
ı 
Uluı Basım.evi 

Çankm C~ıi, Ankara 

Telgraf: Uluı · Ankara 

Pazartesi 
21 

Müessese Müdürü 1144 

TELEFON 

Bugün 

SPOR ACUSTOS 
1939 Başmuharrirlik 1371 

Yazı İşleri Mıidürü 1061 
Yazı İşleri 1062 

ADiMi'%. ANC>IMl'ZC>IR. Haberlerimiz 5 inci sayfamızda 

5 KURUŞ t d a r e 1064· 

Milli Şefin bQfvekilimizle beraber Edirne'de alınmış bir re•imleri 

Milli Şef 'imiz Edirne 'de 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lnönü sehir planını ve 
su i lerini tetkik ettiler 

Ticaret Vekilimiz dün 
Enternasyonal Fuarı açtı 

Son kırk sekiz saat icinde İzmir'e 
..> 

gelen ziyaretçilerin sayısı 9821 dir 
İzmir, 20 a.a. - Dokuzuncu en

ternasyonal İzmir fuarını açmak ü
zere bu sabah saat 1 1 de lstanbul
dan Ege vapuru ile Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin refakatindeki zevat ile 
birlikte şehrimize gelmiştir. Vali 
Ethem Aykut, müstahkem mevki 
komutanı General Rasim Aktuğ, 
belediye reisi Dr. Behçet Uz ile lz
mirde bulunan saylavlar, emniyet 
müdürü ve matbuat ve borsa reis 
ve memurları ve teşekküller ve ce
miyetler mümessilleri taraf mdan 
karşılanmıştır. 

Rıhtımda bir bando mızıka ile 
askeri kıta ve bir polis müfrezesi 
tarafındıln rasimei ihtiram ifa kı
lınmıdıt .• Vekil, yayan olarak ken· 
disini kar§ılıyanlar ile birlikte Cüm
huriyet meydanına kadar gitmİ§ • 
ler ve orada otomobile binerek be • 
tediye reisi ile birlikte fuarı teftİ§e 
gitmitlerdir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

lzmir fuarında 9 Eylül kapısı 

Ticaret Vekilimiz 
B. Cezmi Ercin'in nutku 

..:> 

"Fuar, yurtta sulh, cihanda sulh 

düsturumuzun tam bir tezahürüdür,, 
İzmir, 20 a.a. - Ticaret Vekili Cez

mi Erçin, bugün Fuarı, aşağıdaki nu
tukla açmııtır: 

Cümhurreisimiz plônın tatbiki ve 
asfalt yola devletin yardım ve alôka 
göstermesi için direktifler verdiler 

) G · "- Büyük bir &ayretin ve yaratıcı 
Edirne, 20 (Husuıi muhabirimiz telefonla bildiriyor -. - eceyı bir insan kudretinin eseri olan doku-

huıuıi vagonlarında geçirdikten sonra bugün öğle üzerı. Kırkl8:r- zuncu İzmir enternasyonal fuarını 
ç_•:--1-- _ ..... ı .. ~_M;m "'0 f •nö.nü l'0 C:alutlerinrle Basvekıl Refık a"mak vazifesini pek muhterem Ba<:.-..;Jayaam e muı.at. zeva.'t O!UU!i;" ııaı:ue·:uıunıvullıc J&UO.lıC\ ~ a. a ........... - .. :ı: 
na giderek iki tarafın hareketleri hakkında Maretal ve kuman- vekilim bana tevdi buyurdular. Bu 
danlardan izahat almıtlardır. Milli Şef bir müddet metgul olduk- terem vazifeyi •evinçle ifa ederken 

C 
fuarın bugünkü mütekAmil hale gel -

tan sonra saat 17.30 da Edirne'ye tetrif buyurmuşlardır· ümhur- mesinde büyük hissesi olan gayretli 
reisimizin Edirne'yi şereflendirecekleri geç haber alınmış olması- ve çalışkan arkadaşımız Belediye Re-
na rağmen halk, şehrin giriş noktası olan Kıyık önünde ve büyük isi Dr. Beh~et Uz'a ve kendisine yar-
caddelerde birikmiş bulunuyordu. Milli Şef, refakatlerinde Baş - dımlarını esirgemiyen mesai arkadaş-
vekil ve burada bulunan vekillerimizden başka Edirne mebusla- !arına hassatan teşekkür ve takdirle-
rından Dr.Nazım Memik, Faik Kaltakkıran, Osman Şahinbaş, Fu rimi arzederim. Fuara resmen iştirak 
at Balkan ve Kırklareli mebusu Şevket Ödül olduğu halde saat eden İngiltere, Fransa, Sovyet Rus-
tam 17.30 da Kıyık'taki göçmen mahallesi önünden geçerek teh- ya, Almanya. İtalya, kardeş İran, Ro-
rimizi fereflendirmişlerdir. Jeri esnasında Musolini ve Kont Ciano ile alınmış resımleri. (Sonu 8. ıncı sayfada) Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin 

Macar Balivekili Kont Teleki ile Hariciye nazırı Kont Çaki'nln son Roma ziyaret- \ . . 

Milli Şel Edirne planını '- \ -

tetkik ettiler 1 r 1 c b .ı~met!n~nü.b~rad~umu~müf~t: Mısır askeri heyeti Trakya'ya gitti em erleyn Londraya do·· ndu·· 
tışlık başmuşavırı, vah, beledıye reısı, 
emniyet müdürü ve kalabalık bir halk 
tarafından karşılanmış ve bir iki da· 
kikalık tevakkuftan sonra Kıyık yo
lunu takiben doğruca belediyeye gel- • 
mişlerdir. 

Cümhurreisimiz belediye dairesi -
nin riyaset odasında Başvekil, Vekil
ler, mebuslar, ve belediye reisiyle bir 
müddet konuştuktan sonra Profesör 
Egli tarafından yapılan 1/5000 mik
yasındaki şehir hartasını tetkik bu -
yurmuşlardır. İnönü harta üzerinde 
ıehrin vaziyeti hakkında general Ka
zım dirik, vali ve belediye reisinden 
izahat almışlar ve bilhassa şehrin 

müstakbel imar hareketleri üzerinde 
Baıvekil ve Nafıa Vekili ile birlikte 
uzun boylu durmuşlardır. 

Planın tatbikinde devlet yardımı 

Hazırlanan planın tatbikinde dev
let yardımının lüzumunu duyan Milli 
Şef, bu tarihi şehrin en yakın bir is
tikbalde mevkii ve tarihi kıymeti ile 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

İstanbul, 20 a.a. - Hükümetimizin misafiri bulunan Mısır a1-
keri heyeti, bugün öğleden evel Gülhane hastanesine gelerek mer· 
hum emekli orgeneral Galip ile doktor general Avni'nin cenaze 
töreninde bulunmutlardır. 

-, Bundan sonra otomobillerle Ayaz-
ağa'ya giderek süvari binicilik oku -

l 
lunu ziyaret etmişler ve oradan gene 
otomobillerle Bebek'e inerek öğle ye
meğini Mısır sefaretanesinde yemi§ • 
!erdir. 

ISTANBUL 
BOMBARDIMAN 

ALTINDA! .. 

Saat 15,30 da sefaretaneden hareket 
eden heyet, saat 16 da Taksim meyda
nına gelmiş ve askeri merasimle se -
lamlanmıştır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Ali Haydar Aktay dün 
itimatnamesini verdi 

Macaristan'm işgali Polonya istiklinini tehdit eder mahiyette telakki olunursa 

Paris ve Londra garantiyi tatbik edecek 
Berlin, 20 a.a. - Alman askeri ha- ı 

zırlık~arının geniş mikyasta devam l llllllll lll l lllll llllllll lll llllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111 
etmesıne, Polonyaya karşı gazetelerin 
şiddetle hücum eylemelerine rağmen D • h d d _J 
h~men harek~te ge?ilı:1esi için henüz anzıg u u unaa 
bır karar verılmemıştır. 

27 ağustosta Hitler'in bir nutuk b • k l ' 
iradedeceği Tanenbcrg merasiminin y~pılmasındanveNurenbergkongresi oyuna sıper azı ıyor. 
nın toplanmasından vaz geçildiğine 
dair bir şayia dolaşmış ise de alaka
dar mahfillerde hiç bir değişiklik der 
piş edilmediği beyan olunmaktadır. 

Sonbahar manevralarına 
hazırlık 

Berlin, 20 a.a. - Alman gazeteleri, 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Almanya' dan 
Sovyetlere iki yüz 

milyonluk kredi 

Dikenli tellerin döşenmesi bitti 

Sehrin muhtelif yerlerine hava 
müdafaa topları yerleştirildi 

Danzig, 20 a.a. 
- Askeri hazırlık
lara ve bilhassa hu
dut boyunca sper
ler inşasına hara
retle devam edil
mektedir. Dikenli 
tellerin konması i
şi bitmiştir. 

Danzig'in hava 
meydanında ve ci· 
varında muhtelif 
noktalarda çukur
lar ve sperler göze 
çarpmaktadır. Bu
ralara tayyare dafi 
topları yerleştiri

leceği anlaşılmak

tadır. 
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1 TARLAYA TOHUM EKER GİBİ BALIÔI 
SUYA EKİP YET1$T1RMEK KABİL Mİ? 

'---~--~~~~~-----" 

Köy dôvaları 
... Günün peıinden Ekonomi bahisleri 

BALIK ZİRAATİ 
10 - 50 liralık 
dôvôlara köy" 
mahkemeleri 

, 
.................................................... 1 

.................................................... 
FUAR Mecburi İş hizmeti teşkilatı 

Bu lezzetli mahluklar 
suda nasıl ürerler? 

bakacaklar 

İzmir enternasyonal fuarı dün a
çılmıştır. Bu seneki fuar, beynelmi
lel alemin buhranlı anlarına rast 
gelmiş olmasına rağmen on bir mil
letin bayrağını, sulh ve mübadele 

ve nafı aişlerindeki rolü 
Adliye vekaleti köy kanununun 49, it birliğinin güzel bir tezahürü ola-

50 ve 51 inci maddelerinin tatbik şek- rak toplamııtır. 
Teşkilôt Almanyada neler başardı? 

Yazan : Dr. Muhliı ETE 

Ilydrobiolog Dr. Kemal Bayrakçı geçen akşam radyoda "Balık ziraati 
" ismi altında çok enteresan ve alaka ile dinlenen bir konferans vermiş-

tir. Bu konferansı radyoda dinlemiyenlerin merakla okuyacaklarına 
§Üphe yoktur. Dr. Kemal Bayrakçı'nın konferansını bazı yerleini kısa
rak koyuyoruz: 

li hakkında alakalılara bir tamim yap Türkiye halkı, lzmir fuarına da
mıştır. Köy ihtiyar hey,etlerinin bak - ima artan bir aliika ve muhabbet 
mak salahiyetinde oldukları davalara göstermektedir: fuan beı sene evel 
temas eden bu tamim de, 10 liradan 300 bin kiıiyi bulmıyan bir kalaba-
50 liraya kadar olan ve köy ihtiyar lık gezmiıti. Geçen sene bu miktar 
heyetlerince görülen davalar hakkın- bir milyona yaklaımıştır. Bu 11eneki 
da şu izahlar yapılmaktadır : sayının artı§ seyrinde yeni bir mer-

Bundan evelki makalede mecburi iş hizmeti teşkilatının faydaları 

tetkik edilmiı ve Bulgaristan'daki mecburi İ§ hizmeti teşkilatı tebarüz 
ettirilmitti, Bu makalede Almanya'da mecburi it hizmeti mevzuu 
tetkik edilmektedir: 

8 u sefer neden bahsetmek iste
diğimi bizim spiker arkadaş 

demin söyledi. Ne olur ne olmaz 
ben de bir tekrar edeyim: 

Balık ziraatinden ... 

Tuhaf, balık ziraati de olur mu 
ya? 

Evet olur; fakat kara ziraatinden 
biraz farklı olmak şartiyle ... Kara
da yapılan ziraatte tohumun büyü
yüp mahsul verdiği yer topraktır. 
Su ziraati ismini verebileceğimiz 

balık ziraatindc ise tohumun bü
yildüğü yer, toprak değil, sudur. 
Şu halde, biz denizden uzak bir 

mahalde, tahminen bir metre de
rinliğinde bir çukur kazsak, ve bu
nu su ile doldursak, ondan sonra da 
içerisine balık tohumu atsak, bu
rada mükemmel surette balık ye
tişir. 

Şüphesiz bu balıklar, tatlı su ba
lıklarıdır. Çünkü, bunları denizden 
uzak yerlerde yetiştirmek mcsele
ai, işin esasıdır. Tatlı su balığı de
yip gcçmiyelim; 

Bu balıklar Avrupa'da deniz ba
lıklarından daha makbul tutulur
lar ve ekseriyetle deniz balıkla
rından beş altı misli pahalıya satı
lırlar. Deniz balıklarında olduğu 
gibi, tatlı su balıklarında da en bü
yük maharet, bunların pişirmesini 
bilmektedir. O zaman insan tatlı su 
balığı ile deniz balığı arasındaki 
farkı daha güzel anlar. 

Size burada, sadece 100 çeşitten 
fazla tatlı su balığı yemeği yapıla
bileceğini arzedersem, boşuna ko
nuşmadığımız pek ala anlaşılır. Av
rupa'da birçok zenginler tli Alp 

dağlarına kadar giderek, buralarda
ki erimiş kar suları içerisinde ya
§ıyan ata balıkları avlamağı, ve on
ları taze taze yemeği en büylik 
zevk addederler; her fırsatta da bu 
zevkten geri kalmazlar. 

Meşhur balık meraklılarının ba
tında gelen (Ruzvelt, Çemberlcyn, 
Danimarka kıralı Kırıstiyan) gibi 
şahsiyetlerin isimleri, bu söyledik
lerimi teyit edecek mahiyettedir 
zannındayım. 

Tatlı su balıklarının mebzul ve 
lezzetli olabilmeleri için yaşadıkla
rı suyun güneş görmesi, kireçli ol
ması ve bir de akar cinsinden bu
lunması umumiyetle şarttır. Bu üç 
şartın hepsinin memleketimizin bir 
çok noktalarındaki sularda mevcut 
olduğunu daha şimdiden söylemek 
mümkündür. Şu halde, Türkiye'nin 
yalnız denizlerinin değil, ayni za
manda tatlı sularının da mühim bi
rer servet menbaı olduğu, kendi
liğinden anlaşılır. 

Tatlı su balıklarının en nefisi ala 
balıktır. 

Bursa'daki Uludağ'ı, Ankara ci
varındaki Abat gölünü, Gümüşhane 
yanındaki Karadere'yi; Alfi balığın 

bulunduğu sulara birkaç misal ol
mak üzere zikrediyorum. Böyle su-

Şimdiye kadar hep iyi tarafını 
anlattığım bu balıkların yal

nız bir kusuru vardır; o da: bunla
rın çobuk ürememeleridir. 

Mesela, bir gölden devamlı olarak 
bir iki sene Ala balık tutuldu mu, 
üçüncü sene burada balık miktarı
nın derhal azaldığı belli olur. 

İşte her lezzetli ve makbul şeyde 
olduğu gibi, Ata balıkların çoğal
masında da tabiat pek kıskanç dav-
ranmıştır. 

Fakat, insan zekası buna da çare 
bulmuş, ve tabiattaki bu tekessür 
hadisesini, balık ziraati şeklinde te-

· kamül ettirmiştir. Şimdi, bu sayede 
bu balıklardan bol bol yetiştirilmek
te ve oldukça mühim paralar kaza
nılmcktadır; 

Yukarıda söylediğim gibi, balık 
ziraati, esasını balıkların tabiattaki 
tekcssürlerinden almıştır. 

Balık ziraatinin ne olduğunu an
lamak istiyorsak, bu noktada, yani 
balıkların tabiattaki tekessürlcri ü-
zerinde biraz durmak lfizımdır. 

Balıklarda erkeklik dişilik deni
len cinsiyet farkı mevcut olduğu 
halde bunlarda, diğer mahlfıkatta
ki gibi çiftleşmek yoktur. Yani di
şi bir balığın bulunduğu suya dök
tüğü yumurtaların hiç birisi der
hal yavru meydana getirecek vazi
yette değildirler. Ancak bu yumur
talar dişi balıklar tarafından tam 
bakir olarak döküldükten sonra, er
kek balıkların Sperme dediğimiz 

tohumları ile suda aşılanırlar, (da
ha doğrusu telkih olunurlar) ve 
bundan sonra yavru verecek bir va
ziyete girerler. 

Decne.-k........nluy•• lıı..ı.. ~-.A...__ .:,.;. 

balıkların sulara attıkları yumurta
lar, erkek balıkların ayni tarzda 
bu suya attıkları tohumlarla vücut
larının dışında, yani döküldükleri 
yerlerde, birleşiyorlar ve yavru 
meydana getirebiliyorlar. 

Malum ya, buradaki su, deniz 
değil hakiki tatlı sudur. 

lştc denizdeki erkek tohumları 
denizin tuzlu suyunda on beş da
kika yaşıyarak dişi balıkların at
tıkları yumurtaların yarısından faz. 
tasını telkih edebildikleri halde, 
tatlı suda bu erkek tohumları bir 
dakikadan fazla yaşıyamamaktadır
lar, ve böylece tatlı sudaki yumur
taların yüzde sekseninden fazlasını 
daha aşılamadan ölmektedirler. Bu 
suretle Ala balıkların tekessürleri 
gayet az mikyasta olmaktadır. Çün
kü, dişilerin attıkları yumurtaların 
pek mühim kısmı telkih olunma
makta, ve neslin temadisi de zorlaş
maktadır. 

8 undan tahminen 180 sene evci 
Alman mütehassıslarından 

Yakobi, 10 sene kadar bu mesele ile 
laboratuvarlarında meşgul olmuş ve 
sulardaki bu tekessür zayiatının ta
mamen önüne geçebilmiştir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

.. 442 sayılı köy kanuniyle köy ihti- hale olması beklenmektedir. Devlet 
yar meclislerine rüyet salahiyeti ta - demiryolları giıelerinden fuar için 
nınan davaların mahkemelerce bu ka- alınan biletlerin sayısı bu ihtimale 
nunda tayin edilen tahditler nazara kuvet veriyor. 
alınmıyarak rüyet edilmekte olduğu lzmiri görmek ve lzmir'in inki
muhabere ve müracaatlardan anlaşıl - şafını alaka ile takip etmek, sene • 
maktadır. lerin mukayesesini yapmak ve bu 

Köylülere taalluk eden 50 liraya ka kıyaslamadan neticeler çıkarmak 
dar ihtilaflı işlerin alakalılarını bey - şu enteresan neticeyi bildiriyor: lz
hudc masraflardan vikaye ve işi tes - mir, büyük harpten önce, bazı ba
hil bakımından sulhan hal ve bir ka - kımlardan lstanbul'dan da üstün o
rara bağlanması maksadına istinat e- lan bir iı, ticaret, hareket merkezi 
derek köy ihtiyar meclislerine o su - idi, istila gördü, bu iş, h01 _ket ve 
retle salahiyet tanıyan köy kanunu - ticaret ıehri olmak vasfını temsil 
nun 49, 50 51 inci maddesinde yazılı ettikleri sanılan gayritürk nüfusun
usuli ve istisnai hükümlerin halen dan mühim bir kısmını kaybetti, 
meri olması ve 50 ve 51 inci maddele- harap, yıkık, durgun bir şehir ola
rindeki sarahata tevfikan taraflar ara rak cümhuriyetin eline geçti. 
sında 10 liradan yukarı 50 liraya ka- Bugün lzmir'de ne varsa, tama
dar ödünç para ile 10 liradan yukarı miyle bi.zim'dir. Orada milli vasıf 
alım, satım, icar, ücret vesair alacak- olarak her şeyi, on beş sene içinde 
tan dolayı tahaddüs eden ihtilaf ve biz kurduk.On sene evel "- Acaba 
davalarda eveıa ihtiyar meclisine mü- Kordon boyunun o eski halini göre
racaat mecburiyetinde bulunduğu ve cek miyiz?,, diye yananların gözle
müracaat üzerine ihtiyar meclisinin i- ri, fuarın muhteşem manzarası ve 
ki tarafı uzlaştırarak kcyfiy;tin bir onun önünden akan mesut vatandaş 
kağıt üzerine tevsik ve temhir edecek selleri karıısında ne hissediyor? 
leri veyahut taraflar uzlaşmamakla be- Tezatlar: 
raber ihtiyar meclisinin hakemliğini ------
kabul eyledikleri ve meclisin sebke - Şehrimizde birinci sınıf tanınan 
den ihtilaf hakkında karar verdiği lokantalardan birine, ucuzlıyan bi
takdirdc gerek sulh üzerine ve gerek radan içmek arzusiyle giden bir 
hakem sıfatiyle ittihaz olunan bu ka- dost aileden üç şeftali ve iki salkım 
rarın istinaf ve temyizi mümkün ol - üzüm için tam üç lira istenmiıtir. 
matlığı cihetle kati bulunduğu bunun- Parayı emeksiz kazanamıyan bu 
la berabe,,; böyle bir uzlaşma elde edil dost, anlatmak istemit ki, bu ~ehir
memesi Halinde veyahut ihtiyar mec- de en İyi üzümün kilosu otuz, şef
lisinin hakemJiği kabul edilmediği ah talinin kırk kuruıtur ve gene bu ıe
valde de mezkur meclisin 10 liraya ka birde, böyle yerlerin ikide bir koz 
dar ittihaz edeceği kararların kati ol- olarak ileri sürdükleri ne dükkan 
duğundan dolayısiylc 10 liradan yu - kiralannın yüksekliği, ne mükelle
karı mcbaliğ hakkında ittihaz olunan fiyetler ve aaire ne mantık ve ne de 
karara kanaat etmiycn tarafın sulh nisbet mefhumunun bağdathl'amı
ınahkem~sinc müracaat hakkın derkar yacağı bu ihtikar rakammı doldu
bufündugunaan koyıuıefe aıroıacaK ........... .c.. 

davalarında köy kanununda tayin edil Nihayet daha insaflı bir garson 
miş olan bu hususi hükümlerin göz bir buçuk lira ile meseleyi hallet
önünde bulundurulması hususunun mit··· Bu basit hi.disecikte fU iki 
bilQmum mahkemelere tamimen teb • nokta, paranın bir hak ve alm teri 
liği temenni olunur.,, 

Zonguldak halkevinde 

Tevfik Fikret gecesi 
Zonguldak, 20 a.a. - Dün gece 

halkcvinde tertip edilen bir top -
lantıda şair Tevfik Fikret'in hatırası 
yadcdilmiş, bu münasebetle bayan Ni
gar tarafından merhumun türk edebi
yatına yaptığı hizmetleri tebarüz et
tiren bir konferans verilmitşir. Gene 
bu toplantıda, 19 ağustos gununun 
Zonguldakta ilk kaza teşkilatının ku
ruluşu günü olması münasebetiyle de 
Hilmi Uluğ verdiği bir konferansta, 
eskiden bir köy halinde olan Zongul
dak'ın şimdiki göz kamaştırıcı inki -
şaf ve terakksini anlatmıştır. Bu kon
feransları müteakip sinema gösteril -
miştir. 

Devrek Halkevini ziyaret 
Zonguldak, 20 a.a. - 100 kişilik bir 

halkevi grupu dcvrek halkevini ziya
rete gitmiştir. Bu geziye vali de işti
rak etmiştir. 

kartılığı kazanılıp ödenildiğini bi -
len insanları eğlenmekten menedi
yor ve bu tip yerlerden uzaklaştırı
yor: evela muayyen bir tarife ol
maması ve varsa bile bunun hiçe 
sayılması, sonra da eğlenmek için 
gidenin bütün huzurunu kaçıran bir 
pazarlık münakatasından sonra, ilk 
istenenin yarısı kadar bir paranın 
ödenmesi ... 
Pazarlıksız satı§ kanunu Üzerinde 

tadil hazırlıkları yaptırmıya mec
bur bıraktıran zihniyet, işte bu üç 
\ehali ile iki salkım üzüme Üç lira 
almak istiyen ihtikar zihniyetidir. 
Devlet istediii kadar ucuzluk ted -
birleri ahın... Onları tatbikle mü
kellef olan yerlerde bu tedbirler 
müeyyidesiz kaldıktan sonra neye 
yarar? 

insaf ve müıterinin hakkını bir 
kıymet olarak bile görmiye ahtma
mıt olan bu zihniyetle mücadele et
mek biraz da Liz, hepimizin vazi -
fesidir. Ufacık bir tabak yemiıe Üç 
lirayı sessizce ödiyen müfteri ihti -
karı kabul etmi§ demektir. Çünkü 
bir memlekette tef talinin bahçe, ü-

Almanya'da mecburi iş hizmetini, 
gönüllü teşekküllerde 1933 den, yani 
Hitlcr'in iktidar mevkiine gelmesin
den cvel, fakat umumi ve mecburi o
larak üçüncü Reich'dc görürüz. 

Almanya'da bu teşkilatın vücude ge 
tirilmesinde amil, bu memlekette git
tikçe artan işsizliğe karşı gelmek, iş
siz gençleri memleketin umuru nafia
sında çalıştırmakla müfit kılmaktı. 

Esasen 1933 senesinde iktidar mev
kiine gelirken alman nasyonal sosya
lizm fırkası mecburi bir iş hizmeti 
müessesesinin vücude getirilmesini 
ileri sürerken, bununla yalnız bedeni 
çalışmıya mahsus bir teşkilat değil, 
aynı zamanda bu vasıta ile birçok ter
biyevi ve ahlaki gayelerin tahakku
kunu arzu etmekte idi. 

Bir milletin hayatında cemiyet fik
rinin taammümünü ana prensip ola
rak kabul eden milli sosyalizm parti
si, tesisi lazım gelen en ideal bir mek
tep şeklini mecburi iş hizmeti teşki
latında buldu. 

Cemiyet ve milli vahdet şiarına gö
re, her vatandaş bütün hayat ve me
saisini münhasıran Alman cemiyeti
nin emrine tahsis eylemcği kabul e
decekti. 

Mecburi iş hizmeti müessesesi genç 
liğe cemiyet ve milliyet mefkürcsi a
şılamakla kalmayıp, sınıf ve mevki 
farklarını da bertaraf etmek gayesi
ni güdecekti. Şehirli, köylü, talebe, 
amele, tüccar, muallim ayni cephede, 
aynı uğurda birlikte çalışacaktı. 

Bı nunla Almanlar memleketlerine 
harpte silahla olduğu kadar, sulhta 
kazma ve kürekle hizmet etmeği vata
ni bir vazife addediyorlardı. 

İşte 1930 senesinden itibaren uya
nan bu cereyan 1933 senesinde daha 
ziyade kuvet bulmu .. ve niha et 26 

niyle iş hizmetini mecburi bir mükel
lefiyet şekline sokmuş ve teşkilatı 

bir amme müessesesi haline getirmiş
tir. Mezkur kanunda deniliyor ki: 

"İş hizmeti alman milletine karşı 
bir şeref hizmetidir. Kadın, erkek her 
alman genci iş hizmetinde bulunmak 
vazifesiyle mükelleftir. İş hizmeti, 
alman gençliğini milli sosyalist aki
delerine göre terbiye, gençliğe iş hak 
kında tam bir fikir ve bilhassa beden 
işir.e karşı hürmet ve saygi telkin 
etmek gayesini güder. İş hizmeti, u
mumi menfaate hadim işlerin ifasiyle 
mükelleftir.,, 

Alman mecburi iş teşkilatı, alman 
önderlerinin müteaddit vesilelerle 
söyledikleri veçhilc, bir inşaat mües
sesesi değil, bütiln milletin geçeceği 
bir mekteptir. Bu vaziyete göre Al
manya'daki teşkilatta da esas, bir ter
biye yurdu dolayısiyle memleketin 
imarına hizmet edici bir müessese ol
maktır. 

Alman mecburi iş mücsscıcainin is
tihdaf ettiği gayelerin kısaca hulasa-

zümün bağ sahibine bıraktığı para
yı malın hakiki değerine misal ola
rak alırsanız Üç liraya bir uf acık 
yemişçi dükkanı bile açabilirsiniz! 

KUTAY 

siz hesapsızdır. Bu balık, Avrupa'da 11111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 11111111111ıııııı111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111ııı111 ı ı ı ı ı ı ı 111ıı11111ı111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 
ların memleketi~izdeki sayısı, had- l 
hemen havyar kadar makbuldür. Ö . Bunkra ne cevap vermeli ? 
Hatta, tayyarelerle Danimarka'dan mer . Seyfettin ~ ~ . Bir. ~r~p hiki.yeai vardır, bi-

M ' k d kl" t K dk"" •·· d k" M lır mısınız? Fransa'ya ve ısır a a ar na ıya a ı oy uıı e ı ahmutbaba me- 1 • 

yapılmaktadır. zarlığının kaldırılması üzerine o- Hanı a~am~~iız, bir araba 

d lar olan nefis AUi balıklarımız, hikayeciai Ömer Seyfettin'in kc- -•«at~bv hıddetlenen adam da "gel!,, ma-
a ı. . 

1 
. b" d t k"l miklerini olduğu yerden kaldırıp nasına gelen "taal!,, den başka 

halk ırın emsa sız ır gı a eş ı .,.t - • • • rapça bilm · N'h d 
• :ı • • • .. • vskudar ve Beşıktaş yolıy/e asrı a ezmıt. ı ayet aya-

cdebıleceklerı gıbı, çok musaıt §art- 1 • ki namaınıt • 
• 1 b'I" mezar ıga taşıyaca ar. F k t b_t.. h d S t ·ı l t b 1 • larla her tarafa ıhraç da o una ı ır- D .

1 
k [ h d d . .

1 
a a u un ayatın a neşe ve on pos a ı e ge en atan u ga- Öteye t 1, Ö 

ı ve a a ususun a aıma 1 e- nükte kaynağı olarak yaşıyan bir zeteleri bu auyun oraya nakli hu- - aa · teye taal 1 di-
ler. ri ve asrı söylemiş ve düşünmüş o- kalem sahibinin mezarı ba<:ında bir ausunda Limanlar umum müdür- ye baiırmıt. 

Bu balıkların erkekleri, bilbas- lan bu zeki ve scvı"mlı" tu"rk edı'bı·- :s ı·f Biz de bu"t•· k defa daha bir cenaze töreni yapmak lüğü ile belediye arasında ihti a un bu ağzı bozu 
sa "eker hastalığına karşı kullanı- · b h · ·ı ·ı "d h slekt ı :s nın u azın vesı e ı e yem en a- da ne hazin oluyor. çıktığını yazıyorlar. me at ara : 
lan İnsulin imalinde de külliyetli tırasını anıyoruz. C • , d - Öteye t it 

d ı - ancagızım. Senelerce ada çamları üzerin e aa diyebiliriz. Ar-
miktarda istimal olunmakta ır ar. Hayatında eli kalem tutup kıvıl- ô S f . ,. b t k · b d mer ey ettın ın ütün dostla- belediye ile evkaf arasında bir 1 sız, ura aki taal k~limesini 

Hatta, bu iş için ilaç fabrikaları- cımlı zekası parıldadıkça türk okur- . 
d ki rına hıtabı böyle başlardı; 23 ağus- başka ihtilaf sürüp gitmiıti. almanca ve İtalyancaya tercüme 

nın ayrıca balık ziraati yaptır ı a- /arına canlı ve heyecanlı yazılar, d b"l" tosta dostları ve hayranları onun Gene mi ihtilaf? Hem bu sefer- e e ı ırsiniz! 
rını çok yakından biliyorum. Son hikayeler okutmuş, dostlarına unu- • 

cansız kemiklerini Mahmutbaba'dan ki sudan bir ihtilaf dal 
zamanlarda şeker hastalarına doğ- tulmaz espriler dinletmi<: olan ô- Radyo dalgal '( asri mezarliğa kadar götürüp ora- ·- arı. 
rudan doğruya erkek Ata balık ye- mer, meşrep ve mizacı itibariyle de da bir daha ebediyetin kucağına bı- Ôteye taal! 
dirmek suretiyle bir takım kilinik her hangi bir Mahmutbaba mezarlı- rakacaklardır. 
tecrübelerinin yapılmakta olduğu- ğında değil, ölümünden sonra da 

T. 1. 
nu, meslek mecmualarında okumak- asri mezarlıkta yatması yakı~ık a- Sudan bir ihtilal! 
tayız. lan bir edibimizdir. 

Bu şifalı ve lezzetli mahlQkların Basın Birliğinin bu münasebetle 
memlekete seyyah celbetmek bakı- törenler tertip ettiğini öğreniyoruz. 
mından da ehemiyeti az değildir. Ediplerimizin hatıralarını doğru-
Çünkü, sırf bu balıklan avlamak dan doğruya kutlayacak bir kuru-
için günlerce yolculuk yaparak ınumuz olmadığına Ömer Seyfettin 
muhtelif yerlere seyahat eden cc- de edipliği derecesinde gautecilik 
nebi meraklıların sayısı oldukça ettiğine göre, gerçekten, bu vazife 
fazladır. bize düıerdi. 

İstanbul adaları mah'im. lıtan
bul adalarındaki su derdi iıe da
ha ziyade malum. 

Nihayet bu mesele hallediliyor, 
dediler. Adalılar kadar bizde se
vindik. Çünkü dört tarafını su çe
viren bir yerde susuzluk çekmek 
az buçuk ıztır de w ildir. 

Son zamanlarda İtalyan ve al
man gazeteleri bize çatan yazı
lar yazmağa devam ediyorlar: 
bütün bu almanca ve İtalyanca 
küfürler, hiç kimsenin tavuğuna 

- Kıttl 

dediğimizden ve yahut demek 
isteyitimizden değildir; kendi ta-
vuğumuza : 

- Kıtt 1 demek iıtiyenlere kar-

Nevyork'ta yapılan bir labora
tuvar tecrübesine göre yakında 
radyo dalgalariyle yemek pifiri
lebilecektni§ ı 

Fena olnıaz; o zaman evleri

mizdeki radyoları salonlarımız
dan mutfaklara naklederiz. 

Fakat bizim laboratuvar dışın
daki tecrübelerimizden anladığı
mız fudur ki birçok radyo dalga
lan Pitnıiı aılara au katmaktadır-

sı •. alman gençliğine siyasi ve içtimai 
ve ahlaki terbiye vermek ve milli ik
tısada hadim olmaktır. 

Milli iktısada hadim olmak için de 
kara yolları (Otostrat) lar vücudc ge
tirmek, kanallar açmak, bataklıkları 
kurutmak, kurak yerleri sulamak, ba
zı sahilleri toprakla doldurmak yeni 
arazi kazanmak, ziraatle, ormancılık
la meşgul olmak ve saire. 

Dikkat edilecek olursa, alman mec
buri iş müessesesi bu bakımdan Bul
garların Trudovaken teşkilatına ben
zemektedirler. Yalnız Almanya siyasi 
terbiyeye daha fazla ehcmiyet ver
mektedirler. 

Teşkilata gelince 1935 kanununa 
göre her Alman genci bu terbiye yur
dunda 6 ay çalışmak mecburiyetinde
dir. Bu altı ay sonra mükellefler as
keri hizmete geçmektedirler. Demek 
oluyor ki, Almanya'da her sene mec
buri iş teşkilatına girecek gençlerin 
sayısı, sencJik askeri mükelleflerin 
sayısı kadardır. Bu cümleden olmak 
üzere her sene mecburi iş teşkilatı
nın memleketin her tarafında açılan 
kamplarına takriben 400.000 genç gel
mektedir. Kamplar nüfusu 100.000 
den aşağı olan şehirlerde vücudc ge
tirilmektedir. Bundan maksat nüfusu 
az olan şehir ve kazalara mühim bir 
istihlak temin etmektir. Her kapmta 
takriben 200 kişi çalışmaktadır. Bu 
küçük birlikler, bilyük gruplara ve 
birliklere bağlanmakta ve bütün tes
kilat Bcrlin'de Reich dahiliye nezar~
tine bağlı bulunmaktadırlar. (Bulga
ristan'daki teşkilat nafıa vekaletine 
bağlı idi.) 

Alman mecburi iş te!jkilatının faa
liyeti hakkında ihzari bir fikir vere
bilmek için mezkur müessesenin 1935-
37 seneleri zarfında 261.000 hektarlık 
~a.'\.VlJ'"'H~ ... hn. .. rı '·'cn-3~ ·ıcarşı 

muhafaza altına alınmış, 50.000 hek
tarlık arazi kabili istifade bir hale ge
tirilmiş, 19.000 hektarlık fundalık a
razi üzerinde yeni ormanlar vücude 
getirilmiş, takriben 5.000 kilometre 
uzunluğunda köy yolları yapılmış, 
12.000 köyde yol inşası, arazi tesviye
si ve saire gibi işler yapılmıştır. 

Bu işler sayesinde zirai istihsalin 
kıymeti 30 milyon R. M. nisbctinde 
arttırılmıştır. Yalnız 2 sency ait olan 
bu rakamlar mecburi iş hizmetinin a
zameti hakkında kafi bir fikir vermek 
tedir. 

İçtimai hasılayı artırmakla beraber, 
mecburi iş hizmeti de bir para fakat 
bilhassa bir teşkilat meselesidir. Bul
garistan ve Almanya'da bu işin ne su
retle organize ve ne şekilde finanse 
edildiğinin izahı, bir gazete sütunla
rına giremiyccek kadar uzun ve tek
nik bir bahsin mcvzuunu teşkil eder. 

Bütün bir milletin sosyal ve ekono
mik inkişafını alakadar eden bu çok 
verimli teşkilat ve milli terbiye mek
tebinin oynadığı mühim rol yanında, 
işin teknik cihetinin halli t~Ii dere
' -de kalır. 

Mecburi iş hizmetinin memleketi
mize tatbik edilmesi hususunda ne 
kadar düşünülse azdır. 

Turgutluda yağmurlar zarar verdi 
Dün şehrimizde hava kısmen bu -

lutlu geçmiş, rüzgar cenubu garbidcn 
saniyede en çok 3 metre kadar hızla 
esmiştir. Günün 'en yüksek sıcaklığı 
28 dereceye çıkabilmiştir. Yurtta Ka
radeniz kıyılariyle doğu Anadoluda 
hava çok bulutlu ve yer yer yağmur
lu, diğer bölgelerde umumiyetle bu -
lutlu geçmiştir. 24 saat içinde Yurtta 
cenubu şarki Anadoludan başka yer -
lerdeki yağışların kare metreye bı -
raktıkları su miktarları, Rize'de 68, 
Ardahan'da 31, Dörtyolda 28, Yalova
da 18, Niğdedc 15, Samsun'da 13, Çor
lu ve Kastamonu'da 8, Sarıkamış'ta 5, 
Bursa'da 2, Ulukı§lada bir kilogram -
dır .. Dün Turgutlu'da yağan yağmur, 
ıcrgılcrde kurutulmakta olan üzüm -
lcr üzerine zararlı tesirler yapmışlar
dır. RüzgArlar cenup bölgesinde ce -
nuptan, diğer bölgelerde ekseriyetle 
garp istikametinden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. Yurtta 
en yüksek şıcaklıklar İzmir'dc 31, A
dana ve lakenderun'da 33, Diyarba .-
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Milli Sefimiz DÜNYA HABERLERİ 
c DUNKÜ ) 

,, 

Edirne' de 
Daiızig hududunda 

boyuna siper kazılıyor! 
1 Şanghay' da bir japon 

öldürüldü 

iSTANBUL Gazeleleı 
.. (Ba~ı 1. inci sayfada) 

ltıutcnasip bir hale gelmesi için yar
dıınlarını esirgemiyeceklerini izhar 
buYurmuş ve bu hususta Nafıa Veki
li~ize şimdiden bazı direktifler ver
lrıışJerdir. 

Şehir suyu ve aslcdt 

. Milli Şef bu arada şehrin su der
dınj ve bundaki büyük ihtiyacı gene
taJ Dirik'le, belediye reisi ve Edirne 
~ebuslarını dinlemiş, Baş~~kil_ ve 
afıa Vekili ile bu nokta uzerınde 

lron · · • ı b" uşrnuş ve su ışının esas ı ır su-
ftttl ele alınarak halledilmesini emir 
buyurmuşlardır. Ayrıca Edirne'nin 
beııtemiği sayılan asfalt şosenin iki 
tarafını genişletmek ve böylelikle 
ina yoluna inkişaf vermek için de işi 
~ilfıa Vekaletinin üzerine alması hu
•usundaki arzularını izhar buyurmuş
lardır. 

Halkın tezahürleri 

'ı: Milli Şef su işleriyle. me~g~l o.~d~
ı;u sırada belediye deıresının onu, 
karşısındaki cüınhuriyet meydanı ve 
belediye parkı kesif bir halk tabaka -
•ıyle dolmuş bulunuyordu. Halk mü
tellıadiyen Milli Şeflerini alkışlıyor 
"c Çoşkun gösteriler yapıyordu. Edir
ıı.c halkının bu candan tezahürleri a
tasında belediye dairesinden ayrılan 
"~geçtikleri yollarda da yüksek teza
hurıer ve "yaşa var ol, Milli Şef!,, a
"azeleriyle seliimlanan cümhurreisi -
ltıiz lCaraağaç'a giderek hususi vagon
larına çekilmişlerdir. Şimdi Edirne 
tngin bir sevinç ve neşe içinde çalka
lanmakta ve Milli Seffin Edirne'ye 
0~an yakın ve hususi alakaları ve şeh
tııtıizc bir kere daha teşrifleri müna -
3
tbetiyle şenlikler yapmakta, en mut

lu saatlerini yaşamaktadır. 
Milli Şef manevra sahasına 

gidecekler 

Cüı:nhurreisimizin yarın tekrar ma
tı.cvra sahasına teşrifleri kuvetle muh 
tcrnctdir. Yarın ki harekata yabancı 
dostlar ataşemilitcrleri ile gazete mü
ttıeısiUerinin iştirak ettirilecekleri de 
•nlaıılnıaktadır. 

:niğer taraftan manevraların hitamı 
llı tnüteakip Edime ve Kırklar~linde 
0rdutn\ı.~un yapacağı bilyük geçıt res
ltıc)c Uteredir. ---~ 

Kadri OGUZ 

Dikenli tellerin döşenmesi bitti 

Şehrin muhtelif yerlerine hava 
müdafaa topları yerlestirildi 

(Başı ı. inci sayfada) 
bütün Polonya bankalarını kapatmış-
tır. 

Polis diğer taraftan, Polonya tica
rethanelerinde ve hususi eşhasta bulu 
nan bütün kitapları da müsadere ey
lemiştir. 

Polonya polisi de birçok alman ban 
kalarında araştırmalar yapmış ve mü
him miktarda gümüş para satın alın -
mış olduğunu ve Almany~ya pa~a _ka
çakçılığı yapıldığını tesbıt etmıştır. 

Polis bazı tevkifat yapmıştır. 
Berlin tekzip ediyor 

Berlin, 20 a.a. - "Slave" bankasının 
alman makamatı tarafından kapatıldı
ğına dair Polonya kaynaklarından p
kan haberler doğru değildir. Mezkur 
banka muntazam bir surette çalışma
ğa devam etmektedir. 
Alman propagandasının gaye•i 
Varşova, 20 a.a. - Alman propagan 

dasının aldığı mahiyeti bahis mevzuu 
eden "Gazetta Polska" diyor ki: 

"Bu yalancı propagandanın hedef
leri gayet açıktır. Eveıa, Alman mille
tini kışkırtmak ve onu Polonyaya 
karşı bir harp yapmanın zaruri oldu
ğuna kandırmak. Bu gayret boşa. çık: 
mışa benziyor. Çünkü alman mılletı 
endişe içindedir. 

Sonra, alınanların her şeye hazır ol
duğu ve Polonyanın alman taleplerini 
kayıtsız ve şartsız olarak kabul etme
sinden başka çare olmadığını Varşo -

vaya ispat etmek. Almanlar bunda da 
aldanıyorlar. . . 
Şunu ihtar edelim ki, herhangı b~r 

müzakereyi düşiınmezdcn evci Berlı
nin bugünkü konuşmak tarzını değiş
tirmesi zaruridir. 

Bir anlCJ§ma yenilendi 
Varşova, 20 a.a. - Danzig'e Polon

yadan gönderilen erzak hakkın?a. her 
üç ayda bir aktolunan anla~ma ı~ı t.a· 
raf arasında üç ay için yenılenmıştır. 
Bunun siyasi hiç bir manası olmadı
ğı tasrih edilmektedir. 

Geçen perşembe ve cuma günleri 
Danzig ayan reisi Greiser ile Polon -
ya komiseri Şodacki arasında .. ya?.ı
lan müzakerelerin Polonya gumruk 
kontrolunun yeniden tesisinden baş
kaca diğer meselelere ve bilhassa 
Danzig statüsüne de taalluk ettiği 

haberlerini Polonya mahfilleri tekzip 
eylemektedir. 

uBugünkü hudutlar ida.me 
ediiemez!., 

Danzig, 20 a.a. - Nazi teşkilatı rei
si Förster, bugün burada söylediği nu 
tukta demiştir ki: 
"- Bugünkü hudutlar idame edile

mez. Bu mesele tasavvur olunabilecek 
ne fedakarlık bahasına olursa olsun 
halledilmelidir. Almanyaya iltihakı -
mız pek yakındır. İstikbalden tama -
miyle eminiz. Danzig alman olacak -
tır . ., 

8. Çemberleyn 
1 .nnclr~ 'va döndü 

(Başı 1. inci sayfada) j mamiyle demokrasilere ~tf.eyledi~i 
tamamiyle motörlü olarak yapılacak Polonya'nın hattı hareketını takbıh 

sonbahar manevraları dolayısiyle, eylemektedir. 

Brux, Frciberg, Chemmitz, Zwickan "Voce d'İtalia" diyor ki: Mısır askeri heyeti 

Trakyaya gitti 
(Başı 1. inci sayfada) 

ile Bohcmya ve Mqravya hudutları da "Kati an yaklaşmaktadır. Danzig 
dahil olmak üzere bütün bu mınta~a- ve koridor'dan doğan • bu gerginlik 
lardaki yolların 10 eylülden 18 eyliıle artık devam edemez. Bu mesele he -
kadar yalnız askeri vesaitin seyrüse- men halledilmelidir. Bu mesele iz'an
ferine açık bulundurulacağını yaz- la mı yoksa kuvetle mi halledilecck-
maktadır. tir? Bu, Polonya'nın elindedir. Polon 

B. Çemberleyn lngiltere'ye ya Danzig'i muhafaza edcmiyeceğini 
dönüyor öted.:nberi biliyordu ve esasen Gdyni

Bundan istifade ederek 

Japonya'nın tazyiki 

arttırmasından 

endişe ediliyor 
Şanghay, 20 a.a. - Dün akşam bir 

İngiliz devriyesiyle japon polisleri a
rasında, tüfek ateşi taatisine ve bir 
japonun ölümüne müncer olan bir ha
dise cereyan etmiştir. 

Japon ordusunun sözcüsü gazeteci
lere yaptığı beyanatta, hadiseyi J a -
ponya'nın gayet vahim telakki ettiği
ni söylemiş ve demiştir ki: 
"- İngiliz çavuşu Kenloch'un ateş 

ederek bir kişiyi öldürürken meşru 

müdafaa halinde bulunduğuna dair 
enternasyonal polisin iddiasını Ja -
ponya kabul edemez. Japon tahkika~ı 
ilk olarak ingiliz çavuşunun ateş ettı
ğini isbat elemiştir.,, 
Müşahitler, japon ordusunun bu ha 

diseyi bahane ederek enternasyonal 
mıntaka üzerindeki tazyiklerini artır
masından endişe etmektedir. 

Görü§melere kesilmiş nazariyle 
bakılıyor 

Tokyo, 20 a.a. - Domei ajan~ını~ 
Pekin'den öğrendiğine göre, şımah 

Çindeki japon orduları kumandanı ge 
neral Sogiyama bugün arkadaşlarını 

toplıyarak bir konferans aktetmiştir. 
Bu konferansta, ingiliz - japon mü

zakerelerine inkıtaa uğramış nazariy
le bakılabileceğine ve binaenaleyh bun 
dan doğabilecek vaziyeti karşılamak 

üzere müessir tedbirleri alınmasına 

karar verilmiştir. 
Mahalli japon makamlarının İngil

tere'ye bir nota göndererek Tiençin'e 
müteallik para meselesini halletmek 
üezerc mühlet tayin etmek tasavvu -
runda olduğu zannedilmektedir. 

Tokyo'da uzun bir mülakat 

Tokvo. 20 a.a. - Tiençin müzakere
lerı hakkında ingıliz büyük elçisi 
Craigie ile japon nazırı Kato arasın
da uzun bir mülakat olmuştur. 

İngiliz büyük elçisi, İngiltere hü -
kümetinin münhasıran mahalli Tien
çin işini görüşmeğe devama hazır ol
duğunu söylemiştir. 
Kato, müzakerelerin inkıtaının önüne 
geçilmesinin artık mümkün olamıya
cağını ihtimalini bildirmiştir. 

CUMHURİYET 
Milli Şef'in Edirne' de ve 
Edirne'ye dair sözleri 

Yunus Nadi, başmakalesind~, !dilli Şe
fin Edirne hakkındaki sözlerının butun 
memlekette derin akisler uyandırdığını 
söyliyerek Edirnenin, memlek~t .muhab: 
betiyle emniyet munase~etl~rının fıtrı 
bir sezişle en yüksek şekıllerınde duyan 
ve anlı yan biıyuk türk milleti nazarın. -
daki elemiyetli mevkiini tebarüz etti
riyor ve E<lirnenin layik olcluğu parlak 
istikbale yıikselmesi için gosterecekle· 
ri gayrette biıtün memleketin aziz e -
dirnelilere yardımcı oldu.ı:unu &oyluyor. 

lstanbul'un tarihi siması 
(Kendi kemlimizi tenkicl) sutunumla, 

"Adliye Vekilimizden bir rica" kaydiyle 
hapishane binasına biti3ik turk sarayı
nın yıkılması meselesini İstanbulun ta· 
rilıi binalarına karşı gosterilen alaka -
ıızlıga misal olarak alıyor ve Adliye Ve· 
kilimizden, bu işe müdahalede bulunma· 
sını rica ediyor. 

Hava müdafaası. 
(Nalına mıhına) muharriri pasif ko· 

ruma tecri.ıbeleri mun:ısebetiyle verilen 
talimat ve emirler arasında iki tanesini 
tamamiyle yanlış buldugunu söyliyerek 
halkın sı~ınak diye cami, kilise, hamam 
vesaire gibi en tehlikeli yerlere doldu
rulmasının ve hakikatte mevcut olmı -
yan bir şeyin tecrıibesini yapmanın za
rar ve tehlikesini belirtiyor, ikin:. yan
lış nokta olarak halkı suratle kırlara 
tahliye etmek dururkeı bunun zıddını 
yapıp bütun nakil vasıtalarını durdur -
mak tedbirini zikrediyor ve sık sık ya
pılacak talimler sayesinde bu noksanla
rın düzeleceği ümL<lini izhar ecliyor. 

YENİ SABAH 

Lehistan'a bombardıman 

Huseyin Cahit Yalçın,, bu başmakalede, 
İtalyan gazetelerinin İtalyan - alman İt· 
tifakının sağlamlıgı ve İtalyanın ba it
tifaka baglılıı::ı l.r.ıl.kmdaki mutemadi 
neşriyatını yalancıların çok yemin et · 
melerine teşbih ederek, muttasıl oğün
dükleri muazzam kuvetlerine rağmen ne
den hliln yerinde saydıklarını soruyor 
ve İtalyanın bir teca vuz hareket.ne 
geçmekten korktuğunu, İtalyanların, ga. 
zetelerinin Lehistan ha.kl:ındaki neşri -
yatını misal ıetirerek izah ediyor. 

Manevra dolayısiyle 
(Her sabah) autunu muharriri, dun 

İ rlôndalılann 
plônları ele 

tethi~ 

geçirildi 
Londra, 20 a.a. - Gazetelerin yaz

dığına göre ingiliz polisi, İrlanda'da 
bazı plftnlar ele geçirmiştir. Bu plan
lar, bir takım İngiliz devlet adamları
nın, yüksek rütbeli askerlerin ve sa -
nayicilerin kaçırılmasını istihdaf et
mektedir. İhtiyat tedbirleri ve bahis 
mevzuu olan şahıslar etrafında muha
faza tertibatı alınmıştır. 

a.a. Matbuat s~ 

yapılan hava h~cu~u. man.evrasm 
vaffakiyetli netıcesını belırt.erek, 
bulun bu ilk tecrübeden yuzunun • 
çıktığını söyluyor ve İstanbulun ! 
bir hava hucumuna uğraması PY~ 
menni olmamakla beraber "~on t. 
gösterdi ki İstanbul me?cnı vazı 
fıtri celadet ve hamasetıne day 
muhakkak başaracaktır, ki meı 
gögsümuziı iftiharla kabartan t 
budur,, diyor. 

il 
1talya'nın uzlaşma arzusu 
muhakkaktır. Yalnız bun 
istifadeyi bilmek lazım 

Ebüzziya Zade Velid, başmaka 
Mu olininin iaşizmi icat ettigind 
ri kazandıgı dahili ve harici m 
kiyetleri tebaruz ettiriyor ve o 
senelerde tamamen yanlış bir y 
digini almanlarla muştereken h 
başlalİıuındanberı hem kendisin 
de İtalyan milletinin yıldızı so 
söyluyor ve Musolininin bu çı 
sıyrılmak için bir çare aramakta 
funu izah ettikten sonra Ttlrkiy 
talya ile Almanyaya meram a 
suretiyle tavassutta bulunması fı 
!eri suruyor. 

Yabancıların takdirleri 

(Görup duşundukçc) sutunu n 
ri, ingiliz mebuslarından murc 
heyetin memleketimizi ziyaretle 
muz hakkında "Dlinyanın en ku 
dularından biri,, tabirini kull 
miınasebetiyle bu takdiri bir cc 
mıya hakkımız olmadıgını soı 
turk askerinin kahramanlığını, a 
lığını, cesur temelıni tebariız ~ 
ve turk ordusunu takdir etmek i 
olmıya !uzum olmadıgını, ve 
lann da onu bıldiklerını soyledi 
ra "Ordumuzda şimarıklık ned 
digimiz halde, biz bile gurur v 
duyuyoruz.,, diyor. 

Mısır ordusundan selam 

Sadri Ertem imzah makalcd 
ordusu topçu kumandanı ~zze 
nın memleketimizi ziyaretı V( 

Mısır ordusunun cumhuriyet 
gosterdigi kardeşçe alaka y 
tarihinin yeni bir saflıısını bir 
ha bariz bir §ekilde ortaya attı 
yerek, turk - Mısır orduları a 
milli goruş birligi ve Mısır hu 
Ttirkıye cumhuriyeti arasındak 
yeti tebarüz ettiriyor. 

Bir Alman layyaresi Frl 
yere indi pilot tevkif 

lıüsnü Elzeydi Paşa ve maiyetleri 
erkanı ağır ağır bölüğiımüzün önün -
<len gee~rek abideye merasimle çelenk 
koyınuş ve bu sırada bando türk ve 
)dısır milli marşlarını çalmıştır. 

Londra, 20 a.a. - Başvekil Çember
leyn, istirahat etmekte olduğu İskoç
ya'dan bugün öğleden sonra ayrılmış
tır. Yarın sabah Londra'da bulunacak
tır. Kabine salı günü toplantıya da
vet olunmuştur. Başvekil kabinenin 
bu toplantısına riyaset eyliyecektir. 

a'yı da bunun içh kurdu. Danzig Po
lonya için ne bir hayati mesele ne de 
istiklal meselesidir. Sade bir izzetine
fis işidir. Demokrasiler Polonya'nın 
tam ve mutlak istiklaline malolacak 
bir ihtilaf çıkarmak için bundan is
tifade ediyorlar. Polonya'nın düşün -
mek için daha birkaç günü kalmıştır. 
Polonya sulh ile daha istiklalini kur
tarabilir. Yeter ki Fransa ve İngilte -
reyi bir tarafa bırakarak Almanya ile 
doğrudan doğruay müzakerelere gi-

runda İtalya silahlı bir ihtilafa gir· 
mekten ve Macaristan da, "fazla ha· 
yırhahane,, bir bitaraflıkla Polonya'
ya karşı alman taarruzunu kolaylaş
tırmakta tereddüt etmektedir. Al
manya'nın Polonya'ya karşı aldığı 
taarruz vaziyeti, Berlin hükümctinin 
pek yakında bir şeyler yapmağa ha -
zırlandığına delildir. Bu vaziyet ö
nünde, teyakkuz ve itidal her za
mandan ziyade zaruridir.,, 

Verdün, 20 a.a. - 18 ağu 
17.30 da bir alman askeri 
Montaucon'a iki kilometreli 
saf ede karaya inmiştir. Bi 
oradan geçmekte olan Fran 
leri tayyarenin pilotunu tev 
ler ve keyfiyeti hükümet n:1 
na bildirmişlerdir. Otto 
isminde olan pilot Verdün'e 
miştir. Verdiği ifadede tayy 

Tiençin civarını seJJer kapladı nover'den Visbaden'e harek 

lvteydanı dolduran binlerce halk, 
kardeş Mısır milletinin askeri heyeti
tıı içten gelen bir sevgi ile alkışlamış· 
tır. 

Heyet, bu merasimi müteakip oto -
llıobillerle Perapalas'a dönmüştür. 

lvtısır askeri heyeti bu akşam husu
•i trenle saat 20,25 te Edirne'ye hare
ket etmiştir. 
/\ynı trenle bütün ecnebi ataşcmili

terıeri de gitmişlerdir. 
liareketlerindPn evel Mısır· askeri 

heyetine ve ecnebi ataşemiliterlere 
l>erapalas'ta bir çav ziyafeti ve ma • 
11evra hakkında izahat verilmiştir. 

Almanya' dan 

~Dvyellere iki yüz 

milyonluk kredi 
(Başı 1. inci sayfada) 

kanaatindedir. Bu, Almanya'nın ge -
tıiş bir endüstri memleketi ve Rusya
llın da tükenmez bir iptidai madde 
llleı:nleketi oluşuna istinat etmektedir. 
~hnanya, Sovyet istihsalatını alıp iş-
1tınek hususuda sonsuz bir alım kabi
liyetine maliktir. 
/\ynı mahafilde ehemiyetle kayde 

diliyor ki, bu muahede Almanya'nın 
kendisiyle teşriki mesai etmek isiti -
Yen bütün devletlerle kabil olabildiği 
~adar sıkı işbirliği emelinde bulundu 
~ltnu ve bu hususta takip ettiği siya
'i ve iktisadi hattı hareketin doğrulu
hınu gösteriyor. 

/\iman - sovyet ticaret muahedesi 
'lıucibincc Almanya Sovyetler birliği
llc iki yüz milyon marklık bir kredi 
~Çtnaktadır. Sovyetler birliği bu kredi 
•le Almanya'dan mal alacakt~r .. ~. 

Harbiye ve Hariciye nazırları 
da londra'ya dönüyorlar 

Londra, 20 a.a. - İngiltere harbi
ye nazırı Hore Belisha, Fransa'da 
Cannesde geçirdiği mezuniyetten bu
gün Londraya dönmektedir. Harbiye 
nazırı, kabine toplantısında bulun
mak üzere yarın Londra'ya gelecek -
tir. 

Bu ·sabah Yorkshire gitmek üzere 
Londra'dan ayrılan hariciye nazırı 
Lort Halifaks, yarın sabah tekrar 
Londraya dönecektir. 

Vaziyetin vehameti karıısında 
lngiltere 

Londra, 20 a.a. - "Sunday Taymis" 
gazetesinin diplomatik muhabirine 
göre, Lord Halifaks'ın ansızın Yorks
hire'den Londra'ya avdeti beynelmi -
le! vaziyetteki vchametin artması ile 
alakadardır. 

"Sundey Ekspres" gazetesine gelen 
malCımata göre Fransa'nın v• İngilte
re'nin gelecek günler zarfında husule 
gelebilecek istisnai vaziyeti karşılıya
bilmeleri için tedbirler ittihaz edile
cektir. Bu gazetenin yazdığına göre 
Macaristanın askeri işgal altına alın
ması Polonya hükümeti tarafından 

memleketin istikliilini tehdit mahiye· 
tinde telcikki edildiği takdirde Fran
sa ile İngiltere, Polonya'ya verdikleri 
garantiyi tatbik edeceklerdir. Siyasi 
"Sunday Dispatsch" gazetesinin mu
harriri, Lord Halifaks'ın hariciye ne
zaretine avdetinin İngiliz - japon mü
zakerelerinin akamete uğradığına da
ir Tokyo'dan alınan haberlerle aynı 
zamana tesadüf ettiğini yazmaktadır. 

"Kati an yakla§ıyor ! 

rişsin. 

Kont Ciano Roma'ya döndü 

Roma, 20 a.a. - Hariciye nazırı 
Kont Ciano, Arnavutluk'tan yarın gc 
lecek iken bu akşam ansızın tayyare 
ile Romaya dönmüştür. 

Almanya Macaristan'a 
el atıyor 

Paris, 20 a.a. - "Figaro,, gazetesi, 
enternasyonal gerginliği bahia mev
zuu ederek diyor ki : 

"Macarlar, mağrur ve ananelerine 
kıskançlıkla bağlı ve ne olduğunu ve 
hala Avrupa'daki mevcudiyetini müd 
rik bir millettir. Macaristan'ın, kanun 
olarak yalnız doymak bilmez i§tihası
nı tanıyan komşusunun tazyikı altın
da, düşmüş olduğu feci vaziyeti an -
lamak ve dikkatle takip etmek lazım
dır. Macaristan'ın Hitler Almanyası 
içinde kaybolması ihtimali fikrini 
avrupalılık hisleriyle yaşıyan hiç bir 
fert yüreğinde acı duymadan kabul 
edemez. Eğer alman, demir pençesi -
ni Saint - Etienne kırallığına kati o -
larak atmağa muvaffak olursa, zava
hiri kurtarmak için her ne yapılırsa 
yapılsın, işin varacağı muhakkak ora
sıdır.,, 

/tal.ya ve Macari•tan'ın 
tereddütleri 

Tiençin, 20 a.a. - Feyezanlar do- ni. f~kat yolunu ~aşırdığını 
layısiyle tarlalardaki çinlilerin ve mış:ır. Tayyar~c~ yarım s~ 
hayvanlarının henüz suların hücfı- ~abı.le~ek benzını kaldığı ıg 
mundan kısmen masun bulunan imti· ınmıştır. 

Bilanço mihvercilerin 
cdeyhine ... 

yazlı mıntakalara girmelerini temin 
için japonlar ablukayı kısmen kaldır
mışlardır. Sular daha ziyade yükse -
lirse ve bilhassa japonların mıntaka 
etrafında tesis ettiği tel örgüleri is
tila ederse abluka hususundaki diğer 
tedbirleri de kaldırmaları beklenebi-

"Ordr,, gazetesi, Hitlcr ile Muso- lir. 
lini'nin bir haftalık faaliyetinden 

Haytada bir ~arpı 
Londra, 20 a.a. - Hayfad 

liyor: 
Müsellah bir arap çetesi~ 

bir müsademede İngiliz ask 
biri ölmüş, üçü yaralanmış 
!ardan bir kaç kişi yaralan sonra bilançonun onlar için menfi ol-

duğu kanaatindedir: "Ne Pariste ne metalibatını çok daha genişlettiği 
için yeni yeni deliller araştırmakta de Londrada hiç bir sarsıntı olma-

mıştır. Binaenaleyh Almanya ile İ- ve bu hususta. bilhas~~ P~lonyad~ki 
1 • "k" k b' · . "ht" t alınanların daıma zulum goregeldık. ta yanın ı ı şı tan ırını ı ıyar e -

1 
. . .

1 
• .. k . 

kt b k 1 · k 1 d - .. erını ı erı surme tedır. Fakat propa-me en aş a çare erı ama ıgı soy d . . 
1 b·1· k" b d 1 · · h" d I gan acılar, kendılerıne geçen beş sc-ene ı ır ı, u a on ar ıçın ıç e . 
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1 karanlık sergüzeşte atılmak, yahut da te ~~uyor ar. 
hakiki bir sulh müzakeresine giriş· . Dıger taraftan alman matbuatı,_ İn
mek.,, 

Almanya iimit•İz bir oyun 
oynuyor 

"Populer,, de şöyle diyor : 
"Almanya bu sene ümitsiz bir o

yun oynuyor. Demokrasilerin verdi
ği kararın sarsılmaz olduğunu aşağı 
yukarı anlamıya başlamıştır. Onu 
sarsmak için en son bir gayret sarfe
derek en cüretkar tedbirlere kadar 
gidecektir: Macaristanın istiklaline 
tecavüz, belki de umumi seferberlik. 
Fakat biz de pek ala biliyoruz ki, e
ğer geri gidersek bu, yalnız Polonya 
için Danzig'in gitmesine değil bizzat 
Avrupa için Polonyan'ın ortadan 
kalkmasına mal olacak ve Fransa da 
kendisini pek yakında Almanyanın 
müstemlekesi haline gelmekten kur
taracak bütün vasıtaları kaybetmiş 
olacaktır.,, 

gıltere ve Fransa'yı menfaatlerınin 
Polonya menfaatlerine bağlı olmadı -
ğına ikna için de yeni bir delil ele al
mıştır. Nasyonal sosyalist partisinin 
resmi gazetesi şöyle yazıyor : 

"Geri giclemiyecek kadar 
ilerledik . ., 

" Hitler, sırasiyle Avusturya'yı, 
Sudet'i ve Çekoslovakya'yı tasfiye 
etmek suretiyle Avrupa devlet adam
larını bir sürü kabuslardan kurtar
mıştır. Bugün bahis mevzuu olan me
selelerin de tasfiyesi makul ve zaruri 
ve dolayısiyle şayanıarzu değil mi
dir?" 

Aynı gazete diğer taraftan da di
yor ki : 

"Artık geri gidemiyecek kadar i
lerledik. Eğer harp yapılmak istenil
miyorsa tatmin edilmemiz lazımdır.,, 

800 yahudi F ilistine 
Londra, 20 a.a. - Hayfa 

riliyor: 
200 ü kadın ve çocuk olır 

800 yahudi evelki gece ga 
bir şekilde Filistin sahille 
ya çıkmıştır. 

Hollandada ask 

hizmet müdd 
Amsterdam, 20 a.a. - H 

telgraf ajansı, şimdi silah 
lunmakta olan askerlerin h 
deti gayri muayyen bir mü 
tılacağına dair yabancı m 
de çıkan haberleri tekzip 

Hollanda ajansı şunu ta 
yor ki: sene başında parla 
fından kabul edilen kanun 
ce, askerlik müddeti 11 ay 
çıkarılmıştır. Bu ahkam şi 
silah altında bulunan sınıf 
edilebilir. Ancak henüz hi 
verilmiş değildir ve verilir 
dit keyfiyeti gayri muayy 

"]ur,, P."Zetesi, İtalya'nın Berlin Alman propagancla•ı ağız 
büyük elçisi Attolico ve macar hari- değiftirc/i 

Davet, tazyik edici mahiyettedir. 
Fakat bazı tereddütler de mevcut ol
duğu görülüyor. Söylendiğine naza -
ran, Förster geçenlerde Danzig'in ne 

YUVANIN saadet ve v; 

doğuran, aile düğümü 
vetlendiren ÇOCUt 

zaman Alma a a ilhak edilec....:e~J-ii..ii~nu.i..ı....ıL------'.U:'.11...,,.,._~.,...~• 

nazırı Çaki'nin mütemadi gidip 
11..u:~-""~~1-IA-""U.l.·1"- _..._.._ ___ -'B=e ·n 20 a.a. - Havas: Hitlerci Çocuğu SEV ve yardı 
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Japonya zengin Hollanda 
adalarına göz dikmeğe baıladı 

ı·····~~~·i~·:··~i~i··~·~~·~~~~i·~~~~·:·····ı 
1 ................................................................ 1 

T iençin hadiseleri, Ja
ponya'nın az çok te

!yut etmiş olan maksat ve 
gayeleri üzerine yeniden 
dikkati çekmiştir. Öyle gö 
ninüyor ki, bu hadiseye 
gelinciye kadar, "japon im 
paratorluk planı,. ndan o 
kadar endişe edilmiyor, o 
k Jar çok meşgul olunmu
yL rdu. 

Çin harbi, japon genişle
mesi için lüzumlu bir hin
terlandın işgali olarak te
lakki edilmişti. Çünkü fa . 
kır bir yeri işgal etmek su
retiyle kazanç temin edil
mez. Böyle bir saha müte
madiyen para çeker. 

Tokyo zimamdarları e
sasen "Asya sarı ırktır.,. 

nazariyesini güdüyorlar. 
Avrupalıların Hindiçiniyi 
ıc Büyük Okyanos'taki st
ratejik adaları terketmesi
ni istiyorlar. 

1935 tc, Japonya'nın res
mi gazetesi olan Nişi - Nişi 

şu satırları yazıyordu: Ja· 
pon endüstrisine iptidai 
.naddclcr için bir kaynak 
lazımdır. Japonya, Hindis
tan adalarından yağ, yün, 
demir madeni, pamuk, ve 
kauçuk gibi iptidai madde
leri bol bol temin edebilir. 
Buradaki iptidai maddeler 
japon sanayiine kafi gele
cek kadar çoktur.,, 

Hint Okyanosundaki 
Hollanda müstemle· 

kelerini gezen, Hanri De
tcrdin bankasının bir me -
muru burada bir petrol 
tröstü tesis etmek istedi. 
Sumatra, Cava, Borneo ve 
Yeni Kigi'nin Seram ada
sında bol petrol vardı. 

Hindistan adalarının ik
tısadi chemiyeti günden -
güne artmaktadır. Maden -
lerin işletilmesi gittikçe 
inkişaf ediyor. Banka ve 
Billiton kalayları, Sumat
ra'nın maden kömürü çok 
zengindir. Bundan başka 

bu adalarda bütün sıcak ik 
lim mahsulleri bereketli 
bir şekilde yetişir. Şeker 

kamışı istihsalinde Sumat
ra, dünyada üçüncü derece 
dedir. Kauçuk, pirinç de, 
çoktur. Bu adaların en mü
him istihsali baharattır. Za 
ten, adalara baharat adala
rı derler. Hollanda'nın müs 
temlekesi olan Hindistan 
adalarının ticareti, senede 
30 milyar fransız franga 
kadar çıkar. 

Siyam cemiyetinin japon 
reisi: "Hollanda, kendisi
nin altmış misli olan impa
ratorluğunu nasıl muhafa -
za edecektir, sorarım?,. de
miştir. Hakikaten, Hollan
da imparatorluğu, Japon -
yanın kıyısına kadar uzan
mıştır. Japonlar, "cenuba 
doğru tarihi bir akın,. ya-

parlar, Siyam'dan Malez
,raya kadar bir visayet te
sis ederlerse, japon impa. 
ratorluğu Sumatraya kom
şu olacaktır. 

Japonların Hollanda a -
razisind(; ilk giriştikleri 

iş: japon mallarını düşkün 
fiyatla bu adalara sokmak, 
olmuştur. Japonlar, bura
daki yerlilerce, bir insani
yet muhibbi olarak telakki 
edilmektedir. 

J aponya'nın elinde bir 
tek petrol imtiyazı 

vardı, o da Sakalin sovyet 
adasında idi. Fakat bu da 
kafi görülmedi. İki japon 
petrol şirketi Borneo ada
sında da bir petrol çıkar. 
ma imtiyazı elde ettiler. 
Üç dört milyon yen sarfet
tiler. Fakat petrol damar
ları çok zayıf çıktı. Zaten 
Hollanda • ingiliz selahi • 
yettarları bu petrolün çok 
az olduğunu bildikleri için 
müsaade etmişlerdi. Japon 
lar buradan hiç istifade e
demediler. 

Japon iktısat ajanları pa 
rasızlık yüzünden "doğru -
dan doğruya .. işletme men· 
baları bulmak için tetkik
ler yaparken, cenubi Ame -
rika petrollerine gözleri i
lişti. 

Amerika Cümhurreisi B. 
Ruzvelt, Liına'da toplanan 
Fan-Amerikan konferansın 
da totaliter devletlerin ce
nubi Amerika'da giriştik

leri propaganda hakkında 

teyakkuzu davet edecek 
sözler söyledi. 

Aynı tarihlerde Nişi -
Nişi gazetesi şöyle yazı -
yordu: " ... Onun için Tok
yo'daki askeri mensupla • 
rı Hindistan ve cenup ada
larında işletme planları 

yapmışlardır. Bu adalar
dan "elccck hamııııadd .. _ı,,, .. 
Japonyaya yalnız iktısadcn 
yardım etmekle kalmıya
cak, aynı zamanda Japon· 
yayı askeri noktadan da 
kuvetlcndirccektir. 

"Japonlar, cenup adala
rını tahkim etmeden yapa· 
mazlar. Bu, japonlar için, 
mübrem bir emniyet ihti
yacıdır. Bu adaları tah -
kim ederek, icabında Aıne
rika Birleşik devletlerinin 
yeni silahlanmalarına ce
vap verecekler ve Büyük 
Okyanos'ta hakimiyet te • 
sis edeceklerdir ... 

"Hindistan'da, Hindistan 
adalarında ve Çin'dc otu
ran bir milyardan fazla nü 
fus, J aponya'nın tabii müş 
terisidir. 

Japon deniz ticareti 
müthiş bir hamle ile ilerle
mektedir. Memleketin ye • 
ni endüstrileşme inkişafı· 
na bir şey mani olamıya
caktır. 

HULASA 
(Biıyük harpten .•o~ra ilk paskalye cecesi, beş genç, 
Antuvan, kardeşı Jılber, arkadacı Dom"ın"ık H • ..... . S 1 • S . . .. erıyo, ... arıyan ve o ~nJ enkler ısmınde iki ıcnc; kızla be· 
~a~ı:: s~kın~rl; bır ~~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
~ın. e ~t ~mu~ .~r d otelde geçiriyorlar. Antuvan, 

N.ahrıyant Sn,! ~mDını . e.k~loladnj:l.a beraber eğleniyorlar. 
ı ":Ye , o anJ, . omını e egıl Jilber'le, Antuvan da 

Marıyan la evlenıyor. F'akat Antuvan'la Mariyan e r . 
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan karısv 1 

"Bu programı tahakkuk 
ettirmek için J aponya'nın 
seri ve kuvctli bir bahriye
ye ihtiyacı vardır. 

E velki sene Japonya 
Başvekili olan Ha

yaski, japon meclisinde bir 
celse esnasında, Hollanda
nın yeni Gine adasını Ja
ponya'nın "daimi bir kira· 
lığı,. olduğunu söylemiş -
tir. Japonya'nın Hollanda 
elçisi, Hollanda hükümeti 
iel müzakereleri epeyce i
lerletmiştir. Fakat sonra
dan, hiç bir yeni haber çık
mamıştır. Bakalım Hollan
da, kurdu koyun ağılına 

koyacak mı? Fakat Tokyo 
projesinden vaz geçeceğe 
benzemiyor. Belki de baş
ka bir yolunu bulur ... 

Hollanda'da "Yeni Gine
de ormanları işletmek, zi
raati inkişaf ettirmek için .. 
geniş bir şirket teşekkül et 
ti. 1935 te Nişi . Nişi ga-
zetesinin neşriyatından 

kuşkulanan Hollanda hü· 
kümeti, Okyanos'taki ara . 
zisinin müdafaasiyle meş -
gul olmağa başladı. 

Hollanda, İngiltere'nin 
dostluğuna dayanarak, Son • 
da adalarının müdafaa sis
temini, bahriyeyi ve bilhas 
sa tayyareciliğini kuvetlen 
dirdi. Hint adalarının mü • 
dafaası için icabettiren ku
vetlerin heyeti umumiyesi 
için, Hollanda'nın bir nevi 
serbest icraatına muvafa -
kat edildi. 

Bazı alametlere bakıla -
cak olursa, bu müdafaa bir 
liği, Singapur deniz üssü
nü munzam olarak tahkim 
etmiş olan ingiliz sclahi • 
yettarlariyle sıkı temasta 
bulunmaktadır. 

Hepsi biribirinc bağlı 
ouıunuyur. .Lıv.ı.ıa.u.up. ., ... 

taraf tan şarki Hindistan 
adalarının japon tehlikesi
ne maruz olduğunu ileri 
sürerken bir taraftan da 
Avrupa'da yeni bir endişe
ye düşüyorlar: Alman -
Hollanda hududu tahkim 
ediliyor. 

Roma - Berlin - Tokyo 
mihveri, düşünülmiyecek 

derecede uzun veya kısa 

vadeli bir filiyata girişiyor 
lar. Eğer bir ihtilaf çıka -
cak ve barikadın bir tara
fında antikomintern pakta 
dahil blok bulunduğu hal
de Japonya Hindistan ada
larına taarruz edecek olur
sa, Hollanda'nın Avrupa'· 
da bitaraflığını muhafaza 
etmesi güçtür... O zaman, 
Almanya, İngiltere'yi tay
yare ile tesir altına almak 
için Hollanda'nın stratejik 
mevkiine ihtiyaç duyacak
tır. 

Faris - Midi 

• k k d . E 1· ,. . • ının 
ız ar . eşı ve ın ı se~mıye başl~mııtır. Bu esnada 

karıs: bır kız çocu~u dunyaya getırn·•~tir. Şimdi Antu
van ve karısı Marıyan konu!)maktadırlar. Bu konuŞUJ· 
ları, Mariyan'ın hasta olan babasına aittir) 8 o y o 

Cenubi şarki 

memleketleri 

ve boğazlar 

Geçelerde Berlin siyasi 
bilgiler yüksek okulunda, 
nüdafaa politikası sömina· 
rının müdürü general 
Horst von Metzsch, "cenu
bi şarkinin askeri anane
si,, mevzuu etrafında bir 
konferans verdi. 

General ezcümle dedi ki: 
Bu sahanın askeri anane· 

si Avusturya ordusunun 
cenubi şarki milletlerini 
Osmanlı imparatorluğunun 

zulmünden kurtaramk için 
giriştiği harplerle ve husu
siyle prens Öjen'in zaferiy 
le başlamıştır. Türk mira· 
sının taksimi, Rusya'nın 

yayılması önüne geçmek te 
şebbüsleri, nihayet cihan 
harbi Tuna havzasının ce
nubi şarkisinde ve Avrupa
nın cenubi şarki sahillerin
de askeri ananeyi tesis et
miştir. Almanya'nın cihan 
harbinde cenubi şarki mem 
leketlerinde faaliyeti de ta 
biatiyle cenubı şarki saha
sında çok tesirli olmuştur 
ki, bu tesir Balkan mem
leketlerinde hala kendini 
hissettirmektedir. Bundan 
dolayı, Avusturya'nın eski 
askeri ananesi bizim için 
çok büyük bir ehemiyeti 
haizdir. Bu itibarla, görüş
lerimizde Prens Öjen'in, 
Büyük Frcderich, Radets
ki ve Blühcr'in yanında 
yer alması lazımdır. 

Boğazlara gelince gene
ral demiştir ki : 

Cenubi şarkiye ait bütün 
meseleler ve ananeler, doğ ----o .,.. 
sıta boğazlarla alakalıdır. 

Türklerin, Avrupa kıta
mızın cenubi şarki köşesin
deki köprübaşı sahası kü
çük olmasına rağmen, arka
sında boğazların bulunma
sı dolayısiyle bu sahanın 

ehcmiyeti son derece bü· 
yüktür. 

Türkler, evela Lozan'da 
ondan sonra yaptıkları mu 
ahederlerde ve hususiyle 

Montrö'de bu boğazları 
hem yeniden tahkim ve 
hem de askeri işgal altına 
almağa muvaffak oldular. 
Bugünkü Türkiyc'nin de 

Avrupa'daki ehemiyeti -
ki bu hususta kendimizi 
aldatmıyalım - işte bilhas 
sa bu bakımdan çok büyük
tür. 

Halen İngiltere ile Tür
kiye arasında aktedilmiş o
lan yardım paktının tam 
metnini bilmiyoruz. An
cak, aktedilmiş olan paktı 

K , A ş 

bir tarafa bırakarak diye
biliriz ki, boğazlardan ge
çip Varna'da Bulgar sahil
lerine, Köstence'de Roman 
ya sahillerine varmak im
kanını bulacak olan donan· 
malar, bu iki memlekete, 
bu donanmaların menfaat
leri birleştiği cephede yer 
aldırmak m~vkiinde ola
caktır. 

Cihan harbinde boğazla· 
rın merkefi Avrupa devlet 
teri kombinezonuna girme
si, Rusya'nın başına hepi -
mizin bildiği felaketi ver
di. Eğer boğazlar bizim 
tarafımızda olmamış olsay 
dı, cihan harbinin seyri 
bambaşka, hatta denebilir 
ki tamamiyle o neticenin 
bir aksi olurdu. Boğazların 
müdafaası yalnız Türk ta
rihinin değil, cihan tarihi
nin de şanlı bir destanı

dır. 

Zcitschrift für Politik 

Danzig ve 

Revizyoncular 
-~---~ 

Berlin'den yazılıyor : 
Salzburg ve Berhtesga· 

den görüşmelerinin netice
leri gittikçe daha ziyade 
bariz bir şekil almaktadır. 
Üç gün süren müzakereler
den maksat ve gaye, 22 ma
yıs 1939 tarihli ittifak mu
ahedesinde hususi mahi
yett eolmak üzere derpiş 

edilmiş olan Konsültasi
yon'u yapmış olmaktır. Bu 
na da sebep, ileride enter
nasyonal bir buhranın çık
ması ve böyle bir buhranın 
arifesinde bulunulmasıdır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Hit
lcr, hasad biter bitmez, 
Danzig meselesinin halline 
daha hızlı bir tempo ver-
mek azmindedir. Hatta -·- . - - .. -
sinden evci kati bir netice 
almak istemesi de büyük 
bir ihtimal dahilindedir. 
Danzig'in, belli başlı bir 
Avrupa mevzuu olduğu ve 
Bertin - Roma mihverinin 
halledeceği' davalar listesi
nin en başında bulunduğu 
hakkında Berlin'in ilan et· 
tiği haber esen havayı gös
tcrmeğe kafidir. Son hafta 
içinde garbi Avrupa'nın 
bazı memleketlerinde, Salz 
burg'daki görüşmelerin he
defi yabancı memleketle
rin dikkatlerini Danzig'· 
den Balkanlara çekmek ol
duğu şeklinde ileri sürü
len mütaleada pek isabet 
olmasa gerek. 

Mihver devletlerinin fa
aliyetleri, bilhassa şimdi 

Danzig'i istihdaf etmekte
dir. İtalya'nın talep etmek
te olduğu revızıyonnun 

yolu Danzig'den geçmek
tedir. 

Noye Zürher Saytung 

K R o M 

21 - 8 - 1939 

( RADYO ) 

Kıral Karo/ •on seya
hatlerinden birinde 

Romanya 

korkmuyor 
Bükreş'ten Daily He

rald'a bildiriliyor: 
Kıra! Karo} Akdeniz'de 

TÜRKİYE 

RADYO D!FUZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 
-ANKARA-

PAZARTESİ - 21-8-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİCİ • PI. 
13._oo Memleket saat ayari; a-
J~ns ve meteoroloji haberle-
rı. 

13.15-14.00 MÜZİK (Dvorak
ın violonsel konsertosu -
Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Dans mıiziği • 

Pi.) 
19.30 TÜRK Müztct (İnce 

saz faslı :Safiye Tokayın 
iştirakiyle) 

20.15 Konuşma 
20 .. 30 Memleket saat ayarı, a

Jans ve meteoroloji haberle-
ri. 

20.50 TÜRK MUZ!Gt : 
Okuyan: Müzeyyen Senar 
Çalanlar : Vecihe Daryal, 
Cevdet Kozan, Kemal Niya
zi Seyhun 
1 - Hüseyni peşrevi 
2- Lemi - Hüseyni şarkı 

(Zaman olur ki) 
3 - İsak Varan - Hüseyni 

şarkı (Baysın suların) 
4 - Sadettin Kaynak . Hü -

seyni şarkı (Ayrılık yıl
dönümü) 

5- Ud taksimi 
6 - Neşet Halil - Karaci -

iar şarkı (Aşkınla yan-
yaptığı bir seyahatten Ro- dım) 
manya'ya dönmüştür. Reı.- 7 - Lemi - Karciğar şarkı -(Bir gölge ol) 
mi mahfillerde bu seyaha- 8- Udi Ahmet - Karciğar 
tin programdan bir iki gün ş~r~ı (Zahmı hicranım 
daha kısa sürdüğü kabul gıbı) .. _ .. 

d"l kl b b Al 9- Halk turkusu (İkide tur e ı me e era er man- , nam) 
ya'nın yaptığı tazyikler - 10 - Karciğar saz semaisi • 
den dolayı hiç bir telaş 2 ı.30 Konuşma 

.. . . 21.45 Neşeli plaklar - R 
gosterılmemektedır. 21.50 MÜZİK (Melodller _ 
Kıralın avdetindcnberi Pi.) 

askeri mahfiller daha sıkı ı 22·00 MÜZİK (Küçük Orkes-
bir ketumiyet muhafaza tra - Şef: NECİP AŞKIN): 

1 - Paul Lincke • Dart 
(Fantezi) 

1 2- Franz Lehar - Götte 
gatte operetinden pet 
puri 

3 - Niemann • Çarlestoll 
Dans 

4- J. Strauss - Cenup ç 
çekleri 

S- Eduard Künneke - v.ı 
süitinden Blus 

6- Paul Lincke - OJus · 
!ur - Olur (Şen pare 

23.00 Son ajans haberleri. 1 

raat. esham, tahvilat, kaı:ı~ 
yo ·nukut borsası (fiyat1 

23.20 MÜZİK (Cazband • s 
23.44-:z.4 Yarınki progra!Jl 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLEF 
20.1s Milano 

ORKESTRA KONSERL~ 
VE SENFONİK KONSf: 
LER: 12 Hamburg - 18· 
Droytviç - 20 Beromünst 
London - Recyonal - 20· 
Bohemya - 20.25 Prag 
21.15 Lüksemburg - 21 
Münib - 22.40 Brüksel 
23 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 15 Lond 
- Recyonal - 15.25 HaJ1l 
burg - 16 Münih - ıs 
Laypzig - 21.15 Bratisl• 
- 21.30 Prag 

SOLO KONSERLERİ: 1~ 
Roma - ıs.ıs Sarbrük 
18.25 Kolonya - 18.30 DO 
landzender, Strazburg 
18.40 Viyana - 21.35 StcV 
holm - 22.30 Breslav 

NEFESLİ SAZLAR (M• 
v.s.): 6.30 Breslav Fraıır. 
furt - 8.30 Bresla~ - : 
Kolonya, Königsberg - 1 
$tutgart - 21.15 Sarbrü); 

ORG KONSERLERİ VE 1< 
ROLAR: 17.35 Faris - t 
T.T. - 22.15 Beromün5t' 

HAFİF MÜZİK: 18 HambU 
- 20.15 Ştütgart - 21 1' 
lonya 

PLAK KONSERLERİ: 1 
Hamburı 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şt 
gart - 19 Ştütgart - 20.I 
Kolonya - 22.30 Viyana -"' 
22.40 Hamburg - 22.45 J!ır' 
dapeşte (Sigan Orkestrası) 

DANS MOZtGt: 17.10 Mu 
nih - 19 Münib - 21.1 
Bükreş - Z2 Varşova 
22.30 Königsberg - 22.~ 
Droytviç - 23 Floransl 
Lüksemburg, Milano po5' 
Parizyen, Roma -· 23.1 
London - Recyonal - 23.1 
Bükreş - 23.30 London 
Recyonal 

etmektedirler. --------------------

Kıra! Karol'un Türkiye 
reisicümhuru ile mülaka -
tından sonra Romanya'nın 

bir harp takdirinde harp 
malzemesi tedariki mcsele-

ği kanaati hakimdir. 
Bütün Romanya silah 

fabrikaları son süratleri ile 

imalata devam etmekte ise
ler de' bir harp takdirinde 
Romanya gene hariçten 
cephane ve silah idhali 
mecburiyetini hissedecek -
tir. 
Eğer bir harpte Roman

ya - büyük harpte olduğu 
gibi - almanlara karşı 

durur ve Lchistan'ın Gdin
ya limanı da abloka edi -
lirse o zaman Romanya 
Çanakkale boğazı vasıta -
tasiyle silah ve mühimmat 
tedarikine muktedir ola· 
caktır. 

Kıral Karol ile rcisicüm
hur İsmet İnönü'nün bu 
meselede anlaşmış olmala
rı Romanya'yı tatmin et • 

miştir. 

Romanya'nın resmi mah
filleri, bir harp vukuunda 
Almanya'nın Romanya' -

dan bitaraf kalmasını isti
yeceği kanaatini izhar et -
mektedirler. 

Eğer Romanya bu tek -
lifleri reddedecek olursa 
n ._., '\m" 'l .. ~ t;.• 'japınn.rsti'ra 

intizar olunabilir. 

Papa ve Patrik 

Sülhu korumak i~in 

El ele mi verecekler! 

Daily Herald'ın İstanbul 
muhabiri bildiriyor: 

Papanın Türkiye'deki 
murahhası monsinyor Jo -
zcf Rokalli'nin birdenbire 
Vatikan'a hareket etmesi 
buradaki siyasi mahfiller
de alaka uyandırmıştır. 

Papalık murahhası, ha
reketinden önce İstanbul'

daki rum ortodoks patriki 

re Rokalli, sulh uğruncll 
ortodaks ve katolik kilist' 
sinin müştereken çalış!l)I' 
sı hususunda patrikin ı:n 
vafakatini elde etmiştir. 

beri biribirinden ayrı bil' 
lunan iki kilise arasınd' 
bir işbirliği yapılacağııı' 
dair olan kanaatleri kuve1' 

lendirmiştir. 

Bir müddettcnberi i~i 
kilise arasında bir birli• 
yapılmasına çalışıldığı 
hakkında rivayetler deve' 
ran etmekte idi. 

Papa tarafından patrik· 
hanede devamlı bit rrıU· 
messil ve patrik taralındı.ııı 
keza Vatikan'cla daimi tıi' 
mümessil bul.ı•1duruıını.ıs1 

planının mü7.akere edi1Jiğ1 

zannediliyor. 

Papanın, bir müddetti!• 
hariçteki mümessilleri vı· 
sıtasiyle sulh uğrunda te • 
şebbüslerde bulunduğu ıl'' 
IUmdu. Bunnula berabe!• 

ile odanın kapısını kilitli- Vatikan, zaman zaman, pı· 
yerek bir saat süren bir palığın muayyen bir sull1 

planı tatbik etmediği haJc· 
mülakatta bulunmuştur. kında tebliğleri intişar et' 

Hakim olan kanaate ğö • mİ§ti. 

ti ve karanlık bir yere gizledi; bekledi. 

A N 1 

Evlin gelmiyordu. Motörü durdurdu, indi. Yü
züne çarpan yağmura, rüzgara kulak bile asmı
yordu. Ne müthiş bir gece idi bu ... Fakat bu çalı· 

nan saatleri, bu kısa anları, şafak sökünceye ka
dar nerede geçireceklerdi? Ah, fakat Evlin nere• 
de kalmıştı. Gelse artık. Çabuk gelse... Daha ça• 
buk gelse. Kalbinden yalvarıyordu. 

"Gel artık, çabuk gel. Ne kadar göreceğim 
geldi. Seni sevmek istiyorum. Gel.,, 

Segre geçen mayıs ayı zar{ında bir otomobil 
kazası geçirmi§ti. O zamandanberi zayıflamıf, ber
bat olmuftU. Kimse zavallının yfrzünü görmek bile 
istemiyordu. Hani bazı aileler vardır; bunlar me
aut hadiselerin yardımiyle uzun müddet hastalık 
ve ölüm felaketleri görmemişlerdir de hiç başları· 
na böyle bir şey gelmiyeceklerini zannederler; Seg· 
reler de iıte böyle idi. Fakat meşum vaka olmuş 
ve bütün vaziyetleri değiştirmişti. 

Yazan: lrene N emirov•ki -45- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK Nihayet koşarak evden çıktı. Üzerine beyaz bir 

empermeabl giymişti; fakat başı açıktı. 

Mariyan cevap verdi: 
- Bugün fena değil. Zannedersem biraz ateşi 

var. 
Fırhna uzaklaşmıştı; gök gürültüsünün akisle· 

ri şimdi daha homurtu halinde daha yumuşaktı. 
Yağmur diniyordu. 

Hasta bakıcı kapıyı vurdu: 
- Artık uyumak zamanı geldi değil mi ma-

dam? 
Antuvan dişlerini sıkarak mırıldandı: 
- Bu kadın da pek baş belası! 
Sonra yüksek sesle dedi ki: 
_._ Tabii, tabii. Ben gidiyorum. Hadi gecenız 

hayırlı olsun! 
Kansının elini ıefkatle Öptü. 

- Hadi allah rahatlık versin. 
- Bir yere çıkmıyacak mısınız? 
- Hayır, zannetmiyorum. Hayır ... Ama belki .. 

xxı 

Odasma gelmişti. Bir an, Sen nehri Üzerine açı
lan pencereye yaklaıtı. Dışarıda her taraf kapka· 
ranhktı. Ufukta alçak bulutlar koşuyor, ağır ve 
bakır renkli etekleri arada sırada kısa şimşeklerle 
aydınlanıyordu. Çocuk tekrar uyanmıştı; biraz ağ
ladı, sonra sustu. Antuvan masanın Üzerinde du
ran saatini, parasını, çakmağını ve anahtarlarını 
aldı. Bunları eve gelince buraya atmıştı. Sonra 
lambanın altına küçük bir not koydu. Zaten her 
gece, belki Mariyan kendisini bir şey için arar di
ye böyle bir kağıd bırakırdı: 

"Dehşetli batım ağrıyor canım. Sizi uyandır
mak istemedim. Her hangi bir yerde oturup bir 
kadeh bir §ey içmek için biraz dı§arı çıkıyorum. 

Merak etmeyin sakın. - A.,, 

Soııra itina ile anahtarlarını, zencırını yokladı. 

Lambayı söndürdü ve hiç gürültü etmeden dışarı 
çıktı. Demin biraz diner gibi olan yağmur şimdi 
tekrar şiddetini arttırmıştı. Evden garaja gi~inciye 
kadar yüzü ve elbiseleri sırsıklam olmuştu. Otomo
bili çıkardı. Gitmeden evel arkasına, evine bir daha 

baktı: 
"Allah vere de bu ak§am da işler yolunda git

se; Mariyan iyi uyusa ... Ateş gelmese.. Çocuk 

da ... ,, 
Bütün bunlar, ev, Mariyan, çocuk, belki saadet 

demekti; kimbilir? Evet, kimbilir, diyordu, çünkü 
çok az süren tatlı sukün zamanları bir tarafa bıra
kılırsa, 0 , hep ve daimi bir endişe içinde hisseder 
ve titrerdi. insan, kendi kendisini aciz bir mahluk, 
başkalarına kendisinden daha zayıf olanlara hu
zur, ekmek, saadet temin etmekle mükellef telak
ki ettiği zaman böyle olmaz mı? 

Fakat nihayet, ev, Mariyan ve çocuk saadet te
lakki edilebilirdi! Fakat bu ne az bir şeydi t 

Segre'lerin evlerinin sokağında parmaklığın ö
nünde durdu; Önce aralarında konuıulan parola 
mucibince klaksonu çaldı, sonra arabayı geri çek-

Antuvan otomobilin kapısını açtı. Kör bir ku
vet sanki onlan biribirine doğru atıyordu. ikisi de 
Segrelerin pencerelerinin altında idiler. Her daki
ka evden birisi çıkabilir ve onları bu gölgede dahi 
görebilirdi. ikisi de bir kelime söylememişler, bi
ribirlerini Öpmemişlerdi; fakat sanki korkunç bir 
sele tutulmuş gibi biribirlerine sarılmışlardı. 

Antuvan nihayet sordu: 
- Geliyor musun ? 
Evlin tereddüt erler gibi görünüyordu. Cevap 

verdi: 
- Bu gece değil. 
- Nasıl, gelmiyormusun, fakat ben gelmeni is-

tiyorum. 
Oh! Şimdi burada hemen yanında olan bu sev

giliyi, sevmemek, Öpmemek, okşamamak! ... işte bu 
affedilir şey değildi. 

Bütün kuvetiyle onu kendisine doğru sıktı. V • 
nihayet genç kız yavaş bir sesle: 

- Peki, peki, dedi haydi gidelim. 
(Sonu var) 
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Ay tipinde insanlar 
Ay ıimdi bizim dünyanın pey• 

kinden ibaret ve bizim güneıe bağlı 
olan manzumede devede kulaktan 
daha ehemiyetsiz sayılırsa da, eski 
zamanlarda gök yüzünün yedi sey
Yaresi arasında hemen hemen gü • 
neş kadar ehemiyetli tutulurdu. 

Eflatun bile insanları güne§ ço· 
cukları ve yer çocukları diye ayır -
drğı vakit yan kadın, yan erkek, 
olan insanları ay çocukları diye gös
termişti... İnsanları hangi seyyare
nin tesiri altında doğmuşlarsa ona 
göre tiplere ayıran müneccim he· 
kimler büyük filozofun nazariyesi· 
ni kabul etmemekle beraber onlar 
da ay için ayrı bir tanımıya mec
bur olmuşlardı. 

geni§liğine nisbetle biraz küçük -
ağız da küçük, dudaklar kalın ve 
dı§arıya çıkık. Dudakların rengi 
pek açık. - dişler geniş, iri ve san, 
diş etleri de yüksek ve renksiz. 

Kulaklar başa yapışık gibi - çe
ne yağh fakat küçük - boyunu
zunca ve yağlı. 

Ses dumanlı gibi, tenor ses (ta
bii erkeklerde) fakat tatlı gelir. 

Kadın olursa iki tarafa çalkana 
çalkana yürür, erkek olursa yavaş 
yavaş, kimisi dalgın ve daima bir 
şey düşünüyormuş gibi, kimisi de 
her §eyden korkuyormuş gibi ... 

Eski zamanlarda müneccim he
kimlerin ay tipinde dedikleri bu 
insanlar şimdi bütün hekimlerin : 

- Şişmanlığa çok istidadı var, 
çok yeme fakat çok hareket yap! 
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Serbest güreşlerde 

Biz güreşçileri seyredelim 
derken güreşçiler 

halkm güreşini seyrettiler! 
Dün seı'uest güreşler sayesinde Ankaranm güzel bir spor günü yaşı

yacağmı zannetmiştik; aldanmışız!. Ankara, her tarafın kapalı olması
na rağmen kötü ve hiyleli bir ticaret günü yaşadı ! 

Dün haftalardanberi bir spor hareketine hasret çeken gönlümüzü a~ 
vundurmak için, serbest güreşleri görmek üzere Ankaragücü sahasına 
gittik. Fakat ne yazık ki halk güreşçileri değil, güreşçiler halkı seyretti
ler. Ayıp şey ! 

B. de Valero Nevyork'a 

hareket etti 
Vaşington, 20 a.a. - De Valera'nın 

23 eylülde "Washington" vapuriyle 
Nevyorka hareket ettiğini İrlanda 
konsoloshanesi bildirmektedir. Va -
pur 28 eylülde Nevyorka vasıl olacak
tır. 

Vaşington'da Ruzvelt'in misafiri 
sıfatiyle bir kaç gün kaldıktan sonra 
da Valera Nevyork ve san Francisko -
yu ziyaret edecek ve 2 teşrinie~elde 1 
Chicago'da açılacak olan Amerıka -
İrlanda kongresinde bir nutuk söyli
yecektir. 

Amerika' da f eyezanlar mühim 
hasarlar yaptı 

Nevyork, 20 a.a. - Dündenberi A
merika'nın şarkına düşmekte olan 
yağmurlar birçok kazaya sebep ol -
muş ve bilhassa "Mavi tren" yoldan 
çıkmıştır. 17 yaralı vardır. Feyezan· 
Iar yolları ve ekinleri hasara uğrat
mıştır. Daha şimdiden birkaç milyon
luk zarar vardır. 

Biraz sonra göreceksiniz ki vak
tiyle biribirinden büsbütün ayrı zan 
edilen o iki fikir, bugün hormonlu 
bilgisi üzerine birleımişler ve ikisi 
de gerçek olmuşlardır. 

Müneccim hekimlerin dedikleri
ne göre ay tipinde insan - kadın 

olsun, erkek olsun - uzunca boy· 
lu, geniş omuzlu, etli ve canlı görü
nür, fakat adalelerine dokunulursa 
sünger gibi yumu§ak oldukları 
meydana çıkar, göğsü de yumuşak, 
kalçaları geniş, karnı kocamanca, 
ellerinin ve ayaklarının bilekleri 
kalın ve kaba, bütün vücudu şiıkin
ce olur. 

dedikleri insanlardır. Böyle şi§
manlamıya istidat veren şey de -
§İmdi biliyoruz - hormon eksikli -
ğidir. Geçenlerde, şişmanlık bah
sinde, uzun uzadıya yazmı§tım: 

erkeklerde de kadınlarda da hor • 
mon eksikliği şişmanlığa istidat ve
rir. 

Siz, hiç beş binden fazla bir seyirci \ 
kitlesinin, hem de para~ı _m~~~b.ili~. -
de, pehlivanlara seyrettırıldıgını gor
dünüz mü? İşte maalesef dün, bu ol
du. Fakat gene teşekkür edelim ki 
Ankara zabıtasının aldığı yerinde ve 
esaslı tedbirler sayesinde ikinci bir 
Dolmabahçe hadisesi çıkmadı ! 

İstanbul mıntakası kürek 

Hareketleri ve yürümesi güçlük
ledir. Çabuk şiımanlar. Bu tipte in
san erkek ise kadına benzer. Kadın 
olursa - bayanlardan özür dile
rim, fakat müneccimlerin kendi ta
birlerini söylemek lazım - ineğe 
benzer. 

Yüz yuvarlak ve yassı olur, iki 
§akakları çıkık. Bu tipteki sima da
ima bir hüzün ifade eder. Rengi 
beyaz mat, bütün vücudun teni de 
gevşek ve beyazdır. 

Gözler gök mavisi fakat duman· 
lı, yuvarlak iri,· ileriye doğru çıkık 
ve ıslak - göz kapaklan kaim -
kaıları sarı ve pek de belli değil, 
fakat dikkat edilirse ikisi biribirine 
Yakm olduğu görülür. 

Saçlar donuk sarı, pek ince tel
li ve seyrek. 

Burun kısa, yuvarlak ve yüzün 

Mahruka 
tatbiki • 

ıcın 
~ 

• 

Bir taraftan da, kadınlık. veya 
erkeklik hormonları az olunca öte
ki cinsten kalan parça daha fazla 
- yüzde yirmiden ziyade - hor
mon çıkarır. Kadın olsun, erkek ol
sun, öteki cinsle fazlaca karı§ık bir 
insan olur. 

Onun için Eflatun hekimin dedi
ği ile müneccim hekimlerin dediği 
başka başka şeyler değildir. Biri
nin ay çocukları dediği, ötekilerin 
ay tipinde dedikleri hem şişmanca, 
hem de öteki cinsten fazlaca karı
şık insanlardır. 

Ancak müneccim hekimlerin, 
yukarıda söylediğim, teşbihleri büs
bütün yanlış ve haksızdır. Ay ti
pinde, sarı§ın, donuk ve açık sarı 

caçlı bayanlar güzel kadın olurlar. 
Fakat eşlerine karşı soğuk davra • 
nırlar, çocukları olsa bile yalnız bir 

tane. Alman hekimleri onlara tek 
çocuklu kısır derler. Bir güllü gül
bün demek elbette daha doğru o-
lur. G. A. 

kanununun 
calısmalar _, ..:> 

Fiyatlar tespit ve ilôn edilecek 
Mahrukat kanununun tatbikine da- Her nevi taş kömürü, antrasit, lin-

ir olan nizamname yürürlüğe girmiş yit, turp gibi tabii halde maden kö -
bulunmaktadır. Mahrukat kanununun mürleriyle kok, yarı kok gibi muame-
tatbik edileceği yerlerde ve kanunu- le görmüş kömülrler ve bunlardan 

nun şümulüne giren bina ve müesse - biriket gibi işlenmiş şekilleri teshin 
selerde yakılması mecburiyet altına maddeleridir. 
konan mahrukat ile bunları yakmı - Havagazı, petrol, petrol müştakları, 
ya mahsus vasıtalar hakkında yapıla· taş kömürü veya linyit distilasyon 
cak muamele bu nizamname hükümle- müştakları ile artıkları ve elektrik 
rine tabi olacaktır. dahi teshin maddesi olarak kullanılır. 

Etibank her sene eylül ayı içinde Mahrukat kanununun şumulüne gi-
aşağıdaki hususları İktisat vekaletine ren zeytinyağı fabrikaları palamut 
bildirecektir: hülasası, valeks (Meyan kökü balı) 

A - İhtiyacı karşılıyacak mahru - çıkaran fabrikalar, çırçır fabrikaları, 
katın nevini, fiyat ve temin şekilleri- mobilya ve kereste imal eden, fındık, 
ni; ceviz, çeltik ve emsali mahsülleri kı -

B - Mahrukat kanununun birinci ran ve ayıklanan fabrika ve müessese 
maddesi ile tesbit olunan mahrukat lerle bunlar gibi teshin maddeı;i ola -
yakacak vesaitin evsaf ve fiyatları- rak kullanılabilecek artık bırakan fab 

rikalar bilfunum artıklarını teshin i -
çin kullanabilirler. 

nı; 

C - Mahrukat ve teshin vasıtala -
nnın istihsali ve tevzii için alınan 

tedbirleri ve satış için yapılan hazır
lıkları: 

Etibank, mahrukat kanununun şü -
mulüne giren yerlerin mahrukat ve 
teshin vasıtalariyle bu vasıtaların ku
rulma ve işletilmelerine lüzumlu mad 
deleri satmak veya sattırmak üzere 
teşkil edeceği ajan veya bayilikleri 
veya alınan tedbirleri o yerin en bü -
yük mülkiye amirine bildirecektir. 

Mahrukat kanununun birinci mad
desiyle yakılması mecburi tutulan 
maddelerin tutuşturulması için çıra, 
odun, tahta parçası yahut yerine gö -
re talaş, fındık kabuğu, pamuk koza
sı ve emsali artıklar tutuşturucu ınad 
de olarak kullanılır.,. 
Tutuşturucu maddeler, yalnız ya -

kılması mecburi mahrukatla birlikte 
olarak aşağıdaki nisbet dahilinde kul
lanılacaktır: 

Tabii antrasit kömüründe yüz kilo· 
da 20 kilo; kok, yarı kok kömürlerin
de 100 kiloda 15 kilo tutuşturucu mad 
de. 
Tutuşturucu madde miktarı muay • 

yen miktarı geçmemek üzere bir kaçı 
birlikte karışık olarak da kullanılabi
lecektir. 

şampiyonaları dün yapıldı 
. 

Eğer zabıtamız işe müdahale etme
miş olsaydı, muhakkak ki sahada el 
üzerinde taşınan pehlivanlar yerine 
el üzerinde taşınan tabutlar görür -
dük!. 

Güneş birinci, Beykoz 

İlan mükemmel: Avrupa serbest gü 
reş şampiyonu meşhur fransız güreş • 
çisi Piyer Konstans'la, Molla Mehmet 
karşılaşıyor. Molla Mehmet, son yap
tığı müsabakalarda meşhur Yarım -
dünya Süleyman ile Mülayim pehli
vanları yenmiş yaman bir kuvettir. 
Piyer Konstans'ı görmedik. Fakat di
yorlar ki genç ve tekniği müthiştir. 
bir milli, bir gayri milli güreşçi! pek
ala! 

ikinci, Galatasaray 
üçüncü oldulôr 

Sonra Kara Ali ile, Habeş Tafari 
karşılaşacak! Kara Ali'yi hep tanırız: 
İstanbul'da bu Kingkong vücutlu ha
beşle güreşmiş yenmiş, fakat Ras Ta
fari 'nin ferd bakımından bu kuvetli 
halefi, Milletler Cemiyetinde değil 
de, güreşleri organize edenler nezdin
de Kara Alinin favl yaptığını iddia 
etmiştir. Onun için bu maç adeta bir 
intikam maçıdır. 

Bir milli, bir gayri milli güreşçi 1 

Son müsabaka, greko - romen Av -
rupa şampiyonu Feriştanof ile serbest 
güreşte meşhur dünya şampiyonu 

Cim .Londos - şu meşhur tayyare mü
tehassısı Cim Londos - gibi pehlivan
larla boy ölçüşebilecek bir kudrette 
olduğunu gösteren Dinarlı Mehmet a
rasında yapılacaktır : 

Bir milli güreşçi, bir gayri milli 
güreşçi 1 mükemmel 1 

Seyirci kütlesini, akın akın Ankara 
gücü sahasına çekebilmek için mükem 
mel teknik! fakat güreşleri seyretmek 
için bu sahaya dolan halk ne kadar 
milli hareket etmişse, güreş organi -
zatörleri, yahut en doğru tabiriyle 
oyun bozanları, mütemadiyen bilet 
kesmek ve mütemadiyen halkı içeri 
almak, ve kimsenin istirahatini te -
min etmemek bakımından o kadar 
gayri milli hareket etmişlerdir. 

Bir mil11, bir gayri milli zihniyet ! 
Saha hıncahınç dolu idi. İnsan bu 

manzarayı gördüğü zaman : 

- Peki güreşçiler nerede güreşe -
cekler? diye soruyordu. 

Tribünlerin Üzerleri bile bala üşü
şen karıncalar gibi insanlarla yüklen· 
mişti. Bunlardan birinin çökmesi, 
hem üsdekilerin hem alttakilerin e
zilmesi mümkün ve mukadderdi!... Ga 
zozcular bile gazoz arabalarındaki her 
şişenin üzerine bir tek ayak yerleştir
mesini bilmişlerdi !... 

Sıraların üstü dolu; duvarların üs· 
tü dolu, gişedeki kasa dolu idi 1 

Sporun mahşerde yapıldığına ilk de 
fa şahit olduk ! 

Nihayet pehlivanlar Üzerlerinde ki
monolarla dışarı sökün ettiler. Kalaba 
lık dalgalandı; kalabalıkta bir fırtı -
na oldu. 

-Tut 1 
-As! Kesi 

İstanbul, 20 a.a. - Mıntaka kürek 
şampiyonası bugün Yenikapıda yapıl
dı. Yarışlara Galatasaray, Güneş, Bey 
koz, Beylerbeyi, Fenerbahçe ve izmit
li kürekçiler iştirak ediyordu. 
Alınan neticeler şunlardır : 
İlk yarışlar kıdemsizler arasında 

oldu : 
Tek Çifte : 
1 - Galatasay (Satvet) 12.5 
2 - İzmit (Müsabaka harici) 
2 - Güneş (Anastas) 
3 - Beykoz (Mehmet) 

lki Çifte : 
ı - Beylerbeyi (Hasan, Hüsamet -

tin, Latif ) 10.42 
2 - Galatasaray (Reşat, Reha, Er

tuğrul) 10.48 
.) - l,mlr= \'..MUSabaka harici) 
3 - Beykoz (Sadettin, Hüseyin, 

Cevdet) 
Dört tek kik : 

1 - Güneş (Ferit, Abdurrahman, 
Halit, Sabahattin, Kenan) 29 

2 - İzmit (Müsabaka harici) 
2 - Fenerbahçe (Nedim, Necdet, 

Fikri, Ahmet, Semih 
3 - Galatasaray (Abdullah, Bedii, 

Ömer, Yorgi, Hüsnü. 
Bir çifte : 

1 - Galatasaray (Sati) 11.~ 
2 - İzmit (Müsabaka harici) 11.20 
2 - Beykoz (Mehmet) 
3 - Güneş (Halit) 
lki çifte : 
1 - İzmit "müsabaka harici" 10.12 
1 - Galatasray "Reşat, Fethi, Er -

tuğrul" 10.25. 

2 - Güneş "Ferit, Anastas, Yor -
gi,, 

3 - Beykoz "Sadettin, Cevdet, Ni
hat,. 

Dôrt tek kik : 
l - İzmit "Mustafa, İsmail, Ali, 

Rahmi, Süruri., 
1 - Güneş "Ferit, Kenan Sabahat

tin, Emin,, 
2 - Fenerbahçe "Kemal, Abdullah, 

Mehdi, Hlisnü, İsmail,, 
Kıdemliler arasında alınan netice -

ler şunlardır: 
Tek çifte : 
1 - Güneş "Ahilya, 10,56 
2 - Beykoz "Mehmet,, 11.33 
3 - Galatasaray ·•Ali,, 12.6 
iki çifte : 
1 - Galatasaray "Re§at, Veha, Tur

gut,, 10.2 

Z - Beykoz "Cihat, Mehmet, A -
ğan,, 10.16 

3 - Beylerbeyi "Masum, İbrahim, 
Ömer., 10.31 

Dört tek kik : 
- Göremiyoruz t... 
- Ben görüyorum sanki ... 

1 - Güneş "Ferit, 
Dursun, Yaşar,, 

Ahilya, Nejat, 

Kavga gürültü, kıyamet ! 
Pehlivanlar kaliba soyundular; çün 

kü gören yok J 

2 - Beykoz "Cihat, 
ri, İbrahim,, 

Memduh, Bas-

3 - Galatasaray "Azmi, Ali Tur -
gut, Albert, Fethi., 

Şampiyonu tayin eden kulüpler mü 
sabakalarında güneş kulübü iki birin
cilik aldığından 10 pu.. ~ a İstanbul 
kürek şampiyonu olmuştur. Beykoz 
üç ikincilik aldığından 9 puanla ikin
ci, Galatasaray bir birincilik, iki üçün 
cülük aldığından 7 puanla üçüncü • 
dür. 

Bir çifte bayanlar : 
Bu müsabakaya İzmit, Galatasaray, 

Güneş olmak üzere üç tekne iştirak 
etti. Giineşten Nimet kuvetli bir kü
rekle çıkışta öne geçti ve nihayete ka 
dar bu farkı muhafaza ederek birin -
ci oldu. 

1 - Günes "Nimet,, 6.35 
2 - İ-emit"Sümbül., 6.41 
2 - Galatasaray "Naciye,, 6.42 

lki çifte bayanlar : 

1 - Güneş "Nevin, Nimet, Hik -
met,. 5.51 

2 - Fenerbahçe "Felek, Fitnat, 
Nezihe,, 6.11 

3 - Galatasaray "Azize, Nazlı, Gü
zel,, 

Dört tek kik : 

1 - Galatasaray "Behiye, Nazlı, 

Naciye, Azize, Güzel,, 

2 - Fenerbahçe "Fitnat, Nezihe, 
Melek, Leman, Kristi,, 

Müsabakalar nihayetinde yapılan 

tasnif neticesinde iki birincilikle 10 
puan kazanan Güneş bayanları, İs • 
tanbul şampiyonu oldu. Galatasaray 9 
puanla ikinci, Fenerbahçe 6 panla ü
çüncü oldular. 

İstanbul' da dün 
yapılan at yarışlar1 
İstanbul, 20 a.a. - Bugün at yarış· 

Iarının beşincisi Veliefendi sahasında 
yapılmıştır. 

Yarışların neticeleri şunlardır : 
Birinci koşu : 

Üç yaşındaki halis kan arap erkek 
ve dişi taylara mahsustu. 225 lira ik -
ramiyeli olan bu yarışta Önel (Mu -
zaffer Batur) birinci, Diker (Hikmet 
Tüzün) ikinci gelmiştir. 
Sfltış koşusu : 

225 lira ikramiyeli ve üç ve daha yu 
karı yaştaki halis kan İngiliz at ve kıs 
raklarına mahsus olan bu koşuda, So
nander (Prens Halim) birinci, Yata -
ğan (Karaosman) ikinci, Oya (Fahri l 
Atlı üçüncü gelimişlerdir. 
Hantikap : 

Etibank yakılması mecburi mahru
katın, soba ve sair teshin vasıtaları · 
nın ve bunların kurulup i~letilmele • 
rine lüzumlu malzemenin fiyatlarını 

tetkik ve tesbit ederek müfrcdatlariy
le birlikte İkdsat vekaletinin tasdi -
kine arzedecektir. İktisat vekaletince 
icabul edilen azami satış fiyatları mah 
rukat kanununun tatbik edilmekte ol
duğu veya edileceği ilan edilen mahal 
}erden tamim veya ayrıca ilan oluna
c<> ktır. 

Etibank, mahrukat kanununun tat
bik edildiği yerlerde elde edilen ne -
ticeleri her takvim senesinin ilk iki 
ayı içinde bir raporla İktisat vekale
tine bildirecektir. Etibank hazılıkla -

Ve nihayet bu gürültü genişledi ve 
büyüdü. Sıralar kırıldı, halk bağırdı. 
Panik başladı. 

bitti! 

*** 
Her sahada organize etmiye çalış-

225 lira ikramiyeli ve dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarım kan ingi -
liz at ve kısraklarına mahsus olan bu 
koşuda da Ceylan (Salih Temel) bi
rinci, Olga (M. Çelebi) ikinci, Mah
mure (Salih Temel) üçüncü gelmiş -
tir. 

T ~sl.· ;n maddeleri: 
Nizamnamenin diğer 

şuı'ardır: 

hükümleri rına devam etmektedir. 

"Mahrukat kanununun tatbik edile
ceği ilan edilen yerlerde kanunun o 
mahaller için meriyete girdiği tarih • 
ten itibaren ihtiyaca kafi mahrukat, 
soba, vesair teshin vasıtalarının bulu
nup bulunmadığını mahallin en bü -
yük mülkiye memuru tetkik eder ve 
bulunmadığı neticesine vardığı tak -
dirde keyfiyet İktisat Vekaletiyle E· 
tibank':ı ~ildirilir. Etibank bu mhal -

İz m i r Enternasyonal 
Fuarmı ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
./ 

Ankara zabıtası işe müdahale etti. 
Ve ilan edildi ki : 

- Güreşler tatil edilmi§tir. ! 
Fakat bir nokta var : 
Verilen paralar ne olacak? ... Bilet 

paraları ne olacak? 
Bu ayrı bir münakaşa mevzuu oldu. 

Meşhur misaldir: "Ne verirsen elin -
le, o gider seninle!. ... ,, 
Şimdi artık beş binden fazla halk 

birbirleriyle, ve ayrıca gişe ih. ser -
best güreşiyorlar, ve serbest güreşçi
ler bu beş binden fazla halkı, greko 
romen bir sükunetle seyrediyorlardı! 

.. .. ... - . .. -·· . 

tığımız sporu düzeltmek için evela 
organizatörleri organize etmekle işe 
başlı yalım 1 

Bu, işin alfabesidir. 

Mümtaz Faik FENiK 

latanbul'daki güretler 

İstanbul, 20 a.a. - Bugün Taksim 
stadyomunda yapılan profesyonel gü
reş müsabakalarında Tekirdağlı Hü
seyin, rakibi Todor Bankof'u bir saat 
dört dakikada yenmiştir. 

Manisalı Halil de rakibi Skoviç'i 
~ . . .. 

Beykoz koşusu : 
İkramiyesi 470 lira: Birinci Ro -

mans "Pre~s Halim) ikinci Kaya (A
tıf Esenbel) üçüncü Şipka (Tevhide 
Çarpan) 
Beşinci koşu : 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklarına mahsustu. 
ikramiyesi 320 lira 

Birinci Bahtiyar (Şemsi Tanok) i
İkinci Karakuş (Hasan Mutlu) üçün
cü Alderviş (İhaan Atlı) gelmişler -
,f;. 
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Bahk ziraati 
(Başı 2 inci sayfada) 

Bu suretle balık ziraatinin esası
nı bu zat kurmuştur. 

Yakobi'nin öu metodu sayesinde 
Ala balıkların yumurtalarının yüz
de 95 şi ve hatta yüzde yüzü telkih 
olunabilmektedir. Tabiattaki tekes
sürde bu nisbetin yüzde onu geç
mediğini hatırlarsak, yeni metodun 
ehemiyeti daha güzel tebarüz eder 

Biraz evel söylediğim gibi Ya
kobi metodunun esası tabiattaki te
kessür hadisesini daha iyi şartlar 
dahilinde tekrarlamaktır. Yani, er
kek tohumların tatlı sudaki bir da
kikalık ömürlerini bir taraftan beş 
dakikaya çıkarmak, ve diğer taraf
tan da bu beş dakikalık zaman zar
fında tekmil yumurtalarla erkek to
humlarını bir araya getirmek, bu 
metodun temelidir. Yakobi, yumur
ta atacak dişi balıkların karnını el 
ile sıvıyara~ bunların yumurtaları
nı kuru bir tabağın içine kolaylık
la döktürmektedir. Tabaktaki bu 
yüz binlerce canlı yumurtanın üze
rine muayyen bir kimyevi madde 
döktükten sonra erkek balıkları ya
kalamakta ve bunların da karınla
rını sıvamaktad1r. 

Şimdi; dişi balıklarda olduğu gi
bi, karınları sıvanan erkek balıkla
rın da süt beyazlığındaki tohumları 
akmağa başlar. Bu erkek tohumları
nı, Yakobi, yumurtaların bulundu
ğu ayni tabağa akıttınnakta ve böy
lece yumurtaların hepsini bir iki 
dakika zarfında tabağın içinde der
hal telkih etmektedir. 

Bu yumurtalar şimdi muayyen 
kaplar içinde dört beş gün kadar 
saklandıkları takdirde, bunlardan 
balık yavruları çıkmaktadır. 

Bu ufak yavrular tohum halinde 
hususi havuzlara atıldıktan bir sene 
sonra, bu havuzların her birinde 
yüz binlerce Ala balık meydana 
gelmektedir. İşte balık ziraatinin 
esası da bundan ibarettir. 

Yakobi'yi talihsiz bir adam ola
rak da tavsif etmek tam yerinde o
lacaktır. Çünkü, bundan yüz sek
sen sene evel ilk bulduğu bu metod, 
o zamanın bir iki eserinde yer al
mış, fakat hiç tatbik olunmamış 

ve nihayet unutulup gitmiştir. 
Bu tarihten bir asır sonra, yani 

zamanımızdan seksen sene evel, Al
sas • Loren'de yaşıyan (Remy) is
minde başka bir zat gene ayni şeyi 
ikinci defa olarak bulmuş ve Ala 
balıkları yeniden üretmiye başla
mıştır. O tarihte bu mıntakayı do
laşan bir Fransız Maarif müfettişi, 
Paris'teki (Mesai Cemiyetine) işi 
anlatmış, ve cemiyet de bunu etrafa 
tamim ederek Heyeti umumiyenin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve 
Remy'yi de para ve altın madal} a 
vermek suretiyle mükafatlandır
mıştır. 

İşte, o tarihten itibaren bu iş dün
yanın her tarafına yayılmış ve mu
azzam bir şekil almıştır. 

Danimarka gibi ufak bir memle
kette böyle balık ziraatinin yapıld ·
ğı istasyonlardan birkaç yüz tane 
mevcut olduğunu söylersem, işin e
hemiyeti kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Muhterem dinleyicilerim; 

Buraya kadarki izahatım gösteri
yor ki, memleketimizin tatlı suları
nın ekserisi, dünyanın en makbul 
tatlı su balıklarını ihtiva etmekte
dirler. 

Bu balıkların ziraati, memlekette 
istihlaki, ve ayni zamanda ihracı 
suretiyle birçok güzel neticelerin 
elde ~dileceğine de şüphe yoktur. 

Bu itibarla sularımızı, yurdumu
zu süsliyen birer manzara mefhumu 
çerçevesinden çıkararak bunları 

hakkiyle istismar etmeliyiz. Çün
kü bu kadar güzel balıkçılık şeraiti 
dünyanın her yerinde yoktur. 

Bugünlük sözlerime nihayet ve
rirken bilhassa Ala balığı bir defa 
tecrübe etmenizi tavsiye ederim. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

1 - Pariı eğleniyor 
(Luıien Baroux - Danielle 

Parola) 

2 - Kalpazanlar 
(Carol Hughes - James 

Nevil) 
Seans saatleri: 

2,30 - 3,45 - 5, 15 -6,30 

Gece saat 9 da 

Poris eğleniyor 

ve yeni Jurnal 
Tel: 2193 
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Bir damla tarih · 

E ğer ~iy~ret ettiğiniz her 
hangı bır şehre dair bir 

kaç satır yazarken en başta onun 
tarihinden bahsetmek gerekirse 
bir ay kadar önce gezdiğim Niğ
de'nin zengin mazisini şöyle icmal 
edivereyim: 

Çevresi içine aldığı eserlere ba
kılacak olursa Niğde'nin çok zen
gin bir mazisi vardır. 

Etiler, Firikyahlar, Kabadokya
lılar, Medatlar, Romalılar, Bizans
lılar, Araplar, Selçukiler, Kara
man oğulları ve Osmanlılar bura
larda hüküm sürüp geçmişler. 

Tarihin en eski eserlerinden sa
yılan Eti kitabelerine bu vilayetin 
hudutları içinde rastlanıyor. 

Eski Andaval köyü öreninde, A
rapsun köylerinde, Nevşehrin A
cıgöl nahiyesinde, Ulukışla'nın A
lihoca köyünde, Göllü dağında; 
Aksaray'ın Eskil, Ulukışla'nın 1Cö
kez köyünde bulunan Eti eserleri, 
Etilerin bu çevreye büyük bir e
hemiyct vcrmit olduklarını &ö•te

ri yor. 
Niğde'nin bundan 3250 sene önce 

büyük bir şehir olduğunu söyli
yorlar. Hatta o zaman bir kırallık 
merkezi olabilmek için ondan da
ha önce kurulması, 3500, 4000 sene
lik bir §ehir olması lazım gelir di
yorlar. 

Daha eski eserleri, 1930 senesin
de başlayıp sonradan durdurulan 
kazılar tekrar başlayınca meyda -
na çıkmış göreceğiz. Fakat Niğ -
de'de, Selçukilerin ve Karaman 
oğullarının, bir takım güzel eser • 
leri bugün de ayaktadır. Me -
aela Selçukilerin eserlerinden Hu
davend hatun türbesiyle Sungur
bey camisi· Karaman oğulların
dan Alaettin camisi, bir de bugün 
müze haline getirilmiş olan Ak
medrese mimari ve tarihi bakım
lardan birer şaheser sayılabilir. 

Akmedrese binasında açılan mü
ze, yarının kazılarından çıkacak 

tarih eserleriyle zengin bir hale 
gelmek için sabırsızlanmaktadır. 

Elma diyarı : 

N iğde'ye gelmiçken fidanlığı 
ve "Kayaardı,,ndaki elma 

bahçelerini görmeden nasıl geri 
dönersiniz? 

dediler. 
Gerçekten bu ziyaretleri yaptık

tan ıonra hissediyorum ki yarısı 
bir gönül almaya kifayet eden el
manın yüzlerce ve binlercesini a
ğaçlar üzerinde görmeden bu gü
zel tatlı ve güzel kokulu yemişin 
şiirini tatmağa imkan yoktur. 

Önce gayretli ve kudretli mü -
diri B. Hamit Nuri Akıska ile bir
likte Niğde fidanlığını gt:zdik. 

Elmayı şiirleştiren memleket 
• 

Elmanın do bir şiiri olacağını burada anlıyorum bahar vakti 

beyaz çiçekler, yazın yeşil, sonbaharda kızıl renk bağhyan 

bu bağlar karşısında bir o da kalbimiz şevke gelir 
~ .. ~ .. ~·"··~ .......... """ .. ~"~""'""~"~ .. "'! 
Niğde'de memele-j 

ketin en büyükJ 
servet kaynağım: 

teşkil eden elma a-t 
ğaçlarının baharda İ 

~:.~~.~:.~ .. ~~:.~:.:.t.~:~~ı 
gesi olduğu için bu fidanların yüz
de yetmişi elmadır. Geriye kalan
ları başka meyveler. 

Burada bir takım fidanları da 
damızlık olarak yetiştiriyoruz. Bu 
suretle dışarıdan aşı almağa ihtiyaç 
kalmıyacak. 

Her sene 15,000, 20,000 fidan tev
zi edeceğiz.,, 
Fidanlığın bir tarafında gayet 

güz~l evler yapılıyordu. Bunlar, fi. 
danlığın idaresinde çalışan evli ve 
bekar mütehassıslar, ziraatçiler ve 
hatta amele için vücuda getirilen 
çalışma, oturma ve yaşama yerleri -
dir. 

Mildir, bize inşaatı tamamlanmış 
bir takım salonlar gösterdi ki bun
lar, fidanlık mensuplarına verile
cek dersler, konferasnlar içindir. 
Hatta öğrendiğimize göre buralar
da bütün halka serbest kurslar açı
lacak, fenni aşı usülleri gösterile
cektir. 
Fidanlıktan ayrıldık. Burası 

Niğde'nin meşhur elmasını yarın 

bir kat daha meşhur bir hale geti
recek bir laburatuvardı. Beni kar
tılayanlar _: -~~ 

- Şimdi bir de "Kayaardı,,na gi-
delim, dediler, orasını görmeksizin 
Niğde elması hakkında tam bir fi
kir, esaslı bir intiba edinemezsiniz. 
Fidanlıkta elmamızın ve elmacılı -
ğımız:ın büyük vaitlerle dolu istik
balini seyrediniz. "Kayaardı , bağ
larında ise onun tarihini ve mazi
sini gözlerinizle göreceksiniz. 

Kayaardı : 

K ayaardı bağlarına giden yol -
bir çok Anadolu bağlarına 

olduğu gibi kıraç ve çıplak bir 
dağdan geçiyor. 

Bu yolları otomobil içinde 
sallana sallana katettikten sonra 
yeşil, sakin ve serin bir vadide bir 
çokları yarım asırdan fazla yaşa
mış büyük elma ağaçlarının gölge
sine kavuşmanız, akar suların mu
sikisini dinlemeniz bir sürpriz 
gibidir. 
Niğde çok eski zamandanberi el

ma diyarı idi. Bunun izlerini eski 
niğdelilerin kullandıkları tabirler
de, getirdikleri misallerde, eski 
masallarda ve adetlerde görürsü
nüz. 

Bugün bile bir elmayı keskin bir 
bıçakla gayet :.ıstalıklı soyup on
dan metreler uzunluğunda kabuk 
çıkarmak buranın mahalli eğlence
lerinden birisidir. 
Elmanın Niğde ananesinde bü

yük bir yeri vardır. Anlatıyorlar: 
Eskiden görücüye çıkan genç 

kız, eline ince bir bıçak, bir de el
ma alır ve bundan koparmaksızın 
up uzun bir kabuk çıkarırdı. 

Bugün niğdelilerin Türkiye'nin 
ve hatta - Niğde elması ihracata 

ı .......................... 11 

• 
!Niğde'de Selçuk e· 
Js~rl:_rinden güzel 
:bır ornek: Hüda· 
ivent Hatun türbe· 
isinde kapıdaki İn· 
jc~. o!~alardan bir 
:gorunuş. 
ı ............................. 

da tatlı, ekşi ve güz tavşan başısı 
olma olmak üzere üç kısma ayrılı
yor. 

Niğde'de zafer caddesi 
- Tavşan başılarımız olmuştur; 

ondan biraz tatalım ! 
Kışlık elmaların da türlü türlü 

adları vardır. öğrenmek ister mi
siniz? 

Amasya elması, misket elması, 
ev dolduran elması, gelin güvey el
ması, imam Ali elması , ingiliz aşı
sı, kelek elması. 

Bu elma bağlarında, büyük mas
raflar ve emekler sarfedilerek kat 
kat sekiler yapılmış ve buralara 
elma ağaçları dikilmiştir. Büyük 
dalların üzerinde ben orasını gez
diğim sıralarda daha yeşil olan bu 
~üzel yemiş, günü gelince olgun
laşmaya ve memlekete bir servet 
kaynağı olmayı bekliyor. 
Akşam üzeri "Kayaardı'ndan şeh

re dönüyoruz. Ağzımda elma lez
zeti, burnumda elma kokusu ve 
kafamda burada bu hayatı canlan
dırmak için bir havari gibi çalışan 
rahmetli Hulusi efendiye hayran-
lık var. 

==-~==-~ ... ~JJ:Rl,tt.1j\.~aıl~~r..J!\ra.o~ı'M: }>11~ 

Memleket hastanesi pavyonlarından bir görünü§ 

.-··········································································-. . . 
~ Yazan: Nurettin Artam ~ 
........................................................................... ,f' 

da elverişli olduğu ve şehirde am
balaj için hususi tedbirlere baş vu
rulduğu için - yabancı şehirlerin 
ağızlarını tathlandıran bu elma, 
demek ki, bir zaman Niğde genç
lerinin aşk ve aHikalarına da bir 
az rank, biraz koku vermiştir. 

Öyleyse eski türk masallarında 
biribirini seven delikanlılarla ta
zelere yarımşar elma veren efsane 
kahramanlarını yadırgamayınız. 

Otomobil vadiye indi. Bir dere 
kenarında kıvrılıp bağlardan biri
sine girdik. 

Bu sene Niğde elmacılığındaki 
inkişafın 63 üncü yılıdır. İlk aşı 
63 sene önce Amasya'dan getiril
miş ve "Kayaardı,.nda Hulusi efen
dinin bahçesindeki ağaçlar aşılan
mıştı. 

Bizim de burada ziyaret ettiği
miz bağ, rahmetli Hulusi efendinin 
bağıdır. Hulusi efendinin torunu 
beraberimizde. Niğde elmacıhğının 
bu gayretli havarisi sağ değil. Fa
kat çınara yakın büyük bir kaç a
ğacı gösterip anlatıyorlar: 

- Hulusi efendinin kendi eliyle 
aşıladığı ağaçlardan. Altmış üç ya
şında! 

Üzerinde pıtrak elmalar görüyo
ruz. 

Anlatmaya devam ediyorlar: 

- Hulusi efendi, burada elmacı· 
lığı canlandırmayı kendisine bir 
borç bilmiş ve elinde makasla bağ 
bağ, bahçe bahçe dolaşıp aşı yap
makla ömrünü geçirmiştir. 

Şimdi şu büyük ağacı görüyor 
musunuz? Bu, sahibine senede va
sati bir hesapla elli lira bırakır. 

Buradaki elmıl ağacını, tabiat şu
urlu ve planlı yaratmıştır. Bakınız 
şu ağaç bu kadar yüklü olduğu 
halde bu ağaçta hem elma yok. 
Çünkü geçen sene bu yüklü, beriki 
boştu. Bunlar birer sene nöbetle 
dinlenirler. Bazan bu dinlenme nö
betini dallarda tutar. Şu büyük ve 
boş dalı görüyormusuz? Burası ge
çen sene pıtraktı; bu sene dinleni
yor. 

(az ve kış Elmolan · 

N iğde elmaları, yaz ve kış el
maları diye başlıca iki kıs

ma ayrılıyor. Yazlık elmalar umu
miyetle mayhoş ve kışlık elmalar 
ise tatlı oluyorlar. 

Yazlık elmaların başlıca adları 
şunlardır: Tavşan başı elması, yaz 
elması, Tahir elması, gelin güvey 
elması, misket elması, tarbaz el
ması. 

En ilk çıkan tavşan başı elması 

çiçekler, yazın yeşil, sonbaharda da 
kızıl renk bağlıyan bu bağlar kar
şısında yalnız mideniz değil; biraz 
da kalbiniz şevke gelir. 

Su ihtiyacı : 

Gebere barajı 

E lmacılıgın inkişafı ve şehrin 
öteki ihtiyaçları için en lü

zumlu maddenin su olduğuna kim 
şüphe edebilir. Onun için Niğde ci
varında Gebere denilen yerde büyü
cek bir su barajının inşasına ehe
miyetle devam ediliyor. 

Bu baraj üç buçuk milyon met
re mikabı su alabilecektir. Bu su, 
mevcut elma sahasını suladıktan 
başka yeniden 50 bin elma ağaçı 
yetiştirebilecek bir sahayı sulama
ğa kafi gelecek. 

Ulus'un Niğde muhabiri Hasan 
Tezol. bu hususta bana verdiği not
larda "Gebere barajı ve meyva fi. 
danlığını Niğde'de elmacılığı ebe
dile§tirecek en büyük birer hazine
dir,, diyor. 

İmar: 

c ümhuriyetin hemen her taraf-
ta uyandırdığı heyecan ve 

gayretlerin başında imar heyecan 
ve gayreti geliyor. Tarihi bir şehir 
olduğu halde üzerinde osmanlı re
jiminin pek fazla imar emeği olmı
yan Niğde'de cümhuriyet planlı bir 
bayındırlık işine girişmiştir. 

Sinema ve vali konaaı arasındaki 
cadde, imar planındaki genişlikte 
açılıyor. Topçu kışlası civarındaki 

boş arazi de parsel taksimatı yapı
larak satılığa çıkarılmaktadır. Bu· 
rada Niğ<le'nin yeni mahallesi ku
rulacaktır. Böylece hem ortaya 
yepyeni bir mahalle çıkacak, hem 
de istimlcik suretiyle evleri ve ar
saları yola gideceklerle yeniden ev 
sahibi olacakların talepleri karşı

lanacaktır. 

Belediye çarşısındaki birinci a
danın istimlaki bitmiştir. Bunu i
kinci, üçüncü adalarla istasyon cad· 
desindeki bir ada takip edecektir. 
Bunların istimlaki de yakında baş
lıyacak. 

Niğde'nin güzel bir Halkevi var
dır. Bunun da üçüncü .kısmı 7400 
liraya müteahhide ihal: olunmı:ş
tur. • n orada iken inşaat devam 
ediyordu. Bu da tamamlandıktan 

sonra Niğde Halkevinin yapısiyle 
de öğünebilecektir. 

Anadolu'da yaptığım küçük bir 
dolaşmada Niğde'ye ayırdığım gün
ler, üzerimde güzel intibalar bı

raktı. 

Şimdi Niğde'yi fidanlıkla kaya
ardı bağlarının, yani elmacılığın is
tikbali ile. hal v .ouıı: • • • l'MJJJ· 

laşacak bir vatan parçası halinde 
görüyor gibiyim. 

Amerika' da bir anket 

Bir Avrupa harbına 

sürüklenecek miy~z ! 

Cevaplonn yüzde 76 sı 
evet diyor 

Nevyork, 20 a.a. - Dr. Gallup'un i
daresi altında umumi efkar enstitüsü 
Avrupada harp çıktığı takdirde Ame
rika halkının tavır ve har.eketini an -
lamak için yaptığı anketin manidar 
neticelerini neşretmektedir. 

"İngiltere ile Fransa, İtalya ile Al
manya'ya karşı harbe girdikleri tak -
dirde Amerika'nın da harbe silrükle -
neceğini zannediyor musunuz?,, sua • 
line Amerika'nın her tarafından ge • 
len ve muhtelif tabakaların düşünce
lerini aksettiren cevapların yüzde 76 
sı müsbettir. 

"Avrupada harp patlarsa ne yapa -
cağımızı zannediyorsunuz?,, şeklinde 
sorulan ikinci suale gelen cevapların 
yüzde 25 i Amerika'nın Askeri kuvet
ler ve malzeme göndereceği, % 45 i 
yalnız malzeme ve cephane göndere • 
ceği merkezindedir. 

Define ararken 
vesika bulanlar 

Ankaramızdaki Gazi orman çift
liğinin kuruluşunda ve yaşamasın-
da büyük gayretler göstermiş o- Dıvar aralarında, toprak içlerinde 
lan bu değerli ziraatçi, oldukça sı- define bulup havadan paraya konan-
cak bir güneş altında dolaşmamı- lara her memlekette rastlanır. Geçen 
za rağmen, fidanlığın boy boy fi- sene Paris'te bir evin yıkık dıvarları 
dınları üzerinde uzun uzun izah· arasında, unutulmuş \'eya saklanmış 
larda bulunmaktan zevk duyuyor- bir şeyler ararlarken bir dıvarın için-
du. den bir vasiyetname ile bir yığın al-

Bu heyecan karşısında Abdülhak tın çıkmış, bu havadis o zaman diller-
Hamid'in ziraatçiyi şiirlerini top- de bir haylı dolaşmıştı. 
rak üzerine bir şaire benzetmesine Geçenlerde gene Paris'te yeni bir 
hak verdim. B. Nuri Akıska, adeta defineye daha rastlanmıştır. Fakat bu 
h"r fidanı gözleriyle birer çocuk define altın, gümüş, elmas gibi para 
r:;:ı1 i ukşuyordu: nevinden değil, adi bir kağıt tomarın-

- Şimdi burası 130 dönüm; dan ibarettir. Bu kağıt tomarı kalın 
fa"cat pek yakında istimlakler ya- bir meşin kesenin içinden çıkarılmış-
pın 1000 dönüme çıkaracağız. tır. Kağıtlar, fransız ihtilali zama -

Henüz bugün gördüğünüz bu fi- nında yazılmış el yazılariyle do1u.:h.:r. 
danlık iki seneliktir. Takriben 250 Zamanına ait bir çok hususatı aydın-
bin fidanımız var. Niğde elma böl- Niğde'de Gebere barajında çalıımalar G tatacak olan bu vesika ırok itina ilo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~e~b~er~e~b~ar~a~ı~·ı~n~ın'.!....!:te~m~e~l~a~tm~a~t~ö~re~n~i~~~~~--~lt~ct~k~ik~ed~i~'me~kıed~~i~~:.......: ________ ~. 
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İstanbul şehri bombardıman altında! .. 
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Ticaret Vekilimiz 
B. Cezmi Erçin'in nutku 1 

"Fuar, yurtta sulh, cihanda sulh 

düsturumuzun tam bir tezahürüdür,, 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 1 seyrini takip ederken diğer taraftan 

manya, Yunanistan, Polonya, Belçika, sınai mamutıitımızın hükUmetin umu
ve Filistin hükümetleri mümessilleri- mi hayat ucuzluğu davasını kolay
ni hürmetle selamlar ve gösterdikleri !aştıracak şekilde yüksek evsafta ve 
nezaket ve alakadan dolayı kendileri- ucuz olmasının da teminine çalışıl
ne tefekkür ederken, memleketlerinin maktadır. 

iktısat ve kilittir kuvetlerini bizlere 
zevkle temaşa eylemek fırsatını ver -
diklerinden ~olayı da ayrıca haz ve 
bahtiyarlık duyduğumuzu da söyle . 
mek isterim. 

Beliğ birkaç rakam 

" 

~...-. 
:., :::: Hl Hu ,., ......... .......... u 
...... - lal .......... 
'"' .. -''" ........ " 

lzmir Belediye 
Reisinin nutkU 
Külttirpark ve Fuar sahasında 

9 senede başarılacak plôn 
tamamlandı 3 yıl içinde 

Fuardaki ecnebi pavyonlarından biri 

İzmir, 20 a.a. - Dokuzuncu enter-1 vaki bu iştiraklerden dolayı ismini 
nasyonal İzmir fuarının açılışında be- zikrettiğim hükümetlere ve bu sene 
lediye ve fuar komitesi reisi Dr. Beh- iştirakleri temin hususunda kıymetli 
çct Uz aşağıdaki nutku söylemiştir : mesaileri geçen Türkiye sefirlerine 

.. _ Muhterem Ticaret Vekilimiz, ve İzmir konsoloslarına bu münase
fuarımuı hükümetimiz namına açmak betle de teşekkür etmeği zevkli bir 
üzere teşrifinizden dolayı İzmirliler vazife addederim. İzmir enternasyo • 
namına size derin teşekkülerimizi ar- nal fuarı bu sene hususi mahiyetteki 
zederim. ecnebi firmalar iştiraklerinin !rOklu-Açıhş töreninin tafsilôh 

Muhterem sefirler, kıymetli davet- ğu ile de şayanı memnuniyet bir var
lilerimiz, davetimizi lütfen kabul ede- lık kazcmmıştır. (Başı 1. inci sayfada) 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin, lz • 
mir Palasta misafir kalacaklardır. 

hitabe ile mukabele etmiştir. 
rek 1939 İzmir enternasyonal fuarının Milli ve yerli i!lltiraklere gelince, 

( Okuyucularımız bu nutku diğer :ı 
açılış töreninde bulunmanızdan duy- başta bir kısım vekaletler ve büyük 

sütunlarımızda bulacaklardır.) 
duğumuz sevinci ve teşekkürlerimizi devlet müesseselerimiz, bankalarımız 

Hoparlörlerle neşredilen her iki nu sizlere arzetmekle bahtiyarım. olmak üzere Trakya umumi müfettiş· 

Fuara iştirak eden ve eserin güzel
leşmesine çalışan yerli ve yabancı fir
malarla resmi ve yarıresmi bütün te· 
şekküllerimizin gayretleri takdirlere 
layıktır. Bu münasebetle hepsini ve 
burada hazır bulunmak zahmetini ih· 
tiyar eden vatandaşları muhabbetle 
selamlarım. 

inanmak ve yaratmak ... 

Aziz vatandaşlarım. 

Uzun rakamlarla sabrınızı suiisti
mal etmemek için şuna işaret etmek 
isterim: teşviki sanayiden istifade e
den endüstri şubelerinin 1938 deki 
imalat kıymeti 55 milyon lira iken 10 
ı.ene sonra bu miktar 266 milyon lira 
gibi büyük bir kıymet seviyesine var 
mıştır. Büyük mikyastaki bu endüs
tri istihsalatı memleket ihtiyaçlarını 
tatmin eder ve daima yükselirken 
memleketin ithaUitı da mütemadiyen 
artarak nihayet 1938 de büyük cihan 
buhranının memleketimizde tesirini 
göstermeğe başladığı seneden evelki 
ithal seviyesini yani 930 seviyesini 
geçmiş bulunuyor. ·Bu hadise istih
sal, ithal ve istihlıik bakımından şa
yanıdikkattir. Halkımızın istihlak 
kabiliyetine ve memleketin cihazlan
ma hareketinin kuvetine delalet etti
ği kadar, ithal kabiliyetinin inkişaf 
eylemesini, ihraç mallarımızın dış pa 
zarlarda sürümü ve satışı imkanları -
nın artmasına yardım noktasından da 
ehemiyeti bUyüktür. Filhakika ihraç 
mevsimine girmeğe hazırlandığımız 

şu günlerde umumiyetle. stok~~z. bi.r 
halde yeni mahsul ııenesıne gırışımı
zin bir manası da budur. 

lzmir' gelen elçiler ve ataıe 
kommerıiyaller 

tuk sık sık ve sürekli alkışlarla karşı- Reisicümhurumuz büyük Milli Şe- liği, vilayetler, ticaret odalarımız, bu
lanmıştır. Nutukları müteakip Tica- fimizin yüksek himayelerine mazhar susi sanayi ve ticaret erbabı bu sene 

Fuarın bugün yapılacak olan açıl- ret vekili kapıya gelerek kordelayı olmakla mübahi ve Türkiye cümhuri- de değerli mallarını minnet ve şükran 
ma töreninde hazır bulunmak üzere kesmiş ve dokuzuncu enternasyonal yeti hükümetinin yardımlariyle ku • nımızı celbeden bir tarzda teşhir ve 

Bu ıene mahsul bol ve iyi 

Sovyet Rusya, Fransa, Yunanısta~· ı İzmir fuarını açmıştır. vetlenen İzmir enternasyonal fuarı • satı•a arzetmiRlerdir. 
f . 1 · 1 lıır h 1 :ı :ı Romanya Polonya se ır erıy e B .. k' dı:. nın vaziyetini ve kazandıg~ı ız ı te -

' .1. 1 · Hatay unu mutea ıp ilvetliler Kültür • çok ecnebi ataşemı ıter erı ve k . . kamülü biraz sonra tetkik buyuracak- Kültürpark'a ilave edilen yeni 
. d .• ş··k .. M 1 k'in ri- par a gırerek pavyonları zıyarete baş- l 
tıcaret o ası reısı u ru e e lamışlardır sınız. İzmir enternasyonal fuarı cüm- müeııeıe er 
Yasetinde yedi kişilik bir heyet şeh- · huriyet Türkiyemizin iktisadi, ticari · · Muhterem vekilimiz ve aziz misa -
rimize gelmişler ve belediye reısı ve Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. ve kültürel sahada elde ettiği netice -
diğer alfikadar zevat tarafından ayrı Behçet Uz, bu akşam, Költürparkta- leri her sene toplu bir halde ifade et
ayrı karşılanmışlardır. Son kırk sekiz ki. Göl gazinosunda, Ticaret vekili ve mek gayesiyle tarihi Ege denizinin en 
saat içinde fuarı ziyaret etmek üzere mısafir büyük elçilerle konsoloslar 1 büyük bir ticaret limanında kurulmak 
9821 kişi gelmiştir. Civar kasaba ve şeref~ne iki yüz elli kişilik bir ziyafet tadır. 
köylerden kamyon, araba ve otobüs- vermı~ v_e bunu bir remi kabul takip Sulha, medeniyete ve inıanlığa 
lerle gelen ziyaretçi akını gece saba- eylemıştır. h' 
ha kadar devam etmiştir. ızmet .•. 

Maniıa'da üçüncü üzüm Fuarın gayelerinden biri de türk 
İtalya büyük elçisi, fuarın açılma bayramı hazırlıkları bitti milletiyle iktisadi ve kültürel müna -

firimiz, biraz sonra göreceğiniz gibi 
1939 İzmir enternasyonal fuarı Kül -
türkpark'a ait müesseselerin çoğalma
sı, umumi dekorasyon, bahçe ve ziya 
tanzimi, eğlence yerlerinin tenevvüü 
ve organize edilen sportif ve içtimai 
hareketler itibariyle de geçen sene· 
terden daha zengin bir mahiyettedir. 
Bilhassa bu sene ihzar edilen ziraat 

töreninde bulunmak üzere bu sabah b · · k b b k d k se ata gırışme ve u a ım an en- müzesi ile kültür pavyonu fuar ve kül 

Esere inanmak, onu yaratmak kadar 
mühimdir. İzmir enternasyonal fuarı 
yalnız gün geçtikçe daha kuvetle ar
tan memleketimizin iktısadi inkişafı
nın her sene bize toplu şekilde izahı
nı yapmakla kalmamakta, aynı zaman 
da şuurlu ve heyecanlı bir inşa ve i
mar hareketinin nümunelerini de gös
termek suretiyle cümhuriyetin yapı
cı ve yaratıcı hamlelerine örnekler 
ilave etmektedir. Daha üç sene evel 
ruhları kasvetle saran yangın harabe
leriyle dolu bu muazzam saha, bug~.n, 
renk, ışık ve yeşillikler ortasında yuk 
selen çeşitli tesisatiyle kurtuluş ham· 
Jelerimizin sembolü olan aziz İzmir'in 
ciğerlerini taze bir hava ile şişirmek
tedir. Her gün daha güzeli, daha mü
kemmeli istemekteki arzularımıza hu
dut olmadığı için İzmir enternasyonal 
fuarını estetik ve mimari bakımdan, 
kültür bakımından, iktıaadi bakımdan 
her sene bir sene evelkinden çok da· 
ha üstün görmek temennisi samimi· 
Y.etle içimizde yaşamaktadır. 

Muhterem vatandaşlarım, bütün bir 
senenin büyük yorgunluklarla geçen 
çalışmalarından sonra elde ed~l~e~e 
başlanan büyük ihraç maddelerımızın 
mcv&iminc artık bu günlerde girmiş 
bulunac.nğız. Evcl cmiT·dc unu •l>y1-

mek isterim ki, büyük ihraç malları • 
mızın mühim bir kısmı miktar itiba
riyle ya geçen sene seviyesindeki yük 
sek bir miktar senesi idi veyahut ge· 
çen senenin çok üstündedir. Bütün 
mahsullerimizde kalite bakımından 
görülen üstünlük ise umumiyetle bu 
seneki mahsul vaziyetimiz bariz vas -
fını te§kil etmekte ve istih~a~atımı • 
zın daha mükemmel olması ıçın her 
sene halk ve hükümetin sarfet~iği gay 
retin ve memleketin bu sahada kuvet
lenen hamlelerinin bir ifadesini zatın 
da taşımaktadır. Miktarı ve bilh~ssa 
kalitesi her sene yükselen ve cemıye
timizin geniş halk kitlelerinin hayat 
ve maişet imkanları istin~tg.a~ı o~~n 
bu büyük ihraç maddelerı~ızın mus· 
tahsil kitlemizin maliyet, fıyat ve ma
işet şartlarını koruyacak bir fiyat. se
viyesi dahilinde satışlarını emnıyet 
altına almak hususundaki hassasiye -

Ege vapuru ile •ehrimize gelmi!ll ve Manisa 20 a.a. - Üçüncü üzüm lıay- d"l · · t tmak ı"steyen mı"lletlere :ı :ı ı erını anı tür parkın en kıymetli iki müeasessi-
1'onsolo"hane erkanı tarafından karı:ıı- ramı hazırlıkla ı b"t · t" c· "l" b" 1 kt B d kemalı· ,... .. :ı r ı mış ır. ıvar vı a- ır vasıta o ma ır. ura a ni teşkil etmektedir. İzmire bu güzel 
lanmıştır. yetlerden bayrama iştirak için gelen- memnuniyetle söylemeliyim ki, İzmir müesseseleri kazandıran muhterem zi

ler çoğalmıştır. Otel ve lokantaların enternasyonal fuarına bu sene her ba- arat ve maarif vekillerimize ve bu se
ihtiyacı karşılaması için icabeden ted- kımdan en ilerde ve müterakki on bir ne de fuar sırasında spor hareketleri-Açılıı töreni 

Fuarın açılış töreni bugün saat 18 birler alınmıı ve ziyaretçilerin her devlet i_ıt_irak etmistir. Bunu fuarımız -• ~-~ ... ,,.. · - -
oc KU~nırpaı'll uaeuıunun ....... --... -- .....__,. ...... _ ·-···-··" ................. "'u"ll.U!'"· ıçın ouyuK oır Kazanç ve. mı:ı_nıı:~cu: Direktörlüğüne teşekkürler ederim. 
karşısında yeni inşa edilen 9 eyhil ka- ŞeJ.ıir baştanbaşa süslenmiştir. miz için tatlı bir sempatı telakkı edı-
pısı önünde büyük tezahürat ile ~a- yoruı. 3 ıenede bcqarılan 9 yıllık plan 
Pılmıı:ıtır. Ku"'ltu··rparkın etrafına gı -~ Sulha, ~edeniyete ve insanlığa da • :ı • . Kültürparık ve Fuar sahasında bu 
den caddeler ve merasim meydanı on ima hizmeti bir vazife bilen Türkıye 

1 T · y k · ı · kl d "kt"sadi sene yapılan i!lllcrle 1936 senesinde bine yakın bir halk kalabalığı ile do - 1 ca ret e 1 1 cümhuriyeti topra arın an l . ı • :ı 
muştu. Kapının bayrak direğin~e .şan kültürel bir gaye etrafından böyle bir dokuz senede ikmal edilmek üzere 
lı bayrağımızdan başka fuara ıttırak çok Avrupa devletlerinin ~e~sil e?.il- hazırladığımız ve tatbikine başladı-
eden on bir devletin Sovyet Rusya, İ n t İ ba 1Q~1 n J mişu bulunmasını biz lz~ır.lıl~r _dun- ğımız plan nihayet bulmuştur. Bu 
Yunanistan, Bilyilk Britanya, İran, ya sulhu ve insanlık alemının ıstıkba- planın bu kadar kısa bir zamanda ta-
ltalyan, Almanya, Belçika, Fransa, Q n 1 Q t I YQ r 1i emniyet ve refahı için bir falihayır hakkuk ettirilmesi biraz da bir fuar 
Romanya, Polonya ve Filistinin bay- telakki ediyoruz. mevzuunun ihtiyaçlarından ve her se 
rakları da dalgalanmakta idi. Ecnebi pavyonlara bir bakıı ne bu mevzu etrafında yenilikler ve 

Merasime Ticaret vekili Cezmi Er- İzmir, 20 (Hususi) - Ticaret Ve- İzmir fuarının enternasyonal mahi- cazibeler yaratılması zaruretinden 
Çin riyaset etmiştir. Davetliler ara - kilimizin ve İzmir belediye reisinin . d b · S t doğmuştur. Bugün vasıl olduğumuz 

Yet aldıg~ı 1934 senesın en en ovye . . ld k h d be 
sında İzmir mebuslariyle diğer bir açış nutuklarından sonra, her devle- h d h netıceyı e e etme ususun a ra-

Rusya muntazaman ve er sene. .a a b 1 ğ k d l 1 k 
çok mebuslar, vali, müstahkem mevki tin pavyonu önünde sefirler ve kon - zengı"n bir cıekilde fu_arımıza ıştırak erce ça ıştı ımız ar a aş ar a ıy-
k d. • k • "cal F a 1 1 k 1 f · t' :ı metli mühendislerimize, mimar, mü -omutanı ve ıger as erı rı , r n- so os ar onuşmuş ar ve uare ış ı- ederek bizi müteşekkır bırakmakta • 

S t R İt 1 Y nan. tan ı:.kler·ınde d 1 d d kl b ht" tehassıs, dekoratör ve icıçilerimize sa, ovye usya, a ya, u ıs • fil n o ayı uy u arı a ı- dır. Sovyet pavyonu bu sene de itina :ı 
Polonya ve Romanya büyük elçileri, yarlıkları anlatmışlardır. ve muvaffakiyetle hazırlanmıştır. Ec- huzurunuzda teşekkürü bir bor~ bil -
konsoloslar, vilayet, belediye ve parti Bir müddet pavyonları gezen Ti - nebi devletlerin fuarımıza iştirakleri- mekteyim. 

k • h" l' · ı:. a ı matbuat Vekaletlere t,,..ekkür er anı, şe ır mec ısı ilZ s , caret Vekilimiz B. Cezmi Erçin, bu nin başlangıcına nazaran ifade etmek ~ 

Fuar ve sergi telakkiıi 

Mevzua verdiğimiz kıymet büyük
tür. Fuar ve sergi te§ebbüsatını mem· 
leketin heyeti umumiyesine şamil bir 
memleket davası şeklinde ve bir umu
mi mUessese halinde telakki ediyoruz. 
Sergi ve fuarlara ait hattı hareketimi~ 
ve prensiplerimizi bunların mahallı 
heves ve arzulara göre yekdiğeriylc 
irtibatı olmıyan dağınık ve mevzii te
zahürler halinde bırakılmıyarak \nu
ayyen bir iktısadi politikanın icaba· 
tı dairesinde tanzim edilmeleri sure
tinde ifade edebilirim. Bu suretle an
ladığımız mana ile isteklerimiz kendi 
hududunu aşacak derecede bir gay
retle başarmağa çalışan İzmir enter -
nasyonal fuarını muvaffak olmuş bu 
yegine müessesemizi alınması Hizım
gelen tedbirlerin ve yardımların tak
viyesiyle ve daha si temli ve şümul
lü bir çalışma sayesinde gayesine da· 
ha fazla yaklaştırmak emelindeyiz. 

timiz büyüktür. 
ve ajans mümessilleri, ecnebi ajanlar intıbalarını Ulus için şu şekilde tes- lazım gelirse, elen dostlarımız da 1935 Şimdi burada 1939 .İzmir enternas-
muhabirleri muhtelif devletler ataşe • bit etti: · den itibaren fuarımıza iştirak .. . d 
komersiyalleri, bankalar, mali ve ik • senesın 1 d h yonal fuarının açılış torenın e bu ka-

Fuarın turizm bakımından 
ehemiyeti 

Arkadaşlarım, sinesinde çeşitli ta
rihi servetleri taşıyan bu güzel top
raklarla bu güzel gök ve deniz biza
tihi iç ve dış turizm hareketlerine fa
al bir merkez olabilir. İzmir'e bir 
halk bayramı manzarasını veren fu. 
ar, işaret ettiğim turiz.~ _hareke:ıe~i
ni takviye eden en muhım a~ıl~ır. 
İzmir için ayrı bir refah ve ınkışaf 
unsuru tetakki ettiğimiz bu hareket
lerin çok titiz bir şekild~ . ist.ediği 
konforu temin edecek vesaıtı bılhas
sa ikamet ve istirahat şartlarını en 
mütekamil şekilde derhal ve süratle 
hazırlamak da bir zarurettir. İzmir 
belediyesi ve fuarı için bu ihtiyacın 
bir an evel halledilmesi Jazımgelen 
bir mesele olarak telakki ve mukta • 
zasına da tevessül edildiğini öğren -
mekle memnun olduk. 

Birinci beı yıllık plan 
tamamlanmak üzere 

Vatandaşlarım. cümhuriyetin bü
yük eseri olan sanayiimiz gerek. dev
let sermayesinin ve gerek hususı ser
mayMin elinde inkişaf ve tekamü~~
nü günden güne rattırmaktadır. Bu -
tün tadil ve ilavelerle birinci ı beş 
yıllık sanayi planının tahakkuku ik
mal edilmek üzeredir. Sanayide yal
nız istihsali çoğaltmağa değil, en iyi 
kalite ve en ucuz fiyat esasının ta
h"lkkuk ettirilmesini de istihdaf ey
lemekteyiz. Bu suretle memlekc~ s~
nayii bir taraftan inkişaf ve tekamul 

ihracatı kolaylaıtırmak için 
tedbirler 

" - Fuar. kuvetli bir hamlenin etmekte ve her yı a a güzel ve ku- . 
tisadi müesseseler direktörleriyle 1eh- , vetl'ı bı"r te•hir yapmaktadırlar. Bü • da. r muhterem ve kıymetlı zevatın ve 

b. k h iladeıi olarak telôkhi edilebilir. :ı rin güzidelerinden ır ço zevat a - .. k Britanya hükümeti fuarımızın bırçok yurttaşlarımızın toplanmıı bu-
Mallarımızı bazı memleketlere ih -

racında maruz kaldığı müşkilatı top
lu bir halde bertaraf etmek için giriş
tiğimiz teşebbüslerin teferruatı üze
rinde durmağa hal ve mevkiin müsa -
adesizliğini takdir buyurursunuz. 

zır bulunuyordu. Gördüğüm e.erlerin günlliği har - yenuternasyonal mahiyet aldıg-ı 1934 se- lunması bir ay müddetle devam ede· 
ııaında halkın umumi kültürüne, f b d h k 

Belediye reiıinin Ve Ticaret türlt kültürüne yarıyacah ıehilde nesi dahil olmak üzere bu sene ile c~;k olan ~arımı:ın u ~ene aka ~~ 
Vekilinin nutukları eltetik tarafına verilmiı olan ehe- dört defadır ve sembolik bir tarzda a a top ıyacagını gosterme te ır. 

· t" ak ederek fuarımıza şeref vermek Bunu temin etmek üzere Münakale 
d. 1 İ • miyet, ileri bir görüıün ihtiyaçları· ış ır V kı:.l • . · f ·· b · 1 İhtiram içinde ın enen stıklal tedı"r. e il etımız_ın uar. munase et.ıy e 

na cevap vermektedir. marşı çalındıktan sonra belediye ve İran devleti 1935, 1938 seneleriyle devlet demır ve denız yolları tarıfc -
fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz Fuar iç turi~m hareketlerine bu sene değerli mallarını fuarımızda lerinde tatbik ettirdiği b~yü~ ~c.uz • Kısaca arzedeyim ki, mübadeleleri

mizin mühim bir kısmının dayandığı 
takas usulünün daha müsait şerait al
tında cereyanını temin etmek, ithala-

nutkunu söylemiş ve Ticaret vekili merke" olacak bir callibeyi haiz tethir ettirmektedirler. luklardan dolayı memnunıyetımızı ve 
Cezmi Erçin bu nutka çok mühim bir bulunmaktadır. Her köıesini gez- n·~ b" l şükranlarımızı tekrarlamak isterim. 

tı zorlaştıran prim yüksekliğine ma • duyanlardanız. Temenni ederiz ki, 
ni olacak şekilde ihracatla ithalat ara- kaybedenler kadar kazananların da ay 
sındaki ahenksizliğin önüne geçmek nı derecede zararlı olduklarını acı bir 
için fiyatlarımızla dış ~a~~~ ifyatları şekilde gösteren harbi umumi tecrü -
arasındaki .muv~zcn~.sızl~g.ı ~e~taraf besini tekrar insanlığa yaşatmamak 
edecek tedbırlerın muessırıye~ını te • irin milletlerin aklı selimi kifayet e-

. t ek e nihayet mlıhtelıf mem- :ı • • mın e m v .. . . decek ve sulh ıdealı galebe çalacak -
leketlerle olan ticari mubadelelerımı-
zi daha geniş prensiplerden mülhem tıt. 

k Aziz arkadaşlarım, ruhlarımıza in • 
olacak tar;:da süratle hare ete geçme-
si imkanlarını hazırlamak bugün üze- şirah vereceğine şüphe etmediğimiz 
rinde ehemiyetlc durduğumuz başlı - bu güzel eseri açarken, milli birlik 

· ve milli kudretimizin aziz timsali o-
ca mevzulardır. Memleketimız ıçın 

b lan Reisicümhurumuz Milli Şef İs • 
hayırlı bir mahiyet arzeden. u n:1e~ - met İnönü'ne içimizin bütün muhab 
zular üzerindeki alaka ve dıkkatımı -
zin ehemiyetini burada bir kere daha betiyle en yüksek bağlılık hislerimizi 

tazimlerimizle birlikte huzurunuzda 
tekrar etmeği bir vazife bilirim. 

ı tekrar etmek benim için hususi bir 
lzmir Fuarı bir ıulh ıembolüdür bahtiyarlıktır. 

Aziz yurttaşlarım, dünyanın her -
halde huzur ve sükGnun hasretini çek 
tiği şu sırada, milletleri sulh içinde 
işbirliği yaparken gösteren fuarın 
manzarasında derin bir inşirah men -
baı buluyorum. Fuar, "Yurtta sulh, 
cihanda sulh,. düsturumuzun tam bir 
tezahürüdür. Biz fuarın küçük mik -
yasta da olsa tebarüz ettirdiği sulh 
içinde işbirliği idealine samimiyetle 
inananlardan ve bu ihtiyacı hakikaten 

Cümhuriyet hükümetinin batında 
bulunan muhterem Başvekilimiz dok
tor Refik Saydam'ın fuara gösterdiği 
çok değerli alakadan dolayı kendile
rine şükranlarımı arzetmeği bir vazi
fe bilirim. 

Atatürk'ün muazzez hatırası önün
de eğilerek aziz milletimize refah ve 
saadet temennileri içinde dokuzuncu 
İzmir enternasyonal fuarını açıyo-

rum. 

b ıger. ecne _ı pa.vyon ar İzmir enternasyonal fuarını memle-
dim, büyük bir ha" duydum, u- k 
günkü hamle ve kudret aynı ıekil- ~9~5 te nımresmı !~. ı~~e f~arımıza ket içinde ve dışında tanımak ve fu· 

iştırak eden !taly. a hukumetı geçen rımıza i•tiraki arttırmak hususunda 
de devam ederae, ki edeceğine fÜp- d · b h :ı 
he yoktur, /"mir enternaıyonal lu- s:.n~. yaptır .. ıgı '?ad~n b~ sene ~a a gördüğümüz yüksek yardımlardan do 
arı yakın ıarkta olduğu kadar orta buyuk ve guzel bı~ bın~ ın~a .ettıre • layı siz kıymetli Ticaret Vekilimize 
Avrupa fuarlarına laik bir vaziye- rek fuarımızı zengı~le~tırmışt~r. .. ve İktısat ve Hariciye Vekillerimize 
te gelecektir.,, Geçen sene kuvetlı hır sanayı mues- bilhassa teşekkür ederim. 

Ticaret Vekilimiz, yarın ticaret o
dasında ihracatçıların yapacağı bir 
toplantıya reislik edecek, satış ve ih
racat işlerini konuşacak ve akşam ü -
zeri Manisa'ya giderek üzüm hayra -
mını açacak ve tekrar İzmir'e döne
rek Çarıamba günü Ege vapuriyle İs
tanbula gidecektir. 

Sabahattin SÖNMEZ 

lzmir - Avrupa telefonu 
dün işlemeğe başladı 
İzmir, 20 a.a. - İzmir ile Avrupa 

tehirleri arasında doğru telefon mü
kalemesi bugünden itibaren başlamış
tır. İzmir aboneleri, İstanbul üzerin
den telefon irtibatı mevcut avrupa şe 
birleriyle &örüıebileceklcrdir. 

sesesini göndermek suretiyle fuarı -
mızda ilk defa temsil edilen Alman
ya hükümeti de bu sene sergi sarayı
nın büyük bir kısmında geni§ bir ala
ka toplıyacak bir tethir yaptırmakta
dır. 

Belçika hükümeti iki senedenbcri 
iştidk ederek fuarımızı kıymetlen -
dirmektedir. 

Filistin geçen seneki pavyonunu 
daha güzel bir şekilde tanzim ettir -
miştir. 

Bu seneki ittidkler içinde Fransa
nın yaptırdığı bina ve tethir ettiği eı
ya zerafet ve gUzellikleriyle dikkati 
celbetmektedir. 

Yeni iştirakler araıında Romanya 
pavyonu alaka toplıyacak bir kıymet 
göstermektedir. 

Polonya pavyonu da zarif ıekliyle 
fuarımızı süslemektedir. 
lıtiriık eden yabancı devletlere 

teıekkür 
1939 İzmir enternas1onal fuarına 

Milli Şel'e tazim ve bağlılık 
Matbuatımızın, Anadolu Ajansının 

ve Ankara radyosunun bu bakımdan 
kıymetli hizmetlerini de teşekkürle 

anmak benim için bir borçtur. 
İzmir için ve bütün memleket için 

her suretle faydalar getiren bu en
ternasyonal fuarın yıldan yıla daha 
cazip, daha verimli olmasını yüksek 
himaye ve yardımlariyle mümkün kı
lan cumhuriyet hükürnetimize ve o -
nun muhterem Başvekili Dr. Refik 
Saydam'a kalbi minnetlerimizi tek
rarlarım. 

Muhterem Vekilimiz, tetkik buyu
racağınız 1939 İzmir Enternasyonal fu 
arı hakkında büyük Cümhurreisimiz 
sevgili Milli Şefimize izahat verirken 
aziz tahsiyetlerine daima en büyiık 
sevgiyle bağlanmış olan biz izmirlile· 
rin derin tazimat ve bağlılıklarımızı 
da lütfen arzetmenizi bilhassa rica c· 
derim. 



Kazalar 

Satıhk çam 

uı.:us 

da çalışmak üzere ayda (100) lira üc-ı ve bu ite benzer veya bir kaç işi mu· 
retle ehliyetnameli bir makiniste ih- vaffakiyetle başardığına dair bonser • 
tiyaç. vardır. Taliplerin Nizip beledi-ı visleri ve 939 yılına ait ticaret odasın 
yesine müracaat eylemeleri ilan olu - dan alırunıı vesika ibraz eylemesi. 
nur. (3814) 13777 Teklif mektuplarının kanunun ta -

E 1 k • k • ri fleri dairesinde noksansız ve kapalı 
e tfl tesısatı olarak 25 Eylül 939 pazartesi günü sa-

tom rug""' u İskilip Belediyesinden : at 13 çe kadar belediye encümenine Kira hk : 
İ N f V •1 posta ile veya elden verilmesi. -----burıunbey Alaram Devlet Or- skilip kasabasının a ıa eka e - ... 

T İhale 25 Eylül 939 pazartesi giınu · v k-1 ı k lrıan İ•letmesı· Revı·r Am·ırlı"g··ınden·. tincc tasdik.ti Hidro elekt.rik te.sisatı - . Kiralık daıre - e a et ere ya ın 
,. İskilip belediye binasında ve bclcdıye M · d N 9 d k 

... 1 .--:, Dursunbey devlet orman işlet- nın bent, dırek, su kulesı ce?.rı ?oru, encümeninde saat 14 de yapılacak - ısır sefaretı yanın a o. 4 a a-
"'1esı ıstasyon deposunda istifdc mev- kanal, santral ve transformator hına - loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
Cut "535" adet muadili .. 285.. metre . tarının "37760,, lira 80 kuruş bedeli ke tır. . 

1 
. r· d . . d 2490 mutfak havagazı - garajlı garaşsız. 

lllilc:ap (O 69) desimetre mikap çam tifli kısmı 11 ağustos 939 tarihinden Tahkp erın usu u.f aıresın .. e ~~aleye Tel: 2478 2567 
to • • • · "ba 45 .. ""dd ti k 1 f sayılı anunun tarı atına gore ı 

tnrugu açık arttırma ıle satılığ9(,Çı- ıtı .ren çun mu e e apa ı zar · ·r kleri itan olunur. Ucuz Kiralık daire - İki oda bir 
katıtrnıştır. usulıy_le eksı.ltmey~ çıkarıl~ıştır. ıştı a (6184/ 810) 13797 hollü müstakil daire görmek için Mal 

2 - Tomrukların ayrıvac baş kes · Tesısata aıt prOJC ve eksıltme fen • • tepe Bakkal Ramize, Fiat için Tele-
llle Payları mevcut ve kabukları soyul ni ~ukavele, ~artna~eler hülas~s~ ile flekfrik feSiSafl eksilfmeSI fon 1440 Fevziye 2957 
ırıuı olup ha · k b k orta kutur keşıf cetvellerı beş lıra mukabılınde 
ii cım a u suz l kT b ] a· · d ·ı 1 •• .. Li.dik Belediye Riyasetinden: Kiralık bahçeli, kaloriferli ev -zerinden hesaplanmıştır. s ı ıp e ~ ıyesın en 11.a e .. g~nu o -
. 3 - Tomruklara ait satış şartname- lan 25 eyliıl 939 pazartesı gunune ka- Nafıa vekaletince musaddak proje · Havuz bahçe kolay kullanışlı kat ka-

11 İstanbul, Ankara. Balıkesir orman dar ahn~r. . . lerinc göre kaza elektrik tesisatı bu loriferli. Bahçeli evlerde No: 22 de 
Çt\rirge .. d .. J"'kl . d D İsteklı olanlara posta ıle adresıne defa ag~ aç direklerin ayrılması suretiy 70 lira Tel: 2610 2992 
L mu ur u erın e ve ursun • 
uey revı· · 1• ~ • d ·· "l b·ı· gönderilir. le 45 gün müddetle ve kapalı zarf u-r amır ıgın e goru e ı ır. . . . . 1 Kiralık daireler - Yenişehirde Ve-

l'orn ki b h 'kAh Mezkur ışın muvakkat temınat ak- suliyle yeniden eksiltmeye konu muş ru arın e er metre mı a..,ı - . .. .. . kaletler karşısında su deposu arkasın 
11111 muhammen bedeli (13) lira (10) çesı olan Y.uzde yedı buçuk,. kuruş • tur. daki tepede Ersan apartmamn birın · 
lcuru•tu tan "2832 .. lıra 6 kuruştur. Muhammen bedeli: (16926) lira (15) 

:r r ci, ikinci katları, (dörder oda birer 4 t · kl"l . 7 5 kk Taliplerin ıhaleye iştirak edchilme- kurustur. 
- ste ı erın % . muva at pey . . . .. k . l • d 1. ( 36) hol, havagazı elektrik, su) kiralıktır. •kçeler· 1 23 8 939 b .. .. sı ıçın yuksek nafıa ve a etın en tas- Muval5kat teminat: ( 1269) ıra 

ıy e . . perşem e gunu . . . .k b · b İçindekilere müracaat. 3015 
ııaat ıs d D b . . r •. dıklı ehlıyet vesı ası ve u ışe enzer kuruştur. 
~Ürac tel u.r1~un el Y revır amır ıgıne bir veya bir kaç iş başardığına ait Eksiltmenin yapılacağı yer ve ta • Kiralık - 4 oda 1 hol Müstakil an-

aa arı ı an o unur. . . · · ·· d"f 
bonservıs ı le ve 939 yılına aıt tıcaret rih: ihale 9. 9. 939 tarihine musa 1 treli l inci kat . Yenişehir Adakale 

k (6098 
•
3744

) 
13695 odasından alınmış vesika ibraz eyle· cumartesi. gü~ü saat .12. de ~~dik be· sokak No. 18/ 1 Tel: 3753 3028 

omple kolye prız ve boru delme mesı. . 1 lediye daıresınde daımı cncumen hu-
Teklif mektuplarını kanuni tarıfle- zurunda yapılacaktır. . Kiralık - Yenişehir'de Kooperatif 

alih ahnacak ri dairesinde noksansız ve kapalı ola- Teklifler: 2490 sayılı kanunun tarı- şirketinin bakkal dükkanı 1 ·9·939 dan 
rak 25 eylül 939 pazartesi günü saat fatı dairesinde ihale günü s .. t 11 e ka- itibaren kiralıktır. İstiyenler hal 39 

Reisliğin • on üçe kadar İskilip belediye enciime dar imza mukabilinde belediyeye ver No. Kasap dükkanına müracaatları. d 
Adapazarı Belediye 

en: 

• 60 - 231 Adet 
" 80 = 600 
• 90 = 305 
• 100 = 242 
" 125 = 93 
" 150 = 35 
• 175 = 19 
~ 200 = 10 
• 225 = 27 
• 250 = 24 
• 275 = 18 
• 300 - 32 

.. 
" .. 
" .. 
" 
" .. 

nine posta ile veya elden verilmesi. miş bulunacaktır. . . . 3031 
İhale 25 Eylül 939 pazartesi günü Bu işe ait evrak ve p~oJele.r .~~retı Kiralık - Banyolu müstakil tek o· 

İskilip belediye binasında ve Beledi- Ladik belediyesinden ıstenıldıgınde da ve 2 ve 3 odalı daireler, Koopera 
ye encümeninde saat 14 de yapılacak- parasız olarak alınabilir. tif arkasında Yusuf Esendemir Ap 
tır. Taliplerin usulü dairesinde 2490 (3870) 13814 Saat 7 den 19 a telefon 2454. 3042 

sayılı kanunun tarifatına göre ihaleye 1 k Kiralık müstakil hane - 4 oda bir 
iştirak etmeleri ilan olunur. Harita yaphn aca hol mutfak banyo Maltepedc mü-

(6183 3809) l 3796 hendis Sabihanın evi. Müracaat yeri 
Develi Belediyesinden : 

Yüksek teve11ür ıebekesi 
yaphrdacak 

İskilip Belediyesinden 

Ankara belediyesinde ayar memuru 
Cafer İmrene (3074 

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

1636 İskilip elektrik tesisatının makine 
" }{olye kutuları ve miktarı yukarıda kısmı alçak ve yüksekt evettür şebe -
~ evzaf sairesi şartnamesinde yazılı kesinin 45115 lira 54 kurus bedel keşif 

~ d~ğu üzere Adapazarı belediyesi su 1i kısmı ıı ağustos 939 tarihinden iti-

Develi kasabasının 170 hektarlık 
meskfın ve gayrimeskun sahasının 
hali hazır haritalariyle bunu çevrele
yen 60 hektarlık araziyle 230 hektara 
varan sahanın 1/ 4000 mikyaslı mün
hanili takeometrelik hartasının alımı 
işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 
Bir defa içın JO Kuruş 
lkı defa içın 50 Kuruş 
Üç del• içın 70 Kuruş 
Dört defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. M escli, 
10 defa neşredilecek bir ilan ıçın 
140 kuruı alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak iızere her aatır, kelime 
aralarındaki boşluklar müsttana, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil • 
çük ilan 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuru$ •· 
lıntr. 
Kiıc;ük ılanların 120 harfi geçme· 
mesi lazımdır Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tibl 
dir. 

yakın, rus sefareti civarında. toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A· 
part. No. 3 2959 

Satılık apartman arsası ve ev 
Yenişehir sıhiye civarında. asfalt caıl 

dede, köşe başında geniş cepheli 8~~ 

metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, 
3059 2921 

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

2972 

Sacı/ık 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 
sefareti altında asfalt üzen 25 metre 
cephe ve 1800 M2 derinliğindeki arsa 
on bin liraya acele satılıktır. Saat 
12,30 dan 13,30 a kadar 3931 Tele mü-
racaa~ 2977 

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

e~ısatı için 1636 takım Buşakla Tij ve baren 45 gün müddetle kapalı zarf u
~ır tcferruatiyle birlikte komple ola· suliyle eksiltmeye konmuştur. Elek -

tak kolye priz ve ayrıca iki adet maa- trik tesisatına ait proje ve eksiltme 
efer bo ruat ru delme alatı kapalı zarf fenni mukavele şartnameleri hülasası 

İşin maktu bedeli 4600 liradır. 
Eksiltme 1 eylül 939 cuma günü sa

at 15 de Develi belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Kiralık oda _ Bir bay veya bayan Acele. satılık a.Partman --:- ~nk~ra 
için güzel bir oda kiralıktır. İsmet nın en ışlek yerınde bedelını~ y~zde 
İnönü caddesi Lozan alanı Emciler kırkı borç beş katlı ayda 220 lıra ırat 
soka&ı No. 71 re müracaat. (3095) lı bir apartmanlık arsalı Tel: 2406 

2995 
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saat 10 dan 12 ve 15 den 18 e kadar ad
liye sarayı karşısında kırtasiyeci bay 
İsmailden Bay Yusufa müracaatları. 

(3062) 

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

Satılık Radyo - 8 lambalı, az kul • 
]anılmış alınan marka bir radyo acele 
satılıktır. Necatibey Cod. No. 11, Ye-
nişehir. (3088) 

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

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

Satılık Motosiklet - Nisu marka 
az kullanılmış olarak satılıktır. Jan -
darma 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 

(3121) 

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

iş verenler : 

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

(3014) 

Aranıyor - Kırtasiye işlerinden 

anlıyan tezgahtar bir kız arıyorum A
tatürk bulvarı And apartmanı altın • 
da Sargut Ticaret evine müracaatları. 
Telefon: 3997 (3086) ~•llliylc münakasaya konulmuştur. t keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 

tı~le tarihi 18 Eyl~l 1939 pazartesi gü- İskilip belediyesinden ihale günü o· 
u laat on beştedır. lan 25 Eylül 939 pazartesi gününe ka-

... .. ~Uhammen bedeli 9986 lira ve temi- dar alınır. İstekli olanlara posta ile 
~ - ...... ı.ı ... ~ .. 1 • ?4" ,. ~· . • ~11 1 • • • rıa 1 '"'4<- • " ,,.:ın, ,.. , -·-- -~- ..l ..... . 1 •• ,., G'? , ,,.,.. , ,,." n"111-

d' 2 a tafsilat almak isteyenler bele vakkat teminat akçesi olan 3383 lira 

1:;eden. §artnamesini talep edebil_ir - 66 kuruştur. Taliplerin ihaleye itti • 
ltıe. ;alıp ola~l~~ın a~tı~a v~ eksılt - rak edebilmeleri için yüksek nafıa 

Muvakkat teminat 345 liradır. 
Eksiltmeye iştirik edeceklerin vak· 

tinde belediyeler imar heyetinden it
tirak vesikası almaları lazımdır. 

Şartnameler Develi belediyesinden 
v f' A.nkarada belediyeler imar heye -
tinden parasız olarak alınabilir. 

Kiralık - Yeniıehirde vekiletler 
karşısında Konur sokakta 9 2 kapı 

No.lu müstakil üç odalı bir daire ta -
lipkrin Ycniha1 No. t\ de ve Tel 236~ 

Acele satılık arsalar - Maltepede . -ı:ezgahtar - Bir Bay ve Bayana 
asfalta çok yakın manzaralı geniş cep ıhtıyaç va~dır. Arzu edenler Banka • 
heli 500 . 800 metre ebadında her par- lar caddcsı YILDIZ KIRTASİYE 
seli maktuan 2000 _ 2500 Tel: 2406 mağazasına müracaatları. (3105) 

anunu hukumlerı daıresınde mu- vekaletinden tasdikli ehliyet vesikası 

Taliplerin tayin edilen gilnde bele
diyede bulunmaları ilin olunur. 

(6286/3867) 13824 
ayyen vaktinden bir saat evci teklif 
~~up~ını Adapuuıbdedi~ e~ -------------------------------

cıırn•ttine göndermeleri ilin olunur. Sa t'ı l ık 
(6069/ 3717) 13718 tarla 

milracaatlan. (3099) 

Kiralık ve satılık köşk Güven ma
hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile-
bilir. Tel: 1830 (3106) 

Kiralık - Yeniıehir Ataç sokak 

29H 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da yapılmakta o]an gençlik parka ve 
Ankara'nın her tarafına nazır 4 tarafı 
açık inşaatlı M 2-3 lira Tel : 2406 

2997 

No. 24 3 oda ve müştemilatlı gayet Satılık apartmanlar - Atatürk bul

Aranıyor - Büyük makinede çalışa 
bilecek iyi bir matbaa makinistine ih
tiyaç vardır. Taliplerin Mehmet İh • 
san matbaasına müracaatları. (3119 

Eczacı aranıyor 
Boyabat Belediyesinden : 

İçel Defterdarlığından 
bedeli 

İş arayanlar: 
kullanışlı daire kiralıktır. Telefon varı Maltepe Selinik caddesi ve sair --------

Belediyemizin iki üç bin liralık 
ltıuaıecesi mevcut bulunan bir eczane,. 

1 vardır. Bu eczane satılıktır. Ortak 
da kabul edilir. 
Aynı zamanda belediye bütçesinden 

'eksen lira ücret verilmek suretiyle 
de. diplomalı bir eczacı ile teşriki me
laıyc imkan vardır. 
Anlaşmalc: isteyen eczacılann Bo -

rahat belediyesine tahriren müracaat
arı ilan olunur_ 

(6157 3174) 13766 

Arteziyen kuyusu aramı 
ameliyesi 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
kaaat>anın muhtelif yerlerinde ar

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

Harta ve imar plônı 
yaptırılacak 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
kasabanın meskOn ve gayri mes -

kiın tahminen altmış hektarlık kıs · 
1tıında harita ve imar pl5nı yaptırıla
tagından bu harita ve planın kaça çı
kacağı hakkında mahallinde keşif ya
l> cak bir mühendis veya salahiyetli 
fen memurunun bu işe ait teklif mek
tuplarının şerefli Koçhisar belediye -
8•ne göndermeleri ilan olunur. 

(3819) 13773 

Elektrik tesisata 

yaptırılacak 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık 

kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri -
leceğinden keşif bedelini yapmak Ü • 
Zere iste1'-lilerin teklif mektuplarının 

Ş1:refli Koçhisar belediyesine gönder
llleleri ilan olunur. 

(3820) 13774 

Bir makinist aranıyor 

Kazası Mahallesi Mevkii 

Mersin Nusratiye Orta okul 
caddesi 

Miktarı Muhammeni Hududu 
Cinsi M. M Lira 

Tarla 20227 (8091) Doğusu yol kuzeyi 
Marta Nadir tarlası 
batısı Saba Nadir 
bahçesi ile itbu tar
la arasındaki ıu har 
kı gimalen muallim 
Tevfik ve Hasan ve 
Nuri arsalariyle. 

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

Amerikan bezi ah nacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden : 

Cinsi ve Muhammen fiyatı Muvakkat teminat 
miktarı 

Amerikan bezi 5.000 
metre 

Lira Lira 

1150 86.25 

İhale tarihi 

25.8.939 ıaat 15 

Hastanemizin 939 malı yılı ihtiyacı olan 5.000 metre Amerikan bezinin 
ihale günü olan 16. 8. 939 tarihinde talip zuhur etmediğinden, 25. 8. 939 cu
martesi günii ihalesi yapılmak ilzere on gün uzatılmıştır. 

Taliplerin mezkur günde hastanemizde müteşekkil komisyona müraca-
atları. (3953) 13924 

1751 (3111) her yerde yüksek kiralı okazyon aprt 

Kiralık daire - 3 oda, hol müstakil 
kapılı bir küçük oda, kullanışlı, kon

man ve evler Tel: 2406 Bayram C. No. 
1 2998 

forlu. Demirtepe Ekonomi sokak No. Satılık 7 parça arsa - Y. şehirde 
10 - 45 lira. (3118) inhisarlar vekaleti karşısı, blok inşa • 
Kiralık - Yenişehirde Selanik cad- at için 370 ili 590 M3 arsalar. Her gün 

desinde No. sı de 5 oda, hizmetçi oda- 8 · 9,5 arasında Tel: 2385 3001 

sı, banyo, balkon, bahçe içinde, büyük 
daire. Telefon: 2953. (3126) 

Satılık apartman - Yenişehir su de 
posu arkasında iyi irat getirir, geçen 

Kiralık - 5, 3, 2 odalı daireler 40 sene yapılan apartman satılıktır. Ban 
25, 22 lira aylık kira ile Cebeci Top _ kaya beş bin küsür lira borçludur. Sa
raklık Mev. 153 No. Halim bey Ap. nayi caddesinde komisyoncu lsmaile 
Tel: 3313 (3128) müracaat. Telefon: 1953 3016 

Kiralık daireler - Yenişehir Yük -
sel cadesi nihayetinde İçel sokağında 
manzara ve havası güzel sekiz daireli 
bir apartmanın inşaatı bitmek üzere
dir. Kiralar her keseye elveritlidir. İ
çinde mal sahibi M. Atamana müraca-
at. (3129) 

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

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

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

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

Adres: Beyoğlu posta kutusu No. 
2029 (3066) 

Hususi ders - J?erlin yüksek mb • 
hendis mektebinden bir talebe Ri • 
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
11 re. (3070?) 

1§ arıyor - İyi almanca bilen ağır 
sanayide tecrübeli makine mühendisi 
250 lira ücretle iş arıyor. Ulus M. M. 
rumuzuna müracaat. (3085) Kiralık mobilyalı oda - Terhin. tes 

hin, kahvaltı ve yemekte verilir. Ge -
niş, havadar Tuna caddesi. Ölçerler 
sokak No. 2 kat l Y. ıehir. (3130) 

1435 Nazif. (3037) 
lş arıyor - Fransızca ve Türkçeye 

Acele satılık kamyon - Uzun şase bihakkın vakıf tecrübeli bir müter -
1 Şevrolet kamyonu faal vaziyette a cim, icabında seyahat da yapmak şar
cele satılıktır. Tel: 1114 tiyle iş arıyor. Ankara P. K. 69 za mü 

Sat1hk : 

1 

Acele vıo ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B. M. meclisi binasına pek 

Adres. Ahmet Erkmen. 
(3040) 

racaat. (3102) 

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

Röntken malzemesi alınacak 

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

3043 

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

lkmale kalan talebeler • Usulü ted
rise vakıf, tecrübeli muallimler mari
fetiyle, lisan: (İngilizce, Fransızc"'
Almanca) riyaziye ve diğer dersler -
den ıüratle yetiştirilir. Ulusta Zd ru
muzuna mektupla müracaat. (3120) 

Ankara Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : 

Cins ve miktarı · 

1 - 180. Kv lık tevettüre dayanan, 
şuadan ve elektrik çarpmasından mah 
fuz derin tedavi statifi. Ampul mah 
fazaaı porselenden, 6. metre kablo. 
Yağ soğutma tertibatı ve elektrikli 
süzgeç sigortası tertibatı olacaktır.) 

2 - Cift cam cidarlı derin tedavi 
ampulu: 200. Kv. tik bir tane ) 

3 - Tedavi Tübüsleri komple. ) 
4 - Tedavi filitreleri komple. ) 

Muhammen bedeli 

3500 lira 

Muvakkat teminatı 

• 

262 lira, 50 kuruş. 

İhale tarihi 

23. 8. 939 çarpmba 
saat 14.00 

1 - Hastaneye lüzumu olan, yukarıda müfredatı yazılı dört kalem röntgen malzemesi açık eksiltmeye ko 
nulmuştur .• 

2 - Talipler ihale günü muvakkatteminatlariyle birlikte, hastanede müteıekkil komisyona müracaat etme 
leri. 

(3601) 13580 

caat. 3044 

Satılık Motosiklet - Ariyel marka 
Tip Sipesyal eyi kullanılmış motosik
let satılıktır. Motörü görmek istiyen
ler her giln saat 17,5 tan sonra Ulus 
matbaası veznedan Rahmiye müraca-
at etainler. 3050 

Satılık arsa - Hamamönü Sakar 
ya mahallesi 933 ada 1 parselde cephe
si 29 metre Yeniıehir asfaltına, yeni 

Aranıyor : 

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

açılan sokağa 27 metre, Hamamönü Depo aranıyor - Uluı meydanına 
cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu yakın depo yapmağa müsati bir yer 
837 metre murabbaı ve iki ev inpsı kiralanacaktır. Ulus mC"ydanında Yıl· 

na müsait ar .. aatıhktır. Muhammen dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 
'oecleli 7000 llradıJ. Taliplerla ller ,oıa 1847 (3131) 
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Pres tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 5 adet pres 

tezgahı ile bir adet saç kıvırma maki
nası satın alınacaktır. Muhammen be
deli (34.600) lira olup ilk teminat mik 
tarı 2595 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24. 8. 
939 perşembe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi 175 kuruş mukabi -
!inde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 

muayyen saatten bir saat eveline ka -
dar komisyona makbuz mukabili ver -
meleri lazımdır. (2780) 

12778 

Demir tel allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3150 lira olan 150 kilometre demir tel 
ile 3000 tane fincan açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2. 9. 939 cumartesi 
gün sat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 236 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş 
lerle iştigal ettiklerine dair ticaret o
dasından alacakları vesikalarla birlik
te muayyen gün ve saatte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala 
rı. (3843) 13806 

Bir er pavyonu ve 
cephanelik yaptmlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - İzmirde bir er pavyonu ve iki 
cephaneliğe muayyen günde talip zu
hur etmemiş olduğundan yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 38.261.22 lira olup ilk te
minat miktarı 2870 liradır. 

ı - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.9.939 
salı saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve planları 195 
kuruş mukabilinde alınabilir. . 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 Uncu 
maddelerinde yazıJı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(3879 ) 13829 

250 Ton sömikok ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı 250 ton sömikok kapalı zarf ile 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 6125 lira olup ilk teminat mik 
tarı 460 liradır. 

2 _ Kapalı zarfla eksiltm;si 5. 9. 

939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları -
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(3880) 13830 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (305) üç yüz beş kuruş olan 
( 44.000) kırk dört bin metre kaputluk 
kumaş kapali zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (7960) yedi bin do
kuz yüz altmış liradır. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi (675) altı 
yüz yetmiş beş kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı-

nabilir. 
s _ Eksiltmeye gireceiderin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü n:ad
delerinde gösterilen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3936) 13920 

Muhtelif muhabere malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
1 _ (90 ağır kablo arka tezkeresı, 

(100) çevirecek kolu, 800 ağır. kablo 
dolabı ve 100 kablo askı tertıbatın· 
d ) ibaret dört kalem muhabere mal
z=~esi kapalı zarfla eksiltmeye kon-

muştur. .1 f" tı 
2 _ Hepsine tahmin edı en ıy~ 

11699 lira olup ilk teminatı ~77 lıra 
Şartnamesi :Komısyonda 45 kuruştur. 

görülür. 
3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeğe gireceklerin kanu

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair Ticaret Odasından alacakları ve
sikalarla birlikte zarflarını ihale saa
tinden behemehal bir saat eveline ka 
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3940) 13921 

Dizel motoru gurubu safin 

ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 300 beygirlik dizel motörü gru

bu kapalı zarfla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 17.200 on yedi bin iki 
yüz lira olup ilk teminat miktarı 1290 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 9. 10. 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir
likte ilk teminat ve teklif mektupla
rını muayyen saatten bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(3970) 13928 

Dizel motoru komple 

anamili oltnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 300 beygirlik dizel motörü için 

bir adet komple anamili açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3173 lira olup ilk te
minat miktarı 288 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 11. 9. 939 pa-

A 

Levazım Amirliği 

Arpa ahnacak· 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakırdaki kor merkez 

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

2 - Eksiltmesi 4 Eylül 939 pa -
zartesi günü saat 10 da Diyarbakırda 
kor LV. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
kanunun 32 inci maddesine uygun o
larak eksiltme saatinden nihayet bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
leri ilan olunur. (3748) 13699 

30 ton kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 7. 8. 939 tarihinde eksiltmeden 
pazarlığı yapılan 30 ton kuru fasulya
nın beher kilosuna verilen fiyat amir
lıkçe pahalı görüldüğünden bir ay i
çinde pzarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 25. 8. 939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

Tahmin bedeli 4500 lira ilk temina
tı 337 lira 50 kuruştur. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanuna 
göre istenilen belgeler ile birlikte An 
kara Lv. amirliği satın alma koimsyo
nuna gelmeleri. 

(3756) 13762 

Pazarhkla el ahnacak 
zartesi günü saat 11 de vekalet satın Ankara Levazım Amirliği Satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Alma Komisyonundan : 

3 - Şartnamesi her gün komisyon-
da görülebilir. 1 - Karamandaki kıtaatın senelik 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü ihtiyacı olan 100 ton sığır veya ke_çi 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte etinin 16. 8. 939 günü yapılan kapalı 
ilk teminat mektup veya makbuzla- zarfla eksiltmesinde talip çıkmadığın
riyle birlikte muayyen saatte komis- dan 16. 8. 939 çarşamba gününden iti-
yonda bulunmaları. haren bir ay içinde pazarlığa bırakıl-

(3971) 13929 1 mıştır. 
--------------- 2 - İlk pazarlık 28. 8. 939 pazartesi 

Benzin ve yağ alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma Komisyonund~n : 

ı - Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ıhtıyacı ~çın aşag~

da miktar muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı benzın ve yag

lar kapalı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 
ı - İhale 28-8-939 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ça-

nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. • . 
3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve 939 senesı tı

caret vesikaları ve muvakkat teminat akçeleri ile birlikte ihale saatından 
bir saat evvel iç ve dış zarflar mühürlü olduğu halde komisyona makbuz 

mukabilinde teslim etmeleri. 
4 - Fenni evsafları Ankara İstanbul, ve İzmir Lv. amirlikleri Sa. Al. 

Ko. lukları ile Ç. Kale. Müs. Mev. Satın alma komisyonunda görülebilir. 
Postadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 

5 - Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmelerdedir. (3650) 13670 

Muvakkat 
Muhammen bedeli Tutarı Teminatı 

Cinsi Kilo Kr. Lira Lira Kr. Saati 

Benzin 200000 23 46000 3450 00 11 de 

Vakumyağı 20000 35 7000 
1750 .. 

Valvalin 5000 35 

8750 656 25 17 de 

Yulaf satın alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Tutarı Miktarı M. Teminatı İhale İhale 

Teslim yeri Lira Ton Lira tarihi saati 

Pınarhisar Tp. A. 43500 870 3263 5 eylül 939 16 

Demirköy Hd. A. 9915 168 744 .. .. .. 16,30 

ı _ Yukarda teslim mahalli miktarı, tutarı, ilk teminatı, ihale tarih ve 

saati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usuliyle ~ı~lık ~ul~f ~atın alın~
cağı ve ihalesinin 7-8-939 pazartesi günü yapılacağı ılan edılmış ıse de tahp 
zuhur etmemiştir. Tekrar ihalesi yukarda gösterildiği üzere 5 eylül 939 salı 

gününe bırakılmıştır. 
2 - Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlarında 

Vizede askeri tüm satınalma komisyonuna müracaatları. 
4 - Taliplerin bildirilen ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını komisyona vermeleri. (3786) 13734 

Sade yağı almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, 
muhammen bedel ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve saatleri yazılı 
iaşe maddesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. . 

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

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

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

Cinsi 
Sadeyağı 

Muhammen (3856) 13819 

miktar bedeli İlk T e. 
Kilo Lira K. Lira K. İhale günü 

14400 15120 00 1134 00 2 Ey. 939 cumartesi 
saat şekli 

11 K. zarf 

günü saat 14 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi Konyada Lv. amir

liği ve Ankara, İstanbul Lv. amirlik
leri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler şartnameyi komisyonda göre
bilirler. 

4 - Muhammen tutarı 20.000 lira 
olup ilk teminatı 1875 liradır. 

5 - İsteklilerin 28. 8. 939 pazartesi 
günü saat 14 de Konya Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (3976) 13930 

Pazarhkla sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 27400 kilo sade yağın 15. 
8. 939 günü yapılan kapalı zarfla ek
siltmesinde teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden 15. 8. 939 salı günün
den itibaren bir ay içinde pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesi Konyada Lv. amir
liği ve Ankara, İstanbul Lv. amirlik
leri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler şartnameyi komisyonda göre
bilirler. 

3 - İlk pazarlık 25. 8. g39 cuma 
günü saat 14 dedir. 

4 - Muhammen tutarı 30140 lira 
olup ilk teminatı 2826 lira 69 kuruş
tur. 

5 - İsteklilerin 25. 8. 939 cuma gü
nü saat 14 de Konya Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3977) 13931 

Karyola ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Su borusundan altlı ve üstlü (2230) 
karyola alınacaktır. Kapalı zarfla ek
siltmesi 5. 8. 939 salı günü saat 14.30 
da Tophanede amirlik satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Beherinin tahmin bedeli yirmi iki 
buçuk liradır. Hepsinin ilk teminatı 
(3758) lira 75 kuruştur. İşbu karyo
lalar beş partiye ayrılarak her partı 
di:ırt yüz elli ila 500 karyola olarak 
ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin 
ilk teminatı (1293) lira 75 kuruştur 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarla be
raber teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evci komisyona verme-
leri. (3978) 13932 

Sığır eti alınacak 
& ' • ., • 't·=-· ,. 

Alma Komisyonundan : .-

Karamandaki kıtaatın senelik ihti 
yacı olan (100.000) kilo sğır eti veya 
keçi etinin 16. 8. 939 günü yapılan ka 
palı zarfla eksiltmesinde talip zuh~ 
etmediğinden 16. 8. 939 çarşamba gu 
nünden itibaren bir ay içinde pazarlı 
ğa bırakılmıştır. İlk pazarlık 28. 8. 939 
pazartesi günü saat 15 de ya~ıl~c~~ 
tır. Şartnamesi Konyada Lv. amırlıg 
ve İstanbul Ankara Lv. amirlikleri sa 
tın alma komisyonlarındadır. İstekli 
ler şartnameyi komisyonda görebilir 

-

-
r 
-
-
-
i 
-
-
. 

ler. 
Muhammen tutarı (25.000) liradır 

İlk teminatı (2343) liradır. 
İstekliler 28. 8. 939 pazartesi gün 

saat 15 de Konya Lv. amirliği satı 

alma komisyonunda bulunmaları. 
(3979) 13933 

Adliye Vekôleti 

Kamyonet al.nacak 
Adliye Vekaletinden : 

Ü 

n 

t-
1 - İstanbulda adli tıp işleri umum 

müdürlüğüne teslim kaydiyle ve şar 
namesindeki evsafa göre bir adet öl 
ve deli nakline mahsus kamyonet ek 

Ü 

-
siltme suretiyle alınacaktır. 

ir 2 - Eksiltme Ankara: Yenişeh 
temyiz mahkemesi binasında ad~~~ 
Vekaleti levazım ve daire müdürlug 
odasında toplanacak komisyon tara 

e 
Ü 

-
fından yapılacaktır. 

3 - Alınacak tahmin edilen bede -
1i 2620 liradır. -

o-
4 - Eksiltmeye iştirak edecekv ta 

!iplerin tiahmini bedelinin %7,5 gu 
lan 196,50 lira muvakkat temin~t 
mabuzu mal sandığına tevdi olun ~ 
ğunu mübeyyin makbuz veya ba~. 
mektubu ile birlikte komisyona mu 

ın 

-
a 

-
racaatları. a 

s - Eksiltme günü 28-8-1939 P -
zartesi günü saat 15 dedir. 

da 
T 1. 1 tnameyi Ankara 6 - a ıp er şar .. v .. 

vekalet levazım ve daire müdü_rlug~ 
den İstanbulda adli tıp işlen um 
müdürlüğünden her zaman parasız 

n-
m 
o-

larak alabilirler. 
(3760) 04 137 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Adliyesi Satan Alma K o 

misyonundan : 
ı - Ankara adliyesi ağır cezama 

kemesi salonu Ankara Nafiasının Y 
mış olduğu keşfine göre değiştiril 

h-
ap 
e -

cektir. . 
2 - Muhammen bedeli 3222 lıra 

kuruştur. Üç bin iki yüz yirmi iki h 

72 . -

ra yetmiş iki kuruştur. vili teminat olarak kabul olunur. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 242 4 - İhalesi 22. 8. 939 salı günii 

liradır. İki yüz kırk iki liradır. at 15 tedir. Buna ait şartname ınii~ 
4 - Eksiltme 25 ağustos 939 cuma 

1 
seseden bedelsiz olarak verilir. 

günü saat 15 de Ankara Adliyesinde 5 - 2490 sayılı kanunda yazılı ~ 
toplanacak satın alma komisyonunda lan haiz olan isteklilerin tayin edı 
yapılacaktır. gün ve saatte Ziraat Vekaleti mu 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi; be direktörlüğünde toplanacak 0 

keşif evrakı ve yapılacak işin krokisi komisyona müracaat etmeleri. 
Ankara C. Müddeiumumiliğinde gö- (3600) 13566 
rülebilir ve izahat alınabilir. 

(3945) 13923 

-Nafia ·~ vekôteti ,..-
. ' . . . " .... 

Telgraf ve bağ teli alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

A 
16-9-939 cumartesi günü saat 11 de 
nkara'da Nafıa Vekaleti binası için

malzeme müdürlüğü odasında top
an malzeme eksiltme komisyonun -

de 
la 
da 3009,40 lira muhammen bedelli 20 

n telgraf ve 50 kilo bağ telinin ka: 
lı zarf usulü ile eksiltmesi yapıla -
ktır. 

to 
pa 
ca 

be 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
delsiz olarak malzeme müdürlüğün 
n alınabilir. de 
Muvakkat teminat 225 lira 71 ku -
ştur. ru 

m 
İsteklilerin teklif mektuplarını 
uvakkat teminat ve şartnamesinde 
zıh vesaik ile birlikte aynı gün sa-
10 a kadar mezkur komisyona mak
z mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

ya 
a• 
bu 

(3424) 13427 

1 

Yerli kok kömürü alınacak 

le 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

ti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

si 
Umum müdiırlük kaloriferler daire
için açık eksiltme ile yetmiş be~ 

n yerli kok kömürü satın alınacak -
r. Beher ton için tahmin edilen be
eli yirmi altı (26) lira ve muvakkat 
minatı yüz kırk altı (146) lira yir • 
i beş (25) kuruştur. Açık eksiltme 
. Ağustos 1939 pazartesi günü saat 

to 
tı 

d 
te 
m 
28 
11 de umum müdü~lük satın alma ko

isyonunda yapılacaktır. Şartname • 
ni görmek isteyenlerin ayniyat mu
asibi mesu111üğüne müracaatları • 

m 
si 
h 

(3732) 13684 

. ' 

Ziraat Vekôleti 

Kömür ahnacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

e Seroloji Müessesesi Direktörlü
ünden : 

v 
ğ 

1 - Müessese ihtiyacı için 80 ton 
erli antrasit kömürü açık eksiltme -
e konulmuştur. 

y 
y 

2 - Tahmin bedeli 2080 liradır. 

b 
v 

3 _Muvakkat teminat 156 lira olup 
anka mektubu veya vezne makbuzu 
e devletçe kabule şayan hazine tah-

A~keri ·fabrika·l~f : 
..r: .. •~.· , ..... , ~····.~~~ i_...,.,:ı; .·V.··~ 

Klnkkalede yaphnlacak inıaz 
Askeri Fabrikalar 

dürlüğü Merkez Satın 
misyonundan : 

Keşif bedeli (1468) (38) 

yukarıda yazılı inşaat askeri fabrİ 
lar umum müdürlüğü merkez satını 
ma komisyonunca 1-9-1939 cuma g: 
nü saat 14 de açık eksiltme ile ihB-' 
edilecektir. Şartname (8) kuruş rntı 
kabilinde komisyondan verilir. Talı, 
!erin muvakkat teminat olan (110) 
ra (13) kuruş ve 2490 numaralı ka11· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesailı 
muayyen gün ve saatte komisyof. 
müracaatları. (3893) ı3S' 

. -
:· Ankarcl BelediY.esi 

... ~11ı1--· .. • .. ..i1ı:ı...:.· 

Otomobil lôstiği 

satılacak 

Ankara Belediyesinden 

Adet 
310 adet bezi çıkmamış dış Iasti1' 
210 adet bezi çıkmış dıs lastik. 
108 adet tamam iç lastik. 
150 kilo parça iç Histik. 

1 - Yukarıda yazılı dört kalerrı j! 
timale gayri salih otobüs Iastiği s! 
tılmak üzere on beş gün müddetle ' 
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4465) Jı 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (335) lirS 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için ııe 
gün encümen kalemine ve lastikl~· 
görmek için de otobüs işleri müdil 
lüğüne ve isteklilerin de 2.9.939 si 
günü saat 10.30 da belediye encuıııt 
-=-- -::----.. 1-- ~.Ol:JC-"":\. 1~'1"" 

Çimento ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen işleri için 15 ton Yunı:. 
marka çimento pazarlıkla almaca~ 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 415.50 lir' 
dır. 

3 - Teminatı 31,13 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiye11 

terin her gün encümen kalemine ,·t 
isteklilerin de 25. 8. 939 cuma gün~ 
saat on buçukta belediye encümenill 
müracaatları. (3944) 13922 

Evli bağ taksitle satılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Cinsi miktarı Kapı Muham. bedeli Muvak. te. 
M. 2 No. Lira Kr. Lira 

Büyük Esat bağ hane 8416 7 1200 90 
Hududu 

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

1 - Yukarıda evsafı yazılı evli bağın mülkiyeti açık arttırmaya konul' 
muştur. 

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

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

4 - İsteklilerin adı geçen günde yukarıda miktarı yazılı teminat mak' 
buzu mukabilinde komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görınel: 
ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müra' 
caatları. (3865) 13820 

Muhtelif otomobiller 
satılacak 

Ankara Defterdarlığından : 

C i n s i 
Radyo ve kalörifer teşki 
latlı otomobil 
Cenaze otomobili 
Hasta arabası 
Kamyonet 

M. bedeli 
markası Lira Kr. Motör No. 
Desoto 500 17519 

Benz 75 
citruen 100 
Fort 30 

33860 
1100 

2240264 

M. teminat 
Lira Kr. 
37 50 

5 63 
7 50 
ı 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ihaleleri yapılma\: 
Üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 1.9.1939 tarihinde saat 15 de Ankara defterdarlığında topla' 
nacak satış komisyonunda yapıl~caktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen gunde yukarıda miktarı yazılı muvakkat te' 

minat makbuzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi 
görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüıı' 
müracaatları. (3866) 13821 
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Ankara Valiliği · 1 

~hiplerinin iami a~ğıda gösterilmiş· 
tır. 

iıtida ile müracaat ederek, bu işe ait 1 le Ankarada idare binasında satın a • 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle lınacaktır. 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Valiıliğinden : 

Etimesğut yatı okuluna (180) ton 
IÖmikok kömürü 25 lira 50 kurustan 
(4590) lira, 8000 kilo meşe odun~ 2 
kuruş 25 santimden (180) lira, (7000) 
kilo gürgen odunu 2 kuruş 25 santim
den (157) lira (50) kuruş, (500) kilo 
lbeşe kömürü 6 kuruştan (30) lira ve 
200 kilo çıra 6 kuruştan (12) lira ki 
Ceman (4969) lira (50) kuruşluk mah
rukat açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üze 
re her gün kültür direktörlüğüne ve 
ihale günü olan 31. VIII. 1939 pcr -
ıembe günü saat 15 de ve% 7,5 muvak 
Irat teminat akçesini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en · 
tümenine müracaatları. 

(3839) 13802 

Alôkadarlara 
~nkara Vilayetinden : 

Ankara - Irmak fidanlığının tevsi'i 
ınaksadiyle Ziraat Vekaletince istim -
llkine lQzum görülen arazinin mena
fii umumiye için olduğuna Ankara vi
layeti idare heyetince karar verilmiş 
\'e bu araziye takdir olunan kıymetle 

P. T. ve T. Md. . 

Tôlik halkası 
ah nacak 

P. T. T. 
den: 

Umum Müdürlüğün-

l - İdare ihtiyacı için yüz bin 
(100.000) adet talik halkası açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (üç bin), mu
\'akkat teminat (225) lira olup eksilt
mesi 9 teşrinievel 939 pazartesi günü 
laat (16) da Ankarada P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

1 - Ahmet paşa kızı Seniha Ka
vaklıya ait arazinin krokisinde gös -
terildiği Uzere 12/ 13,14,16, 17, 18,24, 2S 
27, 28, 30, 31, 32 numaralı parsellerde
ki arazinin beher metre murabbaına 
beş buçuk kuruş A. harfiyle gösteri -
len arazinin metre murabbaına iki ku
ruş 10 para ve B. C. harfleriyle göste
rilen mahallerinde metre murabbaına 
50 santim ve mevcut binalarla mevcut 
meyva ağaçlarına ve arap değirmen 
bina ve enkazına da 2222 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

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

3 - İstimlak edilen araziye takdir 
olunan kıymetle eshabı emlakin esa
misi yukarıda gösterilmiştir. Takdir 
olunan bedeli kabul ettikleri takdirde 
takrir vererek bedelini almaları için 
on beş gün zarfında Ankara vilayeti 
fidanlık müdürlüğüne müracaat eyle
meleri, kabul etmedikleri halde mena
fii umumiye istimlılk kararnamesi hü
kümleri dairesinde takdir edilen kıy-
metin % 20 fazlasiyle istimlak bedeli 
Ziraat Bankasına yatırılmak suretiyle 
araziye vaziyet edileceği ve bir itiraz
ları olduğu takdirde eshabı emlakin 
gene bu müddet zarfında Ankara be
lediyesı. :-eisliğine müracaat eyleme -
leri lüzumu ilıln olunur. 

(3872) 13825 

$ose Ye menfez yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara • Gerede yolunun 103 + 
800 - 126 + 800 üncü kilometreleri 
arasında yapılacak şose ve menfez 
inşaatının eksiltmesi 17. 8. 939 per
şembe günü ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip zuhur etmediğinden 
şartnam..: ve keşifde tadilat yapılmak 
suretiyle mezkür iş artırma eksiltme 
ve ihale kanununun 40 ıncı maddesi 
mucibince 7. 9. 939 perşembe günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere, yeniden kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuş
tur. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
4.1.C~a T'=ya banka teminat mektu

- biyle kanunt vesikalarını ve teklifle
tlni t-.imilcn mezkur gün ve saatte o 
·· ~ . ..... .,, J "" ..... ·--· -· ----· .. ..a ..... _ı .. ı ..... ~•-.-

Keşif bedeli (161940) lira (44) ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 
kuruştur. ,.._ ... _ ._ ....... _ .. ..... ·-•· •• • •••..., '•·- ~1uı. aa .. a 1 

Ynıyat fubesı mudurluklerınden be- en az 8 gün evel vilayet makamına 

birlikte yukarıda adı geçen günde sa- Bu işe girmek isteyenlerin (7750) 
at (14) de kadar daimi encümen reis- liralık muvakkat teminat ile kanunun 
liğine vermeleri. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi (405) aynı gün saat 14.30 za kadar komis -
kuruş mukabilinde Nafıa müdürlü- yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
ğünden alabilecekleri. Şartnameler 650 kuruşa Ankara ve 

(3956) 13925 Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

Paza~hkla sulama tesisall 
raptmlacak 

Ankara Valiliğinden 

Hipodromda yapılacak sulama tesi
satının ihalesi 14. 8. 939 da yapılmak 
üzere açık eksiltmeğe konulmuş ise 
de, talip zuhur etmediğinden dolayı 
mezkür tesisat işi artırma eksiltme ve 
ihale kanununun 40 ıncı maddesinin 
son fıkrası mucibince 14. 8. 939 tari
hinden itibaren vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 6104 lira 85 kuruştan 
ibaret olan bu iş için 457 lira 87 kuruş 
luk teminat mektubu veya makbuzu, 
ticaret odası vesikası ve Nafıa müdür 
lüğünc!en alacakları ehliyet vesikala
riyle birlikte her pazartesi ve perşem
be günleri saat 15 de daimi encümene 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile-
cekleri. (3966) 13927 

. D. Demiryolları 
. . 

72 ka'em gaz borusu ve 
teferrüah ahnacak 

Devlet Demiryollan Satın Alma 
Komiayonundan : 

Muhammen bedeli 9468,20 lira olan 
72 kalem gaz borusu ve teferruatı 2~. 
9. 939 cuma gün saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 710,12 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olal'ak Ankara

da malzeme dairesinde, Haydarpaşa -
da tesellüm ve aevk ıefliğinden dafı
tılacaktır. 

(3735) 13759 

163 kalem (elik boru ahna<alt 

dır. (3711) 13871 

Karabük köprüsü 
satın ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3712) 13872 

Seyyar telgraf makinesi 
ah nacak 

D. D. Yollan Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 
adet seyyar telgraf makinesi S. 10. 939 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe gi::mek istiyeıılerin (487.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3886) 13918 

Fakülteler 

Sade yağı alınacak 
Ankara Hukuk Fakiilteainden ı 

Hukuk fakültesi için alınacak 3900-
4300 kilo sadeyağın kilosunun tahmi
ni fiyatı l15 kuruş ve muvakkat temi
natı 370 lira 88 kuruştur. 28. 8. 939 pa· 
zarteıi günü saat 11,30 da açık ckıilF 
me ile ihalesi yapıJaçapndan ist•kli· 
lerin müracaaatları. 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -
§ Ecnebi memleketlere ~ --- -

talebe gönderiliyor ~ -
---------- ---------- Maden tetkik ve arama Enstitüsü --- -- -- -- -- -- -- -= I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahıil- 5 

Genel Direktörlüğünden : -
= de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- 5 - -== rilecektir. == 
- :ır -- -- -- .ı'.I. - İsteklilerin aşağıtıaki prtları haiz olmaları lazımdır: = -= a) Türk olmak, = = b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve ıı- 5 
-
== . -- hati tam olmak (ııhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) = = -= c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış 5 = -= bulunmak, = 
:= d) Yaşı 18 den apğı ve 2S den yukarı olmamak. §5 
------------------------

111. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a) Nazarı hesap, 
b) Cebir, 
c) He.,dese, 
d) Müsellesat 
e) Fizik 
f) Kimy:ı 

g) Jeoloji 
i) Ecnebi bir dil. 

-----------------------------= -= iV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be· 5 = raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, 5: 
-
:= kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları prttır. . 5 = -= Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, mUsa- =: 
:= bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre teıpit edilecek, ve 5 
=: alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaea- 5 
:= kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiı sayılacaklardır. 5 --=: V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 5 
- bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-= 

--
-ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- 5 

- ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. = - -= -VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve = = mühlet şunlardır: 5 -= a) M.T.A. Enstitüsüne ıon müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. = 
~ b) Sıhhi muayene ta~ihi: 6 Eylül 1939. §5 
- c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. 5 - -- -:= VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- :: 
::E sını, mektep ıehadetnameıini ve olgunluk vesikasını veya bunların 5 
=: tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- §S 
:S racaat tarihine kadar Ankara'da M.T .. A. Enıtitüaü genel direktör- =: 
:S lüğilne eöndermeleri ve ııhht muayeneleri için de myin editmlt o- := 
=: lan günde öğleden evel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- E! 
:: zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 S: 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. teminat makbuz veya mektubu, tica
~ev~ım, İstan.bul?.a .. P:_T.T •. levazım 

1 

ret odası vesikası ile ihale tarihinden 

delsiz verilecektir. (3884) 13917 -----------------

Devlet Demiryollan Satm Alma 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 28800 lira olan 
163 kalem çelik boru ve teferruatı 29. 
9. 939 cuma günü saat ıs de kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

(3794) 13741 Siyasal bilgiler okulu 
kabul şartları 

Telsiz perföre bandı ve ondülôtor ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün den : 

Muhammen Muvakkat Pazarlık 
Adet Nevi bedel teminat saati -20000 Telsiz perföre bandı 7800 585 15 
20000 .. ondülatör .. S600 420 16 

~) Yuka:da nevi ve miktarları yazılı bandlar 9-8-939 tarihinde yapılan 
eksıltmede ıhale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2) Pazarlık 31 Ağustos 1939 tarihinde ve yukarda gösterilen saatlerde 
Ankara'da P.T.T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

.. 3) Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak etmek 
ıçın 31 Ağustoı 1939 tarihinde mezkllr saatlerde o komisyona müracaatla-
rı. (376S) 13764 

Muhtelif ecza alınacak 
Demir ve Çelik 

dürlüğünden · 

fabrikaları Müessesi Mü· 

. Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müesseıeaine Kok Ocakları için 
lüzumlu olan aşağıda miktar ve teslim tarihleri yazılı mevad Karabük'te tes
lim edilmek şartiyle aatın alınacaktır. Şartnameler Sümer Bank İstanbul 
Şubesinden, Ankara Sümer Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden 

ve _Karabük Müessese Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Satmağa 

talıp olanların en geç 23-8-1939 tarihinde saat 12 ye kadar Fabrika Müdür
l~iüne teklifte bulunmaları ilan olunur. Aşağıda yazılı malzemelerin hep· 
aıne veya herhangi birisine fiat teklif edilebilir. 

• 
1 - 18 ton Kostik soda (Sud kostik) 

Teslim Tarihi 1-10-1939 
2 - 1850 Ton Hamızı kibrit 

Teılim tarihleri : 
1-10-1939 Tarihinde 
1-11-1939 
1-12-1939 
1- 1-1940 
1- 2-1940 
1- 3-1940 

" .. 
.. 
.. 
" 

300 Ton 
300 .. 
325 .. 
300 .. 
300 .. 
32S .. 

1850 Ton 
3 - 21,000 adet /\mnn y um Sulfat çuvalı tesıım müddeti 1-1-1940 tarı 

hinden itibaren dört partide her ayın 1 inci günü teslim etmek şartiyle. 
4 - 330 Ton sönmemiş kireç, 

Teslim tarihleri : 
15- 9-1939 Tarihinde 
15-11-1939 
tS-12-1939 .. 

110 Ton 

110 " 
110 .. 

330 .. 

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

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta 
dır. (3736) 13760 

Vilôyetler 

İki dersanell pavyon yaphrllaca• 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 

1 - (27355) lira 40 kurut ketif tu -
tarlı vilayet merkezinde jandarma o -
kuluna ilave edilen iki dersaneli pav 
yonun inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Ziya ile icleyen tabı makinesi 2 - Bu ite ait ıartname ve evrak 
'I şunlardır: 

ah nacak A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

Devlet Demiryollan Satm Alma C - Yapı itleri fennt §artnamesi 
Komiayonundan : D - Nafıa vekaleti genel prtname 

ıi. 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan 

bir adet ziya ile çalıfBn tabı makinesi E - Husuai prtname 
29. 9. 1939 cuma günü saat 15,ıs de ka- F - Projeler metraj, keşif hülasa -

palı zarf usulü ile Ankarada idare bi- ıı. 
nasında satın alınacaktır. İsteyenlere bu şartname ile evrakla-

Bu işe girmek isteyenlerin 7SO lira- rı nafıa dairesinde görülebilir. 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta- 3 - Eksiltme 29. 8. 939 salı saat 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 14. de nafıa dairesinde müteşekkil ko· 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüfünden ı 

Kayıt 25 Ağuıtosta hatlar 23 eylülde biter ve yalnız pazarteal, 
pertembe günleri meaai saatlerinde yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara' da Siyasal Bilıiler Okulu, la
tan bul' da Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlükleridir. Müracaat 
bir istida ile ve bu istidaya bağlı aıağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı a-
ıılları, 

2 - 8 tane 4,SX6 boyunda fotoğraf 
3 - Atı kağıdı 
imtihanlar 25-9-939 pazartesi günü saat 8,30 da hatlar. Tafıi-

lit müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) 13643 

iyice kapatılmış bulunması şarttır. \ sun hükümet konağı tadilat ve tami
Postada olan gecikmeler kabul edil - ratıdır. 

mez. (~182/377S) 13731 2 K "f bcd 1. 21""",. 1• 1r - eıı e ı ~ ıra ae sen 

Malzeme deposu Ye bir garaj üç kuruştur. 
3 - İtler vahidi kıyasi fiyat üze-

yapflrlllClk rinden olarak kapalı zarf usuliyle ek
nı gün saat 15 15 ek d k · mııyon tarafından yapılacaktır. , a ar omısyon re 4 Ek .1 . • 
iıliğine vermeleri lizımdır 7""" aı tmeye gırebilmek için 11 

• Kütahya Askeri Gamı"zon Satın 
Şartnameler p 

1 
·k A k teklılerin muvakkat teminat mukabili arasız o ara n ara- (2051) 

1
. Alma Komisyonu Ba•kanlıiından·. 

siltmeye konulmuıtur. 

4 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat ıs de Samsun 
defterdarlığında toplanacak ihale ko
misyonunda olacaktır. 

da malze daı· · d H d 'd ıra 65 kuruş vermesi ve bu işe "' resın en, ay arpaşa a mah 1 k .. k •1 • A - Kütah1a tayyare garnizonun-
teselJüm ve sevk tefliğinden dağıtıla- pıla:u~ 0 ~d uzere e sıkt~en.~n ya • da (30726) lira (54) kuruş muham . 
caktır. (3166) 1376s . a_gı .gu~ ~n e.n az se ız gun evel tarıhlı hır ııtıda ıle nafıa komiıyo • men bedelli malzeme deposu ve 

nundan verilecek ehliyet vesikasını (1 7158) lira (60) kurut muhammen 

Karaçam köprüsü 
satın ahnacak 

ibraz etmesi şarttır. bedelli bir garaj yaptırılacaktır. 
S - Teklif mektupları 3 üncü mad- B - Ekıiltmeıi kapalı zarf usuliy-

dede yazılı saatten bir saat eveline ka le olacaktır . 
dar komisyon reisliğine makbuz muka C - Eksiltme S Eylül 939 sah gü -

• D. D. Yollan Satın Alma Ko- b!linde verilecektir. Posta ile gönde - nü malzeme deposunu saat on birde 
mııyonundan : rılecek mektupların nihayet Uçüncü ve garajın eksiltmesi saat on beşte 

Muhammen bedeli 130.000 lira olan\maddede yazılı saate kadar gelmiı ol· Kütahya merkez komutanlığındaki sa 
Karaçam köprüsü 3. 10. 1939 çar~mba ması ve dış zarfın mühUr mumu ile tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
günü saat lS.30 da kapalı zarf usuliy- D - Malzeme deposunun muvak • 

Cıvata somun ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko-misyonundan : 

Muhammen bedeli ve teminat miktarı apğıda yuıh 135010 Kg. civata ve 
somun S. 10, 939 perıembe günü saat 15 de kapalı zarf uıuliyle Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin aıağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon 

reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 125 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

dır. (3887) 13919 

Yerli malı teklif edildiği takdirde 
Cif teklif edildill takdirde 

Muhammen bedel 
Lira 
48129 
25058 

Muvakkat teminta 
Lira 

3609,68 
1879,35 

ka teminatı (2305) lira garajın muvak 
kat teminatı (1287) liradır . 

E - Şartname keşif ve planlarını 

görmek isteyenler her gün komisyo -
na müracaat edebilirler. 

F - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
lar kanunun icap ettirdiği vesaik mev 
cut olmak ~tiyle (malzeme deposu
na ait teklif mektuplarını saat 10. on
da garaja ait teklif mektuplarını saat 
14. on dörtte makbuz mukabilinde ko
misyona vereceklerdir. (3878) 13850 

Samsun hükumet konağı tidU 
ye tamiratı eksiltmesi 

Samsun Deftenlarlıimdaa : 
ı - Eksiltmeye konulan it : Sim-

5 - Bu ite ait evrak Samsun Nafıa 
müdürlüğüne müracaatla tetkik olu
nabilir. 

6 - Muvakkat teminat 1579 lira 86 
kuruştur. 

7 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin 

2490 numaralı artırma, eksiltme ve 

ihale kanunundaki ıeraitten mada en 

&eç münakaıadan 5 gün eveline ka

dar Samsun valiliğine istida ile müra

caat ederek bir ehliyet vesikası alma

ları ve bu vesikayı da teklif mektup

lariyle beraber komisyona vermesi 

~rttır. Bu tarihten sonra Vilayete 

müracaat edenlere vesika verilemez. 

8 - İstekliler yalnız teklif mek
tuplarını havi kapalı bir zarfı 7 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat 

mektubu ve 8 inci maddede yazılı ve

saiki bir dış zarf içine koyup kapaya

rak 4 üncü madede yazılı saatten bir 

saat evetine kadar Samsun defterdar

lığına makbuz mukabilinde vermeli· 

dirler. Poıtada olacak ıecikmeler ka• 
bul edilma. U9J4 
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° KODAK" la siz de çekebilirsiniz 
Bu resmi 

-Seyya hatla ren ızda 

-Eğlentilerinizde 

bakınız 1 -----· -Gezintilerinizde 
Yar t n 

Kıymet 

biçllirml? -Tatil 

zamanlarınızda 

"KODAK" JUNIOR 620 
Anastigmat objektif, otomatik 

Yeni Krome Modeller 

15 ~~dan başlar 
KOOAK satıcılarından arayınız 

.. ~ ya şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

Sadık arkadaşımı 

UKODAK"tır 

6X9 sm. 

Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 
FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştah temin 

eder, vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin 26. 11. 932 tarih ve 3/ 26 numaralı rutisatım 503!> 

Harta ve Proje işleri 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumundan: 

Manavgatın Ulan, Nifrit ve ~orkun. o~~l~rmın ıulan
maıı için harita alınması ve proje tanzımı ışı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

Eksiltme 28 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

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

Eksiltme eVTakı Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu ln
ıaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su İşleri Mütehassıılığın· 
dan alınabilir. (3351) 13317 

Benzin alınacak 
Ankara Eııı°niyet Müdürlüğünden • 

Beher Litre 
Benzinin tahmini 

Fiyatı Teminatı 

Cinsi Miktarı kuruş santim Lira 

Benzin 20,000 Azı 17 70 300,00 
22,000 Çoğu 

İhale günü 

28-8-939 pazartesi 
günü saat 15 te 

Yukarda miktarı yazılı benzin eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak olan komis-
yona gelmeleri. (3700) 13674 

Yol tômiratı 
Istanbul Belediyesinden : 

İlk teminat 
1726,29 

1465,12 

Keşif bedeli 
23017,19 

19534,89 

Kartal • Yakacık yolunun asfalt ta· 
mir atı 
Erenköy - İçerenköy - Bostancı • 
Kazasker cami yolu esaslı tamiratı 

Keşif bP.de.i ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 
kapalı zarf e~siltmesine konulmuştur. İhale 24. 8. 939 perşembe günü saat 
15 de f staıli.ıul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. . . 

Kartal . y dkacık yo~una ait şartnameler 115 kuruş mukabılınde na~ıa 
·· , .. ı ·· v• -'el'l alınab:lir Digveri zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemın· muc:u r ugu '" • · . .. .. 

de bedelsız olarak görulebilir. Taliplerin ihaleden sekız ~un evel mura· 
caatla tsta.1l>0l nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehlıyet 939 yılına 
ait ticaret odası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 nuınarah 
kanuna göre hazırlıyac<ıkları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
İstanbul beledi esi daimi encümenine vermeleri. .(3816/3544), 13572 

KİRALIK ve SATILIK 

KÖŞK 

Güven Mahallesi 1 
4 Büyük 3 küçük oda kalori· 

fer, telefon, bahçevan aylığı da
hil 100 liraya sabahları 9.30 ka
dar gezilebilir. Tel: 1830. 3107 

Okullar 
Sıra yaptırılacak 
Ankara Üçüncü Ortaokul Direk

törlüğünden : 

ı - Okulumuz ihtiyacı için 100 a
det talebe sırası açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - Eksiltme 5. 9. 939 cumartesi 
günü saat 10 da Mektepler muhase
beciliğinde toplanacak satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Beher adedi için tahmin edilen 
bedel 15 liradır. İlk teminat 112 lira 
50 kuruştur. 

4 - İlk teminat komisyondan bir 
saat evel mektepler muhasebeciliği 

veznesine yatırılarak makbuzunun ko 
misyona verilmesi. 

5 - Şartname her okul direktörlil
ğünde görülebilir, 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanunun 2 inci ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgeleriyle bir· 
likte mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

~3963) 13926 

• 
1 

Yarım litrelik bir şişesi 

1· KURUŞTUR 
Soğutulmuş behanesile ve sair sebeple' hiç bir 
fark verilmemelidir. 16 kuruş~an fazla para isti

haber veriniz 
. 

yenleri en yakın inhisar idaresine 

Şişe depozitosu ayrıca 1 O kuruştur. 

Çankırı caddesinde 

Asfalt kenarında 

Yıldı inemasında 
Bu akşam 

Bataklı damın kızı 

A YSE 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

ilaveten 

Rifaf Telgezerin heyecanh 
canbaz numaralar1 

Duhuliye 10- birinci mevki 15 ... 

İnhisarlar idaresi 

İyi İngilizce bilen inşaat mühendisi, 
Büro memuru ve tercüman ahnacak 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
"Eti Banka Murgul Bakır işletmesinde çalışmak üzere 

iyi lngilizce bilen 

alınacaktır. 

3 inşaat Mühendisi 
3 Büro Memuru 
3 Tercüman 

Tercümanlar İngiliz mühendislerine yardım edeceklerin
den teknikle alakası olanlar tercih edilecektir. 

Tal ip olanların istedikleri ücreti tasrih ederek Bankamı-
za müracaat etmeleri.,, (3917) 13866 
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İmtiyaz Sahibi 
hkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUÖ 

ULUS Basımevi ANKARA 
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YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Asri Evliler 
Betty Stocfeld - Lucien Barroux ..................................................... 

Gündüz iki film 

1 - MARGARİT A 

2 - Sonuncu balayı 
Seanslar : 

14,45 • 16,45 - 18,45 . Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Çayır Hırsızları 

2 - Hayali Bölük 

Büyük macera ve heyecan filmleri ............................................... 
Seanslar : 

14,30 - 16,30 . 18,30 . Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
Sahra Bekçileri 

BU GECE 

ORDUNUt~ Kili 
Gündüz iki film 

1 - Ordunun Kız1 

2 - 4 Namus Bekç:si ...... .............................................. . 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemasındaA:ŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Türkçe sözlü 


