız on iki adaya inhisar 
etmez, daha başka hesaplar da sormrya 
kalkışabiliriz. Bunu unutmamalarını 
kendi menfaatleri muktezasıdır . ., 

VAKİT 

Af et bilançosu 
(Görüp düşündükçe) sütunu muharri

riri, Dahiliye vekaletinin tuttuğu bir 
sayım cetvelinde zelzele ve su baskını
nın sebep olduğu ölüm ve hasarata da
ir rakamları zikrederek su baskınını 
önlemek kendi eliiııizde olduğunu, or -
man ve koru yetiştirmek suretiyle bu a
fete mani olmak m\\mkün olduğunu söy
lüyor, bir kaç ay içinde kaybettiğimiz 
milli servet eğer bu tedbire harcansa i
di bugün böyle feci istatistikler karşı
sında kalmmıyacağını ilave ediyor. 

Neşriyat harbi karşısında 
Başmakale sütununda intişar eden im

zasız bir yazıda alman ve itlayan mat
buatının aleyhimizdeki neşriyatı karşı -
smda bizim vaziyetimizin onların eline 
silah vermemek olması lazım geldiği 
söyleniyor "Biz Şefe bağlanmışız, he
pimiz tetikteyiz. Hiç bir savaştan kaç • 
mayız, bir işaret bekleriz. Mehmetçi
ğin harp için sinirlerini uyandırmıya ih
tiyacızım yok. Yabancı milletlerden kim 
dost, kim düşman olabilir, yeni öğre • 
necek değiliz., deniliyor. 

CUMHURİYET 

Köylünün yakacak ihtiyacı 
(Nalına mıhına) sütunu muharriri, bir 

aya yakın zamandanberi İstanbul vila
yetinin muhtelif kazalarını dolaşan meb
usların, hemen her yerde ormanlardan 
az ağaç kestirildiği, müsaade verilen 
miktarın ihtiyaca kafi gelmediği yolun
da müracaatlarla karşılaştıklarını söyli· 
yerek bazı köylerde mevcut linyit ma
denlerinin bu ihtiyaca tekabül edebile
cek bir vasıta olduğunu, bunların işle
tilmesi meselesinin tetkiki lüzumunu 
hatırlatıyor. 

Hava hücumlarına karıı 
korunma 

Yunus Nadi, bu başmakalesinde, pasif 
korunma işinde geç i:a!ındığınt, bu tec
rübenin, halkı her hücum şekline ve ih
timaline alıştırmak üzere icap ettiği ka
dar fazla tekrar olunması icap ettiğini, 
Ankara, Bursa, İzmir, İzmit vesaire gi
bi diğer şehirlerimizde de bu tecrübele
rin yapılmasını söylüyor ve başka mem
leketlerde yapılan tecrübelerin halka 
verdiği emniyet ve gururu tebarüz et -
tirdikten sonra bizdeki tecrübelerin 
halktan ve hükümetten istediği faaliyet 
alakası da kendimize göre aynı dikkat 
ve ihtimamın gösterilmesinden ibaret 
olacağını ilave ediyor. 

YEJ!! SABAH 

Türkiye' de ecnebilere toprak 
Murat Sertoğlu, (Şimdilik bu kadar) 

sütununda Türkiye topraklarrnın bollu
ıtu. topraklıınnm kifayetsizliğini ileri 

Sabiha Zekeriya Sertel, bu serlevhalı 
başmakalesinde, et rafında muhtelif riva
yetler tlolaşan sulh planlarının Ciano -
nun Hitlerle yaptığı mülak~ıttan doğdu
ğu mütaleasını dermeyan ederek Musoli
ninin .davayı sulh yoliyle halletmek ar. 
zusunda bulunduğunu. fakat bu sullı sö
zünün ortaya atılmasının asıl aebebi to
taliter devletlerin kendilerini hüsntl ni
yet habibi göstermek olduğunu izah o. 
diyor ve bu hareketi sulh taarruzu diye 
tarif ediyor. 

SON TELGRAF 
... 

Masa başına oturmayı iki 
§artla kabul edebiliriz. 

Ethe~ İzzet Benice, bu ünvanlı baş. 
makalesıııd e, masa başına oturmak içiıı 
bir kere Almanya ve Italyanın bir daha 
balkanlarda ve cenubu şarki Avrupada 
(hayat sahası) lakırdısını ağızlarına al -
mıya yedi cetlerine tövbe etmeleri ve 
bu tövbeyi derhal Arnavutluğun tahli -
yesi ve 1 t alyanm balkanlardaki bütün 
siyasi alaka ve tahriklerini geriye çek
mesinin takip etmesi lizım olduiunu 
ya:rmaktadrr. 

lcumhurreisimiz 
Kırklareli'nde 
(Başı !. inci sayfada) 

tikametindeki giriş noktasında birik
miş ve bugün akşam üzeri az süren 
fakat oldukça şiddetli bir yağmur al· 
tında, büyük Şeflerini beklemekte de
vam etmişlerdir. · 

Milli Şef, evini ve dükkanını, işi
ni ve gücünü günlerce bırakarak şeh· 
rin giriş noktasına akan on binlerce 
halkın coşkun tezahürleri arasında 
otomobillerinden inerek halk adına 
kendilerine "hoşgeldiniz., diyen Par
ti, Belediye ve Halkevi reislerinin 
ellerini sıktıktan ve elleriyle bütün 
halkı selamladıktan sonra, "Hoş gel
diniz büyük Milli Şefimiz., ibaresini 
taşıyan takın altından geçmiş, yüz 
elli adım kadar halkla yanyana yaya 
olarak yürümüş ve tekrar otomobille
rine binerek eşhirde küçük bir ceve
lan yapmışlardır. Şehir içinde de ay• 
nı candan tezahürlerle karşılanan ve 
halkın bu içli gösterilerinden fev
kalade mütehassis olan Cümhurreisi
miz saat yedide Edirne'den gelen hu
susi trenlerine eçkilmiş ve yemeği 
vagonlarında yemişlerdir. 

Cümhurreisimize kavuşan Kırklar· 
eli görülmedik bir bayram manzarası 
arzetmekte ve diğer taraftan kahra • 
man ordumuz aziz yurdun bu köşe • 
sindeki büyük askeri manevralarına 
devam etmektedir. Bu münasebetle, 
denebilir ki, bütün Trakya tunç yüz
lü Mehmetçiğin tatlı bakışları ve bize 
iman ve güven veren varlığiyle övü • 
nerek bayram yapmaktadır. 

Kadri OÖUZ 

Edirne örnek fidanlığında 

Edirne, 18 a.a. - Dün geceyi Ka • 
raağaç istasyonunda hususi trenlerin
de geçiren Milli Şef İsmet İnönü bu 
sabah tekrar vilayet örnek fidanlığını 
teşrif etmiş ve tetkikatta bulunmuş -
lardır. Milll Şef öğle yemeğini vagon
larında yemişlerdir. 
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Japonya 
Roma ve 

bir ittifak 

tereddütte 
Berlinde askeri 
akdedilecek mi ? 

muvaffakiyet şimdi kendi
sinin aleyhine dönecek gi
bi görünmektedir. 
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Henlayn'in yakın mesai 
arkadaşlarından birisi olan 
doktor Lirav bu istihbarat 
ve casus şebekesinin ba
şındadır. Bu zat şimdi 
Vindhoek'de alman konso
losu bulunmaktadır. 

Yeni teşebbüs çiftçilere 
yardım etmek suretiyle 
Almanya'daki yeni rejime 
sempati toplamayı istihdaf 
eylemektedir. 

Bu suretle çiftlik mah -
sullerinin alınanlara satıl

ması ve mukabilinde al
man mamulatının satın a -
lınması temin edilmek is
teniyor. 
İçinde külliyetli miktar

da sığır eti, peynir ve te
reyağı bulunan bu çiftlik 
mahsullerinin Almanya'ya 
ihracı işini büyük bir al -
man firmasının ele alma
sına intizar olunmaktadır. 

19 - 8 -1939 

(...__R_A_o_v o_) 
TURKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TURKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 

-ANKARA-

CUMARTESİ: 19.8 1939 
13.30 Program. 
13.35 Tiırk müziği (Fasıl he

yeti). 
14.00 Memleket saat ayarı , a

jans ve meteoroloji haber· 
leri. 

14.10- 15.30 Muzik (dans mü
ziği • Pl.). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (küçıik orkestra -

ııef: Necip A~kın) 1 • 
Franz Lehar - Vals. 2 • Zi
c.lırer - Eşkiya operetinden 
potpuri. 3 - Delibes • Ko -
pelya balesinden bebek dan
sı. 

19.10 Türk müziği (İnce saz 
faslı). 

20.00 Memleket saat ayarı. 
20.00 To:nsil. 
20.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 

Zl.40 Konuşma. 
21.55 Neşeli pliklar - Rr. 
22.00 Haftalık posta kutll 

(ecnebi dillerde). • 
22.30 Mıizik (dans müzifl 

Pl.) . 
23.00 Son ajans haberleri. b! 

raat, esham, tahvilat, karıı1 yo - nukut borsası (fiyat· 
23.20 Müzik (cazbant • pJ.)• 
23.55 -24 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLE~ 
19 Königsberg, Ber!.iıl 
20.15 Frankfurt - 20.30 P". 
r is - Eyfel kulesi - rJ B 
dapeşte. 

OE,KESTRA KONSERLEF 
VE SENFONİK KON~'ZF 
LER: 12.40 Beromıinst.r ~ 
18.45 Droytviç - 20 DP1~1 
landzender - 20.15 V'ıfa?• 
- 20.30 Doyçlandz~e 
Bruksel - 20.45 Lülr"'51 
burg. 

ODA MUSİKİSİ: 18.11 "V 
yana - 18.30 Sarbrük. ,.; 

SOLO KONSERLERİ: J6.i~ 
Varşova - 17 .5 Stokholnı 
17.45 Kolonya - 19.15 :S 
hemya. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart ( 
s .): 8.30 Breslav - 1 
Frankfurt - 18.30 Prag ~ 
19.20 Brno. 

ORG KONSERLERİ '<J 
KOROLAR: 18 Breslav 
18.10 Mtinih - 19 Keza. 

HAFİF MÜZİK: 16 Kolo~ 
- 18 Doyçlandzcnder 
20.15 Berlin - 20.35 Brcf 
lav - 22.20 Münih. 

J 
aponya'nın italyan -
alman ittifakına iş

tiraki meselesi, Tokyo'da 
vahim bir siyasi kriz do
ğurmak istidadını gôster -
mektedir. Japon impara -
torluğunun dahili ve hari
ci siyasetini kendi bildik
leri gibi idare etmek ve 
her şeyi şiddetli bir em
peryalizme tabi tutmak ip
diasında bulunan askeri 
şeflerin besledikleri bu te
mayüllerin japon mesul 
mahfillerinde ne gibi bir 
mukavemetle karşılaştığı 
düşünülürse, buna hay • 
ret etmemek icap eder. 
Aylardanberi bazı general
ler antikomintern paktın, 
totaliter devletlerle kati 
bir ittifak haline sokulma
sını derpiş ediyorlar ve 
Berlin ve Roma ile muta
bakat halinde, hariciye na
zırı B. Arita'nın siyasetine 
karşı manevralar çevire • 
rek, Japonya'nın demokrat 
devletlere karşı açıktan a
çığa hasmane bir tavır ta • 
kınmasını temine çalışı • 
yorlar. Bu hareket, Japon
ya'nın, Sovyet Rusay aley
hinde olan her hangi bir 
devletle ittifak etmesi lü
zumu ileri sürülerek yapıl
maktadır; zira japon aske
ri mahfillerinin fikrine 
göre, az veya çok uzak bir 
atide bir rus - japon har
bı, ic\inabı imkansız bir 
keyfiyettir. 

H ülasa, şurası muhak
kaktır ki general 1-

tagaki ilk anda beş nazır
lar komitesinin ekseriyeti
ni kendi radikal formülüne 
iştirak ettirmeğe muvaf
fak olamamıştır. Söylendi
ğine göre general ltagaki· 
nin politikası yalnız baş · 
vekilin ve hariciye nazırı
nın değil, maliye ve bil
hassa bahriye nazırının 

muhalefetiyle de karşılaş· 
maktadır. Askeri şeflerle 
donanmanın şefleri arasın
daki ananevi rekabet, ja -
pon politikasında daima 
hesaba katılması icap eden 
bir amildir. Bu da, deniz 
kuvetlerinin imparatorluk 
emniyetinin hakiki siperi· 
ni teşkil etmesinden ve 
deniz erkanı harbiyesinin 
fikirlerinin, japon emper
yalizmini desteklemek ü
zere teşebbüs olunacak ha· 
reketlerde ekseriya kati 
mahiyeti haiz olmasından 
ileri gelmektedir. 

KONT ÇAKltNlN SEY AHA Tl 
Ayni firma, cenup garbi 

Afrika'siyle Almanya ara
sında idhalat ve ihracat 
kliring idaresi vazifesini 
de görecektir. 

21.00 Turk miızi~i 1 ••.•••. • 
rast peşrevi. 2 - rast ııarkı -
Yok mu cana a~ıka hiç ul
fetin. 3 • Udi Mehmet - rast 
şarkı - Öyle yaktın ki beni. 
4 • Lemi - Suzinak şarkı -
Yeter hicranlı sozler. 5 • 
Ney zen Rıza - Suzinak •ar
kı - Çaldırıp calgıyı. 6 - Re
fik Fersan - Suzinak tarkı • 
Canım kimi isterse. 7 - •.•. 
• Suzinak saz semaisi. 8 • 
.•.••. - Halk turkiısu • Sa
bahtan kalktım. 9 •... . •. -
Halk turkusıi • Urfalıyım e
zelden. 10 - ..... - Halk 
turküsıi - Ekin ekdim çöl· 
le re. 

HALK MUSİKİSİ : 11· 
Ştutgart - 14.10 Keza. 

Almanya - Neye ilerlemiyorsun? Ben de arkandan geleceğim ... DANS MÜZİÔİ: 18.15 La 
zig - 19 Ştutgart - 21·' 
Kolonya - 22.10 B~ronıı.in 
ter 22.15 BratislaV 
Stokholm - 22.30 Stut_:ar 
Droytvic;, Sottcııs - 22.4 
Hamburg, Kolonya, Brük5· 
- 23 Belgrad, FloransSi 
Lüksemburg, Paris, Rorı: 
- 23.10 London - Recyo~ 

Macaristan - Ben şimdiye kadar müstakil yaşadım. Bundan sonra da öyle 
kalmak istiyorum ... (La Republique'ten.) Gene haber verildiğine 

göre alman hükümetinin 
yardımı ile Vindhoek'de 
bir alman bankası da açı· 
lacaktır. 

i ngiltereve Fransa' -
nın Avrupa'da kur

'dukları sulh cephesine u
zak şarkta hatırı sayılır 

bir mukabele olmak üzere, 
Roma ve Berlin Japon}'.a'
nın bu hareketim tesri et
mek istemişler ve harbiye 
nazırı general İtagaki'nin 
9ahsında da bu ittifak po
litikasını tervic edecek a
damı bulmuşlardır. Şimdi
ki şartlar altında böyle bir 
ittifak, filen, Sovyet Rus
ya'dan ziyade 1ngiltere'ye 
tevcih edilmiş olacaktır. 
General İtagaki Japonya'
nın Roma ve Berlin büyük 
elçilerinin de yardımiyle 
fikirlerini tahakkuk ettir
menin sırası geldiğini an
mıştır. Fakat bu işin gö
ründüğünden çok daha 
fazla güç olduğu meydana 
çıkmış ve harbiye nazırı, 
başvekil ile kabinenin di -
ğer azalarının ümit edilmi
yen mukavemetiyle karşı
laşmıştır. Ordunun tazyi
ki altında başvekil Baron 
Hiranuma'yı Almanya ve 
İtalya ile yapılacak ittifa. 
1,r;ı görüşmek üzere beş na
zırlar komitesini toplantı
ya çağırmağa icbar etmek 
suretiyle elde ettiği ilk 

General ltagaki'nin bu 
ilk muvaffakiyetsizlikten 
sonra mücadeleden vaz ge
çeceği kati değildir. Bazı 
haberlere göre, general is· 
tifa ederek bir kabine 
buhranına sebebiyet ver -
mek niyetindedir. Şimdiki 
dahili ve harici şartlar i
çinde, böyle bir buhranın 
halli çok nazik bir mesele
dir. Tokyo'da çıkacak bir 
kabine buhranı, işgal al~ 

tında bulunan Çin'deki va
ziyet üzerinde ciddi akis
ler uyandırabilir ve askeri 
şefler, edindikleri istiklal 
itiyadiyle, politika aaha
sında da başka ahvalde 
gösterdikleri cüretle hare
kete geçmekten geri kal -
mıyabilirler. Diğer taraf -
tan, askeri şeflerle siyasi 
şeflerin nüfuzlarını mu
hakkak surette telif etmek 
icap ettiği sırada Hiranu
ma kabinesinin ne gibi 
güçlükler içinde teşekkül 
ettiği hatırlanırsa, şimdiki 
hükümetin devrilmesinin 
vahim ihtilatlara yol aça -
cağından haklı olarak kor
kulabilir. 

İ mparatorun iradesi-
ne her japon hür -

met gösterir. Bu anlaş

mazlıkta da hakemliği o 
yapacaktır. General İtaga
ki'yi, Hiranuma kabinesi -
nin şimdiki şeklinde har -
biye nezaretinde kalması 
lüzumuna ikna etmek ka
bil ol;;un veya olmasın, an
tikomintern paktın askeri 
bir ittifaka tahvili mesele· 

HULASA 

si bütün çapraşıklığiyle 
ortada duracaktır. Şimdi . 
lik müşahede olunan nok
ta, bu meselenin müspet 
veya menfi bir şekilde hal
linin muvakkaten gecikti· 
ğidir. 

Berlin ve Roma'da itti · 
fakın bir kaç haftaya ka· 
dar yapılacağı kanaati var
dır. Fakat diğer bükümet 
merkezleri Japonya'nın 
totaliter develtlerle bu ka
dar esaslı taahhütlere gi -
rişmiyeceğini ve bu hu -
suıta kati bir tavır takın
madan önce, İngiltere ile 
yapılmakta olan müzake -
relerin neticesini ve Ame
rika ile yeni bir ticaret 
muahedesi akdctmcnln ne 

dereceye kadar kabil oldu
ğunu öğrenmek istiyece -
ğini sanmağa mütemayil -
diri er. 

İkinci cihan 

harbtna doğru 
Moskova'dan yazılıyor: 
"İzvestiya" yukardaki 

başlık altında şu makalC'yi 
neşretmiştir: 

Sovyet mahfillerinin ile
ri gelenleri, ikinci cihan 
harbının başlamış olduğu 
kanaatindedirler; halen bu 
dava inkişaf halindedir. 
Bu inkişafın başlangıcın -
da, birinci cihan harbına 

nispetle, siklet merkezleri
nin bir yer değiştirme te
zahürü görülmektedir. O 
vakıtki harp ameliyatının 
en ehemiyetli sahnesi, 
münhasıran Avrupa kıtası 

(Büyük harpten .so'!ra ilk paskalye gecesi, be$ genç, 
Antuvan karde51 Jılber, arkadaşı Domınik Herlyo 
Marıyan' ve Solanj Senkler ısminde ikı genç kızİa be: 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve ıeceyi kırlar 
içinde kaybolmu~ ~ir otelde ., geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la. Domınık ~~ ~olanJ ı.a b~rab~r eileniyorlar. 
Nihayet Solanj, Domınık le değıl Jılber le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat. A?tuvan'la Mariyan evli • 
lik hayatından memnun degıldırler. Antuvan daha zi • 
yade karısının kız kardeşi. ~vlin'.lc al.i~adardır. Karı
sını almak ıçin kayınpederının e~ıne gıdıyor. Fak~t et
rafta dı1ima Evlin'i arıyor. Evlın sokaktan gelmıı ve 
Antııvan'la karşılaşmıştır). 

B o y 

idi. Bugün ise, Uzak Şark müdafaasında bu devletle
en kanlı muharebelere sah- rin milletleri alakalıdırlar. 
ne olmaktadır; ve hiç şüp- Mütecavizlerin mevkii, 
hesiz ki, büyük okyanus bugün gerek manen gerek 
deniz ve hava harplerinin maddeten, 1914 deki alman 

Danzig _şehri 
en korkuncuna sahne ol • koalisyonuna nispetle da
mak tehdidini göstermek- ha zayıftır. 
tedir. Siklet merkezlerinin Noye Zührer Saytung dar kendisinin bu kuman-
Uzak şarka yer değiştir- dayı ele alıp almıyacağını 
mesi itibariyle, Birleşik S; la h !O '1 IYO r söylemek için vakit pek 
Amerika'nın bir intizar po- Cenubi Afi ikada erken ise de general Bo -
litikası gütmesi imkansız· Haftalık Taymis gaze- denşatz'ın son ziyareti bu 
dır. , lesinin Danzig muhabiri n sele ile ilgili olmak ih-

Yalnız Büyük Okyanus- Mali faaliyeti bildiriyor: timali vardır. 
taki menfaatleri değil, mü- Serbest mıntakada silah Bu askerlerin bilahare 
tecavizlerin Amerika kı- Johannesburg'dan in - altında bulunan askerlerin piyade, süvari ve topçu ol-
tasındaki casusluk ve kar- giliz;ce Observer gaz;ete- miktarı bundan üç hafta mak üzere üç sınıfa ayrıl-
gaşalık faaliyetleri, Ame- sine bildiriliyor : öncesine nispetle pek faz- malan muhtemeldir. 
rikan'ın daha şimdiden bil Cenubi Afrika'da yapıl- la artmış değildir. Bugün Danzig serbest mıntaka
fiil müdahalesini icap et- makta olan Nazi propa- burada mevcut askerlerin sı bugün, muhakkak ki, bir 
tirmcktedir~~~--"-'"'"""-~=--~gandası ha ında olis s:ı ıat 12.000 tahmin olu.na-~=11'-"s=ker~~altında,,dır,. Ea-: 

Avrupada da siklet mer- gayet sıkı tahkikat ve ta - • bilir. Büyük çapta1ı:ı top • at 1ienuz ou ışgaı, sıyası 
kezi yerini değiştirmiştir. kibata girişmiş bulunmak- lardan maada buraya geti- bir mana iktisap etmemiş-
Meseıa, Akdeniz birinci ci- tadır. rilen silahların miktarı tir. 
han harbında sadece tali Zabıtanın bilhassa ehe - pek fazla değildir. Polonya hükümetinin 
derecedeki muharebelere miyetle üzerinde durduğu Danzig'de seferbetlik üç neşrettiği Gazeta Polska 
sahne olmuştu; halbuki· mesele, bir takım Nazi a- şekilde yapılmıştır: 1) Po- Danzig'de bulunan polis 
şimdi, en müthiş deniz ve janları tarafından memle· lis kuveti arttırılmış; 2) ve S. S. kuvetlerinin aske-
hava muharebelerinin sik- kete gizliden gizliye bir S. S. ve S. A. kuvetleri ge- ri bir mahiyet almakta ol-
let merkezi olmağa nam - takım silah ve cephanenin tirilmiş; 3) Danzig asker- duğunu bildirmiştir. 
zettir. sokulmuş olmasıdır. }erine Rayh zabitlerinin Topçular Hamburg ve 

1914 _ 18 yıllarında, har- Yohannesburg'da çıkan kumandasında talim ve Stettin'den gemilerle gön-
bın müsebbibi meselesi Sunday Times gazetesinin terbiye gösterilmeğe baş - derilmekte ve bunlar, ge
münazaalı ve karışık bir yazdığına göre kaçak yo • lanmıştır. Bu üç grupun celeyin karaya çıkmakta -
dava idi; bu dava bugün liyle sokulan silahlar yal- bir tek ordu haline getiri- dırlar. Bunların içinde 
bam başka bir manzara ar- nız ufak ve küçük çapta lip tensik edilmesi de o zırhlı otomobil kıtaları, 
zediyor: üç kıta ya da bar- değil, ayni zamanda büyük kadar kolay bir şey olma- tayyareler dafi topları da 
bı yayan mütecavizler ve çapta bulunan silahlardır. sa gerektir. Danzig kuvet- vardır. Bunlar, sahilde e -
bunların hedefleri malum- Hükumet de bunların bir leri arasında uzunca bir velce Prusya tarafından 
dur. Keza, mütecavizlere müddettenberi memlekete müddet intizamsızlık hü - yapılmış olan beton istih
karşı çıkanların da hedef- sokulmakta olduğundan kilin sürmüştür. kimlara yerleştirilmekte -
leri sarihtir. Bu memleket- haberdar bulunmaktadır. Bu kuvetlerin tevhit ve dir. 
lerde mevcut olan burjuva Cenubi Afrika'da geniş tensiki işi sekiz haftadan
ve demokrasi hüriyetleri, teşkilatlı bir Nazi casus beri burada bulunmakta o
bu devletlerde yaşıyan şebekesinin kurulmuş ol · lan general Ebhard'a tevdi 
milletlerin en mükemmel duğu bildirilmektedir. olunmuştur. 
evlatlarının ihtilallerde a· Cenubi Afrika Sunday Bu iş bittikten sonra bu· 
kıttıkları kanla ödenmi.J - Express gazetesinin verdi- radaki kuvetlerin daimi 
tir. Dökülen kanlarla elde ği bir habere göre Südet kumandası meselesi orta -
edilmi§ olan hüriyetlerin almanlarının §efi olan ya çıkacaktır. Her ne ka-

H itler Danzig' e 

terlikle gidecek! 
Geçen ,ilkbaharda, Hitler' 

- 23.20 Varşova - 23·· 
Droytviç. 

in, yakın dost1arınd3n b! 
rine, Prag üzerine yürür 
ken çizmelerini giydiğirı 

halbuki Danzig'e terlik! 
gideceğini söylediği r:vfl 
yet edilir. Bir çok anek 
dotlar gibi bu sözlerin d 
ne dereceye kadar mevsıı; 
olduğu malum olmamaJcl 
beraber, Lehistan'la çıka 
anlaşmazlıkta alman takti 
ğini göstermesi itibari}'~ 
çok manalıdır. Ayakları .. 
cuna basarak yürüyen l!i 
n;ı, -uaıı.c.fbYUJUllU ~u~ 

muştur. 

Ancak, bu sefer vaziyt 
bam başkadır. Fransa, a~ 
manlar Bohemya'ya gir 
dikten sonra Dalaciye'} 
verilen salahiye:: netice 
sinde alınan tecibirler d 
layısiyle hazırol va.:iyC'ti:ı 

de beklemekte; İngiltere 

gerek teçhizatını gere~ 
donanmasını harbe amatte 
bir hale sok' u, bulunma1' 
tadır. Önüne geçileceği 

benzemiyen müstakbel ktl 
vet ve kudret ölçüşmesirı' 
de, Almanya da, bir harf 
takdirinde ilk anların mtl' 
hatarasını hesaba katma~ 
mecburiyetinde kalacak ,,C 

hasım tarafın, ilk darbe ' 
nin tesirine kapılarak mtl' 
kavemet etmek için cesare' 
tini kaybetmiyeceğini gô• 
önünde tutacaktır. 

Noye Zührer Saytung 

"yirmi beılet kırk yaş arası her İnsan kendi §ah
siyetini yuğurur!" diye düşünüyordu. 

o K A ş K R o M A N 1 

müthit bir zevk ve şefkat içinde aordu: 
- Oo sen misin? 

Yazan: irine Nemirov•ki -43- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Bu kendi kendisine benziyen fakat hakikatte 
l.iç de kendisi olmıyan adamt çocuğu olduğu za• 
man sevinmİft Mariyan'ın duyduğu ıstıraptan mÜ• 
teeasir olmuft o iyileşip det çocuğunun büyÜ. 
düğünüt ve aıhatli olduğunu gördüğü zaman saadet 
duymuttu. Hastabakıcı henüz gitmemişti. Geceleri 
çocuğu Mariyantın odasında bırakarak bir saat 
kadar çekiliyort o zaman karı koca yalnız kalıyor• 
lardı. 

Ve ilave etti : 
- Karın burada mı? 
Antuvan cevap verdi. Fakat söylediklerini 

kendi bile duymamıştı. Sonra laf olsun diye bir kaç 

aual da o sordu: 
- Çok eğlendin mi? Ben şeni evde zannediyor

dum. Bu akıam ne eğlenceli, ne zevkli bir akşam? 
Fakat ikisi de biribirlerinin söyledikleri lüzum· 

ıuz kelimeleri değil, yalnız, korkak kalınt değİfmİş 
ve garip seslerini dinliyorlardı. Gözleri biribirle
rinden ayrılmıyordu. Nihayet genç kız ilerlemek İ· 
çin bir hareket yaptı. Antuvan uzaklafmak istedi. 
O kadar ağır geçtiler ki ~ileri biribirine değdi. An
tuvan onun parmaklarınıt yüzüklerini sevdi; bile
ğini dudakları hizasına kadar götürdü fakat Öpme· 
ie cesaret edemedi, bıraktı. İkisi de titriyorlardı. 

Antuvan daha yavaf bir sesle ilave etti: 
-Hayır, hayır olamaz .•• 

Gözleri Yerinden oynamııtı. Başını çevirdi ve 
dedi ki: 

- Eğer sevmiyorsan onu .... Bırak 1 
~ıpkı reve.yyon gecesinde olduğu gibi aralarm

da hır tek kelıme geçmediği halde, biribirlerini Öp· 
medikleri halde aşktan veya hiç olmazaat biribir
Jerine karıı duydukları derin arzudan emin idiler. 
Genç kız, manasız bir sürü kelime söylemektense, 
gayet ağır ve sağır bir sesle, aıağı yukarı bir nefes 
verit halinde: "Peki!" diye inledi. Buna artık ili.. 
ve edilecek söz yoktu. 

Sonra yavafca Antuvan'ın elini sıktı ve odasına 
çrktı. Antuvan karısının yanına dönmüıtü. Gece 
varısmdan biraz sonra Antuvan ve Mariyan bura
dan ayrıldılar. 

yordu. Hava kor gibi idit hiç bir taraftan bir serin- O ıün müthiş bir sıcak vardı; insan adeta ne-
lik nefesi duyulmuyordu. fes alamıyordu. Antuvan perdeleri çektit pencere· 

Antuvan iki taraflı bir hayata batlamrftı. Za- leri açtı. Nihayet nehrin Üzerinden bir parça riiz· 
ten o buna uzun senelerdenberi alıtıktı. Bir taraf-

gar esiyordu. Antuvan çocuk üşümesin diye kork· 
tan Evlintlet diğer taraftan Mariyan ve ailesiyle 
metıuldü. Bu iki cephe biribirine müsavi değildi. tu. Onu itina ile Örttü; çocuk küçücük yumrukları• 
Nasıl bir hastanın hayatında gecelerin ve rüyala- nı inatla aıkmıf, suratı kıp kırmızı uyuyordu. Yü
rın ayrı bir yeri varsa Evlin de öyle idi. Mütema- zünden biraz huzursuz olduğu anlatılıyordu; fa· 
diyen hayal kuruyor ve bu, hakiki hayatın yerine kat"bu hal yeni doğmuf çocukların hepsinde bulu· 
&..aim oluyordu. Fakat hiç bir zaman da bu hayal- nurdu. Antuvan yatağa yaklaştı. Ve yavafça Ma· 
lerin bu rüyaların hakiki karakterlerinit esrarları- riyan'ın başını okşadı. Karısı gülüyordu. 
nı ve garipliklerini silemiyordu. - Artık bitti değil mi? Bugün daha iyisiniz 

Evlintle karşılaştığı zaman Antuvant ihtirasla- değil mi? 
rma, zafiyetine, zalimliğinet arzularına fren koya- Mariyan, şimdi daha fazla sertleşen ve perde-
mıyordu. Fakat Mariyan'la yeni doğan çocuğun a- leri tişiren rüzgarın sesini dinliyerek: 
raaında ve yahut büroda Lenartın yanında istediği - Çok iyiyim. Çok iyi dedi; sonra ilave etti: 
gibi mazbut bir adam oluyordu. Belki o öldükten - Gene fırtına çıktı! 

XX ıonra çocukları arkasından: - Bugün çok mfsafir geldi mi? Nihayet Antuvan: 
- Bu akıam seninle evlenmek istiyen gençle 

mi buluıtun? diye kekeledi. 

Bir temmuz gecesit Antuvantla Mariyan'm bir - Sakin, soğukkanlı, basiretli bir adamdı! 1- - Solanj gelmişti. Zannedersem kocası onu 
kız çocukları dünyaya geldi. Bu sene yaz erken çinden hesaplı değildi. Gençlik zamanındakinden nerede ise kilit altına koyacak. Onu fU son deh 
baılamııtı. Arada sırada fırtınalar oluyor, yağmur- çok baıka birisi idil di't'eceklerdi. yaptırdıkları aayfiye evine kapamıt hiç bir yere 

~~~~~~~.......,ııa.tL.ı:Leııı:ıML.UWJım:ı:lıL~~~~~~~~~&&ı::..ıııut13'al~k~a~t._...~il-!!L&..1ı1111-.u...uı11A1ua.1L.JllU.l·~uı~u~-~~....Jıı~i.All!IAILı.l!lllU!.D......._;b~un!!!!.!un!!L~f a~r~kmY!!ia!!....~~!!lll%SllL..!:AL------------~~~~~~~~__ı·Son uar.1 
Genç kız bir itaret yaptı: 
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İktisadi bahisler 

Milletler arası ticaretinin 
mahiyeti ve bir ilmi konferans 

H.A.KUYUCAK 
Takas işlerini tanzim etmek ve dev- Asıl dikkate şayan olan bir nokta 

lctin koyduğu kayıtlar sayesinde te- daha vardır: esas prensipleri her hu
rnin edilen menfaatlerin mümkün susta liberal olan memleketlerde bile 
mertebe umuma dağılmasını temin bazı mütehassıslar dünya alış verişle
cylemck üzere üç milli banka arasın· rindeki umumi cereyana uymak lüzu· 
da ''takas limitet" şirketinin kurul - munu ileri sürmekte ve döviz takyi
maf;ı düşüncelerimizi bir defa daha datına tarafdar olmaktadırlar. Son 
milletler arası mübadelelerine tevcih zamanlarda bazı İngiliz iktisatcıları 
ediyor. İngiliz sermayesinin harice kaçma • 

Son iktisadi buhranın başındanberi ması için döviz takyidatı tavsiye et
milletler arası mübadelelerinde tat - mişlerdir. Fakat liberal ticaret usul
bik edilen kayıtlar bugüne kadar a· !erine tarafdar olanlar takyidatı an • 
zalmış değil artmıştır. Bu kayıtlar, cak diğer memleketlerin umumiyetle 
malCımdur ki, evela para kıymetleri- tatbik eylemesi dolayısiyle tavsiye et 
nin muhafazası endişesiyle konul - mektedirler. Yoksa meseleyi objektif 
muş... İthalat tahdit edilmiş sonra olarak tetkik eden herkes iki memle
milli parayı koruyacak muhtelif ted· ket mübadelatında tam tevazünün 
birler alınmış ve nihayet kliring ve mümkün olmadığına kani olur. 
takas sistemlerinde karar kılınmış - Şurasını hatırlamak lazımdır ki bu 
tır. manada liberal iünya ticareti sistemi 

Kontenjantman dediğimiz ithalatı mill iihtiy=1çları göz önünde tutarak 
tahdit usulü bir memleketin ödiye - konulan himaye sistemleriyle tezat 
ceği miktarla alacağı miktarı denk - halinde değildir. Çünkü himaye siste
leştirmek için ödenecek miktarı a - mi, gümrük resimlerini yükseltmek -
zaltmağa matuf bir tedbirdir. Bu a- le malların maliyeti üzeriJde müessir 
cil bir ihtiyaca cevap veren tehlikeli olur. Yoksa muayyen bir memlekete 
bir tedbirdi ve tatbik eden bütün olan alış verişte tevazün teminine ça
memleketlerin harici ticaretleri ye - lışmaz. 
kı'.inunu azalttı fakat dahili iktisadi Muhakkaktır ki son zamanların ha
faaliyetlerini de arttıramadı bilakis, rici ticaret siyaseti umumiyetle tica
ihracatın da bilmukabele azalmasına retin tabii seyrine mani olmu§ ve ma· 
sebep olduğundan, ihracat sanayii Ü· ı Jiyeti arttırmıştır. Bu siyasetin bir 
zerinde zararlı tesirler ika etti. harp siyaseti olduğunu ve harp hava· 

Gerek kliring ve gerek, ekseriya sı yaratmakta mühim bir amil teşkil 
buna bağlı olan, takas sistemleri ise ettiğini iddia edenler de vardır. O 
dünyanın iktisadi bünyesine uygun halde her şeyden evel yapılacak şey 
olmıyan bir prensipe dayanır. Bu da muhtelif memleketleri bir panik ne· 
bir memleketin diğer her hangi bir ticesi tatbike batladıkları tedbirlerin 
memleketten alacağının buna sataca- tabii olmadığına ikna etmek lazım· 
ğına müsavi olması keyfiyetidir. Bu dır. Bu kanaat hasıl olduktan sonra 
ne fertler arasındaki mübadelelerde tabii mübadele esaslarına dönme ted
ve ne de bilhassa milletler arasında- birleri araştırılabilir. 
ki atış verişlerde temin edilmesine Cemiyet akvamın beynelmilel fikri 
imkan olmıyan bir muvazenedir. teşriki mesai enıtitüsünün himaye -

Asıl muvazene şöyledir: her ferdin sinde teessüs eden beynelmilel etüt -
bütün diğer fertlerden mal veya hiz- ler daimi konferanıı bu seneki top· 
met olarak aldığının mecmuu gene lantııını bu milhim meselenin müza
mal veya hizmet olarak bütün diğer keresine tahsis etmiştir. Tamamiyle 
fertlere verdiğinin mecmuuna mtisa- gayri resmi mahiyette ve her memle
vidir. Bunun aksi tasavvur oluna • ketin mütehaHıılarından terekküp e-

.. •• .,!11&%· Meğer ki bu fert batkalarına den bu konferans atustos ayı sonun
muavcnette bulunsun veya 'kendis\ da Norveç'd'e Bergen ıehrinde töj>li
ı.-~ı....J_, ... .;ı,,. ........ -.~net: göroün, Bir nacak ve muhtelif mütehaı;aısların 
memlekete mensup fertler bu mal ve- "ticart siya.et ve sulh" mevzuu U
ya hizmet mUbadelelerini o memle- zerinde yazdığı raporları tetkik ede
ketin umumi ve cari bir kıymet mik- cektir. 
yasiyle yaptıklarından arasında te • Mümkün mertebe bitarafane yazı • 
diye muvazenesi meselesi de mevzu- lan bu raporlarında mütehass11lar 
bahis olmaz. kendi memleketlerinin hangi şartlar 

Bir adım daha ileri &iderek muay- dahiline ıimdiki ticari siyasetlerini 
yen bir memleketin muhtelif kısım- kurduklarını, ve eğer varsa, ne gibi 
ları arasındaki ınübadeleleri ele ala- ıebeplerle döviz takyidatı koymak 
hm: bunda da ayni esas caridir. Me- mecburiyetini duyduklarını izah ede
ıela Sivas ıehrinin memleketin diğer ceklerdir. 
kısımlarına gönderdiği mal veya bun- Beynelmilel mübadele işlerinin hiç 
lar için ifa ettiği hizmetin yekunu olmazsa hakiki mahiyetini bütün dün
memleketin bütün diğer şehirlerin - ya nazarına koyacağında filphe olmı
den aldığı mal ve hizmetin yekununa yan bu ilmt konferans mesaileri hak· 
müsavidir. Fakat Sivas'ın mesela kında ayrıca ma!Umat vereceğiz. 

Sovyetlerin Japonya'ya 
ısmarladığı gemiler 

ULUS -5-

İskenderun 
halkevinde 
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1 BİBLİYOGRAFYA ......................................... ,,,,,,,,.,, 
Canlandırllacak köy 

(Remzi Kitapevi 1939. 75 Kr.) 

Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi Prof. Reıit Tankut 

bir konferans verdi 
İskenderun, 18 a.a. - Cümhuriyet 

Halk partisi müfettişi profesör Hasan 
Reşit Tankut dün burada Halkevinde 
parti umdelerinden milliyetçilik, ıa -
iktik ve devletçilik mevzuu üzerinde 
bir konferans vererek milliyetçiliğin 
muhtelif telakkisini ve kanun naza -
rında ve içtimai hayatta türk'ün ne 
demek olduğunu ve partinin istediği 
türkle, kudretli devlette fert demok
rasizmini, camia ve fert vicdanının 
mahiyetini, milli ekonomiyi ve devlet 
müdahalesinin hudutlarını iz:ıh et -
miştir. 

aynen neşrediyoruz 
Osmanlı imparatorluğu köyü yalnız 

ismiyle tanır ve yalnız aşariyle çıka
racağı askerin miktarını hesaplamata 
çalışırdı. Fakat eski idarenin bu tanı
şıklığı yarım, hesapları daima noksan-
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Hasan Reşit Tankut bu konferan -
sında, İskenderun limanının ebemi· 
yetine de temas ederek bu limanın 
haiz olduğu iktısadi mevkii tebarüz 
ettirmiştir. 

Konferansta parti heyetleriyle ka -
labalık münevver bir halk tabakası 

hazır bulunmuştur. 

Türkiyenin iıtirak 

edeceği sergiler 
Hükümetimiz 10 eylülde Selanik'te, 

7 eylülde Belgrad'da ve 17 eylülde 
Viyana'da açılacak sergilere iştiraki
mize karar verdiğini evelce haber ver 
miştik. Bu sergilerden Atina'daki Ti
caret Vekaleti dış ticaret dairesi şef
lerinden B. Zeki Doğan, Belgrad'da· 
ki B. Mazlum Ataman ve Viyan'adaki
ne 'de B. Nurullah Tolun komiser ola 
rak tayin edilmişlerdir. 

Vekalet her üç sergiye ait nümune 
ve malları İstanbul'da temerküz ettir
miştir. Alfıkalı memurlar bugünlerde 
İstanbul' da toplanmış bulunacaklar ve 
bu nümunelerle malları alarak sergi 
yerlerine hareket edeceklerdir. 

Selanik sergisinde bundan evel ka
zanılan muvaffakiyet ve diğer sergi
lere verilen ehemiyet dolayısiyle Ti
caret Vekaleti hazırlıkların noksanaız 
olması için her türiü tedbiri almıı bu· 
lunmaktadır . 

Türkiyenin en 
uzun boylu adamı 

İzmir, 18 a.a. - Fuarda teşhir edile
cek olan Türkiye'nin en uzun boylu 
adamı dün akşamki trenle Bilecikten 
buraya gelmiştir. 

Bilecik köylerinden birinde oturan 
bu genç, henüz 17 yaşındadır ve boyu 
iki metre kırk ıantimdir. 

inhisarlar küçük şişelerle 
kolonya yapmağı dütünüyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - İnhisar· 
!ar idaresi cepte taşınacak şekilde kü 
çük şişelerle yeni bir nevi kolonya 
çıkarmak için tetkikler yapmakta -
dır. 

dı. Türk köylüsıy e münevveri, iti- • 
raf edelim ki cümhuriyettenberi biri- E _ Maaş emsal hasılının ekisiği-
birine yaklaşmağa başlamıştır. Büyük nin ücret olarak ita kılınabilmesi; 
partimizin esas prensiplerinden biri, hakkında mevcut bulunan salahiyct
memleketin efendisi olan köylüye, ler, kanunun meriyet mevkiine girdi
yurt içinde yerini vermektir. Bu pren- ği tarihten itibaren kaldırılmıştır. Ar
sip parti programında bütün şümu- tık muhtelif dairelerin teşkilat kanun 

dir. Bu takdirde kendilerine bu su• 
retle tayin edildikleri memuriyet 
derecesi maaşı verilir. 

tiyle canlandırılmııtır. larında mevcut bu kabil hükümlere 
Hükümet makanizmasının, Halk istinaden yeniden ücretlilerin maaşa 

Partisi organlarının ve bilhassa hal - geçirilmelerine, hariçten muayyen de 
kevlerimizin köycülük davası üzerin- recelere memur tayin edilmesine, ma
deki mesaileri çok takdire şayan ve aşlı kadrolara maaş emsali hasılının 
şüphesiz kısa bir tarihten sonra seme- tamamı veya fazla veyahut eksiği ve
relerini vermeğe başlıyacak memleket rilmek suretile ücretle memur tayini-

E -(D) fıkrası mucibince yent· 
den maaşlı vazifelerine alınanların 
bu memuriyet maaşları eski maaşla
rından yüksek i5C, bunların ma • 
fevk dereceye terfilerinde evelce al
dıkları maaşlarda geçirdikleri müd
detin nazarı itibara alınmaması ve 
yeni tayin olundukları maaş derece
ıınde muayyen terfi müddetini ik
mal etmeleri şarttır. 

işlerimizdendir. ne imkan yoktur. 
Bu arada türk münevverleri köy ve 8. inci muvakkat madde: 

köycülük meselelerini ilmi ve içtimai - 3499 Sayılı avukatlık kanununun 
bakımdan da ele almış bulunmaktadır. 5 inci maddesinde: maaş veya ücret
Artık bir kütüphane teşkil edecek leri Devlet, Vilayet veya Belediye büt 
miktara varmakta olan neşriyat bu - çelerinden veyahut devlet, vilayet ve
nun delilidir. Gazete ve mecmuaları- ya belediyelerin idare ve murakabesi 
mızda da köy ve köycülük mevzuu Ü- altındaki daire veya müessese veya
zerinde dikkate ~yan makale ve yazı- but şirketlerinden verilen müşavir ve 
tara sık sık rastlanmaktadır. Artık avukatların yalnız bu daire, müessese 
memleketimizde bir köy mevzuu ve veya şirketlere ait işlerde avukatlık 
onun üzerinde çalışanlar vardır diye- edebilecekleri yazılıdır. 
biliriz. Aynı kanunun muvakkat sekizinci 

Bu iftihara değer faaliyet arasında ~~d.?esin~e. de, m~z~u~ 5 .~nci madde 
hiç şüphesiz maarif vekaleti ilk ted· ı h~ku~lerı.nın ~~tb~.kını? u.ç ~ene. te
risat umum müdürü B. İsmail Hakkı hır edılebılecegı gosterılmıştır. Bına
Tonguç'un ismini de hatırlamak la - enaleyh bu 5 inci madde hükmünün 
zımdır. Muallim, mürebbi ve idareci muvakkaten 8 inci madde ile tehir e
sıfatiyle köy ve köylüyU ne kadar ta- dildiği müddetçe devlet, umumi hu -
nıdığını yakından bildiğimiz B. Hak- susi ve mülhak bütçeli idareler avu
kı Tonguç, bu sahadaki pratik çalış- katlarının mezkur daireler hiricinde 
malarını daima ilmi esaslar dairesin- kalan müesseselerin avukatlıklarını 
de tedvin etmektedir. deruhte etmeleri caizdir. Bu takdir-

Geçen yıl "Köyde eğitmen" ile bi
ze mesleki karakterde bir eser nümu
nesi vermişti. Bu sene de "Canlandı· 
rılacak köy" ile türk münevverine 
türk köyünün ve türk köylüsünün ha
kiki çehresini tamamiyle ilmi mr;tot
larla çizmiş çıkarmıştır. 

Daha yeni satışa çıkarılan müelli
fin hediye etti&i bu kitabı dikkat ve 
alaka ile okudum. İtiraf edeyim ki ba
zı canlı tablolar kartısında hakiki bir 
heyecart duydum. B. Hakkı Tonguç 
köy meselesini veciz ve realiteye u· 
gun satırlarla gözUmlizün önüne yay
mı§tır. Fakat müellifin muvaffakiye
ti, meseleyi gözler önüne sermekten 
ziyade onu teşrih etmesi ve davanın 
hallinde yollar göstermiş olmasıdır. 

Eser, muhtelif fasıllarda biribirine 
bağlı, fakat hat fasılları kolayca gö
rülebilen bir tasnifle meydana konul
duğundan okuması kolay, hazmı 

mümkün ve tamamiyle adeta ilmi bazı 
düsturları adeta kompreleştiren bir 
muvaffakiyet arzctmektedir. 

de kendilerine avukatlıklarını yaptık 
lan daire ve müesseselerdeki ücretle
rinin tamam olarak verilmeıi lazım
dır. Bunlardan tayin ıartları müsait 
olanlar serbest it almakta da devam 
edebilirler. 

Mesela: hazine avukatlıfı deruhde 
etmit olan bir kimıenin avukatlık 
kanununun ıekizinci muvakkat mad 
deıindeki tehir müddeti içinde Zira· 
at Bankaaının veya Silmerbanlınn a
vukatlığını da yapmuında bir mah
zur olmadığı ıibi, kendisine hem u
mumi bütçeden ve hem de Ziraat Ban 
kası veya Sümerbanktan tam ücret ve 
rilir. Aynı zamanda bu avukatın her 
iki dairedeki tayin ıartı milıait iıe, 
serbest it almuı da caizdir. Serbest 
iş yapmasının ücretlerine teıiri ol-
maz. 

9. uncu muvakkat madde: 

1 - Eylül 929 tarihinden evel maaş 
lı devlet memuriyetinde bulunmuı o
lalardan kanunun meriyetinden ıon • 
ra yeniden memuriyete alınacaklar -
rın; 

Mesela: 1 eylul 1929 tarihinden 
önce her hangi bir vekalet kadrosun
da (25) lira asli maaşla birinci mü• 
meyyiz olarak (2) sene istihdam e• 
dilmiş bir kimse kanunun meriyetin
den sonra yeniden memuriyete alın· 
mak istenirse, bu zatın halen (lO)un· 
cu derecedeki (35) lira maaşlı birin
ci mümeyyizliklerden birine veya 
birinci mümeyyizliğin maaıça mua
dili olan (35) lira diğer her hangi 
bir memuriyete tayini ve kendisine 
bu maaşın verilmesi mümkündür. Şu 
kadarki bu memurun (9) uncu dere• 
ceye terfiinde eskiden (25) lira ma
aşta kaldığı iki senenin nazarı itiba
ra alınmaması ve (10) uncu derece
de yeniden bir terfi müddeti geçir
mesi lazım gelir. 

Ancak bu madde hükmü 1 eylı'.il 
1929 tarihinden evel maatlı devlet 
memuriyetinde bulunmuı ve gene 
1 eyllıl 1929 tarihinden evci vazifeden 
ayrılmış olanlardan 8 temuz 1939 ta
rihinden sonra yeniden memuriyete 
alınacaklar hakkında tatbik edilecek-
tir. 

1 eyh11 1929 tarihinden ıonra ma
aşlı devlet memuriyetinde bulunmuş 
olanlar ise, esasen 1452 sayılı teadül 
kanunu mucibince muayyen bir ma
aı dereceıihi iktisap etmiş oldukla
rından, bu kabil memurlardan 8 te
muz 1939 tarihinden sonra yeniden 
memuriyete alınacakların evelce ma
aşını filen almak suretiyle iktisap et
tikleri derece maaşiyle tayin edilme
leri ve mafevk dereceye terfilerinde 
de o derecede eskiden geçirmiş ol
dukları müddetler de dahil olduğu 

halde bu kanunun terfie esas olarak 
kabul ettiği üc; veya dört ıeneyi ik
mal etmeleri iktiza eder. 

fO. uncu muvakkat mm/ele! 

Kitabın sonuna Bulgaristan, Maca
ristan ve Almanya'daki tetkik seya • 
hatlerine ait notlar da ilave edilmiş
tir. Evelce makale halinde okumak 
fırsatını bulduğum bu yazıların kita
ba ilavesi, mukayeseye imkan vermek 
bakımından çok yerinde olmuştur. 

A - 1 EylUl 1929 tarihinden evci 
filen aldıkları maaılar halen meveut 
maaş derecelerinden birine tamamen 
tekabül ediyona bu derecı ile; 

Kanunun muvakkat (10) uneu mad 
desi (7) nci muvakkat madde ile kal
dırılan salahivetlere istinaden 8 te
muz 1939 tarihinden evet tayin edil
miş olanlar hakkındıı vapılacak mu
ameleyi ~östermektedir. 

Muhtelif dairelerin teıkilat kanun 
larında ; 

A - Maat emsali lıaıılının tama
mının; 

Bursa'ya verdiği ile Bursa'dan aldığı
nın müsavi olması icap etmez. Faraza 
Bursa'ya fazla &atarsa Ankara'dan 
daha fazla alır ve bu suretle Bursa
dan fazla alacağını Ankara'ya olan 
borcuyla karıılaştırır. 

Milletler arasındaki milnaıebetler 
de böyledir. Bir memleketin bütün 
diğer memleketlere sattığı mal ve 
hizmet ye~unu bunlardan aldığı mal 
ve hizmet yekfinuna müsavidir. Fa
kat mesela A memleketinin B mem
leketinden aldığı bu memlekete sat
tığına müsavi olmıyabilir. Bu takdir
de C memleketine sattı&ı fazla ile B 
memleketinden aldığı fazlayı öder. 

Moskova, 18 a.a. - Tass ajansı, ıov
yet hükümeti tarafından japon "Mat
suo Dockyards" firmasına sipariş e
dilen vapurlar meselesinin uzun bir 
tarihçesini yapmaktadır. 

Japon firması yalnız bu vapurları 
teslimden değil sovyetler tarafından 
alelhesap verilen 1.647.750 yen'i de 
iade eylemekten imtina eylemektedir. 

Şile'de bir çok ağaç 
ve fidanlık yandı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Şile ile 
Gebze arasında Karatepe mıntakası 
civarında dün çıkan orman yangını 

bütün gayretlere rağmen ancak bu sa 
bah sönüdrülebilmiştir. 

B. İsmail Hakkı Tonguç'u değerli 
mesaisinden dolayı hararetle tebrik 
bir vazifedir. 

S. G. 

Dünyanda belediye 

seçimi başladı 

B - 1 Eylül 1929 tarihinden evcl 
filen aldıkları maatlar halen mevcut 
maaş derecelerinden birine tekabül et 
miyorsa buna en yakın üıt maaı de -
recesiyle tayinleri caizdir. 

C - Kanunun meriyetinden ıonra 
(A ve B) fıkraları mucibince maaıtı 
vazifelre tayin edilen memurların e · 
velce filen aldıkları ve mükteaep hak 
sayılan maaşlarda &eçirdikleri müd -
detler, yeni girdikleri maaş derece -
lerinde geçmiş sayılacaktır. 

B - Maat emsali hasılının fazlası
nın veya kadro maaşiyle müstahak 
oldukları derece maaşı arasındaki 
farkın; 

C - Maaş emsali hasılının eksiği
nin; 

O cret olarak verilebileceği yolun

da mevcut olan salahiyetlere müste

niden 8 temuz 1939 tarihinden önce 
tayin edilmit olanlardan halen müs· 
tahdem bulunanlara bu&ün verilmek 
te olan ücretler ile muvakkat tazmi
natların aynı vazifede kaldıkları 

müddetçe veya bulundukları derece
nin maaıını almaya hak kazanıncaya 
kadar şahıslarına münhasır olmak ü
zere verilmesine devam olunabilir. 
Bunlardan kadro maaşiyle müstahak 
oldukları derece maaıı arasındaki far 
kı ücre~ olarak alanlara batka bir va
zifeye nakillerinde iktisap edebile
ceklerei derece maaşı verilir. Ücret
le müstahdem olanların diğer her 
hankgi bir ücretli vazifeye nakli ha
linde ise haklarında kanun ve bu i
zahnamenin muvakkat (2) nci mad
deleri mucibince muamele yapılır. 
Maaşlı vazifelere geçirilecek olanla
rın de gene muvakkat (2) nci madde
ye göre girebilecekleri ücret derece
leri tespit edildikten sonra kanunun 
ve bu izahnamenin (14) üncü mad
delerine istinaden alabilecekleri ma.
aı derecelerine nakilleri caizdir. 

Hülisa, fertler arasında olamadığı gi
bi memleketler arasında da teker te· 
ker alıı veriş tevazunu olamaz. Bir 
dişci senelerce muayyen bir ekmek-
ciden ekmek alabilir. Fakat bundan, 
ekmekcinin dişçiye sattığı ekmek 
kıymeti kadar diş tedavisi yaptırdığı 
veya yaptırması icap ettiği neticesi 
çıkmaz. 

Fertler arasındaki mübadelelerde 
ve ayni memleketin muhtelif kısım
ları arasındaki alış verişlerde görü • 
len ve tasdik edilen bu vcl:ıa umumi 
dünya buhranının doğurduğu panik 
esnasında adeta unutulmuştur. 

Döviz takyidatı kullanan her mem· 
leket diğer memleketlerden her bi· 
riyle olan alış verişlerinde bir teva • 
zün teminine çalışıyor. Bu tevazün i
se tabiaten mevcut olmadığından bir 
takım suni vasıtalara müracaat olu
nuyor. Filhakika bazan bizim umumi 
ithalat reiimimizde olduğu gibi en -
ter§anjibilite kabul olunuyor. Yeni 
satılan mal mukabilinde diğer birin • 
den idhal müsaadesi veriliyor. Fakat 
bu imkan mahdut ve esas prensip her 
memlekete satılan miktarın oradan a-
lınan müsavatıdır. 

Takas ve kliring sistemlerinin dün
yanın iktisadi bünyesine uygun ol -
mamasına rağmen devamı bunların 

yeni bir iktisadi nizam vücuda getir· 
mekte olduğu ve tam liberal dünya 
iktisadına avdete imkin olmadığı id
dialanna mahal vermektedir. 

Tası ajansı firmanın bu mesuliyeti
nin tamamiyle japon hilkümetine ait 
olduğunu tebarüz ettiriyor. 

İ z m i r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 
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Kayseri, 18 - Devlet şurasınca 

feshedilmiş olan Bünyan belediye

mecliai seçimi dün yeniden başlamış· 
tır. 

Bünyan halkı yeni seçime yakın 
bir alaka göstermekte ve reylerini 
kullanmaktadırlar. Seçimin bir hafta 
içinde biteceği umulmaktadır. 

Valimiz Şefik Soyer seçimi takip 
için Bünyan'a gitmiştir. 

Bornovada i~me suyu 
İzmir, 18 a.a. - Burnova belediye· 

sinin haylı fedakarlıklarla kasabaya 
getirttiği içme suyu dün ilk defa ola
rak evlere dağıtılmıya başlanmıştır. 
Burnova belediye reisi bu münasebet
le yapılan törene riyaset etmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, Suriye hududunda: 
elli sekiz kaçakçı, sekiz yüz yetmiş 
altı kilo gümrük e§yası, bir silah, iki 
yüz doksan yedi defter sigara kağıdı, 
doksan altı kesim hayvanı, iki kayık 
ile onb•ş kaçakçı hayvanı. 

İzmir'de: dört kaçakçı, yüz elli se
kiz gram uyuşturucu madde. Ege de
nizinde: kara sularunızda avlanmak
ta olan on yabancı ile, dört kayığı ve 
av malıenıeıi ele ıe,irilmiıtir. 

Mesela; 1 Eylül 1929 tarihinden e
vci (30) lira aıli maaşı (1) ıene (7) 
ay filen almış olan bir kimıe kanu -
nun meriyetinden ıonra yeniden me 
muriyete alınmak iltenilse, bu zatın 

eveke aldığı (30) lira maaı halen mev 
cut maaş derecelerinden (11) inci de-
receye tamamen tekabül ettitinden 
kendiıinin (11) inci dreceye ait (30) 
lira maaşla tayini kabildir. Eskiden 
(30) lira maatta kaldığı (1) sene (7) 
ayın da, tayinden ıonra (11) inci de
recede geçirmesi lazım gelen ·terfi 
müddetinin hesabında nazarı itibara 
alınması lazımdır. 

Kezalik 1 Eylill 1929 tarihinden e
vel (18) lira asli maaşı (9) ay filen 
almış olan bir kimse kanunun meri -
yetinden sonra yeniden memuriyete 
alınmak istenilse, bu zatın evelce al
dığı (18) lira maaı halen mevcut ma
aş derecelerinden birine tekabül et -
mediğinden, kendisinin, maaıına en 
yakın üst maaş derecesi olan (13) Un
cüdereceye ait (9) ayın da keza ta -
yinden sonra (13) üncü derecede ge
çirmesi lazımgelen terfi müddetinin 
hesabında nazarı itibare alınması la
zımdır. 

D - 1 EylCıl 1929 tarihinden e
vel maaştı devlet meruriyetinde bu
lunmuı olanlandan, kanunun meriye
tinden ıonra yeniden memuriyete a
lınacakların evelce bulunmuş ol
dukları memuriyete ve yahut bunun 
maaıça muadili olan difer her han
gi bir memuriyete tayinleri de caiz. 

Bunlardan her hangi bir sebeple 
vazifelerinden ayrılanların yerine 8 
temmuz 1939 tarihinden sonra aynı 
şartlarla memur tayin edilemez. 

(Sonu var) 

Manisa' da üzüm bayramı 

İzmir, 18 a.a. - 20 ağustos parza 
günü Manisa'da üzüm bayramı yapıla 
caktır. Açılacak üzüm sergisine bütün 
üzümcü köylüler ittirak edecekler • 
dir. 
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' ŞEH tR RÖPORTAJLARI 1 

Türkiye'de en güzel canbaz 
yetiştiren şehir Ada"adır 

Rifat Tel gezer ... -.. 
Tel üzerinde gayet rahat 
yürüyor, koyun kesiyor ve 
nihayet ... tabuta giriyor 
Ben bir canbaz seyrettim. 

"Canbaz" ke1imesini yazarken biraz durakladım. 
Bizim; hilesinden, hudasından bizar olduğumuz kim
r;eler hakkında kullandığımız "ne canbaz adam, at 
canbazı" sözlerini hatırladım. Bu sıfat bana. biraz ha
karet kokulu gibi geldi. Fakat, başka ne diyebilir
dim? Acaba "teldegezen" desem daha münasip olmaz 
mı, diye düşünürken aklıma Rıfat'ın soyadı da geldi. 
Rıfat Telgezer ... 

Hem neye endişe ediyordum ki? Bu sempatik ço
cukla konuşurken kendisi bana: 

- Ben canbazım, dememiş miydi ve iliive etme
miş miydi: 

- En iyi ,can bazlar Adana'dan yetişir, ben de ora
lıyım. Ustalarım da hep Çukurovalı'dır. 

Hatta ben bu cesurane iddiayı ' 
duyunca, bu yolda adı çıkmış bir 
başka vilayetimizi hatırlamış ve 
hukukuna tecavüz olunan bu vila
yet halkı namına münakaşaya bile 
kalkışmıştım: 

- Ya, ....... liler, onlar daha 
üstün değil midirler, diye sormuş
tum. 

Rıfat Telgezer : 
- Hayır, demişti, onların can

bazlıkları alış veriş üstünedir, tel
de gezemezler, benim gibi türlü 
marifetler gösteremezler. 

ı çinizde belki canbaz seyre-
denler olmuştur. Hatta, bu 

yazıyı okuyanların içinde belki 
canbazlar bile vardır. Fakat, doğru
gu bu ya, ben bugüne kadar Rıfat 
kadar marifetli ve işinin ustası bir 
sanatkara rast gelmemiştim. Bir 
kaç ıscne evel bir kere Ferah tiyat
rosunda iri kıyım bir "telde gezen"i 
seyretmiştim ama onun da o gün 
başı mı dönmüş, gözü mü karar
mıştı. Tellerde gezip tozarken bir 
aralık kos koca vücudiyle boşluk
ta prendeler attığını ve altta gerili 
fileye yuvarlandığını görmüştük. 

'rabii skandal olmuştu. Halk gül
ıhüştü. 

Benim bahsettiğim canbazı sey
rederken yüreklerimiz ağzımıza ge
livordu; biz korkuyorduk, gülmek 
u yanda dursun nefes almayı bile 
unutmuştuk. Hem bu sanatkara gü
li.lnmez, ancak alkışlanırdı. 

Nasıl oldu ,anlatayım size ve bir
likte seyretmiş olalım. 

Bir kaç gün evci, bir arkadaşım 
telefon etti: 

- Bu gece işin yoksa, dedi, se
ninle güzel bir yere gidebiliriz. 
ı:ava alm~k, dinlenmek için bire
bır .... Benım canıma minnetti: 

- Hay, hay, dedim ve "Neresi 
b , .. d' urası. ıye sordum. Arkadaşım 
söylemedi. Gidince görürsün, dedi 
ve telefonu kapadı. 

Cebeci otobüsüne binmiştik. 

Ben gideceğimiz yeri tah
min etmeğe çalışıyordum, arkada
şım söylememekte inat ediyordu. 
Nihayet bir yerde otobüsten indik. 
Etrafıma bakıı\dım, cadde çok ka
labalıktı. Askeri hastahaneye çıkan 
yolda bir aşağı bir yukarı dolaşan
ların, gece vakti miihim işler peşin
de koşuyorlarmış gibi sağa sola 
vurumıp çalınanların haddi h~sabı 
yoktu. Ben görmiye~i buraların 
çok değişmiş olduğunu anlıyor -
dum. Arkadaşım: 

- Geldik, dedi ve karşıda renkli, 
ışıklı büyük bir kapıya doğru yü
rümeğe başladı. 

Büyük bir bahçeye girmiştik. Ne 
giızel, ne şirin, üstelik ne serin yer
di. Pek kalabalıktı, iğne atılsa ya 
zengin bir masanın üstüne. ya çi
çekli bir şapkaya veya bir saç kü
mesine düşecekti . Bu ağaçlar ne za
man dikilmiş, ne zaman büyütül
müş, ne zaman bu orman haline ge
tirilmişti? 

· Bir köşecikte bir masacık bul
duk. Lastik kağıtlarla, renkli kağıt 
fenerlerle ııüslenmiş bir sahnecik
tc alaturka ince saz takımı "icrayı 
ahenk" ediyordu. İki bayan, ara c;ı
ra biribirleriylc şakalaşarak, kah 
teker teker. kah birlikte şarkılar 
söylüyorlar; halk bunları dinli -
yor, alkışlıyor. hazan da pek beğen
diği parçaları tekrar ettiriyordu. 

O 
sırada aşina bir çehreye 

· rastladık: İsmail Hakkı ... 

--

Rılat Tel gezer 

Tanıyacaksınız, meşhur büfeci İs
mail: büyük seyahatlerde büfe a
lır, düğünlerde büfe kurar, gazino
lar işletir ... Cerbezeli bir çocuktur: 

- Hoş geldiniz, dedi, siz burala
ra da uğrar mıydınız? Allah allah 
ev ~a.hi.?i .gibi konuşuyordu. "Sen 
nccısın dıyc sorduk. Ve öğrendik 
ki Ankara'nın kenar semtindeki bu 
güzel yer İsmail'inmiş, ala ... Kimin 
olursa olsun, biz oturacak bir yer 
bulduk ya ... 

- Çok isabetli bir zamanda gel
diniz, dedi İsmail, bir canbazım 
var. Akla gelmedik marifetler ya
pıyor. Birazdan bu akşamki numa
ralarına başlıyacak buyurun, seyre
din. 

- Numaralarını nerede yapıyor, 
diye sorduk. İsmail, bahçenin bir 
kenarında ikinci bir kapı daha gös
terdi. 

- Sinema kısmında. dedi. orası 
da yazlık sinemadır, sahnesi de ge
niştir. 

Aman ne teşkitatlı yermiş bura
sı? Karıştırdıkça bir marifetli kö
şe daha buluyoruz. 

Ben bu canbaz işiyle allikalan
rlım. Gazetecilik damarı tuttu: 

- Bu çocuk yakınlarda mı, ken
disiyle konuşabilir miyim, diye 
sordum. 

B
eş dakika sonra masanın ya
nında orta boylu, saflam ya-
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Canbaz. sey-
rcttiniz.se ta -
bii bilirsiniz. : 
canbaz. şem -
.-ıiyeyi, yağ -
murdan veya 
güneşten kork-. 
tuğu için aç - : 
maz. Bunu sa-: 
ğa sola götü- : 
rüp müvaz.e - : 
nesini temin e-: 

'. der. B. Çem- : 
berleynin şem-: 
siyesi de, esa- • 
sen, müvaze-
neyi temine 
ya ra mıy o r 
mu? Yukarı -
da: Rifat Tel
gezer şemsiye 
İl• dolcqırlzen 

aşağıda: sırı -
ğını telin Üze
rine dayayıp 

iki eli Üzerin
de yükseliyor. 

••••••••••••••••••• 
pılı, zeki bakışlı bir genç peydah
landı: 

- Ben canbaz Rıfat Telgezer, 
dedi.. .. 

Pek sempatik bir çocuktu. Ko
nuşmağa başladık. Adanalı imiş, ye
di sekiz senedenberi bu meslekte 
çalışıyormuş. Evliymiş bir de kü
çuk çocuğu varmış ve hepsi birlik
te dolaşıyorlarmış. 

- Telde gezerken heyecan duy
muyor musun, diye sordum. 

- Siz yazı yazarken ne kadar 
heyecanlanıyorsanız ben de o ka
dar ... dedi. 

- Çocuğun kaç yaşında? 
- Dörde basacak ... 
- Onu da telde gezdirmeğe alış-

tıracak mısın? 
Rıfat biraz düşünür gibi oldu: 
- Hiç niyetim yok, dedi, pek e

ziyetli bir meslek ... 
Ama, adanalı delikanlı istediği 

kadar yetiştirmesin, çocuk kendili
ğinden pişiyor. 

Rıfat saatine baktı: 
- Benim vaktim gelmiş, koşup 

hazırlanayım, dedi, ve sıçradı, git
ti. Biz de arkasından ... 

K üçük, sahne numaralarını pek 
tafsil etmek niyetinde deği

lim. Daha büyüklerini gördükten 
sonra dört bira şişesinin üstüne bir 
masa, üstüne tekrar dört şişe, onun 
üstüne tekrar bir masa, onun üstü
ne bir, iki iskemle koyup, en yu-

' karıda!L-i sandalyenin üstünde jim
nastik yapmak gibi oyunlar insana 
küçük işlermiş gibi geliyor. Fakat 
sağlam yerdeki bir masanın üstü
ne çıkmak teklif olunsa kaçımız 
b~na. c~saret ederiz, o da ap ayrı 
hır hıkayedir. 

Sahnede iki de yardakcı, yamak 
var. B~s?e.lli ki henüz talebcdirler. 
Rıfat ışını bitirdikten sonra onlar 
da güya ayni numarayı yapmak is
tiyor, fakat berikinin marifetini bü
yültmek lçin kasden yere yuvarla
nıyor, hatta kendilerini paldır gül _ 
dür tahtaların üstüne atıyorlar, 
bunlar da güldürmek için .... 

Derken havaya, iki direğin ara
~ına bir tel geri idi. Eve lce seyret
miş olanlar biribirlerine: 

- Şimdi çıkacak, bu tellerin üs
tünde dolaşacak. diye malümat sa -
tıyorlardı. Tele önceden bir numa
ralı yamak çıktı: 

- Ben de yapoorum diye şakla-

banlıklarla öte başa kadar gitti. E
lindeki uzun çubukla muvazenesi
ni temin ediyor ve dediği gibi haki
katen yapıyordu. Fakat biraz sonra 
ustayı seyrettikten sonra yamağın 
henüz epey acemi olduğunu iyiden 
iyiye anladık. • 
Direğin dibindekilerden biri: 

- Geliyor, işte, çıkacak, diye ba
ğırdı. Rıfat sırığiyle geliyordu. 
Mail telin kenarında fazla durma
dı, asfaltta koşarcasına yukarıya 
kadar çıktı, orada biraz dinlendi, 
sonra 20 - 30 metre yükseklikteki 
bu ince, ip ince, ip gibi ince garip 
yol üstünde fütursuzca yürümcğe 
başladı. Telin ortasında durdu. E
lini kolunu kaldırıp indirerek jim
nastiğe başladı. Hele bir aralık te
lin üstünde bir metre kadar yük
seğe zıpladı ve tekrar ayaklarının 
üstünde tele düştü. Canbazlıktan 

anlıyanların ifadelerine göre bu 
numara değme babayiğitin karı de
ğilmiş. Hakikaten de öyle ... Tasav
vur edin: 30 metre yüksektesiniz. 
İnce bir telin üstünde duruyorsu
nuz. Sonra o yüksekliğe de kanaat 
etmiyor, bir metre havaya sıçrıyor
sunuz, diişüyor ve tekrar telin üs
tünde, muvazene halinde duruyor
sunuz. Bu harikulade bir şey ... 

- Şimdi tabuta girecek ... 
Bu müjdeyi de gene meslekten 

anlıyanlardan, yahut Rıfat'ı daha 
evci görenlerden biri ortalardan ba
ğırarak vermişti. Oralarda bir ta
but peydahlandı, Rıfat iple bu man
zarası bile soğuk sandukayı telin 
üstüne çekiyor. Bas bayağı tabut... 
Tabut telin üstüne çıktı. Rıfat bu
nu, usturuplu bir şekilde tele koy
du ve sonra kalktı, onun içine yatı
verdi. 

Bunu bana biri anlatmış ol
saydı, inanabilir miydim? 

Tel,. tclin üstünde tabut, tabutun i
çinde insan... Telgczen, bu defa 
te ide yatan olmuştu. Samimiyetle 
alkışladık. 

O indiği zaman yüzüne tekrar 
baktım: hiç de heyecanlı değildi. 

Yalnız biraz yorulmuşa benziyor
du. 

- Bunlar zannettiğiniz kadar 
mühim işler değildir, dedi, çalış

mak meselesi. .. 
- Telin üstünde daha başka ne 

işler yaparsın. 

Rıfat, "yerde ne yapabilirsem!" 
der gibi bir hareket yaptı ve son
ra bize onlardan birini söyledi: 

- Koyun keseremi, dedi, ama bu 
birıat: tnıı:oıraflı tnr--ntımı!IT!lll , nı:r 

gece bir koyunu nereden bufuruz? 
Artık canbaz sözünü hatta "at 

canbazı" terkibi içinde bile pek ih
tiyatlı kullanmalı. Çünkü canbazlık 
zannettiğimizden çok daha güç, 
çok daha tehlikeli ve çok daha ma
rifetli bir iştir. 

X Belgrat - Chibenik civarında 
mühim bir demir madeni bulunduğu
nu matbuat bildirmekted(r. 

X Nevyork - "Manhattam,, vapu
riylc Fransa'dan gelen general Pcr
şing Avrupa'nın vaziyeti hakkında 

1 gazetecilerin sordukları suallere ce -
vaben demiştir ki: 

"- Fransa harbe hazırdır. Fransa 
ordusu miikemmel şartlar dairesinde 
bulunuyor . ., 

X Roma - Amerika posta nazırı 

Farley Venedik'ten Roma'ya gelmiş -
tir. Nazırın seyahati hususi mahiyet· 
tedir. 

X Roma - Hariciye nazırı Kont 
Ciano Almanya, İngiltere ve Ameri
ka büyük elçilerini kabul etmiştir. 

X Lahey - Holanda milli müda
faa nazırı, Holanda Hindistanına ha· 
reketindcn evci yaptığı beyanatta 
hükümetin oradaki filosunu takviye 
etmek niyetinde olduğunu söylemiş· 
tir. 

X Nevyork - Ruzvelt dün akşam 
"Tuscalosa,. kruvazörü ile Sidney -
Yeni İskoçya - Dan Terre Neuve a· 
daları körfezine gelmiştir. 

X Londra - B. Malcolm Campell, 
yeni Blue Bird'i ile Lancashire'de 
kain Coniston gölü üzerinde yapmış 
olduğu bir tecrübe esnasında bir mil 
üzerinden saatte 134 mil mesafe ka
tetmiştir. 

X M oskova - Zoozerndia - Mos
kova bisiklet müsabakasına iştirak e
den beş kişi, 79 saatte 10.217 kilomet· 
re mesafe katettikten sonra Mosko
vaya gelmişlerdir. 

X Santiago - Madrit Şili elçiliği
ne sığınmış olanların iltica hakları 

hususunda Şili hükümeti ile İspanya 
hükümetinin noktainazarları arasında 
bir yakınlık temini mümkün görül
mektedir. 

X Vaşington - Harp halinde en
düstriyi seferber etmcğe memur as· 
keri ve sivil komite, milJctin istihsal 
kabil~yetini, sivil ahalinin ihtiyaçla -
rını ıhma) etmeden, müsellah kuvct
lerin ihtiyaçlarını tatmin edecek hale 
getirmeğe matuf olan tetkiklerini bir 
an evci ikmal etmek üzere toplanmı§
tır. 

SPOR 
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Su sporları Türkiye 
birincilikleri 

Evelce tanzim edilerek bölgelere 
bildirilen ve tamamiyle tatbik olunan 
program mucibince bütün Türkiyede 
su sporlariyle meşgul bölgeler 13 ve 
14 ağustosta yüzme birinciliklerini 
tamamlamış bulunmaktadırlar. Bu mü 
sabakalara ait neticeler birer cetvel 
halinde federasyona gelmiye başla -
mıştır. 

Federasyon bu cetveller tamamiyle 
geldikten sonra Türkiye birincilikle
rine iştirak edecek bölgeleri tayin e
decektir. 

Bu sene Türkiye yüzme birincilik
leri 2 eylfıl cumartesi ve 3 eylül pazar 
günleri lstanbulda yapılacaktır. 

Her böige takımı 7 yüzücü (her mü
sabaka nevi için birer kişi) ile bir ida 
reciden mürekkep olacaktır. 

Federasyon müsabakaların iki gün
de biteceğini hesap ederek bir müsa
bıkın su topu ve bayrak yarışı hariç 
bir günde yalnız bir müsabakaya gi -
rebileceğini kabul etmi!ltir. 

Bölgelerinde iki müsabakada birin
cilik alanı~ da ancak bir Türkiye bi
rinciliğine girebileceklerdir. Diğer 
müsabakaya o müsabakanın ikincisi 
sokulacaktır. Bunu su sporları ajanla
rı tayin edeceklerdir. 

Program şudur : 

2 eylül cumartesı 

1) 100 metre serbest 
2) 200 metre kurbalama 
3) 400 metre serbest 
4) Türk bayrak yarışı (100 sırtüstü 

+ 200 kubalama + 100 serbest) 
5) Su topu oyunu 

3 eylül pazar günü 

1) 200 metre serbest 
2) 100 me.tre sırtüstü 
3) 1500 metre serbest 
4) Atlamalar (a - geriye adi balık -

lama durarak, b - önden bir perende 
koşarak, c - Önden bükmeli yarım 
burgu koşarak, d - bir perendeli ters 
atlama durarak, e - ileri çıkıp geri dev 
rilerek atlama koşarak) 

5) 4X 200 bayrak yarışı 
6) Su topu oyunu 

, ı 

zücüler girebileceklerdir. 

Baraida yüzme müsabakaları 
Ankaar bölgesi su sporları ajanlığı 

23 temmuzda Hatayda yapılan yüz -
me müsabakaları dolayısiyle, geri bı -
raktığı federasyon yüzme müsabaka -
!arını yarınki pazar günü yapmıya ka
rar vermiştir. 

Bu müsabakaların baraj havuzunda 
yapılması muht:mcldir. 

Atmhk faaliyeti 
Atıcılık federasyonu kendi saha -

sındaki faaliyetleri için küçük çapta 
elli tüfek sipariş etmiştir. Tüfekler 
geldikten sonra federasyon bölgeler
deki atıcılık faaliyetine yeni bir hız 
verecektir. 

Garmiıte yapılacak 

Kayak müsabakalafl 
Alakalı makamlara gelen maluma -

ta göre, bu kış Almanyada Garmişte 
yapılacak beynelmilel kayak müsaba
kaları için hazırlıklar devam etmek -
tedir. 

Bu müsabakalardan evel bir kongre 
toplanması fikri ortaya atılmışsa da 
bu düşünce bir çok milli federasyon
lar tarafından kabul edilmemiştir. 
Hatta, Danimarka, Norveç, ve İsveç 
federasyonları mümessilleri ağusto -
sun birinci günü Stokholmda toplana
rak 1940 Garmiş gösterilerine girme
miye karar vermiştir. Finlandiyanın 
da bu karara iştirak edeceği tahmin o· 
lunmaktadır. 

Türk kayakçılarının bu müsabaka • 
!ara iştirakleri hakkında henüz hiç 
bir karar verilmemiştir. 

Fu~rdaki futbol maçtan 
Haber aldığımıza göre İzmir enter

nasyonal fuarı münasebetiyle İzmir
de yapılacak futbol müsabakalarına 
davet edilen yunan muhteliti gelemi
yeceğini bildirmiştir. Bunun üzerint 
evelce hazırlanan futbol müsabakala
rı programı tadil olunmuştur. 

Bu programa nazaran, 2, 3 ve 4 ey
lül tarihlerinde yapılacak müsabaka
lar bir devreli lik usulüne tabi tutu -
lacaktır. Havaların sıcak olması dola· 
yısiylc günde bir müsabaka yapılacak 
ve maçlar 17 de başlıyacaktır. Netice
ler puvan usuliyle hesap olunacak ve 
müsavat halinde avaraj usulüne mü -
racaat edilecektir. 

FcderasY.on milli küme ma!iları do-
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Milletler Cemiyeti daimi 

mandalar komisyonunda 

Filistin işi 

dolayisiyle 
ihtilôf çıktı 

Londra, 18 a.a. - Milletler Cemiye
ti daimi mandalar komisyonunun 
Londra ve Cenevrede aynı zamanda 
neşredilen raporu, mezkur komisyonu 
teşkil eden muhtelif aza arasında Fi -
!istin hakkındaki ingiliz planı husu • 
sunda kati bir görüş anlaşmazlıği ol• 
duğunu göstermektedir. 

Komisyonu teşkil eden 11 azadan : 
Dördü : Belçika, İsviçre, Norveç ve 

Hollanda aleyhte. Üçü Portekiz, İn • 
giltcrc, Fransa lehte rey vermişler • 
dir. Diğer dört azadan biri, İspanya 
mevcut değildi ve alman, italyan ve 
Japonya istifa etmiş bulunuyorlardı. 

Bu görüş anlaşmazlığına rağmen, 

komisyon azası Filistin'e İngiltere ta· 
rafından tahkik komisyonları gönde· 
rilmesi neticesinde hazırlanan muhte· 
lif tesviye suretlerinin zamanı geldi· 
ği vakit nazarı itibara alınması husu• 
sunda ittifak göstermiştir. 

En salahiyetli İngiliz mahfillerinde 
kaydolunuyor ki, mandalar komisyo· 
nu, bir istişare heyetinden ibarettir ve 
asıl kararı Milletler Cemiyeti konseyi 
eylül toplantısında verecektir. 

İngiliz hüki.imeti tarafından ileri 
sürülen muhtelif tesviye suretlerinin 
kıymetini komisyonun müttefikan 
teslime ylemesi Filistinde federal bir 
idare tesisine imkan verecektir. Bu -
nun İngiliz hükümctince faaliyetle 
tetkik edilmekte olduğu zannedili
yor. 

Mısır kabinesi 

kurulabilecek mi ? 
Kahire, 18 a.a. - Yeni kabinenin ne 

suretle teşekkül etmiş olduğuna dair 
olan tebliğin neşrine intizar edilmek
tedir. Yeni hükümeti teşkile memur 
edilmiş olan Ali Mahir paşa Saadiler 
ve meşruti liberal fırkaları rücsasiyle 
istişarelerini ikmal etmiştir. Saadilcr, 
kabineye girmeği kabul etmişler ise 
de liberaller reddetmişler ve yalnız 

kabineye karşı hayırhahanc bir hattı 
hareket takiP. etmek vadinde bulun 
muşrardıt. 

Hatırladadır ki, Saadiler liberaller• 
le, müstakil Mehmet Nahas paşa ka· 
binesine İ§tirak etmişlerdir. 

İ ng il tere - Polonya 

paktı için Londra'da 

müzakere başlıyor 

Londra, 18 a.a. - Polonya hükümetf 
nin hukuk müşaviri B. V. Kulski, 6 
nisan tarihli muvakkat beyanname ye
rine kaim olacak leh - ingiliz misakı .. 
nın tanzimi hakkında hariciye neza • 
reti crkaniyle müzakerelerde bulun • 
mak üzere Londra'ya gelmiştir. 

layısiyle birçok dedikodulara yol a
çan avaraj usulünün hesabında şu u • 
sulü takip edecektir : 

"A varajda atılan ve yenilen golle
rin biribirine taksiminde çıkacak ha• 
ricikısmetin üstünlüğü esas tutula• 
caktır. Herhangi bir sebeple hükmen 
mağlubiyet kararı verildiği takdirde 
kazanan takım lehine üç, kaybedene 
sıfır puvan kaydedilecektir.,. 

Görüldüğü üzere bu kararda yeni
len ve kazananlara ayrıca gol kayde· 
dileceği yoktur. 

Fuar idaresi birinci çıkacak takı· 
ma bir kupa vcrccekti-r. 

Güre§ler 

Güreşçiler 25 ağustosta İzmirdc bu 
lunacaklar ve müsabakalar 26, 27, 2 
ve bitmediği takdirde 29 ağustos ta
rihlerinde yapılacaktır. 

Müsabakalar beynelmilel serbest 
güreş nizamnamesi hükümlerine gö
re ve her sıkletten birer güreşçi işti· 
rakiyle olacaktır. Güreşler fuardaki 
açık hava tiyatrosunda, her gece 17,30 
da ve paralı yapılacaktır. 

Yunanistandan bir davet 
Yunan atıcılık federasyonu 8 - 15 

ilkteşrin arasında Atine'de yapılaca 
beynelmilel atıcılık müsabakaların 

türk sporcularının iştiraki için müra 
caat etmiştir. 

Alcikalı daire, hazırlıksız bulundu• 
ğumuz için bu müsabakalara iştirak e• 
demiyeceğimizi bildirmiştir. 

İçtimaa dôvet 
Ankara Galatasaray Spor Kulübü 

Reisliğinden : 
31-8-939 perşembe saat 18.30 da ku

lüp azalarının lokalde bulunmaları ri 
ca olunur. 
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Ticaret Vekilimiz 
İstanbulda yaptığı tetkikler hakkında 

beyanatta bulundu 

Vergilerde ihbarnemeler 
nasıl tebliğ edilecek? 

Macaristan mihvere iltihak edecek mi? 

Kont Çaki ansızın 
Roma'ya gitti 

Vekil, 
•• uz ere 

Enternasyonal 
• I 

bugün lzmir e 

Fuarı açmak 
hareket ediyor 

ta da ihracattan evci ithalatta, ithal 
(Başı J. inci sayfada) ·k 

bütün hareketlerini ve ihtiyaçlarını eşyası üzerinde ağır bir tazyı ~apa!1 

Maliye 
bir izahname 

Vekôleti mühim · 
hazırladı 

M 1. y kAI t" ergilerde ihbarnamelerin tebliğine, itiraz ve 
a ıye e a e ı, v . l k·ı· d . 
· il · ı'tı'raz ve temyiz komısyon arı teş ı ıne aır 

temyız usu erme ve k k•IA 
olan 3692 sayılı kanun hakkında bir izahna~e yapara . teş .~ 8:tı-

bl. ~ t · t' Birrok alakalıları olan bu ızahnamenın muhım na te ıg e mı§ ır. :r 

kısımları şunlardır. 

Dün akşam Kont Ciano ile görüştü 
(Başı J. inci sayfada) 

mahfillerinde heyecan uyandırmış 
tır. 

yor ki: 
"Berlin hükümetinin Macaristan'ın 

ınıntaka ticaret müdürü ile birlikte nakit veya teminat mektubu vazıyetı-
1 1 dı·r. Kısaca size bunu izah edeyim: Bu gözden geçirdik ve bazı karar ar a -

kabil ithaliitta, ithal eşyasının çıkarı-
dık. labilmesi için, bilfarz yüz liralık bir 

Takas Limited Şirketindeki malın vcsaikini muamele yaptığı ban-
tetkikler katlan alabilmek için, ithalatçı bu yüz 

.. lira ı bu bankaya yatırmakta, buna 
Öğleden s?nra muvakkat buroları-ı ilav~t,en de aynı kıymette bir parayı 

nı İstanbul zıraat ban~asın~a k.~r~n nakit ve teminat şeklinde Merkez 
ve kararnameye müstenıden uç b~yuk B k a yatırmaktadır. İhracatın 

. . ~ k. 1 t k 1 o 1 an asın milli bankamızın ıştıra ıy e eş ı - 'k. kadar bu külfet ithalatçının 
lunan Takas limitet şirketinde uzun ~.evsı. ıdned.ır Buna bir de! takas primi 

k T" t d uzerın e • müddet meşgul oldu · ıcare 0 a· .
1
• 1 nursa (gümrük ve sair mas-

d h l.f ular etrafında ı ave 0 u ' 
sın a mu te ı mevz .. . fl h · r) ithal csyaşı üzerine c;ö -

1 •· 1 1 uzerınde ra ar arı~ ;. 
arkadaş arın muta ea a.r~ . k ükellefiyetin derecesi anlaşılır. 
ınüzakereler yaptık. Bılahare zahıre en m 1 b ese 

Tebligata ait hükümler 

"Herhangi bir mükellefe t~?liğ ol~
nacak vergi ihbarnamesi muk~llefı? 
şahsına tebliğ edilmek lazımgelır. Bı
naenaleyh tebliğe memur olanla~ın 
bina, arazi, hayvanlar, veraset .ve ın
tikal vergilerinde mükellefin ıhbar • 
namede adresi yazılı bulunacak olan 
ikametgahına ve diğer ve.r?i~erde ti
caretgahına giderek kendısını ar~~a
sı ve ihbarnameyi şahsan kendısıne 
tebliğ etmesi icabcder. M~kellefe. bu
ralarda tesadüf olunmadıgı takdırde 
tebliğ, kanunen cevaz verilmiş olan 
diger şahıslara yapılır. Bun~nla bera
ber tebliğ memuru mükellefı tanıyo~
sa ikametgahının haricinde de kendı
sine tebligat yapabilir. 

bilir. (Madde: 4) Apartmanların ver
gisi, bina vergisinden ibarettir. Apa.~t 
man sahibine ikametgahında tesaduf 
olunamadığı ve ikametgahında kendi
sine namına tebliğ yapılacak, yukarı
ki fıkralarda sayılı şahıslardan biri de 
bulunmadığı takdirde apartmanın bi
na vergisine ait tebligat, apartmanın 
kapıcısına da yapılabilir. Kapıcı apart 
man sahibinin müstahdemi vaziyetin
de olduğu cihetle vazıı kanun buna 
da tebliğ yapılmasına cevaz vermiş· 
tir. Ancak kat'i bir zaruret olmadıkça 
bu yola gidilmemesi icabeder. 

Kont Çaki'nin beyanatı 

Budapeşte, 18 a.a. 7 Macar harici
ye nazın Kont Çaki, hük~~et .gaze.~e
si (Ujm:..,yarsag) a verdığı bır mu -
lakatta Aİmanyada tamamiyle hususi 
olarak bulunduğunu ve hiç kimse ile 
her hangi bir müzakerede bulunmadı -
ğını söylemiş ve demiştir ki : 
"- Ecnebi matbuatının uydurma -

!arını biliyorum. Hayret ettiğim bir 
şey varsa o da onların bu uydurma 
bahsinde pek züğürt olduklarıdır. 

Çünkiı geçen sene de aynı şeyleri 
yazmışlardı. Yeni bir şey bulamıyor
lar.,, 

yardımını elde ctmeğe çok uğraş~ığı 
muhakkaktır. Almanyanın kanaatıne 
göre, sinir harbinin bu.günkü ~a~iye
tinde Macaristan'ın mıhvere ıltıhakı 
mühim bir rol oynıyacaktır. Ancak 
Almanya hesaplarında aldanıyor. Çün 
kü hiç bir şey ne Polonyanın mukave
met azmini ne de müttefiklerinin kati 
kararını kıramaz. Esasen Macariatan
ın Almanya tarafından teklif edilen 
oyuna gideceğini gösterir bir atamet 
mevcut değildir.,, 

ltalya'nın yeni faaliyetleri 

Figaro şöyle yazıyor : 
"Musolini dün İtalyan kuvetlerl 

başkumandanı mareşal Bado~lio'_Yu 
kabul edere kaskcri meseleler uzerın· 
de görüştü. Mareşalin daha geçenler
de Libyadaki istihkamları teftiş et
tikten sonra Arnavutluğa gittiğini 
hatırlamak lazımdır. 

. 1 t Bir kararname mevzuu o an u m -
borsasında borsanın ış eme tarzı e - 1 .. . d ehemiyctle tevakkuf et -

d lc.k d 1 d n maIUmat al - e uzerın c rafın a a " a ar ar a . . İ k · lazımgelen tedbirleri ala-
dım. Bilmünasebe söylıyeyım, stan· me teyız ve 
bulda bir ticaret sarayı inşası hakkın- cağız. 
da tasavvurları, ticaret odasının esa· 
sen elinde mevcut maddi imkanlar3 
ve bu imkanların temin edeceği kredı 
vesaitine de dayanarak süratlc tahak
kuk ettirmek ve Eminönü meydanını 
süsliyecck şekilde arsa tefriki. içi~ 
ticaret odasının İstanbul beledıyesı 
nezdinde süratle teşebbüste bulun
mak suretiyle filiyata geçilmesine 
karar verdik.,. 

Takas Limited Şirketinin 
ilk çalı§maları 

Vekil bundan aonra takas hakkın -
daki izahatına devamla şunları söyle
miştir: 

Takas 1imitet şirketinin ilk tesbit 

lç ticaret işleri 

_ İç ticarete tealluk eden işlerle 
de iştigaliniz İstanbul'daki çalışma_
larınız arasında mevki almaktadır: bı
raz malfımat lutfeder misiniz? 

"- Bazı gazetelerde pazarlıksız sa
tış kanunu ilga edileceği yolunda h~
berler intişar etmiş ve bu habcrlerın 
tesiri altında tüccar ve esnafın, ka -
nun hükümlerine riayette gevşekliğe 
sevkeden bir haleti ruhiyenin hasıl 
olmağa başladığı nazarı dikkatimizi 
celbetmiştir. Pazarlıksız satış kanu~u 
tatbikatı daima müsaade ve tetkık 
mevzuu olmaktadır. Bununla beraber, 
bu tetkikler mezkur kanunun en mü
essir bir surette tatbiki imkanlarını 
bulmağa matuftur. Tatbikatı gevş:~
mek için hiç bir sebep mevcut degı.1-
dir. Esasen meriyetini muhafaza ettı
ği müddetçe. bu. kanunun aynı ciddi
yet ile tatbikinden tabii bir şe~ !'ok
tur. Binaenaleyh kanunun tatbıkınde 
idare organları tarafından herhan~i 
bir gevşeklik veya müsamaha gösterı
lecek değildir. 

Bu noktayı tüccar ve esnafımızın 

Tcblii!in miıkcllefin şahsına yapıla
cağı ha:kındaki kaidenin bazı isti~
nalan vardır. Kanunun bunlara aıt 
hükümleri de aşağıdaki maddelerde i
zah edilmiştir. 

3 - Tebliğin, mükellefin şahsına 
yapılması aşrt olma.kla ~era~cr, ka~u
nun 2 inci maddesı hukmune gore 
hizmet erbabı vergileri dolayısilc ya
pılacak tebliğin bunları istihdam eden 
lere yapılması lazımdır. Bu maddede 
bahsedilen hizmet erbabından maksat 
kazanç vergisi kanununun 24 üncü 
maddesinde zikrolunan şahıslardır. 
bunların vergileri, bordro ile veya 
bordrosuz olarak malsandıgına yatı -
rılması bu bahiste haizi tesir değildir. 
Ancak kazanç vergisi kanununun 30 
uncu maddesinin aon fıkrasında ya
zılı olan ve gayrisafi iradı beş yüz li
radan aşağı yerlerde ticaret ve san'at 
yapan şahıslar nczdindeki müstah
demler, şekli mükellefiyetleri itiba • 
riyle hizmet erbabından madut bu
lunmadığı cihetle şahsan ve gündelik 
gayrisafi kazanç üzerinden vergiye 
tabi bulunan bu müstahdemlere yapı-
acak tebligatın ıahıslarına icrası la
zımdır. 

Yer d eği§tirmek 

İzahnamede ticarethane veya ika -
metgahını değiştirenler hakkında şu 

hükümler vardır. 
"İkametgah veya ticaretanesini de

ğiştiren şahıs bunu varidat dairesinin 
mıntakası haricine nakletmiş ise bu
bunu haber vermekle beraber ayrıca, 
varidat dairesinin mıntakası dahilin
de kendisine yapılacak tebliğleri ka· 
bulc selahiyetli kılacağı bir şahsı da 
göstermeğe mecburdur. Bir mükellefe 
yapılacak tebligat, bu şekilde birine 
yapılmak lazımgelirse ihbarnamelcr.e •. 
mükellefin adresinden başka, teblığı 
kabule selahiyetli kılınan şahsın adı, 
soyadı ve adresi de yazılmak icabe -

der. 

Biikreş mahfillerinin tefsirleri 

Bukreş, 18 a.a. - Roytcr Ajansı mu 
habirindcn : 

hitler ile Çııki arasında yeni bir gö 
nişme vukua gelece~i şayiasına bura
da hususi bir ehemiyet atfedilmekte
dir. Zira Romanyanın siyasi ve mali 
mahfillerinde Macaristanın hali hazır 
da gerek rejimi ve gerek istiklali için 
hayati ehemiyeti haiz bir karar itti -
haz etmesi mütaleası scrdedilmemck
tedir. 

Ko:-ıt Çaki bugün Ujmagyarsag ga
zetesinin bir muhabirine a§tığıdaki be
yanatta bulunmuştur : 

"Almanya'da ikametim, tamamiyle 
hususi bir mahiyettedir. lliç kimse i
le müzakerelerde bulunmadım.,, 

Macar:stan mihr.ıere iltihakı 
arzu ediyor 

Bununla beraber Bükreş'te Alman
ya'nın Macarist:ı.nın askeri, siyasi ve 
geniş bir mikyasta mali bakımdan el
leri bağlı olarak mihverin askeri mi
sakına iştirak etmesini arzu etmekte 
olduğu ıöylenmektedir. 

Musolini ile mareşal Badoglio a
rasında bu yeni müzakereler ve hari
ciye nazırı Kont Ciano'nun dün rcs: 
men ilan olunan Arnavutluk seyahatı 
hakkındaki haberler bazı Roma mah
fillerinde Salzburg mülakatının bir 
neticesi olarak telakki edilmektedir.,, 

Vaziyetin anahtarı nerede? 

Epok gazetesinin kanaatine göre, 
vaziyetin anahtarı Budapeştede d~ 
ğil, fransız, ingiliz ve rus heyetlerı • 
nin her gün müzakerelerde bulunduk 
!arı Moskovadadır. 

Ordr r,azctcsi de şöyle yazıyor: 
" İtalyan halkının endişesi o kadar 

artmıştır ki, faşist makamatı alelace
le bazı gös~eri ştedbirleri almağa 
mecbur olmuştur. Bu cümleden ola -
rak uzun zamandanbcri lağvolunan 
askeri mezuniyetler 6 eylüle kadar ye 
niden verilmeğc başlanmıştır. 

ltalya ile Almanya araııncla 
görüı farkları 

ettigi fiyatl.ır, faaliyete başladığı fi
yatlardan 2 ita 5 puvan daha düşük 
olmuştur. Gere kalınan umumi ted
birlerin neticesi ve gerek şirketin 
muntazam müdahale ve tesirleriyle 
primlerin yavaş yavaş düşerek nor
mal seyrini ve feyzini alacağına ka • 
naatimiz vardır. Yeni bir teşekkül o· 
lan Takas limitet şirketi, çok sürat
le vücuda getirilmiştir. Şirketin do -
ğuşundan ancak bir hafta, on gün gi
bi kısa bir zaman geçtiği halde, yap
tığım tetkiklerde ~ok girift ve ağır 
olmasına rağmen, bu işlerin organize 
edilmesine muvaffakiyet hasıl olmuş
tur. Ticari mübadelelerimizde anlaş -
mamız olan ve olmıyan memleketlerle 
cari takas usulünün ehemiyetini evel
ce tebarüz ettirmiştim. Tacirlerimizin 
dün olduğu gibi bugün de serbest ta
kas muameleleriyle uğraşan kimsele
rin ve Takas limitedin kolayca çalı -
şabilmelerini teminen takas muame • 
lelerini tanzim eden ve talimatname
deki hüküm dolayısiyle tatbikat zor
luklarını mucip olan bir takım teknik 
fiyatlar üzerinde de ehemiy~tle te
vakkuf ettik. Ve bunları tadıl eden 
tedbirleri süratle aldık. Bu tadilat 
metinleri dündenberi alakadarların 
elinde bulunmaktadır.,, 

böylece bilmeleri lüzumludur. ~ü~ zi
yaretine itti v im İstanbul valısı B. 
Lfıtfi Kırdar'la da bu mevzu etrafın -
da görüştüm. Temas ettiğimiz nokta
lardan biri de tutulan zabıt varakala
rının süratle muameleye konması ve 
intaç meselesidir. Cezai hükümlerin 
müessiriyeti bakımından bu noktanın 
ehcmiyeti malumdur. B. Lfıtfi Kırdar 
bu hususta icabeden tedbirleri almış 
bulunmaktadır. Bu işe memur ettiği -
miz mıntaka ticaret müdürlüğü teşki
latı belediye teşkilatiyle sıkı bir irti
bat tesis ederek, mesaide bulunmakta-

dır.,, 

İkametgahta tebliğ bina, arazi, hay
vanlar veraset ve intikal vergilerinde 
yapılı;. Bu vergilere ait ihbar~ameyi 
tebliğ etmek üzere mükellefin ıkamct 
gahına giden memur, kendisine ~~ada 
tesadüf edemezse evrakı kendısıyle 
birlikte oturan ailesi efradından veya 
hizmetçilerinden mümeyyiz olan biri
ne tebliğ eder. Aile efradından mak
sat, kendisine tebliğ yapılacak şahıs
la uzak veya yakın hısımlık münase
beti olan kimaclcrdir, gerek bunlara, 

İstanbul'da ve diğer bazı şehirlerde 
müteaddit tahakkuk şubesi mevcut o
lup şehrin mahalleleri bu şubeler ara
sında taksim edilmiştir. Bu şehirler
de bir mükellefin ikametgahı veya ti
caretanesini, bir mahalleden diğerine 
nakletmesi şehirden ayrılmadığı hal
de nakilden eve! bağlı olduğu varidat 
dairesinin mıntakasından harice çık
masını intaç edebilir. Vazıı kanun, 
bu kabil hallerde dahi mükellefin es· 
ki varidat dairesinin mıntakasında 

tebligatı kabule selahiyetli bir kimse 
göstermek külfetini mükellefe tahmil 
eylemeği iltizam etmemiştir. Bu mak
satla, 5 inci maddede, şube te§kilatı 
olan yerlerde bu yerin belediye hu-
dutları içinde bir semtten diğerine 
vaki nakillerde, şube mıntakası de
ğişmiş olsa bile, eski şube mıntaka
sında tebligatı kabule sclahiyetli bir 
kimsenin gösterilmesi mecburi bulun
madığı tasrih edilmiştir. Mesela İs
tanbul'da Galatada bir dükkanda icra-
yı ticaret eden bir kimse dükkanını 
Kadıköyüne naklederse bunu yazı ile 
varidat dairesine bildirmeğe mecbur 
ise de Galata şubesinin mıntakası da· 
bilinde tebligatı kabule setahiyetli 
bir şahıs göstermeğe mecbur değildir. 
Ancak bu mükellefin dükkanını Ka -
dıköyündcn Kartala naklettiğini far
zedersek, Kartal, İstanbul Belediye 
hududunun haricinde bulunduğundan 
bu takdirde hem naklini ihbara hem 
de kendisine yapılacak tebligatı ka -
bule selahiyetli olmak üzere Kadıköy 
şubesinin mıntakası dahilinde bir kim 
seyi göstermesi mecburidir. 

Son on sekiz ay zarfında - Macar 
bütçesinin tahammülü nispetinde -
macar ordusunun kuvetini arttırmak 
için bir takım mesai sarfcdilmişse de 
Almanya için Macaristanın askeri 
kıymeti, Polonya'ya Yugoslavya'ya ve 
yahut Romanya'ya karşı yapılacak di
ğer askeri harekata bir hareket nokta
sı teşkil etmesidir. Gayri resmi mü -
şahitlere nazaran Macaristanın bu gi
bi maksatlarla istihdamı istiklcilinin 
tamamiyle ziyaı manasını tazammun 
edecektir. Resmen beyan edildiğine 
göre böyle bir mcaele bahis mevzuu 
değildir. Macaristan mihverin umu
mi siyasetini takip etmesi için ülti
matoma benzer hiç bir şey almış de
ğildir ve Macaristan, her ne bahasına 
olursa olsun istiklalini muhafaza et -
mek azmindedir ve dostlarının bu is
tikliile riayet edeceklerinden asla şüp 
he görmemektedir. 

Londra, 18 a.a. - Deyli Skeç gaze· 
tcsine göre, Berhtesgaden'de, Alman
ya ile İtalya arasında görüş farkları 
çıktığına ait yeni deliller mevcuttur. 

Ciano bir kere daha Von Ribbcn· 
trop'u ziyaret edecektir. Ve Avrupa 
hükümctleri pek ala bilirler ki, iki 
mihver devleti arasında daha birçok 
noktalarda ihtilaf mevcuttur. Muso -
lini'nin yakında mühim bir nutuk 
söylemeye karar vermiş olduğu ve fa
kat bu ihtilaf üzerine bu nutkun tari
hinin tesbit edilmediği de malumdur. 

Kont Ciano ile ilk görÜ§me 

Roma, 18 a.a. - Hariciye nazırı 
Kont Ciano, bu akşam macar hariciye 
nazırı kont Csaky'yi kabul etmiştir. General Queipo de Llano 

i talya'ya · hareket etti 

gerek hizmetçilere tebliğ yapılabil
mesi için evelii, bunların tebliğ yapı
lacak sahısla birlikte ikamet etmesi 
şarttı; Misafireten o hanede bulunan 

Teknik kolaylıkların mahiyeti 

- Bu teknik kolaylıklar ne gibi 
ıeylerdir? 

Barselon, 1 Sa.as - General Queipo 
de Llano "Ağustos" vapuriyle İtalya-

akrabalara veya birlikte oturmıyan 

hizmetçilere tebliğ yapılamaz. Sani· 
yen kendilerinin mümeyyiz olması la
zımdır. Kanunu medeninin 13 üncü 
maddesi hükmüne göre, yaşının kü • 
çüklüğü sebebiyle yahut akıl hasta -
lığı veya akıl zayıflığı veya sarhoşluk 
ve bunlara benzer sebeplerden biri ile 
makul surette hareket etmek iktida -
rın<lan mahrum bulunmıyan her şahıs 
kanunu medenice mümeyyizdir. Bina
enaleyh mükellef yerine tebligat ya
pılacak aile efradının veya hizmetçi-

ya hareket etmiştir. . 
İyi haber alan mahfiller gener~lın 

İtalyaya giden bir askeri heyete rıya
set ettiğini hatırlatmaktadırlar. ~u 
heyet general Gambara'nın riyasetin
de 1spanya'ya gitmiş olan italyan as
keri heyetiyle aynı mahiyettedir. G~
neral Gambara bilahare sefirliğe tayın 
edilmiştir. 

"- 2 • 8099 sayılı kararnamenin 
tatbikine dair olan talimatnamenin 
z inci maddesinde mevzuubahis ihraç 
ı:rıalının değiştirilmesindeki zorluk 
yeni tadilatla önlcnmiştr.'. Bu. sure_dc 
talepnamede bidaycten gosterılen ıh
raç malının kısmen ihracı .• ha~inde 
dahi mütebaki kısmının fılı ıhraç 
muamelesine başlanılmasından evel 
değiştirilmesi temin edilmiştir. Ke
zalik, talepnamede bidayette ma
lUm olduğu takdirde, gösterilen 
firma ve firmaların bir daha değişti
rilemiyeceği hakkında fazla takyit· 
kar hüküm bundan böyle alakadarla
rın müracaatı üzerine takas tetkik 
heyetince veya Cümhuriyet Merkez 
Bankasınca değiştirilmesine imkan 
verilmek suretiyle souple bir mahiyet 
almıştır. Aynı mahiyette talepname 
verildiği zaman malUm olmıyan fir -
maların bilahare isminin tayininden 
sonra herhangi bir ihtiyaç halinde 
dahi degiştirilememesi vaziyeti zor
luğu da yeni tadil ile izale c.d~lmiş.ti~. 
Tatbik~tla uğraşan~:~ın ve~dıklerı ı
zahatla teeyyüt ettıgı veçhılc, bu da 
muamelat için pek büyük bir kolaylık 
temin etmiştir. 

Bilmemi§ takaı muamelelerinin 
taıfiyesi 

Çinde 150.000.000 
kişi Vang veya 

Vong ismini taşıyor 
Fransa'da Düran, Düpon, İngilte

re'de Smit, Con ve Conson isimli a
damlar pek çoktur. Bu isimler o ka
dar yayılmıştır ki, bu memleketlerde 
adım başına bunlardan birisine rast· 

lanır. 

Şimdi bütün bu Düran'ları, Düpon
ları, Smit'leri, Con ve Conson'ları 
toplayın, hatta iki ile zarbcdin: Çin
dcki Vang veya Vong isimli çinlile
rin yarısını bile elde edemezsiniz 1 

Çünkü Çin'de Vang'lı, Vong'lu tam 
150.000.000 adam vardır. 

Hitler bir yüzme havuzu 

yaptırayormuş 

lerin yaşaç ve akılca kendilerine tev
di edilen evrakın ehcmiyetini anlıya
bilecek vaziyette olmalaı ı icabeder. 

Aile lertlerine tebligat 

İkametgahta bu şahıslardan biri 
bulunmadığı takdirde o hanede ika -
met eden mucir gibi kimselere ve teb
liğ yapılacak şahıs otel veya pansi -
yonda oturuyorsa bu mahalleri idare 
edenlere kabul etmeleri ~artiyle tebli
gat yapılabilir. (Madde: 4) 

İkametgah veya ticaretanelerin de
ğiştirilmeıi dolayısiyle tebligatta bir 
yanlışlık vukuuna mahal kalmamak 
üzere her varidat dairesinde istimal
den kaldırılmış olan defterlerden bi
rinin ikametgah veya ticarctanesini 
değiştiren mükelleflerin kaydına tah
sis olunarak, isimlerinin ilk harfleri 
üzerine ve alfabe sırasiyle açılacak 
sayfalara eski ve yeni adreslerinin 
vergiye tabi işi ve dosya numarasiyle 
birlikte kaydolunması muvafık görül
müştür. Her mahalde şube şeflerinin 
ve şube teşkiliitı olmıyan mahallerde 
de varidat müdürlerinin ve kazalarda 
varidat memurlarının mesuliyeti altın 
da böyle bir defter tesis olunacaktır. 

T ebelluğclan kaçınmak 

"Kanunun 8 inci maddesi, tebclluğ
dan imtina halinde yapılacak muame
leyi tayin etmektedir. Tebclluğdan 
imtina halinde, tebliğ edilecek evrak, 
tebclluğa selahiyetli kimsenin önüne 
bırakılır ve keyfiyet bir zabıt varaka
siylc tcabit olunur. Zabıt varakası, o 
mahalde tanınmış bir şahsa veya zabı
ta memurlarından birine de imza et
tirilir. 

Almanya Macari•tan,ı elde 
etmeğe uğrCJ§ıyor 

Diğe~ taraftan öğrenildiğine göre, 
Kont Ciano İngiltere Amerika ve Ja
ponya büyük elçileriyle bugün için 
almış olduğu randevuları tehir etmiı-

Paris, 18 a.a. - "Jur" gazetesi di- tir. 

mez, çünkü kanun bunlara tebligat 1 nanlara yapılaca ktebligat, o mcmleke 
yapılmasına cevaz vermemiş evrakı tin selahiyctli makamı veya o mahal 
teslim almak vazifesini tahmil et - Türkiye konsolosu ve yahut siyasi me 
miştir. Bu vazifelerini ifa ctmiyen - mur vasıtasiyle yapılır. 
ler hakkında, vali veya kaymakamlığa Yabancı memleketlerle Türkiye a
müracaat olunarak usulen takibatı ka· rasında tebligatın ne suretle yapıla
nuniyc icrası Iazımgelir. cağına dair bir anlaşma mevcut ise 

İmtina halinde evrakın, tebelluğa tebliğ bu anlaşma dairesinde ve anla§ 
selahiyetli kimselerin önüne bırakıl- matla tayin edilen makamlar vasıta• 
ması demek, alabileceği bir yere ko- siyle, böyle bir anlaşma yoksa tebli • 
nulması demektir. Bu şahıs imtina ğin yapılacağı mahaldeki Türkiye 
hakkında bir sebep dermeyan ederse konsolosu veya siyasi memuru, yani 
bu sebep kanuni ve tebliğe memur o- büyük elçi; elçi veya maslahatgüzar 
lanın muamelesi yanlışsa bu madde vasıtasiylc yapılır. Bunlar evrakı kon 
mucibince imtina zaptı tutulamaz. Fa- solosluk veya elçilik memurlarından 
raza tebliğe memur olan, mükellefi biri vasıtasiyle tebliğ ettirilir. Bu hü
bulamadığı için ikametgahında mü - küm yabancı memleketlerde bulunan 
kellefin hizmetçisi olduğun zannetti- gerek ecnebi tebaasına gerek türk te
ği şahsa evrakı tebliğ etmek ister ve baasına şamildir. Ancak türk tebaa -
bu şahıs da kendisinin mükellefin hiz sına yapılacak tebliğler, bittabi Tür
mctinde olmadığını dermeyan ederse kiye konsolosluk veya elçiliği vası -
tebelluğdan imtina zaptı tanzim olu- tasiyle yapılır. 
namaz. Ancak tebliğe memur olan Ecnebi memlekette resmi biı:: vazi -
kimse, o zatın hilafı hakikat beyanat- fe ile bulunan türk memurlarına o ma 
ta bulunduğunu anlarsa vaziyeti ken- hal Türkiye konsolosu veya siyasi 
disinc söyliyerek tebelluğ etmesini ta memuru vasıtasiylc yapılır. Vazifenin 
lep eder, o şahıs imtina ederse bu tak devamlı veya muvakkat olması bu hu
dirdc zabıt varakasiyle keyfiyeti tea- susta müessir değildir.,. 
bit ve evrakı önüne bırakır. Bu zabıt 
varakasını o civarda ikametgahı veya 
ticaretancsi malum bir şahsa ve yahut 
zabıta memurlarından birine de imza 
ettirilmesi şarttır. Aksi halde imtina 
keyfiyeti sabit olamaz ve tebligat da 
muteber addedilemez . ., 

Bir satranç köyü 
Strobek adında 1.500 nüfuslu bir 

alman köyü vardır. Bu köyde herkes, 
günden enaz bir kere şatranç oynar. 

Diğer mühim bir nokta da bir sene 
zarfında tekemmül ve intaç ettirilme
mi_ş bulunan takas muamelelerinin tas 
fiye edilebilmelerini temin için, 940 
senesi bidayetine kadar bir zaman ta
yin edilmiş olmasıdır. Aldığım inti
baa nazaran bu tedbir piyasada büyük 
bir ferahlık temin etmiştir. Takas yo
liyle mübadelatın maruz kaldığı müş
küller arasında, tetkiklerimiz esnasın 

Bir Avrupa gazetesinin yazdığına 
göre Hitler, :u.nanistan'a .bir kom~s
yon göndermıştır. Bu komısyon Atı -
na'dan yeşil mermer satın alacaktır. 
Münih'te söylendiğine nazaran de, 
Hitler bu mermerleri Obesalzberg'de 
yaptıracaiı yüzme havuzunda kulla-

Kanun mükellefin kendisiyle bir· 
likte oturan ailesi efradına veya hiz
metçilerine tebliğ yapılacağını beyan 
ettiği halde bu şahıslara ancak kabul 
etmeleri şartiyle tebliğin yapılmasına 
cevaz vermiştir. Mucir gibi kimseler 
tabiri mal sahibi olan muciri veya 
gayri menkulü bundan isticar ederek 
başkasına icar etmiş olan ikinci mu -
cir gibi şahısları ifade eder. Bunlara 
kabul etmeleri şartiyle tebliğ yapıla
bilmesi, kendisine tebliğ yapılacak 
şahısla birlikte aynı evde veya apart
manda oturmalarına bağlıdır. Kezalik 
otel ve pansiyonda ikamet eden şahsa 
ait tebliğin bu mahalleri idare eden
lere yapılabilmesi de onların bunu 
kabul etmesine mütevakkıftır. Kabul 
etmemeleri halinde bunlara tebliğ ya
pılamaz. 

Apartmanlarda 

Apartmanların ait tebli-

Tebelluğdan imtina ister bizzat mü
kellef tarafından olsun, isterse mü
kellef yerine kendilerine tebligat ic
rasına kanunen cevaz verilmiş olan 
kimseler tarafından olsun, her ikisi 
hakkında da yukarıki şekilde muame
le yapılır. Ancak bu izahnamenin 21 
inci maddesinde yazılan halde polis 
veya jandarmanın veya muhtar veya 
ihtiyar heyeti azasının evrakı alma. 

Yabancı memleketlerde olanlar 

İzahnamedc yabancı memleketlerde 
oturanlar hakkında şu hükümler var
dır: 

"- Kanunun 9 uncu maddesi muci-

Bu usul onlara, babalarından, ·ıc bü
yük babalarından kalmıştır. Şatranç 

mevcut oldu olalı, bu köy hep böyle 
şatranç oynar. 

Bu köyden birisi evleneceği zaman, 
alacağı kızın evlenme memurunun ö
nünde bir parti şatranç oynamasını 
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Kiralık : 
metre arsa ve bahçe1i ev. Tel: 2714, 
3059 2921 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa içın 30 Kuruş 
1ki defa içın 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa ıçin 80 Kuruş 

ULUS 

P. T. ve T. Md. 

Posta nakliyeciliği eksiltmesi 
P.T. T. Ankara Merkez Müdür

lüğünden : 

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

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

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa neşredilece-k bir ilan için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
hk olmak üzere her sattr, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük llin 120 harften ibaret olma -
hdır' 

1 - Küçük Yozgat postanesiyle is
tasyon arası posta nakliyeciliği açık 

eksiltme suretiyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Sene1ik muhammen bedeli 600 
lira olup muvakkat teminatı 45 lira 
ve idari kefaleti 500 liradır. 

Tel: 24 78 2567 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar· 
şısında Karanfil ve Bilge sokağının 
köşesinde tam konforlu 4 ve 5 od<ı 

ile bir holden 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 • 
c:i, ikinci katları, (dörder oda birer 
hol, havagazı elektrik, su) kiralıktır. 
İ!iindekilere müracaat. 3015 

Kiralık - 4 oda 1 hol Müstakil an
treli 1 inci kat - Yenişehir Adakale 
sokak No. 18/1 Tel: 3753 3028 

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

3031 

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

(3039) 

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

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

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

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı· 
aında tepede Kızılırmak sokak N o. 4 
geniş 4 odalı tam konforlu fevkalade 
nezaretli mükemmel apartman. Tel: 
5023 den 119 3055 

Kalorifer ve sıcak sulu kiralık da -
ire - Halkevi Samanpazarı geniş as
falt cadde üzerinde Balcılar apartma
nında dört odalı bir daire. Kapıcıya 
veya 2049 telefona müracaat. (3068) 

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

Devrt;n kiralık - Ilacıbayraın cad
desinde 22 No. lu dükkan devren kira 
lıktır. (3083) 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir 
oda bir hol. Yerli havagazı ocağı. Su 
parası dahil 22 liraya Yenişehir Ada
kale 18 1 Telefon 3753 (3094) 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
İnönü caddesi Loza,n alanı Emciler 
sokağı No. 71 re müracaat. (3095) 

Kir;ılık - Yeni§ehinle vekaletler 
karşısında Konur sokakta 9/ 2 kapı 
No.lu müstakil üç odalı bir daire ta · 
!iplerin Yenihal No. 4 de . ve Tel 236E 
müracaatları. (3099) 

Kiralık. ve satılık koşk mahallesi 
Güven 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka
lorifer telefon bahcevan aylığı dahil 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile· 
bilir. 1'el · 1830 (3106) 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
No. 24 3 oda ve müştemilatlı gayet 
kullanışlı daire kiralıktır. Telefon 
1751 (3111) 

Satılık 

Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B M. meclisi binasına pek 
yakın, rus sefareti civarında. toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A· 
part. f\T .:>. 3 2959 

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

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

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

Satılık Apartman - Selanik 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 N o. 82 Tel: 1953 2980 

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

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

2995 

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

Z996 

Satılık 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 

Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a. 
lmır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi 13.ztmdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

.1 

Satılık Radyo - 8 lambalı, az kul -
lanılmış alman marka bir radyo acele 
satılıktır. Necatibey Cod. No. ıı, Ye-
nişehir. (3088) 

Satıhk arsa - Çankaya caddesindt. 
alman sefareti karşısında güzel bir ar 
sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 - 14 
ve 18 - 20 (3093) 

Satılık ev eşyası ve halılar - Her
gün öğleden sonra 15 den 17 ye kadar 
görülebilir. Yenişehir Selanik Cad. 
Mutlu Ap. 3. kat. (3073) 

Acele satılık - Yenice bir yatak ta 
kımı çift karyolalı Avrupa yapısı. 2 
adet İran halısı. 

Adakale sokağı No. 11 a zemin kat. 
(3110) 

Satılık Motosiklet - Nisu marka 
az kullanılmış olarak satılıktır. J an -
darma subay okulunda Elektrikçi Ha· 
sana müracaat. (3114) 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Yüksek 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 

l!i arıyor - Desinatör - mimar! 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. 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul- Adres: Beyoğlu posta kutusu No. 
varı Maltepe Selcinik caddesi ve sair 2029 (3066) 

her yerde yüksek kihlı okazyoh aprt Husus1 ders _ Berlin yüksek mü • 
man ve evler Tel: 2t06 Bayram C. No. hendis mektebinden bir talebe Ri • 
1 2998 

Satılık 7 parça arsa - Y. şehirde 

inhisarlar vekaleti karşısı, blok inşa -
at için 370 ila 590 M3 arsalar. Her gün 
8 - 9,5 arasında Tel: 2385 3001 

Satılık apartman - Yenişehir su de 
posu arkasında iyi irat getirir, geçen 
sene yapı lan apartman satılıktır. Ban 
kaya beş bin küsür lira borçludur. Sa
nayi caddesinde komisyoncu İsmaile 
müracaat. Telefon: 1953 3016 

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

Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 
Sıhiye sokağı başında Atatürk Bul 
ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu e\ı 
dörder odah iki daire satılıktır. Tel: 

yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
11 re. (3072) 

lş arıyor - İyi almanca bilen ağır 
sanayide tecrübeli makine mühendisi 
250 lira ücretle iş arıyor. Ulus M. M. 
rumuzuna müracaat. (3085) 

lş arİyor - Fransızca ve Türkçeye 
bihakkın vakıf tecrübeli bir müter • 
cim, icabında seyahat da yapmak şar· 
tiyle iş arıyor. Ankara P. K. 69 za mü 
racaat. (3102) 

lş arıyor - İstanbul sanğat okulu 
mezunuyum. Avukat veya müteahhit 
yanında iş arıyorum. Ulusta mektup-
la C. K. ya müracaat. (3112) 

Aranıyor : 
1435 Nazif. (3037) Kiralık aranıyor - Bir kat üzerin -

de iki ve üç odalı kaloriferli iki dai • 
re veya iki odası ayrılabilir beş odalı 

a bir daire isteniyor. Öğleden sonra 

Acele satılık kamyon - Uzun şase 
Şcvrolet kamyonu faal vaziyette 

cele satılıktır. Tel: 1114 
Adres. Ahmet Erkmen. 

(3040) 

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

3043 

Satılık faal otomobil - Azimet do
l~ytsiyle mükemmel, 520 model Fiyat 
bır otomobil acele satılıktır. Saman 
pazarında 1077 şoför Şükrüye müra-
caat. 3044 

.satı.ltk Motosiklet - Ari yel marka 
Tıp Sıpesyal eyi kullanılmış motosik
let satılık.~ır. Motörü görmek istiyen
ler her gun saat 17,S tan sonra Ulus 
matbaası veznedarı Rahmiye müraca-
at etsinler. 3050 

Satılık arsa - Hamamönü Sakar 

3501 Telefona müracaat. 3076 

Aranıyor - Gazi bulvarı civarında 
kitap deposu yapmağa müsait bir yer 
kiralanacaktır. İstatistik 2638 ·Telefo-
na müracaat. 3075 

Aranıyor - Az kullanılmış ve hüs
nü halde bulunan dört kişilik terci • 
han ford marka bir otomobil alınacak
tır. Alakadarların 2910 telefon numa-
rasına müracaatlar. (3090) 

Jş verenler : 

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

(3014) 

3 - Eksiltme 29. 8. 939 tarihinde 
saat on beşte Ankara P. T. T. müdür
lüğü eksiltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Şartnamesi Ankara Posta mua
vilinliği kaleminde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekte -
rin ikametgah senedi, iyi hal kağıdı 

ve mahkumiyetleri olmadığına dair 
en çok sekiz gün evel cümhuriyet müd 
deiumumiliğinden alınmış vesika ile 
ibraz etmeleri ve nüfus hüviyet cüz -
danlarını hamil bulunmaları şarttır .. 

(3828) 13785 

İnşaat ve tesisat yaphrılacak 
Ankara P. T. T. Merkez Müdür

lüğünden : 
1 - 7. 8. 939 tarihinde eksiltmede 

teklif olunan bedel Iayik had görülme 
diğinden Çankaya P. T. T. bina inşaat 
ve tesisatı yeniden kapalı zarfla eksilt 
meye çıkarılmıştır. ) 

2 - Eksiltme 23. 8. 939 tarihinde 
çarşamba gi.inü saat 15 de Ankara P. 
T. T. merkez müdürlüğü odasında j 
müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

Keşif bedeli 24873 lira 30 kuruş olup 1 

muvakkat teminatı 1865 lira 50 Kr. ı 
3 - Şartname ve projeler 124 kuruş 

mukabilinde P. T.T. merkez müdür · 
lüğünden alınacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 No. lu artır -
ma eksiltme ve ihale kanunda yazılı 

vesikalardan başka eksiltme günün -
den en az 8 gün evel müracaat edil -
miş olmak şartiyle bu iş için Münaka
lat Vekaletinden alınmış ehliyet vesi
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları eksiltmeden 
bir saat evel Ankara P. T. T. merkez 
müdürli.iğünde eksiltme komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde verile 
cektir. Postada gecikmeler kabul edi-
lemez. (3666) 13623 

Bina tômir ettirilecek 
Ankara P .T.· T. Müdürlüğün

den : 
1 - Ankarada 

alıcı istasyonunda iki binanın t~iri 
açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 2381 lira 48 kuruş 
olup muvakkat teminatı 178 lira 61 ku 
ruştur. 

3 - Eksiltme 4. 9. 939 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankara'da P. 
T. T. müdürlük odasında müteşekkil 
komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Şartname ve teferruatı Anka 
P. T. T. müclürlüğü kaleminden be -
delsiz olarak verilir. 

5 - İsteklilerin 2490 No.lu artırma, 
eksiltme ve ihale kanununda yazılı ve
sikalardan başka bu işe girebilmek i
çin nafıa müdürlüğünden alınmış ve
sikayı tayin edilen gün ve saatte ko -
misyona ibraz etmeleri lazımdır. 

(3930) 13883 

Ankara Belediyesi· 

Fen memuru aranıyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

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

(3708) 13676 

Muhtelif Otobüs yağı 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 
olan (10,760) lira bedeli muhammenli 
20 ton A ve 20 ton B marka yağ ile 5 
ila 7 ton Valvarin yağı kapalı zarf u
sulü ile on beş gün müddetle eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi ı. 9. 939 cuma gilnU sa
at 11 de yapılacaktır. 

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

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

ya mahallesi 933 ada 1 parselde cephe- Aranıyor - Kırtasiye işlerinden 
si 29 metre Ycniş~hir asfaltına, yeni anlıyan tezgahtar bir kız arıyorum A
açılan sokağa 27 metre, Hamamönü tatürk bulvarı And apartmanı altın -
cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu da Sargut Ticaret evine mi.iracaatları. 
837 metre murabbaı ve ıki ev inşası Telefon: 3997 (J086) Zayi - Kabataş lisesi 1336 - 1337 

na müsait arsa satılıktır. Muhammen • T , 'h . ders senesinin n_ihayetin?e dokuzun -
b d r 7000 liradır Taliplerin her glin . e~a tar - Bır Bay ve Bayana cu sınıftan aldıgım tasdıknamemi za-

e te 1ı0 d 12 ve 1'5 den 18 e kadar ad- ıhtiyaç va~dır. Arzu edenler Banka - yi ettim, yenisini çıkartacağımdan es-
s.aa an . . lar caddesı YILDIZ KIRTASİYE kisinin hilkmü oktur. 
Jıye sarayı karşısında kırtasıyccı bay mağazasına müracaatları (3l05) y h 11 · y · · 
İsmailden Bay Yusufa müracaatları. . Nazımbey ma a esı enı camı 

(3062) 42 No.lu hanede Yusuf Ziya 
Cihangir 320 (3109) 

Satılık arsa - Etlik aşağı eğlence Veriliyor 
İncirli bağlarda otobüs durağına yüz . . Zayi - Motörsikletime belediye-

19 - 8 - 1939 

T. C. l İ R AA T BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 · 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

""d . .,7 ~ ... 

Para b;riktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakı plana göre ikramiye dağıtrlacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 500 .. 2.000 .. 
4 •• 250 .. 1.000 " 

40 .. 100 .. 4.000 " 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fa?laııivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
ı H~ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ekmeklik un alınacak 
Yozgat Jandarma Erat Okulu Komutaıllığrndan 

Muhammen bt!deli Azı Çoğu Çoğunun bedeli Teminatı 
Kuruş Sa. Kilo Kilo Lira Lira Cinsi 

10,97 170000 180000 19620 1742 Ekmeklik un. 
Yozgat jandarma okulunun 1-9-939 tarihinden 31-8-940 tarihine kadar 

bir senelik yukarda miktarı yazılı ekmeklik unu 10-8-939 tarihinden itiba
ren kapalı zarf usuliyle (15) gün müddetle eksiltmeye konulmuş ve 25-8-
939 tarihinde cuma günü ihalei katiyesi icra kılınacağından taliplerin mu
vakkat teminatlarını malsandığına teslim ederek makbuzlariyle sözü ge· 
çen gtinde Yozgat jandarma okul satınalma komisyonuna müracaat eyle-
meleri (5989-3692) 13656 

4 kalem yiyecek alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşeleri için aşağıda cins 

ve miktarları yazılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 21-8-939 tarihine müsadif pazartesi günti saat 11 de Rektörlük bi

nasındaki komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatları. (3538) 13535 
Cinsi Miktar Fiyat Tutarı T.L. Teminat 

Reçel 
Zeytin 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

5000 
2000 
1500 
2000 

40 
35 
70 
45 

2000 
700 

1050 
900 

) 
) 
) 
) 

350 T. r;. 

Mokina yağı almacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz için lüzumlu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı 

4 kalem makine yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Rektörlük binasın

da müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatları. (3681) 13646 
Cins Miktar Fiyatı Tutarı Teminat 

Benzin 
Mazot 

350 teneke 
500 .. 

1111,25 
1062,50 167 ,25 

Kalın makine yağı 
Gres yağı 

15 .. 

1 " 

317,5 
212,5 
345 
440 

51,75 
4,40 kuruş 

===============================• 
Toplantıya dôvet 

Bor Zürrcı ve Tüccar Bankasından • 
Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesiyle aşağıdaki ya

zılı şirket nizamnamesindeki maddelerin tadili için 4 ağus
tos 939 cuma günü saat 14 de Bor Halkevi salonunda ya
pılan fevkalade toplantıda kanuni ekseriyet temin edile
memit olduğundan tekrar toplanmak üzere 4 eylül 939 pa
zartesi günü saat 14 e talik edilmit olduğundan alakadara· 
mn yazılı günde bizzat bulunmaları veya vekil gönderme
leri lüzumu ila·n olunur. 

l - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre 
tadili. 

il - Nizamnamenin 57. maddesinde zikrolunan bedeli 
tamamen tediye olunmuı sermayeye verilmesi la. 
lazım gelen o/o 5 faiz miktarının % 3 e tenzili su-clli metre mesaf~de bin metre mürab- .. Y~nış~~ır~e G:Iatasa~ay spor kulü- den almış olduğum 289 plaka numara

Satılık apartman arsası ve ev - ba arsa müsait fıyatla acele satılık - bunun bufesı verılecektır. 12,15 - 13,50 sı zayi olmuştur. Yenisini alacağım _ 
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt cad tır. Uluı ilin memurluğuna bizzat mü ve 18 den 20 ye kadar lokal müdütiye dan eskisinin hükmü yoktur. 
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retiyle tadili. 2949 



19.s. 1939 

Milli Müdafaa V. 
Yol yaptırılacak 

M. M. V. Satm Alma Komisyo -
nundan : 

ULUS 

Talebe alınacak Askeri Fabrikalar 

-9-

12 kalem gaz borusu YI 

teferrüall alınacak 
lo"L•tıı" muumbiSI ilfl. !ilik 1 - Eskişehir tayyare fabrikasında 

UC l p ·•" yol yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
askeri kısmının kayıt ve kabül şartlara 

Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi ·Zincir ah nacak Devlet Demiryolları Satm Alma 
Komisyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 14.826.42 lira olup ilk teminat miktarı A&keri Fabrikalar Umum Mü· 
liseler- dürlüğü" Merkez Satm Alma Ko • 

Muhammen bedeli 9468,20 lira olan 
72 kalem gaz borusu ve teferruatı 29. 
9. 939 cuma gün saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın 
da satın alınacaktır. 

llliıyonundan : 2121 liradır. 1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli 
den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 
olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

f' 1 - Beher adedine tahmin edilen 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. 
r?at (13) lira so kuruş olan 500 adet 939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
leobc~.çi muşambası kapalı zarf usuliy satın alma komisyonunda yapılacak -

vermiş misyonundan : 
Bakla ebadı 

ınunakasaya konulmuştur. tır. 
2 - İhalesi 26. ağustos 939 cumar- 3 - Proje, şartname ve planları 75 

İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve ıartları haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 

32 Metre zincir 82,5 X 22,5 X ıs mm. Bu işe girmek isteyenlerin 710,12 
liralık muvakkat teminat ite kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

teıi günü sat ıı dedir. kurut mukabilinde alınabilir. 
3 - İlk teminatı (506) lira 25 kuruş 4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 

b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

32 .. .. 11 o x 30 x 20 " 
16 ,, .. 154 x 42 x 28 " 

tur. evel hava müsteşarlığı altıncı şubesi-
Resme göre. 

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 vesa· 

4 E ne müracaatla vesika almaları lazı!Il-
b - vaaf ve şartnamesi her gün d) Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinde, Haydarpaşa • 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı• 
tılacaktır. 

'1l. M. V. satın alma komisyonundan dır. . . 
bedelsiz olarak alınabilir. 5 - İsteklılerın kanunun 2 ve 3. 

e) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası .ibraz 
etmek). 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 cü ~addel~rinde yazılı vesaikile birlik 
llyıJı kanunun ikinci ve üçüncü mad- te ılk temınat mektup .veya makbu~la· 
deJerinde gösterilen vesaikle teminat rını muayen saatten hır saat evelıne 
"' teklif mektuplarını ihale saatinden kadar komisyona vermeleri. 
behernhal bir saat evetine kadar M. (3796) 13743 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması lazım
dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 

(3735) 13759 

Ba!ast ilônı 
D .D. Yolları 8. inci lıletme Ko

misyonundan : ~· V. satın alma komisyonuna verme-
'ri. (3579) 13549 İnşaat münakasası 
~atak kıhfhk bez misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
d) Ok:.la a}ır~ığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkınd:ı velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikaıiyle meı:kCır 
gün ve saatte komi~yona müracaatla 

ah nacak l - Kütahyada iki pavyon ve iki 
cephaneliğe muayyen günde talip zu

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- hur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
bıiayonundan : la eksiltmeye konulmuştur. Keşif be-

e) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma
dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has
talıklardan biri ile okula girmezden evel maIUl oldukları sonradan anlaşı
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

rı. (3i93) 13740 

1 - Muhammen bedeli (20,000) lira 
olan Söke kemeriyle KLM: 110 ara • 
sında ida renin göstereceği ocaklardan 
her hangi bir surette çıkarılacak, kı • 
rıtacak vagonlara kolaylıkla tahmil e
dilecek şekilde hat kenarında ihzar o

fünkkalede yaptınlarnk inıaat lunacak (10.000) m3. balast işi kapalı 
zarf usuliy le eksiltmeye konulmuştur. 

l - Beher metresine tahmin edilen deli 60.035 lira 38 kuruş olup ilk temi 
~at (37) otuz yedi kuruş olan 560.000 nat miktarı 4252 liradır • 

1 
.. ı yüz altmıı bin metre yatak kılıf - 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ite 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

Askeri Fabrikalar 
dürlüğü Merkez Satın 
misyonundan : 

Umum Mü- 2 - Eksiltme: 31. 8. 939 tarihinde 
Alma Ko- saat 16 da Alsancakta işletme binasın 

da toplanacak komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. ıgı bez kapalı zarf usuliyle münaka- 939 pazartesi günü saat 11 de vekalet 

laya konulmuştur. satın alma komisyonunda yapılacak -
2 - İhalesi 25 ağustos 939 cuma tır. 

lünü saat on dörttedir. 3 - Şartname proje ve planlar 320 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 

kabul edilmez. 

Keşif bedeli (1468) (38) kuruş olan 
yukarıda yazılı inşaat aikeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 1-9-1939 cuma gü
nü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname (8) kuruş mu • 
kabilinde kom1syondan verilir. Talıp
ler in muvakkat teminat olan (110) li
ra (13) kuruı ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 madde c:rindeki vesa ikle 

3 - Muvakkat teminat (1500) lira. 
dır. . 

3 - İlk teminatı (11610) on bir bin kuruş mukabilinde her gün komisyon 
lltı yüz on liradır. dan alınabilir. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka -
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 

4 - Muvakkat ve daimi teminat 
mektubu örneğ iyle mukavele projeai 
bayındırlık genel ve eksiltme şartna • 
mesinden ibaret münakasa evrakı An· 
karada 2 inci lstanbul'da 1 ci ve İz .. 
mir'de işletmemiz kalemlerinden be • 
delsiı: alınır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on li- 4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü-
ra 36 kuruş mukabilinde M. M. V. aa- çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
tın alma komisyonundan alınabilir. birlikte ilk teminat ve teklif mektup-

yapılır. (3931) 13884 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 larını ihale saatinden bir saat evetine 
&ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad kadar makbuz mukabili komisyona 
deierinde gösterilen vesaikle teminat vermeleri lazımdır. 
\re teklif mektuplarını ihale saatinden (3628) 

3 - İlk teminatı (8250) sekiz bin 
iki yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (700) ye -
di yüz kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

Kilim münakasa suretile 
alınacak 

muayyen giin ve saatte komisyonil 
müracaatları. (38:J3) 13831 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu .. 

nun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile muvakkat teminat makbuzu ve tek 
lif mektubunu kanunun tarifatı veç • 
hile tayin olunan günde saat 15. e ka
dar komisyona vermeleri lazımdır. 

hchemhal bir saat evetine kadar M. 
~. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3578) 13548 

.Yastık kıhfhk bez 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
blisyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (37) otuz yedi kuruı olan 
(130.000) yüz otuz bin metre yastık 
kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmu tur. 

2 - İhalesi 25 a1Tustos 939 cuma .. .. .. 
runu saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3607) üç bin al -
tı yüz yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve ıartnamesi (241) iki
}'Üz kırk bir kuruş mukabilinde M. M. 
\7. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
&ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
\re teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemhal bir saat eveline kadar 
~. M. V. satın alma komisyonuna ver 
bıeleri, (3577) 13547 

Kaputluk kumaş 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
baisyonundan : 

l - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (305) üç yüz beş kurut olan 
SO.ooo elli bin metre kaputluk kumaş 
lrıpa.tı zarf uıuliyle münakasaya 'ko -
tıuır.uştur. 

2 - ihalesi 4 eylül 1939 pazartesi 
tünü sat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8875) sekiz bin 
'ekiz yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (770) yedi 
)'üz yetmiJ kuruı mukabilinde M. 
ltt. V. satın alma komisyonundan alı· 
11abilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
layılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
\1e teklif mektuplarını ihale saatinden 
hchemhal bir saat eveline kadar M. M. 
\7. satın alma komisyonuna vermele -
ti. (3576) 13546 

Muhtelif otomobil ve 

motosiklet lislikleri ıhna<ık • M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
lbisyonundan : 

1 20 motosiklet, 10 Zis kamyonu, 
ıo ford kamyonu, 10 Büssing kamyo-
1\u, 6 magirus, 12 Ford kamyoneti las
tiği ki ceman 68 adet lastik açık ek -
•iltmeye konmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
heş bin lira olup ilk teminatı 375 lir4-
d1r. Şartnamesi komisyonda görü · 
l " Ur. 

3 - Eksiltmesi 28. 8. 939 pazartesi 
tünü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
tıi teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
tibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalar • 
la birlikte muayen gün ve vakıtta M. 
'-· V. satın alma komisyonunda bu • 

(3728) 13680 

miıyonundan : K1rıkkare Gedikli ustı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Devlet Orman İş. 

haz1rlama okulu birinci 
sınlf ına talebe almıyor 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evetine kadar M. 

1 - Beher metresine tahmin edilen 6 - Teahhütlü olarak posta ile gön 
fiyatı (350) üç yüz elli kuruş olan Kestane tomruğu saflıı derilecek mektupların gecikmesinden 
40.000 kırk bin adet kilim kapalı ı:arf Çoruh Devlet Orman ltletmesi idare mesuliyet kabul etmez. 

M. V. satın alma komisyonuna verme 1' ı .. k k 1 t (2892/ 3719 13690 usu ıy e muna asaya onu muş ur. Revir Amirliğinden : 
M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko- teri. <3575

) 
13545 2 - İhalesi 5 Eylül 939 salı günü 1 - Borçkanın civatı ormanından S 1 " • • 

misyonundan : saat on beştedir. stok mahallinde istif edilmit yüz on u yo u ta mır ve ınşası 
1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkka- Kışlık elbiselik kumaş 3 - İlk teminatı (8250) sekiz bini- bir metre ~ikap kestane tomruğu 5. Devlet Demiryolları Yedinci ı,. 

le Askeri sanat lisesindeki Gedikli uı ki yüz elli liradır. • 8. 939 dan itibaren ıs gün müddetle )etme Müdürlüiünden : 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a- alınacak 4 - Evsaf ve prtnamesi (700) yedi açık artırmıya konularak 22. 8. 939 1 - AlaJehirde kadı oğlu menba 
şağıdaki şartlara göre talebe kaydil- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- yilz kuruı m~kabilinde M. M .. ~· sa- günü saat 14 de Çoruh revir amirli - suyu ile Alaşehir istasyonu arasında-
kabulüne hatlanmıttır. misyonundan : tın alma ko.mısyonun~an alın~bılır. ğinde satılacaktır. ki 2320 metre tutündeki su yolunun 

2 - Kayd ükabul §artları : ı _ Beher metresine tahmin edilen 5 - Eksıltm~y~ g~rece.~l~rı~. 2490 2 - Beher metre mi kabının muham islahiyle yeniden font borularla dö • 
~~~==~~~~~~,~~~~~~~· sayılı kanunun ıkıncı ve uruncu mad- f ' . -· k 1 r ı· ı kı"ılt a) Bq •ınıflı ilk oJnilu bitirmiı ol- fiyatı (2SO) iki yüz •eknn kuruı o- . .. . . :s • men ıyatı 12 hra 12 kuruıtur. Muvak şenmesı apa ı ı:arx usu ıy e e • 

mak 1 ( O 000) 11" b. k 1 k Ih" delerınde goıterılen veaaıkle temınat k t t . t 100 ı· d meye konmu•tur • an 5 . e ı ın metre ış ı e ı· kl'f k 1 ih' 1 . a emına ıra ır. :s • 
b) Vücudunun teşekkülitı düzgün, l'k k k 1 f l' 1 ü ve te ı me tup arını a e ııaatın • (5993/ 3694) 13658 2 - Muhammen keıif bedeli 11825 

se ı umaı apa ı zar usu ıy e m • de behemhal bir saat evetine kadar ı · d 
ahenkli, sıhatı yerinde olmak. k k 1 t ıra ır. 

na asaya on.u muş~ ur. M. M. V. satın alma komisyonuna ver 3 - Muvakkat teminat 886 lira 88 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 2 _ thalesı 31. agustos 939 perşem· meleri. (3934) 13887 k 

1 
k 'lt 

21 8 939 
• 

lik ve seciye sahibi olamk. b .. .. b. d d' uruş o up e sı me • · pazartesı 
e gunu saat on ır e ır. ·· .. l6 d Af d' · • 

d) Terki tahsil müddeti iki sene. 3 - İlk teminatı (8250) sekiz bini- Kışlık elbı·seıı·k gunu.aaat ~ yon ye .ıncı ışlet-
den fazla olmamak. k. U 11. 1. d me bınasında ışletme komısyonunda 

ı v z e ı ıra ır. 
1 

k 
e) 14 - 17 yaşında olmak ve b\l yaş- 4. - Evsaf ve şartnamesi (700) ku- k K k•• •• •• yapı aca tır.. . . . 

lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy· ruı mukabilinde M M V satın alma kumaş ah naca a raça m OprUSU 4 - lsteklıler ehlıyet ve11kalarıyle 
gun olmak. komisyonundan alı~abilir.' satın alınacak polisten mu~add~k hüsnühal mazb~-

f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- talarını havı ve ıkametgah teskeresı· 
gösterir ıahadetname veya tasdikna 1 k "k' . .. .. .. d misyonundan : ni 2490 sayılı kanun hükümlerine uy• 

sayı ı anunun ı ıncı ve uçuncu ma -
meyi haiz bulunmak. delerinde gösterilen vesaikle teminat 

1 
_ Beher metresine tahmin edilen D. D. Yollan Satm Alma Ko- gun olarak 21.8.939 pazartesi günil 

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, t krf kt 1 'h 1 f d miıyonundan : saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
sağlık durumlarından çıkarılmıı olma ve e ı ~e up arnı. ı a e saa ın en fiyatı <280) iki yüz seksen kurut olan Muhammen bedeli 130.000 lira olan verilmiş veya göndermiı olacaklardır. 

bchemal hır saat evelıne kadar M. (55 000) elli be• bin metre kı•lık el K k " ·· il 5 T l" ı · · malı:. M . · :s :s • araçam opruı 3. 10. 1939 çarıamba - a ıp erın mukavele pro3ele· 
h) Köy veya nahiyeti olmak ve nü- ._v. satın alma komısyonuna verme- biselik kumaş kapalı ıarf usuliyle günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliy- rini yedinci işletme komisyonupdaıı 

fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy len. <3574) 13544 münakasaya ~onulmuştur. le Ankarada idare binasında satın a • parasız alabilecekleri ilan olunur. 
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy Yashk yüzlüğü bezi ahnacak 2 - İh~lesı ~2. Eylül 939 salı günü lınacaktır. (3548) 13573 
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta saat on bırdedır. Bu işe girmek isteyenlerin (7750) 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin - M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 3 - İlk teminatı (8950) sekiz bin liralık muvakkat teminat ile kanunun Ziya ile iıleyen tabı makinesi 
de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah misyonundan : dokuz yüz elli liradır. tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini 
sil için kaza ve şehirlere gelmit ol 1 - Beher metresine tahmin edilen 4 - Evsaf ve şartnamesi (770) ye- aynı gün saat 14.30 za kadar komis • 
mak. fiyatı (32) otuz iki kuruş olan 75000 yüz yetmiş kuruş mukabilinde M. M. yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Bu §artları haiz olanlar asker • yetmiı beş bin metre yastık yüzlüğü V. satın alma komisyonundan alına - Şartnameler 650 kuruta Ankara ve 
lik ıubelerine müracaat ederek fazla bez kapalı zarf usuliyle münakasaya bilir. Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
izahat alırlar. konulmuıtur. • 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 dır. (37ll) 13871 

4 _ Askerlik ıubelerince lı:aydüka- 2 - İhalesi 8. eylül 939 cuma günü sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
bul için müracaat eylül ıonuna kadar saat on birdedir. delerinde gösterilen vesaikle teminat 
kabul edilir. (3844) 13807 3 - İlk teminatı (1800) bin sekiz ve teklif mektuplarını ihale saatin -

yüz liradır. de behemhal bir saat eveline kadar 

Karabük köprüsü 
satın ahnacak 28 kalem Elektrik 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 28 kalem 

elektrik malzemesi satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 5500 lira olup m 
teminat miktarı 412 lira 50 kuruttur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmeıi 22. 8 
939 salı günü saat 15 de vekilet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her &ün komisycm 
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve il· 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat eveli· 
ne kadar komisyona vermeleri. 

(2162) 12730 

40.000 adet kilim 
ah nacak 

4 - Evsaf ve ıartnamesi her cün M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
öğleden sonra M. M. V. satın alma meleri. (3935) 13888 
komisyonundan bedelsiz olarak alına-
bilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın atma komisyonuna ver 
meleri. (3932) 13885 

Dahiliye Vekôleti 

Kalorifer tamiri 
Dahiliye Vek&letinden : 

Yatak yüılüiü bezi ahnacak 1 - Vekalet kalorifer dairesindeki 
National Fabrikası mamlllitından 3 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko- Mg. tipindeki kazanların çatlak dilim 
misyonundan ı leri ile sair bazı aksamının tamiri ve 

1 - Beher metresine tahmin edilen lil%umu olan yedek parçalan açık ek
fiyatı (32) otuz iki kuruş olan (70.000) siltmeye konmuıtur. 
yetmit bin metre yastık yüzlüğü bez 2 - Muhammen ketif bedeli (1210) 

D. D. Y o il arı Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 23750 lira olan 
Karabük köprüıü 3. 10. 1939 çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alına
caktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin 1781,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaıa
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı-
tılacaktır. (3712) 13872 

kapalı .zarf uıuliyle münakasaya ko • liradır. '16J k 1 ilk bo 1 1. 
nulmuıtur. 3 - Eksiltme 25. 8. 939 cuma günü 1 em ~ ru 1 IRICla 

2 - İhalesi 9 Eylill 939 cuma günil saat 15 de Vekalet binasında toplana- De•let Demiryollan Satın Alma 
saat on birdedir. cak satın alma komisyonunda yapıla· Komuyonundan 1 

3 - İlk teminatı (1680) bin altı yilz caktır. Muhammen bedeli 28800 lira olan 
seksen liradır. 4 - Muvakkat teminat miktarı 90 163 kalem çelik boru ve teferruatı 29. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün lira 75 kuruıtur. 9. 939 cuma gUnU saat 15 de kapalı 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 5 - İstekliler bu ite ait ketif ve zarf usuliyle Ankarada idare binasın-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- komisyonundan bedelsiz olarak alına· ıartnameyi (6) kuruş mukabilinde ve- da satın alınacaktır. 
misyonundan ı bilir. kalet levazım müdürlüğünden alabilir Bu işe girmek isteyenlerin 2160 1i 

1 - Beher adedine tahmin edilen 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ler. ralık muvakkat teminat ile kanunun 
fiyatı (350) üç yüz elli kuruı olan sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 6 - İsteklilerin muvakkat teminat tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
(40.000) kırk bin adet kilim kapalı delerinde gösterilen vesaikle teminat makbuzu ve eksiltmeye girebilecekle- 'ynı giln saat 14 de kadar komisyon 
zarf usuliyle münkasaya konulmuı • ve teklif mektuplarını ihale aaatin • rine dair vesaik ile birlikte aynı giln reisliğine vermeleri lbımdır. 
tur. de behemhal bir saat eveline kadar ve saatte mezkur komisyonda hazır Şartnameler 144 kuruta Ankara ve 

2 - İhalesi 28. ağuıtoı 939 puarte· M. M. V. satın alma komisyonuna ver bulunmaları lbımdır. Haydarpaıa vemelerinde satılmakta 
ıi &iinil aut on birdedir. meleri. (3933) 1318& (361) 13642 dır. (3736) 137eG 

ahnacak ,, 
Devlet Demiryollan Satm Alma 

Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan 

bir adet ziya ile çalı§an tabı makinesi 
29. 9. 1939 cuma günü saat 15,15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 750 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün saat 15,15 e kadar komisyon re 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da matre dairesinden, Haydarpaıa'da 
tesellüm ve s~vk ıefliğinden dağıtıla-
caktır. (3166) 13765 

Harita U. Md, 

Mütefeuik in11at yaptınlacak 
Harta Genel Direktörlüğündenı 

1 - Harta Gn. Drk. lüğünde mev -
cut mektep pavyonu kiremitlerinin 
teptlili ve bazı müteferrik inşaatın ya 
pılması iti açık eksiltme ile pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 6. E ylül 939 çartam
ba günü saat 11 de Cebecide harta 
Gn. Drk. lilğil binasında Sa. Al. ko • 
miıyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif tutarı 1699 
lira 24 kuruş, muvakkat teminatı 127 
lira 50 kuruş olup banka mektubu ve
ya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü mad 
delerinde istenilen vesaik ve teminat
larlyle birlikte komisyona gelmelerL 

(3937) 13889 



-to-

/. Kazalar . 
Arfeziyen kuyusu arama 

ameliyesi 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın muhtelif yerlerinde ar

teziyen kuyusu arama ameliyesi yap
tırılacaktır. Taliplerin bu husustaki 
teklif mektuplarının Şerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri ilan olu· 
nur. (3818) 13772 

Elektrik tesisatı 

yaptırı lacak 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık 

kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri -
lcceğinden keşif bedelini yapmak ü • 
zere isteklilerin teklif mektuplarının 
şerefli Koçhisar belediyesine gönder
meleri ilan olunur. 

(3820) 13774 

Su projesi yaptmlacak 
Karacasu Belediyesinden : 

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

2 - Projenin tanzimi işi (1.000) 
lira tahmin edilmiştir. Buna nazaran 
talipler (75) lira depozito akçesi ve· 
ya bu miktarı havi banka mektubu ve· 
rcccklerdir. İhaleyi müteakip bu nis· 
pet % 15 şe iblağ olunacaktır. 

3 - Talipler işin ehli ve bu işi yap
mağa mezun bulunduklarına dair Na· 
fıa V ckaletince musaddak vesika ib
raz edeceklerdir. 

4 - Projeler bir asıl dört kopye ol
ması ve İçme suları projelerinin tan· 
ziınine dair olan talimatnamenin tari
fatına tamamen uygun bulunması ve 
bu talimatta sayılan evrakı mütcfcrri· 
ayı havi olması şarttır. 

S - Takarrür edecek bedelinin % 
20 si işe bilfiil müba§erette, % 60 şı 
tekmil harita, resim ve raporlarının 
daireye tevdiinde ve bakiye % 20 siy
le teminat akçesi işin ait olduğu vc
kalctlcrce kati tasdikinde verilecek-
tir. 

6 - 22 ağustos 939 salı günü saat 
6 da Xaracasu 'Belediye dairesinde 

dalmt ncUmcn huzurunda ihale&i ya
pılacaktır. 

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

8 - Fazla matnmat almak istiyen
lcr Karacasu Belediyesine müracaat 
etmelidirler. 13627 

LUS 19 - 8 - 1939 

Proje ve planları 10 lira bedel mu - 3 - Eksiltme 21. Ağustos 1939 pa- hammcn bedeli 55000 ve ilk teminat nı ihalenin yapılacağı perşembe günü 
kabilinde belediyemizden ve Ankara- zartesi günü saat 16 da belediye cncü- 4000 liradır. Şartname 275 kuruş mu- saat (14) de kadar komisyon rcisliği
da belediyeler imar heyetinden ve İs- meni odasında yapılacaktır. kabilinde İstanbul belediyesi fen iş- ne makbuz mukabilinde teslim edilc
tanbulda Taksim Ay Yıldız palas 3 nu 4 - Tcklifnamcler ihaleden bir sa- lcri müdürlüğünden alınabilir. Talip- cektir. Postada vukubulan gecikmeler 

• it 
No. lu Rıza oğlu Hasanın arazilerın 
metre murabbaına keza beş buçıı 
kuruş kıymet takdir edilmiştir. d'' 

marada mühendis Hasan Halit Işık at önce (kapalı zarf için9c olarak) terin 939 yılına ait ticaret odası ve kabul edilmez. 
pınardan alabilir ve görebilirler. verilmiş olacaktır. ihaleden 8 gün cvcl fen işleri müdür- 5987/ 3691) 

3 - İstimlak edilen araziye tak 1
' 

olunan kıymetle cshabı emlakin est 
misi yukarıda gösterilmiştir. Ta~dı 
olunan bedeli kabul ettikleri takdırd 
takrir vererek bedelini almaları içı 
on beş gün zarfında Arikara vilayeıı 
fidanlık müdürlüğüne müracaat eyl~ 
meleri, kabul etmedikleri halde rnent 
fii umumiye istimlak kararnamesi hll' 
kümleri dairesinde takdir edilen kı}' 
metin % 20 fazlasiyle istimllik bede 
Ziraat Bankasına yatırılmak surctiY1· 
araziye vaziyet edileceği ve bir itira:" 
lan olduğu takdirde esbabı emlakı: 
gene bu müddet zarfında Ankara bC' 
lediyesı reisliğine müracaat eyleme 

13655 
(16000/3695) 13659 5 - 20.000 liraya kadar yol inşaatı- lüğünc I'QÜracaatla alacakları bu gibi 

nı tcahhüt ve ikmal etmiş olanlar ek- işlerle iştigal ettiklerine dair vesika- Bando için iki Kornetçi Bef ed iye bi riaSI siltmeyc kabul edileceğinden istekli- lara ve ilk teminat makbuz veya mck
lcrin bu baptaki vcsaikinin teklif mek tupları ile 2490 numaralı kanuna gö-ya ptı rı laca k tubuna bağlamaları. re hazırlıyacakları kapalı zarflarını i-

alı nacak 

• • . . 6 - Eksiltmeye girmek isteyenle - hale günü saat 14 de kadar İstanbul 
Nev§e.hır Beledıye Rıyasetıı:ıden: rin muhammen bedelin % 7,5 nisbe - belediyesi daimi encümenine verme-

Zonguldak Belediyesinden 
Zonguldak şehir bandosunda biri 

otuz beş diğeri 30 lira aylık ücretli i
ki kornet - (Trompet) yeri münhal -
dir. 

Nevşchırde yapılacak 22097 Iıra 94 tinde olan 1345 lira 33 kuruş pey ak- lcri (5504/3293) 13345 
kuruş keşif bedelli belediye binası in- çcsı'nı· ek ·ıt ·· ·· d b' .. . . sı mc gunun en ır gun e-
şaatı kapalı zarf zarf u~uııy1e eksilt- veli akşamına kadar belediye vezne - Ford kamyonu ahnacak 
meye kanulmuşsa da talıp çıkamdığın sı'nc t ı· t · b ı tarı . . . es ım e mış u unma . 
dan 16. 8. 939 dan ıtıbaren hır ay zar- 7 K 'f t ka t 

Harcırahsız talip olanların 31 ağus· 
tos 1939 tarihine kadar belediye riya· 
setine müracaatları. (3927) 13881 . . - cşı , şar name ve mu ve c -

fında pazarlıkla ıhalcsınc karar veril- n 1 2 ı· k b·ı· d B b 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Su· 

lama İdaresi Müdürlüğünden : . . amc er ıra mu a ı ın c ursa c-
mıştı r. 1 d' . d 1 b'l' 

M kk · 'k e ıycsın en a ına ı ır. 
uva at temınat mı tarı (1657) (3546) 13514 

1 - Eksiltmeye konulan iş: · 

1939 modeli; uzun şase, çift teker -
!ek üç tonluk bir adet fort kamyon 

Pazarl ı kla şose ve s ı nai leri lüzumu itan olunur. 
(3872) 1382 

alınacak 
lira (34) kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrakı sa
iresini görmek isteyenlerin Nevşehir 
belediyesine ve Niğde nafıa direktör
lüğüne müracaatları lazımdır. 

Belediyede mevcut inşaat malzesi 
bedel mukabilinde müteahhide verile-
ceği ilan olunur. (13892) 

Dahiliye mütehassısı 

ar.nacak 
Turhal Beled iyesin den 

Belediyemize (150) lira aylık ücret 
le bir dahiliye mütehassısı doktor alı
nacaktır. İsteklilerin doğumlariyle 
şimdiye kadar bulundukları vazifeleri 
gösterir vesika ve bir kıta fotografla· 
rının bir dilekçeye bağlanarak bele -
diyemize müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (13893) 

İskele tômir 
edilecek 

Karadeniz Ereğli Belediyesin
den : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Ereğli 
belediye iskelesinin 54 78 lira keşif be-

dur. 
imalôt Sömikok 

2 - Muhammen bedeli (2600) iki Eski§e.~ir Valil!ğinden Ankara Valiliğinden : 
Zonguldak Defterdarlığından °: bin altı yüz liradır. Saraykoy • Mıh~lıccık yol.unun 1 _ Ankara merkez ilk okullarınf 

Kalorifer tamir ettirilecek 

Zonguldak vilayeti hükümet kona. 3 _ Eksiltmenin şekli ve günü: 4 + 400 • 13 .+ 293 kılometre.lerı ara- azami (525) asgari (420) ton sömikor 
ğında yapılacak (12500) lira muham - 30 Ağustos 939 tarihine rastlıyan s.ında .11708 !ıra 27 .k~ruş _ke_şıf bedel- kömürü kapalı zarf suretiyle atına 
men keşif bedelli kalorifer tamiri işi çarşamba günü saat on beşte Konya lı yenı şose ve s~naı ımalat ınşaa.tının caktır. Beher tonunun muhammen be': 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyatla nafıa müdürliiğünde teşekkül edecek k~palı za~f usulıyle yapı.ı~.n eksıltmc deli 25 lira 75 kuruştur. 
eksiltmeye konulmuştur. eksiltme komisyonu tarafından açık sınde talıp zuhur etmedıgınden 2~90 2 - Münakasaya girecekler en Ç 

Eksiltmesi 4. 9. 939 pazartesi günü eksiltme suretiyle yapılacaktır. num.aralı kanunun 4? .ıncı ~add.esıne ğunun muhammen bedeli üzcrindet 
saat 16 da Zonguldak vilayet defter - 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is _ tevfık~n ~· ~· 939 tarıhıne musadıf pa· % 7,5 nispetindeki muvakkat akçesi 
darlığında toplanacak eksiltme komis tcklilerin ( 195) yüz doksan beş lira . ~artesı gunu saat 14.~0 k~dar pazarl~- ni husuıi muhasebe veznesine yatır• 
yonu tarafından yapılacaktır. lık muvakkat teminat vermeleri la • ga çıkarılmıştır. Talıplcrın cvclcc ı- malan ve makbuzunu kanuni tarifatı 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte- zımdır. lan edilen şerait dahilinde vilayet da- göre tanzim edecekleri teklif me~ 
fcrri diğer evrak vilayet defterdarh- 5 -Daha fazla izahat almak isteyen imi encümenine müracaatları. tubunun içine koymaları lazımdır. 
ğında ve vilayet nafıa müdürlüğünde terin Çumrada sulama idaresi müdür· (3920) y 13879 3 - Asgarisinin bedeli (10815) 1İ' 
görülebilir. lüğüne müracaat etmeleri. ra en çoğunun bedeli (13518) lira (7~ 

1 - Şartnamelerdeki kayda göre u- 6 _ Postada vukubulan gecikmclc- Şose tô m İ r kuruştur. 
mumi ve fenni şartnamelerdeki kay - rin kabul cdilmiyeccği ilan olunur. 4 - İhale 21 ağustos 1939 pazartes; 
da uygun olarak müteahhit takibat (3778) 13767 ettirilecek günü saat 15 de vilayet konağında d•· 
projesi ihzar ve hcsabatı yapacak ve imi encümeninde yapılacaktır. İstek• 
montaj başlamadan önce nafıa vekalc- Hükümef konağı yapflrılacak Eskişehir Valiliğinden : !ilerin şartnameyi görmek üzere her 
ti kalorifer mütehassıslarından birini Eskişehir - Sivrihisar yolunun 3 + gün kültür direktörlüğüne müracaat• 
getirip harcırahı vesair masraflarını Erzurum Defterdarlığından : 080 - 13 + 000 kilometreleri arasında tarı. (3594) 13575 
kendisi vermekle beraber tatbikat pro 1 - Tortum kazasında yeniden 22262 lira 75 kuruş keşif bedelli şose , 
jesini yerinde kontrol ve tatbik etti - yapılmakta oıan hükümet konağının esaslı tamiratı için kapalı zarf usu - Köprü. menfez, toprak tesviyesı 
recektir. il<mali inşaatı kapalı zarf usuliylc ve tiyle yapılan eskiltmede taliplerin tek 

2 - Projeye halihazır tesisatın işe (21) gün müddetle eksiltmeye konul- lifatı muvafık görülmediğinden 2490 
yarayan ve yaramıyan kısmlarına ait muştur. numaralı kanunun 40 ıncı maddesine 
bir de liste bağlıyarak tasdik ettire - 2 - (15.000) liralık tahsisatı muka· tevfikan 4. 9. 939 tarihine müsadif pa A~kara V:aliliğind.en : 
cektir. bilinde ve vahidi fiyat üzerindendir. zartcsi günü saat 14.15 kadar pazarlı- . Keşıf bedelı 49059 lıra 93 kuruştar 

ve şose inşa edile!ek 

3 - Bu işler için ihale bedelinden 3 - İhale 31 Ağustos 939 tarihine • k 1 t r ıbaret bulunan Ankara İstanbut yo111 ga çı arı mış ı . . ı . 
dclli tamir ve tevsii işine talip zuhur başka müteahhide bir bedel varilmi - müsadif perşembe günü saat (15) de Evelcc ilan edilen şerait dahilinde nun 150 1' 000 - 152 + 695 cı kılo 
etmediğinden yenid.:n kapalı zarf usu yecektir. deftarlık odasında toplanacak komis- vilayet umumi encümenine müracaat- metreleri arasında 3 köprü; bir metl 
liyle eksiltmeye konulmu tur. Muvakkat teminat (937) lira 50 ku- yon huzuriyle yapılacaktır. lan. (3921) 13880 ~ez inşaatı toprak tesviyesi ve şos 
ı _ Bu işe ait evraklar eksiltme ruştur. 4 - Muvakkat teminatı (1126) lira- ınşaatı 7. 9. 939 perşembe günü saa 

şartnamesi bayındırlık işleri genel Eksiltmeye girmek isteyenlerin iha dır. 15 te vilayet daimi encümeninde ihll' 
şartnamesi fenni şartname plan ve mu le gunündt'n sekiz gün evci bir istida 5 - İstekliler bu işe ait evrakı fen- lesi yapılmak üzere kapalı zarf usll' 
kavelc projesidir. İsteyenler bu şart- ile Zonguldak vilayetine müracaat e· niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde tiyle eksiltmeye konulmuştur. 
name ve evrakları Ereğli belediyesin- derek vilayet makamından alınmış ve defterdarlıkta görüp okuyabilir. Muvakkat teminatı 3679 lira 50 k 
den parasız olarak alabilirler. müteahhitlik ehliyet vesikasiylc tica· ler. ruştur. 

3 - İhale 1. 9. 939 tarihine müsa - ret odasından bu yıl içinde alınmış ve 6 - İsteklilerin eksiltmeye girebil· . Kııhk elbise yaphnlacak İsteklilerin: teklif mektuplarını rn· 
dif cuma günü saat 15 de Eregyli bele· sika ve muvakkat teminatları ile bir· melcri irin ihale gününden sekiz gün vakkat teminat makbuz veya mektu 

:ı Gümrük Muhafaza Genel Ko-leQiycsinde toplanacak daimi encü - likte teklif mektuplarını yukarıda ya- evci vilayete mi.iracaatla bu işi yapa- . l' bu, ticaret odası vesikası ve cksiltrn 
mende yapılacaktır. zılı günde ihale saatinden bir saat e• bileceklerinc dair ehliyet: veııikaeı al- mutanlıiı lstan':,ul ~evazım Amır 1• nin arulacaaı aiinden en. • st giin ,., 

4 - Muvakkat teminat miktarı 410 veline kadar makbuz mukabilinde ek- ması mecburidir. A.omısyonun vel Ankara vilayetine istida il• 
lira 85 kuruştur. siltme komisyonu reisliğine vermeleri 7 _ İsteklilerin teklif mektupları- 1 - Gümrük muhafaza kıtaat. ihti. - müracaat ederek bu işe ait alacakları 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun - ilan olunur. (6299/3876) 13828 nı ihalenin yapılacağı perşembe günü yacı için 3500 ta~.ı~. kışlık clbıscnın ehliyet vesi~.alariyle birlikte yukarıd~ 
da yazılı vesikalardan başka bu iş için saat (14) de kadar komisyon reisliği- 25. 8. 939 cu1?a gu~u saat 11 de kapa- a~ı geçen. g~y~dc saat 14 d.c kadar eıı 
Zonguldak vilayet nafıa müdüriyetin l'kmal incaah yaphnlacak ne makbuz mukabilinde teslim edile· lı zarfla eksıltmcsı yapılac~ktır. . cumen reıslıgıne vermelerı. 
den alınmış ehliyet vesikasını ve ti - ! cektir. Postada vukubulan gecikmeler 2 - Bunların tahmin cdı.Ien fıyatı Buna ait keşif ve şartnameyi hef 
caret odasında kayıtlı bulunduğuna İstanbul Belediyesinden: kabul edilmez. 35000 lira ve muvakkat tcmınatı 2625 gü~ nafıa müdürlüğünde görebilece1'' 
dair vesikalarını teklif mektubuna Cerrahpaşa hastahanesi Mutfak ve (5988/ 3693) 13657 liradır. lerı. (3949) 13890 
raptctmelcri lazımdır. çamaşırlık binasının ikmali inşaatı 3 - Şartnamesiyle nümunesi ko - J fi k 'Ik k 1 

Harla ve imar plam yaptmlacak 6 - Teklif mektupları 3 CÜ madde- kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş- Hükümet konağı yaphrılacak misyondadır. Görülebilir. Sin 1 1 1 o u 
ı · .. ·· 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • Jerefli Koçhisar Belediyesinden: de gösterilen ihale saatinden bir saat tur. hale 28.8.939 pazartesı gunu sa- Erzurum Defterdarlığından : 1 k 

evet encümen reisliğine makbuz muka at 14 de İstanbul belediyesi daimi en- . nun tarifi vcçhilc bazırlıya~akları tek ya pı CO 
Kasabanın meskün ve gayri bilinde verilmiş olacaktır. Postada vu cümenindc yapılacaktır. Muhammen 1 - Karayazı ~a~~sında yenıden lif mektuplarını o gün eksıltme saa • Ankara Valiliğinden 

meskün tahminen altmış hektar - kubulacak gecikmeler kabul edilmez. bedeli 25.972 lira 17 kuruş ve ilk te- yapılmakta olan hukumet konağının tinden bir saat evcline kadar Galata Bedeli keşfi (14392) lira (12) ku • 
lık kısmında harita ve imar planı Fazla malumat almak isteyenlerin E- minatı 1947 lira 92 kuruştur. Şartna- ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ve rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 ruştan ibaret bulunan Beypazarı ka 
yaptırılacağından bu harita ve p - regylı' bcledı'yc rı·yasctine müracaat ey me 130 kuruş mukabilinde İstanbul (21) gün müddetle eksiltmeye konul- inci kattaki komisyona vermeleri. K h' . d 1 
lanın kaça çıkacağı hakkında mahal • muştur. (

578413539
) zasının araşar na ıyesın e yapı a • 

linde keşif yapacak bir mühendis veya ~emelcri. (6347 / 3899) 13876 belediyesi fen işleri müdürlüğünden 2 - "35.000" liralık tahsisatı muka- 13536 cak olan üç sınıflık ilk okul inşaatı 
.aı~hı·yetlı' fen memurunun bu ı"şe aı't alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait b'l' d h'd' f' .. · d d' M 31. 8. 939 perşembe günü saat 15 de \Iİ 

a M d k.. . . . . 1 1 ın c ve va ı ı ıyat uzcrın en ır. Leva% 1 m u·· d u" ru" ve ıa·yet daı"mı· cncu"menı'nde ı'halcsı· ya • teklif mektnularının şerefli Koçhisar Q en Om U rU ticaret odası ve ihaleden 8 gün eve 3 - İhale 31 Ağustos 939 tarihine 
belediyesine göndermeleri ilan olu • İstanbul belediyesi fen işleri müdür· pılmak üzere açık eksiltmeye konul • 

alınacak lüg·ünc müracaatla a1acak1arı fenni müsadif perşembe günü saat <15> de T b'p al · k 
nur. d ft 1 k d d t 1 k k . a 1 ı naco mustur. ehliyet vesikası ve ilk teminat mak· c ar 1 0 asın a op anaca omıs- - ) 

(3819) 13773 b k 1 ·ı 2490 1 yon huzuriyle yapılacaktır. Gü mrük Muhafaza Genel Ko· Muvakkat teminatı (1079) lira (41 
Mustafa •Kemalpa•a Belediye- uz ve mc tup arı ı c numara ı kuruştur 

• d ~ kanuna göre hazırhyacakları kapalı 4 - Muvakkat teminatı "2625" lira· mutanlığından : İ kl.'l . . k a Elektrik tesisat. ıın en • d Teşkilatımızın muhtclı'f mıntakala- ste ı er. ın tcmınat me. tup vcy ' zarflarını ihale günü saat 14 de ka- ır. kb d k k 1 - Belediyemiz elektrik santra - 5 - İstekliler bu işe ait evrakı fen· rında istihdam edilmek üzere maaş ~a uz.u tıcarct 0 • ası .. vcsı ası ve e ' 
Nazilli Belediyesind en : lında sarfedilmek üzere 200 ton ma - dar İstanbul belediyesi daimi encü • niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde f 1 ndan 170 lira .. tr .. ç levazım sıltmcnın yapılacagı gundcn en az se-

14. 9. 939 perşembe günü saat 16 da den kömürü alınacaktır. menine vermeleri. (6071 / 3718) ve deftctdarlıkta görüp okuyabilir . a~~ürü ile üç tab"ucr~ ı ca~tır. kiz gün evci vilayet makamına istida 
Nazilli belediye ihale encümeninde ek 2 _ Kömür Susurluk istasyonunda 13719 1 m İstekli olanlarını~O~ 1:,ğa s. 939 günü· i~e müra~aat e.derek. ~akad~~l~rı eh .. 
siltme komisyonu odasında 42318 lira . k • • f f f k er. l t k ı ı b ı kt .. teslım almaca tır. lrme suyu fesısa 1 yap lfl aca 6 - İsteklilerin eksiltmeye gire bil- ne kadar dilekçelerine vesaiki resmi- 1!,C vesı a arıy .e • ır l .. c sozu gel çe 
84 kuruş bedeli keşifli Nafıa Vekale· 3 - Eksiltmeye ic:.tirak edecekler \ 1 . . . 'h l .... d k' ··n yelerinı· bag-lıyarak mu··racat etmclcrı·. gun. ve saatte daımı cncumenc geme-
t . saddak Nazı'llı" k b 1 ~ V B 1 d' R. t' d me crı ıçın ı a c gunun en se ız gu ınce mu asa ası e ek· % de 7,5 buçuk ve ihaleyi müteakip an e e ıye ıyaae ın en : . .. . . (

3852
) 

13810 
Icrı. 

trik şebeke ve transformat?.r .~e te~i - % de 15 şc depozito yaptırılacaktır. 1 - 77104 lira 70 kuruş bedeli kc · e~el vılay~te mı~racaa~la bu ış.1 yapa· Bu işe ait keşif ve şartnameler her 
satı 2490 sayılı kan~n hukumlerıne 4 - İhale 28. 8. 939 tarihine müsa - şifli ve 9 kilometre mcscfaden van ka- bıleceklcr~nc.;.aır ehhyct vesıkası al· gün vilayet nafıa müdürlüğünde ve 
göre kapalı zarf usulıyle eksiltmeye dif pazartesi günü saat 15 de beledi - sabasına ~salc ~dilece~ Zarnabat içme m~sı_mt:t:~;il~~in teklif mektupları· Beypazarı kaymakamlığında görüle .. 
konmuştur. Muvakkat teminat mikta· ye encümeninde yapılacaktır. suyuna aıt tesısatın ınşaatı 2. 8. 939 'h 1 . 1 - embe günü bilir. (3809) 13755 
rı 3173 lira 91 kuruştur. Fenni şartna- S - Kbmür her kimin üzerinde tc- tarihinden itibare~ 21 gü~ müddetle ~~a~ ~l~~ı~:~~~=~a~~ı!;srion rcisliği-
melcri, proje, keşif hüla~asiyle bu?a karrür ederse tediye şeraiti yine en - ve kapalı zarf usuııyıe cksıltmcye kon ne makbuz mukabilinde teslim edile· Ala" kadarlara Beyaz sabun 
müteferri diğer e~rak. 6 lıra muka?~ - cümen huzurunda tesbit edileceği i- muştur. ccktir. Postada vuku bulan gecikmeler 
lindc Nazill beledıyesınden alınabılır lan olunur. (6346/ 3898) 13875 2 - Bu işe istekliler 5105 lira 24 alınacak 

k 'f .._ l kabul edilmez. İsteklilerin te lı meKtup arı ve en kuruş muvakkat teminatlarını havi Ank ara Vilayetinden : 
az 30.000 liralık bu işe benzer iş yaptı Motopomp alınacak banka makbuzu veya artırma, eksilt - (

898613689
) 

13653 Ankara_ Irmak fidanlığının tevsi'i A nkara Yüksek Ziraat En stitü• 
ğına dair nafıa idaresin~cn almış. 0.1 - Çubuk Beled iyesinden : me ve ihalat kanunun 16 incı madde - Hükümef konağı yapfmlacak maksadiyle Ziraat Vekaletince istim· sü Rektörlüğünden : 
du vesikalara istinaden ıha.le tarıhın- 1 - Açık eksiltme ile bir moto • sinde yazılı istikraz dahili ve hazine lakinc lüzum görülen arazinin mcna- 1 - Kurumumuz çamaşırhanesi ve 

1 1 hı t 939 Erzur um Defterdarlığından : . den 8 gün eve a ınmış e ıye ve pomp alınacaktır. tahvillerini ve asgari 20.000 liralık in- fii umumiye için olduğuna Ankara vı- laboratuvarları için lüzumu olan şart 
· · d 'k ]arını T h · b · 1 - Hınıs kazasında yeniden ·ı · k'l yılına aıt tıcaret o ası vesı a .. 2 - a mm edeli (2000) liradır. şaat i§lerini yapmış olduğuna dair ı- laycti idare heyetince karar verı mış namede evsafı gösterilen (4,000) ı o 

havi zarflarını 14. 9. 939 per§embe gu- 3 - Muvakkat teminatı (150) lira. haleden 8 gün evel mahalli nafıa mü- yapılmakta olan hükümct konağının ve bu araziye takdir olunan kıymetle beyaz sabun açık eksiltme usuliyle 
nü saat 15 şe kadar Nazilli belediye dır. dürlüğündcn vesika ve teklif mektup ikmali .. inşa~~ı kapalı z~rf usuliylc ve sahiplerinin ismi aşağıda gösterilmiş- ~atın alınacaktır. 
encümenine müracat eylemeleri lazım 4 - Kati teminatı (300) liradır. !arını 23. 8. 939 çarşamba günü saat <21) gun muddetlc eksıltmeyc konul· tir. 2 - Muhammen bedeller (1520) ve 
dır. (5985/ 3690) 13654 5 - İhale günü 28. 8. 939 tarihine 14 ten 15 e kadar Van belediye cncü- muştur. . • 1 - Ahmet paşa kızı Seniha Ka· muvakkat teminatı (114) liradır. 

müsadif pazartesi günü saat 14 de- bu menine verecekler, veya gönderecek • . ~ - (35.000). l~ra~ık t~?s•s.atı mu~a- vaklıya ait arazinin krokisinde gös - 3 - 4. 9. 939 tarihine müsadif pa • 

Elektri k tesisatı baptaki şartname bila bedel verilir. terdir. Bu saatten sonra gelecek mek- bılındc ve vahıdı fıyat uzcrındcndır. tcrildiği üzere 12/ 13,14,16, 17, 18,24, 25 zartesi günü saat 11 de rektörlük bi • 
(3869) 13813 tuplar kabul edilmiyeccktir. .~ -. İhale 31 Ağu~t~~ 939 tarihine 27, 28, 30, 31, 32 numaralı parsellerde· nasında müteşekkil komisyon tarafın• 

Zile Belediye Reisliğinden . 3 - Bu husustaki şeraiti anlamak musadıf perşembe gunu saat (15) ~c ki arazinin beher metre murabbaına dan ihalesi yapılacaktır. 
Belediyece (47748) lira 60 kuruş be ısteycnlcr 385 kuruş mukabilinde ev- defterdarlık odasında toplanan komıs- beş buçuk kuruş A. harfiyle gösteri - • 4 _ Daha fazla izahat ve parasız 

deli keşifli yaptırılacak elektrik tcsi- rakı keşfiye ve sairesini almak üzere yon huzuriyle yapılacaktır. len arazinin metre murabbaına iki ku- şartname almak isteyenler enstitü da-
satı ve santral binası kapalı zarf usu- Ankara belediyeler imar fen §cfliğine 4 - Muvakkat teminatı (2625) lira ru§ 10 para ve B. C. harfleriyle göstc- ı irc müdurlüğüne müracaatları. 
Jiylc miinakasaya vazedilmitşir. Şöy- İstanbul ~e. Van belediyelerine müra- dır. . . . rilen mahallerinde metre murabbaına (3863) 13874 
le ki: Talipler bu tesisata ait her han- k caaatları ılan olunur. 13667 5 - İsteklıler bu ışc aıt evrakı fen- 50 santim ve mevcut binalarla mevcut 
gi bir kısmı münferiden veya toptan Parke kaldırım yapfmlaca niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğünde meyva ağaçlarına ve arap değirmen S I k h 
yapabilecektir. Eksiltme 5 Eylül 939 10 adef arazöz ah nacak ve defterdarlıkta görüp okuyabilir • bina ve enkazına da 2222 lira kıymet ati I yazı a ne eşyası 
tarihine müsadif salı günü saat 14 de Burıa Bele diye Reisliğinden : ler. takdir edilmiştir. Şirketimiz tasfiyeye tabi tutuldu -
ccümen huzuriyle yapılacaktır. Mu - 1 - (Kapalı zarf usuliyc) eksilt - İstanbul Belediyesinden : 6 - İsteklilerin eksiltmeye girebil- 2 - Avukat Sırrı veresesinden Rüş· ğundan elimizde mevcut bulunan ya· 
vakkat teminat (3582) liradır. Bu işe meye konulan iş Bursa şehri dahilin- Temizlik işleri için alınacak 10 a- meleri için ihale gününden sekiz gün diye ait olup 15, 19, 20, 21 numaralı zıhanc eşyaları 22 ağustos salı günil 
girmek isteyenler 2490 sayılı kanu - de Altıparmak ve Tahal caddelerinin det arazöz kapalı zarf eksiltmesine evci vilayete müracaatla bu işi yapa- parsellerde gösterilen arazinin metre öflcdcn sonra Sc!anik caddesi 21 No. 

·ı f kanu parke kaldırım inşaatıdır. konulmuştur. İhale 28.8.939 pazartesi bileceklerine dair ehliyet vesikası al- murabbaına beş buçuk kuruıı: ve Hacı- daki büromuzda müzayede ile satıla • nun bahşettiği bı umum c~sa ı . - 1 :r 

niyeyi haiz olduklarınll daır ves~kala· 2 - Keşif bedeli 17951 lira 35 ku • günü saat 15 de stanbul belediyesi ması mecburidir. bal köyünde 22 S. Mcvlütün ve 23 S. caktır. Makine ve Endüstri i§lerl 
rını teklifnamcye raptedcccklcrdır. ruştur. ı daimi encümeninde yapı lacaktır. Mu- 7 - İsteklilerin teklif mektupları· Mustafanın ve 26 S. Seyit Alinin 29 T .A Şirketi. 



r 
e 

e 
t 

o 
e 

t!L 8- 1939 Ut US 

·fT"·"' ,._;, ' .... 
Levazım Amirliği 

-· ' ,. ... 

Lavamarin kömürü ahnacak 

3 - İşbu 538.000 kilo unun muham- 2 - Şartnamesi İspartada tümen Sa. 
men tutarı 59.180 liradır. Al. Ko. nunda ve İstanbul Ankara Lv. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi amirlikleri Sa. komisyonluklarında • 
beş miktar fazlası da dahil olduğu dır. İstekliler şartnameyi komisyon • 
halde ilk teminatı 4209 liradır. larda okuyabilirler. 

5 - Eksiltme 28. 8. 939 tarihine te- 3 - İşbu (129.000) kilo unun mu • 
sadüf eden pazartesi günü saat 16,30 hammen tutarı (19350) liradır. ' Ankara Levazım Amirliği Satın d b 
da İspartada tümen satın alma komis 4 - Şartnamesindeki yüz e eş Aınıa Komisyonundan : d k 
yonunda yapılacaktır. fazlası da dahil olduğu hal e il te· 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü- 6 _ İsteklilerin 28. 8. 939 pazartesi minatı (1450) lira 25 kuruştur. 
esseseleri ilitiyacı için 1383 ton lave- k d kl'f k 5 Ek ·ı 4 g 939 t ·h· t nı . . .. .. . günü saat 15,30 a a ar te ı me • - sı tme . • arı ıne e -
arın komuru K. zarfla eksıltmeye tuplarını İspatta tümen satın alma ko sadüf eden pazartesi günü saat 16.30 

konmuştur . misyonu başkanlığına verecek veya - da İspartada tümen satın alma komis-
2 - Tahmin bedeli 24202,50 lira o- kl d' B d 1 k 

1 . . hut gönderece er ır. u saatten son yonun a yapı aca tır. . . 
up muvakkat temınatı 1815 lıra 19 ra verilen veya gönderilen mektuplar 6 - İstekliler 4. 9. 939 pazartesı gü 
kuruştur. . . . alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen dai- nü saat 15.30 a kadar teklif mektupla-

.. 3 ~ Eksıltmesı 21. 8 1939 pazartesı resi saatiyle yapılacaktır. rını İsparta tümen Sa. komisyonu 
gunu saat ı_l,30 dadı~. . . 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle - başkanlığına verecek veya göndere • 

4 - Eksıltmeye gıreceklerın eksılt rine ve bilhassa 32. inci maddesine ceklerdir. Bu saattan sonra verilen 
~~ günü 249.0 say~lı k~nunun 2• 3 ~n- uygun olmıyan mektupların sahipleri veyahut gönderilen mektuplar alın -
cu ~a?del~rınde ~~tenılen ~elgelerıy- eksiltmeye iştirak ettirilmiyecekler - mıyacaktır. Saat ayarı tümen daire sa 
le bır~ıkte ıbale ~un ve saatınd.en en dir. (3638) 13610 atiyle yapılacaktır. 
geç hır saat evelıne kadar temınat ve 7 _ 2490 sayılı kanunun hükümle -
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- Arpa a 1 ı nacak rine ve bilhassa 32. maddesine uygun 
l~ği satın alma komisyonuna vermele- olmıyan mektupların sahipleri eksilt-
t Ankara Levazım Amirliği Satın ı. meye iştirak ettirilmiyecektir. 

5 - Şartnamesini görmek isteyen- Alma Komisyonundan : 
0 1 1 - Gazı'antep süvari alaylarının (3824) 1378 

er her gün öğleden sonra Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. nında görebilirler. senelik ihtiyacı olan bir 445 diğeri 

Pavyon yaptınlacak ( 3581) 13551 400 olmak üzere ceman 845 ton arpa 

Et a il nacak kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 _ 445 tonun muhammen bedeli Ankara Levazım Amirliği Satm 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 

59500 kilo sığır, keçi veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
liangisi ucuz olursa o cins etin ihale
si yapılacaktır. Bu üç cins ete her ta
lip tarafından bir zarf içerisinde ol
tnak üzere her üçüne de ayrı ayrı fi
yat teklif edilebilir. İhale 21. Ağus -
tos 939 pazartesi günü saat 15 de An
karada askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 16362 
lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 li
radır. Kayun etinin 23800 liradır. Sı
ğır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 ku
ruştur. Keçi etinin 1115 lira 62 kuruş
tur. Koyun etinin 1785 liradır. Şart • 
namesi Aydında ve Kuşadasında aske 
ri komisyonlarda Ankara ve İzmir le
vazım amirlikleri satın alma komis • 
yonlarında görülebilir. Talipler tek -
lif mektuplarını kanuni vesikalariyle 
birlikte ihaleden bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. (3556) 13522 

20025 lira ve muvakkat teminatı 1618 AJma Komisyonundan : 
lira 25 kuruştur. 1 - lzmitte komutanlıkça gösteri -

3 _ 400 tonun muhammen bedeli lecek kırk dokuz bin lira bedelli bir 
18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 adet pavyon inşası kapalı zarf usuliy-
liradır. le eskiltmeye konulmuştur. 

4 _ Münakasası 21 Ağustos 939 ta- 2 - Eksiltmesi 28. 8. 939 pazartesi 
rihine rastlıyan pazartesi günü saat gtlnü saat 16 da Eskişehirde levazım 
l o da yapılacaktır. amirliği satın alma komisyonunda ya-

5 - Şartnamesi her gün mezkfir pılacaktır. 
komisyonda görülebilir. 3 - Teminat akçesi (3675) liradır. 

6 - İstekliler münakasa saatinden 4 - Şartname keşifname proje her 
bir saat evel icabeden vesikalariyle g~n sabah saat . on ikiye kad~r v~ on 
kanunun tarif ettiği şekilde hazırlı · dortten o~ ~:~ıye kadar Eskış.ehır le
yacakları mektuplarını komisyona ver vazım amırlıgı _satın alma ~omısy~n.un 
miş olacaklardır. da ve kolordu ınşaat şubesınde goril · 

(3701) 13662 lebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında ka · 

yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilecek 
!erine dair ihaleden bir hatta evel el
lerindeki vesikaları vilayet nafıasına 

vize ettirmeleri mecburidir. Bu vesi
kalar diğer vilayet nafıa K. heyetin · 
den alınabilir. 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Muğla ve Marmaris garnizon

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

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

3 - Muğla garnizonuna ait olan 
Ankara Levazım Amirliği Satın Tutan 22.000 lira ve muvakkat temi-

.. ,.Alma Komisyonundan : natı 1650 liradır. Milas garnizonuna 

Sığır eti ahnacak 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rinde ve şartnamesinde yazılı vesaik
le Eskişehir Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
nuna müracat ederek tezkiye vesika
lariyle teminat ve teklif mektupları -
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermiş bulunacaktır. 

(3654) 13632 
• m 1 - Antalyadaki kıtaatın senelik ait olan tutarı 20.900 lira ve muvak-

ihtiyacı olan 400 kilo sı ~ ır eti ka- kat teminatı 1563 lira olup toptan da 
• , pah zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Şartnamesi Ispartada tümen 
satın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara LV. amirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler şartna
ıneyi komisyonlarda okuyabilirler. 

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

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 mik
tar fazlası da dahil oldu ğu halde ilk 
teminatı 1509 lira 60 kuruştur. 

5 - Eksiltme 25.8.939 tarihine te
sadüf eden cuma gilnü saat 15 da Is
partada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 25.8.939 cuma günü 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını Is
parta tümen satın alma komisyonu 
başkanlığına verecek ve yahut gönde
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veya gönderilen mektuplar alınmıya

caktır. Saat ayarı tümen daire saati 
ile yapılacaktır. 

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

(3637) 13609 

1260 fon kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 Eylül başından Ağ. nihayetine ka 

dar ihtiyaç olan Karakösenin (660) ve 
Kağızmanın (600) ton kuru otu kapa
lı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Karaköse otunun tahmin edi • 
len bedeli (18150) lira ve ilk teminatı 
(1361) lira 25 kuruştur. Kağızmanın 
tahmin edilen bedeli (15000) lira ve 
ilk teminatı (1125) liradır. 

3 - Eksiltmesi 1. 9. 939 cuma günü 
saat on altıda Karakösedc Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve evsafı kolordu · 
nun tekmil garni zonlarında mevcut ve 
aynıdır. Her yerde ve her gün görü · 
le bilir. 

5 - Teklif mektupları eksiltme sa
tincl en b:r :::aıı t eveline kadar komisyo
na vcd lr:ıi} ohı caktır. 

(3H9) 13749 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

AJma Komisyonundan : 
1 - Antalya kıtaatının senelik ih

tiyacı olan 538 000 kilo unu kapalı 

zarf usııliyle eksiltmeye konulmuş · 
tur. 

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

verilebilir . 
4 - Teklif mektupları ihale saatin

den bir saat evel komisyona verilme
lidir. Şartnameler komisyondadır. 

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

13555 

Sömikok kömürü 
ah nacak 

Pazarlıkla yulaf satın 

alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu 690 ton yu

lafın 11. 8. 939 tarihinde yapılan ek -
siltmesinde verilen fiyat pahalı gö -
rülmesi Üzerine bir ay içinde intaç e· 
dilmek üzere pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İhale günü 28. 8. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Tahmin edilen bedel 43125 1i -
Ankara Levazım Amirliği Satın ra olup ilk teminat 3234 liradır. 

Alma Komisyonundan: 4 _ Eksiltmeye gireceklerin belli 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü- gün ve saatte 2490 sayıİı kanunun 2 

essese~.er~. i~tiyacı için 32~6 ton sömi- ve üçüncü amddelerinde yazılı vesa -
kak komuru K. zarfla eksıltmeye kon ik ile birlikte Ankarada levazım amir 
muştur. . . . ligi satın alma komisyonuna gelmele· 

2 - Tahmı~ bedelı 82~18 lıra olup ri, şartnameyi görmek isteyenler her 
muvakkat temınatı 5375 lıra 90 kuruş- gün öğleden sonra komisyonda göre -
tur. bilirler. 

3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir· 
liği satın alma komisyonuna vermele
ri. 

Şartnamesi Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonundan 463 kuruş 

mukabilinde alınabileceği gibi İstan
bul Lv. amirliği satın alma komisyo · 
nunda görülebilir. 

(3580) 13550 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 904.000 kilo 
saman K. zarfla eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Tahmin bedeli 18080 lira olup 
muvakkat teminatı 1356 liradır. 

3 - Eksiltmesi 24. 8. 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi her 
gün komisyonda görüleblir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cil maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
az bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (3608) 13612 

129.000 kilo un ahnacak 
'Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Fethiye kıtaatının ihtiyacı olan 

(129.000) kilo un kapalı zarf usuliyle 

(3913) 13877 

Adliye Vekôleti 

Kahve olarak kira ile 

verilecek oda 
Adliye Vekaletinden : 

Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 
vekalet memurlarına resmi meaai sa
atleri haricinde şartnamesi mucibin -
ce kahve, çay, ve limonata gibi meş -
rubat yapılıp satmak üzere binanın 
bodrum katında bir oda bir sene müd
detle ve arttırma suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

Arttırmıya talip zuhur etmediğin -
den 16. 8. 939 tarihinden itibaren on 
gün daha uzatılmak suretiyle 26. 8. 
939 cumartesi saat 11 de ihale yapıla
caktır. 

Bir se~elik bedeli icar 60 lira tah
min olunmuştur. 

Muvakkat teminat 450 kuruştur. İs
teklilerin bu işe ait şartnameyi gör • 
mek üzere her gün temyiz binasında 
levazım ve daire müdürlüğünde ve 
arttırma günü 450 kuruşluk muvak • 
kat teminatın yatırıldığına dair vez
ne makbuzu ile birlikte levazım ve 
daire müdürlüğü odasında müteşek • 
kil komisyona müracat etmeleri. 

(3914) 13878 

Kü(ük evler yapı kooperatifi 
idare meclisinden 

İdare merkezimizi, Anafartalar cad· 
desi, Kınacıhan 10 numaraya naklet • 

' "n ederiz. 3084 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci hastanesindeki hastabakıcı okulu için aşağıda yazılı eşyalar 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 21-8-939 pazartesi günü saat 14 de teminatlariyle birlik
te Ankara Lv: amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Nümuneleri görmek istiyenler her gün öğleden sonra Ko. na müracaat 
edebilirler. 
C İ N S t Miktarı 

Karyola 40 Adet Ankara Has. 
nümune var 

Yataklık pamuk 
Yatak çarşafı 
Yastık kılıfı 

Yastık yüzü 
Nevresim 
Pijama kadın 
Arkalı terlik 
Bornoz 
Hamam nalını 
Hastabakıcı önlüğü "bez" 

,, ,, "Muşamba" 

Yemek kazanı elvanı ,, 100 kişilik 

" u ., .. 60 
Kepçe ikisi bakır 
Döğme tava muhtelif büyüklükte 
Tevzi kepçesi iki kişilik 
Et makinası 
Et makinası bıçağı 
Et satırı 
Et bıçağı 
Tunç havan 
Mutbak masası muhtelif ebatta 
Yatak kılıfı 
Başlık 

" 

Entari yarısı yünlü yarısı tisor 
Çorap gri renkte ipekli değil 

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

1200 Kilo 

80 " 
160 .. 

160 " 
80 " 
80 " 
80 " 
20 .. 

20 " 
70 " 
10 .. 

3 " 
3 " 
4 .. 
4 .. 
4 .. 
2 .. 

8 " 
2 " 
3 " 
l 

3 " 
80 .. 
70 .. 

140 Adet 
210 Çift 

70 " 
35 Adet 

140 " 
35 " 
35 " 
35 " 
35 " 
70 Çift 
35 Adet 
35 Çift 

140 Adet 
70 " 

140 .. 
140 .. 

140 " 
35 .. 

(3929) 13882 

Muhtelif gıda malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın cins, mik-

tarı, muhammen fiyatı, muhammen tutan, muvakkat teminatı, ihalenin ne
vi, tarihi, günü ve saati aşağıda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol Belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon Lv. Md. her gün görülebilir. 
4 - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 

2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber ihale saatinden evel Sa. Al. Ko. nu-
na vermeleri. (3825) 13782 

Muvakkat Muham. 
Saati Günü Tarihi Nevi teminatı Tutarı Miktarı Cinsi 

15 P . ertesi 4-9-939 K . zarf 5467 00 72900 540000 Un 
15,30 .. " .. " 

Açık 459 00 612 72000 Bulgur 
16 .. .. .. " " 

405 00 5400 310 K. fasulye 
16,30 .. .. •• " .. 176 00 2352 9 o Pirinç 

Peşin para ve açık arthrma 
ile satılık emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından · 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozitosu 

708 Kurtuluş M. Eski Menzilhanc, yeni Adatepe 
S. kadastronun 351 ada 13 parselinde kayıtlı 
arsanın 4 hissede 3 hissesi (tamamı 218 M 2.) 

işbu arsanın bir kısmı üzerinde hissedar Hur
şid'in evi vardır. 

737 Mecidiye mevkiinde, şarkan Petir bağı, gar
ben Ali Riza bağı, Şimalen dere, cenuben ha· 
zineye ait arazi. 8620 M2 • tarla, kadastronun 
1737 ada 37 parselinde kayıtlıdır. 

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

1 

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

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

747 Keçiören Çoraklık mevkiinde, şarkan Cicioğ
lu veresesi bağı, garben Meryem evi, cenuben 
Maryam Eroltun bağı, şimalen bağ yolu ve 
Yusuf Akcura bağı ile Mahdut, Kadastronun 
1716 ada 5 parselinde kayıtlı 500 M 2• arsa ve 

491.- 98,20 

603.- 120,60 

2555.- 511,00 

100.- 20,00 

4272.- 854,40 

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

artırma ile satılıktır. 
2. - Artırmıya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mUhürle· 

rini Noterden tasdik ettirmeleri, ve müzayede sırasında veril~n bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nispet dairesin· 
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

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

-tt-

G; ve inhisarlar V. 

Rakı mantarı ahnacak 
inhisarlar Umwn Müdürlüğün • 

den: 
1 - Şartname ve nümunesi muci • 

hince 10. VII. 939 tarihinde ihale olu· 
namı yan 22 X 25 ebadında "17" mil• 
yon rakı mantarı pazarlıkla yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher bini 
sif 350 kuruş hesabiyle 39500 lira mu
vakkat teminatı "4462,5" liradır . 

III - Pazarlık 28. VIII. 939 pazar 
tesi günü saat 15 de Kabataşda leva· 
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her 
gün levazım şubesi veznesinden ve İz 
mir Ankara· başmüdürlüklerinde 
"297,5" kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayi 
olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenm 
parasiyle birlikte mezkur komisyon 
gelmeleri. (6152/ 3773) 13730 

. . ~aa~f "Vekal"ti 

Muhtelif mobilye ahnacak 
Maarif Vekaletinden : 

1 - Ankara Hamamönündeki ort 
okul için yazıhane, etajer, şezlon 

koltuk, muhtelif masa, sandalye, pa • 
rovan alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6390 lira v 
muvakkat teminat 479 lira 70 kuruş 
tur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyı 

28. VIII. 1939 tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 15 de Vekalet levazı 
müdürliiğündeki komisyon önünde y 
pılacaktır. 

4 - Şartna"Ile ve saireyi öğrenme 
isteyenlerin levazım müdürlüğün 
müracaatları. 

5 - Kapalı ve mühürlü teklif me 
tuplarının ihal~ saatinden bir saat 
veline kadar komisyona teslim edil 
mesi lazımdır. 

Posta ile vaki olacak gecikmeler 
den mesuliyet kabul edilmez. 

(3722) 13679 

Ma~iye . Vekôlet~ i 

Sömikok kömiirü 
alınacak 

Maliye Vekaletinden : 

V ckalet kaloriferleri için 450 - S 
ton yerli sömikok kömürü kapalı z 
la eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 13475 lira, i 
teminatı 1010 lira 63 kuruştur. 

Eksiltme 24. 8. 939 perşembe giln 
saat 11 de levazım müdürlüğünde t 
lanan eksiltme komisyonu taraf ınd 
yapılacaktır. 

Şartnameler Ankarada levazım m 
dürlüğünden ve İstanbulda Dolma 
bahçede vekalet matl;ıu evrak anb 
memurluğundan alınacaktır. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 v 
maddelerinde yazılı belgeler ve ilk 
minat mektupları veya banka kefa 
mektulariyle beraber kanunun tari 
tına ve şartnamedeki şeriaitine u 
gun ve noksansız olarak yazacak! 
teklif mektuplarını havi kapalı za 
ları eksiltme saatinden bir saat e 
komisyon riyasetine vereceklerdir. 

(3639) 13616 

Ziraat Vekôleti 

Muhtelif eşya 
alınacak 

Ziraat Vekaletinden : 

1 - Vekalet ihtiyacı için açık eks 
me suretile 1 adet müdür masası, 1 
det yazıhane camı, 2 adet şef ma' 
2 adet masa camı, beş kişilik 2 adet 
mur masası 1 adet camlı dolap, 5 a 
dosya dolabı, 17 adet hezaran sand 
ya, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer 
adet maruken döner koltuk, 3 a 
portmanto, 1 adet telefon masası, 
adet daktilo masası satın almaca 
tır. 

2 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine 
sadif cuma günü saat 15 de veka 
satın alma komisyonunda yapılac 
tır. 

3 - Satın alınacak on döre kal 
eşyanın muhammen bedeli 1700 1 
muvakkat teminat 127 lira 50 kur 
tur. 

4 - Açık eksiltmeye konulan et 
nın evsafı ve şartları şartnamede a 
olarak yazılmıştır. 

5 - On dört kalem eşyaya ait § 

name vekalet levazım müdürlüğün 
Darasız olarak verilir. 

(3780) 1387 



• -12-, ...... ._ ................................... ... 

Güzel 
olmak 

• • 
ıcın 

.J 

Her şeyden evvel sıh
hatli ve parlak bir te
ne, lekesiz ve düzgün 
bir c ilde malik olmak 
lazımdır. 

Siz in de cildinizi gü
zelleştirir, guddelerin i 
besliyerek canlandırır. .................................................................... 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM.PERTEV~~~~·ı N 

yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle tenin fazla ·ı Mo ~ . _ • yag anması-

.~~.::!~.~.ı .. ?.~~.:;.~~.~~.:~ .. ~!.~~.~~.~~~.~~~ . :.~.P ve vazolarda satılır. i 11) ..................................... ! 

Talebe alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

T ic.a ret o.~lları Eylül devresi mezuniyet imtihanlarına hariç
te~ gırmek ıstıye~l~rin aşağıdaki vesikalarla birlikte en çok 25 
Agustos 1939 tarıhıne kadar mesleki ve teknik tedrisat dairesine 
nıüracaat e tmeleri: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti 
B - Tahsil vesikalarının asılları ve tasdikli suretleri 
C - Okula devam etmediği yıllarda nerelerde bulunduğu ve 

hangi işlerle uğraştığını gösterir vesikalar 
D - Yeni çıkartılmış altı adet fotoğraf. (3952) 13891 

4!1111111111111111 i LA Ç LA R 1 N 1Z1 11111111mm11ı:. = S k nden yaptırınız. Avrupa ve =: = a orya Eczanesi yerli ilaç1ar her çeşidini (Ko-= 
:= dak) marka rontken filmlerinin tazesin i ehven olarak ecza- := 
§ hanemizde bulabilirsiniz. İş Bankası karşısında. T e]e- §§ 
= fon: 2018 3019 = 
'=:iitıııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııtıııııııııııııtııııııtıııııııııııı~ 
,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

SAÇ BAKiMi G0ZELL1G1N EN B1R1NC1 ŞARTID'R E ---- -
PETROL NİZAM ~ -

--= --- -----: Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri - --: mücerrep bir ilaçtır. 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer 
o:;1111111 NIZAMETTIN DiLER TAKSIM Eczanesi sot 4111111 ır 

.:!.1111111111111111m.ımıım11n11111111111111111111111111ıım11111111111 mil!:. ------------ Memurluk müsabaka 
------------------ imtihanı 
--------- ------ T. C. Ziraat Bankasından : -

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

Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak := 
üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. -

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

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından := 
cvel memurluk sınıfına geçemezler. = 

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki imtihanlara orta mektep mezun - = 
ları alınmıyacaktır. = -= Orta mektep mezunla · . . . . ~ . = = rı ıçın 6 ay, lıse mezunları ıçın azamı bır -= sene devam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP ME- -

- ZUNLARINA 40 - 50 LİS -= . . . • E MEZUNLARINA 60. 75 lira a kadar = = ve ımtıhandakı muvaffaki t d · y = - T B 
1 

b ye erecesıyle mütenasip surette ücret -= ver: ır. un arın arem kanuniyle muayyen derece hakları staj dev = = resınde mahfuz tutulmakla beraber t · d . . . = 
- k 

1 
k" · · s a1 evresını takıben yapıla· = S: ca mes e ı ımtıhanda muvaffak olanlara TEKAÜDE TABİ DA-

- İMİ AYLIKLI MEMUR KADROSU DA H l İ 
MAAŞI TEDİYESİNE BAŞLANIR. L NDE DERECE = = Bir yabancı dile (fransızca, ingilizce al ) . -

- v • • mancaya bıhakkın va- -= kıf oldugu usıılen ;:;abıt olacaklara bir üstün d d . = . erece en maaş ven· = 
- lır. ----------------------
------------------------

--Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadro 1 -

k l.kl .. 'f d' . k d . ya a ınmaları -as er ı erını ı a e ıncıye a ar tehır olunur. = 
Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar. talimat . = 

namesın. _ 
deki şartlar dairesinde - bes senelik muvaffakiyetli bir me . = 

~ murıyet -
devresinden sonra BİR SENE İÇİN AVRUPADAKİ B ANKA- == 
LAR NEZDİNDE STAJA GÖNDERİLEBİLECEKLERDtR. = 

Müsabaka imtihanlarına ADANA, AFYON, ANKARA, AN. = 
TALYA BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, Dt- = 
YARBAKIR. EDİRNE, ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR § 
G. ANTEP, GİRESUN, 1STANBUL, İZMİR, KARS, KASTA. = 
MONU, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, SAM- = -SUN, SİVAS. ORDU, TRABZON, TOKAT, V AN, YOZGAT, = 

ZONGULDAK şubelerimizde orta mektep mezunları için 25, 26 a~ =: 
ğustosta lise mezunları için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda başla· = 
nacaktır. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler- = 
den imtihan yapılacağı yukarda isimleri yazılı şubelerimizden el· 

de edilehilecek izahnamelerde görülebilir. 
f steklilt-rin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka := 

şubesi mi'dürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel İşleri Müdür- § 
lü~üne 24-8-939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 3004 = -

11111111111111111111111111 ~ 

ULUS 

Muhtelif ecza alınacak 
Demir ve Çelik fabrikaları Müessesi Mü· 

dürlüğünden · 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesine Kok Ocakları için 

lüzumlu olan aşağıda miktar ve teslim tarihleri yazılı mevad Karabük'te tes
lim edilmek şartiyle satın alınacaktır. Şartnameler Sümer Bank İstanbul 
Şubesinden, Ankara Sümer Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden 

ve Karabük Müessese Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Satmağa 
talip olanların en geç 23-8-1939 tarihinde saat 12 ye kadar F abrika Müdür
lüğüne teklifte bulunmaları ilan olunur. Aşağıda yazılı malzemelerin hep

sine veya herhangi birisine fiat teklif edilebilir. 
1 - 18 ton Kostik soda (Sud kostik) 

Teslim Tarihi 1-10-1939 
2 - 1850 Ton Hamızı kibrit 

Teslim tarihleri : 
1-10-1939 Tarihinde 300 Ton 

300 ,, 1-11-1939 
1-12-1939 
1· 1-1940 
1- 2-1940 
1- 3-1940 

" 
" 
" 
" 
" 

325 " 
300 " 

300 " 
325 " 

1850 Ton 
3 - 21,000 adet Amonyum Sulfat çuvalı teslim müddeti 1-1-1940 tari · 

hinden itibaren dört partide her ayın 1 inci günü teslim etmek şartiyl e. 

4 - 330 Ton sönmemiş kireç, 
Teslim tarihleri: 

15- 9-1939 Tarihinde 110 T on 

110 " 
110 .. 

15-11-1939 .. 
15-12-1939 

" 

330 " 

Bina yıkhrılacak 
Ank a ra Defterdarhğmdan 

Mahallesi Ada Parsel 

Muhammen 
keşif bedeli 
Lira kuruş 

Muvakkat 
teminat 

Lira kuruş 

Şenyurt 671 11, 14, 15, 16 ( 700 52 50. 
1 - Eti müzesi inşaatı için istimlak edilen Şenyurt mahallesinde kain 

yukarda ada parsel numaraları yazılı gayrimenkullerin bermucibi şartna · 
me kapı, pencere ve sair kerestesi müteahhide ait olmak üzere hedmi işe 
yaramıyan enkazının belediyenin göstereceği mahalle nakli i le yerlerinin 

tesviyesi işi açık artırmıya konulmuştur. 
2 - İhale 28-8-939 pazartesi günü saat 15 de Ankara defterdarlığında 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası ile 
hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzu mukabilinde adı geçen 
günde komisyona gelmeleri ve bundan evvel şartnameyi görmek ve izahat 

almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak ve Nafıa Müdürlüklerine mü· 

racaatları. (3764) 13727 

.-

İyi İngilizce bilen inşaat mühendisi, 
Büro memuru ve tercüman ah nacak 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
"Eti Banka Murgul Bakır işletmesinde çalışmak üzere 

iyi İngilizce bilen 
3 inşaat Mühendisi 
3 Büro Memuru 
3 Tercüman 

alınacaktır. 
Tercümanlar İngil iz müheındislerine yardım edecekleri~

den teknikle alakası olanlar tercih edilecektir. 
Ta1ip olanların istedikleri ücreti tasrih ederek Bankamı-

za müracaat etmeleri.,, (3917) 13866 • 

~=============================================;::::=~ 

HASAG 
lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

N! YAZ! ve 

ORTAGI 

Anafartalar cad · 
desi No. 93 

2059 , .. 
Dr. SITKI FIRAT 
bir inci GQ'' Z Hastalıkları 

Diş Tabibi 
Azize T aymas 

Seyahatten dönerek, hastala
rına bakmıya başlamıştır. 

Posta caddesi (Esen) apartmanı. 
(3069) 

Zayi - Sungurlunun çavuşlar kö· 

yü ilk okulundan aldığım şahadetna -

yi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin bükümü yoktur. 

Sungurlu Çavuşlar köyünden Meh· 

met oğlu Abdurrahman Gündük 

19 - 8 - 193t> 

::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!::. - --
~ Ecnebi memleketlere ~ -

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 sı- =: = hati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) =: 
E c) Laakal lise veya kolle j mezunu olup, olgunluk vesikasını almış :5 -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) Ecneb1' 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 gönderileceği memleket, müsa· = 
=: bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek , ve := 

alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- =: - -= kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. = - -- -
----
----
---
-----

V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin := 
bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-2 
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) S ıhhi ı~uayene tarihi: 6 Eylül 1939. 
c) Müsabaka imtihanı : 8 ve 9 Eylül 1939. 

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

sını , mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların 5 
tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- § 

= racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- =: = lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- =: 
=: lan günde öğleden eve} Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- =: 

zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 =: 

-----

-- -nrr -~1111111111111111 111111111 1111111111111 1 111 lllllllltltlllllll l 

Muhtelif yem ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvanları için aşağıda yazılı 6 kalem yem
li k maddeler kapalı zarf usuJiyle satın alınmak üzere eksiltmeye konulmU§• 

tur. 
2 - 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Rektörlük bina

sında müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Te1clif mektupları ihaleden bir saat evveline kadar komisyon reis· 

liğine verilmelidir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız aşrtname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları . (3682) 13647 

Cinsi Miktarı Muhammen fiyatı Tutarı Teminat 

Arpa 
K uru yonca 
Kuru ot 
Yulaf 
Buğday 

Saman 

37000 Kilo 
16500 " 
40500 " 
3000 .. 

500 .. 
12000 .. 

5,5 
8 
5 
6,5 
6,5 
3 

2046 
1320 
2025 449 

195 
32,5 

360 

_:!llllttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııflllllllllllllllL. -----------
Yenişehirde kitap ambarı olacak 

bir yer aranıyor 

----------
Kitap anbarı yapılmak üzere Yenişehirde bir yer aranmaktadır. : 

Bu yerin laakal dört odası veya üç oda bir holü olması ve odaların :S 
: geniş bulunması laz ımdır. = 

Bakanlıklara yakın olanlar tercih edilecektir. --Matbuat Umum Müdürlüğüne müracaat. 3092 : -
---
~ 11 f ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111,. 1111J11111111111111111;: 

sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa hast anesi sabık 
gciz mtitehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

«================================================================::.... 

~-- Ti: 3592 - m::mr# 

U L U S - 20. inci yıl. _ No: 6481 
İmtiyaz Sahibi 

lskenrler Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Müdürü: Naşi t ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

MARGARİTA 
Grace Moore .................................................... 

Gündüz ik i film 

1 - MARGARİT A 
2 - Sonuncu balayı 

Seanslar: 
14,45 • 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 Kurşun yağmuru 

2 • Hücum taburu ...................................................... 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

BU GECE 

ORDUNUN Kili 
Gündüz iki tiı::ıl 

1 - Ordunun Kızı 
2 - 4 Namus Bekçisi .................................................... 

Seanslar: 
12 • 14 • 16 • 18 • Gece 20.30 da 
10 ve 12 de ucuz matinelerde 

iki film 

Saat 10 ve 12 de u cuz halk matinesi Saat 10 ve 12 de ucuz halk matinesi 1 - Şangay Esrarı 
2 - İki canlı a dam 

BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemasındaAŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Türkçe sözlü 


