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Ulus Basımevi 
Çan.kın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara 1940 senesinde yapılacak umumi 
nüfus tahriri için hazrrlıklara baş
lanmıştrr. Bu husustaki tafsilatı 
5 inci sayfamızda bulacaksınız. 

AGUSTOS 

1939 

TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 ADIMIZ ANDIMl'ZClll=l. 

5 KURUŞ 
Yazı İşleri 1062 
1 d a r e 1064 

Hava hocumlanndan korunma 
r:-
M ısır askeri TAYYARELER 

• 

heyeti geldi JSTANBUL'A 
HÜCUM ETTİ! Heyef Reisi Elzeydi paıa 

Dünkü 

tecrübeler 
Çok iyi neticeler verdi ve büyük Gösterilen iyi kabülde 

bir inzibat içinde cereyan etti 
İstanbul, 19 a.a. - Hava hücumundan ve gaz tehlikesinden pa

sif korunma tecrübesi bugün öğleden evel yapılmıştır. 
Saat 9.35 te düdüklerle bildirilen alarm işareti, bu işte vazife 

ahnbrı derhal faaliyete geçirmiş ve İstanbul'un kesif halkı en 
yokın umumi sığınaklara bodrumlara ve kapalı yerlere iltica et
m•s:erdir. Soka1da kalan kimeseler de polisler ve alakadar me
murlar tarafından süratle sakla·nacak yerlere gönderilmişlerdir. 
Beş dakikalık kısa bir müddet zarfında lstanbul'un bütün ana 
caddelerinde ve sokaklarında vazifedar olan kimselerden başka 
bir tek kimse kalmamıştır. 

çok mütehassis 

olduğunu söylemekted · 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Tra 

yada yapılan manevralarda bulunm 
ve Genel Kurmayımızla temaslar y 
mak iızere bir Mısır askeri heyeti 
akşam saat 17 de Transilvanya a 
bir romen vapuriy le İstanbul'a gel 
ler. Heyet tümgeneral Hasan Hüs 
Elzeydi Paşanın riyasetinde al 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Cümhurrei.simiz, BQ§vekil Relik Saydam,la beraber Edirne, deki fidanlıkta Saat 10.2 de ilk tayyare İstanbul'un ı 
üzerinde gözükmüş ve bunu ayrı ayrı 
üç grup halinde müteakip tayyareler 
takip etmiştir. Tayyarelere makinalı 
tüfekler ve toplarla mukabele edil · 
miştir. Milli Sel dün manevra 

Tayyareler muhtelif semtlerde gaz 
tasviri olarak dumanlar bırakmışlar 

ve kısmen Üsküdar ve Anadolu sahi· 
lini, kısmen de Boğaz üzerinden ge
çerek Rumeli sahilini takip ile Kara
denize doğru ilerlemişlerdir. Bu es -
nada bütün vesait evelce kendilerine 
verilmiş olan direktif dahilinde hare
ket etmiştir. 

sahasında 5 saat kaldılar 
Cümhurreisimiz büyük 

ve tetkikler yaptılar 
Kırklareline şeref veren 
tezahürlerle karşılandılar 

Tayyarelerin uçması müddetince 
Taksim, Bayazıt, Beşiktaş ve sair 
semtlerde muhtelif tecrübeler yapıl
mıştır. Taksim'de bir gazinoda vukua 
gelen muhayyel bir yangın itfaiye ta
rafından süratle söndürülmüş, muhay 

manevraları 
Kemal ÜNAL 

Falih Rıfkı Atay, 1933 temmu· 
zunda Londra iktısat konferansın
dan dönüşte Ulus'a Marsilya'dan 
da bir mektup yazmt§h. Dünya ni
zamını bozmak istidadını gösteren 
her hadise önünde ben, bu yazıyı 
hatırlarım. Ba§muharririmiz, Lon
dra iktısat konferansmm iflasiyle 
beliren ve bu iflasta amil olan 1933 
zihniyetini "bir nöbet,, diye vasıf· 
landırıyordu. "Yeni zamanlara doğ
ru0 ba§lıklı bu yazıda nöbetin fi. 
kirlerde ve ruhlarda yaptığı ihti
laçlar ne güzel tasvir edilmi§tir: 
"Hakikat odur ki her tarafta halk
çılık smıfçılığa, nasyonal enternas
yonala galebe çaldı.,, Ancak "nas -
yonalizm, coğrafi ve siyasi müdafa
alar kadar, coğrafi ve siyasi taar
ruzlar için bir terbiye unsurudur,,. 
"Yeni alemin inşasında bazı millet· 
ler h a r ç v e m a l z e m e , ba
zı milletler m i m a r olacaktır. 
Kemalizm b i n i bir mefkure
dir,,. 

Filhakika 1933 ten beri İnsanlık 
çılgın bir in§anın gürültüsü ile bi
zar. Çünkü bu öyle bir İnşa ki o
na y a p m a k i ç i n y ı km a k 
da diyebiliriz. Harç ve malzeme 
haline getirilmek istenilen asırlık 
çatılar, alevler, kanlar içinde yere 
seriliyor. Altı yıldır Atlasla Okya
nusun arasını enkaz altında kalan
lann feryadiyle y ı k ı c ı l a r ı n 
vahşi sesleri dolduruyor. Japon hır
ar, 90 milyonluk halkına, bol kanla 
sulanan Çin toprağından, ebedi re
fah getirici sihirli birer fağfur yap
mak cidalinde. Çadırdan çatıya 
geçmek emeğindelerken habe§lile
ri, bir istila ordusu, kızgın çöllerde 
yersiz ve emniyetsiz bıraktı. İlim ve 
aanatlariyle Avrupa ailesinin müm
taz birer unsuru çekler, slovaklar 
§İmdi büyük bir duvarın karanlı· 

ğında yatan bir taş parçası halinde, 
üstlerindeki zayıf sıva perişanlık
larını gizliyemiyor. Arnavutluk boş 

bir hülya yolculuğunun binek ta§ı 
seçildi. Üstünde hırsla tepinen çiz
meler, her vuru§ta binlerce zaval· 
lıyı eziyor. 

Atay'ın dediği gibi "coğrafi ve 
ıiyasi bir taarruz,, boyuna zayıf 

toprak, zayıf cemiyet arıyor. Hod
bin nasyonalizmin hücumlarını an· 

Kırklareli, 19 (Hususi muhabirimizden) - Trakya'nrn büyük 
. · d r· : '":\'~ c;: ' t ............ tnnn"1 lm ' hah saat onda hususi trenle· 
rın en ayrı ara manevr sa a ını eşr t etı a • \... ınnu ı· 

simize bugün de Ba§vekil Refik Saydam burada bulunan vekiller 
umumi katipleri Kemal Gedeleç, general Kazım Dirik refakat eai
yordu. Milli Şef manevra sahasında beş saat kadar kaldıkta·n ve 
harekatı yakından takip ettikten sonra saat on be~ otuzda Kırk· 
lareli istasyonundaki trenlerine dönmüşlerdir. 

Fransız 

Alman 
hududunda 

Berlin, 19 a.a. - D. N. B. 
ajansı, Leidingen civarında, 
fransız hududunu yanlışlıkla 
geçen alman ordusuna mensup 
iki kişi ile bir fransrz gümrükçü
sü arasında bir hadise vukubul -
duğunu bildirmektedir. 

1 
İsmet İnönü hususi trenlerinde bir 

müddet istirahat ettikten sonra saat 

r 

11 de Başvekil Refik Saydam ve Na
fıa Vekili Fuat Cebesoyu kabul bu-
yurmuşlar, kendileriyle yarım saat 
kadar görüşmüşler ve saat 18 buçuk
ta otomobillerine binerek refakatle
rindeki zevatla birlikte şehirde bir 
gezinti yapmışlardır. Akşam üzeri 
Parti ve Halkevinde hazırlıklar ya
pılmış halk yeniden Cümhurreisimi • 
zin geleceği yollara dökülmüş bulu· 
nuyordu. Bilhassa şehir parkı, Parti 
ve Halkevi binaları önündeki kalaba
lık pek k-esifti. Diğer tarafta Parti 
ve Halkevi binasında Kırklareli me
busları Şevket Orul ve Zühtü Akın, 

Parti başkanı Tahir, Halkevi reisi 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bolu ormanlarında 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ziraat Vekilimiz çok 
esash tetkikler yapfi 

..- ' o - 1.. -· ~~ ... L..a..\~., ""-r'" bı:..y., .. k\aı:la. 

işaretlenerek yıkanmış ve kireç kay
mağı tozu ile gaz mıntakası "izole" 
bırakılmıştır. İperit gazından müte
essir olan bir adamın vücudu gazın 

mevzii kalması için kireç kaymağı to-
(Sonu 8. inci sayfada) 

Macar Hariciye tlazuı 

Koni (aki Berlin'de 

Fon Ribbentrop'tan aynhyor 

M 1 
•• --ı 

uso ını 
Tiran'a 

gidecek! 
Roma, 19 a.a. - Kont Ciano tayya

re ile Tirana'ya gelmiştir Hariciye 
nazırı Musolininin yakında Tiranaya 
geleceğini halka bildirmiştir. Kont 
Ciano, bazı eserlerin ilk temel taşını 
koyduktan sonra tayyare ile Draça 
hareket etmiştir. 

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen'in belki 2000 senelik 
muhteşem bir çınarın önünde alınmış bir resmi 

Sıhat Vekiİimiz 

Trabzon'da 

• 

lzmir Fuarı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

bugün açıhyor ! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bu yıl İzmir Fuarında 1 1 
devletin bayrağı bulunuyo 

İzmir (Hususi) - Beynelınile) İzmir fuvarı, bugün yalnız 
mir'in değil, Türkiye'nin çok güzel ve bünyesinde daha bir 
parlak istidat ve inkişaflar taşıyan bir eseri olarak dünyaya a 
mış bulunuyor. 

1 

Bu fuvarın mazisi, İzmir' de sanatlar mektel>inde açılan bir 
kuz eylül sergisi ile baılar. İJk defa, mütevazi bir çehre ile kü 
bir sergi halinde hayata doğan bu eser, timdi kapısınrn üstü 
11 devletin .bayrağını tatımaktadır: (lngiltere, Rusya, Fransa 
ran, Yunanıstan, Romanya, Filistin, Lübnan, Almanya, ltalyı 

(Sonu 6. ıncı sayfada) j 

MİHVERİN YAMASI 

Macaristan 
111111111111111111111111111111111111111 

Roma -Berlin askeri 
ittif akıqa giriyormuş ! 

Macar Hariciye Nazı 

Çaki Roma'do Musoli 

ve kont Ciano ile dö 

saatten fazla görüş 
Roma, 19 a.a. - "Havas" Alm 

ya'nın tahsis ettiği tayyare ile 
saat 15 te Roma'ya gelen Macar 
riciye Nazırı Çaki, Musolini ile 
ano da hazır olduğu halde dört 

(Sonu 8. inci sayfada) 

VAZIYET GERGiN - - - - -

Dün Polonya - Bohemya ve 
kapandı ! Moravya hududları 

Slovakya askeri 
işgal albnda 

(Sonu J. üncü say.fada) 

Bolu ve havalisindeki ormanlarda tetkikler yapan Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erk
men öbürgün Ankara'ya dönecektir. Ziraat Vekilimizin bu tetkiklerinin çok esaslı 
ve güzel semereler vereceği muhakkaktır. Bu tetkiklere dair Bolu muhabirimizin 
gönderdiği mektup ikin'i .svfam.ızdadır, 

Samsun, 19 a.a. - Dündenberi şeh
rimizde bulunan Sıhat ve İçtimai mu
avenet Vekili Doktor HulCısi Alataş, 
bu sabah şehrimizdeki sıhl müessese
leri gezerek tetkikatta bulunmuş ve 
bugünkü vapurla Trabzon'a hareket 
Jtmi§tir. SLOVAKYADAKt YAZ!YETE DAİR GELEN TELGRAFLAR (8. inci S. 
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Pazar müsahabeleri 

Musikinin dili 
Yazan: Selim Sırrı T ARC AN 

(Henry Bidou) §Öyle diyor : j kadim mısırlıların mezarları üze
"Pek eski zamanlarda insanla - rinde bazı musiki aletlerinin resim· 

rın daha tekellüm etmesini bilme-! leri görüldüğü gibi ses musikisi ya
~~.:eri bir devirde bir akıam avcı- panların kabartma resimleri bulun
lar~an biri deniz kıyısına oturur. duğunu fakat bu iptidai sanatın 
Da!~nlar inildiyor ve mütemadiyen tekniğine dair elde hiç bir vesika 
.-:.::: dövüyor, rüzgar bu sesle bulunmadığını ifade ediyor. 
hemahenlt olarak esiyordu. Avcı bu Ne olursa olsun hepimiz biliyor 
tabii nağmeyi dinler ve kalbi rikkat ve itiraf ediyoruz ki musiki be§eri
ve c!emlc dolar. Bu sırada biribiri- yetle beraber doğmu§ ve zaman ile 
r.• u~aktan haykırmaktan batka tekemmül etmit tir. 
l · · ~eye yaramıyan sesi gırtlağın. F elscfe ve edebiyat aleminde 
, .. ~., ~zgar ve denizin iniltisi gibi 1 Fransa'da büyük bir şöhret kazan
y !uelir. ? va~te kada~ biribirin~ 1 r·;ı: c.: ? romanyalı. H. Vacaresco: 
tutmıyan ıncc!ı kalınlı ansan sesı ( ı.. • • sıkı halkın lısanı, dünyanın 

int izama girer, pürüzsüz, tok, dol- timsalidir.,, diyor. 
gun bir anda yükselir, alçalır ve Bilmem musiki için bundan daha 
rr: "inavebe ile muhtelif dereceler güzel ve daha doğru bir tarif bulu
nıeydana gelir: melodi böyle ketf nabilir mi? Musikiden doğumdan 
olundu! ölüme kadar her insan mütehassis 

Bu sırada uzaktan avcının eşi olur. O, elemlerimizi olduğu gibi, 
eörıindü. Yanına sokuldu. Avcı ha· zevklerimizi, felaketlerimiz gibi sa
t:nı kadının omuzuna day"dı, kal - adetlerimizi terennüm eder. Sana _ 
binin çarpıntısını dinledi, böylece tın her şubesi gibi onun da vatanı 
sesini müsavi fasılalara (darp za· cihandır. Bütün hassas kalplere, 
manlarına) ayırmasını Ög·rendi: karo.ıs d b wd• " ın a aş eg ıren bir sihirli 
ritm kCJfolundu! kudreti vardır. 

Bir başka gün bir büyük kap· Resim, heykeltraşlık, tiir gibi 
lumbağa kabuğuna bir kiriş gerdi h l"f mu te ı İnce sanatlarda bir kudret 
ve parmağı ile dokundu, kiri§ ihti- göstermek için say ve tecrübeye ih-
zaz etti, ağır ve kalın bir ses gÜ· tiyaç vardır. On yaşında "Üzel tiir 
rültü ile aksetti. Dinledi. Henüz bu ., 

b 
yazan veya mükemmel resim yapan 

ya ancı sese bis anc fakat çok has- çocuk hemen, hemen yok gibidir. 
aas olan kulağı bu sesin fevkinde N e kadar istidadı olursa olsun gene 
fakat onunla münaııebettar daha • · d h . . vücuda getireceği eser çok nakıs· 
ınce a. a tız hır ses fark etti Bu t F k ·k· · · h. b.. 1 d · d h . · ır. a at musı ı ıçın ıç oy e e. 
sesı a a aarıh çıkarabilmek için ~ · ıd· O b. "k' d b' 
k

. · b N , gı ır. n ır, on ı ı ya§ın a ır ço· 
ırııi iraz gerdi. otaların ıskala- cuk gayet güzel bir eser ibda ede · 

sı keıfolundu ! bilir. ( Mozart) prenses ( Adelaide) 
Hayır! Bu söylediklerim doğru için bestelediği ( Concerto) sunu 11 

değildir. Ritm bir avcının etinin yaıında yazmıttı. 

Tapu ve Kadastroda 

Kavakltdere' Dikmenin 
kadastro işlerine 

bu sene başlanacak 
llaber aUığımıza göre şehrimizde 

kadastro faaliyetleri hazırianmış olan 
program mucibince devam etmekte • 
dir. Ankara'da belediye hudutları da
hil inde mesaiye devam edi lı:cektir. 
Şehir ve Keçiören bitimiştir. Etlik de 
bitmek üzeredir. Cebeciden bir kısım 
kalmıştı r. Sefarethane semtleri ve 
bahçeli evler bitmiştir. Kavaklıdere 
Güven kooperatif mahallesine ve Dik 
mene bu sene başlanacaktır. 

Geçen sene başlanan İstanbul'un 
Kadıköy kazasında ve iki sene evel 
başlanan Beyoğlunda faaliyet deavm 
etmektedir. 

Kadastro mesaisi devam eden şehir
lerimiz; Malatya, Aydın, Denizli, Kon 
ya, Bursa, Mudanya, İstanbul'da Bü -
yük ada, Hey beli, Burgaz ve Manisa
dır. Manisada bu <1ene yangın yeri sa
hası tamamlanacaktır. 

Türkiyen'in kadastrosunun 100 -
150 sene içinde biteceği tahmin olunu
yordu. Fotograf usulü bu müddeti 30-
40 seneye indirecektir. 

Bir tôyin 
Açık bulunan Devlet Ziraat İşlet -

meleri kurumu idare meclisi azalığı
na mesleki ihtisas ve tecrübesi dola
yısiyle, Şeker Fabrikası anonim şir· 
keti eski müdürlerinden B. Ferit Kal
takkıran'ın tayini yüksek tasdikten 
geçmiştir. 

ll-I AVA 

~~ 
Dün şehrimizde hava 

çok bulutlu geçti 

kalbini dinlemesinden doğmu§ de -
ğildir. Böyle bir keşfin aslı yoktur. 
Melodiyi ilk ritme koyan Miladın 
sekizinci asrında Anadolu'da Kon· 
ya havalisinde ya!Jıyan Fricialı'lar· 
dır. Bu kavmin bir sanatkarı örs Ü· 
zerinde dövdüğü bir demirin çı· 
kardığı sesten mülhem olarak rit· 
mi bulmuıtur. 1htizaz eden bir kiri
şin çıkardığı esas notaya pirev olan 
armonik seslere gelince bunlar an· 
cak on yedinci asırdanberi malum
dur. 1722 de (Rameau) ilk defa o· 
larak esas notalara beraberlik te§• 
kil eden armoni fennini meydana 
çıkannıttır. 

Musikinin nasıl doğduğuna dair 
etraflı hiç bir malUmatımız yoktur. 
Onu insanlara mabutların verdiği 
aöyleniyor. Eğer vermişseler bile 
aözden evel vermit olmalıdırlar. İn· 
aanların konuşmayı öğrenmeden e· 
vel teganni ettikleri muhakkaktır. 

Musiki bedii terbiyemizin teme • 
lidir. Tarih ile meıgul olmak olgun 
yaıta olanlar için ne derece ehemi
yetli ise, daha küçük yaşta iken 
musiki de o kadar lüzumludur. Gö
nül memleketimizin çocuk terbiye · 
sinde musikinin daha mühim bir yer 
işgal ettiğini görmek istiyor. Aile· 
de ve,mektepte bu derse daha faz
la bir kıymet vermeliyiz. Vakıa ço
cuklara muallimleri solfej dersi 
gösteriyor, bazı §arkılar ve saire de Dün şehrimizde hava umumiyetle 
belletiyorlar. Fakat bu kadarı ye. çok bulutlu geçmiş, rüzgar garptan 
tİ§mez, garp musiki nağmeleri ço . saniyede 3 metre kadar hızla esmiş -
cuklann_xuh~l~ iat~ Qt:.vda el· tir. Günün en yüksek sıcaklı ğı 30 de
meli, garp nagmelerı çocukları mu· t1:\.eyc-n<>u•u .?"''"''.""'' "'S·--· - --: . .......... ··-

tehassis etmeli. Ve büyüdükleri, ha· va T rakya bolgesıyle Kocaelı, Ege -
yata karıştıkları zaman musiki ken· nin şimal ve orta Anadolunun .. garp 

insan Önce terennüm etmiştir. 
Biraz dütünürsek buna inanmak 
için bin delil, hiç değilse bin ema· 
re aklımıza gelir. Çocuklar hala 
böyle yapmıyorlar mı? Konutmaın
ıu öğrendikten hayli sonra bazı an· 
latmıya söz bulamadıkları tahas· 
süslerini ifade için terennüm etmez· 
ler mi? Ben böyle bir vakaya §ahit 
oldum. Odamın yanındaki bölmede 
büyüğü beş, küçüğü üç ya§mda 
iki kardeı oynuyorlardı. Birdenbire 
küçüğü keskin fakat tamamiyle 
nağmeli bir ses çıkardı. 

- Acaba canı mı acıdı? dedim. 
Anneleri cevap verdi: 

- Hayır, muhakkak kardeıi o • 
yuncağını elinden almak istemiıtir. 
Duyduğunuz ses bir müdafaanın 
iniki.ııdır. 

Biraz sonra nevmidi ifade eden 
bir nağme daha duyuldu. Bu ses 
Öncekine hiç benzemiyordu. lıte 
musiki lisanı budur. 

d·ı · · · b. d imalı kısmında çok bulutlu ve mevzu ya -
ı erı ıçın ır gı a o . . . 

. . , . ğı~lı, Ege'nın cenup kısmı ıle cenup 
1~28 de refıkamla Berhn de bır doğusunda açık, diğer yerlerde umu

pansıyon?a oturuyorduk. O yıl A~- miyctle bulutlu geçmi~tir. 24 saat i
~anya bır parası.~hk. buhranı geçı- çindeki yağışların metre murabbala • 
rıyordu. Akıam uzerı kapımız. ça . rına bıraktıkları su mikdarları Kü
lındı.Oç üniversite genci kemalı ne· tahya'da J2, Şile'de 27, Çubuk ve İnö
zakctle : nü'nde 19, Geyvede 15, Sivrihisarda 

- Bize bir çay ikram etmek IUt· 14, Karamanda 12, Ankarada 11, Zon
funda bulu.nma~ ~ısı.nız ! dediler. guldakta 8, Eskişehir ve Emet'te 6, 

Bu temız gıyımlı, kıbar tavırlı Boluda 5, Değirmenderede 12, Kırk • 
gençlerin teklifini reddetmedik. Bi· larelinde 4, diğer yağ1ş gören yerler
raz çay, biraz pasta ikram ettik. de 1 • 3 kilogram arasındadır. 
Fakat kılık kıyafetlerinden böyle Rüzgarlar Trakya Marmara hav • 
yabancı bir evin kapısını çalacak zası, Kocaeli ile Karadeniz kıyıların
kadar düşkün olmadıklarını anla- da şimalden, diğer bölgelerde ekseri
dığımız iç in merakla sorduk : . . yetle garp istikametinden saniyeıle 

_ Yolda paranızı mı l<aybettınız en çok 7 metre kadar hızla esmi§tir. 
de bize ıvisafir gelmeğe mecbur ol· En yüksek sıcaklıklar Konya'da 
dunuz? dedik. 30, Kayseride 31, Afyonda :>ı, Na.ı:illi 

içlerinden en ya~hcası şu cevabı ve İskenderun'da 33, Siirt't~ 35, Di -
verdi : yarbakırda 36 derecedir. 

- Cebimizdeki para bu ~kşam Ş. Karahiıar'da ıeller 
ancak konser dinlemeğe yetııecek 
kadardır. O mü%ikten mahrum ol· 
mamak açın, yüzümüzü kızartıp 
kapınızı çalmağa mecbur olduk 1 
dedi. 

ş. K.arahisar, 19 a.a. - Dün ilçemi
zin cenubu garbi istikametinden ge -
len ve on dakika devam eden şiddet· 
li yağmur, o istikamette dağ etekle -
rindeki köylerde hasıl olan sel, bazı 

hasarata sebep olmuştur. 

Günün pei·i~d~~· .... ı Bolu ormanlarında 
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Tamamlayıcı tarihler: 
Garp hududunda türk kıtaları, 

bu memleketin ne kadar emniyette 
olduğunu göstermek için, ayın 16 
sındanberi devam eden manevrala
rın son günündedirler. istila görmüş 
olan Trakya topraklarında askerin 
ve sancağın büyük ve e§sİz kıyme • 
tini gözümle gördüğüm için Trak· 
ya'nın bu huzur bayramını da bili

Ziraat Vekilimiz cok 
..> 

esOsh tetkikler yaph 

rim. 
Eğer Trakyalılar, 20 ağustosun 

hususiyetini de hatırlamı§ olsalar 
bu seneki manevralar içinde bugÜ· 
nü daha başka bir gurur ve sevinç· 
le kutlarlardı: bugün, Türkiye cüm· 
huriyetinin garp hudutlarında, Yu· 

Bolu, (Hususi muhabirimizden) - Bolu ormanlarında tetkiı· I~ 
yapmak üzere buraya gelen ve Bolu orman orta mektebinde mis:ıı 
kalan Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen, refakatindeki zatlarla bi 
likte Karabük'ten buraya gelirken Gerede'nin dört köyünde incele 
melerde bulunmuştur. Sayın Vekil, 14 ağustos pazartesi günü me'.;: 
tebin salonunda köylü ve şehirli ziyaretçileri kabul etmiş ve bunlaru 
ormanlara dair ileri sürdükleri dilekleri ve derdleri dinlemiştir. 

B. Muhlis Erkmen valiyi, belediyeyi, partiyi ziyaret etmiş ve bu 
rada bulunan mebuslardan BB. Cemil, Emin ve Llıtfi ile memleke 
ziraat işleri hakkında görüşmüştür. 

nanistan ve Bulgaristan'la müıterek Vekilin maiyetinde buraya gelen,-
sınırlarındaki askerlik dıtı mınta· mütehassıslar da Karacasu ve civarın- ı ...., 
kanın kaldmb§ının yıldönümüdür. daki köylerde .. tet~ikl.~rde bulunmuş - 1 Bu·• yu· · kada 
Sancağımız, geçen yılın bu günün- lar ve akşam uzerı muşahede ve tet-
de hududa çekilmitti: O günden kiklerini raporlarla ve şifahi olarak 
sonra, Trakya'daki göz karartan Vekile bildirmişlerdir. suya kavuştu inşa bu yaprağın gölgesi altında ku- Vekile arzedilen derdler arasında 
rulmaktadır. Türk bayrağı ve türk başlıca, koruma teşkilatı mensupla -
askerinden daha büyük emniyet un· rından bazılarının pençere çerçevele-
surunu ihtiyar tarih bile hatırlıya- rini ormandan usulsüz alınmıştır di - B b ( ( 
maz. yerek sökmiye ve köylünün üvendire- u münase et e güze 
iki haber karıııında: sini aynı sebeplerle zaptetmiye kal • 

kışmaları gibi şeyler vardır. Bolulu
Dün, bir İstanbullu arkadatımız· lar, bu türlü hareketlerin menedile -

da ıu haberi okuduk: ceğini ve bunun için esaslı tedbirler 
"Sofya (Hususi) - Bulgarista- alınacağını ümid etmektedirler. 

n'ın Almanya'ya ve diğer memle- 15 ağustos salı günü muhterem 
ketlere olan d~matea ve sebze ihra- vekil B. Muhlis Erkmen yanlarında 
catı bu liene bır kat daha artmıı ve Bolu valisi ve maiyetlerindeki zatlar
tutulmuıtu~. . .. .. .. la birlikte Bolu'nun Dilzce ve Akçe-

B.u._l.gar ıh~acat enst~.tusunun ver· ı koca kazalarına gitmiş, halkı dinle -
verdıgı malum~ta .gore bu aene miş. tarlalar ve köylüler hakkında 
bulgar sebzelerı harıçte pek z.ayıf 1 tetkikatta bulunduktan sonra Bolu -
bir rekabetle karfılaşmı§tır·. Buna ya dönmüştür. 
seb~p olarak bulgar .sebz.e~e~ini". 1

1 

Ziraat Vekilimiz 16 ağustos çar -
k~lıte . bakımı?dan olan laıkıyetı şamba günü, maiyetleriyle birlikte 
gosterılmektedır.. .. .. . ~ · şarki ve garbi Karadere ormanlarını 

Gene bu enstıtunun verdıg_ı ma- bizzat görmek üzere bu ormanların 
lc'.imata. göre bulgar a~b:el~!1 Al· görülebilecek noktası olan Çile dağı
many~ da geçen aen': ~çu.ncu dere • nın tepesine çıkmıştır. Çile dağ ı Bo -
cede .'k~n bu aene bırıncı derec~ye lu'nun şimali şarkisinde ve Bolu'ya 
geçmıştır. Ve karırıında yegane 35 kilometre mesafededir. 
ciddi rakip olarak da Holanda var- O akşam şereflerine belediyece 
dır.,, parti salonunda 50 kişilik bir ziyafet 

Bir de gene aynı gazetenin bir verildi. 

bir merasim yapıldı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Bugüı 

Büyükada ezeli dertlerinden bir tane 
sinden kurtuldu. Sekiz aydanberi be 
lediyenin devamlı mesaisinden sonra 
adaya su temin edilmiştir. lstanbu, 
belediyesi bu iş için 150 bin lira sar 
ederek Büyükada'da büyük tankla 
vücuda getirmiş ve lstanbul'da hus 
si tesisatı haiz küçük gemilerle aday 
her gün ihtiyacı nispetinde su taşı 
mak imkanı hasıl olmuştur. Bu münaı 

sebetle İstanbul'da bulunan Dahiliyi 
Vekilimiz B. Faik Öztrak kendi ve 
kaleti zamanında İstanbul 'un en g U. 
zel köşesi için başarılan bu iş için bü 
yük bir sevinç duyduğunu ifade eder 
bir nutuk söylemiştir. Bu münasebet 
le adada yapılan merasimde Dahiliye 
Vekilimiz, vali ve adalılar bulundu 
lar. 

batka sayfasında tu haber vardır: 17 ağustosta Bolunun cenubunda-
" Edirne, (J~uausi) - ~ol yağ- ki yaylalarla Sığır kuyruğu dağında Beden Terbiyesi Genel 

murlar dolayısıyle Trakya da bu tetkikler yapıldı. 
sene bilhassa kavun ve karpuz Vekil 18 ağustosta Abad gölü ile 
mahsulü çok bereketli olmuştur.,, o civardaki ormanları gezmiştir. 19 

Bulgaristan'm yaş sebze ve mey· ağustosta şehir içindeki fabrikaları 
va ihracatından aldığı para, 937 gezecek, 20 ağustosta Mudurnu ve 

Mtt~c\tr jt' çı't f . ""hı ... ~ m ın15o ra"'2o-.:'tl-al!tM~a·"N r -
ki haberin de teyit ettiği üzere, bu han ve Beypazarı üzerinden Ankara
rakam 938 de daha çok yükseJmit ya dönecektir. 
bulunmaktadır. Sayın Ziraat Vekilinin bu orman 

Trakya'nın bol, nefia ve çok za- ve ziraat bölgesinde yaptığı tetkikler 
man müstahsilin müıteri bulamadı- neticesinde buraları için hayırlı neti
ğından değersizlikten tiki.yet ettiği celer çıkacağı ve faydalı tedbirler a· 
kavun karpuzu için yabancı mem· lınacağı hususunda bütün bolulular 
leketlerde satıt piyasaları niçin bir emin bulunmaktadırlar. 
hayal olaun? Geçen sene Uzunköp· 
rü kooperat;finin aevkettiği kavun· 
lar Almanya'da iyi fiyatlarla mÜ§ • 
teri bulmuttu. Bizim toprağımız, e
ğer i,e biraz teknik ve özen girer• 
se dünyanın en Çetitli mah&u11erini 
verir. 

Fakat bu satırları okuyan bir 
Ankaralı tU suali aorsa haklı değil 
midir ? 

"- Trakya'da bol kavun, kar· 
puz olmu§... Çok güzel. Fakat biz 
ankarahlar, hala kavunun kilosu· 
nu 15, karpuzun kilosunu 10 kuru
ta yiyoruz ve gene gazetelerde o -
kuyoruz ki, trakyah müstahsil, ma· 
lınm kilosuna bütün mevsimde va
sati iki kurut bulsa memnundur!,, 

Aziz okuyucu ... Eğer senin şu 
sualine tatmin edici ve realiteye uy
gun bir cevap bulunabilseydi, ha· 
yat pahalılığı mevzuunun bir kör
düğümü çözülürdü ... 

KUTAY 

Manisa da üzüm 

bayramı 

Manisa, 19 a.a. - 21 ağustos pazar
tesi günü üçüncü üzüm bayramı günü 

dür. 
Ege mıntakasının bu ?eğerl~ mah -

sulü için Manisa'da tertıp edılmekte 
olan bu bayram günü, geniş bir mik -
yasta kutlanacaktır. 

Yerköy ile Yozgat arasında 
münakaleler 

Yozgat, 19 a.a. - Yerköy ile Yozgat 
arasında gerek yolcu ve gerek yük 
nakliyatında intizam ve emniyeti te
min için belediyemiz otuzar kişilik 
iki otobiis ile dört tonluk bir kamyon 
satın almıştır. 

Direktörü İzmir' de 

Yüksek hakem 
hakkmda bir 

komitesi 
tavzih 

Beden Terbiyesi Genel Direktör 
lüğünden : 

18 tarihli Cümhuriyet gazetesin 
de, yüksek hakem komitesinin topl 
narak İstanbul bölgesi birinci futbcı 
kümesini teşkil ettiklerine dair b~ 
haber intişar etmiştir. 

Vazife ve saHihiyetleri ayn bir U. 
limatname ile tesbit edilmiş ol 
yüksek hakem komitesinin bu işlerl 
alakası olmadığını, henüz hiç bir ma 
kamca böyle bir şey görüşülüp kara 
verilmediğini, bu hususta çıkan habe 
rin asıl ve esastan tamamen ari bu 
lunduğunu tavzih ederiz. (a.a.) 

Baıajdaki yüzme müsabakala 
gelecek hafla yapılacak 

Zamanımızın en .meıhur roman
cılarından birinin altı yedi yaşında 
bir kızı var. Bu çôcuk her akıam 
adeta bir operanın küçük parçala
rını terennüm ederek uyuyor. Bu 
nağmelerle yavru hayatını teren
nüm ediyor. Beşeriyet de bütün ço
cukluğunu terennüm etmiyor mu? 

Musikiye bu kadar gönül bağlı
yan bir gençlik takdir edilmez mi? 

·~~~--~----~~~~--~~--~----~~~~~ 
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Dün spor sütunumuzda, geri bırj 
kılmış olan, federasyon yüzme teşvl 
müsabakalarının bugün barajda yaP. 
lacağını yazmıştık. Bu müsabakala 
rın gelecek hafta yapılacağı Ankaı 
bölgesi su sporları ajanlığından bil 
dirilmiştir. Düzeltiriz. 

Biz bile müteessir olduğumuz 
zaman veya kartımızdakini rikka
t .. getirmek için çok kere terennüm 
c · mez miyiz? Ya merhameti celp 
, mek veya karşımızdakine acıdı • 
f;·mızı ifade etmek için ona göre 
rsimiz bir ahenge bürünmez mi? 
Hislerimiz galeyana geldiği zaman 
r:-uhakl<ak söz sesi, yerini gına sesi
ne terkeder. Aktörler bir f adanın 
e!ftmlerini terennümle tebarüz etti-

rirler. 
Dinlerin nvini de böyle değil mi? 

insanların allahla münasebetinde 
dualar terennüm edilmez mi? Mey· 
:zin minareden terennüm ederek 
halkı ibndete çağırmnz mı? Konuş-

o··gvrenmeden evel insanlar 
ınasını d" 

il • h musiki iJe hitap ederler ı. a a a . . B .. 
J;u adet hiç deği§memııt~r. ugun 
..:ı terennüm ile allahla konu(;;e aynı 

Bir tokat ! 
Şimdi Afrika adalarından birisin

de ebedi bir menfa hayatı süren za
vallı Rif kahramanı Abdülkerim'i 
- kendisi, önce kendi Jıalindc yaşı
yan ve 1''as'ta avukatlık eden bir a
damdı - silaha sarılıp dağa çıJcmağa, 
lspanyol kuvetlerini tepe/emeğe 
se~·keden §mil, bir İspanyoldan hak
sız yere yediği bir tokat olmuştu. 
Adamcağız, ayrıca, feleğin silleaini 
de yemeseydi, belki de bugün Fas 
topraklarının hakimi olacaktı. 

Fasta'ki tokat hadisesinden yıl

larca sonra Tiençin"de bir japon nö
betiçisinin bir amcrikalı kadını to
katlaması üzerine tokat, gene siya
si hadiseler arasına karıştı. 

"D ' G emırspor • alatasaray ma-
çı için F · l. F. A. nın fikri sorula
cak.,, 

Yukarıki iki cümleyi bir ha
berle bir ilandan alıyoruz. Bun
dan ve bunun birçok benzerlerin
den hükmediyoruz ki İngiltere'· 
de bilhassa Amerika'da olduğu 
gibi kelime .ve tabirle~i . yalnız 
bat harflerinı alarak ıhtua~. -:~· 
mek modası bizde almıf, yuru-

müttür. 
Mademki böyle yapıyoruz, ba-

ri, yeni çıkacak lugat kitapları
mızın aonuna da bu harflerin ne· 
ye delalet ettiğini gösterir sayfa

lar iti.ve etsek. 
Çünkü İngilizler ve amerikab

lar böyle yaparlar. 

Muhtar'ın servetini Paris'teki 

Pastör müessesesine vasiyet etti

ğine dair yazılan bir havadisten 
çıktı. Bu vesile ile doktora hü

cum edenler, takılanlar, oldukça 

dokunaklı karikatürler yapanlar, 
sonra iktısatçı hekimimizi müda

faa edenJer görüldü. 

Bu meseleyi müstakil bir 

fıkraya mevzu yapacak derecede 

ehemiyetli bulmıyan Nurullah A
taç da bir 11hamit" le Celal Muh· 

tar'm bu teberruuna içerliyenle
re "kuduza, kuı palazına tutu· 

}anların Pastör müessesesine 

muhtaç olup olmadıklarını,, sor· 

du. 

İzmir' de feci bir 
tren kazası oldu 
İzmir, 19 a.a. - Bu sabah saat 10 

da Bucadan kalkan ve makinist öı 
kurt idaresindeki banliyo treni Kı~ 
çulludaki at koşusu mevkiinde tt' 
hattı üzerinden geçmekte olan bir k~ 
yona çarmış ve kamyon on bir mc1 
sürüklendikten sonra hendeğe yuv~ 
lanmıştır. 

Kamyonun şoförü İsmail ile ye 
yaşlarındaki oğlu ağır yaralanar 
hastaneye kaldırılmış ve Trabzor 
Ahmet isminde birisi ölmüştür. 

§Uyorlar.,. . 'f d 1. 
( Henry Bidou) nun bu ıstı a e ı 

okuduktan sonra merak e-
yazısını b h . · 
d

. ansiklopedide müzik a sını o: 
ıp ·k· · menteı 

Dünya diplomatları yıllarca "sal
dırgan,. kelimesini tarife uğraşmış
lar, galiba, tam bir tarif yapama
mışlardı. !ster tarif edilsin, ister 
edilemesin, saldırganlığın ne demek 
ve saldırganın kimler olduğu gün 
gibi aşikardır. 

Galiba, şimdi •ıra saldırganlıkta 
rek;ıbete geldi. Durup dururken 
medeni bir kad':.:::J tokatlıyan japon 
nobet~isinin bu yarışta yeni bir re-

"Gıyabınızda muhakemeye de
vam olunacağı H. U. M. K. nun 

401 inci maddesine tevfikan teb-

Bir teberru ıayiaıı Jolayııiyle! 

Son ayın matbuat hadiseleri i
çinde Üzerinde durulmaaı gere
kenlerden biriai de Doktor Celal 

Doktor Akil Muhtar, kardeıi

ne isnat edilen bu teberrüün doğ

ru olmadığına dair bir mektup 

neırettikten sonra artık bu bahae 

avdet etmek, belki de, doğru ol

mıyacaktır. Fakat Nurullah'a §U· 

rasmı da aormah: 
Türkiye'de kuduza ve kutpa

lazma tutulanlara Paris'in Paa
tör emtitüaü mü ilaç ıönderir? 

lzmir mebuslarının tetkikleri 
tzmlr, 19 a.a. - İzmir mebusları : 

dan bir kısmı dün ticaret odasını . 
yaret ederek muhtelif iktısadi meı 
leler hakkında malümat almışlard ı 

Mebuslarımızın diğer bir kısmı 
Bornova'ya giderek belediyeyi ve ~ 
tiyi ziyaret ettikten ve ziraat ensti1 
sünü gördükten sonra halk ile terr 
ederek ihtiyaçları hakkında izahat 
mışlardır. 

k d Orada da musı ının 
u um. .. b t bir ma-

hakkında etraflı ve mus. e y 1 lumata tendüf etmedun. anız 

liğ yerini tutmak Üzere 

tebli ğolunur." 

ilanen 
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( D U N K U ) -
İngiliz -Leh 

ittifakı 

DÜNYA HABERLERi 
Sovyetler Birliğinde 

büyük hava bayramı 

ISTANBUL Gazeteleri 
.Önümüzdeki hafla 
lıinde imzalanıyor 
Londra, 19 a.a. - Perşembe günü 

. ndra'ya gelen Polonya hükümeti -
ın askeri müşaviri Kulski dün ak • 
. İngiliz - leh ittifakının nihai met 
1ni hazırlamak üzere İngiltere harici 
t nezaretinin hukuk müşaviri Sir 

Moskovada 
görüşmeler 

devam ediyor 
Moskova, 19 a.a. - İngiliz ve fran

sız askeri heyetleri ile sovyet askeri 
heyeti arasında bugün de görüşmeler 
yapılmamış ve bugün ziraat sergisi
nin gezilmesine athsis olunmuştur. 

Askeri tayyarelerin muvaff akiyetli 

uçuşlan takdirle karıılandı 
Moskova, l 9 a.a. - Tas Ajansı bildiriyor: Dün Moskova civarın

da T uşino tayyare meydanında, Sovyetler Birliği büyük havacılık 
bayramı şenlikleri yapılmıştır. 

Sovyet havacılığının \)u muhteşem tezahürünü, yüz binlerce mos-ikin ile görüşmüştür. 
Öğrenildiğine göre, ittifak gelecek 
fta zarfında lord Halifaks ile Polon 

i ıefiri kont Racziynski tarafından 
za edilecektir. 

Polonya'ya kredi 

T cu ajansının bir tekzibi 

Moskova, 19 a.a. - "Polska Sbroi
na.'', "Express Poranny" ve "Kurjer 
WarszeXski'.:. adındaki Polonya gaze
teleri, Sovyetlerin Uzak şarkta bir 
harp çıktığı takdirde İngiltere ve 
Fransa'nın yardımı istediğinden Sov
yet, İngiliz ve fransız askeri heyetle
ri arasında ihtilaf ·çıktığına dair bir 
haber neşretmişlerdir. 

kovalı seyretmiştir. 
Aero kulübün büyük tribününde, 1 

bütün parti ve hükümet ricali, başta 
Stalin olmak üzere, yer almıttı: Molo- \ 
tof, Voroşilof, Lazar Kaganovıç, Çer
bakov, Jdanov, Malenkof, Bulganin, 
Beria, Budienni, Mişel Kaganoviç, 
Badaev de burada bulunuyordu. Da
vetliler arasında, yüksek sovyet me
busları, sovyetler birliği kahramanı 
unvanını haiz olan zevat, Stakanovst
ler, alimler, muharrirler ve artistler 
de davetliler arasında idi. 

İngiliz - Japon 
müzakereleri 
akim kaldı 

Tiençin işinin halli 

~ Varşova, 19 a.a. - Polonya'nın mil
i tnüdafaası için bir kredi açılmasına 

dair olan Fransız - Polonya anlaşma
'~nın aktedildiği haberi burada derin 
~ır nıemnuniy'etle karşılanmıştır. İki 
llıtnıleket arasındaki samimiyet ve 
~Üzakerelerin çok kısa bir zamanda 
n.~ticelenmi~ olması ehemiyede teba -
ftiz ettirilmektedir. 

~lınan gazetelerinin Polonyaya 
hücumu 

Tası ajansı, şunu beyana mezundur 
ki, bu haber baştan başa uydurmadır 
ve filen mevcut ihtiliif büsbütün baş
ka bir meseleye ait olup Uzak şark i
şiyle alakadar değildir. 

Ayrıca kordiplomatik ile Moskova-
da bulunan fransız ve ingmz askeri Oradaki Japon askeri 

Berlin, 19 a.a. - Alman matbuatı, 
l>olonya'ya şiddetli hücumlarında de
"anı etmekte ve orada oturan Alman
lara yapılan muamelenin tahammül 
tdilmez bir hal aldığını yazmakta • 
dır. 

Gazeteler, alman oldukları için kit
ı .. halinde yapılan tazyik vakalarını 
t. }'arak bu vaziyetin artık devam ede 
ın:yecegine işaret ediyorlar. 

Almanların uydurma haberleri 
Varşova, 19 a.a. - Alman kaynak· 

larından çıkan muhtelif haberler tek
zıp olunmaktadır. 

Evela, Kattovice'deki alman konso
lo luk memurlarından birinin tevkifi, 

Sonra, Suvagiel adındaki Polonya
lı memurun katilinin işkenceler neti
cesinde öldüğü, kansının tevkif edil
diği ve oğlunun da pencereden atıl • 
dığı. 

Gene tasrih olunduğuna göre, casus 
teşkilitının meydana çıkarılması üze
rine, Almanların iddiası gibi bin kişi 
değil ancak 76 kişi tevkif olunmuş ve 
~itt•bi bunlar adli,·cnin emrinde '6ü
lunuyorlar. 

Nihayet, Polonya'daki alman ekal • 
liyetlerinin fena muameleden kaça -
rak kitle halinde Almanya'ya iltica 
etmekte olduğu hakkındaki haberle -
rin uydurma olduğu beyan ediliyor. 

F rannz gazetelerinin yazdıklan 
Paris, 19 a a. - Avrupa vaziyetini 

tetkik eden F1garo diyor ki: 
Her tarafta müsamaha edilecek 

hallere varılmıştır. Fakat ne Fransa 
ne de İngiltere ve Polonya hiç.kimse
Ye taarruz etmiyecektir. Karşı tara • 
fın tecavüzü nutuklara ve sözlere in
hisar ettiği müddetçe yerimizden kı· 
P tdamıyacagız. Fakat bir taarruz ma· 
hiyetinde yapılacak ilk hareket, bu 
rı ~rede olursa olsun, mukabele derhal 
ı numi ve merhametsiz olacaktır. 
\...ıııkü bunu izaha hacet yoktur. 

Pöti Pariıiyen, şöyle yazıyor: 

Yeni Mısır kabinesi . . 
Ali Mahir paıanın 

Reisliğinde kuruldu 
Kahire, 19 a.a. - Yeni kabine şu 

suretle teşekkül etmiştir: 
Başvekil, hariciye ve dahiliye na -

zırı: Ali Mahir Paşa, Maliye nazırı: 
Hüseyin Sırrı paşa, Maarif: Nokra~i 
paşa. Münakalat: Mahmut Şalep, T~
caret ve sanayi nazırı: Saba Habeşı, 
Adliye nazırı: Mustafa Elşurbagi, 
Ziraat nazırı: Hifnani, Sıhiye nazırı: 
Ahmet Mahmut, Nafia: Abdül Koni 
Ahmet, Milli Müdafaa nazırı Salih 
Harp paşa, Evkaf nazırı : Abdurrah -
man Azam, içtimai muavenet nazırı: 
Şazli paşa, Parlamento işleri için dev 
let nazırlıklarına İbrahim Abdülhadi 
ve Mehmet Ali Alluba paşa tayin e -
dilmişlerdir. 

Macar - Romen 
hudut hadisesi 

Bükreş, 19 a.a. - Romanya bükü • 
meti, Perşembe günü Salonta mınta -
kasında vukubulan kanlı hudut hadi
sesini Budapeşte hükmeti nezdinde 
şiddetle protesto etmiş ve hakikatı ma 
hallinde tesbit etmek üzere muhtelit 
bir komisyonun tahkikat yapmasını 

istemiştir. 
Yapılan araştırmalardan ıu netice 

çıkmıştır: 
Hadise romen topraklarında vu • 

kubulmuş, ölen iki romen askeri tek 
bir kurşun atmamış ve arkadan vurul
muştur. 

Macar hükümeti bu talebi kabul ey
lemiştir. Muhtelit komisyon bugün 
saat 11 de işe başlıyacaktır. 

heyetleri azası da burada idi. 
Biıyük geçit resmine, Ossoaviakim 

sivil tayyarecilik tejkilatı filosunun 
yüzlerce mektep ve spor tayyaresiyle 
başlanmıştır. Bu tayyareleri, Aero 
kulüpelrinin talebesi olarak kendi 
şahsi işlerini ve faaliyetini bırakma -
dan pilotluk öğrenmiş olan mühendis 
ler, teknisiyenler, aşıcılar, memurlar, 
kadınlar idare ediyordu. 

Ossoavakime mensup birkaç filo da 
bu arada akrobatik numaralar yapmıı
tır. Bu akrobatik uçuıu yapan grup
lardan biri, tamamiyle kadınlar tara· 
fından pilote edilmekte idi. 

Bundan sonra planörcülerin geçici 
başlamış ve bu geçit, seyirciler üze -
rinde çok büyük bir tesir doğurmuş
tur. En başta, bir tayyarenin arkasına 
takılmış on bir planörden mürekkep 
büyük bir hava katarı gözükmüş ve 
bu çok alkı§lanmıştır. Müteakiben ge 
çen birçok planörler de mahirane ak· 
robatik numaralar yapmııtır. 

Nihayet aıra askeri tayyare filola
rına gelmiştir. Evcil tanınmııı tayya• 
reci yüzbaşı Solokov, çok seri bir av-

. -~--! !1. -'·--'L.- .&.! t ... .... ,.. n...,.., r 1'nn 
dan sonra ytizbaıı Ko§eYOV da befka 
tip bir tayyare ile aynı akrobatikleri 
göstermiştir. 

Albay Katiçev ve binbaşı Golov 
nianın idare ettikleri iki seri avcı tay 
yaresinin büyük meharetle karşılıklı 
yaptıkları hava muharebesi oyunu, 
pek ziyade takdir olunmutııur. 

Bunu müteakip kanatları kırmızıya 
boyanmış beş seri avcı tayyaresi, çok 
alçaktan uçarak geçmiş ve grup halin 
de akrobatik numaralar yapmıştır. 

Biraz sonra, yanlarında avcı tayya
releriyle birçok bombardıman tayya • 
releri filoları gözükmüş ve bunlar, ha 
va meydanının bir tarafına maket ha
linde tesbit edilen fabrikaları ve tay
yareleri bombardıman etmiştir. 

Nihayet tayyare difi toplarının fa. 
aliyeti görülmüş ve bundan sonra bir
çok tayyarelerden yüzlerce paraşütçü 
birden athyarak halkın tiddetli alkış· 
lan arasında tayyare meydanın tam 
ortasına inmiştir. 

makamlannın 

arzularına bırakılıyor 
Tokyo, 19 a.a. - İngilterenin al

mış olduğu son hattıhareket japon 
salahiyettar mahfillerince, Tokyo 
müzakerelerinin inkıtaa uğramasını 
intaç edecek mahiyettedir. 

Japonların fikrince, ekonomik me· 
selelerle Tiençindeki nizam meselesi 
aynı zamanda halledilmelidir. 

Japon mümessiline son ingiliz 
muhtırasının tevdii üzerine vaziyette 
kendisini gösteren vehamet dolayı
siyle, başvekil Hiranuma, hafta tati· 
lini sayfiyede geçirmekten vazgeç
miştir. 

Aakeri ıellerin kararı 
Tokyo, 19 a.a. - Domei ajansına 

gCSre, bu aabah toplanan askeri tefler, 
Tiençin meselesinin hallini, tamami
le mahalU japon aakert makamlarının 
istek ve arzularına terketmeğe karar 

vermiştir. 

lngiliz gıu41teJerinin yadi.klan 
Londra, 19 a.a. - Çindeki gUmllt 

ve para meselesinin Tokyoda yalnız 
iki devlet arasındaki müzakerelerle 
halledilemiyeceğine dair ingiliz hü
kümetinin Japonyaya yaptığı tebli· 

gatı bahis mevzuu eden Times gaze -
tesi, ingiliz hükümetiniQ ekonomik 
meseleleri görüımekten imtina eyle

mediğini, ancak bu meselelerin mü -
zakeresine dokuzlar muahedesini im
za eden ve diğe ralakadar devletlerin 
ittirakini istediğini yazmaktadır. 

Deyli Heralt gazetesi, Japonyanın 
İngiltere ile müzakereleri tamamiyle 
kesmesinden korkmaktadır. 

Deyli Ekspres gazetesi, Japonya
ya karşı azimkar bir liıan kullanılma
sını istiyor ve Tokyo'nun İngiltere 
aleyhindeki hasmane hattıhareketine 
iıaret ederek Japonyanın bugünkü 
vaziyetten dolayı piıman olacağını 
yazıyor. 

liürriyet memleketi olan Fransa 
'Ulh istiyor. Hiç kimse aleyhinde 
f-.na düşünceler beslemiyor. Fakat 
A\1rupa'da kendisine veya dostlarına 
tıakise verecek hiç bir hegemonya'ya 
tı"ıusaade edemez. 

Trakya 
manevraları 

Geçit resminin en sonunda Sovyet
ler Birliği kahramanı unvanını haiz Hong-kong abluka mı edildi? 

Epok gazetesi de, şöyle diyor: 
Bitler sözlere değil icraata inanı

Yor. Esaslı ve kati icraat müttefik 
:Pransa, İngiltere, Polonya, Türkiye 
~e Sovyetlerin hiç bir halde ayrı sulh 
1ntza etmiyecekleri teahhüdü olabilir. 
l!:.ğer almanya ve ıtalya müttefiklerin 
hepsine birden karşı harp edecekleri
rıe ve bir kısmını ezdikten sonra di · 
terlerine sulh teklif ederek muhasa • 
lllatı istedikleri zaman durduramıya· 
taklarına, sonuna kadar, son !ansa, 
'on nefese kadar çarpıımak mecburi
Yetinde kalacaklarına kani olurlarsa, 
belki o zaman felaket işaretini ver -
lllekte tereddüd ederler. 

Övr gazetesi de diyor ki: Bcrlinde 
bilinmelidir ki, Fransa. kendi kuvc -
tini ve müttefiklerinin kuvetini ta · 
lllamiyle müdrik olarak haddisatı de
tin bir sükunetle takip etmektedir. 
l?ransız hı.ikı.imeti mesuliyetlerini ve 
l'tıeınleketi namına giriştiği teahhüt • 
lerj tamamiyle müdriktir. 

Hai=faks raporları 

tetkik ediyor 
Londra, 19 a.a. - Lort Halifaks 

bugun Londraya dönmüş ve hariciye 
1\ezaretine giderek 1ngiltere'nin muh 
te]jf Avrupa hiıkümet merkezlerinde· 
iti diplomatik miımessillerinden ge • 
~n raporları tetkik eylemiştir. Lort 

ali faks, pek muhtemel ' olarak yarın 
'-bah yeniden Yokschhire dön tk· 
tir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

cak milli hislerin yüksek setleri tu· 
tuyor. Sınıfsız halk, yaşama ve yük· 
selme iradeainde birleşmekle en 
mukavemetli binayı yapmış oluyor. 
ilim ve aanat bu binanın ebadını çi 
ziyorsa da bütün dayanıklık milli 
bünyedeki asil heyecandan geliyor. 

Türk milleti, her asırda çetin 
mücadeleler yaparak kendini bir 
harç ve malzeme olmaktan kurtar
mıştır. Dahi Atatürk, osmanlı im
paratorluğunun enkazından devri 
mizin sağlam yapılarından birini 
Edime ile Ağrı arasında kurdu. 
Yıllardanberi "coğrafi ve siyasi mü 
daf aa., mızın kuvetli unsuru olan 
ordumuz, fimdi garp hudutlarında 
Milli Şefin huzurunda manevralar 
yapıyor. Bütün memleketin sevgi 
ve saygıaı üzerlerindedir. Sulh ae 
ven büyük insanlık alemi de, Edir 
ne'de geçit yapanların tatıdığı bay 
rağı her yerde teveccühle selamlı
yor. 

Türk ordusu!. Yüzlerce defa za· 
vallı bir harç ve malzeme olmaktan 
kurtardığın milletin, sevgilerin en 
haliai ve minnetlerin en cotkunu ile 
aeni her zaman bağrına basmakta
dır. Milli Şeften alacağın takdirin 
içinde bütün memleketin hürmet 
hissi vardır. Milletin makus talihi
ni yenen bir büyük askerin iltif a
tında bulacaiın hazzı, biz uzaklar
dan duyuyoruz. Ne mutlu sana!. 

KemalONAL 

büyük pilot Gromovun idaresinde ola 
rak, Maksim Gorki tayyare tipinde 
yeni yapılmıı muazzam L. 670 hava 
sefinesi ve arkasından da müteaddit 
kabilisevk balonlar geçmittir. 

• 

. Pqrlômentolar Birliği 

Diğer taraftan gazeteler, Hong· 
Kong'dan aldıkları haberlere istina -
den Japon kuvetlerinin Kovlos hudu
dunun itgalini bitirmit olduklarını 

ve Hong • Kong'un tamamiyle abluka 
edilmesi tehlikesinin bat gösterdiği· 
ni yazıyorlar. 

Almanya Londra konferansının sulh 

yolunda teşebbüsleri 
Oslo, 19 a.a. - Parlamentolar bir- . piyasasından boyuna 

liği konferansı, bütün devletlere, a • 

ralarındaki ihtilifları sulh yolu ile mal alıyor 
halletmek bahsindeki taahhütlerini 
hatrılatan bir karar suretini bugün 
ittifakla kabul etmittir. 

Konferans, bugünkü vaziyetin va
hameti karşısında, alınan bu karar 
suretini, telgrafla, birliğe dahil bü
tün memleketler hükümetlerine ve 
Almanya ile Sovyetler Birliğinin da· 
bil olmamasına rağmen B. Hitler ile 
Molotofa' bildirilmesini de ayrıca 
karar altına alınmııtır. 

İspanyol askeri heyeti 
İtalyada 

Londra, 19 a.a. - Gazetelerin bir
çoğu Almanya'nın Londra piyasasın
dan yapmakta olduğu mühim müba
yaata işaret eylemektedir. 

Neva Kronikl şu malfımatı vermek
tedir: 

Almanya'nın dün Londra piyasa
sından satın aldığı üç bin ton bakır 
fiyatları ton batına 18 şilin 9 pens 
yükseltmiştir. Son günlerde Almanya 
Londra'dan 10 000 ton bakır almııtır. 

Kauçuk piyasası da aynı canlılığı 
göstermiştir. Almanya dünkü gün 
4.000 ton kaçuk satın almıştır. Ağus
tos ayı içinde Almanyanın Londradan 

Cenova, 19 a.a. - ltalya'ya hareket aldığı kauçuk miktarı 17.000 tonu bul
eden İspanyol aakert heyetinin tefi muştur. 
general Kipo dö Lano, dün Aügustos Bu mübayaatın tevlit ettiği endi§e, 
vappriyle Cenova'ya gelmiı.ir. Bugün piyasada mevcut ıtoku azaltmakta ol-
Roma'ya pdecektir. maıından ileri aclmektedir. 

CUMHURİYEl 

Mütareke ve konf eranı 
rivayetleri etraf mda 

Yunus Nadi. bugünkü baımakalesin
de, bir aylık mutareke teklifi meseleıini 
ele alarak, bunun olsa olsa, zuhuru 
muhtemel bir harp bu bir ay zarfında 
çıkmıyacakur minası taııdıi;ını, bu mü
tareke esnasında yapılacak müzakereler 
ı;:ene harp tehdidi içinde yapılacağına 
göre daha zehirli bir hava taıııyacai;ın.a 
ıüphe olmadıiını söyluyor ve buı;:iın 
için mütareke ve sulh kelimelerinin boı 
ıözler olduğunu, vaziyetin bütiın ger· 
ginliğiyle devam ettiıini ilive ediyor. 

TAN 
Çürük rejim ve sağlam rejim 

Akagundu1, mıhver devletlerinin rad· 
yo vasıtaaiyle aleyhimize yaptıkları pro
pagandalara karıı bizim naaıl mukabele· 
de bulunduğumuzu oırenmek uzere ıu • 
al soran okuyucularına cevap verdii:i bu 
başmakalede okuyucuların cok eh-mi • 
yetli gördukleri bu nıcsclenın şöyle 
böyle ehemıyctli bir iı bile sayılıuama
sı lizımı;:eldiı;:ini, bu pro;>aganda neıri· 
yatının mihver devletlerinin kendi he -
saplarına vazifeleri oldui;unu a<i/lüyor 
dolayııiyle bu suretle harekete ihtiyaç
ları bulunduıunu, 'bu 1Jropagand"llara 
ve memleketlerindeki rejimin zayıflığı 
mukabele etmemekliğimizin sebebi, biz· 
de halkla devletin bir ve rejimimizın 
sağlam oluşundan ileri &eldiı;:ini izah e· 
diyor. 

lmralı hapiıaneaine dair 
bir fikir 

VAKİl 

Günün akiıleri sütununda Hikmet 
Münir, lmralı hapisanesinin bütün hu -
ıusiyetlerini gosterecek ıurette bir fil. 
mi alınsa mekteplerimize varıncıya ka
dar istifadesi olur mütaleasını ileri ıli· 
rüyor. 

Sığınak lüzumu 
Aynı muharrir, aynı sütunun bir baı· 

ka fıkrasında da, bir zamanlar İstanbu· 

a.a. Matbuat servisi 

la yol mu yoksa tiyatro mu lazım oldu
ğu tarzında vaziyetini hatırlatıyor, ıu uç 
beı gündür gittikçe teklmiıl eden ma • 
nevra ve deneme heyecanları içinde, İa
tanbul'a asıl llzım olan ıeyin sığınak ol· 
duğu anlaıııldıfmı ıöyliıyor. 

YENİ SABAH 

Dilimizi tutmayı bilelim. 
Her sabah sütunu muharriri, modem 

harplerde istihbaratın ve casuıluiun e
hemiyetini tebaruz ettirerek içimizde 
casusların bulunması ihtimalini ileri su• 
riıyor, askeri meıeleler ve havadisler 
hakkında çok ketum davranılması luzır 
munu hatırlatıyor. 

itin sonuna doğru 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu basmaka

lede. geçirmekte olduğumuz klbuıun iyi, 
kcitü bir neticeye varaca&ına dair ali -
metler peyda olmağa b:ıı;lad.ı; nı sb:'!i· 
yerek 30 glinliık mütareke habcrlcdyle 
Taymiı gazetesinin demokraai devlet
lerinin mihver devletlerine Avrupa ihti
laflarını ne suretle halletmek istedikle
rini bildirmeleri lüzumuna dair yazdıgı 
baımakalesini bu alimetlerden sayıyor 
ve bugunkı.i keımekeı halinin temadısi 
beşeriyete ve medeniyete karşı bir cı -
nayet tabiriyle ifade edilebileceiini ill
ve ediyor. 

İKDAM 

Hayır, sulh ve harp Hitler'in 
elinde değildir, yalnız bizim 
tarafrn elindedir. 

Ebüzziyazade Veli.d, bugünkü baıma
kalesinde, harbin ve sulhun Hitler'in iki 
dudaiı arasından çıkacak aöze bailı ol • 
dutu tarzındaki umumi kanaati ele ala
rak bundan dolayı kabahati İngiltere ile 
ransa'ya buluyor. Alman devlet reisinin 
bu kadar nüfuz kesbetmeaine onların 
sebebiyet verdiğini ıöyluyor ve lnıilte· 
re'nin, kendisi gibi beraberine aldıiı 
devletleri de ıuratle sillhlandınnaıı ve 
sulh cephesinin, - harp olmıyacaktır • 
kararını vererek icaplarını azamt ıiırat 
ve azimle tatbik etmeıi lizım geldiiini 
ili.ve ediyor. 

1 
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Adliye Vekilimiz lmralı'da 

Adliye Vekilimi~ lmralı' da mahkumlarla konUfuyor 

..-················································································ . . 
• . . 
• . . 
• • . . 

1939 da • en yenı hôdise 
Güzel lzmir'in Enternasyonal Fuarıd1r . 
Tamamiyle modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 1939 iz. 

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

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

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

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

2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzilat yapılır. 
15 gUnlük Halk Ticaret biletleri: 

I ci mevki II ci mevki III cü mevki 

17,50 12,50 8,75 
kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle lzmir Enternasyonal Fuarına 
uğradıktan sonra bütün Türkiyeyi dolaşabilirsiniz. 

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



Paris vaziyeti naul görüyor? .. ?. 

Berhtesgaden 
görüşmeleri 

Parialilerin keyfini bozmadı! 

Sayfiyelere çekilmit 
olan parisliler, 

Berhtescaden cöaterisi yü
zunden keyflerini hiç boz· 
madılar. 15 aiustosta her 
yıl yapılan ananevi halk 
bayramı bu yıl da tekrar
landı. Şu var ki, bu yıl, 
milli ı.ıüdafaa bakanı ted • 
birini alarak, geçen yılın 

•iu•tosunda olduğu gibi, 
mühimmat ve sil&h fabri
kaları tatil edilmedi: İKİ· 
lere münavebe ile izin ve
rildL Her halde, halk ile 
devlet bilyük bir tayakkua 
içinde yapmaktadır. 

Daladiye tatilini ıeçir • 
mek üzere &ittiği Akdeniz 
seyahatinden ıeri döndü. 
Bir çoklarının cörütlerine 
t•mamiyle aksi olarak, o, 
Avrupa'nın çok tehlikeli 
haftalara doğru &itmekte 
olduiu kanaatinde iırar 
etmektedir. Rivayete göre, 
fransız bqbakaıu, parll· 
mentonun temdidi milna • 
aebetiyle kendisinin aley • 
binde bulunanlara tunları 
söylemiftir: 

S osyaliatlerle komi • 
nlatler, benim. en • 

temuyonal vaziyetin teb· 
ilkeli oldutunda milbalap 
ettiibni unıyorlar. Kimin 
haklı oldup her halde 
belli olacaktır. Harp çık • 
mıyacak olur ve ilk teırin· 
de vaziyet vuzuh kesbe • 
dene, parllmentoyu mem-
nuniyetle feshedeceiim. • 

Berhte.pden'de olup 
bitenler iyice malQm de • 

~; .... Parla 

ltr'in pıtnlannı körü kö • 
rilDe kabul etmiyecektir. 
Vena)' ... rinin tahrip e • 
dilmeel hanaunda her iki 
taraf da mlttefikti; fakat 
pmcll. ,.aicleD brmak, 
bahsin menau olanca, Al· 
maya. nJd matemin ,.rl· 
m çok daha cleıpotça olan 
bir aiıt mi ikameye kal • 
kmca .,. bu arada mtlttefi· 

ld .. 1-1,a',. ....ı bir 
dnlet roltl verilmesi der • 
piı edilince, it teklini de· 
liftirmlttir. 

• 1 ... ltaıya. Jla.. 
cariltlm w Yup

Ja.ya ile ,.pılmiüla olan 
müaakereleri m. .._ bir 
cuete, 

"Htlriyete ....... l • 
çin bir harp ..._ __ 

can alınabilir: bl)ıllDeJı 

için de keza böyle bir harp 
muhataruına katlanılabi • 
lir; fakat, büyük biraderin 
hatırı için kendi postunu 
pazara götürmek bahismev 
zuu olunca, it tamamiyle 
değiıir. Öyle anlqıbyor 
ki, mihver, ricat etmekten 
veya en kanlı ve faydasız 
bir sergüzeıte atılmaktan 
batka bir çare kalmıyan 
bir çıkmaza girmiıtir." di· 
yor. 

Alman guetelerinin. 
timdiye kadar Damic'e 
inhisar eden polemiklerini 
cenit ölçüde olmak ibere 
birdenbire Lehistan'• tev
cih etmit olmuı dikkate 
çok pyandır; bu meyanda 
yukarı Siluya'daki kl:Smür 
havzası da ehemiyetli bir 
rol oynamaktadır. 

M ihver devletleri, ge
çen yıl olduiu gi

bi, CUP devletlerinin Le • 
histan'a kartı bir tuyik 
yapacaklannı veya bu dev
letlerin efkin umumiyeıi 
ikiye aynlacatını umuyor
lar. 

Mihver devletlerinin 
propapnduındaki yeni 
faaliyet billıusa bu husus
la yakından alüalıdır ki, 
bu da Franaa'nın gCSzün -
den kaçm•maktadır. Bu· 
nun en cUzel misali Otto 
Abets adındaki ajanın 

Fransa'ya gelip tekrar yer· 
lepeie kalkması keyfiye
tidir. Siyasi phıiyetlere 
ve batta alel&de halka ye-

me e o u 
furt'daki radyo istasyonu 

yalanda franauca neıriya
ta batlıyacaktır. 

BucGnlerde bir alama 
pntec:W. Pariı pnteJ• 
imden birl.-1 si,aret ede • 
reJr. ajan Abets9in ırama 
ile AJmaaya'mn armam 
mıtmwta pbfblam anlat· 
mala saJıtmıı n p bir· 
banJan ileri ıtlrqallftllr: 

• 
ı ngiltere, Danzig yil· 

ziinden Avrupa'da 

çıkacak olan her hangi bir 
harp dolayıliyle mevcudi· 
yetini tehlikeye sokmak 
niyetinde delildir. Onun 
yeaiJıe hedefi bir hal tar
zı bulmUtlr. Neden Fran· 
aa da ayni ıurctle hareket 
etmiyor1 J>ami,de ne 
.._fati olabilir1 Dandı· 

HULA. A 

in Lehistan'a veya Alman. 
ya'ya ait bulunmasında 
Fransa'nın ne zararı ve ne 
de bir karı vardır. Gerek 
Ribentrop'un gerek Hit -
ler'in fransız milletiyle 
dostça geçinmek istedili 
üçüncü Rayh'a kartı bu 
hasımane tavra ne hacet? 

Alman propaganda aja
nı, franıus milletinin bil • 
yük bir inamı ve maldU 
dütünen politikacıların bu 
fikirde oldukları kanaatin
dedir. 

(ekoslowıkyldı 

yahadi meselesi -
Prag'dan yazılıyor: 
Polis direktörü yahudi· 

ler hakkında kahve, lokan
ta ve mağazalarda, hasılı 
umunıa mahsus yerlerde 
tatbik edilecek usullere 
dair bir kararname neıret· 
mittir. Buna göre, bir çok 
yerlere yahudilerin gir • 
meleri yasak edilmittir. 
Bu gibi yerlerin sahipleri, 
almanca ve çekce olmak Ü· 
zere, kapı ve camekinlara 
.. Yahudilerin girmeleri 
yasaktır." yuıb levhalar 
asmak mecburiyetindedir • 
ler. Arilere ait ve müıte· 
rileri ari olan bazı lokan
talarda "yahudilere mab -
ıuatur." levhası uıh busu· 
ıt yerler ayrılacaktır. Ya
pı vuiyeti böyle hususi 
yer ayırmağa müsait ol • 
mıyan lolauıta ve kahv:ler, 
içerde ve dıtarda dıvarla
ra .. yahudilere yauktır 1" 
levhapını uacaktır. 

Sahibi yahudi veya müt
müıterilerinin ekaeriıi ya· 
hudi olan kahve ve lolwı-

u e um ve 
hatta hususi hamam ve 

banyolara girmeleri artık 
yuaktır. Bunlar da •Ya
hudiler ciremu." levbuı
m uacaktır. Umuma mab

IUI bamam ft banyolar, 
ad olmıyanlara mahsus 
bir yer ayırabileceklerdir. 

Hutabane ve dartllacze • 
ler, arl ve arl oJmıyanlann 
bir arada buJ1mınamalvı 

için tedbir almak .orun • 
dadırlar. 

Sahipleri veya mildtlrle
ri yahudi olan diler milea
aeaeler .. yahudi milesaese
ai~ levhuım uacaklar
dır. ıdramameye aylan 
hareket edenlerden 10 ko
rondan 5.oop korona kadar 
para cezası alınacak, 12 sa
atten 14 cün ekadar da ha

plı CUlll verilecektir. 

(BtlJllr barptea aoma -~ ı-1. bet ıeac. 
Aatann. kardetl JllW. .....: - Dombıi1r Heriro. 
llari7U •• SolaaJ ...._ ...... Qd l9lÇ imla ı.. 
ra-. aıiantıb bir _.._bil h.,_Ju " pceyt kırlar 
içinde aybolmae . ote1c1e ~. ADtawa. 
llari7U'la. Domlnilr de loliıaJ'li ......... eilaal,_.lar. 
Niba7et lolaııJ, Dominilr'le dalll ~atana da 
Jlari70'la eYltniYor. Fakat Anıauwıa ..u. 
lik bayatından memnım deiildlrı.. ._ si • 
7M1e lranlJllJll im lrardetl B•lln'te • timdi 
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Macaristan ve Yugoslavya 
üzerinde tazyik 

Daıui._ 1f!eselesinde Polon7a'7• hrıı bir "sinir bubı• 
agmdl.• ılı:tıla edemiyen Almaa7a. ıimdi azaml tıuyilı:ini 
Macarıstan ve Yqoslav7a berine ylülemiı bulunuyor. 
. ,Bu balta sanımda Budapqte, B'lerad, Varıova n Ber

lın den eelen luberler bu n?kta71 teyit etmelı:tedir. 
IJ ~lıutos tarilıli macar eazeteleri, ita/yan eazetelerinin 

llacarıstan'a mibver devletleriyle aslı:eri bir ittilalı: 7apma• 
ları bususımda bir ııltimatom veri/dili lukhnddi p7ia71 
7•l•nlıyan 7uılarının bıılualarım neıretmi,Jerdir. 
. Falı:at bu badiseye dair macar ıazetelerinde biç bir tn· 

sırde bulunıılmdılı ıibi Badapeıte'de big bir resmi tebıp 
de neıredilmemiıtir. 

Va~ıova'nın ~esul. malı:amlarında teyit olımdulım• ıore 
llacar!.rt•~ üerındelı:ı alman dilelı:l~ri en bararetli sallıa
sına eırmıı bıılımmalı:tadır. 

. Söylendiline ıöre macar naibi Amiral Horti dalu 
zıyade Nazi tara/tarı bir hbine lı:urmak üere bqünkü 
macar biJHmetiai dİİfü!m!si .ve macar toprdlarında yaıı-
7•n 700JJOO almana eemı ımt17azlar vermesi lıasasunda bir 
talep hrıısıada hl11U1trr, 

•~car ~arliment.o•fH!d• bıılıman 47 nazi mebusa. lliüii
met ıdaresın! hrıı dalıilden taz7ilı:lerini arttırmaları busu
sunda Berlın'den talimat eönderilmiıtir. 

. Berlin'dea ~elen bir teleral, lı:ont Çdi"den Salzllure°d• 
bır mııabede ımzal•1f!Ssı istendiliai itiral edi7ordu. 

. Her ne hdar altimatom luberi 7alan/an17orsa da Fon 
Rıbbent!op'an .. Macaristan'• Roman7a'7a hrıı olan toprak 
talepler!n~ ~~·~!et edileceli yolanda bir tdmı rüıvn
ler verıldılı bıldırılmelı:tedir 
d" !'d•lırad'd~n eelen baberle~. Yaeoslavya'nın bır barp talı:-

1.110 e demır~oparııu serbest olardt lıııllanmalı: bususunda
.li ~iman telı:lıf ıne cevap ver.ruelı:ten lı:açıadılını ıöstttrmelı:
ledır. B~ de~ryollarından serbest olardt istifadenin. alman 
""!t~er17ltt ıtal;y&n lıuvetleri aras1nda silratli bir mavasale 

temını b•lı:i_mındaa ne derecede lüamlu o/dula •ıikirdır. 
Bu telı:lıle baı elmemelı:, Yueoslav7a'nın elıoaomilı lıu

ıuslarda zarar eiirmes/ne ve Yueoslavya budadand lı:i sı 
v!aya''!ın lurbın illı rialinde iteal edilmesine m·: l o-I 
so7lenıyor. .. o aca ı 

~~ıvelı:il Svetlı:ov_iç'in ba/oa sonandalı:i ltaı7a•7a sqa
lutının bu b~usta ıtal7aa müaluretini temin mabadi7Je 
yapıldılı tdmla olanmalıtadır. 

Hilı:iJmetleri kendilerini ne .tadar 7anlı1 temsil edene 
etsin, Y116osl•V7• lulhanı mibver dnletleriae ve oalarıa 
si7udl.riae hl'fl aelret bnledilı:leri mabalıhktrr. 

- Dail7 Herald -
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1 

Danzig vaziyeti ve 
Alman iddiaları 

• DAILY TELEGRAPH GAZETESiNDEN : 

lüki olunabilir. 
Bu nutka ehemlyet ve

ren bir bqka imil de bu 
milnuebetle Lehistan rad
yolarının marefll Smigll • 
Riç tarafından söylenen 
bir nutukta "bir tarafın 

vermesi, öteki tarafın al· 
muı minilına gelen bir 
ıulhu Polonya kabul ede· 
mez" sözünü unutmamak 
lhım geldiği hakkındaki 

neviyatı olmuıtur. 

Forster de mareplıa 

bu sözü karıısında 

Polonya'nın nasıl bir du
rum takınacatı hakkında 

batkı insanlardan daha 
fazla phirde değildir. Ma
repl Polonya'nın kimseye 
kartı bir saldırganlık fikir 
ve emeli beslemediğini 

söylemekle beraber, Dan
zig'in uırlardanberi Po
Jonya'ya ballı bulunduğu· 
nu ve memleketin iktisadi 
ıisteminin ontuz yürilye • 
miyecefini tebarüz ettir -
mittir. 

20-8 

( RADYO ) 
TURKlYB 

RADYO DlFUZYON 
Poataları 

TURKIYB ANKARA 
Rad7oıu Rad7oaıa 

Dal8' Uzwılatu 

1648 m. 182 Kcı/120 Kw. 
11.74 m.15195 Kc11./ 20 Kw. 

T. A.Q. 
31.70 m. 9465 Kc1./ 20 Kw. 

T.A.P. 
-ANKARA-

PAZAR - 20 - 1 - 1939 
12.30 Procram 
12.35 TURK llUZtGl : 

tarla (01 ıuhu ae 
veri eördüm) 

5-Lemi • Uıeak ~ 
(Neler çektim nelll' 

5 - Lemi - U •tak earld 
yalı ebrulerin) 

7 - Kemençe tanımi 
1-Bimen Şen • Se,0_, 

kı (Sun da içıin r-: 
linden) 

9 - Sellba ttin Pınar -
zam prkı (lnliJd 
dum mu?) 

10 - Halk tıirküıil (S 
•c~•:ran bülbül) 

21.30 MUZlK (Cazband • 
U.45-23.00 Son ajanı ba'9' 

leri ve :rannki proıraaa . 
-AVRUPA-

Okuyan: Mutafa Cailar. OPERA VE OPERETL 
Çalanlar: Ruten Kam, Rept 19.20 Viyana _ 20.ıs 
Erer, Vecihe Daryal nib _ 20.30 Paria -
1-Ferabnlk pqrevi L · ı R B b 
2- Meleklet - Ferabnlk ORKEsT\°:' KgNSj~ 

1&rla (Titrer yüreiim Rt VE SENFONiK ~ 
ol cüli terbezme ıelir • SERLER: ı Milnih _. 
ken) Berlin, Frankfurt -

S - ili. Selim • Eviç .. rkı Konipberı, Ştatıart 
(Bir sebeple cücenmiı- Sottenı - 12.20 Dro 
ıin) il 

4-luk Varan. Bviç tarla 14.45 keza - 17.30 
(Kalbimde açılmıı) - 11.30 London • R 

5-Halk türkülü (KoJ'Ull nal - 20.15 Linziı, 
beni ...ı•'-ıeklere) bolm - 21.5 Praı -

7... Brüksel 
, _ Hıllr türküıü <CıbJUD ODA MUS!Ktsı : 9 .. 

• ıide)'im urum ellerine) _ 9.30 Sarbriik. ş 
13.00• Memleket uat a:ran, a- _ 10 Bedin, Stokbo 

jana ve meteoroloji haberle- 14.14 Briikael _ 11 Bıtf 
ri. lav - 11.25 Xöni 13.15 MUztx (Kfiçfik Orkes-
tra ! Şef: NECiP AŞKIN) : 18·15 Hamburı -Doyçlandzender. 
l - Gomıod • Ave Maria SOLO KONSERLER! : 
2- Ganclberıer - Küçük 

toplautJ (Revü - lnter • Brealav - 9.40 Berom 
meno) ter -ı 10.45 keza - 1 

3-P'aul Lincke • ltal:ran Frankfurt - 11.15 K 
aeranadı ya - 11.20 Hambarl 

4..:. halo Azzoni Melodi 11.30 Doyçlandzender 
5 - Freire • Ay _ Ay _ Ay ıı.ao Beromünater - Z 

B Sottena - 21.45 Sto 
IS-N!::~. Arleziyen ıfiit: _ 22•5 Droytviç. 

a) PrElude NEFESU SAZLAR ( 
b) Menuetto v. ı.) : IS Hamburı -
c) Adaıietto Sırbriik. Viyana -
d) C F'rankfart • 

arillon Frankfurt - 13.5 K 
7 - R.Benatzk7 • Grinzinı berı _ 15.10 Prai -

ve bir daha • Valı Berlin - 20.15 Ham 
Ne marefll Smigli • Riç, 1 - J. Straau • Vi:rana or • - 21 Vi:rana. 

manlarmm efAneai ORG KONSERLER! 
ne de albay Bek, hiç bir Vala KOROLAR : l.lO Frad 
aman müzakerelerde bu • l4.l5-l4.SO MUZlK (Dana mil fart - 1.15 Kolon:ra 

ziii • Pi.) 8.30 Llypziı - 9.30 )il 
lunmaktan kaçınmamıı, ge ıa.so Proıram · nib - ı 1.30 Llypziı. 
ri durmamıtlardır. Her i • lİ.35 MUZIK (Danı miizili • HAFİF MUZlK: 12 B 

PL) - 11 Doyçlandzender 
kili de daima milzakerele- 19.05 Çocuk uati 20.15 Kolon:ra, Viyana 
re baaır olduklarını söyle· 1U5 TURK MUZlGt (Faul PLi4x H•:aguNfERLERt : 
mitlerdir. Her ikilinin de He)'etl) Llnzis - 8.30 Vi--20.10 N~eli pWdar - R. .. ... ,_ 
kabul etmedikleri ve kabu· 20.15 MUZtK (Valiler) w..- Llypaiı - 14 Bet 

- 11.15 Vl:rana. 
le yanqmıyacakları ıey, 20.30 Memleket uat ayan, •· HALK MUSlKlSl: 1 Br., 

Jana ve meteoroloji haberle-Danzig'in kayıtsız, prtsız ri. lav - 10. 15ViYaDa - ı 
llilnib - 18.30 Viyana. 

lüyh'a avdeti hususundaki 20.45 TURX JIUZtGl : 22 Bratialava (Sipn ot 
alman talebidir. Bl:Syle bir Olm:ranlar : Radife Neydik. lreatraaı) 23 Bwfapewte 

Sadi Hopea, pn orlrestruı). 
aaldırpnlığa kartı Polon- Çalanlar: Retat Erer, Refik DANS JIUZlGl: IU6 B 

buhranlı umyJvda ~ JIH~~IW~JMl&4-~F;;enuı~~· .;;K'lmal;;..:H~i~yu~l ,:;B~-...-..-.._,..._,,...., _ __,~ 
P.1'-~ ' 2-Rakım • Uışak şarkı D anzig'de Bay Fon • 

lC:I &U VVlrgcvoO--

ettifi nutuk, içinde vuzuh 
bulunmam11ına rağmen. 
Avrupa'daki gerginliği bir 
miktar daha arttınnıt. fa
kat gene eon aözil Bay 
Hitler'e bırakmıftır. O, ııe 
zaman söyllyeceği belli ol
lfly&n nutkunu söyleyin -
ceye kadar Forster'in 
..Dan.ıiı'in hUriyete ka· 
vupnak ve Rayh'a dönmek 
uati yalandır" ıektinde 
arfettiii cUmlenin ve "his 
danzigliler Flirer'den ıele· 
cek her tilrlll emirlere kar
tı yapacafmm vazife bun· 
tara itaattir" yollu vlitle--
rinin mlnhı tam olarak 
anlqılamıyacaktır. 

Bu nutuk bütün kabaha· 
ti lehlilere yüklemefe al· 
rqmakta ve serbest tehrin 
aon zamanlardaki tarihini 
battan qağıya tahrif et· 
mektedir. 

Bay l'onter'in bayle 

tün. IJ~'am'ırmaması Jaı:un '° DaQia'in zorla alınmuı, (Bana hiç )'&kıf1D1yor) 
gelırdı. Fal.Lıt bunun nere· il takil 1 h devletinin s-Uttak müstezat (Hu • 
den ve hangi kaynaklardan m • e retle ba 1eı» ) 
ilham aldıfını tahmin et • mihverin bir baflancıcı de· 4- Şemaettin Ziya • Uaak 

mek de o kadar mtitkill ol· mek olduğuna kani bulu
mu& ıerektir. Bu nutukta- nan Avrupa'daki dost 
ki bir takım batibane cilm- devletler de müıterektir • 
lelerin izahı ve terbi Bay 

'--1 A ı. ler. Hitler•e aıuıyor. rtı.., o-
konuıtuktan eonra bunla
rın mUukere yolunun açı· 
lacalma mı, aetbeat ıehrin 
zorla zaptına mı, yani sul· 
ha mı yoksa harbe mi de
Wet ettifi anlatılacaktır. 

DUn akpm söylenen nu
tuk. bay Fonter'in mıllet· 
leraruı bir ehemiyeti haiz 
olduğundan dolayı değil, 

bunun hemen Hitler'den 
duyduklarını ve aldıiı il· 
bamları tekrarladığı ve 
battl ıeçenlerde Berhtea
pden'de ftlrerle &6riltttl -
tünden dolayı mühim te-

Fonter'in bu nutku 
için anceden Wi 

derecede zemin de hazır • 
lanmıttır. Daha önceleri, 
alman guetleri, Polonya'• 
dan ziyade Fransa ile bil • 
yilk Britanya'yı istihdaf 
eden bir takım propapn
dalarda bulunmuılar. bu i· 
ki devleti Damlı yilziln • 
den bir harp çıkarmak is
temekle itham etmiılerdL 

Bundan daha çılcınca 
bir yalan ve iftira olamaz. 
Kont Ciyano'nun Fon Ril>-

bentrop'la g6rilpnek Uzere 
hareket edecefi haberi de 
I>anzla'deki bu toplantı • 
dan bir kaç uat sonra gel· 
mittir. 

Her ne kadar bu hare • 
kette tehditkar bir kıkk 
vana da balyan nilfuzu • 
nun daha fazla itidal ve 

lhtiJ'at tavsiye edeceti de 
udılur. 

Haftalık bir leh mecmu• 
uında Polonya'nm Dan • 
dı'deki hakları tanınmı -
,acak olursa bundan harp 
çıkacaiı hakkında çıkan 

bir yazı alman guetelerin· 
de koa kocaman bafbldarla 
yazılar yazılmuına sebep 
olmuıtur. .Dan.zic Lehis • 

belinnitti. 
AnhlYanı 

tan'ın malı defildlr. Bu 
raaı serbest bir tehir 
Bunun Lehistan'la 
,umrUk hududu vardır 
burada Uman ve demiry 
lan müıterek bir kon 
dbi bulunmaktadır. 
Polonya'nın hakların 

bahsedilirken kudedil 
bunlardır. 

Lehiıtan'ın aerbest 
tehir olarak Lebiıtan'a b 

denia mahreci kalm1sı. 
memleketin hakkı olan · 
tiklAlln mahfuziyeti 
mından pyet lilzumludu 

Bay Fonter nutkuıı 

ll:Sylerken bu basit haki 
ti ıözden uzak tutmuıtut-

- Daily Telegraplı -

- Küçücük luaynnl dedi. Fakat inaaa ne ka· 
dar ..m,_ı 

Antavın yeni bir laz çocaiu dtlnyaya setlna ._... n. 
SolanJ •• Jilber'• dair komqmaktadır:) 

pkmaama müaade etmiprm11f. O kapp da Pula9. 
e l'elclili pmer kıyametler kopayoftlnll. Hiç Wr 
arkadapna ptmeüne razı olmap1'11111f. Cip ....... 
tini ileri aüriiyorm11f. Fakat bahwl Çok knk•~ 

B o y o K A K R o M A N 1 

Mariyan'm ,......_ ayrılmak iateaü,.-da. A· 
partımamn sik1ineti, llımlMnm •Jdmblı. ~ 
yan'm kendi elleri yamnclald elleri ona olduiu yer
ele alakoyaJ'OI', naaıl .--.. ucaklafı ~ a
J"llhına, banlar da ona ._. ...... ~,.-da. A.r
bk hiç Wr ........ JOkta. Kalbinin Ç&l'plfl aükU. 
hulm"fhı. E..U.'i tekrar sörmedea yapmak t.a ka· 
clar kolay mı idi? Biru ....... hula balucmm ken
diaiai kapı .ı...., edecefini hili,.-da. MariJan'a 
IOlndda. Yanafım oaa cıplak omma berine bu
bnıwcla. adam. 

Söriail keati. 5oara maktu .............. 
rtıtüJeriai clialecli. 

- Flltma udı ...... ı ... Ah bari yana ortabfa 
bir aerialik çökse!.-

- Peacen:ri kapayayım mı, iatipr maa-aa? .. 
- Fakat peacere ele kapalı olana imaa ho-

falayor. Çocak iyi örtülü delil mi 1 Bir ;rerine rib· 
l'ir iıl......U.I 

- Ha:Jll' ha:Jll'.. Gayet iyidir vasiyeti! Rahat 
ayayorl 

Sonra Mariyan'm yere clüten bir elifhai alarak 
IOl'Clur 

-Ba .. ba? 
- Betik örtWI 
Fakat C9Yap heldememitti. Rial'lrm Priiftü· 

ıündea koakG)onla. Ne mithit Wr f.rtma idi bal 
.... ... ....... plmuyac:aflmf" diye •itin· 

&(AmaE.U.- .......... ) 
~, ... .,. .. ~ .. : 

Y C1SC11N lrw Nimirowlıl -44- Çeoiren: Miimla Failı FENiK. 

- Bir aa nel ayala kalkm•k, clolqmak. So
kaia Pn-•k iati;roram. Gariptir, fimdiye kadar 
his Wr we=aa .. kadar luayat anuu hiaaetmemit
tima. B-ıa. a-sliktea kalma ı.kiyelerl Arada ..... __ .. _ --.,_,. 

lkiaicleRlbllar. 
AntaYaa ikW ipa ele ihtira anlarmm ıeçme

diii kaaaatWe Wlı ....... ,... ... difecek y&f" 

ta defileli; belki ildll de ..._ tok aaım aeneler, 
bilmeden q1a al'lpOlıldu, - takip edeceklerdi! 
Fakat artık ikinm • WılWrl .... bqı ne ıab
raplan, ne de biribirl...._ alaemk anlderi 
vardL Bu, bitmitti. 

Antuvan bir .. Y eö71...U. G«ha.lel• 1aap. 
ta ait vakalan delil de, daha iMe, daha derin 
.. yler konUflll&ia batladddan H••• ............. 
ukmbb, müauebetaia Wr luava laud olG)'unl& 
Fakat saten onlar da ba piti ......ıar -.We 
darmaktan çekini1orlardı. Tıpla içeri ıirilmeai ya
sak olan Wr oclanm kapıunda ilDİf pbi, tereddüt 
ediJ'Ol'lar, awu,wtar, l&oıkU)orlar, ...,. a.ı dö
..,..._, w •...,_ birkuvla, ........ 

bayaf'ı vakalanna iltica ediprlanlı. 
- Anneaia çocllk için .... bir aepet ~il·· ..... 
- Ha, eYet, ı-.t fin - buraya seldiiin

d- Nna hiç ............... Sisin ca•maı ukma· 
dı ya? 

- Yalna dedi ki, t.a ~ ._...._ tok ben· 
aiyor. Büyütmek sor olacak!" 

Soma ela "eler karakterleri de beaai,.na..." 
diye ilave etti. 

bdai de sillJ'Ol'larcb. Sen üerincle çok tiddet· 
1i bir flrtma vardL 

- Y almur hqladı 1D1? 
- Hayır. F.Ut eli lmlafmdaclır. 
Huta balacı kaPlri .-.ı 
--Çocaia ....... seldim. Sisin oclana41a çok ............. 
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aJaUı -·-- ft hdr.U. GUJl"l-•Y 
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Yaiııwa an siriiltlai IDithitti. Binı.irlerine da
lua ~ ,..Wafblar. Ba nhti siriilti anamda çok 

pıknid•n kqmqtaklan aösler, daha doetca, daha 
tatlı ..... iyonla. 

Hata Hlucıclan, Jiai defitecek bnapeclen, 

Martea'm naiyetinclen hahsettiler. (Marten artık 
Mariyan'm aiairine clGk -G)'Onla. Cayet i:ri hir 
himnetci idi. Fakat ona da keacline mahsas uabi· 
yeti vanlL idare etmek IU..dı. Bilhaua Mariyan'· 

m -~ tahamnriil eclemi;ronla. Fakat 
Mariyan ona lmmıJ'OI', hilllda oadald ba tebeddiil· 
le alay ediyor, eileaipnla.) aoara çocalım kime 
..... ediliai ......... ettilw. 

- Cöaı-inia ...... tapla .......... ıhl.-1 
Maripnl Ha .......................... , ,,_ 
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TAKAS iTiLAFLARI 

Umumi nüfus 

sayımı i~in 

haznhklar 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi v 

Mü5külala karıı ahnan tedbirler aynen neşrediyoruz 
Giresun, 19 a.a. - Dün yeni f • ndık 

mahsulümilzden ilk parti 475 çuval 
fındık içi Tarı vapuruna merasimle 
yükletilmiştir. İlk yükleme gününü 
fındık bayramı olarak kabul eden Gi
resun, bu münasebetle sabahleyin baş 
tan başa bayraklarla donanmış li -
mandaki Tarı vapuru da alay bayrak
larını çekmiş bulunuyordu. Saat 9 da 
Al Atlastan ve ipek kordelalarla siıs
lenmiş dört çuval önde şehir bandosu 
bulunduğu halde şehirde dolaştırıl
mıstır. 

Kliring itilafında alacak için esas 
İttihaz edilen paranın rayici haki
ki kıymetinin fevkinde tutulmuf o
lursa bu takdirde idhalat tetvik, ih
racat tahdit edilmit olur. Döviz 
takyidatına tabi memleketlerde pa
ranın istikrarı hakkında zihinlere 
şüphe vermemek maksadiyle mem
leket parası, resmi kıymeti dUııüne 
dütmüt olduğu halde resmi kıymeti
ni muhafaza eder gibi tutulduğu 
nıüddetçe buralarda bir takım ba
kaya teraküm etti ve kartı memle
ket veya memleketlerin ihracatcıla-
1'1 alacaklarını alamaz oldular. 

Kliring usulünün bathca mahzur
larından birini tetkil eden bakaya 
terakümündeki bu amilin tesirini bi
raz daha tavzih edelim. Bakaya na· 
sıl teraküm ediyor? Dövizi zayıf bir 
ınemleket ile serbest dövizli bir 
nıemleket (mesela Türkiye ile ln -
giltere) kartı karfıya kliring ~ü~a: 
aebetlerine girince serbest dovızlı 
nıemleketin ihracatcıları matlubla -
l'lıu kliringden istifa edeceklerini 
düıünerek kartı memlekete boyun.a 
ınal göndermeğe batlarlar. Takyı
data tabi memleketin idhalatcıları 
da eskiden döviz fikdanı dolayıaiy
le getirtemedikleri mallan kendi 
ınemleketine ucuzca idhale müsa -
raat ederler. Böylelikle dövizi zayıf 
ınemleket bir çok mal idhal etmiı, 
bunlarm bedellerini serbest dövizli 
memlekete borçlanmıt olur. Halbu· 
ki dövizi zayıf bir memleketin ihra
catcıları nazarmda kliringli memle
ketlerin artık cazibesi kalmamıştır. 
Ne için? Milli paranın kıymeti yük
sek tutulmuf olduğu için ecnebi dö
viz olarak tahakkuk eden matlubu· 
nu ihracatçı milli paraya tahvil e • 
dince eline nispeten az para geçer. 
Bunun için memlekette ihracatcılar 
ihracat yapmak üzere kliringsiz 
memleket ararlar ve kliringli mem
leketlere ihracat yapmaz olurlal'. 
Halbuki bunların ihracat yapmala-

rma ait borçların, bakiye 30 unu da 
ya o memlekette veya başka mem
leketlerdeki mali düyunun tesviye -
sine tahsis eder. İzahtan müstağ
ni olduğu veçhile hem takas ve 
hem tediye itilafları mukabil mem· 
leket ihracatçılarının aleyhine ve 
zararmadır. Hiç değilse ticari mü • 
badeleleri durdurmak için akdedi -
len bu nevi itilafların, döviz verme
ğe razı olan memlekete mensup ih
racatcıları aleyhindeki haksızlığı 
mümkün mertebe telafi için mali 
matlubata ayrılan yüzdeler müm -
kün olduğu kadar dun miktarda tu
tulmağa çahtılmaktadır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 1940 
senesinde yapılacak olan umumi nü
fus sayımının hazırlıklarına başlamış
tır. 

Nüfus sayımı ameliyesi, İcra Vekil
leri heyeti karariyle memleketin zirai, 
sınai, ticari faaliyeti hakkında malu
mat toplatılmasına da teşmil olunabi

lecektir. 
İstatistik Umum Müdürlüğü bu se

ne içinde tecrübe sayımları yapmak 
için tetkiklerde bulunmaktadır. 
Halkın cevap vermiye mecbur ola

cakları suallerle, binalara numara ko
nulması gibi nüfus sayımının netice
sini temine matuf bütün tedbirler is
tatistik umum müdürlüğü ile Dahili
ye Vekaleitnce tesbit ve talimatname
lerle tayin olunacaktır. 

-20-

YukarilCi (A, B ve C ) fıkralarına 
dahil olup da daimi olarak Ankara'
da bulunan memurlardan halen yal
nız müstahak oldukları derece maa
şına zamimeten bu maaş ile kadro 
maaşları arasındaki farkı ücret ola
rak almakta bulunanlara muvakkat 
tazminat verilmekte olduğundan, bu 
memurlara bu kanunun neşrinden e· 
vel verilmekte olan muvakkat tazmi
natların gene aynı miktarlar üzerin
den verilmesine devam olunacaktır. 
Bu madde şumulüne giren ücretli 
memurlardan muvakkat tazminat al
mıyanlara bu kanunun meriyetinden 
sonra da muvakkat tazminat verile-

ücret alan bir memurun muvakkat 
(2) inci madde mucibince girebilece
ği ücret derecesini tesbit ediyorsak; 
yeniden ücretli bir vazifeye tayi.n 
edeceğimiz evelce ücret almış bır 
kimsenin de aynı esas dairesinde ve 
fakat yüksek tahsil görmiyenlerin 
4 senede bir ve yüksek tahsil gören
lerin de üç senede bir terfi edebile
ceklerine göre alacakları ücret dere
cesini tayin etmekliğimiz icabeder. 
O zatın bu sutetle bulunacak ücret 
derecesile tayin olunması caizdir. 
Şu kadarki yukarıda izah edilen şe
ki ide bulunacak derecenin ücret 
mıktan, o dereceye tayin edilecek 
kimsenin evelce son olarak aldığı 
ücret mıktarından fazla ise, bu tak
dirde kendisinin yeniden tesbit edi
len derece ücreti le değil; en son 
aldığı ücret mıktarile tayini yapıla
bilir. Şayet bu zat maaşlı bir kadro
ya tayin edilmek isteniliyorsa, tes
bit edilecek ücret derecesinin bir 
aşağısındaki derece maaşile tayini 
kabildir. 

-Bunu takiben saat 10 da ticaret o
dası önünde bandonun çaldığı İstik
lal marşı ile törene başlanmış, söyle
nen nutuktan sonra bu yıl fındık balı· 
çesini iyi imar etmiş ve harmanını 

güzel yapmış ve fındığını kuru ve te 
miz olarak hazırlamış sekiz köylü 
müstahsile ticaret odası salonunda 
vali tarafından yüzer lira mükafat 
verilmiştir. 

rma kartı kliring memleketi veya 

aı, yani .;' ıemlcketeAveya ~emre·. 
ketlerde kliringe para yatmamasmı 
o memlekette ihracacilarm matlub-
larını istifa etmemesi, edememesi 
demektir. Bundan batka serbest dö
vizli fakat kliringli memleketlerde 
(nıesela Fransa) yeni zamanların i· 
cadkerdesi olan kontenjantınanlar· 
da idhalatı tenkis eder, yani ibra -
catcılara kratılık para ihzar edecek 
kHringlere para gelmesine aynca 
mani tetkil ederler. Bu suretle ba -
kaya teraküm et'tikçe eder. 

Taraftarları kadar aleyhtarları 
da olan hususi takas usulünü doğu
ran amillerden biri de bu haldir. Bu 
hale çare olmak Üzere kliring tatbi
katında tahvil rayici olarak memle
ket parasına hakiki kıymeti esas it
tihaz edildi. Fakat bu tedbirde ra
yiç temevvücatından mütevellit mu
hataraların borçluya mı yoksa ala· 
caklıya mı ait olacağı gibi pürüzlü 
bir mesele ortaya çıkarıyordu. Bu 
pürüzü de halletmek üzere bazı iti
li.fnamelere hükümler vazedildi. 

Kliring itilafları tatbikatında en 
birinci ve en büyük dert ihracatçıla
rm matlublarını istifa hususunda 
maruz kaldıkları teahhürlerdir. Bu 
teahhürleri tamamen değil, fakat 
kısmen olsun izale edebilmek için 
ihracatcıların müterakim matlupla
n mümkün olabildiği kadar iskon
to mevzuu ittihaz edildi. Zemin ve 
zamana göre bilhaaaa bankalar mu
ayyen bir faizle veya hiç faiz ara • 
makaızın, hazan kendi kar ve za
rarlarına ve hazan devletin kefale
tiyle bu matlubatı sahiplerine tesvi
ye etmit ve kliring müessesesinde 
kar§ıhk tekevvün ettikçe kendi ala
caklarını istifa etmi§lerdir. 

Emtea mübadelatından müteve) -
lit ticari borçların yanında bir mem
leketin diğer memleket veya mem
leketlere tediye mecburiyetinde bu
~wıduğu düyunu umumiye mürette· 
batı. vapur navlunları, bir takım 
komisyonlar, talebe, hasta masraf
ları, sigorta bedelleri ve bunlara 
mümuil bir çok mebaliğ vardır. 
Rwılara gayrı ticari veya mali dü
,yun veya matlubat denilir. Harici 
ticaret fazlasından ba§ka döviz me~ 
nabiine tamamen veya kısmen ma • 
lik olmayan memleketler için bu 
ka.bil mali düyunu da harici ticaret 
fazlası meyanında ödemek zarureti 
kendini gösterir. Hem takas hem te
~ye itilaflarının hikmeti vücudunu 
ı~te en ziyade bu kabil memleket· 
1erde bu kabil mali düyun te§kil e· 
eler. Borçlu memleket karşı mem • 
lekcte R:Önderdiği 100 liralık emtea
dan mesela 70 lirasını idhalatçıla-

Tam kliring ve hem kliring hem 
tediye itilaflarındaki külfet, masraf 
ve merasimin mütkülatını mümkün 
olduğu kadar tahfif için tam tediye 
itilaflarına abş vuruldu, tam tediye 
itilaflarında merasim ve muamelat 
binnisbe daha basit göründü. Bu şe
kil itilaflar son zamanlarda bir az 
daha taammüm eder görünmekle 
beraber gene tenkide uğramaktan 
hali değillerdir. ikisinin de paraları 
takyidata tabi iki memleket arasın
da pek de mahalli tatbik buluna • 
mayan bu sistemde, parası zayıf 

memleketin, eline geçen dövizleri 
asıl mahreci olan memlekete değil 
de daha ba§ka memleketlere tahsis 
etmesi bilhassa göze batmaktadır. 

M. L. 

B. Löbrön Majino 

halllnı gezdi 

mez. 

Nüfus sayımı işini yapmak üzere 11. inci muvakkat madde: 
memlekette okur yazar her şahıs; va- 3656 sayılı teadül kanununa bağlı 
li, kaymakam, ve nahiye müdürleri ta- (l) numaralı teşkilat kadro cetvelin· 
rafından kendilerine verilecek sayım deki memuriyetlerden 1939 mali yılı 
ve kontrol memurluğu vazifesini ka- zarfında mevkuf tutulacaklar kanu
bule ve gösterilecek usuller dairesin- na bağlı (3) sayılı cedvelde gösteril
de bu işi yapmıya mecbur bulunmak- miştir. 
tadırlar. Bu (3) sayılı cedvel 1939 mali yılı 
Sayım işlerinin temini için icabe- zarfında, bu yıl muvazenei umumiye 

derse bir haftayı geçmemek üzere kanununa bağlı (L) işaretli cedvel 
mektepler tatil edilebilecektir. değil, mezkur (3) sayılı cedvel tatbik 

Memleketin asayiş ve inzibat işle- edilecektir. (3) sayılı cedvelde yazı· 
riyle adli takibatın yapılabilmesi, ve lı olan memuriyetler mevkuf tutul
sıhi ve umumi hizmetlerle yüksek ik- duğundan, 1939 mali yılı içinde bu 
tısadi işlerin bozulmaması için nüfus kadrolara memur tayini caiz değil -
sayımı memurluğundan istisnası icap d' 

ır. 

eden hakim, memur ve sair şahıslar 1940 mali yılı ile müteakip yıllarda 
İcra Vekilleri heyetinin kararlaştır- mevkuf tutulacak memuriyetler ise, 
racağı esasları dairesinde valiler ta- gene tealluk ettikleri muvazeneyi u
rafından tesbit ve tayin olunacaktır. . mumiye kanununa bağlı (L) işaretli 
Sayım memurluğu vazifesini mak· cedvelde gösterilecektir. 

bul bir mazerete müstenit olmıyarak 
kabul etmiyenlerle sayım işleri hak· 12 inci muvakkat madde: 

Metz, 19 a.a. - Fransa reisicümhu- kındaki talimatname hükmüne m1;1ga- Kanun ve izahnamenin (23) üncü 
ru Löbrön refakatinde Metz askeri yir harekette bulunanlardan 5 liradan maddelerinde zikrolunduğu veçhile 

25 liraya kadar ve sayım memurluğu- h k b" ı· 'd 1 ı h " 'd kumandanı general Loiseau olduğu f . k mül a utçe ı ı are er e ususı ı a-
na tayin olunanların bu vazi eyı a- reler ve belediyelerde bu kanun hü-

halde dün Majino hattını ziyaret et - bul etmelerı'ne ma'nı' olanlardan 10 li- d k kümlerine tabi iseler e anunun 
miştir. radan 50 liraya kadar hafif para ceza- (12) nici muvakkat maddesi bu ida-

Thioville mıntakasındaki tahkimatı sı alınacaktır. Bu cezalar sayım yapı- relerin halen meri olan teşkilat kad -
gezen Löbrön bu mıntakanın geçil - lan yerin en büyük mülkiye memur.u rolarının yeni kanun hükümlerine 

. +-•ıl1 ,., A ... ,., t Prtin olunacak ve aleyhı- 6~ ... eh.eli\ ad.\lince y e kadar tatb ikine 
. . R . . .. ı.: b d ·~· a ,.,..._~ ne ı ıraz ve emyiz edılemıyecektır. d k d. 

mıştır. eısıcumııur ura aKt S><er - . evam olunması abul e ılmiş bulun 
Bu para cezasını vermıyenler bak-

lerin yaşayış şartlariyle de alakadar kında en büyük mülkiye memurları makta ve mülhak oütçeli idarelerin 
yeni kanun hükümleri dairesinde tan 

olmuştur. tarafından cümhuriyet müddeiumu- zim edilecek teşkilat kadrolarının da 
Mumaileyh bundan sonra tatilini '!!iliğine yazılacak müzekkere üzeri- en geç 1 teşrinisani 1939 tarihine ka-

geçirmekte olduğu Mercy - Lehaut'ya ne sulh m<thkemesince ceza görenle - d B M' ll M ı· · l 
avdet etmiştir. 

Tatillerini Almanyada geçirecek 
italyan işçileri 

Roma, 19 a.a. - Şimali İtalya'nın 

muhtelif eyaletlerinden 1715 işçi dün 

hususi trenlerle Viyana, Münih Nü -

renberg'e hareket etmiştir. Gidenler 

senelik tatillerini geçirmek üzere Al

manya'ya gönderilen endüstri işçileri 
nin onuncu partisini teşkil etmekte -
dir. 

Feci bir kaza 

Londra, 19 a.a. - Geçen salı gunu 
Suffolk kontluğunda kain Stradishal 
askeri hava meydanında bir tayyare 
bombası infilak etmiştir. Bir kaç tay
yareci yaralanmıştır. Bunlardan biri 
dün hastanede ölmüştür. 

Sırp - Hırvat 
anlaşması 

Londra, 19 a.a. - News Chronivcle 
gazetesinin Yugoslavya hususi muh~
biri, Blede de başvekil B. Tsvetkovıç 
ile görüşmüştür. 

B. Tsvetkoviç ingiliz gazetecisine 
şu sözleri söylemiştir: . 

Yalnız Yugoslavya'nın menfaatlerı 
için değil fakat bütün balkan yarım a
dasının menfaatleri için de bu derece 
hayati olan bir sırp - hırvat anlaşma -
sının pek yakında imzlanacağı kanaa
tindeyim. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

Yeraltı Hakimi 
25 kısım tekmili birden 

Seans saatleri 10 - 1,30 - 4,45 

Gece saat 9 da 

Namuslu kadın 

ve yeni jurnol 
Tel: 2193 

rin kendileri celbedilmeksizin her bir 
lira için bir gün hapsedilmelerine ka-
rar verilecektir. Müddeti bir ayı ge
çemiyecek olan bu karar temyize tabi 
olmıyacaktır. 

Sayım için lüzumlu tahsisat, umum 
müdürlük bütçesine konulmuştur. 

4 - 10 uncu derecedeki umum müdür
lük memurlarından olup nümerotaj ve 
sayım işleri münasebetiyle hariçten 
vazife alacaklardan 10 ve 9 uncu de-
recedekilere ikişer, ve daha yüksek 
derecedeki memurlara birer maaşın 
tutarını geçmemek üzere İcra Vekil-
leri heyeti karariyle ikramiye verile
bilecektir. 

Yeni sayımın günü henüz tesbit e
dilmemiş olmakla beraber kuvetli bir 
ihtimale göre 940 ilk teşrinin ikinci 
ortasına rastlıyacaktır. 

Bir afiv 
Ölüme sebep olmak suçundan Eski

şehir asliye ceza mahkemesince bir 
sene hapis ve 30 lira ağır para cezası
na mahkum edilen ve hastalığından 
dolayı hapis cezasının yerine getiril
mesi geri bırakılan Eskişehir Kurt ki
remit ve tuğla fabrikası sahibi 1290 
doğumlu Kurt Sait Kopanın hastalı
ğı adli tıp meclisinin raporları ve vi
layet idare heyeti mazbatası dolayı • 
siyle suçunun affini mucip olacak şe
kilde olduğundan affi, Vekiller He
yetince kararlaşmıştır. 

Hatay Maarif Müdürlüğü 
Hatay Maarif müdürlüğtine 80 lira 

aylıkla Sıvas Maarif Müdürü B. Ri • 
fat Necdet Evrimer naklen tayin edil
miştir. B. Rifat Necdet Evrimer eski 
go.zeteci muharrirlerden, ve kıymetli 
maarifçilerimizdendir. Arkadaşımıza 
yeni vazifesinde muvaffakiyet temen
ni ederiz. 

Hakkari ve Yozgat 
defterdarlıkları 

Hakkari defterdarı B. Vehbi Akka
ya'nın Yozgat ve Yozgat defterdarı 

Hüseyin Gürkan'ın Hakkari defter -
darlıklarına naklen tayinleri tensip 
edilmiştir. 

ar üyük ı et ec ısıne sunu • 
ması icap etmektedir. 

Hususi idarelerle belediyelerin ge
ne 3656 sayılı kanun hükümleri dai
resinde tanzim edilecek teşkilat kad 
rolarının da kezalik en geç 1 teşrini
sani 1939 tarihine kadar İcra Vekil -
leri Heyetine takdim edilmesi lazım· 
dır. Bu dairelerin bugünkü kadrola
rında yapılacak tayin ve terfi mua
meleri de yeni kanunun esasları dai
resinde icra edilecektir. 

İcra Vekilleri Heyetince varidat
ları müsait görülmiyen belediyeler 
tanzim edecekleri teşkilat kadrola
rında kanunun (23) üucü maddesine 
müsteniden (15) inci derecenin du
nunda memuriyet ihdas edebilecek
lerdir. 

13. üncü muvakkat madde: 

Kanunun ve bu izahnamenin (12) 
inci maddeleri, 3656 sayılı kanunun 
meriyet mevkiine girdiği tarihten 
sonra ücretli vazifelere ilk alınacak 
memurların tayin ve terfi şekillerini 
irae etmekte; muvakkat 2 inci mad -
de de. 8 temmuz 1939 tarihinde üc -
retli vazifelerde çalışanlar hakkın
da yapılacak muameleyi göstermek
te ve izahnamenin (9) uncu muvak
kat madesi dahi, 1 Eylül 1929 tari
hinden önce maaşlı Devlet memuri
yetinde bulunmuş olanlardan 3656 
asıyılı kanunun meriyeti tarihinden 
sonra yeniden maaşlı ·memuriyetlere 
alınacakların tabi tutulacakları mu
ameleyi izah eylemektedir. 

8 Temmuz 1939 tarihinden evel 
ücretle isdihdam edilmiş ve fakat 
kanunun neşri tarihinde vazife ba
şında bulunmamış olanlardan (2 inci 
muvakkat maddenin (D) fıkrasına 
dahil olanlar hariç) 8 Temmuz ta
rihinden sonra tekrar ücretli veya 
maaşlı bir vazifeye tayin edilecekle
rin girebilecekleri maaş veya ütret 
dereceleri ise bu muvakkat (13) ün
cü maddede yazılıdır. 

Bu madde hükmüne göre; 
8 Temmuz 1939 tarihinden evel 

ücretle isdihdam edilmiş ve fakat 
3656 sayılı kanunun meriyet mevki -
ine girdiği tarihte vazife başında bu 
lunmamış olanların 8 Temmuz 1939 
tarihinden sonra alınabilecekleri ma
aşlı veya ücretli dereceler, 3656 sa
yılı kanun hükümlerine ve tahsil va
ziyetlerile geçmiş hizmet müddet
lerine göre tayin edilecektir. 

Nasılki 8 Temmuz 1939 tarihinde 

14. üncü muvakkat madde: 

3655 Sayılı kanunun (15) inci mad 
desi, ücretlilerden Ankarada bulu
nanlara almakta oldukları ücret dere 
cesinin bir derece dunund~ki maaşlı 
memurlara verilmekte olan muvak -
kat teminatın maaşlılar hakkındaki 
umumi hükümler dairesinde tedi
yesisini amirdir. Yalnız 3656 sayılı 
kanun. 1939 mali yılı bütçesi çıktık
tan sonra kabul buyrulmuş olduğun
dan, ücretlilerin muvakkat tazmina
tı için bütçede ayrıca tertip açılma -
mıştır. 

Binaenaleyh ücretli memurlara ve
rilecek muvakkat tazminat 1939 ma
li yılı içinde ücretlilerinin taalı.1k 
ettiği tertipten tediye edilecektir 

1940 Mali yılında ise bu cihet büt
çelerinin tanziminde nazarı itibara 
alınacağından, ücretli memurlara 
1/ 6/ 1940 tarihinden itibaren varilme 
si lazım gelen muvakkat tazminat 
büt~clerdeki tertipi mahsusundan 
verilecektir. 

15. inci muvakkat madde: 

Bu madde ile konulan hüküm 3656 

sayılı kanunun neşrinden evel yurt

ta yüksek tahsilini bitirdikten sonra 

ecnebi memlekette de aynı tahsili 

yapmış veya yapmakta bulunmuş o

lanların ilk terfi müddetlerinin ikin
ci tahsil müddeti kadar kısaltılaca-

Ticaret odasındaki bu merasımı 

takiben fındık çuvalları bütün me -
murin ve halkın i§tirakiyle iskeleye 
getirilmiş ve mıvnalc>r.ı yiiklet ilerek 
Tarı vapuruna ~btürülmii§tÜr. 

Vapurda, bu ilk parti fındığı yük
lemiş olan firmalardan fındık tarım 

satış kooperatifleri birliği tarafından 
altmış kiji!il;: bir ziyafet vcrilmişur. 

Fındık fiyatları 

Fındık tarım satış kooperatifleri 
birliği, on yedi ile on sekiz kuruş a
rasında satılmakta olan fındık fiyat -
larını ortakları lehine yükselterek 
bugünden itibaren ortaklarının geti
receği tombul fındığı 21, sivriyi 20, 
birinci kalite badem fındığını 20, i -
kinci kalite badem fındığını da 19 
kuruşa almıya karar vermiş ve bunu 
ilan eylemiştir. 

Tarım satış kooperatifleri birliği· 
nin bu güzel kararı, bütün müstahsil· 
leri sevindirmiştir. 

lan derecede geçirdikleri müddet 
bir derece yüksek maaş vermek için 
geçirilmesi Jazımgelen terfi müdde
tinin hesabında nazarı itibare alın

mıyacak ve 8/ Temmuz / 1939 tari

hinden itibaren yüksek mektep me

zunu olanlara bir derecede altı sene 
ve yüksek mektep mezunu olanlara 
bir derecede altı sene ve yüksek 
mektep mezunu olmıyanlara da ke

zalik bir derecede altı sene kaldıkla

rı ve ehliyetleri ve sicilleri itibarile 

terfie hak kazandıkları halde kadro

da münhal yer bulunmamasından d o

layı terfi edemedikleri takdirde her 

derecede bir defaya mahsus olm" k 
ğına ve ancak ikinci tahsil müddeti üzere bir üst derece maaşı verilecek
ne olursa olsun ilk terfi müddetinin tir. 
üç seneden fazla, kısaltılamıyaca-

Meriyet ve icra maddeleri ğına mütedairdir. Bu hükme naza
ran· 

A' y tt ··k k t h ·ı· · ·k MADDE : 28 - 3656 Sayılı kanu-- ur a yu se a sı ını ı _ 1 b . . 'h' d 
1 tt.kt b' b' 1 nun esas iti arıle neşrı tarı ın e tat-ma e ı en sonra ecne ı ır mem e- . . . . . 

k tt d lA 'k' "dd tl bık mevkııne gırmesı kabul olun-e e e mese a ı ı sene mu e e . 
t h ·ı· la b' k' muş ısede maaş derece, asıl ve emsa-

aynı a sı ı yapmış o n ır ımse- ı . . 
· 'Ik d f · t t · · d lı hasıllarında yapılan tadıl dolayı-

nın ı e a memurıye e ayının e . 
· b'l - · d d ('lA t h ·ı -· sıle maaşlı memurların maaş tutarla-

gıre ı ecegı erece e a ı a sı gor- .. . 
·· ld - ·· ) b. k ld k nnda vucuda gelmış olan fazlalık 

muş o uguna gore ır sene a ı - . 
t .. t d t f' · u··m ların, ücretlılere varilecek mu vak-an sonra us ereceye er ıı m - , . 
k .. d'" kat tazmınatın 1/ Eylül / 1939 tari-

un ur. h' d . 'b . 
B - Kanunun neşri tarihinde ikin- ın en ıtı aren tediyesıne başlan-

ci tahsili yapmakta bulunanların bu ması ve ücretli memurların 3656 sayı
madde hükmünden istifade edebil- lı kanun hükümlerine göre tasnif 
meleri ikinci tahsillerini ikmale mü- edilerek girebilecekleri derecelerin 
tevakkıftır. tayini için bir zaman kabul edilmesi 

C - Kanunun neşri tarihinde ec
nebi bir memlekette ikinci yüksek 
tahsilini yapmakta olan kimsenin 
uhtesinde bir memuriyet varsa bu 
memurun bu madde hükmünden is
tifade edebilmesi (B) fıkarasında 
tasrih edildiği veçhile tahsilinin ik· 
mal ile meşrut olmakla beraber ilk 
dahil olduğu memuriyet derecesinde 
de terfi görmemiş olmasına müte
vakkıftır. 

zaruri görülerek bu cihetin de 1/ Ey- , 
lül / 1939 tarihinden itibaren tatbi
kat neticesinde ücretlilerin tevL:i
fine başlanacak olan paraların keza
lik mezkur tarihten başlaması muva· 
fık bulunmuş olduğundan, kanunun 
(28) inci maddesi bu esbabı mucibe
ye göre hazırlanmıştır. 

Bu maddeye nazaran; 

3656 Sayılı teadül kanunu, 4253 

sayılı resmi gazetede neşredildiği 8/ 
D - Bu madde hükmünden istifa- Temmuz /1939 tarihinden muteber· 

de ederek üst dereceye terfi hakkını 
kazanmış olanların terfilerinin oto- dir. 
matik bir şekilde icrası Hizımgelme- Ancak bu kanun mucibince; 
yip kadroda münhal olmak ve salahi- A - Emsali hasılların (maaş tu-
yetli makamlarca terfii tensip edil- tarları) artmasından ve bazı maaş de
miş bulunmak gibi hüküm ve esasla- derecelerinin ilgasından dolayı tedi
ra tabi bulunduğunun göz önünde yesi icabeden fazlaların verilmesi
tutulması lazımdır. 

16. ıncı muvakkat madde: 

Ehliyetleri ve sicilleri itibarile ter 
fie hak kazandıkları halde kadroda 
münhal yer olmamasından dolayı bir 
derecede iki terfi müddeti geçirme
sine rağmen terfi edemiyen memurla
ra her derecede bir defa mahsus ol
mak üzere bir üst derece maaşının 

verileceği 3656 sayılı kanunun 8 inci 
maddesinde yazılıdır. 

Bu madde hükmünün tatbikinde 
geçecek terfi müddetlerinin mebdei 
8/ Temmuz /1939 tarihinden itibaren 
hesap olunacaktır. 

Yani maaşlı memurların 8/ Tem
muz /1939 tarihine kadar bulunduk-

ne ; 
B - Ücretlilere verilecek muvak

kat tazminatın tediyesine; 
C - Muvakkat (2) inci madde 

mucibince yapılacak ücretlilerin de • 
rece intibakının icrasına; 

D - Ücretlilerin derecelerinin 
tesbit edilmesi neticesi olarak ücret
lerinden tenzili Jazımgelen farkların 
kesilmesine; 

1 / Eylül / 1939 trihinden başlanır. 
Bu kanun mucibince emsal hanlı 

(tutarı) artan derece maaşları 30, 35, 
40, 80 ve 90 lira asli maaşlar ve ilga 
olunan dereceler de 12, 14, 16, 17,5 
22, 45 ve 55 lira asli maaşlı derece
lerdir. 

-SON-
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Antalya'nın güzel bir görünüşü 

Derece Ateş ••• 

U lukışla'nın biraz ileri
ıinde başlarını ha
vaya dikerek şaha 
kalkan Toroslar, 

Torosların eteklerini 
eteklerini, Afyon'
la Antalya arasın
da sürü! 1erler. Bu 
etekler de dik ve 
muhteşem hır dı

vardır. İçine Girdi
ğiniz zaman, tepe
lerini birer aziz 
eklili gibi beyaz 
bulutların halka 
halka kesip doğra

dıklarını göriir~il -
nüz: orta Anadolu 
ile cenub Anadolu
ııunu bu dağlar a
yırır!... Sahilden i-

Kesen boğazdan geçtik 

çeri girebilmek i
çin, bu anıansız 

yalçınlıklann ö -
nünde aırana düş
mek, veya onları 

amana getirmek 
lazımdır. Yoksa 
tabiatin hiç bir 
noktası size yol 
vermez ... 

cereyi kapasak o 
zaman o !urunun 
ıçıne kendimiz 
girmiş gibi olu
yoruz!... 
Hem de vakit ak
şama yaklaşıyor. 

Eğer akşam se
rinliği bu olursa? 

Sade ağzımız
a, sade burnu
muzla değil, vü-

tün mesamatiyle 
teneffüs ediyo
ruz. Hava kafi 
gelmiyor ... 

Bir de bizi yol
da karşılı yanlar: 

Bucak'tan ayrıl 

dıktan sonra yolu
muz bu dağların 

içine düştü. Bir 
Yollar T orosların beline sarıla sarıla çıkıyor 

- Bereket ver
sin çok sıcaklara 
düşmediniz; di
yorlar. Vakıa 

poyraz esiyor fa
kat poyraz mel

temden daha iyi
dir. Hiç olmazsa 
rutubetli değil

dir; insanı o ka-

tarafı, çamlıklar altında kirpi gibi 
kabaran, öbür tarafı derin uçurum
larla gözleri bulandıran bc.-Jazdan 
geçiyoruz .. Şose, bu dağın etrafın
da bir burma sarık gibi dolanıyor. 
Tepelerin belini sıkıyor ve sıktık
ça kendisine ufuk açıyor ... 
Boğaz ..... 
Sağ yanımızda, yükselen tepeler 

güneşi örtüyor. Sol tarafımızdaki 

uçurumlar sert kayalıklarla kesili
yor ... Bu uçurumlar üzerinde kıv
rak vücutları biribirine geçmiş, ya
pışkan sakız ağaçları kesme taşlık
lara doğru tırmanıyor tırmanıyor 
ve başlarını gene bu kınalı kayalar 
üzerine dayanıp .dinleniyor ... 

Biz kırk derece ateş ümit eder
ken hava birdenbire serinledi. To
rosların kıllı ve arslan göğsünden 
ter gibi sızan ince bir cereyan bi
zim de terlerimizi soğutuyor ... Dağ 
havası ciğerlerimizi yıkıyor ... 

Bulutlar pafta pafta yere düşü
yor. Semanın rengi bazan kızıllaşı
yor; hazan penbeleşiyor ve nihayet 
gök yüzünün, güneşin ve alaimise
manın boyaları biribirine karışıyor •• 
Uzaktan bir dere akıyor. Süt ren
gi, sis rengi bir dere ..• Bir taraftan 
iri bir kartal kalkıyor, yamaçlarda 
bir planör gibi ağır ağır kanat ge
riyor ... 

Biz bu dağlardan birisinden ini
yor ve birisine dolanıyoruz ... 

1 jte nihayet boğaz bitiyor. 
Etrafınıza bakmasanız dahi, 

tepeleri arkada bıraktığınızı adam 
akıllı hissediyorsunuz : rakımlar 
düştükçe hararetin derece derece 
arttığını farkediyorsunuz ... 

Seddi aştık; artık cenuptayız .... 
Antalya ovası gözün alabildiğine 

uzanıyor : şimdi Kırkgöz'deyiz ..• 
Bucakta düdenlerin yuttuğu su

ları burada gene düdenler boşaltı
yor... Artık kilometrelerce uzakta 
uazanan dağlar mor eteklerinin al
tından suları f ıtkırıY.or. Ve kos ko-

................ Yazan : .............. .. 

1 Mümtaz Fa'k Fenik 1 .......................................................... 
ca bir sahayı baştan aşağı bu sular 
kaplıyor .. 

Sular ... 
Hayır, sular değil, uzun düz bir 

yeşil saha... Burasını yalnız yeşil 
sazlıklar ve kamışlar örtüyor ... Su
lar bu yeşil sahanın altından yürü
yor ... Kamışların bittiği yerlerde 
neylüferler yapraklarını suyun ü
zerine geriyor ve onu saklıyor ... 
Burada suyun bulunduğunu ancak 
uzun bacaklı balıkcıl kuşlarından 

ve sazlıkların arasında duman gibi 
tüten si nisineklerden anhyorsu -
nuz ... 

Biraz daha ilerliyoruz. İşte Kırk
göz köprüsü. Artık sinsi su, bura
da cesaret edip meydana çıkmıştır. 
Derenin kıyısında mandalar, kat
ran gibi göğüslerini bu suya yas
lamışlar, kafalarını havaya kaldır
mışlar, burunlarından istimle so -
luyorlar ... 

Biraz daha gidiyoruz ve bir yer
de duruyoruz. İşte Kırkgöz'deki o 
asi, hoyrat, dağlı suların medenile
şip üzerindeki vahşi nebatlardan el
biseleri atarak adam olduğu yer bu
rası! 

Antalya'nın meşhur kanalı bura
dan başlıyor. Burada, Kırkgözlü 
ejderha bir göz oluyor. Ve gerideki 
sergerde sular bir cetvelin içinde 
sakin ve uysal, dümdüz aşağı doğru 
akıyor. 

A ntalyaya'ya yaklaşıyoruz. 

Havanın birdenbire bir tuğ
la gibi kızdığını hissetmeğe başla
dık. Otomobilin pencerelerini açtı
ğımız zaman, rüzgar sanki bir fırın 
kapağının içinden fışkıran alev ha
linde in.&aıun ııtüzüne iarv.ıY.or. f.en· 

dar terletmez. 
Bunun bizi teselli etmek ıçın 

söylenilmiş bir söz olup olmadığın
dan şüphe ediyor, ve biribirimizin 
yüzüne bakıyoruz. 
Eğer poyraz bu olursa lodos ne 

olur? 
Hayır. Bu havalide lodos, bizim bil

diğimiz İstanbul, Ankara iklimleri
nin aksine olarak poyrazdan daha 

serindir. Çünkü lodos hiç olmazsa 
m~hteşem Akdeniz'in serinliğini, 
lodos arkamızda güneş altında mü
temadiyen kızan dağların sıcaklığı
nı taşır ... Bu demin içinden geçer
ken bağrımızın serinlediği dağlar, 
yüzünü bir defa güneşe verdi mi 

artık amansız olmakta ve Termo -
jen ilanlarındaki Şl!ytan gibi ağzın
dan alev fışkırmaktad.r. 

Fakat buranın ahalisi bu iklime 
çok alışıktır. ·Bunlar da belki bizim 

bulunduğumuz mıntakalara gelse
ler nezle olur ve soğuktan şikayet 

ederler. Asıl müşkülat çekenler, 
başka iklimlerden gelip de buraya 
yerleşmek mecburiyetinde kalan -

!ardır. Buna rağmen sıcaktan her
kes memnundur. Çünkü Antalya'nın 
en büyük serveti bu güneş, ve bu 
sudur. Güneş tepeden, su toprakta; 
altlı üstlü bütün mahsullere feyiz 
ve bereket veriyor. Portakala ken
di rengini veren güneş, onun icini 
serinleten bu sudur. 

*** 
Şimdi artık Antalya'ya gırıyo

ruz. Uzaktan denizi görür gibi o
luyoruz. Antalya 1 Güzel Antalya ... 
Nihayet deniz masmavi önümüzde 
yayılıyor. Antalya'ya hakim sırtın 
üstündeyiz ... Bu sırt muhteşem bir 
manzarayı içinde toplıyan bır pa· 
noramadır. · 

1 Mısır askeri ı' 
heyeti geldi 

Bugünkü serbest 
güreş müsabakaları 

Heyet Reisi Elzeydi paıa 

Gösterilen iyi kabülden 

çok mütehassis 

olduğunu söylemektedir 
(Başı 1. inci sayfada) 

Mustafa Sadık, binbaşı prens Emir 
İsmail Davut, binbaşı İbrahim Sadül
mısırlı, binbaşı Hasann Lütfü, yüz
başı Mehmet Biab Muhalhil, yüzbaşı 
Osman İbrahim, Mısır lktısat Neza -
retinden Ahmet Selim Efendi, Mısır 
Harbiye nezareti bütçe müdürü Os
man Tevfik Efendiden mürekkep
tirler. 

Heyet saat tam 17 de Topane rıh
tımında Hariciye Vekaleti namına 
B. Hasan Cevat, Genel Kurmay Baş
kanı Mareşal Fevzi Çakmak namına 
tümgeneral Hasan Rıza, İstanbul 
merkez komutanı albay Hüsnü Ertaş. 
Mısır elçiliği maslahatgüzarı Mo
hammed Muharrem, Mısır konsolosa
nesi erkanı, kalabalık halk kütlesi ve 
lstanbulda bulunan Mısır kolonisi 
tarafından karşılandı. 

Tümgeneral Hüsnü Rıza Genel 
Kurmay Başkanımız namına, tümge
neral Osman Tufan İstanbul komuta
nı korgeneral Halis Bıyıktay namına 
ve B. Hasan Cevat da hükümet namı
na kıymetli misafirlere "hoş geldi
niz,, dediler. Mızıkasiyle birlikte bir 
askeri müfrezemiz selam resmini ifa 
etmek üzere daha evciden rıhtımda 

yer almış bulunuyordu. 
Mısır askeri heyetinin reisi tüm -

general Hasan Hüsnü Elzeydi Paşa 
kendilerini karşılıyanlara teşekkür 
ettikten sonra rıhtımı dolduran hal
kın alkışları arasında vapurdan indi. 
Bu sırada mızıkamız eveıa Mısır 
milli marşını, müteakiben de istiklal 
marşımızı çaldı. Marşlar selam vazi -
yetinde dinlendikten sonra Mısır he
yetinin reisi askerimizi teftiş etti ve 
kıtamızın kumandanına şunları söy
ledi: 

- Esasen ötedenberi tanıdığım ve 
sevdiğim kahraman türk ordusunun 
bir cüzünü burada görmekle bahtiyar 
oldum. Beni selamlıyan müfrezeyi 

~:~!~~a_?_:_.'!!!-!n~~z~ ... 9.YJ~Hfl?,: ... ~iJJ~ri 
Buradan yolcu salonuna geÇerek 

kendilerine tahsis edilen otomobile 
gitti. Caddeyi dolduran binlerce halk 
dost memleket askeri heyetini içten 
gelen bir sevinç ve samimiyetle a -
kışlı yordu. 

Tümgeneral Hasan Hüsnü Elzey
di Paşa halkı selamladıktan sonra o
tomobille doğruca Perapalas oteline 
gitti. 

Bundan sonra Mısır askeri heyeti
nin reisi İstanbul valisini ve İstanbul 
komutan vekilini makamlarında ziya
ret etti. 

Heyet reisinin gazetemize 
beyanatı 

Tümgeneral Hasan Hüsnü Elzey
di Paşa ile Perapalasta konuştum. 

Bana şu beyanatta bulundu : 
"- Türkiye'ye geldiğimden dola -

yı memnuniyetlerin en derinini his -
sediyorum. Türkiye'yi kendi öz evim 
olarak sayarım. Türkleri ise kardeşim 
gibi severim. Bu ziyaretlerimiz ara -
mızdaki ezeli ve bedi kardeşliğin ve 
dostluğun en tabii tecelllisidir. Bura
da kahraman türk ordusunun misafiri 
olarak bulunuyoruz. Bundan dolayı 

çok bahtiyarız.Şu anda hislerimi ifade 
etmek için kelime bulmaktan acizim. 
Gazeteniz deliiletiyle Mısır ordusu
nun ve Mısır milletinin türk ordusu
na ve türk milletine olan samimi mu
habbet ve takdir hislerini ibtağ etme
nizi rica ederim . ., 

Misafir heyet (yarın) bugün Tak -
sime giderek cümhuriyet abidesine bir 
çelenk koyacak ve yarın akşam oto -
mobillerle manevralarda bulunmak 
ve geçit resmini görmek üzere Edir -
ne'ye gidecektir. 

Bir Alman ıilebi Çamalfı 

civarmda karaya oturdu 
İzmir, 19 (Hususi muhabirimi~

den) - Alman bandıralı Sal~.bu~g şı
lebi, Hamburg'tan çimento yuklu ol -
duğu halde gelirken Çamaltı tuzlası 
karşısında karaya ot~r!11u~t~r. Derhal 
vapurun imdadına gı~ılmıştır. Kur~a
rılmasına ve içindekı eşyanın tahtı -
yesine çalışılmaktadır. 

Yozgat hükümet konağı 

Yozgat, 19 a.a. - Burada yaptırıl
masına karar verilen ve 129 bin lira
ya malolacak olan hükümet konağının 
bu seneye ait 48 bin küsur liralık kıs
mı üzerindeki inşaat bitmek üzeredir. 
Diğer kısmın inşaatı 1940 da yapıla
çaktır. 

Kara Ali Habeş Tafari, Molla Mehmetle 

Piyer Konstans, Dinarlı ile Avrupa 
şampiyonu Feriştanof karşılaşacaklar 

Avrupa şampiyonu Piyer Konstanı 

Milli küme müsabakalarının heye -
canlı bir şekilde nihayete ermesin -
denberidir şehrimizdeki spor hareket
leri birdenbire durmuştu. 

Bugün "iyi organize edildiği tak -
dirde,, Ankaralılar müstesna bir spor 
günü yaşıyacaklardır. Bugünkü güre
şin en enteresan ve en çetin olan cihe 
ti İstanbul'da yapılan ve Kara Alinin 
galibiyetlerile neticelendiği halde Ha 
beş Tafarinin favul iddiasiyle pro -
testo ederek kabul etmediği mağlubi
yetin intikam müsabakasıdır. 

Molla Mehmet Piyer Konstans ma
çına gelince : 

Molla Mehmet son yaptığı müsaba
kalarda meşhur yarım dünya Süley -
man ile, Mülciyim pehlivanları yen -
miş acı bir kuvete malik, diğeri ise 
tekniğinin fevkalade ve genç olduğu 
rivayet ediliyor. 

Binaenaleyh bu çiftin müsabakası 
bize bugün tekniğin mi? Yoksa kuve
tin mi? hakim olduğunu gösterecek -
tir. 

Son müsabaka: Greko - romen Av. 
rupa şampiyonu Feriştanof ile ser -
best güreşte meşhur dünya şampiyo • 
nu Jim Londos gibi pehlivanlarla boy 

• 

Molla Mehmet 
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gösteren Dinarlı ıvıenmet arasın a 
dır. Hayli çetin ve zevkli, o nisbette 
de heyecanlı olacağını tahmin ettiği
miz bu müsabakalar Ankaragücü sa -
hasında bugün saat 16 da başlıyacak 

ve profesyon usullere tevfikan yirmi

şer dakikalık üç devre olacaktır. 

• 

lzmir Fuarı bu;l 
a~ıhyor 

(Başı ı. inci sayfad~J .. 
Fuvar ayni zamanda Kulturpark 

gibi medeni ve rnü~ek~m~l ~ir cemi
yet eseri ile muvazı. bır ı~~ışaf gös
terdiği için cazip bır orı1ınalite 
taşımaktadır. . 

1zmir'in bu eserı benimsemek ve 
kıskanmakta hakkı vardır. Çünkü 
Kültürkpark ve fuvar, şehrin orta ye
rinde, yarım asırda kalkması imkanı 
gör ülmiyen korkunç bir harabeyi hü
kümetin yardımı ve doktor Uz ile ar
kadaşlarının enerjileri sayesinde bir 
kaç sene içinde 6rtaclan kaldırmış, şe
hiri bu ıstırap ve çi rkinliğinden kur
tarmıştır. Kültürpark, inkılap, sıhat, 
ziraat ve sair müzeleri, paraşüt kule
si, ormanlı_ğı, atış poligonu, tiyatro
su, muhtelıf spor siteleri ile bugün 
beynelmilel_ eserler kategorisine gi
rebilecek bır eserdir. Hükümet, böy
le bir eserin, içtiınai ve medeni ehe
mi~etin~ ~akdir ettiği içindir ki, be
ledıyemızın, bu sahadaki teşebbüsle
rini yalnız manen teşci etmekle kal
mamış, maddi şekilde de Kültürpark'
ın süratle tam şeklini almasına yar
dım etmiştir. Hakikat olan şudur: 

Kül.türpark, Türkiye'de eşi olmı
yan bır eserdir. Fakat bu eser lzmir'
in değil, memleketindir. 

Büyük bir itina ile yetiştirilen or
manlık ve park kısmı bedii ve tabii 
güzelliği ile derhal b'ütün takdirleri 
t?p.lamaktadır. Buna, hayvanat bahçe
sının her tiene gittikçe daha zengin
leşen, fenni ve modern varlığını da 
ilave etmek lazımdır. 

Kültürpark ve fuvarın işgal ettiği 
saha (420) bin metre murabbaıdır. 
Fuarın, şehre olan yardımını, yal -
nız imar bakımından mütalea etmek 
de doğru değildir. Fuvar, aşağı yuka
rı bütün idhalat ticaretini kaybede
rek İstanbul'a vermiş olan İzmir için, 
iktisadi bir hadisedir de ... 

Fuvar sayesinde şehire hiç olmaz
sa 3 - 4 milyon lira girmektedir. Bu 
paranın az görülmesine imkan yok -
tur, bu fuvarın imtidat ettiği bir ay 
ixindet lzmir'de har.at geni§ mikY.a&· 

Habeş T af ari 

ta kımıldamakta, alış veriş canlan • 
makta ve şehirin rengi birdenbire de
ğişmektedir. 

Fuvar bu sene, diğer senelere nis
petle çok mütekamil, çok zengindir. 
Nitekim, on bir ecnebi devletin bay • 
rağını taşımaktadır ki, genç bir eser 
için bu hadise, epeyce mühimdir. 
Şu satırları yazarken, İzmir, fuvar 

hazırlıkları içinde bulunuyor. "Ulus" 
karilerinin de şu küçük İzmir mektu
bunu okudukları saatler içinde bütün 
misafirler toplanmış ve yavaş yavaş, 
fuvar sahasına, açılma merasimine 
doğru hareket etmiş olacaktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Milli Şefimizin büstü 

İzmir, 19 a.a. - Fuar hazırlıklarır, 
sona erdirmek için Kültürparkta hiim 
malı bir faaliyet hüküm sürüyor. Be
lediye işçileri dün gece sabaha kadar 
çalıştırılarak bütün sahada umumi bir 
temizlik yapmıslardır. 

Milli Şef İnönü'nün yaptırılan ga
yet mükemmel bir büstü dün gece 
Kültürparktaki inkilap meydanına ko 
nulmuştuı . 

lzmir'e gelecek sefirler 
İzmir, 19 a.a. - 1939 İzmir enter -

nasyonal fuarının yarın yapılacak o
lan açılış merasiminde bulunmak üze
re yunan büyük elçisinin ekspresle, 
Fransız, Yugoslavya Polonya ve İtal
ya elçilerinin de tayyare ile bu akşam 
şehrimize gelmeleri bekleniyor. 
Fransız büyük elçisi Masigli Fran

sız pavyonunun açılması şerefine pa
z~rte~i akşamı İzmir Palasta büyük 
bır zı,Y.af et verecektir. 



Sinema yıldızlarının akıl hocası 

J ames Marion fidler 

yaptığı tavsiyeler için Artistlere 
haftada 3.500 dolar ücret ahyor 

Sinema yıldızlarının akıl ho
cası" •. Holivut'ta James Ma

rion Ficller adlı gazeteci, isminin 
•onuna daima bu cümleyi ilave et 
mektedir. Fidler 1919 ela Holivu
d'a gelmİf ve orada James Mari
on adı altında birçok sessiz film· 
lercle rol almııtır. Sonradan Ru
dolph Valentino, W allace Reid 
ve Gloria Swonson gibi yıldızla
rın reklam ajanlığını yapmıştır. 

Şimdi haftada iki defa radyo
da Hollivut şehri ve bu şehrin 
halkı hakkında konuşmalar yap
makta ve bunun için ele haftada 
3500 dolar gibi "ehemıyetsiz,, 
bir para almaktadır. lıin garibi, 
bu konuşmaların bir sabun ima
lôtçısı tarafından yaptırılmakta 

olmasıdır. 

Bu adam lakırdı arasında ken
tli sabunlarına reklam yaptır

malıla beraber, yıldızlar tarafın
clan herhangi bir davaya veya 

tazminat talebine maruz kalma
mak için, Fidler'in yapacağı her 
konuımayı üç avukat taralından 
kontrol ettirmektedir. 

J
.- M. Ficller ayrıca ,120 muh
telif amerikan gazetesine, 

ııene Hollivut hakkında, yazılar 
yazmaktadır. Yıldızlara akıl ho
calığı ettiğini de yukarıda söyle
miftilı. lıte, yıldızlara yaptığı 

tavsiyelerden birkaçı: 

Alice F aye' e: sıhatınıza itina 
edin ve doktorunuzu ara sıra zi-
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aynı tavsiyeyi Jean Harlow'a 11.a 
yapmııtım. 

Grea Garbo'ya: fahsiyetinizi 

Cleğiıtirmek için, bırakın ela ae

naryoları Film ıirketleri seçsın

ler. Bu takdirde senaryolar daha 
lena değil, fÜphesiz daha iyi o
lacak. 

Simone Simon'a: Biraz daha 
itidalli hareket edin. Hareketle
riniz, hoıunuza giden erkeklere 
yaptığınız muamele Fazla göze 

batıyor/ 

Bing Crosby'ye: Daha iyi gi;yi
niniz. Umumiyetle seyircilerin, 
bilhassa kadınların hoıuna git

mek için yalnız ıöhret kafi değil
dir. Şık olmak ela lazımdır. 

Miriam Hopkins'e: Maaılarını 
kendiniz vererek bir iki katip tu
tunuz. Çünkü, çalıştığınız kum-

panyanın memurlarına kendi iş· 

lenizi ~ördürüp zavallıları büs
bütün iıten bunaltıyorsunuz. 

Carol Lombard'a: öteki ;yıl

dızların kocalarına veya erkek 
ahbaplarına sık sık baltmayınız 

(işin garibi, bu tavsiyenin C arol
ca yerine getirilmif olmasıdır!). 

Marthe Raye'e: Gece lokanta· 
larına ve barlara daha seyrek gi
diniz! Bir kadın sinema yıldızı 

dahi olsa, böyle yerlerde aık sık 

görünmesi caiz deği r. 
Nelson Eddy ve Jeanette Mc. 

donalcl'a: Biraz daha seyrek kav
ga ediniz. Bağırmak ')IÜzünden 

sesiniz ktaılırsa bir daha beraber 
şarkı ı>öyliyemezsiniz/ 

Lupe Velez' e: Roblarınız 

mücevherleriniz için biraz daha 
eksik para harcayınız. Yıldızlık 

kırk yıl baki değil. Belki bu zen
ginliği arayacağınız günler ele o

lur. 

S :ırasını da ilave edelim ki, 
yıldızlar bu tavsiyeleri din

lerler ve yerine getirirler. 

Acaba diğer milletler de böy
le "akıl hocaları,, bulsalar nasıl 
olur? Meaela Franaa'da bir "A
kıl hocası,, çıksa ela Sacha Gu
itry'ye gömlek deiiftirir gibi 
.zevce Jeğİftİrmemesini, Raimu'
ye ahbaplarını, dostlarını daha 
aık yemeie davet etmesini, Jean 

Gabin'r filmlerde daima maki
ni.t tulumu İl• 11örünmekten ucu-

geçmesini söylese ••• 

Bunu siz de keneli kendinize 
yapabilirsiniz. Tat il günlerinde 
bundan eilenceli bir oyun tasaV• 
vur olunabilir mi? ..• 

Celpname şeklinde 

yapılan dôvetiyeler 
Edward Robinson, oğlunun yaş gü

nü dolayısiyle dostlarının çocukları
na yüz kadar davetiye göndermiştir. 
Ancak bu davetiyeler, "sorgu hakimi 
nezdine celp varakası" şeklinde basıl
mış ve sahte polis memurları tarafın
dan her davetlinin evine bırakılmış -
tır. Bu yüzden de bir çok davetlile
rin çarpıntı geçirdikleri haber veri -
liyor !... 

iki büyük arti•t, Wüly Birgel ve Zarah Leantler, Magtla adlı bir 
lilm ~evirmiflerdir. Film bilhcu•a Fransa'tla büyük bir 

alaka u;yandırmqhr 

Alman arti•ti. Olga Çelıova'nın güzel bir pozu 
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İtalyan firmaları 
Fransız artistlerini 

"ayartıyorlar!,, 

Fransız sinema gazeteleri telaş i
çindedir: çünkü son zamanlarda ital
yan firmaları, fransız artistlerini ve 
sahne vazılarını ayartıp İtalya'ya ge
tirtmeğe başlamışlardır. Viviane Ro· 
mance ltalya'da film çevirmektedir. 
Roma'da bir kaç ay kalmış olan Rai
mu, vaktiyle Fransa'da çalışmış olan 
sahne vazıı J eff Musso'nun idareıi 

altında bir film vücuda getirmiştir. 

Sahne vazii Marcel L'Herbi~r de 1-
talya'da çalışmıştır. Diğer taraftan 
jacques Feyder ve Edwige Feuillere 

de İtalyan firmalarından enteresan 
teklifler almışlardır. Fransız gazete· 
leri endişe ile soruyorlar: takip edi· 
len gaye nedir? İtalyanlar boş kalan 
Roma .... stüdyolarını fransız artistle
riyle mi doldurmak istiyorlar? Yoksa 
Fransa ile "artist mübadalesi" mi 
yapmak niyetindeler? Bu takdirde, 
fransız artistlerine mukabil Franaa'
ya kimleri göndermeği dütünüyorlar? 

Danielle Dar· 
rieu.ıt Ameri -
ka' dan döndük
ten aonra "kalb 
çarpıntın" adlı 
ilk /ilmini Fran
aada çevirme -
i• bGflamııtır. 
Artistin kocan 
H enri Decoin' -
in aahneye koy
duğu bu filmde, 
yukarıda resim 
ferini gördüğü
nüz iki yakııık
lı ue genç ak
tör Claucle Dau
phin · ve J ean 
Tissier de rol 
almıf bulunu -
yarlar. 

ANN SHERİDAN, butün amerikan 
sinema meraklılarının sabırsızlıkla bek
ledikleri "kış karnavalı" adlı bir film 
çevirmistir. Resmimiz onun bu film
deki bir pozunu gösteriyor. İşten an
layanlar, bu ıüzel yıldızın Jean Har
low'un yerini tutmaia namaet oldujunu 
tıa7llborJar. 

Paris sinemalarının 

İngiliz askerlerine 

yaptıklar1 cemile 
Fransız ihtilalinin yüz ellinci yıl

dönilmü dolayısiyle Fransa'da husu
si bir parlaklıkla kutlanan 14 tem
muz bayramı, ayrıca ingiliz - fransız 
dostluğunun bir çok tezahürlerine de 
vesile olmuştur. . 
Hatırlarda olduğu veçhile lngil -

tere hükümeti Paris'de yapılan büyük 
geçit resmine askeri müfrezeler gön
dermişti. Paris'deki sinema salonları
nın sahipleri bu vesile ile, İngiliz as
kerlerine bir cemile olmak üzere, bun
ları parasız olarak sinemalara davet 
etmişlerdir. 

İngiliz askerleri, ıık ve güzel üni
formalariyle bütün seyircilerin alaka
larını kendi Üzerlerine toplamıılar ve 
halk tarafından uzun uzun alkışlan
mışlardır. 

POfTA.fl 
Caroıe ı....omvard buyuk bır çift/ık sa• 

hibidir: 1200 pilici, bir ineği, bi~ 
katırı, hindileri ve keklikleri ve 
bir de ... Clark Gable'i vardır. Bil· 
hassa bu sonuncuyu kati olarak m 
halaza etmek niyetindedir ve izdi 
vacının artık sonuncu olacağını her, 
rastgeldiğine söylüyor • 

• 
Tyrone Power ve Annabella Fransa· 

da her yeni evli gibi, gayet mesut 
bir bal ayı geçiriyorlar. Nasıl ge• 
çirmesinler ki, Tyrone Power An· 
nabella ile birlikte oturmak üzer~ 
satın aldığ ev için 3 milyon Iran 
vermiştir! ... 

• 
Her sene Venedik'te toplanan beyne] 

milel film festivali, totaliter dev• 
Jetlerin aldıkları son tavur dolayı
siy/e, Kan'da toplanacaktır. Işık ve 
zarafet şehri olan Kan'da, iki semı 
içinde çıkarılmış en iyi filmler• 
fransız maarif nazırı B. ]ean Zay 
tarafından mükifatlar verilecektir 

• 
Masist'i dağları deviren, trenleri dur 

duran bu dev-adam'ı hatır/ıyanlaı 

hayli azalmış olsa gerek. Esase 
kendisi sinema aleminden epeydi 
çekilmiş bulunuyor. Geçenlerde bi 
filmde Masist gi tara çalıp şark 

söylemiştir. Fakat Fransa'da her· 
kes bu filmi ıslıklarla karşılamış· 
tır. Sebep nedir biliyor musunuzi 
Masist Musolini'ye benziyormuı 
da ondan! .. 

• 
Greta Garbo Hollİvud'da ilk komedi 

sini çevirmeğe başlarken, Stokovsı 
ki de Paris'e gelmiştir. Monparna~ 
ta bir otelde herkesten uzak bil 
hayat sürüyor. Stokovski, W al 
Disney hesabına müziğini idare 
deceği "sihirbaz çırağı., filminin 
müziğini tetkik etmekle de me 
guldiJr • 

• 
Marlene Dietrich, vergi borçların 

mukabil 15.000 dolar kıymetindek 
mücevherlerini amerikan mali 
memurlarına rehin olarak bıraktık 
tan sonra Paris'e gelmiştir. Yanın 
da kocası Sieber, aile dostu me§ 
hur romancı Erich M aria Remar 
que ve yıldızın meşhur olması 

sebep olan Sternberg de vardır, 

• Gary Grant Havr limanına gayet b 
yük projelerle çıkmıştır. Orada 
J!..urje'ye, oradan da tayyare il 
Londra'ya gitmiştir. Bundan sonr 
da Paris'i, fransız Riviera'sını v 
Roma'yı ziyaret edecek ve bir itaı 

yan vapuriyle tekrar Amerika'Y. 
dönecektir. 

• 
Myrna Loy'un, giyinip kuşanmakt~ 

başka meşgaleleri vardır. Bu arti~ 
Normandi Transatlantiğinden ç~ 

kıp Paris'e gelince, ilk işi, koca 
olan film imalatçısı Hornblow ] 
nior'la birlikte Maxim'den başlıy 
rak Parls'in meşhur kabareleri 
dolaşmak olmuştur. 
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Milli Sel dün manevra 
sahasında 5 saat kaldılar 

Macaristan Roma -Berlin 
askeri ittifakına giriyormuş! 

Kırklareline şeref veren Cümhurreisimiz büyük 
karsılandılor ve tetkikler vaptılar tezahürlerle 

Cümhurreiaimiı: ve vekillerimiz Edirne' deki fidanlıkta iıtirahat ediyorlar 

Milli Şefimiz Edirne'deki fidanlıkta fidanları tetkik ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

Feridun !ncioğlu, halk ve esnaf mü· 
messilleri, Milli Şefi bekliyorlardı. 
Sokaklar baştan başa milli şiarımızı 
ifade eden vecizelerle donatılmıştı. 
Büyük İnönü istasyon yolunu, Cüm
huriyet caddesini takiben yeni yapıl
makta olan Halkevi binası önünden 
geçerek İstanbul yolu istikametinde 
ilerlemiş ve tekrar geri dönerek Par
ti önünde yer alan belediye mızıkası · 
nın terennümleri, halkın sürekli alkış 
ve candan tezahürleri arasında Parti 
ve Halkevi önünden yayla yoluyla 
hastane yanındaki göçmen. mahallesi
ne inmişlerdir. 

Burada tetkikatta bulunan büyük 
~ef göçmenlerin iyi durumundan 
memnun kalmış ve buradan istasyona 
dönerek hususi vagonlarına çekilmiş
lerdir. 

ismet lnönü Edirne'deki fidanlıkta 

Kırklareli halkı .Cümhurreisimizin 
Kırklarelinde bulunuşları şerefine 
şenlikler yapmakta ve bu münasebet
le bUyük bir bayram sevinç ve heye
canı yaşamaktadır. 

Baş öğretmen ve tarım başı sekiz 1 • 

dekarlık meyve :idanlığını ve yirmi Tayyareler lslanbul' a 

Diğer taraftan büyük Trakya ma -

nevraları, en yeni harp sitahlariyle 

mücehhez yenilmez ordumuzun her 

gün yeni yeni muvaffakiyetlerini kay 

detmekle devam etmektedir. Milli 

benliğimizin büyük koruyucusu kah

raman ordumuza karşı halkın duydu

ğu candan sevgi ve bağlılık bilhassa 

kayda şayandır. 

dekarlık da on bınlerce kavak ve dut 

akasya yetiştiren kollektif fidanlığı 
ve dört senedenberi büyümüş beş bin 
kavağı göstermişlerdir. 

Beş sınıflı okulu, tavuk istasyonu 
aşım uurae:. selektörü mandra, sağ • 

tık korucusu fenni nalbandı okuma 
odası ve radyosu olan bu şirin köyün 

çalışmalarından ve ileri hareketlerin

den büyük haz duyan Milli Şef halka 

memnuniyet ve iltifatlarını bildirerek 

!neceden sürekli alkışlar arasında ay 

Kadri OGUZ rılmışlardır. 
Milli Şef Kırklareli havalisinde hu-

dayi nabit olarak bulunan yaban eri-inece köy.ündeki tetkikler 

Kırklareli, 19 a.a. - Reisicümhuru- ği ağaçlarının gelecek sene istiva eri

muz büyük Şef dün inece köyündeki ğine aşılanması ve aşı kalemlerinin 

tetkiklerinden çok memnun kalmış - Edirne ziraat bahçesinden verilmesi

tır. Gittikçe büyüyen ve yeni yapılar· ni emrettiklerinden cümhurreiaimi • 

la süslenen bu canlı ve kalabalık zin bu direktifleri derhal tatbik aaha

köye gelince Milli Şef otomobil • sına konacaktır. 

hücum elli 
(Başı 1. inci sayfada) 

zu ile oğularak ilk tedavisi yapılmış 
ve mecruh imdadı sıhi otomobili ile 
hastaneye nakledilmiştir. Diğer taraf 
tan İstanbul sular idaresi binası da 
bombalanmış telakki edilerek icabe
den şeyler yapılmıştır. 

Bütün semtlerde yapılan tecrübeler 
bu suretle tam bir intizam ve muvaf
fakiyetle neticelenmiş ve tecrübe sa
at 10,35 te nihayetlenmiştir. 

Taksim'deki tecrübelerde hava ge· 
nel komutanı general Hüsnü Kılkış, 
gaz genel komutanı Hüsnü Ünsal, 
emniyet umum müdürü Ali Riza Çe
vik, vali muavini muzaffer, emniyet 
müdürü Sadrettin Aka, seferberlik ve 
itfaiye müdürleri, vilayet gaz müte
hassısı ve sair alakadar zevat hazır 
bulunmuılardır. --

Bulgariatan'la Bohemya ve 
Moravya arasında 

Vaziyet 
·vahim 

Bertin, 19 a.a. - Polonya, Bohem· 
ya ve Moravya hudutlarını dün kapa
mıştır. 

Slovak ordusu Almanya'nın 
emrinde 

Faris, 19 a.a. - Exelsio:- gazetesi
nin verdiği bir habere gnre, Slovak -
yanın hükümet merkezi olan Bratis
lava'da bir alman kumandanlığı ku • 
rulmuştur. 

100.000 kişilik slovak ordusu Al
manya'nın emrine verilmiştir. 

Slovakya'nın iggali 

Bertin, 19 a.a. - İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre Slo
vakya topraklarının alman ordusu ta
rafından işgal ve tahkim edilebilecek 
olan kısmının tahdidi için Almanya 
ile Slovakya arasında bir itilaf im:ı:a 
edilmiştir. 

Bir alman askeri heyeti Bratisla -
va'da bulunmaktadır. Heyet daimi al
man askeri heyetinin vazife ve sala
hiyetlerini tesbit edecektir. 

Bratislavatla bir alman askeri ku
mandanlığı teessüs ettiğin1: dair Ti. 
mes tarafından verilen haberlerin as
lı bu olduğu aynı mahfillerde ilave 
edilmektedir. 

Alman - Slovak ittifakının 
manaıı 

Varşova, 19 a.a. - Alman - Slovak 
muahedesi hakkında tefsirlerde bulu
nan Polonya hükümet mahfillerinde 
ş6yle denilmektedir : 

Alman - Slovak askeri ittifakı esa
sen çoktanberi filen mevcut bir vazi
yeti tevsik etmektedir. Bununla bera· 
ber bu ittifak, Polonyayı ihata et
mek gayesiyle Slovakyada bulunan 
alman kıtalarının ve malzemesinin 
takviyesine yardım edecektir. İhata 
siyasetini takip edenler garp demok
rasileri değil, alınanlardır. Polonyalı
lara taarruz etmek üzere değilse bile, 
sarahaten pnl:arı lrnrlrnt--... ı. - .. ı.e~ 
d ıyre ecnebi bir memleketin işgaline 
ihata kelimesinden başka bir isim ve-
rilemez. 

Slovakya'da 50 bin alman 
aıkeri var 

Londra, 19 a.a. - Varşova'dan Nev 
Kronikl gazetesine bildirildiğine gö
re, Slovakyaya bu ana kadar 50 bin 
kadar alman askeri gelmiş ve rivayet· 
lere bakılırsa, bunlar, Slovakya • Po
lo· ,.:ı hı·duü.u üzerind~ cı mev-:il!~ le 
yer almıştır. 

Diğer taraftan Slovakyaya 70 va
gon dikenli tel de gelmiştir. 

Alman hükümeti, Slovak hüküme
tine Polonya hududuna doğru olan 
yollarıp inşaatında acele etmesi em
rini v.ermiştir. 

Gerginlik ıon haddini buldu 

Londra, 19 a.a. - Bu sabahki İn
giliz gazetelerinin mü§ahedesine gö
re, Alman - Polonya gerginliği ya
kında bir karar verilmesini icap etti
recek dereceyi bulmuştur. Matbuat, 
Polonya'nın alman fütuhat hırsının 
kurbanı olduğunu yazmakta ve Var -
şova hükümetinin gösterdiği mükem
mel itidali medih ve sena etmektedir. 

Alman matbuatının Polonya a· 
leyhindeki mütezayit hücumlarını 
kaydeden gazeteler, İngiliz - Rus 
müzakereleri hakkında bazı sabırsız -
!ıklar göstermektedir. 

Slovak - Polonya hududunda 

Londra, 19 a.a. - Varşovadan Nev 
Kronik! gazetesine bildiriliyor: 

Bavyera garnizonlarının büyük bir 
kısmını teşkil eden S0.000 alman as· 
keri Slovakya'ya gelmiştir. Polonya
Slovak hududunda bu askerlerin muh 
telif mevkileri işgal ettikleri bildiril· 
mektedir. Söylendiğine göre şimdiye 
kadar bu hudutta bulunan Avustur
ya alayı hemen tamamiyle geri alın -
mış ve yerine Almanyadan gelen kı
talar ikame edilmiştir. Bertin Avus
turyalıhmn itimada layık olmadıkla
rı kanaatindedir. Çünkü bunlar slo
vak ve çek halkına karşı lüzumundan 
fazla dostluk göstermektedirler. A· 
vusturya askerlerinin slovaklara: "Is
tırap içinde bulunduğumuz şu sırada 
siz bizim kardeşlerimizsiniz,. dedik· 
terinin işitildiği söylenmektedir. 

Zabitler Polonya'ya iltica etmek 
istiyen çeklerle slovakların huduttan 
geçmesine müsaade etmişlerdir. Ierinden inerek kendilerini karşılı - Dün geceyi hususi trenlerinde ge

yan İnecelilerin hatırını sormuş ve ço çiren Mfüi Şefin, Kırla~~l!. §eh:.in.~e 
cuklan ıevmek suretiyle iltifatta bu- umulmıyacak derecede gorulen buyuk 
Junmuştur. Milli Şef bu köyün refah küçü~ imar ~a:eketle:i ve yeni yapı -
ve ferah eserlerini takdir ederek koy- lar dıkkatlerını çekmış ve bunlar qak 
Jüye meyva fidanlarınız var mıdır di· kında umumi müfettiş general Ki • 
ye sormuşlar. zım Dirik'ten izahat almışlardır. 

Sofya, 19 a.a. - 30 agustosta Bul
garistanla Bohemya ve Moravya hi -
maye idaresi arasında ekonomik mü
zakerelere başlanacaktır. 

Almanyadan buraya 60 - 70 vagon 
tel örgü gelmiştir. Slovakya hüküme
tine de Polonya hududuna giden yol
ların inşasını bir an evci tamamlama
sı için emredilmiştir. 
00~ 

(Başı 1. inci sayfada) 
süren bir mülakatta bulunmuştur. 

Roma'nın siyasi mahfillerinde bu 
ziyaretin bu kadar kısa sürmesi bazı 

hadiselerin pek yakında vukubulaca
ğına atfedilmektedir. 

Diğer taraftan, alelacele yapılan 
bu ziyareti bahis mevzuu eden aynı 

mahfiller, vaziyetin karışık ve tehli -
keli olduğunu söylemektedir. 

Mezkur ziyaretin resmi hedefi bi
linmemekte ve bazı şayialara göre esa 
si Macaristan'ın İtalyan- alman askeri 
ittifakına girmesi teşkil etmektedir, 
siyasi mahfillerde bütün Avrupa mu
kadderatının bahis mevzuu olduğu ve 
bu mukadderatın çok karanlık gö
züktüğü beyan olunmaktadır. 

Maamafih bazı kimseler, Macaris -
tan'ın ve bilhassa İtalya'nın enternas
yonal gerginliği azaltmak için bir te
şebbüste bulunmaları ihtimalinden 
bahseylemektedir. 

Macaristan itti/aka giriyor 

Roma, 19 a.a. - İyi haber alan malı 
fillerde söylendiğine göre, Macaris -
tan alman - italyan askeri ittifakına 
girmek üzeredir. Kont Çaki tarafın
dan Roma'ya yapılan seyahatin he -
defi bu meseleyi müzakere etmekten 
ibaret olduğu söylenmektedir. 

Hitler'den Musolin{'ye bir 
mektup mu? 

Paris, 19 a.a. - Ekselsiyor, şu ha -
beri vermektedir: 

Gay et emin bir menbadan öğren -
diğimizc göre, macar hariciye nazırı 
Çaki, Hitlerin bir mektubunu hamil 
bulunuyordu ve bu mektubu dün Mu
solini'ye vermiştir. Ilitler mektubun
da, Danzig'i Nuremberg nutkundan 
evel Almanya 'ya ilhak arzusunda ol
duğunu bir kere daha teyit eylemiş -
tir. 

Roma siyasi mahfillerinin 
kanaati 

Roma, 19 a.a. - Siyasi italyan 
mahfillerinde, Polonya'daki almanla -
rın müşkil vaziyetine ve Polonya'nın 
harp hazırlıklarına işaret edilmekte 
ve dünya sulhunun Varşova hüküme
tince gösterilecek izana bağlı bulun -
duğu beyan olunmaktadır. 

Macar hariciye nazırı Çaki'nin zi-
... ~ ..... :.-- \. ....... -: ı..:- - t. - -! . .. .. ___ :1 
mektedir. Çaki bugün Budapeşte'ye 

dönecektir. 
Diğer taraftan bugün Tirana'ya 

gitmekte olan italyan hariciye nazırı 
Ciano da pazartesi günü Roma'ya av
det edecektir. 

D.N.B. nin nefretli bir tekzibi 

Berlin, 19 a.a. - D. N. B. ajansı, 
Çaki - Hitler mülakatı münasebetiy • 
le Almanya'nın Macaristan'a imzala
mak üzere bir muahede tevdi etmiş 
olduğuna dair garp devletleri gazete
lerinin temadi eden neşriyatını nef -
retle karşılamaktadır. 

Çaki ve Kont Ciano hareket 
ettiier 

Roma, 19 a.a. - Kont Çaki, bu sa
bah tayyare ile Roma'dan hareket et
miştir. Resmen bildirildiğine göre, 
Kont Çaki, şimali ltalya'da yere in
miştir. Burada pazartesi gününe ka. 
dar istirahat edecektir. 

Kont Ciano öğle Üzeri tayyare ile 
Tirana'ya hareket etmiştir. 

Fransa ve lngiltere'nin 
kararı katidir 

Faris, 19 a.a. - Mihver dev1etleri· 
nin geniş diplomatik faaliyeti hak -
kında tefsirlerde bulunan selihiyet -
tar fransız mahfillerinde göyle denil
mektedir. 
"İngiltere ile Fransa nerede vuku 

bulursa bulsun her yeni darbeye gid
detle mukabele etmeğe azmetmişler • 
dir. Vaziyet ciddidir. Aşağıdaki ha
diseler Londra ile Paris'in aon derece 
müteyakkız bulunmalarını istilzam 
eylemektedir. 

Kont Çaki'nin Almanya ve İtalya 
seyahati, Muııolini'nin italyan ordu -
sunun şefleriyle görüşmesi, Almanya 
daki son askeri hareketler, alman mat
buatının Polonya'ya karşı hilcumla -
rının gittikçe şiddetlenmesi.., 

Se!ahiyettar fransız mahfillerinde 
İngiltere ile Fransa'nın büyük bir sü
kunetle hareket ettikleri ve zikredi -
len hadiselerin yeni tehdit teşebbüs
lerine veya kuvet tecrübelerine dela
let ettiği takdirde teşebbüslerine ve
ya kuvet tecrübelerine delilet ettiği 
takdirde giri,tikleri teahhütleri yeri
ne getirecekleri söylenmektedir. · 

İngiltere ile Fransa'nın vaziyeti sa
rahaten teabit edilmiştir. Bu vaziyet
te bir değişiklik yoktur: iki memle -
ket ne şekilde olursa olsun her darbe
ye mukavemet etmeğe arzetmişlerdir. 

Çaki Almanya'ya mı gidiyor? 

Roma, 19 a.a. - Burada dolaşan 
şayialara nazaran, Kont Çaki'nin ya-
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Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

Esnaf Cemiyetleri Umumi 
Katipliğinden : 

Berberler Cemiyeti 939 senesi hey
eti idare intihabı ile senelik kong. e -
sini yapmak için 21. 8 . 939 p:ızar •• .- i 
günü saat 20 de Samanpazarındaki Es
naf Cemiyetleri binasında toplantı ya 
pılacağından Berberler Cemiyetine 
mensup kayıtlı azanın muayyen gün 
ve saatte behemhal cemiyet binasına 

gelmeleri ilan olunur. (3116) 

Balast sahn ahnacak 
Devlet Demiryolları İkinci J•••t. 

me Müdürlüğünden : 

Tefen - Filyos hattı üzerinde kilo 
metre 350 + 390 arasında kain taş o 
cağından çıkarılarak idarenin göster 
diği yerde teslimi şart iyle ve kapalı 

zarf usuliyle 10.000 metre mikabı ba
last satın alınacaktır. Beher metre 
mikabı muhammen fiyatı 120 kuruş ve 
muvakkat teminatı 900 liradır. 

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

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

(3800) 13771 

~otorbot rekoru 
Londra, 19 a.a. - Büyük yarışçı 

sir Malkon Kambel, bugün -Blue bird 
2 • motorbotu ile saatte 141.74 mil ::;Ür 
atle seyrederek, 130 mil ile yine ken-
di üzerinde lunan e ki re 
UU:i C-JClll \.O> Ç 

kında B. fon Ribbentrop'la görüşme
si ve yeniden Roma'ya dönerek bazı 

zevatla buluşacağı müstebat değildir. 

Yokıa Peşteye mi gidiyor? 

Budapeşte, 19 a.a. - Burada deve
ran eden şayialara göre, Kont Çaki bu 
akşam Gratstz'a varmış ve otomobil
le Budapeşte'ye dönmek üzere yolu
na devam etmekte bulunmuştur. Kont 
Çaki'nin yarın Budapeşte'ye varmış 
olacağı söylenmektedir. 

Avrupa'nın mukadderatı 
karanlık görünüyor 

Roma, 19 a.a - Resmen bildirildi
ğine göre, Kont Ciano ile Kont Çaki 
arasında yapılan görüşme, bu görüş· 
meyi takip ve dört saatten fazla de
vam eden Musolini - Çaki mülakatına 
rağmen bir netice vermemiştir. 

Roma'nın siyasi mahfilleri Çaki
nin ziyareti hakkında tefsirlerde bu
lunmakta ve şimdiki vaziyetin karı -
şık ve tehlikeli olduğunu beyan et -
mektedirler. 

Bu ziyaretin hedefi malilm olma • 
masına ve mülakat esnasında bilhas -
sa Macaristan'ın alman • italyan si -
yasi ve askeri ittifakına girmesi me
selesinin görüşüldüğüne dair dün 
Roma'da bir şayia dolaşmış olmasına 
rağmen mezkur mahfillerde bu ziya-

ret esnasında gelecek haftalar zar
fında Avrupa mukadderatının mev -
zu olduğunu temin etmektedirler. Bu 
mukadderat bazı müşahitlere inan -
mak lazım gelirse pek karanlık bir 
şekilde görünmektedir. 

Bazı kimselere göre şimdiki vazi
yette Macaristan ve bilhassa İtalya 
beynelmilel gerginliği izale edecek 
bir teşebbüste bulunmak mecburiye
nde kalabileceklerdir. 

ltalyanın Berlin elçiıinin 
temasları 

Bertin, 19 a.a. - Bir kaç gün e -
vel Roma'ya çağrılmış olan İtalyanın 
Berlin büyük elçisi B. Attolico, diln 
münihte bulunmakta idi. Berlinde 
aanıldıgına göre B. Attolico Obcr -
salzburgde B. Bitler ve B . Von Rib
bentrop tarafından kabul edilmiştir. 

Salahiyettar alman mahfilleri, böy
le bir şeyden malilmatları olmadığını 
bildirmektedirler. 

Diğer taraftan hususi bir menba -
dan öğrenildiğine göre, B . Attolico 
Ciano • Ribbentrop görüşmelerinde i
leri sürülen tekliflere ve taslağı ha -
zırlan" projelere İtalyanın cevabını 
getirmiştir. 
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kiralık · 
~· 
h V~ıız Kiralık daire - !ki oda bir 
t oııu müstakil daire görmek için Mal 
fepe Bakkal Ramize, Fiat ıçın Tele· 
<>n 1440 Fevziye 2957 

li Kıra/ık bahçeli, kaloriferli ev 

1 a~uz bahçe kolay kullanışlı kat ka· 
Orıfer)" B d 

70 . ı. ahçeli evlerde No: 22 e 
lıra Tel: 2610 2992 

1/<.iralık daireler - Yenişehirde Ve
d al~tler karşısında su deposu arkasın 
~kı tepede Ersan apartmanın birin · 

~ı, İkinci katları, (dörder oda birer 
1°.1• havagazı elektrik, su) kiralıktır. 
ÇındekiJere müracaat. 3015 

t l!.iralık - 4 oda ı hol Müstakil an
reli 1 inci kat • Yenişehir Adakale 

110
kak No. 18/ 1 Tel: 3753 3028 

. kiralık - Yenişehir'de Kooperatif 
?1

:ketinin bakkal dükkanı 1-9-939 dan 
~ıbaren kiralıktır. İstiyenler hal 39 

0· I<asap dükkanına müracaatları. 
3031 

1 .kiralık oda - Yalnız bir bay 
ti~n Yenişehir sağlık bakanlığı civarı 
ıktnen caddesi Yış sokak 4 üncü kat. 

(3039) 

kiralık - Banyolu müstakil tek o
~-~ ve 2 ve 3 odalı daireler, Koopera· 
~ arkasında Yusuf Esendemir Ap. 

aat 7 den 19 a telefon 2454. 3042 

g kira/ık - Yenişehirde Galatasaray 

1~0r ktılübünün büfesi verilecektir 
k ~.ıs · l 3,50 ve 18 den 20ye kadar lo-
aı tnüdüriyetine müracaat. 3046 

h kiralık müstakil hane - 4 oda bir 
h 01 rnutfak banyo Mal tepede mü-
1\.endis Sa~ihanın evi. Müracaat yeri 
nkaı a belediyesinde ayar memuru 

Cafer İmrene (3074 

d ~evrt>n kirnlık - Hacıbayram cad
ı esınde 22 No. lu dükkan devren kira 
ıktır. (3083) 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir 
<>da bir hol. Yerli havagazı ocağı. Su 
~arası dahil 22 Jirayp. Yenişehir Ada-

ale 18/ 1 Telefon 3753 (3094) 

. !f-iralık oda - Bir bay veya bayan 
;~:,ı ~üzel bir oda kiralıktır. İsmet 
ovi?~. caddesi Lozan alanı Emciler 

ı1v. '~ l\; u.ıua.~""'...,w.~• \.""'"'- .1 

lı: Kiralık - Yenişehirde vekaletler 
~tşısında Konur sokakta 9/2 kapı 

1. 
0.Iu müstakil üç odalı bir daire ta -

1Plerin Yenihal No. 4 de ve Tel 2368 
ttli.i.racaatları. (3099) 

Kira/ık ve satılık kö§k Güven ma
;allesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka-
10rifer telefon bahçevan aylığı dahil 
b~~ liraya sabahları 9.30 kadar gezile-
tlır. Tel: 1830 (3106) 

?-; kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
k <>. 24 3 oda ve müştemilatlı gayet 
i"llanışlı daire kiralıktır. Telefon 
7sı (3111) 

lt kiralık daire - 3 oda, hol müstakil 
f apı]ı bir küçük oda, kullanışlı, kon-
10riu. Demirtepe Ekonomi sokak No. 
O - 45 lira. (3118) 

d ~İra/ık - Yenişehirde Selanik cad
Csın<le No. 51 de 5 oda, hizmetçi oda

~'·. banyo, balkon, bahçe içinde, büyük 
aıre. Telefon: 2953. (3126) 

2 
kiralık - 5, 3. 2 odalı daireler 40 

S, 22 lira aylık kira ile Cebeci Top -
iklık Mev. 153 No. Halim bey Ap. 

el: 3313 (3128) 

Kiralık daireler - Yenişehir Yük -
aeı cadesi nihayetinde İçel sokağında 
trıanzara ve havası güzel sekiz daireli 
b~r apartmanın inşaatı bitmek üzere
d~r. Kiralar her keseye elverişlidir. 1-
Çınde mal sahibi M. Atamana müraca-
at. (3129) 

h· kiralık mobilyalI oda - Terhin. tes 
~n. kahvaltı ve yemekte verilir. Ge -

llış, havadar Tuna caddesi. Ölçerler 
ııokak No. 2 kat 1 Y. şehir. (3130) 

iş verenler : ...________,_ 
"'lı-anıyor - İşlek bakkaliye, tütün, 

~teı, kıraathane devir edenlerle karlı 
;§e sermayeli ortak istiyenler mcktuıı 

11 İzmir otelinde Sadiye müracaat. 
(3014) 

Aranıyor - Kırtasiye işlerinden 
ilnlıyan ~ezı:ahlar bir kız arıyorum A-
t;ı~ .. d ·Ur'..- ~u~v:ı~ı An apartmanı altın -
~i\ Saı ı;ut Ticaret evine müracaatları. 

t
1efo,, · 3J97 (3086) 

. 1'"'~& ~lıtrır - Bir Bay ve Bayana 
lh·· 
1 

:y;ı~ v~:-clır. Arzu edenler Banka -
::r c;clrl ,,10i YILDIZ KIRT ASİYE 
tl'ı.ığ~:ıs:n:ı miiracaatları. (3105) 

b· Aranıyor - Büyük makinede çalışa 
ılecek iyi bir matbaa makinistine ih

tiyaç vardır. Taliplerin MetıP,ıet İh -
'an ınatbaasına müracaatları. (3119 

UlUS 

Satılık : 

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

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

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 Apartman - Selanik cadde
sinde 4 daire geniş bahçeli elverişli 

yeni bina. Tel. 2181 Atatürk bulvarı. 
2972 

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

Satılık arsa - Çankaya 'da İngiliz 
se~areti altında asfalt üzcrı 2.5 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 caddesı No. 82 Tel: 1953 2980 

Acele satılık apauman - 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 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul
arı Ma1tene.

1
Selanik caddesi ve sair 

er ye de yu ~:. ·.K - ıura!ı o1eazyon aprt 
man ve evler Tel: 2405 Bayram C. No. 
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 yapılan apartman satılıktır. Ban 
kaya beş bin küsür lira borçludur. Sa
nayi caddesinde komisyoncu İsmaile 
müracaat. Telefon: 1953 3016 

Satılık arsa - Toptan kelepir bü· 
yük 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 aı;faltına nazır (5) ,No.lu ev 
dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: 
143.5 Nazif. (3037) 

Acele sat!lık kamyon - Uzun şase 
Şevrolet kamyonu faal vaziyette a 

cele satılıktır. Tel: 1114 
Adres. Ahmet Erkmen. 

(3040) 

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

3043 

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

Satılık Motosiklet - Ariyel marka 
Tip Sipesyal eyi kullanılmış motosik· 
Jet satılıktır. Motörii görmek istiyen· 
ler her gün saat 17 ,5 tan sonra Ulus 
matbaası veznedarı Rahmiye müraca-
at etsinJer. 3050 

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

na müsait arsa satılıktır. Muhammen 
bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 
saat 10 dan 12 ve 15 den 18 e kadar ad-

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa içrn 30 Kuruş 
iki defa için 50 Kuruş 
Üç defa içrn 70 Kuruş 
Dört defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de 
fası için 10 kuruş alrnır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilin iç1n 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
hk olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil -
çük ilin 120 harften ibaret olma • 
hdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanlann 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

Satılık Radyo - 8 lambalı, az kul -
lanılmış alman marka bir radyo acele 
satılıktır. Necatibey Cod. No. 11, Ye-
nişehir. (3088) 

Satılık 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. Jan -
darına subay okulunda Elektrikçi Ha-
sana müracaat. (3114) 

Satılık takımlar - İstanbul'da yap
tırılmış yeni bir yatak ve yemek oda
sı takımları satılıktır. 13 - 14 arasın -
da Tuna Cad. Buyurak S. No. 6 (A) 
ya müracaatı. (3117) 

Satılık - 2 veya 3 katlı kargir Ce
beci ve aile bahçesi civarında ev ve a
partman sahipleri Sanayi caddesinde 
82 numaraya müracaat Tel: 1953 

(3221) 

Satılık - Kızılbey mahallesinde 
Tanur sokak No. 19 Zafer Milll oteli 
karşısında iki katlı ev Sanayi Cad. 82 
No. Müracaat Tel: 1953 (3122) 

İş arayanlar: 

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

3027 

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

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

Adres: Beyoğlu posta kutusu No. 
2029 (3066) 

Hususi ders - Bedin yüksek mü · 
hcndis mektebinden bir talebe Ri • 
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) 

iş arıyor - 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) 

iş arıyor - Orta mektep mezunu -
yum. Avukat veya müteahhit yanın -
da iş arıyorum. Ulusta mektupla C. 
K. ya müracaat. (3112) 

lkmale kalan talebeler - Usulü ted
rise vakıf, tecrübeli muallimler mari-

fetiyle, lisan: (İngilizce, Fransızca, 
Almanca) riyaziye ve diğer dersler -

den süratle yetiştirilir. Ulusta Zd ru
muzuna mektupla müracaat. (3120) 

Aranıyor : 

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

liye sarayı karşısında kırtasiyeci bay Aranıyor - Gazi bulvarı civarında 
İsmailden Bay Yusufa müracaatları. kitap deposu yapmağa müsait bir yer 

(3062) • kiralanacaktır. İstatistik 2638 Telefo-

Satılık arsa - Etlik aşağı eğlence 
na müracaat. 3075 

İncirli bağlarda otobüs durağına yüz Depo aranıyor - Ulus meydanına 
elli metre mesafede bin metre mürab- yakın depo yapmağa müsati bir yer 
ba arsa müsait fiyatla acele satılık . kiralanacaktır. Ulus meydanında Yıl· 
tır. Ulus ilan memurluğuna bizzat mü dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 
racaat. ~;u82) 1847 (3131) 

Vilôyetler 

Kapah zarfla inşaat eksiltme ilim 
Kazova İnekhanesi, Müdürlü

ğünden : 
ı - Tokat vilayetinde Turhala al 

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

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

Projeler; keşif nameler ve keşif hü
lasaları; fenni umumi şartname; ek -
siltme şartnamesi; bayındırlık işleri 
genel şartnamesi yapı işleri umumi ve 
fenni şartnameleriyle mukavele pro -
jesi ve bunların merbutu. 

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

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

5 - Eksiltmeye girebilmeleri için 
isteklilerin 4403 lira 35 kuruşluk mu
vakkat teminatı vermiş olmaları Vt: 

2490 sayılı artırma; eksiltme ve ihale 
kanununda yazılı vesikaları ve eksilt
me gününden en az sekiz gün evel 
müracaat edilmiş olmak şartiyle bu 
iş için nafıa müdürlüklerinden alın • 
mış ehliyet vesikasiyle bu ilandan mü 
ahhar tarihli ticaret odası vesikası ib
raz etmeleri lazımdır. 

6 - Bu ise ait keşif; proje; şartna
meleri ve diaer evrakı görmek ve iza· 
hat almak i;teyenlerin Tokatta inek
hane müdürlüğüne, Ankarada Ziraat 
vekaletinde veteriner işleri umum mü 
dürlüğüne müracaat etmeleri. 

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

Hükumet konağı lnıaah 
G. 4\n~ Vilayeti Pazarcık Ka

zası Malmüaürlüğünden: 
Pazarcık kazasında y:ıpı1acak 23743 

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

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

lüğünden ve Pazarcık malmüdürlü -
ğünden görülebilir. 

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

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

5 - Eksiltme 8-9-939 gününe mü
sadif cuma günü saat 16 da Pazarcık 
malmüdürlüğünde müteşekkil eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

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

Postada vuku bulacak gedkmeler 
kabul edilemez. (3838) 13789 

Apartman inşa ettirileck 
Adana Vakıflar Müdürlüğün

den : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanad'a Ab,din paşa cadde -

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

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

3 - Keşif bedeli 47446 lira 74 ku -
ruştur. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun
lardır: 

A - Fenni şartname 
B - Mukavele projesi ve projeye 

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

Vakıflar umum müdürlüğü inşaat mü 
dürlüğünden, lstanbul'da İstanbul va
kıflar başmüdürlüğünden, Adana'da 
Adana Vakıflar müdürlüğünden iki 
lira otuz kuruş mukabilinde alınabi -
lir. 

6 - Eksiltme 31. 8. 939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat dokuz
da Adana Vakıflar idares binasında 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

1 - Eksiltmeye gireceklerin 3558 

-9-

Samsun halkevi binası inşaatı 
eksiltmesi 

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

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

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

sun C.H.P. binasında toplanacak ihale komisyonunda olacaktır. 
5 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
1 - Mukavele projesi 
2 - Eksiltme şartnamesi 
3 - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
4 - Umumi ve idari şartname 
5 - Genel fenni şartname esasları 
6 - Genel fenni şartnameye eklenti "inşaat özel şartları,, 

7 - Mahal listesi 
8 - Kalorifer ve sıhhi tesisat projelerinin nasıl tanzim edileceğin,.. da-

ir talimatname ve eki 
9 - Teshin, vantilasyon ve kalorifer tesisatı şartnamesi ve Hihikası 

10 - Dahili elektrik tesisatı umumi ve fenni şartnamesi 

11 - Elektrik tesisatı şartnamesi 
12 - Sıhhi tesisat şartnamesi 
13 - Metraj 
14 - Teshin, vantilasyon ve kalorifer tesisatı keşfi 
15 - Elektrik tesisatı keşfi 
16 - Sıhhi tesisat keşfi 
17 - Keşif hulasası 

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

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

7 - Muvakkat teminat (8592) lira (43) kuruştur. 
8 - Eksiltmeye girrr .1t istiyenlerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

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

9 - İstekliler yalnız teklif mektuplarını havi kapalı bir zarfı ve 7 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat mektubu ve 8 inci maddede yazılı vesa
iki lıir dış zarf içine koyup mühür mumu ile kapıyarak 4 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Samsun C.H.P. vilayet idare heyetine 

makbuz mukabilinde vermelidirler. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (5947) 13605 

lira 50 kuruş teminat vermeleri ve a
şağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 

şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası ve
sikası. 

B - İhale tarihinden en az sekiz 
gün evel Adana nafıa müdürlüğünden, 
Ankara'da Vakıflar umum müdürlüğü 
inşaat müdürlüğünden, İstanbul'da 
İstanbul Vakıflar başmimarlığından 
ve diğer vilayetlerde nafıa müdürlükle 
rinden alınmış ve en az 35.000 liralık 
tek bir bina inşaatı yapmış ve muvaf
fak olmuş bulunduğunu bildiren yapı 
milteahhitliği vesikası, 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü 
hendisi olması veya bunlardan biri ile 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı 
zarfın ihzarında ve teklif mektupları
nın yazılmasında ve bu zarfların tev -
diinde ve posta ile gönderilmesinde 
2490 numaralı kanunun 32, 33, ve 34 
üncü maddelerine harfiyen riayet et· 
meleri lazımdır. 

(3853) 13811 

Mezbaha binası yaptmlacak 
Maltepe Belediye Riyasetinden: 

21. 8. 939 pazartesi günü saat 15 de 
Maltepe belediyesi daimi encümen o
dasında proje ve keşfi mucibince yap
tırılacak mezbaha binasının işçilikle
ri açık eksiltmeye konulmutşur. 

İsteklilerin en az "3000" liralık bu 
işe benzer iş yaptığına dair idarelerin 
den almış oldukları vesikalariyle 21. 
8. 939 pazartesi günü saat 15 de Mal -
tepe belediyesinde müteşekkil daimi 
encümene müracaat]arı ilan olunur. 

(6312/ 3874) 13826 

Nakliye münakasası 
inhisarlar Erzurum Ba,müüdür

lüğündeno : 

ı - Aşkale kazası dahilindeki 
Muhlis tuzlasından Bayburt ambarı
na sevliolunacak 350 ton tuzun nakli
yesi 17.8.939 dan itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konuldu. 

2 - İhale 5.9.939 gününe tesadüf 
eden salı günü saat 15 de Erzurum in
hisarlar başmüdürlüğünde yapılacak
tır. 

3 - Bu nakliyatın muhammen be
deli sekiz bin yedi yüz elli lira yüz
de yedi buçuk muvakkat teminat pa
rası altı yüz elli altı lira yirmi beş 

kuruştur. 

4 - Talipler bu nakliyata ait şart
nameyi Erzurum, Trabzon başmüdür
lükleriyle Bayburt, Aşkale ve Te~n 
memurluklarında görebilirler. 

5 - Teklif mektuplarının ihale sa. 
atinden evet makbuz mukabilinde ko· 
misyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Postada vukubulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3964) 13910 

, · Vakıflar U. Md. 

Kok kömürü alınacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğün
den: 

Ankarada ikinci vakıf apartıman 

ihtiyacı için kömür alınacağı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışsa 
da talip zuhur etmediğinden 18.8.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde ek -
siltmesinin pazarlıkla yapılmasına 
karar verilmiştir. 
Alınacak kömürün evsafı ve şart

ları: 

1 - Yabis kömür 
h~abiyle 

2 - Kükürt 
3 - Kül 
4 - Rutubet 
5 - Miktarı ( 450) 

ton (28) liradır. 

7100 - 7300 

% 1-%1,5 
% 10-% 11 
% 2-% 5 
tondur. Beher 

6 - Muvakkat teminat (945) lira • 
dır. 

7 - Pazarlık ikinci vakıf apartı -
manda inşaat müdürlüğü dairesinde
ki komisyonu mah~usta yapılacaktır. 
Taliplerin her gün mezkur komisyo· 
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3960) 13908 

Hurda eşya satışı 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den : 

İkinci vakıf apartımanda vakıflar 
levazım anbannda bulunan perde, 
korneş, telefon ve malzemeleri ile as
ma elektrik lambaları, koltuk ve ka
napeler açık arttırma ile satılacaktır. 

Taliplerin arttırma günü olarak 
tespit edilen 4.9.939 pazartesi gunu 
saat 14 de ikinci vakıf apartımanda
ki vakıflar levazım anbarına gelmele
ri ve eşyaları görmek veya fazla iza
hat almak arzu edenlerin her gün le
vazım memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. (3938) 13901 
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2 - İhalesi 1. eylül 939 cuma gü - belediyesince verilecek ve talep vu • 

Milli Müdafaa V. 
nü saat 11 dedir. kuunda postayla gönderilecektir. 

3 - İlk teminatı (412) lira 50 ku - 5 - Eksiltmeye girebilmek için 
ruıtur. 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün maddelerinde uygun olmak üzere 465 Mimar aranıyor ö~leden sonra M. M .. v. satın almak.o liralık teminat ve teklif mektupları 
V k

A 1 . S t Al K mısyonundan bedelsız olarak alınabı- eksiltme saatinden en ge~ bir saat e M. M. e a etı a m ma o- . . :r • 
lır. vclıne kadar makbuz mukabilinde be-misyonundan : 

lzmirdeki tayyare alayında iıtih
dam edilmek üzere bir mimar alına
cak ve bu mimara yeni barem hüküm
lerine göre ücret verilecektir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 lediye reisliğine tevdi olunacaktır. 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- Pos\a ile gönderilen teklif kt _ 
d 1 · d ·· · ı 'kl · me up e erın. e gosterı en v~saı e temınat Jarının gecikmesinden mütevellit id-
ve teklıf m~ktuplarını •.hale saatinden diaların nazarı itibare alınmıyacağı 
behemhal bır saat evelıne kadar M. ve fazla izahat al k · t' 1 · K Taliplerin ellerindeki diploma ve 

vesaikleriyle Ankarada M.M.V. Hava 
müıteıarlığı zat işleri şubesine ve İz
mirde tayyare Tuğay komutanlığına 
30 ağustos 939 akşamına kadar müra
caat etmeleri lazımdır. (3831) 13839 

. ma ıs ıyen erın a-
M .. V. satın alma komısyonuna ver;me raman belediye riyasetine müracaat-
lerı. (3663) 13639 lan ilan olunur. (6387 / 3926) 13899 

Dizel motör yedekleri ahnacak Harta ve imar plônı 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

1 
k 

misyonundan: . yaptırı aca 
Makas ye saire ahnacak ı - 29 kaıem dıze1 motörıeri ye-

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- dekleri açık eksiltme ile satın alına-
misyonundan : caktır. Muhammen bedeli 4027 lira o-

l - Beş adet cerrahi Trus orijinal lup ilk teminat miktarı 303 liradır. 
ile 10 adet elbise makası açık eksilt - 2. --:. A.~ık eksiltmesi 9.9.939 cumar
me suretiyle satın alınacaktır. Mu - tesı gun.u saat 11 de vekalet satın al
hammen bedeli 1642 lira olup ilk te - ma komısyonunda yapılacaktır. 
minat miktarı 123 lira 15 kuruştur. 3 - Şartnamesi her gün komisyon-

2 - Açık eksiltmesi 1. 9. 939 cuma da görülebilir. 
ıünü saat 15 de vekalet satın alma ko- 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
misyonunda yapılacaktır. ci maddelerinde yazılı vesaikle bir -

3 - Şartnamesi her gün komisyon. likte ilk teminat mektup veya mak-
da görülebilir. buzlariyle muayyen saatte komisyon-

4 - İsteklilerin ilk teminat ve 2490 da bulunmaları. (3967) 13911 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belge 've bu gibi iş1erıe meşfuı Fotoğraf malzemesi ahnacak 
olduklarına dair ticaret odasından a • M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
lacakJarı vesikalarla birlikte muayyen misyonundan : 
gün ve saatte M. M. V. satın alma ko- ı - 30 kalem fotoğraf malzemesi 
misyonuna müracaatları. açık eksiltme suretiyle satın alına -

(2999) 12953 caktır. Muhammen bedeli 1365 lira o-

6 seyyar mutbak 
alınacak 

lup ilk teminatı 103 liradır. 
2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perşem

be günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon-
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- da görülebilir. 

misyonundan : 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın meskun ve gayri mes -

kiin tahminen altmış hektarlık kıs -
mında harita ve imar planı yaptırıla
cağından bu harita ve planın kaça çı
kacağı hakkında mahallinde keşif ya
pacak bir mühendis veya salahiyetli 
fen memurunun bu işe ait teklif mek
tuplarının şerefli Koçhisar belediye -
sine göndermeleri ilan olunur. 

(3819) 13773 

Arteziren kuyusu aramı 

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 
yaptırılacak 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 

(26171.56) liraya iblağ edilmiJ ve 5 
eylül 1939 tarihinde ihale edilmek ü
zere evelki şartlarla ikinci defa ola
rak kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin 
Behisni belediyesine müracaatları. 

(6475/ 3983) 13916 

Askeri Fabrikalar 

1418 takım erat ıama11rı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm A ima Ko
misyonundan : 

1418 takım (takım: bir don ve bir 
gömlekten ibarettir). Erat çamaşırı 
alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (1772) lira 50 
kuruş olan yukarda yazılı 1418 takım 
çamaşır Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 4-9-1939 pazartesi günü saat 15 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan {132) lira(94) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin • 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikaa · 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3906) 13859 

819 takım yazhk erat elbisesi 
yaphrllacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5733) lira o
lan 819 takım yazlık erat elbisesi As-

Yün Ye pamuk (orap ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

1198 Çift yün çorap 
1328 Çift pamuk çorap. 

Tahmin edilen bedeli (811) lira 
(20) kuruş olan 1198 çift yün çorapla 
1328 çift pamuk çorap Askeri Fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 4. 9. 1939 pazar -
tesi günü saat 14,30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para -
sız olarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan ( 60) lira 
(84) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tü~cardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3904) 13857 

Müteahhit nam Ye hesabına 

2 fon grafit ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
lan 2 ton Grafit müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 2-9-939 cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(97) lira (50) kuruş ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez 
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3909) 13862 

Ankara Valiliği 

Sose yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (24170) lira (58) k1l' 
ruştan ibaret bulunan Ankara Çeri~ 
1i - Sungurlu yolunun 8+5oo-ı3 
000 ıncı kilometreleri arasında ya!'1' 
lacak şose ve imalatı sınaiye inşaatı 
7.9.939 perşembe günü saat 15 de vil · 
yet daimi encümeninde ihalesi yapıl 
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1812 lira 80 k\t 
ruştur. 

İsteklilerin: teklif mektuplarııı 
muvakkat teminat mektup veya ~ 
buzu, ticaret odası vesikası ve eksilt' 
menin yapılacağı günden en az 8 gU# 
evel Ankara vilayetine bir istida il' 
müracaat ederek bu işe ait alacaklatl 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukaf1' 
da adı geçen günde saat 14 de kad-' 
encümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi ber 
gün nafıa müdürlüğünde görebilece~ 
leri. (3955) 13907 

Okul • 
ınşası 

Ankara Valiliğinden : 
Mamakta yapılacak olan üç sınıflı 

ilk okul inşaatı 4.9.939 pazartesi gu· 
nü saat on beşte ihalesi yapılmak u· 
zere kapalı zarf usuliyle eksiltme)" 
konulmuştur. 

Keşif bedeli (14454) lira (87) kıl' 
ruştur. • 

Muvakkat teminatı (1084) lira (12) 
kuruştur. 

1 - 6 adet seyyar mutbah kapalı maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Mu· ilk teminat meı.tup veya makbuzla • 
hammen bedeli 14.400 lira olup ilk te- riyle birlikte muayyen saatte komis-

Kasabanın tahr.-inen 30 hektarlık keri Fabrikalar umum müdürlüğii 
merkez satın alma komisyonunca 4. --------------

kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri · 
1 ~· d k 'f bed 1. · k .. 9. 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 

İstekliler teklif mektuplarını, mu • 
vakkat teminat mektubu veya mak • 
buzu ticaret odası vesikası ve eksilt• 
menin yapılacağı gününden en az S 
gün evel vilayet makamına istida iJe 
müracaat edilerek bu işe ait olmak ii· 
zere alacakları ehli yet vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 dl 
kadar vilayet encümen reisliğine ver· 
mel eri. 

minat miktarı 1080 liradır. yonda bulunmaları. (3972) 13912 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 31. 8. ---------------

939 perıembe günü saat 11 de vekalet 
aatın alma komisyonunda yapılacak · 
tır . 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

Kazalar 

içme suyu isale hattı 4 - Seyyar mutbah münakasasını 
bu gibi malzeme imal ettiğini ve halen 
faaliyette bulunduğunu vesaik ite is - İnşaat ilônı 
bat eden her fabrika girebilir. Yerli Karaman Belediye Riyasetin· 
fabrikalarda bu mevzuatı kanuniyeden 
istifade edebilirler. den : A • 

5 M.. kasa · t" k d 1 - Nafıa vekaletınce musaddak - una ya ıı ıra e arzu e en . . . 
fabrikalar teklif edecekleri mutbahla- r:~~:~~=ne nazaran 31301 
rın pllnlarJyle husust vasıflarını mil- k b . · 1 h tt · tı .. .. . asa ası ıçme suyu ısa e a ı ınşaa 
nakasa gununden en geç bır hafta e- 20 8 939 t 'h" d 't ' b 30 gün 

1 h ı be 
. d. . . . arı ın en ı ı aren 

ve ava evazım §U sıne tev ı etmış '' dd 1 1 ~ b k l t .. . mu et e pazar ıga ıra ı mış ır. 
olmaları ve buradan munakasaya gıre-

2 
p 1 k 20 9 939 ta ·h· ... 

b ·1 kl · • · 'l k 'k .. - azarı . . rı ıne mu 
ı c._ce en ıçın verı ece vesı ayı mu- d'f ba ·· ·· t 15 d K 

nakasa gününden evel alını§ bulunma- sa ı çar§B:ID ~nu. saa e ara-
1 liz d B 'k t kl'fl 1 be man beledıye daıresınde toplanacak 

raarbeı ı~-~~: ukveı~ a e ı er.~ • daimi encümen tarafından yapılacak
r muua&&I& omııyonuna goıte -

rilecektlr. tır. 
6 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3• cü . 3 - Bu !te .ait şartname proje ve &~

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ~~evrak bır lıra altmı.ı k~ruı mu~abı· 
ilk teminat ve teklif mektuplarını mu ınd~ Karaman beledıyeıınce venle • 

b. 1. '--d cektır. 
ayyeıı saatten ır r.aat eve ıne - ar 4 p 1 ~ • b.l k . · 
k · 1 • - azar ı.a gıre ı me ıçın ta • 
omııyona verm( ~ ~r)ı. tiplerin apğıda yazılı teminat ve ve-

3 J 12983 saiki pazarlık saatinden en geç bir sa-

JI kalem veterı'ner ..,.,2 ahnacak at eveline kadar encümen riyasetine 
~ tevdi etmeleri lizımdır. 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko
miaYonundan : 

1 - Hepıine tahmin edilen fiyatı 
9.000 dokuz bin lira olan 28 yirmi se· 
kiz kalem veteriner ecza kapalı nrf u
ıuliyle 8 eylül 939 ~uma günü aaat 11 
de Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat ~75 lira olup prt
name •e listesi her gün öğleden sonra 
M. M. V. aatın al~ KO. da görülür ve 
iıtiyenler tarafınd •n kopyası alınır. 

3 - .Eksiltmeye girecekler lı:anunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi itlerle meıgı.l tüccardan olduk
larına dair vesa• ıde birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatından be • 
hemehal bir saat eveline kadar Anka -
ra'da M. M. V. satın alma KO. reisli -
ğine vermeleri. (3173) · 13160 

Dizel motör yedekleri ahnacak 
M . M. Veki.leci Satm Alma Ko

misyouundan : 
1 - 11 kalem chzel motör yedekle

ri açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. Muhammen bedeli 3563 lira 80 
kuruı olup ilk teminat miktarı 268 li
radır. 

2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perıem
be saat 11 de vekalet satın alma ko -
misyonun•" t yapılacak•ır. 

3 - Şartnames: :ıer gün kc=4lisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. 
ci maddelerinde yazılı veıaikle bir • 
likte ilk teminat veya ttıakbuzlariyle 
muayyen ıaatte komisyonda bulun · 
ınaları. (3973) 13913 

10,000 cilt mahmuz ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

n,isyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi· 

.>'•tı (55) kuruı olan 10.000 çift mah -
mu kapalı sarf uauliyle münakasaya 
~onulmuıtur. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun olmak üzere 
2347 lira 58 kuruşluk muvakkat temi· 
nat. 

B - Kanunun ve bu işe ait eksiltme 
şartnamesinin tayin ettiği vesikalar. 

C - Pazarlığa girecek taliplerin su 
tesisatı itlerini yapabilecekleri hak -
kında salahiyetdar makamdan alın
mı§ vesikalar. 

5 - inşaat müddeti pazarlık tari
hinden itibaren bir sene olup daha 
fazla izahat almak istiyenlerin Kara
man belediye riyasetine müracaatları 
ilin olunur. (6386/ 3925) 13898 

Hidro elektrik tesisatı 
Darende Belediye Reisliğinden: 

14.8.939 tarihinde kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulan (29476) lira 
bedeli keıifli hidro elektrik tesisatı
na talip zuhur etmediğinden 15.8.939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmasına karar veril -
mittir. İsteklilerin her gün belediye
ye müracaatları ilin olunur. 

{3954) 13906 

Ka~h zarf usuliyle ahnacak 
arazöz eksiltme ilinı 

Karaman Belediye Riyuetin
dea : 

ı - Karaman belediyesince itfaiye 
ve sulama i§lerinde kullanılmb üze
re bir adet arazöz satın alınacağından 
20.8.939 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20.9.939 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 de Kara
man belediye dairesinde toplanacak 
dairr.i encümen huzurunda yapılacak

tır. 

3 - Satın alınacak arazözün mu • 
hammen bedeli (6200) liradır. 

4 - Şartnamesi bili bedel Karaman 

ecegın en eşı e ını yapma u • . . . 
· t kl'l · t kl'f kt 1 kapalı zarfla ıhale edılecektır. Şart -zere ıs e ı erın e ı me up arının . 

fi. K h' bel d' · .. d name parasız olarak komısyondan ve-
ıere ı oç ısar e ıyesıne gon er-
meleri ilan olunur. rilir. Taliplerin muvakkat tem.inat o-

(3820) 13774 lan (429) lira (98) kuruşu havı teklif 
mektuplarını mezkür günde saat 14,30 

Askerlik işleri 

Yedek subay of atakla ·a 
Elektrik inıaal Ye tesiseııh za kadar komisyona vermeleri ve ken 

dilerinin de 2490 numaralı kanunun Ankara Yerli Askerlik Şubeain-
pazarhkla yapllralıtak 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • den = 

Buna ait keşif ve şartnameyi bef 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek· 
leri. (3939) 1390Z 

Dörtyol Belediyesinden : 
1. Ağustos. 939 salı günü saat 10 da 

kapalı zarfla ihale edileceğini ilan et
tiğimiz (27961. 70. lira keşif bedelli 
Dörtyol ele!ttrik inşaat ve tesisatı i· 
çin vuku bulan teklif haddi layıkın -
da görülmediğinden 1. Ağustos. 939 

'u L...1.- ~_ .......... _ .._, . 

pazarlığa konulmuştur. 
1 - Evelce yapılmış olan daire şart 

namesindeki tediye şartlarından mü
teahhit lehine olarak geniı tadilat ya
pılmııtır. 

2 - Pazarlık Dörtyol belediye en
cümeni tarafından belediye dairesin
de yapılacaktır. 

3 - Talipler ilk teminat ve isteni
len vesaikle birlikte encümene müra
caat etmelidir. 

4 - Talipler proje, keşifname, fen
nt ve daire prtnamesini belediye ya· 
zı itleri bürosunda görebilirler ve ta· 
lep vukuunda daire §artname sureti 
posta ile gönderilir. (30) K. pul gön-
dermeleri şarttır. (3837) 13788 

Pazarhkla harta yapllrllacak 
Vezirköprü Belediye Riyasetin

den : 
80 hektar meskfin 30 hektar gayri 

meskun vüs'atinde tahmin edilen Ve
zir köprü kazasının hali hazır harita
sı alımı 30-7- 1939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

Muhammen keşif bedeli (2300) lira 
dır. Muvakkat teminat akçesi (172) 
lira (50).kuruştur. İhale belediye da
imi encümeni tarafından yapılacak -
tır. 

Bu işe ait şartnameler Vezir köprü 
belediyesinden parasız olarak alınabi
lir. 
İhtisası musaddak taliplerin günün 

den evci Vezir köprü belediye reisli
ğine müracaat eylemeleri. 13836 

Kaldırım tômir 
ettirilecek 

Beypazan Belediyesinden : 
2242 lira muhammen bedelli 4070 

metre murabbaı kaldırım tamiratı a
çık ekıiltmeye konmuıtur. Taliplerin 
ihale günü olan 27-8-939 pazartesi gü· 
nü belediye dairesinde müteşekkil en
cümene % 7,5 muvakkat teminatla 
müracaat etmeleri. Saat 15 te. (3901) 

13868 

Kapah zarf usuliyle su 
yolu in11at ilinı 

Behisni Belediyesinden : 
Tahminen dört kilometre meaafede 

Yenitehir Çat mevkiine getirilecek 
olan içme suyunun inşaatı 28.4.939 ta· 
rihinde ihaleye konulmuş ve 13.5.939 
tarihinde Uluı ve Vakit gazetele5in -
de ilin edilmi§ ise de müddeti kanu
niyesi sarfında talip çıkmadığından 

eski keıfine yüzde on sam edilerek 

misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- Lise ve muadili mekteplerden me -
lakadar tüccardan olduklarına dair ti- zun olup da hizmeti filiyesini henüz 
caret odası vesikasiyle mezkfir gün ve yapmamış tam askeri ehliyetnamesi 
saatte komisyona müracaatları . bulunan ve yedek subay yetittirilmesi 

Okul tômir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara mekez Mimarkemal, Çankt' 
ya ilk okullarının tamiri (989) tir' 
(54) kuruı keşif bedeli üzerinden açı 
eksiltmeye konulmuıtur. İsteklileri 

(3905) 13858 lazım gelenler· 1 Eyi. 939 da yedek 

Havlu ve 11endil ıhn•ak 
A.1r .... : J:'.J....:1r.1 .... 11-:v·- w:;. 

dürlüğü Merkez Satm Amıa .K.o-
misyonundan : 

1715 adet Havlu 
2666 adet mendil 

Tahmin edilen bedeli (946) lira (83) 
kuruş olan 1715 adet havlu ile 2666 
adet mendil Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 4. 9. 1939 pazartesi günü sa -
at 16 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (71) lira (2) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu itle alakadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

(3903) 13856 

8 adet fireze tezgôhı 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez sa· 
tın alma komisyonunca 4-9-939 pazar
tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (750) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3908) 13861 

1313 erat fotini 
ah nacak 

subay okulunda bulunmak üzere sevk 
edileceklerdir. 

Bıı_uiht'lerin 25 AP._ Q~Q ıbn ;....,_ -
refi. yffli erın Anlc'ara yerıı, yabancı • 
tarın Ankara yabancı askerlik ıubele
rine müracaatları ilan olunur. 

(3826) 13783 

Jandarma 
' Ekmek alınacak 

Silifke Jandarma Okulu Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonu Batkan 
lığından : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 210 bin 
kilo ekmektir. 

Tahmin bedeli 21525 lira olup mu -
vakkat teminat miktarı 1614 lira 37 

~~iY!.'Je~~ ~~Faff.ekN.Yo !'~ 
31. VIII, 1939 perıembe günü saat 1 
de ve % 7 ,5 muvakkat teminat akçefl" 
ni husuıi muhasebe veznesine yatır" 
rak vitiyet daimi encümenine müracl' 
atları. (3840) 13803 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez Albayrak, lstiklil 
okullarının tamiri için (536) lira ke 
şif bedeli üzerinden açık eksiltme}'. 
konulmuıtur. İsteklilerin şartnameY1 
görmek üzere her gün kültür dire1'• 
törlüğüne ve ihal1t günü olan 4.IX.939 
pazartesi günü saat 15 de % 7.5 mıı• 
muvakkat tazminat akçesini muhast' 
bei hususiye müdürlüğü veznesine 
yatırarak vilayet daimi encümenin' 
müracutları. (394'1) l '3904 kuruştur. 

2 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle • 1 k 
25 ağustos 1939 gününe rastlıyan cu- Tômırat yaptırı aca 
ma günü saat 10 da Silifke jandarma Ankara Valiliiinden : 
okulu binasında toplanan komisyon Ankara merkez İsmet İnönil, Ulu• 
tarafından yapılacaktır. okullarının tamiri (945) lira (2) ku 

3 - Ekmek için konulacak unun ve ruş keşif bedeli üzerinden açık eksilt 
ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salo - meye konulmuştur. isteklilerin şart 
nunda asılıdır. İsteyenlere bedelsiz ve nameyi görmek üzere her gün kültü 
rilir. . direktörlüğüne ve ihale günü ola 

4 .-. Eksılt~eye gi.receklerden ka - 4.9.939 pazartesi günü saat 15 de ~ 
nunı ıkametgah ve tıcaret odalarında 7,S muvakkat teminat akçesini muha 
kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara- sebei hususiye müdürlüğü veznesini 
nacaktır. . • yatırarak vilayet daimi encümenine 

5 - ~ksıl~~eye gireceklerin muvak müracaatları. (3941) 13903 
kat temınat ıçın sandık makbuzu veya 
banka mektuplariyle teklif mektupla
rını kanunun tarifatı dahilinde ve ka
palı zarf içerisinde ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vermeleri la
zımdır. 

Bu saatten sonra verilecek mektup
ların kıymeti olmadığı ilan olunur. 

(6077/ 3686) 13650 

Buz mıhı alınacak 

Ziraat Vekôleti 

Ecza ah nacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyolo 

ve Seroloji MüeSHsesi Direktörlii 
iünden : 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satm Alma 
misyonundan : 

Mü-
Ko- Jandarma Genel 

Ankara Satm Alma 
dan: 

1 - Müessese ihtiyacı için 78 ka 
Komutanlığı lem ecza ve mevaddı mülevvene 

Komisyonun- analiz maddeler açık eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli (6171) lira 
(10) kuruş olan 1313 çift erat fotini 
Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 5-9-
939 sah günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (462) lira (84) 
kuruıu havi teklif mektuplarını mez
kQr günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 

0

2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadlkla
rına ve bu itle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika . 
siyle mezkQr gün ve saatte komisyo . 
na müracaatları. (3907) 13860 

2 - Tahmin edilen bedeli (2655) l 
1 - Tanesine 0,234 iki yüz otuz radır. 

dört milim kıymet biçilen çeşitli ıekiz 3 - Muvakkat teminatı 199 lira 1 ~ 
Y.ÜZ yedi bin bet yüz adi ve bir tane • kuruı olup banka mektubu veya vez 
sıne 25 santim kıymet biçilen çeşitli ne makbuzu ve devletçe kabule şayar 
kırk bin beı yüs bw; Mıhl teahhüdil- hazıne tahvili teminat olarak kabu 
nil ifa etmiyen müteahhit nam ve he- olunur. Tahvilatın da hazineye tesli 
aabına açık eksiltme usulü ile 21. 8 mi şarttır. • 
939 pazartesi günü saat onda satın a 4 - İhalesi 28. 8. 939 pazartesi günt 
lınacaktır. . saat ıs tedir. Buna ait şar\name mü 
-ı - Şartnamesi parasız komısyon- esseseden bedelsiz olarak verilir. 

dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 5 - (2490) sayılı kanunda yazıl 
girmek isteyenlerin yüz kırk lira alt- şartları haiz olan isteklilerin tayin e: 
mıı dokus kuruıluk ilk teminat ve dilen gün ve saatte Ziraat Vekaleti 
şartnamede yuılı belgelerle birlikte muhasebe direktörlüğünde toplana · 
belli gijn saat ona kadar komisyona cak olan komisyona müracaat etmel« 
bafvurmalan. (3502) 13532 ri. (3647) 13630 



20 - 8 - 1939 -
· Ti~~ret ·Vekaleti .. 

mek suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet 
vesikası almaları icap eder. 

ULUS 

Dahiliye Vekaleti 

-11-

• 
lan - 40 - lira ücretli tahakkuk .katip-

Tapu ve Kadastro 

Ticaret Vekaleti müfettiı 
muavinliği imtihanı 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 
ve idari §artnameleri 1stanbul'da Ka
bataş'da inhisarlar umum müdürlüğü 
levazım müdürlüğünde ve Ankara'da 
inhisarlar baş müdürlüğü tuz fen şu
besinde bulunmakta ve isteklilere 214 
kuruş bedeli mukabilinde verilmek -
tedir. 

Harta yaptır1lacak 

hinde 5100 ton buğday naklinin ya
pılan eksiltmesinde verilen fiyat pa • 
halı görüldüğünden bir ay içinde in
tac edilmek üzere pazarlıkla yapıla -
caktır. 

2 - Pazarlığı 28.8.939 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

Davet 
Merkez Tapu Sicil Muhafızlı-

liğine imtihanla bir memur alınacak
tır. Taliplerin 21.8.939 pazartesi günü 
saat 10 da imtihanları icra kılınaca -
ğından evrakı müsbiteleriyle birlikte 
zat işleri müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur. (3961) 13909 

T eftit Heyeti Reisliğinden : 
7 -İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

Dahiliye Vekaletinden : 3 - Tahmin bedeli 4080 lira olup 
ilk teminatı 306 liradır. 

ğından : I Hasta otomobili 

alınacak 
Teftiş heyeti kadrosunda münhal 

tnüfettiş muavinlikleri için 6. Teşri -
ni sani 1939 pazartesi günü müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. İmtihanda mu
vaffak olanlar 35 lira asli maaş ile mü
fetiş muavinliğine tayin olunacaklar
dır. 

tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
kapalı zarf teklif mektuplarını te -
minat mektup veya makbuzu ile re
ferans ve diğer vesikalarını en geç bel 
li gün ve saatten bir saat eveline ka
dar komisyon başkanlığına vermele-

Yozgat kasabasının meskün ve gay
ri meskün 261 hektarlık sahanın hali 
hazır hartasının alımı ve bunu çevre
liyen 60 hektarlık kısım ile 321 hek -
tara varan sahanın 1/ 4000 mikyaslı ta 
keometrik münhanili umumi hartası
nın alımı işi eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

İşin maktu bedeli 6000 liradır. 
Eksiltme 25 ağustos 939 cuma günü 

saat 15 de Yozgat belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (3975) 13915 

İnşaat münakasası 

Ankaranın dağ ardı Atıf bey ma -
hallesinde 646 kapu No.lu hazineye a
it arazii haliyeden 15 M.2 mahal kır
şehirli Mustafa atrafından bir göz o
da inşa etmiş ve Mustafa da bu evini 
Hasan Şahin'e satmıştır. 
Arsanın hazine adına tescili defter

darlığın talep etmekte olduğu ve ta
sarruf hakkının tesbiti için 25 ağus· 
tos 939 tarihine müsadif cuma günü 
saat 10 da mahalline tahkik memuru 
gönderileceğinden bu yer üzerinde 
tasarruf iddiasında bulunanların ve
ya her hangi bir hak iddia edenlerin 
resmi vesikalariyle muhafızhğımıza 
veya tahkik günü mahallinde tahkik 
memuruna müracaatları ve hudut 
komşularının mahallinde bulunmaları 

Ankara Belediyesinden ı 

1 - Sıhat işleri müdürlüğü için a 
lınacak olan 9030 lira kıymeti mu 
hammeneli birisi tek ve diğeri çift 
yataklı Sto We - Arkona tipi hasta 
nakliye otombili 45 gün müddetle ka· 
pah zarf usulü ile eksiltmeye konul· Ankara Levazım Amirliği Satın 

ri, 
Postada olan gecikmeler kabul e-

dilmez. (3679) 13714 Alma Komisyonundan : muştur. 

Aranılan şartlar şunlardır: A) Me -
rnurin kanununun 4 üncü maddesinin 
A, B, C, V, Z fıkralarında yazılı evsa
fı haiz olmak; B) Hizmeti filiyei as · 
keriyesini ifa etmiş veya sınıfı ihtiya· 
ta nakledilmiş veya hizmeti askeriye · 
ye elverişli olmadığı sabit bulunmak: 
C) Siyasal Bilgiler okulundan veya 
hukuk fakültesinden veya yüksek ik • 
tisat ve ticaret mektebinden veya bun
lara muadil derecedeki ecnebi mektep 
lerinin birinden mezun olmak; Ç) İm
tihanin açıldığı senenin ikinci kanu -
nu iptidasında 30 yaşını doldurmamış 
olmak; D) Vekaletçe yapılacak tahki
kat neticesinde karakter itibariyle iyi 
bir memur olabilecek evsafı haiz bu -
lunduğu anlaşılmak: E) Yolculuk zah
metlerine mütehammil bulunmak. 

Tütün bakım ve iıletme evi 
yaphnlacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

Muvakkat teminat 450 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak 

tinde Belediyeler imar heyetinden iş· 
tirak vesikası alarak teklif mektupla
rına koymaları Iazımdır. 

Şartnameler Yozgat belediyesinden 
ve Ankarada belediyeler imar heyetin 
den parasız alınabilir. Teklifler tayin 
edilen giinde saat 14 de kadar Yozgat 
belediye reisliğine verilmesi veJo:ahut 
posta ile bu saate kadar gönderilmesi 

ı - !zmir müstahkem mevki komu
tanlığınca gösterilecek yerde 1185.'i4 
lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet 
pavyon ve bir mutbak bir ahır inşası 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 21. 8. 939 pazartesi gü

nü saat 16 da İzmirde kışlada İzmir 
Lv. amirliği satın alma komisyonun -

2 - İhalesi 6.10.939 salı günü saat 
on birde belediye encümeninde yapı· 

lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 677,25 lira• 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen 
lerin her gün encümen kalemine m .. 
racaat ve isteklilerin de teklif mek· 

da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçesi 
7177 lira 77 kuruştur. 

ilan olunur. (3943) 13905 

·-:~ Aıl°ka.~a·: Belediyesi ·: 
. ...... . 

tuplarını 6.10.939 salı günü saat om 
kadar encümene vermeleri ilan olu 
nur. (3885) 13896 

I _ Keşif, şartname ve planı muci
bince idaremizin Düzcede yaptıra -
cağı "Tütün bakım ve işletme evi" 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

II - Keşif bedeli 258.147,58 lira 
lazımdır. (3504) 13533 

4 - Şartname keşifname ve projesi 

her gün sabah saat sekizden 12 ye ka- Mazot alınacak Arpa, mısır ve saire ahnacak 
muvakkat teminatı 14.157,37 liradır. 

III - Eksiltme 5.IX.939 salı günü 
saat 15 de Kabataşda levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

Levazu" ·~mirliği . ·. · 
: .. .._ ·~. 

214 ton Un alınacak 

dar ve 14,30 dan 18 e kadar İzmir müs 
tahkem mevki inşaat komisyonundeı Ankara Belediyesinden : 
ve Ankara M. M. Vekaleti emakin Tavukçuluk Enstitüsü Direktör 

İ 1 - Su ve temizlik işleri ve itfaiye 
inşaat şubesinde görebilirler. stekli- müdürlükleri bir senelik ihtiyacı için lüğünden : 
!er ticaret odasında kayıtlı oldukları- alınacak olan 29120 lira kıymeti mu -
na ve bu işi yapabileceklerine dair i- hammineli 224,000 kilo mazot kapalı 
haleden en az bir hafta evel İzmir na-

İmtihana talip olanlar 31. Ağustos 
1939 tarihine kadar Ticaret vekaleti 
teftiş heyeti reisliğine istida ile müra
caat edeceklerdir. 

İstidaya şu evrakın bağlanması la · 
zımdır. a) Nüfus hüviyet cüzdanı ve 
adresi, b) Tercümei hal hü15.sası (ta · 
libin kendi el yazısiyle yazılmış ola -
cak) memuriyette bulunanlar müddet 
ve sureti hizmetlerine dair resmi vesi
kaları, müesseselerde bulunanlar ora · 
dan alacakları bonservisleri raptede • 
ceklerdir): c) Askerlik vesikası; ç) 
Mektep şahadetnamesi veya tasdikna· 
tnesi; d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa 
dayanıklı olduklarına dair hükümet 
tabibinden raporu. 

IV - Şartnameler her gün levazım 
şubesi veznesinde ve Ankara, İzmir 
başmüdürlüklerinden ve Düzce me -
murluğundan 1291 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

zarf usulü ile ıs gün müddetle ehilt-
fıa fen heyetinden alacakları vesika - meye konulmuştur. 
)arı .gösterm~k. mecburiyetindedirler. 2 - İhalesi 1. 9. 939 cuma günü sa-

Tavukçuluk enstitüsü için açık d 
siltme usuliyle 18.000 kilo kep 
20.000 kilo buğday, 9.000 kilo yul 
8.000 kilo mısır ve 8.000 kilo arpa a 
nacaktır. Muhammen fiyat 3330 lira; 
dır. Şartnameler her gün saat ond Eksıltmeye ıştırak edecekler 249~ sa- at 11 dedir. 

V - Münakasaya girecekler mü -
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle % 7.5 güvenme parası veya 
banka teminat mektubu ve şartname
nin "'F" fıkrasında bildirilen vesika· 
yı ihtiva edecek olan kapalı zarfları
nı ihale saatinden bir saat evci mez
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

ı - Viranşehir hudut taburunun 
bir senelik ihtiyacı için 214 ton un 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme lS.9.939 pazartesi gü
nü saat 16 da Viranşehirde askeri sa
t:nalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Un evsafı ile teslim mahal ve 
şartları şartnamesinde yazılıdır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(1730) lira 99 kuruştur. 

yılı kanunun 2, 3. üncü maddelennde . . 
. d 1 İ mir müs 3 - Muvakkat temınat 2184 lıradır. on altıya kadar Çankırı yolu üzerin ve şartnamesın e yazı ı ve z Ş 1 • . .• k · 

k k . k 1 - dı" lekçe 4 - artname erını gorme ısteyen deki Tavukçuluk enstitüsü direktör tah em mev ı omutan ıgına . .. .. . . 
. .. d k . t yap - lerın her gun encumen kalemıne ve ıs- lüğü tarafından parasız olarak veri 
ıle muracat e ere emnıye çe kl"l · d 1 9 939 ·· ·· t . . . te ı erın e . . cuma gunu saa ı· İ kl "l . 21 8 939 . tırılmış tezkiye vesıkalarıyle temınat . encu·· _ ır. ste ı erın • . pazartesı g 

. . ona kadar tekhf mektuplarını .. · "k · ve teklif mektuplarını ıhale saatın - . . • 
1 

nu saat onda tıcaret odası vesı asıy 
. mene vermelerı ılan o unur. . 

den en az bir saat evel komısyona ver (3805) 13795 249 lira 75 kuruşluk muvakkat temı 

miş bulunacaklardır. (3606) 13567 Memur ah nacak ~=::z;a::~:u~:~k:n:t~~~~~~~~y:~p~ 
Sadeyağı alınacak (6338 / 3897) 13897 

Diıet Elektrik sr nır ah i(in 
~ef aramyor 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

5 - Şartnamede nümune Viranşe -
hirdeki satın almada görülebilir. 

6 - Kapalı zarflar tayin edilen 
günde saat 15.45 e kadar komisyona 
verilmiş olacaktır. 

7 - Şartnamesinin 4 maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat temina
tın konulduğu zarf içine konulmuş 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki bir · 
liklerinin 50400 kilo sadeyağı ihtiya
cı kapalı zarf usııliyle eksiltmeye kon 
muştur. 

Ankara Belediyesinden : nacak komisyona başvurmaları. 
Hesap işleri müdürlüğünde açık o- 1 (3572) 13538 

Bina yıkt1r1lacak 
Ankata Defterdarlığından : 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üze
re iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihanlar Ankara'da Teftiş 
heyetinde ve !stanbul'da Dördüncü 
Vakıfhan 3 üncü katta Ticaret Veka -
Jeti teftiş heyeti salonunda icra edile
cek, şifahi imtihan yalnız Ankara'da 
)'apılacaktır. 

İmtihan programı: 
ı - İktisat ilmi: (istihsal, tedavül, 

lnkısam ve istih15.k bahisleri) iktisadi 

İnhisarlar idaresinin dizel eelktrik 
santralı için imtihanla bir şef alına
caktır. 

bulunacaktır. (3861) 13895 

Kı 1ru ot· ahna~ak 

2 - İhalesi 26. 8. 939 cumartesi gü
nü saat 12 de İzmirde kışlada İzmir 
Lv. amirliği satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

a ~ahınin edilen tutarı ı\7880 li -

Mahallesi 
Hamamönü 

Ada 
435 

Parsel 
2,3,4 

Keşif bedeli 
1.. K. 

250 

M. Teminat 
L . K. 
18 75 

1 - Doğumevi inşa ed ilmek üzere H amamönünde istimlak edilen sah 

da yukarıda ada parsel numaralariyle muhammen bedeli yazılı gayri me 
kul emvalin şartnamesi mucibince kapu pencere ve kiremitleriyle ve Sl9 
malzemesi müteahhide aıt olmak üzere hedmi işi açık artırmaya kon 

- - ·--- , 
2 - Kara ve deniz ticaret hukulCu; 
3 - Ticari hesap (basit ve mi.i.rek -

kep faiz, iskonto, faizli hesabı cari -
ler). 

4 - Hendese (Satıh ve hacim mesa
haları) . 

5 - Ticari usul defteri (ticari mu -
hasebe hakkında nazari ve ameli ma · 
lGmat). 

6 - Maliye (vergi nazariyeleri ve 
\rasıtalı vasıtasız vergilerle bütçe hak· 
kında umumi malfımat). 

7 - İdare hukuku; memurin muha
kematı kanunu, ceza muhakemeleri u
sulü kanununun tahkikat usullerine 
müteallik hükümleriyle ecza kanunu -
nun memur suçlarına ait kısmı, 

8 - Türkiyenin tabii, iktisadi cog
tafyası hakkında malfimat, 

9 - Ecnebi lisanı (Fransızca, İngi· 
lizce ve Almancadan biri) 
Müfettiş muavini olanlardan staj 

devresini müteakip bilimtihan isbat 
ehliyet edenler kadro maaşiyle Tica 
ret Vekaleti müfettişliğine tayin olu-
caklardır. (2697) 12802 

G.- ve inhisarlar V. 

Teraküm havuzu 
inşaatı 

Ankara inhisarlar 
fünden : 

Baımüdürlü-

1 - Çoğul tuzlasında dört teraküm 
havuzu inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

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

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

4 - İsteklilerin diplomalı yüksek 
l':"Ühendis veya yüksek mimar olma -
l"rı, olmadıkları takdirde ayni evsafı 
l.aiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulun
rluracaklarını noterlikten musaddak 
bir taahhüt kağıdı ile ilk evel temin 
etmeleri ve en az otuz bin liralık in
şaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 
olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 
lazımdır. 

s - Yukarıda yazılı vesaik asılla
riyle birer suretlerini ihale gününden 
sekiz gün eveline kadar baı müdür
lUğümüzc ve yahut lstanbul'da inhi
aarlar umum müdürlüğü tuz fen fU· 
beıine bizzat veya bilvasıta tevdi et-

••• , _ :_:_ !-1 - • - .... 
mesin~ elektrik müvellitleri ile yük-
sek tevettür tesisatına vukufları ve 
bu gibi tesisatta çalışmış olmaları ve 
memurin kanununda musarrah şartla
rı haiz bulunmaları lazımdır. 

Müracaatları evrakı müsbite ve u -
mum müdürlük tuz fen şubesine ya-
pılması. (6218/ 3812) (13894) 

Nafia Vekaleti 

Alakadarlara 
Nafıa Vekaletinden : 

3611 numaralı kanunun muvakkat I. 
inci maddesi mucibince mülga "nafıa 
fen mektebi" mezunu olup halen bilu
mum devlet devairi belediyeler veya 
bunlara bağlı müesseselerde maaş ve
ya ücretle müstahdem bulunanlarl_a 
serbest çalışanlara dahi 12.12.936 tarı
hinde "40" yaşını ikmal etmemiş ol -
mak ve mühendislik tahsiline kabili -
yetli görülmek şartiy1'e teknik oku • 
}unda açılmış olan mühendislik kurs
larına devam hakkı bahş olduğuna na
zaran alakadarların bu haktan istifade 
edebilmeleri için gene mezkur madde
nin sarahati veçhiyle 31.12.939 tarihi
ne kadar nafıa vekaletine yazı ile mü
racaat etmeleri aksi takdirde kursa de
vam haklarının zail olacağı ilan olu-
nur. (2503) 13130 

P. T. ve T. Md. 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
ı - İdare ihtiyacı için 20 ton Amal

game çinko kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (10.000) lira, 
muvakkat teminat (750) lira olup ek
siltmesi, 31. 8. 939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat (16) da Ankara 
da P. T. T. umum müdürlüğü binasın
daki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka -
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları • 
nı o gün saat 15 ıe kadar mezkur ko -
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın
da P. T. T. ayniyat tubc müdürlük -
terinden parasız verilecektir. 

(2822) 12869 

Ankara Levazım Amirligı !)atın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen Adapazarı ihtiyacı için 
78000 kilo kuru ot 3 ağustos 939 günü 
897 ton kuru ot meyanında kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş ve teklif 
edilen fiyat pahalı görülmüştür. Ve 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş-
tur. 

2 - İlk pazarlığı 28 ağustos 939 P. 
ertesi günü saat 15 de İzmitte tümen 
satın alma komisyonunda yapılacak-

radır. 
4 - Teminatı muvakkata akçesi 

3591 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında ka -

yıtlı olduklarına dair vesika göster -
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
desinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarla teminat ve teklif mektupları-

tır. nı ihale saatinden en az bir saat evci 
3 - 78000 kilo kuru otun tahmini komisyona vermiş bulunacaklardır. 

fiyatı beher kilosu 2 kuruş 75 santim- (3702) l3663 
dir. Tutarı 2145 lira ilk inancası 161 
liradır. 

4 - Şartnamesi her gün Ankara, 
İstanbul, Eskişehir LV. amirlikleri 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatin
de ilk inancalariyle birlikte İzmit tü
men satın alma komisyonuna gelme
leri lüzumu ilan olunur. (3928) 13900 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizonunun 31. bi

rinci teşrin 939 dan haziran 940 sonu
na kadar ihtiyacı olan 120000 kilo sı
ğır etine 7 tem. 939 da kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkma
mış. 

2 - 17. tem. 939 da yapılan birinci 
pazarlıkta gene istekli bulunmamış -
tır. 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Mardindeki hudut Tb. için 1. 
9. 939 cuma günü saat onda Mardin 
satın alma komisyonu tarafından (240) 
ton ekmeklik un satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (1620) lira· 
dır. 

3 - 2490 sayılı kanunun istedikte -
rine göre taliplerin 1. maddede yazılı 
gün ve saatten asgari bir saaat eve! 
evrakı müsbite ve teminat mektupla
rını komisyona göndermiş bulunmala
rı şarttır. 

4 - Arzu edenlerin şartnameleri 
görmek ve okumak üzere Mardin sa -
tır. alma komisyonuna ya bizzat veya 
resmi vekillerinin r.ıiıracaatları . 

(38~· · !38~ 1 

3 - 7 ağs. 939 da yapılan ikinci pa-
zarlığında müracaat bir isteklinin Bir hangar 
vermiş olduğu 18 kuruş 75 santim fi-
yat kolordu komutanlığınca pahalı yaptırılacak 
görülmüştür. • 

4 - Bir ay zarfında intac edilemi- Ankara Levazım AmirH~i Satın 
yen bu iş yeniden kapalı zarfla eksilt- Alma Komisyonundan : 

muştur. 

2 - İhale 23. 8. 939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 15 de 
kara defterdarlığında toplanacak satış komisyon1;1nda yapılacaktır. 

3 - lstelclilerin adı geçen günde fenni ehliyet vesikası ve depozito m 
buzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görm 
ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak ve nafıa müdür 
ğüne müra ·aatları. (3603) 13581 

İnşaat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Uşak'ta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hangarının bedel ke 

" muvakkat teminatlariyle ihale gün ve saatları aşağıda yazılmıştır. Pav 
nun fenni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kuruş muk 
linde Afyon'da inşaat şubesinden alınabilir. 

2 - Bir pavyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şartları hakkında 

fassal malfımat edinmek istiyenlerle keşif ve şartnameyi okumak ve p 
jeleri görmek istiyenler her gün mesai saatlerinde ve isteklilerin de art 
ma eksiltme kanununun 2-3. üncü maddelerindeki belgeleriyle temin 
teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda askeri satınalma 
misyonuna vermeleri. (3583) 13553 

Uşakta bir pavyon 
İki hangar 

Keşif bedeli Muvakkat T. 
Lira kuruş Lira Kr. İhale gün saat 

42341 61 
60659 00 

31 i6 61 22-8-939 salı 

4232 95 
" " 

,, ,, 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 
ı. 

Cinsi Kilosu Muhammen B. İlk Tem. İhale gün S. 
!halen 

şekli y 

Un 422000 53,805 4035 22-8-939 salı 16 Kapalı 
1 - Şartnamesi her gün Niğde Sa. Al. komisyonda görülebilir ve pa 

sız alınabilir. 

2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen 
mandan bir saat evveline kadar vermelidirler. (3607) 13568 

meye konulmuştur. Eksiltmesi 4 ey- 1 - Çorlu'da Kolordu istihkam ta
lül 939 pazartesi günü saat 15 de Er- buru ihtiyacı için iki adet hangar ka
zurum askeri satın alma komisyonun- palı zarf usuliyle yapılacaktır. 
da yapılacaktır. 2 - İhale 22. 8. 939 salı günü saat cetveline göre planı mucibince yap- Yulaf ah nacak 5 - Muhammen bedeli 22500 lira 16,30 da olup ilk pey parası 10502 lira tırılacak olan bir hangara ihale günü 
lk teminatı 1680 lira 50 kuruşt11r 96 kuruştur. talibi çıkmadığından tekrar kapalı Ankara Levazım Amirliği Sa 

6 - Şartları ve evsafı kolordumu - 3 - Şartnamesini görmek ve almak zarfla eksiltmesi 29 ağustos 939 salı Alma Komisyonundan : 
zun 374 sayılı kitabında olduğunun isteyenler 926 kuruJ mukabilinde her günü saat 15 de yapılacaktır. Muham- 1 - Muğla, Marmaris, Milas, 
aynidir. Bu kitap her yerde her gün gün Çorluda kor satın alma komisyo- men keşif bedeli (25800) lira 47 ku - rum garnizonları senelik ihtiyacı 
bulunabilir. nuna müracaatla alabilirler. ruştur. İlk teminatı (1935) liradır. 350 bin kilo arpa ile 350 bin kilo 

7 - Teklif mektupları eksiltme sa- 4 - İstekliler kanunun 2 ve 3. ün- 2 - Şartnamesi keşif cetveli ve pla- lafa talip çıkmadığından bir ay 
atından bir saat eveline kadar komis- cü maddelerindeki belgeleriyle bir • nı inşaat şubesince bedeli mukabilin- detle pazarlıkla satın alınacaktır. 
yona vermiş olacaklardır. (3974) likte belli gün ve saatten bir saat evci de verilebilir. 2 - Pazarlığı 21. 8. 939 paza 

13914 teklif mektuplarını komisyona ver - 3 _ İsteklilerin ilk teminat makbu· başlıyacaktır. 
miş bulunmaları U'izımdır. 13571 zu veya mektuplariyle 2490 sayılı ka- 3 - Arpanın tutarı 19250 lira 

Buğday nakil edilecek nunun maddelerinde yazılı vesikala . teminatı 2888 lira, yulafın tutarı Zt 
Hangar yaptırılacak riyle beraber ihale günü ihale saatin - lira ve kati teminatı 3018 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
e&&eseleri ihtiyacı için 14.8.939 tari • 

den bir saat cveline kadar teklif mek- 4 - Şartnameler komisyonda 
Ankara Levazım Amirliği Satın tuplarını Fındıklıda komutanlık sa - Kanuni vesaiki olan isteklilerin l 

Alma Komisyonundan : tnı alma Ko.na vermeleri. mutanlık satın alma komisyonunaj 
1 - lıtanbul'da gerait ve keşif (3745) 1369: racaatları ilin olunur. 13 
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Lokanta ve Gazinoların 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulitımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Niyazi Kmmman ve Ortağı Anaf ar· 
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2929 

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

caktır .. !~~ipleri.~ askerliğini yapmış olması şarttır. Müsa
baka gunu ve dıger şartları öğrenmek istiyenler aşağıdaki 
adrese müracaat etmelidir. 

Ankara Garı civarında dairei mahsusasında Devlet De-
miryo1ları Tekaüt Sandığı Müdürlüğü. 3060 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

~ ir ık maho § - -- -S Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir =: 
:= mesafede kaloriferli kargir dört yüz metre murabbaında =: 
E: bir kat üzerinde her türlü teşkilata müsait banka sigorta _ 
:= sinema kıraathane ve mükemmel bilardo salonu bunlara =: 
E: mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kiralıktır. İsti- := 
:= yenlerin İstanbul Pasta salonunda Bay Dursun Aliye müra- =: 
:= caatları. 3070 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- -------

------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 : 
: geniş bulunması liizımdır. § 
: Bakanlıklara yakın olanlar tercih edilecektir. : 
E Matbuat Umum Müdürlüğüne müracaat. 3092 : -

ULUS 20 - 8- 1939 

K i r a l ı k d ü k k 0 n ı 0 r ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\11111111111 ~ 
Ağazade vakıf akarlarından Koyun§ no (C!llr' 4. TMJIE\ n nn i : 4 IMIJEllC) ~n~ JA iMi n?-fô'B tel -tfii ES 

pazarı caddesi üzerinde inşa edilmek-=: il!) JI A~l5!1W l!::ı AUYJllS~ ~Ali~ ~~~ :S 
te olan B kısım dükkanlar kiralana - := .. - - ES 
caktır. İsteklilerin 21 ağustos 939 pa- = .. I"' 1( 1 S M I • Amerikan ı<ız Kolejl Robert Kolej •ER 1( EK 1( 1SM1 == 
zartesi günü saat 14 de yapılacak mü- =: ft .. • Arnavutlıöy, Tel. 36.160 Bebek. Tel. 36 .•. 3 • _ ::::: 

- -zayedeye iştirakleri. 3002 = ::::: 
------------ _ Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs ::::: .-----------.. = muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemi yet verilir. Aile hayatı yaşatı· ==-::::: 

_ lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporla talebenin bedeni tekemmülü-
0 İŞ Ta b İ b İ - nü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. ::::: 

Azize T aymas § Mühendis kısmı Aın-;i'i'~·~·~~·;~;i·~~~ii~rl:ii;k;·;;i:"ıV(;ki~N;;;~·;~~;~<li~·t~;~·i·;;i~i; ~ - .................... _ ......................... ~....................................................... -- -Seyahatten aonereK, nastala- = Kayıt g Ün lerı· ·. Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9,00 dan -_; 
rına bakmıya başlamıştır. = 12.00 ye kadar. 7 Eylülden sonra her giın _ 

Posta caddesi (Esen) apartmanı. = Fazla malumat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 7248 ::= 
İİllıııl~~lllllll~(İlll3011169)11111ii ":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;: 

Siyasal bilgiler okulu 
kabul şartları 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden : 

Kayıt 25 Ağustosta başlar 23 eylUlde biter ve yalnız pazartesi, 
perşembe günleri mesai saatlerinde yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara' da Siyasal Bilgiler Okulu, l.s. 
tan bul' da Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlükleridir. Müracaat 
bir istida ile ve bu istidaya bağlı aşağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı a· 
sılları, 

2 - 8 tane 4 5X6 boyunda fotoğraf 
3 - Aşı kağıdı 
İmfhan!ar 25-9-939 pazartesi günü saat 8,30 da bac;lar. Tafsi-

lat müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) 13643 

,JflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -
§ Ankara Maarif evleri yapı kooperatifinden : § - -

İyi İngilizce bilen inşaat mühendisi, 
Büro memuru ve tercüman ahnacak 

Etibonk Umum Müdürlüğünden : 
"Eti Banka Murgul Bakır işletmesinde çalıımak üzere 

iyi lngilizce bilen 
3 İnşaat Mühendisi 
3 Büro Memuru 
3 Tercüman 

alınacaktır. 
Tercümanlar İngiliz mühendi!'"rine yardım edeceklerin· 

den teknikle alakası olanlar tercih edilecektir. 
Talip olanların istedikleri ücreti tasrih ederek Bankamı· 

za müracaat etmeleri.,, (3917) 13866 

.:!Jllllllllllf f llllllllf lllllflllllf lllff lllllllllflllllllllfllllllllllllllllllll!:. -= Esas mukavelenamesi tasdiki aliye iktiran eden kooperatifimiz = _ ----: umumi heyeti aşağıdaki işleri konuşmak üzere 7.9.1939 perşembe gü- : = 
: nü saat 18 de Devrim Okulu'nda toplanacağı ilan olunur. : := 
: Ruzname: 1 - İdare heyeti seçilmesi. 2 - Murakiplerin seçil- : -

emur a ınaca ---------: mesi. 3 - İnşaat planı üzerinde konuşma. 3123 : - -'ıl111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr" 

Sömikok ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 

------~Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 
§ Bankamızın merkezi ve muhte1if şubeleri için muvaffa- § 

kiyet dereceleri ile mütenasip maaş verilmek üzere yüksek := = tahsil görmüş olanlar arasında müsabaka ile lüzumu ka- := 
- dar memur alınacaktır: =: 
:= 1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şartları haiz § 
=: olmak lazımdır: := 

':iı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr" Türkkuşu ihtiyacı için 340 - 400 

------------------------ ton yerli sömikok kömürü kapalı zarf 

Çankırı caddesinde 

Asfalt kenarında 

= a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini E: 
muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi = 

Kayt ve kabul muamele~i 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-
caatları. (5850-3562) 13540 

BUGON 
KUMBAllASlNA 
PAl24ATAN 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mu 
hammen bedeli 10.200 liradır. İlk te -
._ı_ •• a.c.c ı!.-- 1-.--:..ı.-1--! 1:.... n. Aon_.A._ 

rihinde yapılacaktır. İsteklilerin te -
minat makbuz veya banka mektupla -
riyle ve kanuni vesikalariyle kapalı 
zarflarını o gün saat 15e kadar verme-

\

leri. Şartnameler Ankara'da Türk Ha
va kurumu binasında Türkkuşu satın 
alma komisyonundan parasız olarak a-
lınabilir. (3113) 

KOCOK El YAQJN 
CEK DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
r,OYOK EL 

OLACAKTIQ 

TORK(Y 
rs 

e,ANKASI 

Yıldız sinemasında 
Bu akşam 

Batakll damın kızı 

AYSEL 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

ilaveten 

Rif at Telgezerin heyecanh 
canbaı numaralan 

Duhuliye 10. birinci mevki 15 

Zayi - İstanbul As. Sa. mektebin
den 1930 senesinde aldığım vesikamı 

zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan 

eskisinin hükümü yoktur. 
(3127) 145 A. Behçet 

T~D.(« /z;•~. ,.()~ 
L.I. ~~I 
ULU S - 20. inci vıl. - No: 6481 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdiirü 

Mümtaz Faik FENlK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUÔ 1 

· ULUS Basımevi ANKARA 
' ~ 

YENİ S 
BU GECE 

MARGARiTA 
Grace Moore 

--
----

zafa veya arızaya müptela olmamak; S 
b) İffet ve haysivet erhahmdan o\..l11 itu ve amme hiz. :S: 

ıucucı ıuuc ·~"1uuacıruii"Khn1UiU '1ftaoı unreunuıcunt _ 
bulunduğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak; § 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yukarı olmamak; = 
_ ç) Yüksek tahsil görmüş bulunmak; =: 
:= 2 - Bir veya daha ziyade ecnebi lisanına vukuf derecesi S 

tercih sebebi sayılacaktır. =: - -= 3 - Müsabaka imtihanı programı: = -- a) Riyaziyat. E: 
:= b) lktısat, =: = c) Hukuk, = -= ç) Bankacılık, E: = d) Fransızca veva İngilizce yahut alman Hsanl~rından =: 
:= Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceme. -= 4 - idare merkezimizle İstanbul şubemizde yapılacak olan=: 
- bu imtihana iştirak edeceklerin 25 Ağustos 1939 tari- := = hine kadar mezkur şube müdürlüğüne ve Ankara' da §E 
:= Memurin servisine müracaat ederek lüzumlu vesikala- == 
:= rı tamamlamaları lazımdır. § 
:= 5 - imtihanlara Ankara ve İstanbul'da 28 Ağustos 1939 := 
§ pazartesi günü saat 9 da başlanacaktır. 3103 =: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

·Mutlaka kuı , .. ü kull nınıı 

Kumaşiyle 1 kuş tüyü yastık 1 liraya 
Kuı tüyünün kilosu 75 kuruştur. 

iNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

5034 

ORDUNUN Kili ................................................... 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

.... 

Gündüz iki film 

1 - MARGARİT A 

2 - Sonuncu balayı 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

1 - Çayır Hırsızları 
2 - Hayali Bölük 

Büyük macera ve heyecan filmleri ..................................................... 
Seanslar: 

14•30 • 16,30 - 18,30 • Gece 21 de 

Saat 10 ve 12 de ucuz halk matinesi 10 ve 12 de H Ik t' 1 · ucuz a ma ıne erı 

Gündüz iki film 

1 - Ordunun Kızı 

2 - 4 Namus Bekçisi . .................................................. . 
Seanslar: 

14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

10 ve 12 de ucuz Halk matineleri 

BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemasındaAŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Türkçe sözlü 


