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Trakya'daki büyük askeri manevralar dün bitti 
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Milli raman orduyu tebrik etti 
Dünkü harekatı ecnebi ataşemiliterleri tôkip ettiler 

/ 

Askerlerimiz manevralarda 
büyük bir muvallakiyet gösterdi 

................................................ " 1 24 ağ us tosta kritik, 25 ağustosta da 

Cümhurreisimiz büyük bir geçit resmi yapılacak 

dün İstanbul' a 

ıeref verdiler 
1 

Edirne, 21 (Hususi muhabirimizden telefonla } - Bir haftadanberi 
devam eden büyük Trakya manevraları bugün sona erdi. Bugünkü ha
rekatta kati neticenin alınması kararlaştırılmış bulunduğundan başta 
Milli Şef İnönü ve sayın Mareşal olduğu halde Başvekil Refik Saydam, 
Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz, Nafıa Vekili Fuat Cebesoy, manevra 

(Ba§ı 2 inci sayfada) Milli Şef Trakya'daki tetkik seyahatinde 

Edirne, 21 (Hususi muhabi
rimizden) - Cümhurreisimiz 
Milli Şef lnönü, manevralar
dan döndükten sonra İstanbu
l'a gitmek Üzere otomobille E
dime'den ayrılmıtlardır. Cüm
hurreisimize hareketi eınasın· 
da kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından tezahürler yapılmıt 
ve kendileri, Trakya Umumi 
Müfettiıi General Kazım Di· 
~"''• ... a~v .. t ,..,.lc,;,n, tarafın· oan ugurıanmı~tır. 

Milli Şef saat 18,30 da Ba· 
baeaki'ye muvasalat •tmitler 
ve durmadan yollarma devam 
ederek Çorlu'ya muvasalat bu
yurmuılardır. lnönü'yü bura
da İstanbul valisi Dr. Liitfi 
Kırdar kartdamııtır. 

lstanbul'da 
lstanbul, 21 a.a. - Reisi

cümhur ismet lnönü, saat 
23,15 te Trakya'dan hususi 
trenle avdet buyurmutlar ve 
Florya'da trenden inerek de
niz kötküne gitmiılerdir. 

Milli Şef'le beraber dönen 
Batvekil ve Vekiller de aynı 
b'enle saat 24,50 de Sirkeci'ye 
muvasalat etmitlerdir. 

Ziraat Vekilimiz 
ıehrimize döndü 

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erk
men Bolu ve havalisinde yaptığı tet
kik seyahatinden dün şehrimize dön
müştür. 

Ziraat Vekilimizin Bolu ve hava-
• o 

i Anadolu Ajansı şu malUmatı vermek-

ıı ••::::. 21 a.a.- ::: •• ve civanndaki 
tetkikatından dönerek cumartesi gü -

i nü buraya gelmiş olan Ziraat Vekili 

1 

Muhlis Erkmen, dün Mudurnu ve 
Göynükte tetkikatta bulunmak üzere 
Bolu'dan ayrılmış ve merasimle uğur
lanmıştır. 

Ziraat vekilimiz, cumartesi günü 
halkevinde Bolu'nun her sınıf sanat 
ve ziraat erbabı ile bir görüşmede bu
lunmuş ve dileklerini dinlemiştir. 

Bu görüşme esnasında Ziraat ve or
man işleri üzerinde bilhassa durul -
muştur. 

Mudurnu' da 
Mudurnu, 21 a.a. - Ziraat vekili 

Muhlis Erkmen yanında Bolu meb -
usları olduğu halde dün buraya gel • 
miş ve bir müddet kaldıktan sonra 
Göynük'e geçmiştir. 

Ziraat vekilimiz burada bulunduk -

İnönü' nün •• meSOJI 
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Milli Sef'imiz orduyu 
hararetle tebrik etti 

hH.dUl.Jul, %.\ a.cı. -Ah .. c;Ündç.nb-ı' Tm\trl'daki büyük ma
nevralarda bulunan Milli Şef İnönü, manevraJann neticelen -
mesi münasebetiyle Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak' a aşağıdaki mesajı göndermişlerdir. 

Menekşe sırtları 21. 8. 1939 

Saym Maretal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Batkanı 

Altı gündenberi devam eden büyük manevraları arazi 
üzerinde ve kıtaat içinde yakından takip ettim. Ordu ma
nevranın tabiatından bulunan zorlukların hiç azaltılmamıı 
olan §artları içinde kumandanlar uygun ve iıabetli tedbir
leriyle ve kıtalar anlayıılı ve inzibatlı ve yorulmaz faali
yetleriyle temayüz etmiılerdir. 

Talim ve terbiyenin en feyizli devri ve mühim aıkeri me
ıelelerin tetkik ıahası olarak 1939 manevrası hakiki bir 
muvallakiyetle hitam bulmuıtur. 
Yükıek ıevk ve idarenizin bu mesut neticesi için sizi ve 

mümtaz vazife hissinden ve kıymetiuden dolayı cümhuri
yet ordusunu hararetle tebrik ederim. 

Milletimiz emniyet ve itilasının mesnedi olan büyük or
dunun kumandanlarına, subay ve erlerine itimat ve iftihar 
duygulariyle ıar11lmaz bir ıurette bağlıdır. 

Reisicümhur . . 
ismet lnönü 

Büyük 
tazyik 
manevrası 

lan esnada zirai ve küçük sanat erba- l 
bı ile temaslarda bulunmuş ve bunla-

rın dilek ve ihtiyaçlarını dinlemiştir. =========================~ 

F. R. ATAY 

Büyük tazyik manevrası hemen 
hemen nihayet bulmak üzeredir. 
Danzig harbe hazırlanmıttır. Al
man kıtaları leh hudutları üzeri
ne teksif edilmittir. Bir takım 
nakil vasıtaları musadere edil
mek, bazı hudutlar kapatılmak 
ıibi yakrn bir harp tehlikesine 
delalet eden tedbirler alınmıttır. 
Matbuat ve netriyat kavgası en 
yüksek hararet derecesine çık -
mıttır. 

Sanki Çekoslovakya hadisesin
den evelki eylül havası içindeyiz. 
Bir kısım selihiyet ve mesuliyet 
adamlarının söylediğine göre, 
Almanya Danzig meselesinde o 
kadar ilerlemittir ki geri dön
mektense harp etmeği tercih ede
cektir. Lehistan tarafından sela
hiyet ve mesuliyet adamlarınrn 
sözleri daha az kati değildir: on
lar dahi zor ve kuvete bat eğ· 
mekten ise harp edeceklerini ilan 
etmektedirler. İngilizler ve fran
aızlar, Polonya'ya kartı teahhüt
lerini gevtetmek ve yeni bir ce -
bir emrivakiine müsaade etmek 
niyetinde değildirler. 

(Soau 3. a.ııca say_ladaJ. 

· Ticaret Vekili Manisa üzüm bayramını açtı 

Evelki gün lzmir Enternasyonal Fuarını açan Ticcaret Vekilimiz ve 
Fuardan güzel bir görünüı 

- Jzmf) Fuarma ve Maniaa ÜZÜIQ bapaaıma ait lUI 5 inci .. >:faclacbr -

,-
Polonya hududunda 

askeri hazırlıklar 
Kapanan Bohemya hududu boyunda 

yollar ve köprüler dinamitlendt 

ALMANYA 
Kararı bu hafta içinde verecek 

Machrisch - Ostrau, 21 a.a. - Bo • hudutlarında Teşen mıntakasında 
hemya ve Moravya hudutlarını kapa· büyük kuvetler tahşit eylemektedir. 
tıldıktan sonra, Polonya askerleri Wirbitzde, Reichwaldauda, Potersu • 
yolları ve köprüleri dinamitlemişler - valdda ve Friedeck'de mühim hare • 
dir. Polonya Bohemya ve Moravya (Sonu S. iaci say.fada) 
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İngiliz kabinesi bugün toplanıyor 

Avrupa vaziyetinin 
aydınlanması için 

Mühim kararlar verilecek 
Londra, 21 a.a. - lıkoçya'dan av-ı 

det eden B. Çemberleyn ile refikası 
saat 7,45 te Deuıton istasyonuna gel
mişlerdir. 

Lort Halifakı da bu sabah Yorks
hire'den Londra'ya dönmüştür. 

B. Çemberleyn saat 11.30 da başve
kalet dairesinde Lort Halifaks ile 

Avrupa için mühim kararlar 
verilecek 

İngiliz gazeteleri, önümüzdeki 
günlerde Avrupa için mühim kararlar 
alınacağından emin bulunmakta ve 
bugünlerin vaziyeti aydınlatacağını 
da bildirmektedir. 

görüşmüştür. Bu mülakat esnasında Gazeteler, B. Çemberleyn'in Lon
beynelmilel vaziyet gözden geçiril- draya dönüşünü ehemiyetli bir hadi-
miştir. (Sonu 5. inci sayfada) 

Pravda gazetesi diyor ki : 

Sovyet -Alman ticaret ve kredi mukavelesi 

Alman -Sovyet siyasi 
müna ebetlerinin 

iyileşmesini intaç edecek 
Pravda ve lzveatiya gazetelerinin Taı Ajanaı tarafından veri. 

len makaleleri üçüncü aayf amızdadır. 
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Sivasta bir çocuk doğum 
ve bakım evi yapılacak 

Günün peıinden 1 

Sıhat Vekilimiz önümüzdeki sene 

bütçeye tahsisat koyacağını söyledi 

.............. ............... ..................... . 
Bir mektuba cevap : 
" •.. Sername, layemut hatilane, 

ilam, :zikuclret, kat' a, r:ıuhcuebei
nef s, burhan, kuava, piıitetkik, ed
na, ikbal, marifet, anif en, mealii
ahlakiye, haaruuaktünakd, vcuıif ei
cili, hemetan ... ,, 

Bu kelimeleri, Me§rutiyet öncesi 
taş basma bir osmanhca eserden a
hnmıı sanmayınız:.. Hayır, onlar, 
içinde bulunduğumuz 939 aenesi a
ğustos ayının ikinci ortasından son· 
ra on beı yıldır im:zaaiyle yazı ya
:zamadıiını aöyliyen bir muharririn 
gazete makalelerinden çıkarılmıı
hr. Yalnız bu emeii veren bir ıenç 
okuyucumuzdur. ' 

Genç okuyucu soruyor: 

İsfanbulda yeni bir 

pasif korunma 

tecrübesi yapllacak 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Bugün

lerde İstanbul'da ikinci bir pasif ko
runma tecrübesi daha yapılacaktır. 

Bu hususta aliikadarlara emirler ve -
rilmiştir. Bundan sonra pasif korun -
ma işi emniyet müdürlüğüne devredil 
miştir. İstanbul emniyet ılirektörü a
larm igaretini alır almaz, bütün ekip
leri faaliyete geçirecektir. 

Bir ihtiyar kadın öldü 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Hava 
taarruzu tecrübesi yapıldığı gün yet
miş yaşlarında Ayşe•. adında ihtiyar 
bir kadın fazla heyecana kapılarak ba 
yılmış ve Hasköy hastanesine kaldırıl 

Trakyadaki askeri manevralar dün bitli 
24 ağustosta kritik, 25 ağustosta da 

büyük bir geçit resmi yapılacak 
(Başı J. inci sayfada) 

kumandanı Fahrettin Altay, yüksek kumanda heyetiyle, emekli gene -
raller, Kazım Dirik, bazı asker mebus1arı Mısır askeri heyeti, ecnebi a· 
taşemiliterleri, matbuat mümessilleri de hazır bulunarak harekatı ha -
şından sonuna kadar takip etmiş ve türk askerinin yiğitlik ve metane -
tini bir kere daha yakından görmüşlerdir. 

Sabah saat 8 de maiyetlerinde yük- ı yen müdafaa vaziyetlerini tahkim et
sek kumanda heyeti olduğu halde ma tikleri görülüyordu. Ataşemiliter.<!r 

Sıhat Vekili Nümune haıtane•İn ele baıhekimJen izahat alıyor 

" - Yeni nesil bundan bir şey an· mış, fakat zavallı kadın nöbetçi dok -
/ar mı? Dil inkılabımız ne oldu? A- tor tarafından yer yok diye hastane
tatürkün ö~ırü~ü?- son yıl/arın_ı zevk-' ye kabul edilmemişti. Aradan üç dört 
le harcadıgı dıl ınk~lsbı .... • Bı~ ~ ~. - saat geçtikten sonra hastaneye kabul 
z ete denen varlıgı mıllı kulturu edilen kadın bu sabah ölmüştür. Has
ya~an. ve o~u koruyan vasıtalard.an. tanin o günkü nöbetçi doktoru hak -
telakkı edıyoruz. Bu tezat nedır'. kında takibat yapılmaktadır. 
Belki türk diline bu kadar Jaübalı-

nevra sahasına giden Mareşal Çakmak 
yollarda bir iki defa tevakkuf ederek 
kıtaların harekatını yakından takip 
etmiş ve manevraya iştirak eden ku -
mandanlarımıza harita üzerinde muh
te.lif sualler sormak suretiyle yapıl
mış ve yapılacak harekat hakkında 
terfi edecek yüksek rütbeli kuman -
danlarımızın tatbikat sahasındaki kud 
ret ve kabiliyetlerini yoklamıştır. 

Harekat vaziyeti 
Son günlerin harekat vaziyeti şu 

idi: 
İlk hedef olarak Edirneyi ele ge -

çirmek istiyen bir mavi şimal ordu
sunun bir haftadanberi Edirr~ - Kırk
lareli hattına karşı yaptığı taarruzlar 
akamete uğratılmış ve karşısındaki 
mavi kuvetleri yıprattıktan sonra 

de birlikte olduğu halde öğle 
yemeği Lalapa§anın koyu gölgeli a -
ğaçlık bir yerinde yenildi ve saat 
13.30 da Orgeneral, ataşemiliterler sa
at 14 de de mareşal maiyeti erkanı ve 
misafir emekli generallerle ve meb -
uslarla birlikte muharebelerin cereyan 
ettiği sahaya hareket ettiler. Bu sıra
da kırmızı ordu bütün şiddetiyle ta • 
arruza başlamı§ bulunuyordu. 

Artık göz alabildiği kadar koca 
harp sahasını müthiş bir muharebe 
meydanından ayırmak kabil değildi. 
Hafif ve ağır topların makineli tüfek 
terin kırmızı ordunun taarruzunu 
durdurmak maksadiyle kıtalar üzerin
de alçak uçuşlarla makineli tüfek a
tışları yapan ve bin metre yüksekten 
uçan iki taraf tayyare filolarının ses
lerinden başka bir gey duyulamıyor• 
du. Ve bu ölüm ve dirim sahnesinde 
Mehmetçiğin ilerleyi§i görülecek şey; 
di. Bu esnada kırmızı ordunun tank· 
lan da harekete geçmişti. Büyük hen· 
dekler, koca tepeler aşarak ilerliyen 
çelik devler karşısında dahi yiğit er
lerimizin bulundukları yerleri perva· 
sızca muhafaza etmiye çalışmaları ve 
saat be§e çeyrek kala süvarilerimizin 
düşmanın yan gerisinden vuruşları 
eşsiz bir kahramanlık sahnesinin en 
canlı bir örneğini yaşatıyordu. 

S~v.aı, (Huıusi) - ~aradeniz ıahilleri vilayetlerine bir tetkik 
gezıııne çıkan Sıhat ~e. lçti~ai Muavenet Vekili Huluıi Ala tat 
v~ Bayan. ~lataı ıehrımıze dun uğrayıp bir gün kalmıtlardır. Ve. 
k ıl ı~eyı ıstaıyonda hususi vagonlarında geçirmiı, sabahleyin 
meraaımle karıılanmıttır. Hükümet konağına gelirken bir kıta 
asker tarafından selamlanmıt ve hükümette biraz istirahatten son
ra Cümhuriyet Halk Partiıini, Halkevini ziyaret etmittir. 

Iikle ve kayıtsızca hücum insanı ne 
hapse kor, ne de para cezasına uğra
tır ama, türk dilinin istiklalini, si
yasi ve iktısadi hüriyetler kadar be -
nimsemiş olan Atatürk çocuklarının 
vicdanında asla müsbet izler bırak
maz. Bu yazı sahibi eğer bu tesirlere 
kıymet veriyorsa türk diline biraz 
daha hürmet eder ve bu arada kanun
la kaldırılmış olan zade 1 iği 'ni 
bir tarafa bırakarak her türk vatan
-daşı gibi bir soyadı alır. Bu zadelik
le hatırlatmak istediği mazinin bizi 
asla tatmin edecek ve kendisini üs
tün gösterecek tarafını hatırlamıyo
ruz. Ben bu sene liseyi bitirmiş bir 
gencim. Türk harflerinden başka bir 
alfabe, türkçeden gayrı şark lisanı 
bilmiyorum. Bize öğretilen terkipsiz, 
sade Jisaı11 azımsanmıyacak emek
ler neticesinde elde edilmiş bir rejim 
eseri olarak benimsiyorum. Biz genç
lik hep böyle düşünüyoruz . ., 

. Burada memleket sıhat ihtiyaçları Se b t • • 1 d 1 ile alakadar olarak Sıvas'ta hissedilen r es g u reş er e büyük hastane ihtiyacını karşılamak 

çıkan hôdise 

Bir karimiı kesilen bilet 
paralarının bir hayu 

üzere ancak gelecek yıl bütçesine tah
sisat konacağını işaret etmiştir. Sı -
vas'ta yapılacak hastane 500 yataklı 
ve tam teşkilatlı olacaktır. Halkevi 
kitapsarayını gezmiş ve Halkevi rei
sinden izahat almıştır. Sıvasta yeni ya 
pılacak olan Halkevi maketini tetkik 
ederek çok güzel hayırlı olsun Sıvasa 
yakışır bir Halkevi demişlerdir. Bele
diyeye gidilmiş burada belediye işle

temiyeline verilmesini istiyor ri ve şehir sıhat işleri Üzerinde lazım 
gelen izahatı almışlardır. Yanlarında Soyadı kullanmamak ve yazısı. 
vali vekili Rauf Demirtaş ve jandar - na %ade olarak imza atmak, soyadı 
ma kumandanı olduğu halde hastane-

Evelki günkü profesyonel güreşçi
ler arasında tertip edilen güreş müsa
bakalarının fazla izdiham dolayısiyle 
emniyet teşkilatı tarafından tatil e -
dilidğini yazmıştık. Haber aldığımı
za göre, bu karar ölüm tehlikesini mu
cip olauk vaziyetler dolayıaiyle ve -
rilmiştir. 

Seyirciler tarafından hiç bir şika • 
yet ve müracaat olmadığı için zabıta 
bir tahkikat açmamıştır. Diğer taraf
tan, beden terbiyesi genel direktörlü
ğü de phıslar tarafından tertip edil -
miş olan profesyonel mahiyetteki gü
re§lerle alakadar olmadığı için mese • 
le üzerinde durmamıştır. 

Bu ıuretle binlerce vatanadgın pa • 
parasına ve bir kaç saatin.i korku v: 
rahatsızlıkla geçirten hadıse, kendı 
kendine kapanmıt oluyor. 

Yalnız bu hususta bir çok seyirci -
lerin de dügünüılerine uygun gelece
ğini tahmin ettiğimiz, okuyucularımız 

dan kuyumcu B. Mustafa Altınel'den 
aldığımız bir mektubu bu hadisenin 

ıpor hayatımızda son olması temenni
siyle neşrediyoruz : 

"Bugünka gazetenizin spor sütu -
nunda haklı tenkidinize güvenerek 
ben de bir fikir s6yliyeceğim. Bu hu
sust• sayın gazetenizin delalet etme -
sini saygılarımla rica ederim. Eve/ki 
günkü y•rım kalan güreşler halkı hem 
maddi hem manevi zarara sokmu§tur. 
Bu hareketten dolayı hem organiza -
törlerin hakkında takibat yapılmasını 
hem de ne kadar bilet satılmı§Sa bilet 
bedelleri istirdat ~dilerek hayır mü -

yi teşrif etmiş iki saatten fazla has- kanununun hükümlerine aykırı ise 
taları tetkik etmişlerdir. Nümune has - ki, kanunun birinci maddesi sa
tanesinde gördüğü temizlik, intizam rihtir. - bunun icaplarını, kanun -
ve çalıgmayı takdirle karıılamıttır. ları tatbik etmekle vazifeli olan 
Hastanede 'bulunan h--..ı•--~----...\·-'---1- ıL-•o.- ı .: .. . --1..1:;.t.iöe 

larında ayrı ayrı durmuş, doktorlara yerine getireceklerdir. Dil ınesele
hastanın hastalığı ve tedavi şekilleri sine gelince, biz burada genç oku· 
hakkında izahat alarak direktiflerde yucumuzdan bir noktada aynlıyo
bulunmuştur. Ve hastalara geçmiş ol- ruz: bu memlekette bütün fikir ve 
sun sözleri ile iltifatta bulunmuştur. itlerin muvaffak olması, hatırı sa• 
Hastane başhekiminden ve sıhat mü- yılır halde bulunması ve nihayet bir 
düründen izahat almıştır. Öğle üzeri kıymet ifade edebilmesi, hatta da
Paşa fabrikasında belediye tarafından ha açık söyliyelim, alakasızlık ve 
verilen ziyafette bulunmuştur. Bele- nefretle mukabele görmemesi için 
diye reisi memleket namına duyulan ilk şart Atatürk prensiplerine ek
şevk ve heyecan hislerine terceman aikai~ olarak intıbak etmiı olmasiy· 
olmuş, bunu müteakip Halkevi reisi le mümkündür. Ki, sade ve öz dil, 
Sıhat Vekilini_}lramızda gördüğümüz- Kemalizmin davaları araaında yer 
den dolayı memnuniyetini ızhar etmiş almıftı. Bütün emeklerin en kud
tir. Sayın vekile Milli Şefimiz İnönü- retli miyarı, onun aençlikte bıraka· 
ne karşı sıvaslıların duyduğu derin cağı akiatir. Saatlerini, kendisiyle 
saygı ve sonsuz sevginin iblağını ri- konuşmak istiyen bir yazıdan ya-

d S , hancı kelimeleri ayırmıya veren 
ca etmiştir. Sayın vekil e: ıvas ta genç arkadaş, senin ıu haaaas titiz-
gördüg~ üm ve şahit olduğum intizam- ı·w· b'I b b' .. 1. d v•ı ıgın ı e unun ır ome ı egı 

1ı çalışmalardan dolayı çok ferahlık midir? Hiç tasalanma... Yalnız dil 
duydum. Nümune hastanesinin fera- bahsi üzerinde değil, Ebedi Kahra· 
gatkar doktorlarının artan mesaileri- manın üzerinde konuttuğu bütün 
ni büyük bir hazla tetkik ettim. Ve milli davalarda O'nunkinden baıka 
gördüm. Hastanenin faaliyetli çalış · olanların bir sabun köpüğü kadar 
malarını takdirle karşılarım. Sıvas'ın bile ömrü yoktur. 
muhtaç olduğu çocuk doğum bakım- KUTAY 
evi için gelecek yıl bütçesine tahsisat 
ayıracağım. Bu suretle Sıvas'ın mü -
him bir ihtiyacı da karıılanacaktır. 
Vekil Paşa fabrikasında belediye Işık 
evini ve şehirde kuduz tedavi mües
sesini, zührevi hastanesini, eczaneleri 

gezmiş iyi intiMlarla ayrılmı§tır. 

Halkevinde hazırlanan çayda bu
lunmuş, aynı hararetle Samsuna· u
ğurlanmıştır. - N. F . . 

Tekirdağda bu yıl 
h 1 k • • mukabil taarruza geçen kırmızı cenup 

ma su ço ıyı ordusu ilerlemek istiyen mavi ordu -
Tek· d ğ 
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1 
T k. yu süratle geri çekilmiye mecbur et -

ır a , a.a. - u yı e ır - ı . f 
dağında buğday ve keten tohumu be-ı mış ır. . . . 
reketı· 

1 
t K . . Bu sıralarda kırmızı ordu ıle ıttı -

ı o muş ur. uş yemı zerıyat sa f k d k h b · 
h 

.. . . a e ere ar e gıren sarı garp or-
ası geçen yıla kıyasen yuzde ellı nıs- 1 d d Ed. · · T 

betinde az olduğundan bu yıl kuş ye- usu. a ır.neyı geçmış ve unca 
m· k ı · .. b" ld G garbıncle mavı kuvetlere taarruza baş-

ı re 0 te~ı yuz ın çu~a ır. eçen lamıştır. Bu vaziyet karşısında geri 
seneden mudevver otuz bın çuval stok k · 1 · el t d f" · b · · 
la beraber halen Tekirdağından yüz açel ı en mavbı ark ul e a ludı w ır vdazıyet 

. . mıya mec ur a mış o uı;un an sa-
o:uz bın çuval kuş ye~ı vardır. Hariç rı kırmızı ordunun taarruzuna gelmiş
pıyasalarda .kuş yemi~ın iyi . fiyatla tir. Bu vaziyet dahilinde bulunan iki 
satı~ı~ı temın ma~sacl~yle Tekırdağı_n taraf arasında bu sabah şiddetli mu
dakı ıhracatçı tacırlerı arasında hır harebeler devam ederken digw tar f -
blok ya 1 d" ·· "l kt d. er a pı ması uşunu me e ır. tan da kırmızı ordunun kati neticeyi 
Şarköy kazasının bu seneki tütün almak için taarruz hazırlığında bulun

~ahs~lü yüz ellib in kilodur. MUrefte duğu müşahede ediliyordu. 
onlerınde tutulan kolyoz ve sardelya H k 'k~ b • h h • 
balıklarının kilosu yedi buçuk kuruş- M a ı ıh ırh k".'kl! b~a hne•ı h 
tan Y 

· t t 
1 

anevra sa ası a ı ı ır arp sa ne 
unanıs ana sa ı mı§tır. . d f k . sın en ar sızdı. Her yer pıyade mü-

sademeleri, hafif ve ağır top ateşi, ke
şif maksadiyle dolaşan ve vakit vakit 
karşı tarafı bombalıyan tayyareler bü
yük bir maharetle gizlenmiş otomo • 
biller, mermi isabetlerini temsili ma
hiyette göstermek maksadiyle arazi -
nin bazı kısımlarında görülen suni du - . -
du. Bununla beraber şiddetli bir yağ-

urf d 35 d k 
mur altında bir buçuk saatten fazla 

a a erer.e sıca var süren çetin bir mücadele neticesinde 
muharebenin biraz hafifleyişi kırmı -

Şehrimizde hava öğleye kadar bu- zı ordunun kati bir netice almak üze-
lutlu sonraları kapalı ve aralıklı yağ- re taarruz hazırlığına geçmesi ihtima
murlu geçmiş, rüzgar cenubu şarki- lini kuvetlendiriyor ve bu sırada yağ
den saniyede en çok 5 metre kadar mur da durmuş bulunuyordu. 

hızla eımiştir. Günün en yüksek sı- Milli Şel manevra ıahaıında 
caklığı, 28 dereceye kadar yüksel- Saat 11,25 te Milli Şef lnönü 
mittir. yanlarındaki zavet ile birlikte 

Yurtta Egenin cenup kısımların- manevra. komutanı ve atatemili-
da hava açık,' Trakya, doğu ve orta terlerin bulunduğu tepeyi teırif 
Anadolu bölgeleriyle Karadeniz kı- buyurdular ve misafir atatelerin 
yılarında çok bulutlu ve yer yer ya - ellerini ayrı ayrı sıkarak kendile-
ğı§h, diğer bölgelerde bulutlu geç- rine iltifatta bulundular. 
mi§tir. 12 ye yirmi kala mareşal Çakmak 

24 aaat içindeki yağışların metre da maiyeti erkaniyle birlikte cümhur
murabbaına bıraktıkları su miktarı, reisimizin bulunduğu tepeye gelerek 
Çarşambada 36, Mersinde 27, Erz~- Milli Şefle görüşüp konuştular. Bu
rumda 16, Bahkesirde 10, Sinopta 6, nu müteakip CUmhurreisimiz te -
Iğdırda 5, İskenderunda 3, Konyada peyi terketti. Artık kırmızı ta -
2, Trabzonda 1 kliogramdır. raf tamamen taarruza hazır bir 

RüzgArlar : doğu bölgelerde cenup vaziyete geçmiş bulunuyor ve bugün· 
tan, diğer bölgelerde ekseriyetle garp kü harekata tankların da iştirak etti
istikametinden, saniyede en çok 8 ği söyleniyordu. :Fakat manevra sa -
metre kadar hızla esmiştir. hasında otomobillerle o kadar dola -

Yurtta en yüksek sıcaklıklar: E- şıldığı halde tankların toplandığı ye
dirnede 25, Vanda 27, Bahkesirde 28, ri keşfetmek mümkün olmadı. Kırmı
İzmirde 30, Bodrumda 32, Adanada zı kuvetler bu vaziyette iken mavi kı 
33, lskenderunda 34, Urfada 35 dere-

1 
taların arazisinden geçiliyor, saat 

cedir. 12.30 sıralarında mavilerin mütemadi-

esseselerinden birine verilmesi husu
sunda ali.kadar/arın nazarı dikkatini 

<;ekmenizi rica ederim.,, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
diaelerinı.len birisine dair birçok 
ıazetelerde ıu suali ıörüyoruz: 

Yeni Türkiye yüzme 

rekorları 
f stanbulda yapılan yüzme teşvik 

müsabakalarında Mahmut 200 metre 
serbest yüzmeyi 2. 24. 2 dakikada bi -
tirerek yeni Türkiye rekorunu tesis 
etmitşir. Eski rekor 2. 26. 5 ile galata

aaraydan Halile ait idi. 

12.8.939 tarihinde Beıiktaı yüzme 
havuzunda yapılan bölge yüzme bi • 
rinciliklerinde 5.19.1 ile kendisine ait 
olan 400 metre serbest yüzme reko -
runu da 5. 12. 3 derece ile almak su -
retiyle daha iyi bir rekor tesis etmiş
tir. Aynı tarihte yapılan müsabaka -
larda Beykoz kulübünden lsmail de 
3. 09. 4 il eyeni Türkiye rekoru tesis 
etmittir. Bu ıene 100. 200, 400 metre 
serbest yüzmelerde Uç tane rekor te

sis etmiı olan Mahmudu ve lsmaili 
bu muvaf f akiyetinden dolayı tebrik 

e4eri&. 

Yabancı ismihasların 

okunması 
Ecnebi ismihssları nasıl yuaca

ğız? Bu bahis, zaman zaman, gaze
te sütunlarında münakBJB edilir. 

Gene o bahse avdet edecek deği
liz. Bugün şuracıkta ecnebi ismi • 
hasların nasıl okunması lazım ge -
leceğini dilimize do/ayacağız. 

Çünkü radyomuzda spiker de • 
ği~tikçe yabancı kelimelerin oku
nuşu değişmektedir. 

Bir gazetede içimizden veyahut 
sesle okuduğumuz bir yabancı h -
Jimeyi yanlış tcliıffuz etmemiz de 
o kadar büyük bir ehemiyet olmıya 
bilir. Fakat dünyanın yarısına du
yulan bir sesin bUtün miJ1etlerce 
doğru telaffuzu bilinen isimleri 
yanlış okuması ona benzemez. 

Radyoda sesle dinleyicilerine ci
han haberlerini ula1tıran bir kim -
se, bir çok bakımlardan. okurları
na havadis veren gazeteciden fark
lı değildir. Gazeteci, nasıl i§ edi -
nip yazdığı isimlerin mahiyet ve 
teliiiuzuau öğreniyorsa her spiker 
de bunu kendine vazife bilmeli, bil
ml7oru ıorup ~lreamelidir. 

Yabancı istasyonları din/eriten 
bu tilrlll aksama/ara teudlll -tıı1i • 
yoruz. - T. 1. 

f ocufunu zvar mı1 

Milli Şef, Trak1a'da ıöçmen 
mahallelerinde tetkikler yapar
ken birkaç ıöçmene ısrarla ıu 
auali aordu ı 

- Çocuiunua •ar mı? 
Veı 

-Yok 1 
Cevabını aldıfl Hman da bu· 

nu mu•afık bulmadıimı anlattı. 
BüJilk Şefin Trakya köyl• 

rinde faptlfı bu lhtan, bütiin 
memleketteki nliler can kulalı 
ile dinlemelidirler : 

- Çocuiunuz •ar nu? 
-Yok 1 

Y altutli ztifürtleyince ••• 

Viyana'da çıkan bir alman 

ıaseteıi, dört JÜ• dirhem bir . 
propaıandacı ıayretiyle, bir mu• 
harririmiain çok eıkiden inıili•· 
ler aleyhinde yazdıiı yaaıları bu 
&'Ün yazılımı ıibi ıöıteriyotmUf• 

O yazıların 1aaıldıiı tarihte 
almanlar, Hitler'i hapiıanecle ya• 

tır11orlardı. 
Biade bir atalar aöaü vardırı 
"Yahudi aüiürtleyince eaki 

defterleri kanıtırır,, deriz. 
Hldiaat öyle 1öıteri1or ki ya· 

hudilerin ıu katılmamıı düpnanı 
olan Naailer de aillilrtle1ince 
batka türlü hareket etmiyorlar 1 

Milaver ue Macariatanl 

Glala kalbur Gali ıi;rul hl-
• 

- Macariıtan mihvere ıiriyor 
mu? 

Bu baıhim altmda okuduju· 
muz haberlere, tafsilata ıöre 
Macaristan mihvere ıir.mektedir. 

Dün bir tanıdıiımız bu meae· 
leye dair ıu ıuali aoruyordu: 

- Macariıtan mı mihvere, 
yokaa, hakikatte mihver mi Ma· 
cariatan'a ıiriyor ? 

Tauareler:,..ı•s•rlıen/ 

lstanbul ıazetelerinden biri· 
• d up sın e enceremden,, baılıiı al· 

tmda ıündelik fıkralar yazan bir 

muharririn, aon fıkralanndan bi
riainin üzerinde ıu iki kelimeyi 
okudukı 

"T •)'Yareler seçerken,, 

Halbuki hücum denem .. ini 
yapmağa ıelecek olan tayyare· 
ler tehir Üzerinde uçarken halkın 
pencerelerden bakmama•• tekrar 

tekrar il1a eclilmiıti. 

Üç saat süren müthi§ bir harp ne· 
ticesinde karşısındaki mavi kuvetle -
ri kati surette hezimete uğratmak 
maksadiyle yiğitçe döğü§en kırmızı 
kuvetler mavi kuvetleri sıkıştırmıı ve 
kendi lehlerine olarak tam ve kati ne· 
ticeyi almıya ve düşmanı mağlup et
miye muvaffak olmu§tur. 

Milli Şel orduyu tebrik ettiler 

Bu sırada ordunun gösterdiii 
yüksek muvaffakiyeti takdir bu· 
yuran Milli Şef, Mare,al'a. çek· 
tikleri bir telgrafla ordumuzu bu • 
911Yeff.tkir.·•iM-iu.~.teM.~ 
de yüksek kumanda heyetinin 
bulunduğu tepeye gelmiıler ve 
bir müddet kaldıktan sonra ay • 
nlarak Edime'ye dönmüılerdir. 
Alınan kati neticeyi müteakip ma-

nevra kumandanı da Mareşalın yanı
na gelmiştir. Orgeneral Fahrettin 
Altay'ı tebrik eden Mareşal Çakmak 
aynı zamanda manevra kumandanına 
Milli Şefin bir telgrafla ordumuza 
iltifatta bulunduklarını da bildirmiş 
ve bu esnada gene ataşemiliterlere 
manevralarımızda hazır bulundukla -
rından dolayı memnuniyetlerini söy
lemişlerdir. 

Bundan sonra ıehre dönülmüt vt 
bir haftadanberi fasılasız harp eden 
kudretli kumandanlarımızla kahra· 
man Mehmetçikler de istirahate çe
kilmek üzere dağılmıya başlamışlar -
dır. 

Bu manevralar ve neticeleri çelik 
türk ordusunun eşsiz harp kabiliyeti
ni bir kere daha ortaya koymakla be· 
raber Mehmetçiğin en büyük silahı 
olan çelik iman ve azmine cümhuri
yet devrinde dünyanın en modem 
harp vasıta ve tekniğinin de katılma
siyle ne yaman bir kuvet oldufunu 
göstermiı ve bugün manevra sahasın
da hazır bulunan ecnebi devletler mü· 
messillerine askerlerimizin modern 
harp silah tekniğine olan ünsiyetini 
de kabul ve takdir ettirerek güçlU ve 
yiğit türk ordusunun lıir kere daha 
alkışlanmasını mucip olmuştur. 

Alınan tedbirler ıayesinde 
bütün manevra müddetince or
duda hiç bir bulatık hastalık aö
rülmemiıtir. Her ıün muntaza• 
man verilen kinin aayeainde ma• 
larya vakası hiç bir suretle teı • 
bit edilmemi§tir. Askerin aıhatı 
tam ve yolunda ve her müıkülü 
1enecek kudrettedir. Bir iki kaza 
vakasından başka hastalık ıörül
memiı ve umum hastalık nisbeti 
nonnalden ataiı haddi geçıne· 
mittir. 
Manevra kıtaları yemeklerini de 

muntazaman almışlardır. Yalnız su 
nokaanından görUlen müşkülit da a
razözlerle temin ve bertaraf edilmiı -
tlr. 

Büyük geçit reımi 
Yarından itibaren manevraya işti -

rlk etmit olan kahraman askerlerimi
ze iki gün istirahat verilecektir. A
yın yirmi dördünde manevranın kri -
tiği, yirmi betinde büyük geçit resmi 
yapılacaktır. Geçit reıminde yabancı 
ataşemiliterlcrle Kahire topuç ku
manda~u . ~üm&eneral Elzeydi Paıa
nın reıslığındeki Mısır askeri heyeti 
de huır bulunacaktır. 

/Caılri 
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Büyük 
tazyik 

DÜNYA HABERLERİ 
( DUNKU ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
manevrası 

(Baıı 1. inci sayfada) 

~•ahire bakılacak olursa, me
~.~ alınan olan Danzig ,ehrinin 
llQaJıya'ya katılmuından iba -

~ir. Netekim Münih buhranın
~ evel de bütün mesele Südet 
-..ıanlannın ana vatana kavut -
~~ından ibaret idi. Nasıl 
1.~•b, Çekoslovakya'nın parça • 
-ıqp alman -.ilayetleri haline 
1~lıııe.i ile neticelenmİf ise, Dan
lıı darbesinden maksat da onu 
~İp eden darbelerle Polonya'yı 
F'°'t'rak bağlamak, lngiltere ve 
>.. tarı.a ile aulh bloku cephesini 
ı· ..,_P&'nm tarkmdaki en ku-.et
._ ltıeanedinden mahrum etmek, 
d'!at sahur planının tatbikine 
•ıer mıntakalarda devam et

ı.ıeJct· 11'. 

i Danzig için harp olur mu? E
er bu .mevzu sadece bu ıehre 
~Üıı~asır olsaydı, almanların da-
.' bir damla kan dökmiyecekle

tiııe tüphe yoktu. Fakat totaliter 
Ceı>he Politikasının bir hedefi, 
~Uleınadiyen inkitaf etmekte o
b~" ~ecavüz planının her tatbik 
•dısesinde, bütün dikkatleri 

)alnız o hadise üzerine topla
~~, karıı tarafı münhasıran o 
•dıse yüzünden harp yapılma
~k hesabına sevketmek, ve e -
rr bu sefer dahi bir tavizde bu. 
Unutacak olursa artık sulhun 
emniyete gireceği hissini telkin 
etmektir. Karilerimiz geçen ae • 
~enin bu aylu.nın tarihçesini ha-
1 •rlasınlar: Almanya'nın Çekos
d0•akya tecavüzüne Polonyalılar 
d~hi ittirak ve yardım etmiıler -

1
• Hatta toprak ve nüfus kazan

ltııtlardı. Bu mesele alman di-.a
~nın ancak Danzig tehrine ve 
t 0lonya'nın tili bir meselesine 

1 ll&lluk ettiiini zannedenler, se
l ecek senenin bu aylarında Po. 

l
onya'nm mevkiinde bulunacak
•rd~ 

At_ .. _ • • •• nt 
lasın - .. -·n·- •J"Y'~· "'- 1"• • le • oturmuyor, "°" u muza-
~re ınaaasmda konuımalar Dan. 

lıg naeıeleaine inhisar etmekle 
~lınaz: verilecek tavizlerin kar
tdık teminab ela istenir ve teca
~zü yeni emrivakiler yapmak 
~dretinden alakoyan bazı ted-
ırler münakqa olunabilir. Hal
~i timdi Danzig meaeleıi tota
dtter cephenin silah tehdidi altın-
a hallolununa, yann ltalya'nın 

•ırası gelecek yahut, bu suretle 
:ulh bloku cephesinin maneviyad kırılmıt olmasından istifade e-

en mihver, müfterek ileri hare
ketini daha büyük cesaretle inki
'-f ettirecektir. 

Danzig harp ve ıulh diftlı • 
"•n 1939 senesine mahsus te:r.a • 
buründen baıka bir ıey dejildir. 
l>olonyalılar buıün Danzig'i bı • 
~lkaalar, aynı buhram baıka bir 
~.im, bu iımin etrafında bqka 
ır edebiyat bulmakta gecikmi • 

~ec:ektir. İtalyan gazeteleri, eier 
olonya müstakil kalmak iıter • 

~· lngiltere ve Fransa' dan ayn
. •p doğrudan doğruya Almanya 
1~e naüzakereye bqlamasını tav
'!Ye ediyorlar. Böyle bir hareke
:~n, Çekoslovakya gibi, ıilihmı 
'll!llanmadan istiklal bayrağını 
lbiize kılıfına yerlqtirmekten 
tayri manası var mıdır? 

Avrupa, harpsonrası buhranla· 
t>ının, meıele olarak değil, fakat 
lbahiyet bakımından en ehemi • 
ı~lismi geçirmektedir. Avrupa 
"ltaıı, harp ve sulh davasının 
klnla veya kansız, fakat millet-
lere asgari emniyet veren bir hal 
t.rzını bulmak mecburiyetinde • 
dir. Hiç kimsede söze kanmak 
"eya tehdit kartısında pes et
lbekten fayda ummak iıtidadı 
kalmamııtır. Soğuk kanlılık ve 
lıim ile hadiselerin inki.-f ını 
hekliyelim 

F. R. ATAY 

Fransa'nın ıimaltnde tiddetli 
fırtınalar oldu 

İngiliz - Japon görüımelerinin 

yeniden başlıyabilmesi için 
• 

Tokyo hüklimeti 
açık kapı bıraktı 

Görüşmelerin iki 
kalmasını da şart 

taraf il 
koşuyor 

Tokyo, 21 a.a. - lngiliz - japon görüfmeleri •. hakkında, hükü~et, 
matbuat bürosu, aşağıdaki tebliği neşretmcktedır : 

• ,Tokyo müzakereleri, lngiltere'nin talt.~i üzerine açılmıftır. 

Japonya bu müzakereleri, Tiençin ı ıan diğer devletlerin de ittirak ~de • 
itinin esa~ındaki meseleler hakkında ceği bir müzakereye ?1evzu te'k~l et· 
İngiltere bükümetinin anlayıı zihni - tinnek isteme~ektedır. Maamafı ]a
yetini dikkate alarak kabul etmigtir. ponyanın tuttugu hare.~et hattı, ln • 
lngilterenin müzakere etmek teklifi, giltereyi ayrı olarak dıger al~kadar 
Londranın Çinde Japonyanın askeri, devletlerle görüşmekten ve nıhayet 
ekonomik ve siyasi ihtiyaçlaçlarını müzakerelerin son safhasına bu dev
nazarı dikkate tuttuğunu göstermek· Jetlerin mümea~ili olarak çıkmasından 
te idi. Buna göre, ekonomik meıe - ıneneylemektedır. . 
lenin de mü.zakereye konmasına mi· Hüliümet namına söz aöylemı~e se
ni hiç bir hal mevcut değildir. Bu hal- Jahiyettar zat, bugün .. gaz~tecıler~.e 
de, lngilterenin hattı hareketinde bir- yaptığı görüıme~e, i~~ıhz - ıapo~ go
birini tutmıyan tezadlar vardır. rüşmelerinin tatıl ~egıl f~kat talı~ e -
Japonyanın dokuz devlet muahede- dilmit olduğu üzerınde bılhassa ısrar 

ıine kartı daha çok evelden, almış ol· eylemittir. 
duğu hareket hattı maIUmdur. Eğer Baıvekil B. Hiranuma, bugün im -
ingiliz hilkümeti, üçüncü devletlerin parator tarafından kabul edilmig ve 
müdahaleıini mucip olmak niyetinde Domei ajansına göre, ba'vekil impa -
ise, Japonya hükümeti, buna karşı, ratora dahili ve harici vaziyet hakkın
ancak, öyle bir teıebbüsü katiyen ka- da izahat vermiştir. 
bul edemiyeceğini kayıtla iktifa e • 
der.,, 
Japonlar açılı lıapı lnralnyorlar 

İyi haber alan mahfillerin kanaati
ne göre, Tokyo tebliğinin en mühim 
noktası, japon bükümetinin ingiliz • 
japon konferansının tatil edildiğini 
söylemekten büyük bir dikkatle te • 
vakki eylemeıi ve görütmelere yeni -
den batlamak için açık kapı bırakma· 
11dır. 

Japon hükilmeti, bununla beraber, 
aynı umanda, qağıdaki esaılı prtı 
da koymaktadır: Görüpıelerin iki ta
raflı kalması lazımdır. Tokyo, bu itin 
4ofurduiu ekonomik meseleleri do -. . .. . . . . -

/ngiltere görüımelere Jeuama 
laazır 

Londra, 21 a.a. - Hariciye nezare -
tine yakın mahfillerde söylendiğine 
göre müzakereler Japonya'nın arzu -
siyle inkıtaa uğramış olduğundan ja
pon hükümeti arzu ettiği takdirde 
müzakerelere 24 temmuz formülünün 
çerçeveıi içinde devam edilebilecek • 
tir. Japonya müzakereler esnasında 
çin parası ve Tiençin'de1d Çinlilerin 
mevduatı meselelerinin de tetkik edil 
meaini arzu ettiği takdirde bu huıus 
ta alikadar devletlerin fikrini almaıı 
ve onları da müzakerelere ittirak et-

~- ...1 .......... .... ........... ~ 1:;'7,,.,.,rhr .. 

Pravda gazeteai diyor ki: 

SoyYel - Alman ticaret ve kredi mukavelesi 
Alman - Sovyet siyasi 

münasebetlerinin 
iyileşmesini intaç edecek 

Moakova, 21 a.a. - Tas ajansı teblii ediyor: Pravda ıazetesi, 
bugünkü bqmakaleainde, aovyet • alman ~üzakerelerinin tari~ • 
çeaini yapbktan ve imzalanan mukavelenın esasını kaydeyledık
ten sonra diyor ki: 

Gergin ıiyui münuebat havası i· 
çinde doğan sovyet • alman ticaret ve 
kredi mukaveleai bu gercinliği ve bu 
havayı hafifletecektir. Bu mukavele 
Almanya ile Sovyetler Birlifi aruın· 
da yalnız iktısadi deiil siyaıi müna· 
ubetlerin ilerde iyilepıeıi aabaunda 
da mühim bir imil olarak tebarüz e· 
de bilir. 

lzvatiya alman· sooyet ticaret 
nmalaedaini izah ediyor 

Moakova. 21 a.a. - Tas ajanıı teb
liğ ediyor: İneatia gueteai, ıovyet • 
alma nticaret ve kredi anlapnuına 

tahıiı eylediği batmakaleainde diyor 
ki: 

Yüksek aovyet meclisinin üçüncü 
içtima devresinde entemuyonal vui· 
yetten ve aovyetlerin harici siyasetini 
anlatırken, Molotof, Almanya ile 
Sovyetler Birliği araıında cereyan et• 
mekte olan ticaret ve kredi müzake • 
relerinden bahıetmiıti. 

Bu müzakerelere alınanların teıeb
büıü ile batlanmıı ve 1938 denberi bir 
çok inkıtalarla devam edilmiıtir. Bu· 
gün müzakereler muvaffakiyetle neti· 
celenmiı bulunuyor. Şunu kaydetmek 
gerektir iri, müzakereler sıraıında bil· 
hana Almanya ile Sovyetler aruın • 
daki ıiyast milnaıebetlerin gerginli· 
tinden dolan birçok mütküllt çık· 
mııtır. Bununla beraber, her iki taraf 
da "caret milnasebetlerinhı iyilettir· 
mek huıuıunda kifi derecede uim 

racaktır. Yalnız bununla da kalmıya
cak ve iki memleket mübadeleleri aon 
senelerde çok aıağı dUtmilt olduğun
dan bu mukavele Almanya ile Sovyet 
it münasebetlerinde bir dönüm nok • 
taıı teıkil eyliyecektir. 

Filhakika, alman • aovyet ıiyul 

münasebetlerindeki ıerıinlik aovyet 
piyaauım Almanyaya filen kaybet • 
tirmiıtir. Bundan daha birkaç sene e
vet Almanya sovyet harici ticaretin· 
de birinci mevkii itpl ediyordu. 1933 
te, Almaıı • Sovyet ticareti en yilk· 
ıek ıeviyeyl buldufu .zaman, iki mem
leket ticareti bir milyar yüs milyon 
marka çıkınııtı. Bu çok müsait vui • 
yet 1935 e kadar devam etmittir. Fa
kat bu tarihten ıonra, yukarda zikre
dilen sebepler dolayııiyle birdenbire 
vaziyet bozulmut ve Almanya gerile· 
miye batlıyarak 1938 de bqincilife, 
Amerika. İngiltere, BeJçika ve Hol • 
landa'dan ıonraya düpıüıtür. Alman· 
ya'nın aovyet piyasası ribi geniı ve 
müıtakar bir pazarda birincilikten be
tinciliie düpıeai bittabi Almanya· 
nın gerek ticaret mahaf ilini gerek hU· 
kilmetini endiıeye dUtilrmekten hali 
kalamazdı. 

Anla,manua malaiyeti 

Berlin'de imzalanan ticaret ve kre· 
di mukavelesinin mahiyeti nedir? 

Parla, 21 a.a. - Bordeaux'da Fran- gösterdiğinden müzakereler nihayet 
•anın 'imal mıntakalarında pek tid • müsait bir neticeye ~ıttır. 
cleff f rt ı k t B .ı.ıar d fıte bu arzudur kı, bütün ihtillfla· 

Almanya, mukavelenin im.zaıı anın· 
dan itibaren iki sene içinde aovyetle
rin Almanya'dan maldna &letleri ve 
difer levazım satın almuı için iki 
yüz miJyon marklık bir kredi açmak
tadır. Aynı devre içinde Sovyetler 
Birliii de Almanyaya 180 milyon 
marklık muhtelif etya verecektir. 

ı ı ına ar çı mıı ır. a. o • hali d·ı b'l · · ıı-LZ• k ı l\ad rın e l e l meıını mwuaun l . 
an harap olmuıtur. Bir kaç lriti mıfttr. Hiç tilpbe yok iri, bu muahede 

llllilftür Zarar ve ziyan bir kaç mil· iki memleket aruındaJd ticaret mi • Bu m le ile alllradar olmak U· 

Moskova' daki 
görüşmeler 

Moskova, 21 a.a. - İnfiliz - Fran· 
sız • Sovyet ukeri göriifmeleri, bu· 
gün yeniden bqlamıı ve heyetler sa
at 10,30 da Spridonova konağında 
toplanmııtır. 

Mo•lıooa müzalıereleri oe 
Finlandiya 

Helsinki, 21 a.a. - Hariciye nazırı 
B. Eı ko, matbuat kongresinde söyle· 
diği bir nutukta Finlandiyanın en
ternasyonal vaziyetinin esasını, her 
ne taraftan gelirse gelsin her türlü 
müdahalelere karıı bitaraf kalmak 
tetkil ettiğini bildirmiştir. 

Moskova müzakerelerine telmih e
den B. Erko, teklif olunan garantile
rin, sarahatsizlikleri dolayııiyle ka
bul edilemiyecek mahiyette bulundu· 
ğunu ıöylemiı ve nihayet, ıulhu mu
hafaza eden görüpelerin uzamakta 
bulunmasından dolayı memnuniyeti
ni izhar eylemittir. 

B. (aki Peıteye 
döndü 

Budapeıte, 21 a.a. - Kont Çaki, 
dün akıam buraya ıelmittir. Batvekil 
kont Teleki, kont Çaki'yi hemen der· 
hal kabul etmiıtir. Hariciye nazırı, 

bu görüpıede Batyekile alman ve i· 
talyan devlet adamlariyle yaptığı hu
susi mükalemeleri hakkında izahat 
vermiştir. 

Ayrıca resmen bildirildiğine göre, 
izinden dönen kont Çaki, izni müdde
tince kont Teleki tarafından vekalet
le idare olunan hariciye nezareti itle· 
rini bu sabahtan itibaren yeniden de· 
vir almııtır. 

Kont Çaki hariciye nezaretinde va
.dfnine blıflaımıtır. 

Almon1a MtıeaTi.tan'ı tazyilı 
etmiyor 

R . d\n 21 !l..a.. Alınan iıotihbarat 

büroau alman - mwr 84tnaoebetleri 
hakkında yenldell ~li Wr ta. • 
zihte Almanya'nın Macariıtan'ı tas • 
yik ettiğine dair dolapn haberleri tek 
zip etmektedir. Büro föyle demek • 
tedir: 

"Almanya ile Macaristan araıında 
ıiyast, tarih! ve cotrafi ıebeplere müs 
tenit ıiyui bir. teırikt mesai mevcut• 
tur. Kont Caaky Macariıtanla Al • 
manya araıında kati bir mütabakat gö 
rülebileceği noktuında hiç bir ftlp • 
heye yer bırakmam•ttır.,, 

lere giritınittir. Alman hilkümeti, Al
manyadaki aovyet ticaret müme11ili • 
ğine, siparitlerini yapmuı için icabe
den yardımda bulunacak, ıiparitlerin 
teslim ve videlerinin müsait olmaıı 
ve verilecek makina ve &Jetlerin yük
sek vasıfta olmaıı için firmalarla ce
reyan edecek müzakerelerde Sovyet 
müme11iline müzaharet eyliyecektir. 
Aynı zamanda aovyet ticaret mü· 

mellilliğine, teılim olunacak malların 
bedelini pefin olarak tediye etmek 
imklnını da vermekle alman hilkilme
ti iki yüz milyon marklık kredinin ta
mamını garanti etmif olmaktadır. Ye· 
ni mukavele alman krediıine mali bir 
kredi mahiyeti vermektedir. 

Kredilerin oadai 
Bundan evet Almanya'nın açtığı 

kredilerle bu kredinin bariz vuf ı it
te budur. Fakat aradaki fark yalnız 

bu da delildir. Kredilerin vldesi evel
kilerden daha uzundur ve vasati ola
rak yedi senedir. Yüzde otuzu altı 
buçuk sene aonra, yüzde kırkı yedi ıe
ne aonra ve geri kalan yil.zde otuzu da 
yedi buçuk ıene aonra ödenecektir. 

YEiii SABAH • 
a.a. Matbuat servisi 

yam reialerini batrrlattıinu aôyliyerekr 
denizyolları içia eskiden bugüne kadar 
aarfedilen himmetleri tebariı.z ettiriyor 
ve - ı;ahımanın uiraımanm rehalı:lr fey· 
~ini ttirk cen~iiine böyle mi aıılıyaca• 
iıa? • ıualini sorduktan aonra illve e • 
diyor: "Türkiye demokrattır, bur bir 
memlekettir. Herkeı istediği zata belini 
kırıncaya kadar riildl edebilir, fakat bu 
aokak ortasında ve herkeıin &ôzü onun· 
de yapılırsa &iilünç olur.,. 

Bedbinlik rüzgin 
Hüıeyin Cahit Yalçın, bu baımakale

de, Berlinden ve Romadan akseden ha
berlerin bedbinlik netrettilderini, bu • 
ıünkü buhranın bitmesi için Danzic'in, 
Almanya,.. verilmeıi kifi celmiyeceilni, 
İtalJ'&DID da Akdenizdeki iıtekleri için 
anini )'iibelttiıini ıöyliyerek alman • 
tar taleplerinden vaz seçmedikçe makul 
ve ancak iktisadi mahiyette taleblerle 
iktifa etmedikçe behemabal yakında bir 
harp çıkacaiını tahmin ediyor. Biz bu
nu büyıik bir esefle, fakat hakkımıza, ku· 
vetimize derin bir itimatla kartılıyaca -
iız. Türkiye, bütün teahhütlerine aadık 
bir halde vn ife batında, soiulı: kanbbk
la bekliyor diyor • 

VAKİT 

lmrab ziyaretinden bir intiba 
Haaan Kwnça)'I, Adliye V eJı:ilinın İm· 

ralıdalı:i tetkilı:Jed münasebetiyle Saraı;
oilunun Adliye vekilliğini bayır ile a
nılacak bu inunhk eserini şükranla kay
dediyor ve Tiırkiye cumhuriyetinin ba 
orijinal eaerine btitıin inıanhk i leminde 
ömek olması yollarını açmak ceza ev -
!erini birer birer kapamalı: yolunu tut • 
malı: olacaimı aoyliyerek propaganda ta· 
rafımıza kuvet verelim diyor. 

Kendi ıölııeıine hücum 
eden adam 

A11m Ua, batmakalesiııde, balkan m;ı. 
Jetlerini eair etmek içi."I onları bır:bı -
rine düıiinniye çalııan İtalya kar,ıun
da Bulcariatanın vaziyetini kendi cöl
cesine hücum eden ulana beııziyen ve 
balkanlarda her hanci bir harp hareke • 
tine karıımıyacaiı hakkında teminat ve
rirken komıulan zararına bir takım ta
leplerde bulunduiunu .Oyliyerek bulcar
lar eier ıulh taraftarı iseler balkan bir
ligi içine ıirmeleri lazım geldiiini, eier 
taraftarlık sahte ise &iinün birinde ha -
riçten ıelen tahrike kendini kaptıraca
iını illve ediyor. 

İKDAM 
En büyük zafer 

Ebiizziya Zade Velid, bapnakalnin
de Franaanm, bittin dimyaya huriyet fik· 
ri •eı-• bUJ'Ws ihtUIJden eoara, ıimdi de 
HltJeri- ve ll'aıiame lrartı bir nfer lra· 
nnm11 oldufaml aöyltl)'OI', bana Dala • 
diyenin eliyi~ kazanmıı olduiuna IÖJ'• 
liyerek, Fransayı tebrik ediyor. 

Casuslara dikkat .. ~-=.~ ma= bubi islacle,. .... .... o~ar':a";lc~ 
ketumiyete dbet edi)'Or • 

Almanya artık bizden mal 
almıyacakmıı 

Almanyaya ihracat yapan finnalarımı
za, ıipariılerin bu ayın 29 una kadar Al· 
manyaya sevkedilmiı olmalan lüzumu
nun bildirildiiini bunun tüccarlannu
sı mütküllta uirattığını, Alman)'UUD 
bundan böyle biaden mal almak iateme
dlli yolunda da bazı haberler mevcut 
bulundaiunu J'&Zıyor. 

lnkir bir fazilet deiildir. 
• • CG.tiniin meıeleleri) atituna mubarri
rı, b~r s~zete !ıkruında deniz yolları • 
n!n . ıılen, bu ıdareyi ele alan yeni ve
~ıl ıle yeni mı:dürün nizamnameleri, ta
lımatnameleri ve emriyle diiaeleceiiAi 
Yazan bir .~ubar~rin bu yazııı, yeniy~ 
yaranmak ıçan eakiye ıırt cevirea .,. • 

İkinci Münib olamaz 
Sadri Ertem, bu baımakalede, demok

rat devletlerin Danzici zapt için Alman
yaya aalihiyet vereceklerini ümit eden
lerin hata ettiklerini soyliyerek Münib 
anlaımaıının ne &ibi 11rtlar ve sebep • 
lerle yapıldıfmı hatırlattıktan aonra, 
Mlinih pıikolojiıinin ber ıeye raimen 
bir daha tekrarı, dünya ıulhiınü koru • 
maktan ziyade O'IJ. batırmak, harap et
mek olacaKını, bu,.Uk küçük, hiç bir dev. 
]etin intiharı coze almadan buna &iri
ıemiyeceiini illve edi)'Or. 

İzmir ve fuan 

Yunuı Nadi, baımakalesinde, bu iki 
kelime tıbiat itibariyle çok zencin o • 
lan İzmirde yekdiierini tamamhyan iki 
medeni faaliyet unıunı oldutunu soy. 
liyerek İzmir fuannı bir türk medeni • 
yet ibidesi olarak tavıif ediyor ve tz • 
mirin harpten evelki - Givur İzmiri • 
tlbiriyle ifade edilen Kozmopolit va • 
ziyetini anlattıktan sonra milli rejimin 
İzmiri bir halita cemaatinden kurtarıp 
dunyanın en mamur ve en modern ıehri 
halıne naıd kalbettiiini izah ediyor. 

AKŞAM 

Bira bulunmuyor 

İnhi1arlar idaresinin bira)'I ncuzlat • 
maaı tizerine, biraya raibet arttıiını, 
fakat bira bulmak kabil olmadıiını, bun
dan mida cazino ve birahanelerde de 
bira fiyatı üzerinde tenzillt yapılma • 
dıiını aoyliyerek nazaı dikkati celbedi
yor. 

Tatlı kitabl 

(Dikkatler) ıü~u muharriri, teker 
ıirketinin netrettııi tatlı kitabı miına • 
aebetiyle, bira &ibi tekerin de ucuzlatıl· 
maaı lüaumunu ileri aüruyor, "biri iı;ki, 
öbürü cıda, hem çocukların, baataların 
pdaaı. fıte o zaman tatlı kitabmdan 
bütün millet bakla ile iatifade eder., di· 
yor. 

SON POSTA 
Giderken ve geldikten sonra 

(Sozun kısası ) ıiıtunu muharriri, A•• 
rupaya &önderilen talebenin sidwken ol. 
dala abi awlnlerind• de 11Jrı bir lmtl • 
..._ tabı tataliaaJanm 86yffiyor •• IMa 
Mll'etJe lı malrbııesinla iyi dölllllesİDill t .. 
min edileceti miil&hualJDda baluna .. 
)'Or • 

SON TELGRAF 
İtalya Almanya'dan ayrılmafa 
mecburdur 

Etem İzzet Benice, bu bqmalralesla
de. 1 talyanın Alm&Dyaıun pqine takıl· 
makta onu tehlikelerle dolu bir llcibete 
sürüklendiiinden i>6haederek, İtal)'UUD 
hemen hemen hemen fili bir alman iatil&
ama uiramıı vaziyette oldaianu ve Al
manyanın müttefiki kaldıkça bu tehli • 
keniA daima büyiiyeceiini, bu itibarla ı. 
talya ile Almanya ara11nda ibtillflar 
baıcöaterdiiine dair olan haberlere m.,. 
nılabileceiini anlattıktan aonra "Teh • 
lilı:e ~IP~Y•. selmiı delil, İtalyanm içi .. 
lltl f1111U1tır._ demektedir. 

Danzig iıinde 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 

Papalık ve ltalya'mn yapacağı 
bir tavassuttan bahsolunuyor 

Par~ı, 21 •:a· - Jour ııazeteai, Londra muhabirinden aldıiı qa. 
iıdakı haberı netrediyor: ~ 

"Hukuqinaslann fikrine ıöre, Fransa. Polonya muahedesi 
Londra'da hazırlanmakta olan yeni diplomatik vesika ile hem~ 
ahank bir hale ıetirilmittir. 

Bu ubepten, aynı samanda yapıla- hlm bir kardinal çafırmıı ve bu kar
cak ve aynı metinleri ihtiva edecek dinali hemen derhal V &rfOvaya yol • 
bir İngiltere • Polonya ve bir Fran - lamııtır.,, 
1& • Polonya deklarasyonuna intizar 
olunabilir. 

Mamafih, bu yeni deklaraıyonlar ol 
ıun olmasın, İngilterenin Polonyaya 
kartı olan vuiyetinde hiç bir deiitık 
lik mevcut değildir. Ve Fransa. 1n. 
giltere • Polonya bloku, totaliterlere 
k&rft en ufak bir çatlak dahi .ırzetme
mektedir.,, 

Dtın%İg İfİ, v atihn O• ltalya 

Jurnal gazetesinin Roma muhabiri 

Papalığın wayretleri 
Ordr ıazeteainde Pertinax 

ki: 
diyor 

"Bazı emarelere &öre, papalık dip -
lomuisi, bazı bitaraf devletleri uzlat
tıncı rol oynamıya teıvik etmektedir. 
Ve papalığa gi:Sre bu iti en iyi yapa • 
bilecek zat, Belçika kıralı üçüncü Leo 
pold'dur. Fakat Belçika kırahnın bu 
ite baflıyacafını sanmıyoruz. Zira ne 
Pariı, ne Londra, bu bahiıte en ufak 
bir tetyikte dahi bulunmayacaktır._ 

yasıyor : Pöti Parizyen diyor ki : 

Görülüyor ki Berlinde imzalanan 
yeni mukavele kredi rtlarını hi11e
dilir derecede iyileftırmektedir. Bu
nunla da aynı zamanda alman • sovyet 
ticaret münasebetlerinin heyeti umu· 
miyeaini de iyileıtirecefi tabiidir. 
Kredi tartları tamamiyle normal ve i· 
ki taraf için de iıtifadelidir. Hiç ıilp 
he yok ki, kredi prtlarının müsait kı
bnmaıı, müzakerelerin bir mukavele 
akdi yolundalri miltkiilltın aıılabilme 
ıi için eıaı tartı teıkil eylemittir. Ak 
ıi takdirde aovyetler birlifi Almanya 
piyuaıına ıiparifte bulunmalı ve kre 
di almayı kabul etmezdi. Çünkü aov
yetler birliği bugün bundan bet altı 
sene evelki vaziyette bulunmuyor. Ye 
ni mukavelenin iki memleket araıın· 
daki ekonomi milnuebelerini hiuedi· 
el derecede l,Ueftlrıuei beklenebl • 

NDiln Roma mahfillerinde bir çok "Kuvetlerini tamamiyle müdrik o-
pyialar devam etti. Bu pyialar ve bu lan lnriltere ve Fransa. kararlarını 
haberler, Vatikanın ve Venecffk sara- vermiı bulundukları için çok aakin • 
yının Daıuig itinde uzlaıtmcı bir mil dir. Gerek İngiltere, gerek Fransa, 
dahaleyi dütündüklerini isbat etmek sulhu fedakirlıklar bahaaına satın aJ. 
veyahut dqilndilklerine inandırmak mıya üçüncü devletlerden iıtememeye 
hedefini rütmekte idi. On ikinci Pie. umetmiı bulunuyorlar, IOlluna kadar 
aöylendiline ıare, dfia CuteJcon • teabhtltlerlnl ~. Xoaıar, 



İtalya bir harbı 
göze alabilir mi? 

Faşist rejiminin 

vaziyetine bir 
• 

bugünkü 

bakış 
İtalya'nın vaziyetini i

yice anlayabilmek için ba
zı hakikatleri ortaya koy
mak gerektir. 

Mu::.olini esaslı neticele
re varmak, prestijini ku
vetlendirecek muvaffaki -
yetler elde etmek ihtiya -
cındadır. Şayet harbetmek
sızin, tehdit ve şantajla 
bu neticeye varabilirse, ye
rın<len kımıldamıyacaktır. 

Fakat tehditlerinin kimse
yi korkutmadığını görür · 
se ,o zaman "bir şeyler 
yapmağa" kalkışacak. 

ya'da 12 adada ve Arnavut
luk'da mühim miktarda 
kuvetler bulundurmakta -
dır. 

İtalya'nın bütün askeri 
nazariyesi "yıldırım harbı" 
nda mündemiç bulunmak -
tadır. Fakat bu iki kelime, 
boş laftan ibarettir. Bu na
zari ye mucibince, İngilte
re ve Fransa gibi milletleri 
bir ~a~ gün veya bir kaç 
saat ıçınde korkutmak de
virmek, ve yumruk alt~nda 
tutmak fikri, ancak çok 
hayalperest dimağlarda 
yer bulabilir. Diğer taraf
tan, bütün İtalya yarım a
dasının zayıf olduğunu da 
unutmamak gerektir . 

lngillere' nin 
bahri üsleri 

f "'"""'M'~';i~~ne mecmuasında ;~~~~·;"""'""" 
1 

Charles - Michel Renaitour 
_!..~~:::ı=to ı bahriye encüm:?~~!~~ ......... . 

Çünkü Musolini için de 
başka hal çaresi yoktur. O 
oa Hitler gibi, cehennemi 
bir daire içinde bocalıyor. 
Bugüne kadar hariçte gi
riştiği teşebbüsler zararlı 
olmuş ve İtalyan milleti 
bir hayal sukutundan öte
kine geçmiş, durmuştur. 
Habeşistan, çabuk kaybo
lan büyük bir seraptı. İs -
panya, belki de kaybolmuş 
telakki edilebilecek bir 
partidir. Binaenaleyh İtal
yan diktatörü, tarafdarla -
rına karlı bir kaç "fetih" 
sunmak ihtiyacındadır. 

. Mus?lini - Ciyano poli
tıkası ıki unsur üzerine is
tinat etmektedir: 1 - Körü 
körüne itaat etmedikleri 
takdirde kendileri için her 
şeyin bitmiş olacağı faşist 
şefler grupu. 2 - Hayatı 
bilmiyen, resmi propagan
da ile ahmaklaşmış ve ken
dinden geçmiş olan bir kı
sım gençler. Bu iki muhit 
istisna edilirse, halk mace
ralardan usanmıştır, harbe 
düşmandır ve bütün vait
leri itimatsızlıkla karşılı
yor. Torino'da verdiği nu -

tukta ortaya üç mesele at
mıştır: Tunus, Süveyş ve 
Cibuti... Fakat bu, iştiha
sının orada duracağına de
lalet etmez. Netice itiba -
riyle onun nazarları bil -
hassa şu veya bu mesele ü
zerine dikilmiş değildir. 
Onun istediği Akdeniz'de 
iıstünlük, şimali Afrika'_da 
hakimiyet ve İngiltere ıle 
Fransa'yı tezlildir. Bu ga
yeye Mısır veya Tanca yo
liyle ,yahut da Tunus. ve
ya Balear adaları tarıkıyle 
varmak onun için büyük 
bir ehemiyeti haiz değil -
dir. Onun aklı, fikri, bu 
muazzam ve "romalıca" 
hedefe varabilmektedir. 

Mihvere gelince, İtal
yanların % 99 u, İtalya'nın 
Hitler Almanya'sına tabi 
olması keyfiyetinin, vata -
nın menfaatlerine karşı 
hakiki bir ihanet olduğu 
hususunda mutabıktır. 

Peki, hakikat bu mer -
kezde olduğu halde ita! -
yan milleti niçin ısyan et
miyor? 

lngiltere'nin Akdeniz'deki bahri üslerinden 
Malta adasının merkezi: Valetta'dan 

bir görünüş 

Fakat bu mühim nokta 
üzerinde fikirlerin hemen 
hemen hepsi menfidir. Ha
beşistan ve Arnavutluk 
maceraları hiç bir şey is
pat etmiş olmuyorlar. U -
mumi bir harpte faşist or
dular mühim ve kudretli 
orduların sademesine uğrı
yacaklardır. İtalyan ordu
ları belki bir kaç sürpriz 
derbesi indirebilirler, fa -
kat bir kaç aydan fazla 
mukavemet edecek halde 
değillerdir. Zaten bu ba
kımdan alman generalleri 
bedbindirler. Tayyare, İ -
talya'nın malik olduğu en 
korkunç silahtır. Fakat o
nun karşısında da birinci 
sınıf hava donanmaları 
var. Donanma mühim te -
rakkiler yapmıştır ama, 
tahsisatsızlık yüzünden 
bazı inşaat teahhur etmiş 
bulunuyor. Motorlaştırıl -
mış olan kara ol"dusuna ge
lince, son talimler kati 
mahiyette olmamıştır. 

Bundan maada, Alman -
ya'nın bütün kuvetlerini 
kendi hudutları içinde mu
hafaza etmesine mukabil 
İtalya Habeşistan'da, Lib -

Çünkü rejimin polıs teş
kilatı dünyanın en kuvetli
lerinden biridir ve ayrıca 
va.dyet, bir ayaklarıma i((in 
kafi derecede "olgunlaş -
mış" değildir. 

İstikbalde ne olacak i' 
Bütün zevahire rağmen, 

rejim yıpranmı~tır. Eğer 
son bir maceranın telılilce
lerini de göze alırsa Lu o
nun için ölümle net.icol
nebilir ve oraya yeni kuvet 
!eri çıkabilir. Bir karğaşa
lı çıkmasından veya komü
nizmin İtalya'da yerleşme
sinden çekinmek saçma bir 
şeydir. Hür bir İtalya, mo
dern ve "dinamik" bir de
mokrasi sayesinde çalış -
makla geçen bir sulh ve e
sasını İtalyan - fransız 
dostluğunun teşkil edeceği 
beynelmilel bir işbirliği 
sayesinde pek ala bunu 
bulabilir. Marianne'dan 

Almanya ile İspanya 

arasında 

ticaret müzakeresi 
!spanya'ya bir "haberal

ma" seyahati yapmış olan 
alman ekonomi eksperi 
Wohltat şimdi bir ticaret 
anlaşması yapmak üzere 
tekrar İspanya'ya gitmiş 
bulunmaktadır. 

Berlin'de söylenildiğine 

HULASA 

J ngiliz donanması her 
Britanya imparatorluğu -
nun en emin müdafaa va -
sıtasını teşkil etmiştir: a
sırlar boyunca bu donan -
manın değişmez vazifesi, 
ana vatanın toprak bütün
lüğünü ve deniz seferleri • 
nin emniyetini temin et -
rn""'"~·· 

Bu da tam manasiyle te-
dafüi bir vazifedir; ve ge
ne bunun içindir ki, İngil
tere Avrupa harplerine ka
rıştığı zaman, bu kıtada 

kendisine yardım edecek 
bir "asker" aramıştır. 

İngiltere adalarının doğ
rudan doğruya himayesi 
donanma için stratejik mev 
ziler, iaşe ve tamir üsleri 
bulunmasını lüzumlu kıl -
mıştır. Zaten ekseri ahval
de her hangi bir nokta, 
hem üs, hem mevzi olarak 
kullanılmaktadır. 

İngilteren'in, Fransa 

göre, Wohltat İspanya'da
ki ilk ikameti esnasında 
İspanya'nın yalnız mihver 
devletleriyle mübadele ile 
iktifa edemiyeceği ve de
mokrasilere de muhtaç ol
duğu kanaatini edindiğini 
bildirmiştir. Yapılacak o -
lan yeni görüşmeler, bu 
hususta bir hüküm verme -
ğe yardım edecektir. Ma
rianne 

(Büy!lk harpten .so'?ra ilk paskalyc gecesi, be& cenç, 
Antuvan, kardeşı Jılber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Marıyan ve Sol~nı Senkler is111indc iki genç kızla be· 
~a.bcr sıkıntılı bu s~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlaı 
ıçın~e k~ybolmu~ ~ır otelde . geçiriyorlar Antuvan. 
M~rıyan la, O~mınık ~~ ~olanJ'l.a beraber egltniyorlar. 
Nıhayet SolanJ, Domınık le degıl Jilbcr'le l:ntuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli -
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evelin'i sevmiye başlamıştır. Bu esnada 
karısı bir kız çocuğu dünyaya ıetirnıifitir. Şimdi Antu
van • kaıı BI Mariyan'ı yalnız bırakm111 ve gece Ev
lin'le buluş mu:;tur.) B o y 

nın Manş denizindeki sa -
hillerinin karşısına tesa -
düf eden semti, bu iki mem 
leketi XVIII inci asırda 
biribirleriyle karşılaştı 
ran harpler esnasında hu -
susi bir ehemiyet kazaıı -
mıştı; Devonport, Port -
land, Portsmouth gibi en 
eski ve bugün de donan -
-·---- r---t --.-tr ... 1 .. -: ..... 
lan tersaneler, bu kısım ü
zerindedir. 

' 
Şimal denizi üzerin • 

de olan garp sahil -
!eri ise coğrafi vaziyet iti
bariyle imtiyazlı bir duru
ma maliktirler. İngiliz do
nanması umumi harp es -
nasında Rosyth ve Ccapa • 
Folw'da alman donan -
masının bir huruç hare • 
keti yapmasını sabırla bek 
lerdi ve Jutland muhare ~ 
besi de o esnada yapılan 

muharebelerin en mühimi
ni teşkil etti. 

Garp sahili ise bugün -
)erde yeni bir ehemiyet kes 
betmektedir. Zira şarktan 

yapılacak hava hücumları
na karşı nisbeten mahfuz -
dur. 

!ngilterenin Milletler 
Cemiyetine karşı besledi • 
ği itimat ve deniz silahla -
rının azaltılması hakkında
ki muahede dolayısiyle 
1922 den 1934 e kadar olan 

o K A ş 
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Büyük Brilanyada iızizler 

azahyor gillik~e 
Son haftalar zarfında lngiltere'de işsizlerin sa

yısı mühim miktarda azalmış ve iş bulanların sayısı 
tahminen 100.000 kadar artmıştır. Bu da, silahlanma 
siyasetinin tesirlerini bariz bir şekilde gösterdiğini 
ıspat etmektedir. 

Şüphesiz, resmi mahfiller, silahlanmanın işlerin 

açılmasında başlıca sebep olmadığını ileri sürmekte
dirler ve ticaret nazırı B. Oliver Stanley bu nokuı 
üzerinde müteaddit defalar israr etmİ§Cİr. Fakat bu 
sözlerde, ilmi bir müşahededen ziyade serr.u;ycya em
niyet telkin etmek gibi meşru bir arzu mündemiçtir. 

lhracat da diğer memleketlerin si/ah!dnme~ı yu
zünden büyük karlar temin etmektedir . • Müttefik 
devletlerle dominyon/ara, (yani Polonya, Romanya, 
Türkiye ve yeni Zelanda'ya) kredi anlaşmaları muci
bince yapılan satışlar, bu hususta büyük bir rol oy
namaktadır. 

Çoğu çalışacak veya iş hayatının yeni icaplarına 
intibak edecek kabiliyette olmıyan ve esasen içlerin
den bir kaç yüz bini mevsim dolayısiyle işsiz bulu
nan veya bir fabrikadan diğerine geçtiği ~ır,'1rla iş

siz olarak gösterilen 1.250.000 kişi ile, Büyük Brit:ı:ı
ya artık işsizliğin mevcut olmıyacağı devre doğrıı 

yaklaşmaktadır. 

Bu da ortaya yeni endüstriyel meseleler (Jk.ara
cağa benziyor. Mariannel 
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ve donanma inşaatının sö
nük geçtiği on iki senelik 
müddet zarfında İngiliz 
hükümeti küçülmüş olan 
donanmasının idamesi i • 
çin faydasız telakki ettiği 
Rosyth ve Pembroke ter -
sanelerini "silahsızlandır -
dı.,, 

Fakat bugün silahların 
süratle arttırılması keyfi -
yeti, donanmanın tamir 
tezgahlarının yeniden açıl--- .. .. - -------- : 
onun için 1939 başlangı -
cında Rosyth tersanesi ye
niden faaliyete geçmiştir. 
Pembroke'un da yakın bir 
istikbalde her halde faali
yete geçmesi icap edecek -
tir. 

1 mparatorluğun hah • 
ri muvasalasının 

:mniyetini garanti altına 

almak üzere donanmanın 

ihtiyaçları için kürenin bü 
tün denizleri üzerinde ge -
mileri tamir edecek ve on
lara yiyecek, yakacak, cep
hane vesaireyi temin ede -
cek bir çok üsler tesisi i -
cap etmiştir. 

Akdenizden geçen Hin -
distan yolu İngiliz ticareti
nin en esaslı yollarından 

biridir ve bu yol üzerindr 
Cebelüttarık, Malta ve A
den üsleri bulunmakta -
dır. 

Ancak, içinde bulun -
duğumuz devirde, inkişaf 

K R o 

ve yayılma halinde olan İ
talya Akdenizdeki yolu 
tehlikeli bi: surette tehdit 
etmektedir: Mal ta, dü§ -
man tayyarelerinin topla -
rı altındadır; Habeşista -
nın fethi esnasında ortaya 
çıkan İtalyan - ingiliz ger
ginliği üzerine İngiltere -
nin Akdeniz filosu İsken -
derye'ye sığınmak mecbu -
riyetinde kalmış ve Kıbrıs 
adasında, bu donanmanın 

şekilde tertibat alınmıştır. 
Hint okyanosundaki i -

talyan üslerinin inkişafı 
bugün Aden'i tehdit altın
da bulundurmaktadır ve Ü
mit burnundan geçen eski 
deniz yolu şimdi tekrar ti
cari ve stratejik bir ehe -
miyet kesbetmektedir. Bu 
yolun üzerindeki üsler Si
erra-Leone'deki Freetown
la cenupta Simonstown ve 
Capetowni, afrika'nın şark 
sahili üzerinde de Durban-' 
dır. 

A tlas Okyanosunda -
ki seyrisefer şimal

de Bermüd adaları, mer -
kezde Jamayika'daki Kin
gnston ve Antil a_dala -
larındaki Port-Kastrı, ce -
nupta, Patagonya'nın en i
lerisinde ve iki okyano -
sun birleştiği noktada, 
Falkland adaları üssü ta -
rafından nezaret altında 
bulundurulmaktadır. Bu 
sonuncu üssün umumi har-

M A N 1 
Beraberce arabaya atladılar. Ve geceyi, vak

tiyle Dominik'le Solanj'ın buıu,tukları Madrid ıa
tosundaki apartmanda geçirdiler. 

Yazan: lrene Nemirov•ki -46- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Burada çok rahattılar. Fakat her dakika kol
larını biribirlerinden çözüyorlar ve Antuvan'ın ya
tak ucuna bıraktığı saate bakıyorlardı. 

_ Daha iki saat var ••• Daha bir saat var. Da

ha .•. 
A§ağı yukarı sabah olmuıtu. Antuvan: 
"Nerede ise bizim evde herkes uyanır!., Diye 

düşündü. Artık dönmek lazımdı. ikisi de nefes ne
fese titriyerek planlar projeler yapıyorlardı: 

- Yarın mı? 

- Evet, bir dakika için olsun. Saat altıda emi? 
- Beklerim seni. 
- Ne zaman beraber yemek yeriz? 
_ Ne zaman bir gün akıama kadar beraber 

kalırız? 
_ Ak§ama kadar değil bütün bir gece tam bir 

gece .•• 
_ Fakat böyle değil. Titriyerek her saniye sa-

ate bakarak değil! Bak gün doğmağa baıladı. 
_ Hiç bu mevsimi sevmem. Halbuki kııın ae-

celer ne uzundur. Sizi korur, sizi saklar ... Dı,anda 
dansedenlerin gürültülerini duyuyor musun? Bü
tün bir geceyi Paris'ten uzakta beraber geçirmek 
ve sonra beraber uyanmak istiyorum. 

- Fakat buna imkan yok. 
- Dinle yarın bize gel! 
Antuvan "Mariyan'ı görmek için!., Diyemedi: 
- Peki yemeğe gel. Sahi eğer altıda bulu§ur-

sak, birkaç dakika için bulufacağız. Halbuki gelir
sen, o zaman seni bütün bir gece göreceğim •••• 

- Fakat senin evinde de bu hasta bakıcı bizi 
bir an bile olsun kontrol etmeden yapamıyor. Bil
mem ama bana §Üpheleniyor gibi geliyor ••• 

- Yok canım ne münasebet... Şüphelense ne 
çıkar? Saat dörde geldi Evlin, ben artık dönmeli
yim ... 

Gayet alçak aesle konuşuyc;>rlardı, çehreleri, 
dudakları biribirine değiyordu. Acele acele konu
şuyorlardı. Nefes nefese idiler; kah içlerini çeki
yorlar, kah öpüşüyorlardı. 

-Yarın değil mi? Yarın geleceksin? 
- Bilmem~ babam hasta biliyorsun. Yarın ge-

lebilir miyim... Bakayım... Zaten bu gece .•..•• 
Genç kız kalkmıftr; acele acele giyiniyordu. 

Bu güzel vücudun gi!'inmek için uzun zamana ih
tiyacı yoktu. Üstünde hiç korse ta§mnyordu. Göğ
sü esvabının altında çıplaktı. Antuvan karfısında 
Mariyan'ı görür gibi oldu; fakat 0 bu son aylarda 
ne kadar ağırla§mı§, ne kadar kötüle§rnifti ! İ§te 
buna tahammülü yoktu. 

Evlin'i boynundan öptü. O, 
::_ Bırak sevgilim, bırak artık, diye tnıriıuanı

yordu. 
Antuvan nihayet onun sap sarı kesildiğini far

ketmifti. Sordu: 
_Fakat ne oldu? Nen var; baban için mi gel

mek istemiyorsun? Niçin bana bir §ey söylemedin? 
Evlin daha yava§ bir sesle: 
- Çünkü ... Çünkü yarın gelmek istiyorum! di-

ye cevap verdi. 
- Fakat nen var? Söylemiyorsun ki? .•• 
Genç kız heyecan içinde saate bakarak: 
- Sonra söylerim dedi. Biraz durakladı, sustu 
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TÜRKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu 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-

23.20 MÜZİK (Cazband • f 
23.44-24 Yarınki procra.ııi 

~AVRUPA-

OPERA VE OPERETLi:j: 
14 Laypzig - 19.30 J(Ö~~ 
berg, Viyana - 20.15 ı: 
burg -20.30 Ştı.itgart, ~p C 
- P.T.T. - 20.40 Monte 
neri - 21 Milino, Va 
- 23 Prag ~ 

ORKESTRA KONSER~st 
VE SENFONİK KON 
LER: 15 London - RecYo' 
- 19 Droytviç - 20 pro 
viç - 20.5 Sottens -
Brüksel, Laypzig, Prdş{. 

SALI - 22-8-1939 21.15 Doyçlandzender, 
12.30 Program gart 
12.35 TÜRK MÜZİCİ: Yeni ODA MUSİKİSİ: 18 Bre! 

bestekarların yeni eserle - - 19.42 Beromünster 
rinden mürekkep proıram 22.20 Doyçlandzender 

13.00 Memleket saat ayarı, a- 22.30 Königsberg, ŞtüW 
jans ve meteoroloji haberle- - 22.35 Bohemya -

• ri. Kolonya 
13.15-14.00 MÜZİK (Karışık SOLO KONSERLERİ: ıS 

program - Pi.) Hamburg - 17.10 Praı8 19.00 Program 18.15 Bohemya - l 
19.05 MÜZİK (Oda müziği - Doyçlandzendcr - 18.55 1l' 

Pl.) romünstcr - 22.10 Flora:> 
19.30 TÜRK MÜZİCİ (Fasıl (Gitara konseri) ' 

heyeti) NEFESLİ SAZLAR (?Jı 
20.15 Konuşma v.s.): 12 Königsberg - 20· 
20.30 Memleket saat ayarı, a- Bohemya. 

jans ve meteoroloji haberle- HAFİF MÜZİK: 19 Münib 
ri. 2 L30 Sarbrük 

20.50 TÜR KMÜZtGt (Anka- PLAK KONSERLER!: 19~ 
ra Radyosu küme sez ve saz Doyçlandzender - 20.30 r 
heyeti) ma. 

21.30 Konuşma HALK MUSİKİSİ: 11.30 S 
Zl.45 Neşeli plaklar_ R. gart - 19 Laypzig 
21.50 MUZİK (Bir operanın DANS MÜZ!Gt: 20.15 Bt' 

takdimi - Halil Bedi Yönet- lin, Laypzig - 20.30 NiS 1 ken) 22 Budapeşte - 22.15 ııe 
grad - 22.20 Floransa 

23.00 Son ajans haberleri, zi- 22.30 Brcslav - 23 Floraıı 
raat, esham, tahvilat, kambi- Milano - 23.10 LondOll 

1 yo--nukut borsası (fiyat) Recyonal 
L_ _____ J 
bin başlangıcında mühim 
ve kati bir rol oynadığını 
okuyucularımız elbette ha
tırlarlar. 

Japonyanın giriştiği bü
yük macera ve uzak şarkta 
hakiki bir panazyatik im • 
paratorluğun kurulması 

bugün Büyük Okyanos'a, 
beyaz ırkların da öğrenme
leri icap eden bir ebemi -
yet bahşetmektedir. 
Anglosaksonla~la mes -

kun olan Avusturalya ve 
Yeni Zeland dominyonla -
rı endişelerini gizlemiyor· 
lar: bunu da, bu iki domin
yonun milli müdafaa büt
çeleri açıkça isbat ediyor. 
Bunların bütün limanları -
nın birer üs haline getiril-

Çin denizinde, bugün 
japonların elinde bu

lunan, Canton'un yakınla

rında da, Hongkong limanı 
uzak şark filosunu barın -
dırmaktadır. 

Fakat son seneler içinde
ki bütün gayretler, Büyük 
Okyanosun garp kısmında 
çok ehemiyetli bir üs olan 
Singapur üzerinde teksif 
edilmiştir. Buranın strate
jik ehemiyeti, Atlas de -
niziyle Akdenizin birleş -
tikleri noktada bulunan Ce 
belüttarıkın ehemiyetine 
benzetilebilir. 

380 lik toplar ve kuvetli 
bir hava müdafaası terti -
batiyle tahkim olunmuş 
bir sıra adacıkların himaye 
ettiği bu üste 50.000 ton · 
luk bir sahih havuz vardır: 
ayrıca buraya mühim mik
tarda mayi halinde yaka -
cak, cephane ve erzak de -
po edilmiştir. 

1937 de kara ve deniz 

tayyarelerinin kolayca itı· 
bilecekleri bir hava üss 
de vücuda getirilmiş o!U 
ingiliz ve amerikan h3' 
yollarına mensup tayyart 
ler buraya muntazaJll& 
uğramaktadırlar. 

Hongkong, Avustural 
ya ve Yeni Zelanda'nın ~ 
yardımiyle 20 milyon ingı 
!iz lirasına maledilmiş olaf 
Singapur üssü 14 şubat 
1938 de mutantan mera' 
simle açılmıştır. 

King Hall şimdide 

İtalya'ya 
... ·-··~~"' ...... -----~ ...... -----~--_,r. 

1 numaralı "mektup'ı; 
King - Hail italyanlara~·o;; 
bir mektup göndereceg1 

bildirmiştir. Bu havadis,_r 
talyan gizli polis teşkila . 
tında hayretle karışık bt 
telaş doğurmuştur. Halı"' 
ri duyunca çok hiddetle , 
nen Musolini, King - Hal 
den aldıkları mektubu p0 

·ı 

lise teslim etmiyenlet1 

on sene hapis cezası~' 
çarptırılmalarını emretı111 

tir. 
King - Hall'in taarruııl 

nu önlemek üzere itaıyıı 
sansürü haftada bir, ecn' 
bi memleketlerden gele 
bütün mektupları açacak 
tır. 

Şurasını da ilave edeli 
ki İtalyan polisine mensıı. 
bir mütehassıs Londra'd3 
ki italyan gi°zli polis te~ 
kiliitının ajanlariyle d· 
mutabık olarak, King 
Hall'in mektuplarını ttal 
ya'ya göndermek üzerr 
hangi memleketten posta 
ya vereceğini öğrenmeğ· 
çalışacaktır. - Marianne 

- Mademki sordun aöyliyeyim. Dün gece, 
bir öksürüğü tuttu. Sonra da ... Ağzından biraz kan 
geldi. 

Doktor çağırmadınız mı? 
Evlin yüzünü birdenbire iki eli arasında sakla· 

dı ve: 
- Tam gelecekti. Fakat ben beklemedim! di· 

ye kekeledi. 
- Peki, ya bu gece seni çağırsalar, arasalar? •• 
Katı bir sesle cevap verdi: 
- Ne yapayım, bulamazlar ••• 
Antuvan bir müddet sükuttan sonra: 
- Ben de, dedi, ben de bu ak,am senin için ~ ..... 

şeyi feda ettim ....• 
Evlin daha tatlı daha yumuşak bir tavırla: 
- Sakm Mariyan'a hiç bir şey söylemeyin, de

di, ıimdi onu Üzmek, endiıeye sokmak neye ya
rar? Babasını çok seviyor. 

- Sen, ya sen sevmiyor musun zavallı sevgi
lim! 

Evlin, vahfi cesaretle: 
- Dünyada hiç kimseyi sevmiyonım; diyor

du. Ancak •••• 
Sonra ona doğru daha ziyade !'Okutarak ilave 

etti: 
- Ancak seni ... Ancak seni ... Fakat acaba teh-

like var mı dersin? 
- Bilmem, ya sen ne diyorsun? 
- Ben .... Ben mi, galiba gidiyor!. .. 
O zaman genç kızın ağladığını gördü. Onu o

muzuna dayadı kollariyle sardı ve sallamağa ba1t
ladı. Fakat her ıeye rağmen ona acımıyordu. Asıl 
acıdıiı kadın, Ötekisi, Mariyan, kendi karısı idi. 
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Ticaret Vekili 

Üçüncü Üzüm 
H A .. Y .. A"TVE ...... s ... i ... H ... A .. T ......... ) Polon a hududunda ................................................................................ y 

dür. Manisada 

bayramını açtı 

Venüs tipi 
Venüı ıeyyaresinin adı bize gö

ründüğü zamana, manası da gören
lerın telakkisine göre değiıir. Sa -
bana. yakın göründüğü vakit ona 
•aoah yıldızı, akıam günet battık
tan ıonra göründüğü vakit de Ço • 
ban yıldızı derler. 

Onu gören bizim üstat ıairimiz 
Faik Ali gibi hem de filozof olur
'-: 

lJyur necmİ seher agUfU gÜlgu
nunda esharın, 

Bu bir timsali eflakisidir efkarı 
bidarın ..• 

diye yarı karanlık zamanlarda ile
tiyi gören dahileri aabah yıldızına 
benzetirler. Fakat dünyada filozof
lar her vakit pek az olduğundan 
İnıanlann en çoiu bütün yıldızların 
en parlağı olan aabah yıldızının 

Yalnız guzelliğini görmüşler ve gu
aellik tanrısının adını ona vermit· 
lerdir... Yalnız, eski zamanın bazı 
hekimleri sabah yıldızının o güzel
lilderi karıısında zevksizlik göste
rerek en çirkin hastalıkları ona i
aafe etmiılerdir. 

Bununla beraber, Venüs kendi
•ine sürülmek istenilen bu lekenin 
Yetiımesine imkan olamıyacak ka
dar )'iikıekte olduğundan, butün 
insanların gözünde o gene guzeııı 
iini muhafaza etmit ve onun tesiri 
altında doğdukları farzedilen in
sanlann tipi daima güzel tip sayıl
hlıftır. 

Bu tip erkeklerde olursa, vakıa, 
Pek de makbul değildir, çünkü gü
zellik tanrısı kadındır. Onun için 
Venüı tipinde kadın bütün kadınlı
iın pek güzel nümunesi olur: 

Orta boy, omuzlar geni§ değil, 
biraz da dütük, göğüı de pek geniş 
değil. Bel, tabii, kıvrık ve kıvrak. 
El ve ayak bilekleri ince ve yuvar· 
lak, ellerle ayaklar mini mini ... En 
son modaya uygun endam diyecek
ıiniz. Fakat Venüs tipinin asıl dam
laaı iki dirseğin arkasında birer çu
kur bulunmaaıdır. Dekolte kollarda 
bu damgalan göremezaeniz sahibi
ile Venüs demekte acele etmeyiniz. 

Alın yuvarlakça ve güzel olacak, 
Üzerinde hemen, belli beliraiz, gök 

"'-viai damarlar bulunacaktır. Yüz ... 
lftütebeuinı ve sevimli. 

Tenin rengi - makiyajsız gör
mek mümkün oluraa - penbe ve 
şeffaf, bununla beraber mat. Dir· 
seklerin arkasında çukurlardan -
tabii daha küçük olarak - çenede 
ve yanaklarda da. 

Baş büyük değil ve arkaya doğPı 
mail. .. Gözler büyük ve uzunca, ba
dem gözler, renkleri siyah kadife 
gibi parlak ve biraz da ıslak. Ba· 
kışları tatlı ve okıayıcı - göz ka
paklan kalınca olmakla bearber ge
ne ıeffaf - kirpikler bükülmüt i
pek gibi - katlar tam yay gibi, fa
kat kalın. Bunlar timdiki modaya 
uymazlarsa da onları değiştirmek 
her Venüs'ün kendi elindedir. 

Saçlar siyah yahut kestane ren· 
ginde, her halde parlak ve hafif, 
hem de dalgalı. Fakat uzun olmaz, 
onun için kesik saç modası hali de
vam eder. Bu tipdeki aaçlann bir i
yiliği, sonbahar mevsiminden ao~ra 
dökülmemeleridir. 

Burun çoğunda düz ve delikleri 
genişcedir. Bazılarında ucu biraz 
yukarıya kalkık. O zaman fettanlı
ğa delalet eder. 

Dudaklarla ditleri söylemeğe lü
zum yok, çünkü şimdikiler rujla 
boyalı ve dişçi eliyle düzgündür. 

Gerdan dolgun ve yuvarlak, göğ
sün üzerindeki göğüsler biribirine 
den pek ayrılmı§, biraz da aşağıda 
tamam yuvarlak. isterseniz ıüzel
lik tanrısının heykeline veya resim
lerine bakınız. 

Tipler söylenilirken onlara uy
gun renkleri de söylemek adettir. 
Venüs tipine açık yeşil uygun gider, 
derler. Sebebi güzellik tanrmnın 

deniz köpüklerinin arasından çıktı
ğı tasavvur edilmesidir. Ondan do
layı açık yetil sık sık moda olur. 

Bu tipte kadınlar, radiyo çık
mazdan önce güzel sesli artist o
lurlar, iyi piyano çalarlarmı§. Ra
diyodan sonra, tabiidir ki, musiki 
mefhumunu bile kaybettiler. 

Venüs tipi sahibinin huyuna se • 
lince, tuvaleti pek aever, haylıca 
tenbel olur, güzelliğine mağrurdur 
ve daima övülmesini ister. Doğrusu, 
hakkı vok denilemez de ...• 

G. A. 

askeri hazırllklar 
(Başı 1. inci sayfada) 

kat müşahede olunmaktadır. Diğer ta
raftan Polonya müfrezeleri Julbur -
neau istikametinde ilerlemektedirler. 

Mühim a•keri hazırlıklar 

Breılav, 21 a.a. - Polonyalılar hu
dut civarında mühim askeri hazırlık
lar yapmaktadır. 

Tilmanovada Polonya askerleri Du
najec nehrinin sol sahilinde siper -
ler kazıyorlar. Szwanica yolu üzerin
de tank maniaları vücuda getirilmiş -
tir. Starysacz'e hususi kıtaat gelmiş

tir. Keza Konitz mıntakasında Zan
dersdof ve Docec çiftlikleri de kıtaat 
tarafından işgal edilmiştir. Beuthen 
civarında mitralyozlarla sekiz, on ki
şilik müsellah polonyah çeteler hu -
dut karakollarına yerleştirilmişler -
<lir. 

Hudutta tevkiller 
Kattoviç, 21 a.a. - D.N.B.: Hu -

dutlar mıntakasında Polonya makam
ları alınanların tevkifine devam etmek 
tedir. 

Karar önümüzdeki halta 
içinde verilecek! 

inkişafına mani olanların hattı hareke 
tine mütevakkıftır. 

Vaziyetin vahimlefı111e•inden 
lngiltere menıl 

Alman matbuatı Polonyada yaşıyan 
almanların maruz kaldığı taşkınlıkla
rı kaydederek Almanyanın Danzig ü
üzerinde bozulma? haklarını tebarüz 
ettiriyor ve ihtilafın vahimleşmesin
den ingilizlerin mesul olduğunu ya 
zıyor. 

Doyçe Allgemayne Saytung di -
yor ki : 
"İngilizlerde Almanyayı otarşi pUinı 

nı tahakkuk ettirmekten meneylemek 
sabit bir fikir haline geldi. İngilizler 
bu sabit fikre "yeni cereyan" adını 

veriyorlar. Fakat bu yeni cereyan in
gilizlere, şümulünü ancak tarihin teı
bit edebileceği bir mesuliyet tevcih 
eylemektedir.,, 

Hamburger Fremdenblatt gazetesi 
de şöyl eyazıyor : 

"Garp devletlerinin kararı her ne 
olursa olsun hiç bir şey Hitlerin Al -
manyasının 1919 haksızlıklarına bir 
nihayet vermek hususundaki yüksek 
düsturunu tatbikten menedemiyecek-

Berlin, 21 a.a. - Mareşal Göring' in . 
tır.,, 

guetesi olan National Saytung bu - Hitler büyük bir nutuk verecek 
günkü başmakalesinde diyor ki : 

"İçine girdiğimiz hafta Danzig me- Varsova, 21 a.a. - Yarı resmi (Ga-
selesinde olduğu kadar diğer bütün zetaP~lska) neşrettiği bir Berlin mek 
mühim meseleler hakkında da mut - tubunda ezciimle şöyle demektedir: 
lak bir karar getirecektir. •"Salahiyattar Bertin mahfillerinde 

Bütün dünyada kati hadiselerin ha- hasıl olan kanaate göre, Hitlerin 27 
zırlanmakta olduğu hissediliyor. Mih ağustosta söyliyeceği nutuk sanıasyo
ver devletlerinin ötedenberi ittihaz nel bir mahiyet arzedecektir. llitler 
ettikleri açık hattı hareket ve huku - bu nutkunda ya 5 mayıs tarihli Po -
ki ve hayati talepleri o kadar itiraz lonya muhtırasına bir cevap verecek, 
götürmez ve geri alınmaz bir mahi - yahut da arkasındaki bütün köprüle
yettedir ki, alınacak kararlar, şimdi- ri yıkarak şimdiki buhranı son had -
ye kadar vaziyetin tabii ve iyi olarak dine götürecektir.,, 

1111111111111111111111111111 

İngiliz kabinesi bugün toplanıyor 

Fuarı ilk gün 50.516 
ziyaretçi gezdi 

. 
B. bugün lzmir Cezmi Erçin 

tacirleriyle bir konuşma yapacak· 
İzmir, 21 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Enternasyonal 

fuarın dün Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin tarafından açılması, 
lzmir'de hakiki bir bayram havası yaratmıttır. Yurdun her köte· 
ı;nden trenler, vapurlar ve otobüslerle lzmir'e ziyaretçi akını de

vam etmektedir. 

Bir günde 50.516 :ziyaretçi ta olan beden terbiyesi genel direk -
törü general Cemil Taner, Anadolu 

Pazartesi günleri intişarı mutad ol- Ajansının bir muhabirine §U bcya
mıayan İzmir gazeteleri bugün fuarın natta bulunmuştur: 
açılışı şerefine intişar etmişlerdir. " _ tzmir'e belediye reisinin tuar 
BUtün sayfalarını fuar hakkında ma - için yaptığı davet üzerine geldim. 
IUmat ve resimleriyle süsliyen gaze - Fuar vesilesiyle İzmirde yapılacak 
teler, halkın bu münasebetle izhar et- güreş ve futbol müsabakalarını da bu 
tiği büyük sevinci tebarüz ettiriyor - arada göreceğim. Fakat asıl bu vesi -
lar. Filhakika dün açılış saati olan 18 leden istifade ederek İzmire gelmem
den kapanacağı saate kadar fuarı zi- den maksat, İzmir vilayet istişare he
yaret edenlerin sayısı eUi bin beş yüz yetiyle birlikte İzmir gençliğinin 
on altı ki şiye baliğ olmuştur. beden terbiyesi mükellefiyetini ne 

Halk bilhassa MiHi Şefin İnkılap şekilde ve tertipte yapması uygun o
meydanında kültür pavyonu onune lacağı hakkında müdaveleiefkar et
konulmuş olan heykelini sevgi ile sey mek aynı zamanda beden terbiyesi 
retmekte idi. kanunu ve beden terbiyesi nizamna -
İzdiham bu noktada ~on . haddine mesi hakkında heyeti tenvir etmektir. 

varıyor ve yol bulmak guçle9ıyordu. 1 İstişare heyetiyle müzakereden son -

Sovyet Büyük Elçiıinin öğle ra halkevinde umumi bir musahabe 
· I t• ile kanun ve nizamname hakkında İz-

zıya e ı . . . . d · d mir efkarıumumıyesını e tenvır e e• 
Sovyet büyük elçisi Terentief bu -

gün saat 13 de fuar gazinosunda fua
rın açılışı mimasebetiyle bir öğle zi
yafeti vermiştir. Ziyafette Ticaret ve
kili Cezmi Erçin ile mebuslarımız, 

vali ve müstahkem mevki komutanı, 
belediye reisi, mıntaka ticaret müdü
rü, banka ve müesseseler direktörleri, 
matbuat mümessilleri hazır bulunmuş 

ceğim. 

!ardır. 
(Başı ı. inci sayfada) ı iş birliği ve insicam görüldüğü kay· Fransız büyük elçisi B . Rene Mas-

ıe olarak kaydetmekt~dir. B. Çember- dedilmekte idi.,, sigli de İzmir Palasta bir ziyafet ver-

Biliyorsunuz ki beden terbiyesi ge
nel direktörlüğü, spor kurumunun is
tihalesi değildir. Vazifesi de yalnız 
spor müsabakaları tertip etmek ve 
kulüp ihtilaflarını halletmek değil -
dir. Bu işler de vazifesinin bir kısmı
nı teşikl eder. Nizamname mucibince 
kanuna uygun gençlik kulüpleri teş • 
kil etmek ve mevcut kulüpleri de 
gençlik kulüplerine intibak ettirmek
tir. Bu işe eveli İzmir.d'en başlıyaca
ğız.,, 

leyn, sah günkü kabıne toplantısına, "B- Jb. 1. ~ /r. l -~ · t' . · ecı ın ı5e apı m...,a mıı ır. 
bu sabahtan ıtıbaren hazırlanmak ar- hal k' Oz.üm bayramında 
zusundadır. Bu vaziyetle alakadar o- ma yo · '' T' k'l' B C · E · b 

.. ıcaret ve ı ı . ezmı rçın u -
larak, gazetelerin, daha dun Londra-ı Londra, 21 a .a. - Bütün gazeteler otomobille Manisaya giderek ü-
'" t,.r\r,.~,.n Lnrt H~lif aks'ın yeniden vazivetin vehaınctinde m iitlefik bu- gun 
ve ansızın Yorkshıre den Londraya lunrnakla beraber bedbinliğe kendini çüncü üzüm bay-amını kalabalık bir 
gelmesini de ayrıca kaydetmektedir. hallı: .kütlesi ve 1zmirde bulunan bir 

kaptınnağa mahal olmadığını kaydet çok mebuslar 8nUnde açtı. Maniaanın 

Mareıal Voroıilol'un teıekkürü 

İzmir, 21 a.a . - Mareşal Voroşilof. 

Kü(ük İstanbul haberleri 
Toplantıda bulunacak nazırlar mektedir. Gazetelerin bliyük ekseri - muhtelif köylerinde yetittirilen ü -

1 
yetinin sandığına göre, yarınki na- zümler, bir sergide toplanmış bulu -

Gazetelerin bildirdiğine göre, ya· zırlar toplantısında yeni bir dekla- nuyordu. 
rınki nazırlar meclisi toplantısına, 

. . ~ k rasyon yapılarak ingiliz harici siya - Söz alan Manisa valisi, üzümün 
'--------------- edzecciıe'mktlı.er a.·şağıdaki nazırlar ıştıra e - setinin bir kere daha sarih surette i- yalnız Manisa için deg-il, bütün Ege 

Sovyet büyük elçisi Terentiyef'e gön 
derdiii bir telgrafta, İzmir beynelmi
lel fuarının açılması münasebetiyle 
gönderilmiş olan davetiye dolayısiy .. 
le belediye reisimiz Behçet Uz'a sa • 
mimi teşekkürlerini bildirmekte ve 
bazı sebepler dolayısiyle güzel İzmi
ri bu defa ziyaret edemediğinden bü
yük teessür duymakta olduğunu da i
lave eylemektedir. 

Eski eserler Ansi~lopedisi İstanbul, 21 (Telefonla) - zahına karar verilecektir. 
Maliye Nazırı Sir Jon Simon, da- için olan ehemiyetini tebarüz ettir -

Münakalat Vekili B. Ali Çetinka- biliye nazırı Sir Samuel Hor, hava Deyli Telegraf diyor ki : dikten sonra davetliler ve halk ser -
Eski eserler mütehassısı Nurettin 

Rüştü BüngUI otuz beş senelik ilmi 
\'e ameli tetkikleri neticesi olarak es
ki eıerler ansiklopedisi ismi altında 
bir eıer meydana getirmiştir. Dört 
Yüzden fazla sanat eserleri ve yüz yet
tni§ kadar fotoğrafı havi olan bu ki -
tap atalarımızdan kalan yadigar an 
tikaları öğretmektedir. Ankarada 
Akba'da satılmaktadır. Üç lira kıy
ınetindedir. 

ya Bugün liman işletmesi umum mü- nazırı Sir Kingslay Wood, müstem- "Diplomatik mahfillerin kanaatine giyi ziyaret ettiler. 
dürlüğüne giderek meşgul olmuı ve leke nazırı B. Makdonald, amiralhk göre, bu seneki buhran geçen sene- Mükafat tevzii 
muhtelif işler hakkında izahat almıı- birinci lordu Lort Stanhope, müda- kinden çok başkadır. Zira geçen sene 
tır. f L d Ch tf' ld S h son dakikada hummalı bir ıurette aa nazırı or a ıe , ı ıye na-

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak zırı B. Elliot, harbiye nazırı B. Hore- planlar vücuda getirmek mecburiyeti 
bu sabah belediyeye giderek İatanbu- Belisha, ticaret nazırı B. Stanley. karşısında bulunulmuştu. Halbuki bu 
lun ekmek meselesini etraflıca tetkik gün siyasetimiz tayin olunmuştur, ve 
etmiıtir. Toplantıda neler konuıulacak? planlarımız tamamdır.,, 

Amerika1da 
sütçüler grev 
yapıyorlar 

Nord Nevyork, 21 a.a. - Nevyork 

ikinci Umumi Müfettİ§ B. Tahıin 
Uzer bugün Tari vapuru ile tehrimi
ze gelmiş ve dostları tarafından kar
ıılanmıştır. 

Almanya'da yaptırılan vapurlardan 
Kodeı, bu çarşamba günü 1stanbula 
gelmiş olacaktır. 

Aydında tetkikler 

Yapan mebuslarımız 
devletinin şimalinde grev yapan .ve Aydın, 21 a.a. _ Şehrimizde bulun
yapmıyan çiftçiler ve sütçüler arasın- makta olan mebuslarımız, halkla te -
da vukua gelen arbedeler es~asında mastar yaparak mahalli ihtiyacları tet 
çiftliklere ve sokaklara bin ~ıtreden kik tmektedirler. Mebuslarımız dün 
fazla ıüt dökü~mü§tür . . S~tlerın dağ~- de o:taklar köyüne giderek tarım ko
tılmasına manı olmak ıstıyen grevcı- operatifinin umumi heyet toplantısın
ler çiftçilere hücüm ederek . ııehre da hazır bulunmu§lar ve bu mUnasebet 
i.~nde:ilz:ı:ıek .. üzere yükletilmış olan le gerek kooperatif ortaklarının ve 
ıutlerı dokmuıler ve tenekelere ~~t- gerek halkın ihtiyaçlarını dinlemi9ler 
ı ol karııtırmışlardır. Grev altı gun- d' 
C: ~nberi devam etmektedir. ır. 

12 lriti yaralandı 
Nevyork'un süt istihlaki bugün he

men yarıya inmiştir. 
Hamonddan Nevyork'a giden trc

nın yürümesine mani olmak için grev 
ciler rayları yağlamışlardır. Saint
Lauret civarında vukua gelen bir ar
bede esnasında grevcilerden on iki ki 
ı ı yaralanmıştır. 

Grevciler süt fiyatlarını arttırmak 
nıteınektcdirler. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

1 - Pariı eileniyor 
{Luıien Baroux - D&"nielle 

Parola) 

Paris, 21 a.a. - Jur Eko dö Pari Macari•tan harekete geçer•e ..• 
gazetesinin Londra muhabiri yazı· 
yor : Niyuz Kronikl diyor ki : 

"Tokyo müzakerelerinin akamete "İtalyanın Polonyayı Almanya ile 
uğraması ne gibi bir netice verecek? doğrudan doğruya müzakerelere gir
Japonya Hongkongu abluka etmek meğe sevk için vatikan tarafından 
tehdidini yerine getirecek mi? Bu yapılan tazyike yardım ettiği muhak 
takdirde İngiltere ne yapacak? Bü- kaktır. Fakat İngiltere, bu uzlaıtırma 
tün bu ıualler kabinenin salı günü tazyikine muzaharet etmiyecektir. 
yapacae-ı içtimada dikkatle tetkik e· Diğer taraftan ıurasını da unut
dilecektir. Uzak tarktaki vekayiin mamalıyız ki, lng-iltere'nin verdiği 
vehametini gizlemek beyhudedir. Bu garantiyi harekete getirebilecek bir 
vakaların Avrupa buhranına inzımam vaziyet, Polonyaya karıı Macariıtan 
etmesi §ilphesiz bir teaadUf eseri de- tarafından da yapılabilir. Bu takdir
ğildir. Esasen geçen hafta Londraya de de İngilterenin Polonyaya otoma
gelen diplomatik raporlarda Alman· tik bir ıurette yardım edeceğinden 
İtalyan - Japon siyasetinde tam bir şüphe etmemelidir.,. 

111111111111111111111111111 

İngiliz kabinesinin yapacağı 

toplantı elan bir iki saat sonra 

Fransız Nazırlar 
Meclisi de toplanıyor 

Toplantıda harici işler görüşülecek 

Hakem heyeti birinci, ikinci, üçün
cü gelen köyleri tesbit etti ve dere -
ce alan üzümleri yeti§tiren bağcıla -
ra muhtelif mükafatlar verildi. Üzüm 
mahsulü, donanmı§ arabalar içinde, 
davullar ve zurnalar çalınarak zey -
bek dansları oynanarak pazara indi -
rilmiştir. Üzüm bayramı dolayısiyle 
muhtelif eglenceler ve gece halkevi 
bahçesinde bir garden-parti tertip e
dilmiştir. 

/zmir'e dönüş 
Ticaret vekilimiz, yanındaki zevat

la birlikte otomobille lzmire avdet 
etmiıtir. Vekil yarın İzmir deki ihra
cat tacirlerinin ticaret odasında yapa
cakları bir toplantıya riyaset edecek 
ve kendileriyle Ege mahsullerinin is
tihsal ve satışı alakadar eden muhte
lif işler hakkında konuıacaktır. 

Kültürparlr'ta alreri müze 
açılacalı 

Genel Kurmay Reisimiz Mareşal 
Fevzi Çakmak İzmiri ziyaretleri es
nasında, Kültürpark'ta inşa olunan 
atış poligonunun açılı§ resmine riya
set etmitlerdi. Belediye reiıi Dr. 
Behçet Uz da bu vesile ile sayın mare 
taldan, Kültürparkta bir aıkeri müze 
açılması r· ~ıısunda delilet ve yardım 
!arını ri. nişti. Mareşal, belediye 
reisimi~ :casını kabul etmiş ve 
alakalılara ıap eden emirleri ver-
miştir. lstanbuldaki aıkeri müzeden 
muhtelif eserler getirilerek ayrıla -
cak hususi bir binada teıhir oluna
caktır. 

Beden T erbiye•i Genel 
Direktörü l zmir' de · 

İzmir, 21 a.a. - Burada bulunmak-
Nevyork belediye reisi Laguardia 

il ıt ilifı halletmek üzere alakadarları 
buiÜn bir içtimaa davet etmiştir. 

2 - Kalpazanlar 
(Carol Huiıheı - Jameı 

Nevil) 

Pariı, 21 a.a. - Yarın saat 17 dejteredeki toplantıdan hemen bir iki sa
harbiye nezaretinde B. Daladiye'nin at sonra yapılacaktır. --------------

riyasetinde bir nazırlar meclisi top • Gerek Londra'da gerek Pariı'te ya- in&iliz harbiye nazırı B. Hore - Beli
lanacaktır. pılacak bu iki toplantıdan birinci de- şa'yı kabul ederek kendisi ile uzun 
Cümhurreiıi B. Löbrön, istirahat recede mühim bir karar çıkacağı tah- müddet görüşmüştür. 

etmekte olduiu Mercy • Lahaut'dan min olunmaktadır. Zira İngiltere ve Yarınki görüşmede, Fransız büyük 

F ran•ız Büyük Elçi•inin ziya/eti 
İzmir, 21 a.a. - Şehirimzde bulun

makta olan fransız büyük elçisi B. 
Massigli fransız pavyonunun açılma
sı münasebetiyle bu akşam İzmir pa
lasta bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette vali, komutan, belediye 
reisi ve İzmir'de bulunan mebuslarla 
ingiliz ve fransız konsolosları C.H.P. 
ilyönkurul ba§kanı ve bakanlar mali 
müesseseler müdürleri, matbuat mii • 
messilleri hazır bulunmuştur. 

Ziyafet samimi bir hava içinde geç 
vakte kadar devam etmi§tİr. 

Kıbrıı - lzmir ara•ındo 
el oğru poıtalar 

İzmir, 21 a .a. - İzmir belediyesi. 
garaj santralda bir depo ve Karşıya

ka'da çocuk yuvasında kanalizasyon 
yaptırılmasına karar vermiştir. 

Kıbrıs'tan İzmir fuarına iştirak ede 
cekleri getirmek için doğru postalar 
ihdas edilmiştir. 11 kvapur 30 ağustos
ta Larnaka'dan kalkacaktır. Denizyol
ları idaresi bu sefer için Tırhan vapu· 
runu tahsis etmiştir. · 

Ko<aelide yapılan at ko1ular1 
İzmit, 21 a.a. - Yarım ve halis kan 

arap atları arasında Kocaeli idarei hu 
susiyeıi tarafından tertip edilmit o
lan at koşuları dün yapılmıştır. Yarı
'4 i§tirak eden 12 atın dokuzu, vila -
yetimiz dahilindeki damızlık kısrak -
!ardan yetiştirilmiş bulunuyordu. 

Netice: 1400 metrelik tay koşusu 
nu Ahmet Keselinin Nebile isimli ta
yı, 1,45 dakikada birinci, Hüsevin 
Kulelinin Neraklisi ikinci, 

2.000 metrelik halkevi koşusunda 
Rasim Meralın Ceylanı 2,50 dakikada 
birinci, İbrahim Ozkan'ın Sevimi i
kinci, 

3.000 metrelik Kocaeli koşusunda 
Ahmet Kesebirin Ejderi 3.45 dakika -
da birinci, Hasan Alparalanın Kurna · 
zı ikinci olmuılardır. 

Mem~l'de tevkifler 
Seans aaatleri: 

2,30 - 3,45 - 5,15 -6,30 çar..,nba g-ünü Pariıe dönecek ve per Fransa'nın Avrupa meseleleri karşı • elçilerinin Paris'e gelmit olan ıon ra- lı==============.: 
ıembe rünil Elyıee'de Cümhurreisi • sındaki vaziyetleri sarahatle tesbit e- porları üzerinde enternasyonal vazi -
nin riyasetinde bir nazırlar mecliıi iç dilmiş bulunmaktadır. yet müzakere edilecek ve aynı zaman
timaı olacaktır. Yalnız, bu toplantılar milnasebetiy- da perııembe günkU toplantının ruzna 

Varşova, 21 a.a. - Gazetelerin Me- Gece ıaat 9 da 
melden aldıkları haberlere göre, Ges-
tapo, son günlerde Memelde yüzden Paris eğleniyor 
fazla 'kimseyi tevkif etmiştir. Bunla-
rın arasında, naayonal - sosyalizm·- ve yeni Jurnal 
leyhtarı bir te9ekkUI vücuda getinne-

te te bbiia etmekle ıu;ç1~u~b~ir·ç~ok~===·T~e1;;:•2•1•93;..:::; 

B. Löbrön, Pariste bir kaç gün ka- le, İngiltere ve Fransa hükUmetleri • mesi hazırlanacaktır. 
lacaktır. nin harekatı arasındaki hemahenklik Ba9veki1 Daladiye bugün hariciye 

Yarınki nuırlar meclisi toplantısı, tebarüz ettirilebilir. nazırı Bonne ve bahriye nazırı Cam-
hemen yalnı• harici meselelere tahsis Bu sabah B. Daladiye, Franaa'nın pinchiyi kabul ederek uzun müddet 

• · lantı ~1- cenubundan Londra'ya dönmekte olan 1CSrlltmU1tUr. 

YUVANIN saadet ve varlığını 
doğuran, aile düğümünü ku -
vetlendiren ÇOCUKTUR. 
Çocuğu SEV ve yardım et 1 

ÇOCUK F..SlRGFME 
KURUMU 



-8-

Antalya'nın güzel bir görünÜ§Ü 

Derece Ateş ••• 

I~ - Eksiltmenin şekli ve günü pomp alınacaktır. 
4 Eylül 939 tarihine rastlıyan pa - 2 - Tahmin bedeli (2000) liradır. 

zartesi günü saat on beşte Konya na- 3 - Muvakkat teminatı (150) lira -
fıa müdürlüğünde teşekkül edecek dır. 

eksiltme komisyonu marifetiyle ve 4 - Kati teminatı (300) liradır. 
2490 sayılı artırma eksiltme kanunu - 5 - İhale günü 28. 8. 939 tarihine 
nun (41) inci maddesinin {C) fıkra -. müsadif pazartesi günü saat 14 de bu 
sı gereğince açık eksiltme suretiyle baptaki şartname bila bedel verilir. 
yapılacaktır. (3869) 13813 

4 - Eksiltmeye girebilmek içirf is- H • I " 
;<: teklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat arta ve ımar p anı 

teminat vermeleri ve ticaret odasında 
1 

k 
kayıtlı ~lduklarına dair vesaik ibraz yaptı rı aca 
etmelerı. 

5 - Daha fazla izhat almak iste -
yenlerin Çumrada sulama idaresi mü
dürlüğüne müracaat ederek mukavele 
ve şartname talep etmeleri. 

6 - Postada vukubulacak gecikme
lerin kabul edilemiyeceği iı"an olunur. 

13870 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

1 - Çumra ve Armağan istasyonla
rında yapılacak anbar, idare binası ile 
buna müteferriğ işl~r götürü olarak 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. Keşif bedelleri Çumra için 
66.030,58, Armağan için 54.159,60 lira
dır. 

2 - Eksiltme evrakı (6) altı lira 
mukabilinde Ofis Umum müdürlüğün 
den, İstanbul ve İzmir şubelerinden 
alınabilir. 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın meskün ve gayri mes -

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

(3819) 13773 

Elektrik tesisatı 

ya1tır1lacak 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık 

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

şerefli Koçhisar belediyesine gönder
meleri ilan olunur. 

(3820) 13774 

Hükumet konağı yapf mlacak 
3 - Eksiltme 30-8-939 tarihinde sa

at 15 te Ankara'da Ofis binasında ya
pılacaktır. Teklif mektuplarını havi 
zarflar makbuz mukabilinde Ofisin 
muhaberat servisine teslim edilecek - Borçka Malmüdürlüğünden : 

22 - 8 - 1939 

şartnamesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni şartname plan ve mu 
kavele projesidir. İsteyenler bu şart· 
name ve evrakları Ereğli belediyesin· 
den parasız olarak alabilirler. 

3 - İhale 1. 9. 939 tarihine müsa • 
dif cuma günü saat 15 de Ereğli bele· 
lediyesinde toplanacak daimi encü • 
mende yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 410 
lira 85 kuruştur. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun • 
da yazılı vesikalardan başka bu iş için 
Zonguldak vilayet nafıa müdüriyetin 
den alınmış ehliyet vesikasını ve ti -
caret odasında kayıtlı bulunduiYuna 
dair vesikalarını teklif mektubuna 
raptetmeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 cü madde· 
de gösterilen ihale saatinden bir saat 
evci encümen reisliğine makbuz muka 
bilinde verilmiş olacaktır. Postada vu 
kubulacak gecikmeler kabul edilmez. 
Fazla malümat almak isteyenlerin E
reğli belediye riyasetine müracaat ey 
lemeleri. {634 7 / 3899) 13876 

Buz fabrikası ah nacak 
Gelibolu Belediyesinden : 

Gelibolu belediyesince alınacak o
lan buz fabrikası 17 ağustos 1939 tari· 
hinden itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4500 lira olup 
keşif ve fenni şartnamesini anlamak 
isteyenlerin Gelibolu belediye encü -
menine müracaatları ilan olunur. 

(6521 / 4009) 13966 

Soğuk hava deposu tesisah 

"KEPEZ,, SIRTLARINDAN 
. 1 - Eksiltmeye konulan iş : Borç -

tır. k k a azası hükümet konağı. 
4 - Muvakkat teminat miktarı Çum 

Bedeli keşfi 26700 lira 14 kuruş o
ra için 4551,53 Armağan için 3957,98 
liradır. lan bu konak inşaatının tamamı 939 

yaptırılacak 
Gelibolu Belediyesinden : 

Gelibolu belediyesince yaptırılacak 
3 odalı soğuk hava deposu tesisatı 17. 
8. 939 tarihinden itibaren 20 gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. ANTALYA'YI SEYREDİYORUZ 5 ı t kl .1 t kl.f k ve 940 mali yıllarında ikmal edilecek-- s e ı er e .ı evra ı meyanı-

tir. Bedelinin 10.000 lirası 939 yılın -
na şimdiye kadar yaptıkları bu gibi 

da mütebakisi de 940 yılında ödene -
işlere ait vesikaları ve eksiltmeye gi- cektir. 

Antalya'nın güzelliğini gör
mek için karadan, haşmeti

ni görmek için de denizden gel· 
mek lazımdır. Şehire bir saat me
safedeki Kepez sırtından aşağı bak
tığınız zaman, kendinizi muazzam 
bir "aren"in en üst basamağında zan
neder ve muhteşem manzarayı bu
radan doya doya seyredersiniz. Ke
pez, Antalya'nın üstüne açılan bir 
balkondur. Burada ayni zamanda 
ancak bir tayyareden görülebilecek 
tabiat güzelliğini de kanarak tada
bilirsiniz. Sırtınızı bir çam ağacı
na dayıyarak, aşağı baktığınız za
man şehir adeta ayaklarınızın altın· 
da uzanır. 

Kepez, bu şirin şehirin yegane 
hakimidir. Onu küçük gören, onu 
ucsuz bucaksız dumanlara karıştı
ran, koca Antalya'yı adeta bir ma· 
ket haline sokan kuvettir. 

Kepez, Antalya'nın hem Çamlıca
tıı, hem de Bayazit kulesidir. Çün
kü bu kulenin geniş ufkunu Çam
lıcanın serin manzarasiyle birleş

tirmiştir. 
Buraya gelirken biraz evel Kırk

göz'dc gördüğümüz sular, bu Ke· 
pez sırtlarından Antalya'nın vücu· 
duna ve sırtına bir duş halinde dö· 
külür. 

Sıcak bir iklimde, suyu, çamı, ve 
bilhassa rüzgarları bir araya toplı
yan bu güzel yere bir de o engin 
manzarayı, denizi ve dağları ilave 
ediniz. Bunun, kelimenin tam ma
nasiyle bir şehir için ne kadar bü
yük bir nimet olduğunu o zaman 
daha iyi anlarsınız. 

Kepez bir adadır. Etrafı su ile 
değil, düz ve sıcak bir ova ile çev
rilmiştir. Ve bu ova da su kadar 
boğucudur. 

Vakıfların, ta Kırkgöz'den bura
ya kadar getirttiği ve kalıba, inzi
bata soktuğu sular, Kepez'e ayrı 
bir çeşni katmaktadır. Çok yakın 

' bir istikbalde Kepez'in Antalya'nın 
en yakın bir yaylası, bir mesiresi, 
bir kamp kurma yeri olacağına şüp
he edemeyiz .•• 

Büyük Şüt'ün başındayız. Bu
nu şelaleler diyarı Antalya'

da tabiat değil, insan eli kurmuş
tur. Burada köpüre köpüre bir ra· 
muk yığını halinde vadiye dökülen 
sular, yalnız su değil ayni zamanda 
alınteri ve bir basiret, bir sağduyu 
şelalesidir. 

Kırkgöz'ü, bel kemikleri sertleş
miş ve bir bombardıman tayyaresi 
oğultusuyla uçan sivrisıneklerden 
kurtaran bu su, Antlaya vadisine 
hareket ve hayat veren bir şah da
marı olmuştur. Tasavvur edin: k•· 
naldan bir saniyede geçen suyun 
miktarı 4.000 tondur. Bu kadar su, 
bi.ıtün bu havaliyi iska etmeğe kafi 
gelecektir. Ayrıca Kepez sırtınddn 
vadiye düşen büyük Şütün temiıı c
d •ceği enerjiyi hesap edin, bu ener
ji sayesinde Antalya'nın daha çok 
ucuz elektriğe kavuşacağına şüphe 
etmiyelim. Burada istihsal edile
cek elektrik, hem Antalya'yı daha 
zengin daha renkli, daha ışıklı bir 
hale koyacak, hem de bu vadide 
belki büyük ziraat endüstrisi ku
rulmasına hizmet edecektir. 

Artık bu sular, süfreleri değil, 

!
"""'""""' Yazan : ............... . 

Mümtaz Faik Fenik 1 ............. , ...................................... .......: 
çeltik tarlalarını ve fabrikalarını 

besliyecektir. Bir saat evelki hay
dut, şimdi ahlakını ve şahsiyetini 
değiştirerek, büyük bir şefkat, in
saniyet ve istihsal müessesesinin 
başına geçmiştir. 

Burada, tabiati bile ıslah edip 
kendisine hizmetkar yapan insan 
zekasını ve kuvetini bir daha hür
metle analım l 

Kepez'den aşağı iniyoruz. Ra

kımın taksi saatindeki mut
tarit sesler gibi düştüğünü ve düş
tükçe de hararetin tekrar arttığını 
hissediyoruz. Artık Antalya ile ay
ni seviyedeyiz ... İki tarafımızda ça
lılıklar uzanıyor. Bu çalılıkların 
yerinde engin bir tarla görmeği gö
nül ne kadar çok arzu ediyor. 

Fakat burada da ezeli bir mesele 
olduğunu duyuyoruz: 

Bu çalıları sökmek k:ıbil mi, de
ğil mi? Bunlar, orman mı sayılır, 

çalılık mı? Bazıları orman, bazıla

rı çalı diye tefsir etmişler ve iş 

tefsire kalınca da çalılar olduğu 

yerde kalmış... Yolumuz üzerinde 
muhacirler için kurulan bir köy 
gördük. Bu köyün ahalisi ile temas 
ettik. Köylüler hep bir ağızdan di
yorlar ki: 

- Bizi buraya yerleştirdiler. İyi 
ama ne eker ne biçeriz? Biz bu ça
lıları temizliyelim ve burada ziraat 
yapalım diyoruz; müsaade alamı
yoruz. Bunlar, çalı mı, yoksa or
man mı, ormansa ne faydası var? 
Bir defa bu nokta esaslı surette 
tespit edilmelidir. Ona göre biz de 
başımızın çaresine bakalım .. 

Bu köylülerin yerden göğe kadar 
hakları olduğunu kim teslim et
mez? Bu çalılar veya ormanlar Ü
zeyir, Lokman, Zülkarneyn hazret
leri değildir ki bazıları Neni, bazı
ları Veli diye tefsir etsinler? Gö
zün gördüğü hakikatlerde içtihat 
caiz midir? 

A ntalya'ya akşama yakın bir 
zamanda giriyoruz. Solu

muzda Murat paşa camiini görü
yoruz. Rivayet edildiğine göre Mu
rat paşa, bu camiin minaresi üzeri
ne çıkmış ve gözünün gördüği.ı ka
dar bir sahayı işaret ederek: 

- Buralarını vakfettim! demi~. 

Şimdi burada 60.000 dönümlük 
vakıf sahayı Vakıflar idaresi islah 
etmekle meşguldür. Ya o zaman 
tayyare icad edilmiş olsaydı da Mu
rat paşa tayyare ile havalanıp, gö
zünün gördüğü sahayı vakfetsey
di? 

Murat paşa vakfı ta Kepez sırt
larının arkasından, Antalya'yı bir 
taraftan kucaklıyan Bey da~Iarına 
kadar uzanıyor. Biz minareye çık
madığımız için, tabii bu vakıf saha
nın bütün vüsatini göremiyoruz 1 

rebilmek için Ofisten alacakları ehli-
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

yet vesikasını koyacaklardır. şunlardır: 
6- ı inci maddede yazılı inşaat ay- A) Proje Beygir ve dana ahnacak 

rı ayrı kimeselere ihale edilebilir. 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mu··. B) Mesaha cetveli (3990) 13951 c 

essesesi Satın Alma Komisyonun- ) Hususi şartname 
dan : D) Dahili elektrik tesisatı H. U. F. 

1 - Müessese çiçek aşısı şubesine şartnamesi. 
muhammen bedeli 5600 lira olan 160 E) Elektrik tesisatına ait keşif cet-
d b · d 00 ı· A k 3 veli. ana, serum şu esıne e 5 O ıra mu- n ara . cü Sulh Hukuk Ha· 
hammen bedeli olan 20 adet beygir kimliğinden : F) Sıhl tesisata ait U. F. şartname-
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle 9. 9. 939 Ankarada Koyun pazarında bakır • si. 
cumartesi günü saat 12 de eksiltmiye cılar Colpan sokak 7 numaralı evde H) Münakasa şartnamesi. 
konmuştur. mukim iken 10. 8. 939 tarihinde ölen G) Mukavelename 

2 - Şartnameler müessese başka- Tevfik Bolgurlunun terekesine mah - 3 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 
tipliğinden tedarik edilebilir. kemece vaziyet edilmiş olduğundan gününden itibaren 11. 9. 939 pazartesi 

3 - Danaların ilk teminatı 420, ve kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da günü saat 15 de Borçka malmüdürlü-
..ı-ı.:1 _, , ;:; , • • • •• •• • !'ü dairesinde mütesekkil komisyon -

4 - Teklif mektupları muayyen 
günde saat 11 e kadar komisyon reis
liğine verilmiş olmalıdır. Mektuplar 
mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatın Maliye 
Vekaleti merkez muhasipliği veznesi 
ne yatırılması için taliplerin bir gün 
evci komisyon katipliğine müracaat
la birer irsaliye almaları lazımdır. 

(3991) (13952) 

Ahıap iskele yaptmlacak 

Uo. .)'A!UJG\,,.Qr"lrı.\..&1.. 

ve borçluların ve mirasçıların vesaiki 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
resmiyeleriyle bereber bir ay zarfın - yapılacak olup müddeti bir aydır. 
da Ankara 3 üncü sulh hukuk mahke- 5 _ Eksiltmeye girebilmek için is
mesine müracaatları ve alacaklarını teklilerin bedeli keşfin % 7,5 ğu olan 
vaktiyle kayit ettirmiyenlerin miras- 2002 lira 52 kuruşluk teminat mektu
çıya ne şahsen ve ne de terekeye iza - bu veya banka makbuzu veyahut mal
feten takip edemiyecekleri lüzumu i- sandığına nakten yatırılmış mal san _ 
Hin olunur. {3138) dığı makbuzu ve bundan başka aşağı

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Ha· daki vesikaları kapalı zarf usulü veç
kimliğinden : hile zarflara koyması lazımdır. 
İrhisarda 18 numaralı evde mukim · · ::r A) Artvin vilayetinden bu iş ıçın 

iken 6. 8. 939 tarihinde vefat eden alınmış ehem!y~t vesikası. 
Memduh Rifat Acarın terekesine mah B) 1939 mali yılına ait ticaret oda-

Devlet Limanları İzmir Şubesi kemece vaziyet edilmi;ı olduğundan sı vesikası. 
Müdürlüğünden : kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da 6 _ Ehemiyet vesikası talebinde bu 

1 - İncir altında yapılacak bir ah- dahil olduğu halde bilcümle alacaklı lunanlar ihale gününden en aşağı 8 
şap iskele inşaatı vahidi fiyat esasile ve borçluların ve mirasçının vesaiki gün evel istida ile vilayete müracaat 

k 1 f l. ı k ·1t k resmiyeleriyle beraber bir ay zarfında f d ve apa ı zar usu ıy e e sı meye o- edeceklerdir. Bu zaman zar ın a ve -
1 Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkeme- 1 k nu muştur. sika talebinde bulunmıyan ar e silt -
2 _ İşbu inşaatın muhammen keşif mesine müracaatları ve alacaklarını meye giremiyeceklerdir. 

bedeli 16253,52 liradır. vaktiyle kayıt ettirmiyenlerin miras- 6 _ Ehliyet vesikası talebinde bu 
3 - . Şartnameler projeler ve eksilt- çıya ne şahsen ve ne de terekeye iza- lunanlar o zamana kadar yapmış ol

meye ait diğer evrak İzmirde devlet feten takip edemiyecekleri lüzumu i- dukları işlere dair vesaiki teklif mek-
limanları işletmesi İzmir şubesi mü • lan olunur. (3139) tuplarına bağJıyacaklardır. 
dürlüğünden biJabedel alnıabilir. 7 _ Teklif mektupları yukarıda 3. 

4 - Eksiltme 5. 9. 939 salı günü sa- Alô koda rla ra CÜ maddede yazılı saatten en az bir 
at 16 da devlet limanları işletmesi İz- saat eveline kadar komisyon riyaseti-
mir şubesinde yapılacaktır. Halitasfiyede bulunan Kırşehir ne getirilerek makbuz mukabilinde 

İ kl ·ı kl"f k Ticaret Bankası ldare Meclisinden: · p d 5 - ste ı er te ı evra ı meya • .. .. verilecektır. osta a vukua gelecek 
nına şimdiye kadar yapmış oldukla 2999 sayılı kanunun muvakkat uçun ı'kmeler kabul edilm' ~. ·1-.. dd · 'b" 1 . gcc ıyecegı ı an o-
n bu kabil işlere bunların bedellerine cu ma esı ı:nu.cı ınce .yap~ ması ıca- lunur. 13869 
ve hangi bankalarla muamelede bulun beden merasımı kanunıyenın yapılma- M d 
duklarına dair vesikalarını koyacak - masından dolayı aynı kanunun 61 inci a en kömürü 
!ardır. maddesindeki hükme istinaden Kırşe-

6 - Muvakkat teminat miktarı hir asliye hukuk mahkemesinin . set a 1 ı n Q C Q k 
1219,01 liradır. kararı mucibince kapatılarak tasfıye-

7 _ Teklif mektuplarını havi zarf- sine başlanan Kırşehir Ticaret banka- Mustafa Kemalpaşa Belediye-
k.ld 1 r sinden : lar kapalı olarak ihale günü saat 15 sı hissedarları ile her ne şe ı e o u • 

1 1 kl b 1 anların üçün 1 - Belediyemiz elektrı'k santra -e kadar İzmir'de devlet limanları iş - sa o sun a aca arı u un . . 
}etmesi İzmir şubesi müdürlüğüne tes cü ilan tarihinden itibaren hır sen~ ı- lında sarfedilmek üzere 200 ton ma -

. d b k d k" h klarını tasfıye den kömürü alınacaktır. lim edilecektir. Posta ile gönderilen çın en an a a ı a . 
tekliflerin nihayet ihale saatinden bir heyetine bilmüracaa ispat et.':°elerı. 2 - Kömür Susurluk istasyonunda 

• Ak . kd" d k b 1 cak muracaa- teslim alınacaktır. saat eveline kadar gelmiş ve zarfların sı ta ır e vu u u a ~ 
kanuni şekilde kapatılmış olması la • tın kanunen mesmu olmıyaca.gı es.as 3 - Eksiltmeye istirak edecekler 
zımdır. Postada vaki olabilecek gecik- nizamnamenin 86 inci maddesı mucı - % de 7,5 buçuk ve ihaleyi müteakip 
melerden dolayı şubemiz mesuliyet ka hince ilan olunur. % de 15 şe depozito yaptırılacaktır. 
b 1 t (6392/3923) 13939 4 - İhale 28. 8. 939 tarihine müsa -

u e mez. d'f ı pazartesi günü saat 15 de beledi -
8 - Bu inşaatı idaremiz taliplerin -

den dilediğine vermek veyahut müna- ye encümeninde yapılacaktır. 
kasayı hükümsüz saymakta tamamen 5 - Kömür her kimin üzerinde te-
serbesttir. (3028/ 2922) 13938 karrür ederse tediye şeraiti yine en -

k r ma cümen huzurunda tesbit edileceği i-

Demir sa~ ve (elik ahnacak 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Su

lama İdaresi Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
İdaremiz demirhane atelyesi ihti -

yacı için (24) kalemden ibaret Demir 
saç, çelik ve saire malzemeleridir. 

2 - Muhammen bedeli keşfi (3231) 
üç bin iki yüz otuz bir lira (30) kuruş 
tur, 

Arleziyen uyusu a a ıan olunur. (6346/ 3898) 13875 

ameliyesi 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın muhtelif yerlerinde ar

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

Motopomp alınacak 
Çubuk Belediyesinden : 

ı - Açık eksiltme ile bir moto. 

. 
iskele .tômir 

edilecek 
Karadeniz Ereğli Belediyesin

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ereğli 

belediye iskelesinin 5478 lira keşif be
delli tamir ve tevsii işine talip zuhur 
etmediğinden yenidtn kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evraklar eksiltme 

Muhammen bedeli 6185 lira olup 
fenni şartnamesini görmek isteyen • 
lerin Gelibolu belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

(6522/ 4090) 13967 

Buz fabrikası tesisafl 
Fethiye Belediyesinclc;ı : 

1 - Fethiyede belediye tarafından 
5270 lira muhamn;ı.en bedelli buz fab• 
rikası tesisi kapalı zarf usuliyle ek• 
siltmiye konmuştur. 

2 - İhale: 27. 9. 939 çarşamba günil 
saat 16 da Fethiye belediye dairesin· 
de müteşekkil belediye encümenince 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 395,25 lira· 

4 - İşbu eksiltmiye ait şartname 
proje ve saire Fethiye belediyesin· 
den parasız alınabilir. 

5 - Talipler tarafından kanunun 
tarifi dairesinde tanzim edilecek tek· 
Jifnamelerin ihale gün ve saatine ka· 
dar belediyeye gelmiş veya verilmi§ 
olması ilan olunur. "6435,, (3987) 

• (13969) 

Elektrik saati ahnacak 
Hav;ı:a Belediyesinden : 

Şehrimiz elektrik tesisatı bitmiştir. 
Umum tesisatımızda bir nevi saat ka· 
bul edeceğiz. 

1 - Gansi - Macar 
2 - Simens Alman 
3 - AEG Alman 
4 - Landis İsviçre 
Bu saatlerden en müsait fiyat tek· 

lif eden müesseseden şimdilik (500) 
saat alınacaktır. 

Bedeli, birinci taksit (91) ikinci 
taksit (180) gün vade ile iki taksitte 
ödenecektir. Teklifler 11 eylül 939 
tarihinde Havza belediye encümeni -
ne yapılmalıdır. Yapılan tekliflerde 
peşin olarak alındığı takdirde verile
cek fiyatın bildirilmesi rica olunur. 

Bilahare liizım olacak saatlerin de 
aynı fiyat üzerinden belediyemizce 
sipariş verilmek suretiyle temin edi
leceği de tasrihan ilan olunur. 13973 

İstimlak edil~cek tarlalar 
Divriği liçebaylığından : 

1 - İşletilmesi (99) sene müddetle 
Etibank uhdesine verilmiş olan Divri
gi demir madenlerinin faaliyete sevki 
için yapılacak mebaniye ait olmak Ü· 

zere istimlakinin menafii umumiye ica 
hından bulunduğuna Sıvas vilayeti i
dare heyetince 13-6-939 tarihinde ka
rar verilmiş bulunan kazanı~ Kilise -
cik köyündeki (39) parça tarlanın eh
li vukufça takdir olunan (15.707) lira 
(60) kuruş bedelle istimlakleri karar
laştırılmış ve takdir olunan bedele es
babı tarafından müddeti zarfında iti
raz vaki olmadığından dolayı katiyet 
kesbettiği kaza belediye riyasetinin 
8-8-939 tarihli yazısiyle tahakkuk et· 
miş bulunmaktadır . 

.. 2 - Mczkl'ır arazi sahipleri on beş 
gune kadar bu tarlaları birriza Eti
b.an~ işletme idaresine farig olarak is
tımlak bedellerini almadıkları takdir
d~ tescil için mahkemeye müracaat e
dılmekle beraber bu baptaki selahiyeti 
kanuniyeye tevfikan istimlak bedeli 
yüzde yirmi fazlasiyle keza Ziraat 
Bankasına tevdi olunarak istimlak e
?ilen ~39) parça arazi maden işletme 
ıdaresıne devir v~ ve teslim edilecek
tir. İlan olunur. 13977 



Günü~ hadiselerine ait fotoğraflar 
Enternasyonal 
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lzmir Fuarının 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

a(ılls . töreni 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

f icaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin ve B. Behçet Uz lzmir fuarında 

lzmir Belediye Reisi B. Behçet 
Uz nutkunu söylüyor 

Ticaret Vekilimiz Cezmi Erçin lzmir enternasyonal fuarını bir nutukla a'ıyor 

l:ımir enterncuyonal fuarının açılııından bir görünüı lzmir laarınJa Kültürparlı'ın kap• 

Enternasyonal fuarda Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin, 
lzmir valisi ve İngiliz konsolosu 

İstanbul' da yağmur ve sel 

Yuluudaki resimJe Fındıklı caddesinin sellerden ncuıl 
ıemülendijini aörüyoraunuz 

lzmir fuarında lı Bankası pavyonu 

lstanbul'da Taksim stadyomunda yapılan gürq 
mii.abaluılarından bir ıörüniif 

lzmir'deki Kültürpark'ta yeni yapılan açık hava tiyatroaı 

Mısır Askeri Heyeti 

Mıaar askeri heyeti reisi Hüsnü Elzeydi PCJ§a Taksim abide.inde 
Hlam ramini ila ederken 



-S- UlUS 22. 8- 1939 

Açık arttırma ilônı 
Muham- Kazası 
men kıy- veya 

GAYR 1 MENKULÜN 

meti köyü Mevkii Cinsi Miktarı 
dekar 

---- - ------ ---
Garzan susuz 

30 H. Süfela Zevirast tarla 5S 140 
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Hırba 

Bevana
berkünt 
Bevane 

Zengan 

Cemmik 

Köh 

Keviri 
arap 
Behram 
bey 

Şevat 

Tarlarf 
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" 
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" 
Girikavak ,, 

" " 
Hişemergi ,. 

Hatuni 

Şevat 

Çemmik 

Kem o 

BehraT"" 
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Koçi 

Mahar 
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.. 
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Garzan susuz 

11 028 

27 S70 
11 028 

45 9SO 

45 950 

29 408 

11 947 
27 570 

18 380 

9 190 

36 760 

9 190 

9 190 

18 380 

18 380 

1 838 

4 S95 

18 380 

9 190 

9 190 

22 975 

18 380 

27 S70 

5 H. süfla Hirba Tarla 4 S95 

2Z 

20 
20 

40 

" 
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Behram 
bey 

,, 10 109 

Hırba ,, 27 570 
Hiırast- 1/3 hi11e 
au ausuz 

tarla 18 380 

Hişrast- 2/3 hisse 
su susuz 

tarla 36 760 

HUDUDU 

Şa. Şi. ga. Dere. Ce. tepe 
Şa. tarik, Ga. Şi. tepe, Ce. malo tar. 
Şa. Şi. tarik, ga. Tepe, Ce. tepe ve 
hocanın tarlası 

Şa. ve Şi. Çemik tarlası, Ga. davut 
tarlası, Ce. gene davut. 
Şa. değirmen, ve haconun bağı, Şi. 
hark, Ga. yol, Ce. çay. 
Şa. tarik, Şi. dere, Ga. tarik, Ce. 
harman. 

Şa. tarik, Şi. bada hududu, Ga. umu
mi yol, Ce. dere. 
Şa. dere, Şi. çay, ga. ve ce. sahibi se
net tarlası. 
Şa. Ali Hami, Şi. Dimserk hududu 
Ga. köhanlı kabo, Ce. Yusuf tarlası. 

Şa. tarik. Ga. Şi. Ce. sahibi senet 
Şa. Ga. sahibi senet tarlası, Şi. gaza 
veledi minas, Ce. çay demekle marip 
hududu . 
Şa. Şi. ga. sahibi senet tarlası. Ce . 
görgis tarlası. 
Şa. tarik, Şi. çay, ga. tarik, ce. esha
bı senet tarlası. 
Şa. Şi. Ga. esbabı senet, ce. görgis 
tarlası. 

Şa. ve Ga. esbabı senet, Şi. ve Ce. 
tarik. 
Şa. şamun hi&Sa, Ga. ve Ce. esbabı 

senet tarlaları. 
Şa. ve Ga. sahibi senet, Şi. esbabı 

senet, Ce. tarik. 
Ga. ve Şa. esbabı senet, Şi. tarik, Ce. 
çay. 
Şa. gargis ve dimas, Şi. çay, ga. ta
rik, Ce. esbabı senet. 
Şa. Görgö, Ga. ve Ce. Çay, Şi. esbabı 
senet tarlası. 
Şa. görgis, veledi Somo, Şi. Şemun 
veled karyo, ve hissedarlarının tar-
laları, Ga. sahibi senet, Ce. merkum 
görgis tarlası. 
Şa. Ce. sahibi senet taralsı, Ga. ta
rikiiim. 
Şa. sahibi senet, ga. tarik, Ce. mıgrip 
karyesi sınırı. 
Şa. sahibi senet, Şi. tarik, ga. çay, 
Ce. Gazo veled minas ve hissedarı. 
Şa. sahibi senet, Şi. tarik, Ga. yine 
sahibi senet, Ce. Görgis velet somo. 
Şa. tarik, Şi. gazo veled minas ve 
hiasedarlarının tarlası, Ga. esbabı 
senet-, Ce. çay demekle Mıgrip köyü. 
Şa. Şemun veled karyo, hanesi, Şi. 

Ga. tarik, Ce. üerkum şemun ve his
sedarlarının tarlaları. 

Şa. eshabı senet tarlaları, Ga. görgia, 
veled Somo, Ce. çay demekle mıgrip 
tarlaları. 
Şa. Şi. Ga. Ce. tarik. 
Şa. şemun veled karyo, ga. Haci Ab
dullah bini Ahmedin tarlaaı, Şi. ta· 
rik, Ce. gazo veled minaa ve hiaae-
darlarının tarlası. 
Şarkan, şemun veled kabo, Ga. Ha
cı Abdullah bini Ahmedin tarlası, 

Şi. tarik, Ce. gazo veled minas, ve 
hissedarlarının tarlaları. 

T. C. Ziraat Bankası Siirt Ajansından : 

Borçlunun adı ve sanı 

Siirdin Sor Mah. Hacı Abdullah 
Musullu Oğ. Yuıuf ve Mehmet. 
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Hacı Abdullah Musullu Og. 
Mehmet 

" .. 
.. 

" 

" " 

.. 
" 

Siirdin sor mahallesinden Musullu 
Oğ. Hacı Abdullah oğulları, Meh
met Fehmi ve biraderi Yuıuf. 

" .. 

" .. 
.. 

" 

.. .. 

13 Teırinievel 1933 tarihli ve 68 numaralı ipotekli borç senediyle Bankamıza borçlu Siirdin sor mahalleıinden 
Muıullu oğullarından Hacı Abdullah oğluları Mehmet Fehmi ve Yusufun borçlarını tediye etmemelerinden 
dolayı bankamıza ipotekli bulunan yukarda evsafı yazılı gayrimenkulleri açık arttırma suretiyle ve bir buçuk 
ay müddetle aatılığa çıkarılmıştır. Açık arttırma 23 ağustos 1939 tarihinde başlıyacak ve 6-10-1939 tarihinde bite 
cektir. Gayrimenkullerin birinci muvakkat ihaleıoi 6 İlkteşrin 1939 tarihine müsadif cuma günü saat onbetşe 
Bankamız binasında icra edilecektir. Taliplerin mezkur gün ve saatte bankamıza müracaatları ve açık arttırma 
prtnamesinin her gün Bankamızda görülebileceği ilan olunur. 3144 

Vilayetler 

20 ~öp kamyonu ahnacak 
lıtanbul Belediyesinden : 

Temizlik işleri için alınacak 20 a
det çöp kamyonu kapalı zarf eksilt -
mesine konmuştur. İhale 28.8.939 pa
zartesi günü saat ıs de İstanbul bele 
diyesi daimi encümeninde yapılacak 
tır Muhammen bedeli sııooo lira ve 
ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 
270 kuruş mukabilinde İstanbul bele
diyesi fen işleri müdürlilğüntlen alı· 
nabilir. Taliplerin 939 yılına ait tica· 
ret odası ve bu gibı işler ile iştigal 
ettiklerine daır ihaleden '3 gün evel 
fen işleri müdürlüğüne müracaatla a
lacakları ehliyet vesikaları ve ilk te
mınat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazır ya
cakla:-ı kapalı zarflarını ihale günü 
saat 14 de kadar İstanbul belediyesi 
daimi encümenine vermeleri. 

(5503 13292) 13344 

Apartman inşa 

ettirilecek 
Adana Vakıflar Müdürlüğün-

<' ... ., : 

1 2 - Bu inşaat maamüştemilat götü
rü olarak toptan eksiltmeye konul • 
muştur. 

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

4 - Bu inşaata ait fenni evrak ıun
lardır : 

A) Fenni prtname, 
B) Mukavele projesi ve 

bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C) Eksiltme şartnamesi, 
D) Proje. 

projeye 

5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara
da vakıflar umum müdürlüğü inpat 
müdürlüğünden, İstanbulda İstanbul 
vakıflar başmüdürlüğünden, Adana -
da Adana vakıflar müdürlüğünden 2 
lira iki kuruş mukabilinde alınabilir. 

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

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

A) 1939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

birlikte imza etmeleri şarttır. 

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

(3737) 13691 

İkmal inıaah yaphrllacık 
latanbul Belediyesinden: 

Cerrahpaıa hastahanesi Mutfak ve 
çamaşırlık binasının ikmali inıaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhale 28.8.939 pazartesi günü sa
at 14 de İstanbul belediyesi daimi en
cümeninde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 2S.972 lira 17 kuruş ve ilk te
minatı 1947 lira 92 kuruştur. Şartna
me 130 kuruş mukabilinde İstanbul 
belediyesi fen işleri müdürlüğünden 
alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait 
ticaret odası ve ihaleden 8 gün evci 
İstanbul belediyesi fen işleri müdür
lüğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet vesikası ve ilk teminat mak
buz ve mektupları ile 2490 numaralı 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını ihale gilnil saat 14 de ka
dar !atanbul belediyesi daimt encil • 
menine vermeleri. (6071/3718) 

13719 

ğındaki milli emlak müdürlüiünde mü 4 - Talipler bu nakliyata ait şart· 
teşekkil eksiltme komisyonu odasın • nameyi Erzurum, Trabzon başmüdür
da S87SO lira 26 kuruş elli sekiz bin lükleriyle Bayburt, Aşkale ve Tercan 
yedi yüz elli lira yirmi altı kuruş ke- memurluklarında görebilirler. 
şif bedelli Mercan maliye şubesi inşa- 5 - Teklif mektuplarının ihale sa
atı kapalı zarf usuliyle açık eksiltme- atinden evel makbuz mukabilinde ko-

girebilmek için alınmış ehliyet vesi
kası, 

B - Bu seneye ait ticaret odası ve· 
si kası. 

ye konulmuşur. misyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
Mukavele eksiltme bayındırlık işle- Postada vukubulacak gecikmeler 

5 - Teklifler üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar Tun 
celi nafıa dairesindeki eksiltme ko • 
misyonu reisliğinde makbuz mukabi· 
!inde teslim edilecektir. Posta ile gö:ı 

derilecek mektupların nihayet üçünct.i 
maddede yazılı saate kadar gelmiş o!
ması ve arttırma ve eksiltme ihale 

ri gene hususi ve fenni şartnameleri kabul edilmez. (3964) 13910 
proje keşif hülasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak 293 kuruş bedel muka
bilinde verilir. 

Muvakkat teminat dört bin yüz sek 
sen sekiz liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
e naz kırk bin liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesikalara istinaden İstanbul vi
layetinden eksiltme tarihinden itiba
ren sekiz gün evci alınmış ehliyet ve 
939 senesine ait ticaret odası vesikala
rını havi kapalı zarfları 7. 9. 939 per -
şembe günü saat 14 de kadar defter -
darlık milli emlak müdürlüğünde top 
lanan komisyon başkanlığına vermele
ri ve saat ıs de zarflar açılırken hazır 
bulunmaları. 

(6223/3813) 13798 

Kalorifer f amir ettirilecek 
Zonguldak Defterdarlığından 

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

Eksiltmesi 4. 9. 939 pazartesi günü 
saat 16 da Zonguldak vilayet defter • 
dar1ığında toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. ' 

Eksiltme §artnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak vilayet defterdarlı
ğında ve vilayet nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

1 - Şartnamelerdeki kayda göre u
mumi ve fenni şartnamelerdeki kay -
da uygun olarak müteahhit takibat 
projesi ihzar ve hesabatı yapacak ve 
montaj başlamadan önce nafıa vekale
ti kalorifer mütehassıslarından birini 
getirip harcırahı vesair masraflarını 
kendisi vermekle beraber tatbikat pro 
jeıini yerinde kontrol ve tatbik etti • 
recektir. 

2 - Projeye halihazır tesisatın işe 
yarayan ve yaramıyan kısmlarına ait 
bir de liste bağlıyarak tasdik ettire • 
cektir. 

3 - Bu işler için ihale bedelinden 
başka müteahhide bir bedel varilmi -
yecektir. 

Muvakkat teminat (937) lira 50 ku
ruştur. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin iha 
le gününden sekiı vüq t:vel J"ıir istida 
ile Zonguldak vılayetıne muracaat e-
derek vilayet makamından alınmış 
müteahhitlik ehliyet vesikasiyle tica
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve 
sika ve muvakkat teminatları ile bir • 
likte teklif mektuplarını yukarıda ya. 
zıh günde ihale saatinden bir saat e
veline kadar makbuz mukabilinde ek· 
ailtme komisyonu reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (6299/ 3876) 13828 

Pazarhkla şose ve sınai 

imalôt 
Eskiıehir Valiliğinden 

Sarayköy - Mihalıccık yolunun 
4 + 400 - 13 + 293 kilometreleri ara
sında 11708 lira 27 kuruş keşif bedel
li yeni şose ve sınai imalat inşaatının 
kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltme 
sinde talip zuhur etmediğinden 2490 
numaralı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 4. 9. 939 tari~ine müsadif pa
zartesi günü saat 14.30 kadar pazarlı
ğa çıkarılmıştır. Taliplerin evelce i
lan edilen şerait dahilinde vilayet da
imi encümenine müracaatları. 

(3920) .. 

Sose tômir 
ettirilecek 

Eakiıehir Valiliğinden : 

13879 

Harta yaptınlacak 
Çanakkale Belediyesinden : kanununa uygun olarak mühür mu -

1 - Çanakkale kasabasının meskun mu ile iyice kapatılmış olması la • 
ve gayrimeskun 225 hektarlık sahası- zımdır. Postada olacak gecikmeler 
nın hali hazır haritalariyle bunu çev- kabul edilmez. (13978) 
reliyen 40 hektarla "265" hektara va- .. 1 • f f k 
ran sahanın 1/ 4000 mikyaslı münha- Gö~men ev eri yap '" aca 
nili Takeometrelik haritasının yeni- Çorum Vilayeti iskan Müdürlü· 
den alım işi kapalı zarf usuliyle ek - •ğünden : 
siltmeye çıkarılmıştır. Mecitözü Kaza merkezinde yapıla· 

2 - İşin maktu bedeli 4500 liradır. cak göçmen evlerine ait kapalı eksilt-
3 - Muvakkat teminatı 337 lira SO me ilanıdır. 

kuruştur. 6-9-939 çarşamba günü saat (15) te 
4 - Eksiltme 6-9-939 çarşamba gü- Çorum İskan müdürlüğü eksiltme ko

nü saat ıs te Çanakkale Belediye bi- misyonu odasında ihalesi icra edil -
nasında Eksiltme komisyonu tarafın- mek üzere (32460) lira keşif bedelli 
dan yapılacaktır. Mecitözü kaza merkezinde yeniden 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yapılacak (7S) çift göçmen evi inşaa
belediyeler imar heyetinden iştirak tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
vesikası almaları ve bunu teklif mek- nulmuştur. 
tuplarına koymaları la2:ımdır. Şartna- Bu inşaata lazım olan kereste idare
meler Çanakkale Belediyesinden ve ce verileceğinden keşif bedeline da· 
Ankara Belediyeler İmar heyeti fen bil değildir. Eksiltme, hususi ve fen
şefliğinden parasız alınabilir. Teklif ni şartname ve keşif hulasasiyle bu • 
mektuplarının tayin edilen günde sa- na müteferri diğer evraklar Çorum ls 
at 14 de kadar Çanakkale Belediye kan müdürlüğünde ve Ankarada ls -
reisliğine verilmesi ve yahut posta i- kan umum müdürlüğü fen heyetinde 
le bu saatten evel gönderilmiş bulun- ve Mecitözü İskan dairesinde görüle-
ması lazımdır. (6490) bilir. 

Muvakkat teminat (2434) lira (50) Fort markah arazöz ahnacak kuruştur. İsteklilerin teklif mektup

Elazığ Belediyesinden : 
Belediyemiz için alınacak bir adet 

(Fort) markalı arazoz makinesinin 
ihale günü on gün temdit edilmiştir. 
İhale 26-8-939 cumartesi saat on iki
dir. Talipli yüzde yedi buçuk temi -
natı muvakkate verdikten sonra açık 
eksiltmeye iştirak edebilecekleri ilan 
olunur. 13974 

Aygır deposu inıaah ikmali 
Sıvas Uzunyayla Aygır Deposu 

Müdürlüğünden : 
Sıvas aygır deposunda halen duvar

ları mevcut daire binasının ikmali in
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (6227) lira (31) kuruş -
tur. Muvakkat teminat akçesi (467) 
lira (5) kuruştur. 
~;siltme 4-9-939 pazartesi günü sa

at ıs te Veteriner müdürlüğünde ya
pılacaktır. Taliplerin bu işi başara -
t:aKıarına aaır ebııyemameıerı omun -
ması lazımdır. Bu işe dair şartname 
ve keşifleri görmek istiyenler Veteri
ner müdürlüğüne veya Aygır deposu 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. 1397S 

Su saati ilônı 
Aydın Belediye Reisliğinden: 

1 - 15 milimetrelik 2SO adet su sa
ati ile keza 15 milimetrelik 280 adet 
kolye ve teferruatları kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Saatlerin muhammen bedeli 
412S ve kolyelerin 2100 liradır. 

3 - Saatlerin muvakkat teminatı 
309 lira 38 kuruş, kolyelerin 157 lira 
SO kuruştur. 

4 - İsteklilerin fenni ve eksiltme 
şartnamelerini parasız Aydın beledi
yesinden alabilirler. 

s - İhalesi 28 eylül 939 perşembe 
günü saat 16,30 da Aydın belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

6 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
muvakkat teminatlarını havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar belediye riyasetine ver 
meleri lazımdır. Postada vukubulacak 
gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

13976 

Parke ve bordür taıı ahnacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdür

lüğünden : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Elazığ 
vilayetinde yeni yapılan umum mü -
fettişlik binası önünde ve civarında 

larını 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri dairesinde 939 
yılına ait Ticaret Odası ve bu gibi 
işleri yaptığına dair ait olduğu daire
lerden alacakları vesikalarla birlikte, 
6-9-939 çarşamba günü saat (14) de 
kadar Çorum İskan müdürlüğüne ver 
meleri lazımdır. 13979 

Gö(men evleri yaphnlacak 
Çorum İskan Müdürlüğünden: 
İskilip kazasına bağlı Karadibek 

ve Alagöz köylerinde yapılacak göç
men evlerine ait kapalı eksiltme ila -
nıdır. 

6. 9. 939 çarşamba günü saat (lS) 
te Çorum iskan müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında ihalesi icra e
dilmek üzere (17723) lira ve (20) ku
ruş keşif bedelli İskilip kazasına bağ· 
1ı Karadibek ve Alagöz köylerinde 
yeniden yapılacak (40) çift göçmen 

•. -~ · - , _.r ---1: •• t- _ı,._ 

siltmeye konulmuştur. Bu inşaata la-
zım olan kereste idarece verileceğin
den keşif bedeline dahil değildir. 
Eksiltme, hususi ve fenni §artname 
ve keşif hülasasiyle buna müteferri 
diğer evraklar Çorum iskan müdür
lüğünde ve Ankarada iskan umum 
müdürlüğü fen heyetinde ve İskilip 
iskan dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat (1329) lira (24) kurugtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka -
nunu hükümleri dairesinde 939 yılına 
ait ticaret odası ve bu gibi işleri yap· 
tığına dair ait olduğu dairelerden a • 
lacakları vesikalarla birlikte 6. 9. 939 
çarşamba günü saat (14) e kadar .Ç~
rum iskan müdürlüğüne vermelerı la-
zımdır. (13980) 

Elektrik dizel motörü ve 
muhtelif tesisat ahnacak 
Muğla Vilayetine Bağlı Ula Ka

sabası Belediyesinden : 
ı - Nafıa Vekaletince musaddak 

fenni proje, şartname ve ketifname
sine tevfikan belediyece yaptırılacak 
bir adet dizel motör ve alternetör ile 
teferrüatı, tevzi cereyan tabloları, ir
tibat ve santral çıkıt kabloları, çıp· 
lak bakır teller, izaletörler ve sair te
ferrüatı ile bunların temel ve mon
tajlarından mürekkep elektrik tesisa
tı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 3 + 
080 - 13 + 000 kilometreleri arasında 
22262 lira 75 kuruş keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı için kapalı zarf usu -
liyle yapılan eskiltmede taliplerin tek 
lifatı muvafık görülmediğinden 2490 yapılacak. ~arke ~e bordür taşı inşaa
numarah kanunun 40 ıncı maddesine tıdır. Bu ışın keşıf bedeli 17815 lira -
tevfikan 4. 9. 939 tarihine müsadif pa dır. 
zartesi günü saat 14.lS kadar pazarlı- 2 - Bu işe ait ıartname ve evrak 

2- Eksiltmeye ait fenni ıartname, 
şartname ve keşifnameler iki lira ~u
kabilinde isteklilere veya adreslerıne 
gönderilir. 

3 - Eksiltme 25 eylül 939 pazarte
si günü saat 15 te Ula belediye daire
sinde encümen huzurunda yapılacak
tır. şunlardır: 

ğa çıkarılmıştır. . . . A Ek ·1 
Evelce ilan edilen şeraıt dahılınde - sı tme şartnamesi, 

. ·· at B - Mukavele pro1·esi, vilayet umumi encümenıne muraca • 
ları. (3921) 13880 C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi, 

Nakliye münakasası D - Keşif hülasa cetveli, 
E - Hususi şartname, 

inhisarlar Erzurum Baımüüdür- F - Şose ve köprüler fenni prtna 
lüğünden : mesi, 

1 _ Aşkale kazası dahilindeki G _ Proje, 

Muhlis tuzlasından Bayburt ambarı- H - lstiyenler bn işe ait şartname 
na sevkolunacak 350 ton tuzun nakli- ve evrakını bir lira mukabilinde Tun· 
yesi 17.8.939 dan itibaren yirmi gün celi nafıa müdürlüğünden satın ala
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü- bilirler. 

nakaaaya konuldu. 3 - Eksiltme ı. 9. 939 cuma günü 
2 - İhale S.9.939 gününe tesadüf saat ıs te Tunceli nafıa müdürlüğü 

eden salı günü saat 15 de Erzurum in- binasında kapalı zarf usuliyle yapıla 
hiaarlar başmüdürlüğünde yapılacak- caktır. 

4 - Tesisatın muhammen bedeli 
(12765) lira ve muvakkat teminat 
(9S7) lira (38) kuruştur. 

5 - İsteklilerin şartnamede yazılı 
belgeleri haiz olmaları lazımdır. 

6 - Eksiltme teklif mektupları 
eksiltme günü ihale saatinden bir sa
at eveline kadar kabul edilir. 

(13981) 

Zayi - Sultanahmet nüfus müdiir
lüğünden aldığım nüfus cüzdanır.11 

kaybettim. Yeni sini alacağımdan es • 
kisinin hükmü yoktur. 

Mustafa oğlu İbrahim 332 Selanik 
(3132) 

Kapalı zarf usuli ile bina inşaatı ek· 
si itme ilanı: 
Ekıiltmeye konulan iş : 

B) İhale tarihinden en az sekiz gün 
evel Adana nafıa müdürlüğünden, An 
karada vakıflar umum müdürlüğü in
şaat müdürlüğünden, İstanbulda va
kıflar başmüdürlüğünden ve diğer 

vilayetlerde nafıa müdürlüklerinden 
alınmış ve en az (35.000) liralık tek 
bir bina inşaatı yapmış ve muvaffak 
olmuş bulunduğunu bildiren yapı mü
teahhitliği vesikası. İnşaat eksiltmesi tır3 - Bu nakliyatın muhammen be

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1336.13 lira muvakkat temi -
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

Zayi - Beşiktaş mülkiye rüştiye -
sinden 315 ve 316 senesinde aldı~ır.ı 
şahadetnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur 

1 - Adanada hükümet caddesinde 
\'t kız lisesi karşısındaki vakıf mahal 
üzerine olbabtaki projesine göre a -
partman inıaatıdır. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü 
hendisi olması veya bunlardan biri ile 
müıtereken tekY~ yapıp mukaveleyi 

İstanbul Defterdarlriından : 
deli aekiz bin yedi yüz elli lira yüz
de yedi buçuk muvakkat teminat pa-

7. 9. 939 tarihine müadif perıembe ruı altı yil% elli altı lira yirmi beş 
günü saat ıs de İstanbul defterdarlı· kUruıtur. 

A - İhaleden en az 8 gün evel 
Tunceli viliyetine müracaatla bu ife 

Beşiktaş Hasan paşa deresi 1293 
doğumlu Musatafa oilu Hüseyin 
Hil1ni. 
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Levazım Amirliği 
uıuliyle yaptırılacaktır. günü yapılan kapalı zarfla ektiltme - le Manisa tüm satın alma komiıyonu-

2 - lhıleu 24. 8. 039 perıembe gü- ıinde teklif edilen fiyat pahalı görül- Elektrik tesisatı yaptullacak na vermeleri. (3994) 13955 Garaj yaptlrılacak 
nü saat ı6,00 da olup ilk pey parası düğünden 15. 8. 939 salı gününden iti-
3783 lira 25 kuruıtur. baren bir ay içinde pazarlığa bırakıl- Ankara Levazım Amirliii Satm Muhtelif et ahnacak Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

Nakliyat yaphralacak 
3 - Şartnamesini görmek ve almak mııtır. İlk pazarlık 28. 8. 939 pazarte- Alma Komisyonundan .= • • Ankara LeYazım Amirliii Satm 

istiyenler her gün Çorluda kor satın ıi günü saat 11 de yapılacaktır. Şart- ı - Genel kurmay da~resının. mut- Alma Komisyonımdan 
1 

1 - Kor birliklerinden iıtihkim ta• 
buru ihtiyacı için bir adet ı3 tipi ga
raj K. zarfla eksiltmeye konmuıtur . 

2 - Tahmin bedeli - lira ol.tp 
muvakkat teminatı 3783 lira 25 kuruı
tur. 

.\ A.nkara LeY&zım Amirliii Satm 
111ıa Komisyonundan : 

alma komisyonuna müracaıtl;l iki lira nameıi Konyada Lv. amirliği, latan • fağı~a kon~lacak et ~kınesi içın e- 1 _ G. Antep garnizonu kıtaatının 
53 kurut mukabilinde alabilirler. bul, Ankara Lv. amirlikleri satın • lektrık tesıaatı pazarlı la yaptırıla • et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 

4 - lıtekliler kanununl 2 ve 3. cil alma komisyonlarında vardır. istekli- cak. . • . konulmuıtur. 
2 

1 - Boludaki kıtaatın ihtiyacı olan 
~s. ton un Ankara'dan Bolu'ya açık 

' •ıltme ile nakil ettirilecektir. 

maddelerindeki belgeleriyle birlikte ler Ftnameyi komisyonda görebilir- 2.- Ema~ıne ve .ıntaat. gubcsınden 2 - 75 bin kilo et alınacaktır. Sıtır 
belli gün ve saatten bir saat evel tek- ler muhammen tutarı (4S2ı6) liradır. verılen keııf~~esı komısyondadır. etinin muhammen bedeli 18.000 ve mu 
lif mektuplarını Çorluda kor satın al- İlk teminatı 4239 liradır. İsteklilerin 3 :-- lstekhlderın 2~· 8· 

1
93? P

1 
er~~be vakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6. 9. 1939 çarşam1:ıa 
pnü saat 16 dadır. 2 - İhale günü 23.8.939 çarşamba 

tunu saat ıo dadır. 

1
3 - Tahmin edilen bedel 4200 lira 

0 
up ilk teminatı 306 liradır. 

ma komisyonuna vcrmig bulunmaları. 28. 8. 939 pazartesi günü saat 11 de gilnu saat ıo a t~~-ı;~t arıy el bırlık- Keçi eti muhammeni ı8750 lira mu-
3635) ı3606 Konya Lv. amirliği Sa. Al. Ko.nunda te. Ankara Lv.l am;r ~ ı satın a ma ko- vakkat teminatı ı407 lirL Koyun eti 

Şartnamesini görmek ve almak is • 
teyenler her gün Çorluda kor Sa. AL 
komisyonuna müracaatla. 2 lira 53 Kr. 
mukabilinde alabilirler. 

bulunmaları. (3980) 13949 mısyonuna ge me e;ı). muhammeni 22500 ve muvakkat temi-
<39 

3 13954 natı 1688 liradır. Buğday kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Yulaf ve arpa ahnacak 

4 - İhale Ankara levazım amirliği 
~tın alma komiıyonunda yapılacak • 
ı::· 2490 sayılı kanuna göre istenilen 

lge ve teminatlariyle birlikte belli 
&un ve saatte bulunmaları, şartname
Yı görmek istiyenler her gün öğleden 
~nra komisyona müracaat edebilir • 

Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliii Satın S ""' • 1 k 3 - Münakasaıı 11 eylül 939 puar-IQlf etı a ınaca tesi günü saat ıı de yapılacaktır. 
4 ....L Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün• 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale günü ihale saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Çorluda kor ıatın alma 

1 - 2000 ton kadar bufday kırdırı- Alma Komisyonundan : 
lacaktır. Konydaki kıtaatın senelik ihtiyacı 

4 - Şartnameler komisyonda görü
Ankara Levazım Amirliii Satm lebilir. 

Alma Komisyonundan : s _ lıtekliler münakasa saatinden 2 - Eksiltmesi 29. 8. 939 salı günü olan (325.000) kilo yulaf ve arpanın 
saat ı5 de Topanedc İstanbul Lv. a - ıs. 8. 939 günü yapılan kapalı zarfla Manisada bulunan tümen birlikleri
mirliği Sa. Al. komisyonunda yapıla- eksiltmesinde teklif edilen fiyat pa - nin ihtiyacı olan 90 bin kilo ıığır cti
caktır. halı görlüdüğünden ıs. 8. 939 salı gü- nin 24. 7. 939 tarihinde kapalı zarfla 

tr. (3610) 13584 
bir saat evel icabeden veaikalariyle 
kanunun tarif ettiği tekilde hazırlı -
yacakları teklif mektuplarını komis -

komisyonuna vermeleri. 
ı3962 

yona vermiı olacaklardır. 3 - Hepsinin tahmin bedeli (ı5S68) nünden itibaren bir ay içinde pazar - yapılan münakasasında teklif edilen 
lira 02 kuruıtur. lığa bırakılmııtır. ilk pazarlık 28. 8. fiyat pahalı görüldüğünden mezkur 

Ekmeklik un alınacak (400ı) 

(399S) 139S6 .\ Ankara Levazım Amirliği Satın 
lQıa Komisyonundan : İlk teminatı (1167) lira 60 kuruş - 939 pazartesi günü saat ıo da yapıla- etin kanunun 40 ıncı maddesine tev -

Yulaf salan ahn•ık 
O. Demiryollorı 

ih 1. - Yozgat piyade alayının senelik 
tıyacı olan 270.000 kilo ekmeklik 

~l\\ın kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
0nuımuştur. 

tur. caktır. Şartnamesi Konyada Lv. amir- fikan bir ay içinde kapalı zarfla sa -
4 - Şartnamesi komisyonda görü · liği, latanbul, Ankara Lv. amirlikleri tın alınacaktır. İhale~i 8. Eyi. 939 cu-

lür. Sa. Al. Ko. luklarındadır. ma günü saat 11 dedır. 
S - latekJilcrin kanuni vesaikle be İstekliler prtnamcyi komisyonda Hepsinin tutarı 20700 liradır. İlk 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

Feribut yanaşma 

2 - Tahmin bedeli 32400 lira olup 
lııtıvakkat teminatı 24aO liradır. 

raber teklif mektuplarını ihale saatin görebilirler Muhammen tutarı (ıS600) teminat ı5S2 lira SO kuruıtur. Şartna
den bir saat evci komisyona vermeleri lira ilk teminatı (1462) lira 50 kuruı- mesi parasız olarak komisyondan ve-

(3747) ı3698 tur. rilir. isteklilerin teminat makbuz ve 

iskelesi inşaatl 1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatı için 1280 ton yu -
Jaf satın alınacaktır. İhalesi ıı. Eyi. D. D. Yollan Umum MüdürlG· 

3 - Eksiltme 23. 8. 939 çarşamba gü 
lltı saat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
~Y~lı kanunun ı ve 3. cü maddelerin
i t ıstenilen belgeleriyle birlikte iha
e günü ve saatinden en geç bir saat 

K Uru Ot a 11 na Ca k İsteklilerin 28. 8. 939 pazartesi günü mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2. 
saat onda Konya Lv. amirliği satın al- 3. maddelerinde yazılı veıikalariyle 

939 pazartesi günü saat ıs de yapıla - tünden : 
caktır. Muhammen tutarı 65280 lira • Devlet Demiryolları idaresince la
dır. tık teminatı 4514 liradır. Şartna- tanbul'da Sirkeci iıtaıyonu ile Hay• 
mesi bedeli mukabilinde verilebilir. darpaıa iıtaıyonları arasında kurula • 
lıteklilerin ilk teminat makbuzu veya cak feribot servisi için bu istaayonlar
mektuplariyle 2490 sayılı kanunda ya- da yanaıma iskeleleri inpatı ile sair 
zlı veaikalariyle beraber ihale gilnil i- ameliyatın yapılması kapalı zarf uıu
hale saatinden bir saat eveline kadar lü ile ve vahidi fiyat üzerinden ekıilt 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu- meye konmugtur. 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

Satm ma komisyonunda bulunmaları. beraber ihale günü ihale saatinden bir 

;"'eline kadar teminat ve teklif mek -
UpJarını alay gazino binasındaki sa · 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3631) ı3593 

Bir garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

> 1!tıa Komisyonundan : 
b 1 - Kayseridc gösterilecek yerde 

r garaj inşası kapalı zarfla eksiltme 
}' .. konulmuştur. 

ı - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatının senelik ihtiya • 
cı olan 951.000 kilo kuru ot şerait ve 
evsafı dahilinde satın alınacaktır. İha
lesi kapalı zarfla 28. ağustos 939 pa . 
zartesi günü saat ıs de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28S30 liradır. ilk 
teminatı 2ı4o liradır. Şartnamesi be -
deli mukabilinde verilebilir. lıteklile
rin ilk teminat veya mektuplariyle 
2490 sayıl kanunda yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden bir 
saat evcline kadar teklif mektupları -
nı Fındıklıda komutanlık satın alma 2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 ku -

;u,utur. Muvakkat teminatı 42ı4 lira komisyonuna vermeleri. 
~ kııruştur. (3787) 1373S 

128 ton piri~ ıhnıcak 8 
3 - İhalesi 25. 8. 939 cuma günü 

r:a~ 16 da Kayaeridc komutanlık dai-
.,. •ınde satın alma komisyonunda ya- Ankara Levazım Amirliii Satm 
l'ılacaktır Alma Komisyonundan : 
it 4

.- İstekliler, bu işe ait prtname, Lüleburgaz tilmen birliklerinin ae-
~ıf Projesini Kayseri, Adana aıkerl nelik ihtiyacı için 128 ton pirinç ka -;e .Ankara, İstanbul levazım amirlik - palı zarf uıuliye ve birlik anbarlarına 
:rı .. tın alma komisyonlarında 300 ı,alim prtiyle ekailtmeıi yapılarak 
Uruı mukabilinde alınabilir. mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve 

l 1
5 - İateklilerln bu ite girebilmesi nümuneıi komisyondadır. Muhammen 

~" aıctıı" u nana muaurıuklca ınacn u ... ..ı~u .:l.10-to llıculu. in. L ... .ı.uiua.u ıooo 
Yle büyük ölüçüde inşaat yaptığı - liradır. İbaleıi 29. Ağa. 939 salı cünil ;a dair vesika ile 2490 sayılı kanunun saat tam altıdadır. isteklilerin belli 
ve 3. üncü madddclerinde yazılı bel- giln ve saatten bir saat evel kanunun 

Releriyle ve ilk teminatı havi teklif tarifatı dahilinde teklif ve teminat 
:tktuplarını ihale saatinden en geç mektupla~nı komisyon batkanlığına 
1• r. saat eveline kadar komisyon rciı- vermit olacaklardır. 
• ~tıne makbuz mukabilinde vermiı o- (3788) 13736 
'«caldardır. S I k 

Postada gecikmeler kabul edilmi- aman a ınaca 
>'etektir. (3632) 13594 Ankara Levazım Amirlifi Satın 

T Alma Komisyonundan : 
ômirat yaptlr1lacak !atan. levazım imirlifi satınalma 

Ankara Levazım Amirliti Satm komisyonu tarafından 861,000 kilo aa-
-'lrna Komisyonundan : man alınacaktır. Kapalı zarflı ekıilt-

1 - Kor birliklerinden yirmi se - meai 4-9-ı939 pazartesi gilntı saat ıs 
ltizinci tümen topçu alayı ihtiyacı i- de Tophanede İstanbul levuım lmir
Çın Edirnc'dc Saray içindeki taş dı- liği satın a~ komisyonuntta r8pıla
"•rları mevcut dört tavlanın yeniden caktır. Tahmın bedeli 17226 lıra ilk 
tarniri münakasası kapalı zarf uıuliy- teminatı 1291 lira 95 kuruıtur. Şart -
it 25. 8. 939 cuma günü saat ı6.30 da namesi komisyonda görülür. istekli -
>'apıJacaktır. lerin kanunt veaikalariyle ~rıber t~k 

2 - ltk pey parası 12ı9S lira 95 ku- lif mektuplannı ihale uatınden hır 
tııııutur. saat eveline kadar vermeleri. 
. 3 - Şartnamesini görmek ve almak (3883) 13833 

••tiyenler be~ pn Çorlu'da kor aa- ama Ye yulaf salın ıhnacık 
tın alma komııyonuna müracaatla 10 •• pw 
lira 95 kurut mukabilinde alabilirler. Ankara ~asım Amirliii Satm 

4 - istekliler kanunun ikinci ve il- Alma Komııyonundan : 
ÇiincU maddelerindeki belgeleriyle 1 - Antalya lntaatının senelik ih
birHkte belli gün ve saatten bir saat tiyacı olan (422250) kilo arpa ve yu -
e\rcl teklif mektuplarını Çorluda kor. laf kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko 
lltın alma komisyonuna vennit bu - rıulmuıtur · . , .. 
lunmaları lazımdır. 2 - §artnamesı Isparta da tumen 

(3633) ı3S95 satın alma Ko. nunda ve latanbul, An-
kara Lv. amirılkleri SL Al. komis -

Bir garai yapt1rılacak yanlarındadır. 
A-L- Le Am" l'i' Satm lıtekliler prtnameyi komisyonda o-

uaara. vazım ır ı ı kuyabilirler. 
J\lma Komısyonundan : 3 _ 1 b (422250) k"l • 

1 ., k b" l"kl · d L"I 1 u ı 0 arpa ve yu 
- "· or ır ı ~~ın ~n u e • laf muhammen tutarı (19001) lira 2S 

hurgazda tank taburu ıçın hır adet ga- ku tur 
taj kapalı zarfla eksiltmeye konmuı- 4rut Şart• nam · d k" ... u.d · · 
t - eaın e ı r... e yırmı 
ur. . . . bet miktar fuluı da dahil olduğu hal 

"'2 - Tah~ın bcdch -: lıra olup mu· de ilk teminatı (1425) lira 9 kuraftur. 
t akkat temınatı 4208 hra S8 kuruı 5 _ Ekıiltme 8. 9. 939 tarihine teaa 

u;· Ek ·ı · 23 8 939 ba düf eden cuma ıünü saat 15.30 da ı .. 
& '· .-:- s1ı61:!esıdad. · Ş rtçar~ . partada tümen Sa. Al. komiıyonunda 
"unu saat ,>Al ır. a nameaım la k 
g.. k 1 k . 1 h .. yapı ca tır. 
,.. orrne ve a ma ısteycn er er gun 6 - lıtekliler 8. 9. 939 cuma ıilnü 
'-Orlu. kor satın atma Ko. ~ müracaat- saat l4.30 a kadar teklif mektu larını 
la 2 lıra 95 kunıı mukabıhnde alabi - .. al k · bap kani 
ı · tumen satın ma omııyonu t ı 
ı rler. k h t .. d ki 

Ek · ı · ki · k .1 iını verece veya u gon erece er -
4 - 4 sı tmeye gırece erın e aı t- d" B tt sonra verilen ah t .. .. 0 1 k 2 3 •. ır. u aaa en vey u 

~-c gu~~ 2"9. duy~ ı ~~unubenl ' 
1 

~n· gönderilen mektuplar ılınmıyacalc -
cu m:ı•ıuel .. rın e ıstenı en ge erıy- S tümen daire saat' ı a 
1 . ı · ı. "h 1 ·· • d tır. aat ayarı ıy e y e bır ıde ı a e gun ve aaatın en en 

1 
k 

P,cr. bir ı:aaat evt>line kadar Çorlu kor pı7aca 2t4ı~ 1 
k n b:•kilmJ 

• • ...... 1N sayı ı anunu u e -
;:ı~ın zlm• ~om:svonıına vermıı bu • rine ve bilhaua 32. maddesine uyıun 
unm:ıları l ızımılır. olmayan mektupların sahipleri eksilt-

<3634) l3S% meye ittirak ettirilmiyecektir. 

Garai yaptlnlacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satın 

\ 
0 111a Komisyonundan : 
1 - Çorlu ~or birliklerinden Lil 

(3862) 13935 

Yulaf ahnacak 
~ l.eYunn Amirlili Satm 

Alma Kamia,.undaa : 

(398ı) 13950 saat eveline kadar teklif mektuplariy-

S ığı r eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliti Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için apğıda miktarı, fiyatı, tutarı ilk inan

cası yazılı 337 ton sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmeıi 7 Eylül 939 perıembe günü saat ıs te iz

mitte tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri ve 

İzmittc tümen satınalma komisyonunda görülebilir. 
4 - Her mcvkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve 

teminatları da ayrı ayrı alınabilir. 
5 - lıtekliterin belli gün ve saatinden bir saat evvel satınalma komiı · 

yonuna vermeleri. 
Miktarı Fiyatı Tutarı 

Mevkii Kilo kurut Lira Kuruı Lira llk tnancası 

İzmit 104000 25 26000 1950 00 
Hat. 6000 25 1500 112 so 
Adapuaa 90000 25 22500 1687 50 
Bolu 90000 25 22500 1687 50 
Tuzla 23000 25 5750 431 25 
Gebze 24000 2S 6500 487 50 

(3992) 13953 

tanlık satın alma komisyonuna ver - 1 - Bu itin muhammen bedeli (2), 
meleri. (3996) 13957 milyon liradır. 

2 - İstekliler bu ite ait prtname • 
Kuru ot ahnacak ]er, projeler vesair evrakı Devlet De-

miryollarının Ankara ve Sirkeci ve.z
Ankara Levazım Amirliii Satm nelerinden 50 lira mukabilinde alabi· 

Alma Komisyonundan : lirler. 
1 - 1,205,820 .kilo kuru otu pazar· 3 - Eksiltme; 16. 10 939 tarihinde 

tıkla ekıiltmeıine talip çıkmadığın- pazartesi günü saat (ı6) da Ankarada 
dan 2S. 8. 939 cuma günü saat 15•30 Devlet Demiryolları yol dairesinde 
da Topanede levazım hnirliği satın toplanacak merkez 1 inci komisyon -
alma komisyonunda tekrar pazarlığı ca yapılacaktır. 
yapılacaktır. k · b'l k · · 

2 - Tahmin bedeli 37380 lira 42 4 - E siltemeye gıre ı me ıçın 
isteklilerin teklif mektupları ile bir

kuruı olup ilk teminatı 2803 lira 53 tikte qağıda yazılı teminat ve veaai· 
kuruıtur. lıbu kuru otun heyeti u-
mumiyeıi bir müteahhide ihale edi - ki aynı gün saat (ıs) e kadar makbus 

mukabilinde komisyon reialiğine tev· 
leceii gibi Anadolu ciheti ayrı Ru- di etmiı olmaları Uzımdır. 
meli ciheti ayn müteahhide ihale e-
dilebilir. Şartnamesi komisyonda 16- •) 2490 sayılı kanunun ahkamına 
rülür. İsteklilerin kanuni vesikaları- uygun olmak üzere (73750) liralık 
le beraber belli saatte komisyona gel- muvakkat teminat, 
mcleri. (13958) (3997) b) Bu kanunun tayin ettiği vesi· 

Taze Üzüm ve Karpuz alınc:ıca Odun alınacak uı;r:... ıınua•ya sfreceJı: taliple. 
Ankara Levazım Amirliii Saba Alma Komiayonunclan ı rln liman. aablt hava n eklüz lfbi 

1 _ Ank:ıra garnizonu için apğıda cinı ve miktarları ile hizalarında Ankara Levazım Amirliii S.tm büyük au itleri yapmıt ve elinde bu 
gösterilen tanmin bede 1i ve ilk teminatları ile ihale günleri yazılı 3S ton Alma Komisyonundan : gibi itlere lUzumlu vesaiki mevcut 
Taze üzüm ile 55 ton karpuz açık eksiltme ile satın alınacaktır. 1 - Diyarbakır askeri hastanesiyle tirket ve müteahhitlerden olmuı ıart 

2 - lsteklıler belli g'Jn ve saatte 2490 sayılı kanuna göre istenilen bel· furunlarının senelik ihtiyacı için tu • 
ge ve temınatlariyle biriikte Ankara levuım Amirliği satın alma komiıyo- 1,610,000 kilo odun kapalı zarfla ek • Ancak: gerek Tilrkiyede ve gerek· 
nunda bul.ınmaları, f-irtnameyi görmek iıtiyenler her giln ötleden sonra siltmeye konmuttur. 18 hiriç bir memlekette (~) Milyon li-

2 - Tahmin bedeli 20125 lira olup rı nya daha ziyade kıymette bir na-
komisyonda görebilirler. (3609) 

13583 
muvakkat teminatı ıs09 lira 37 kurut- fia itini bir ihale içinde teahbilt ede-

Tahmin Be. İlk Tek. Miktan İhale Giln SLU tur. rek bu teahhüdünü muvaffakiytle yap 
4200,00 306,00 35.000 23.8.939 10,30 T. .Um 3 - Ekıiltmeli 7. 9. 939 pcqcmbe mıı olan ve bu huıusu milbeyyin ve -
2200 00 164,00 5S.OOO 23.8.939 11,30 Karpua gilnil saat ıı de Diyarbakır kor Lv. saik ibraz eden inpat ıirket veya mü 

S 1 g..., 1 r et 1• a l ı naca k A. satın alma komisyonunda yapıla • teahhitleri de eksiltmeye girebüirler. 
caktır. 6 - Bu ite girmek isteyenler refa-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- ranı ve diğer vesaiklerini bir iltidaya 
Ankara Levazım Amirliti Satm Alma Komis7onundan : 
Kıtaıı Cinai Miktarı M. Bedeli İlk Te. ihale T. S. tekli 

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

1 - Edirne tümen bldiklerinin senelik ihtiyacı olan 234ı20 kilo sığır 
eti kapalı zarf hükümleri daireainde mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Evsctf ve şen;tini anlamak iıtiye.nler her gün it saatlerinde Edirne 
tümen satın alma komiıvonuna müracaat edebilirler. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatten bir saat eve] teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. 

4 - Ta1:ple"rin betli gün ve saatte ilk teminat akçeleriyle ve icabcden 
vesaikle bırhkte Edırne tümen satın alma komisyonuna gelmeleri ilin 
olunur. (36ı2) 13586 

2 ka.em yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm Alma Komisyonundan ı 

Neresi için Cinai Miktarı Tutan Muvk. Te. ihale T. ıün Sa. 
alınacağı Ki. Lira ' 

Tekirdağ Makarna 95000 19,9SO 1,496 26.8.939 C.erteai 12 
Tekirdağ Sadeyağ 32000 33,600 2,520 31.8.939 Perıembe 16 

1 - Tüm~n birliklerinin ıenelik ihtiyaçları olan iki kalem yiyecek ka
palı zarf uıulıyle ekıiltır.eye konmuttur. 

2 - lıtek11lerin ~ili günde kanunun iıtedİği veılkalarla Teklrdaft tü-
men satın alma komı•vonuna müracaatları ilin olunur. (3619) 13587 

Yulaf veya arpa ile 
sadeyağı ahnacak 

me gUnü 2490 sayılı kanunun 2, 3 iln- bağlıyarak münakasa tarihinden en 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- u 15 pn evel Münakalat Vekiletine 
le birlikte ihale gün ve saatinden bir vermek ıuretiyle bu iı için ehliyet 
saat eveline kadar teminat ve teklif vesikası isteyecekler ve alacakları eh
mektuplarını komisyonuna vermeleri. liyet veaikaıını münakasa komisyonu 

(3998) 13959 na vereceklerdir. Ehliyet vesikası i
çin münakasa tarihinden ıs gün evel 

Kuru ot ahnacak 11pıımamı1 olan mnrawtıar nuan i 

Ankara 1.eYaaım Amirliii Satm 
Alına Komisyonundan : 

tibara alınmıyacaktır. (3670) 13748 

Muhtelif tenvirat ampull 
ahna<ak 

1 - G. Antep garnizonunun kıtaa
tının •nelik ihtiyacı için 370,000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye kon-
muıtur. Devlet DemİrJ'ollan Satm Alma 

Komisyonundan : 
2 - Tahmin bedeli 16650 lira olup Muhamm . 

muvakkat teminatı ı24S liradır en bedeli 24050 lıra olan 
3 _Eksiltmesi 13 9 1939 ~ba 21 kalem muhtelif tenvirat ampulü 6. 

günü saat 11 dedir · · ıo. 1939 cuma günü saat 15.30 da~ 
4 _ Eksiltmeye ·gireceklerin ebllt- palı sarf uıulü ile Ankarada idare bi

me gilntl '2490 ıayılı kanunun 2 3 Un- naıında satın alınacaktır. 
cü maddelerinde istenilen belg~leriy- Bu ite girmek isteyenlerin (1803,75) 
le birlikte ihale ıün ve aaatlnden bir liralık muvakkat teminat ile kanunun 
aaat eveline kadar teminat ve teklif tayin ettiil veukalan ve tekliflerini 
mektuplarını Guiantep tupy satın - aynı gün saat 14,30 a kac:lar komisyon 
alma komisyonuna vermeleri. reisliğine vermeleri lbımdır. 

(3999) 13960 Şartnameler parasız olarak Ankara-
da malzeme dairesinden, Haydarpqa-

Ga rOJ• yapttrılacak da tesellüm ve sevk pflitinden dağı
tılacaktır. 

Ankara Levasım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kor birliklerinden iıtlhkAm ta
buru ihtiyacı için bir adet 11 tipi ga
raj K. zarfla eblltmeye konmuftur. 

(3915) 13936 

Tapu ve Kadastro 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan 

Muham. Muham. 
İhalenin M. teminat tutarı Fiyatı 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- Mücellit aranıyo.~ 
miktarı vakkat teminatı 4208 lira sa kuruttur. 

3 - Ekılltmesi 7. 9. 939 pert1embe Tapu ve Kadutro Umum Mü-kilo cinai - s 
gnU saat 16,30 dadır. dürlüfünclen ı 783

:a ;ı: Şartnamesini görmek ve almak la - Umum müdürlük müccllithaneain -

16380 Sade- teyenler her gün Çorluda kor SL Al. de ayda 60 ve 50 lira ücretli iki tane 
yatı komisyonuna müracaatla 2 lira 95 ku- mücellit refikliii milnhaldir. Taliple-

. ruı mukabilinde alabilirler. rin askerliklerini yapmıt olmaları prt 
1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın canı ve 4 - Eksiltmeye ıireceklerin ebllt- tır. istekliler nüfuı klğıdı, askerlik 

miktarı muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminatı, nevi ta- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un- vesikası, polisten musaddak hüsnü bal 
rib ; ciln ve saatı yukarıda götterilmi9tir. cil maddelerinde iıtenllen belceleriy- mazbatası, aıhat raporu ve mücellitlik 

2 - Eksiltmeler Dörtyol belediye salonunda yapılacaktır. le birlikte ihale günü ihale aaatinden sanatına vakıf oldutuna dair ftaika • 
3 - Şartnameler garnizon Lv. müdürlüiünde her gün görülebilir. en geç bir saat evetine kadar teklif lariyle birlikte afuıtoa 939 nihayeti-
4 - Kapalı zarf milnılramına precekler mübürUl teklif mektuplarını me)rtuplarını Çorluda kor satın alma ne kadar nt itleri mtıdflrliliüne mü-

kammdald ftlllralaata henber iblle mtıadaa evel aatuı alma. komiayomma vermeleri. rac:ut eylemeleri ilan olunur. 

saatı ıunu tarihi nevi Lira Kr. Lira K. Kr. aa. 
ıs de çarpmba 6.9.939 kapalı zarf 2349 00 31320 00 4 00 

16 da çarpmba 6.9.939 kapalı zarf 1228 50 16380 00 97 50 
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haritası tersim edilecektir. lak ve seciye sahibi olamk. 
İşin maktu bedeli 5000 liradır. d) Terki tahsil müddeti iki sene -
Muvakkat teminat 375 liradır. den fazla olmamak. 
Eksiltme 1 eylül 939 cuma günü sa- e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu yaş-

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Benzin alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji 

İşlel".i Umum Müdürlüğünden : 
ı - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

için (iSO) yedi yüz elli teneke ben · 
zin açık eksiltme suretiyle satın alı -
nacaktır. 

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

3 - Beher tenekesi için tahmin edi
len fiyat (317.5) üç yüz on yedi bu -
çuk kuruş olup ilk teminatı (178) yüz 
yetmiş sekiz lira (60) kuruştur." 

4 - İlk teminat banka mektubun -
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko 
rnisyonca kabul edilemiyeceğinden 
bunların eksiltmeden evet merkez mu 
hasebesine veya mal sandığına yatırı
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak le -
vazım şubesi müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

(3847) 13808 

Ferro silisyum alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji 

l~leri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

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

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

at 15 de Çorlu belediye dairesinde lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy -
toplanacak belediye eksiltme komis - gun olmak. 
yonu tarafından yapılacaktır. f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak- gösterir şahadetname veya tasdikna 
tinde belediyeler imar heyetinden iş - meyi haiz bulunmak. 
tirak vesikası almaları ve bunu tek - g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 
lif mektuplarına koymaları lazımdır. sağlık durumlarından çıkarılmış olma 

Şartname ve mukavelenameler Çor- k ma. 
lu belediyesinden ve Ankarada beledi h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü-
yeler imar heyeti fen ~efliğinden pa- fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy 
rasız alı~abilir. . veya nahiye yazılı olmak; yahut köy 

Teklıfler tayın edilen günde saat ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta 
14 de Çorlu belediyesine verilmiş ol- okulu bulunmıyan kaza merkezlerin -
malıdır. Veyahut posta ile bu saate de doğmuş bulunmak ve bunlardan tab 
kadar gönderilmelidir. sil için kaza ve şehirlere gelmiş ol 

(3738) 13692 mak. 

Ticaret Vekôleti 

Benzin allnacak 
Ticaret Vekaletinden : 

1 - Vekalet makam ve hizmet oto
mobilleri ile motosikleti için 939 ma
li yılı içinde (15.000) litre benzin a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak -
tır. 

2 - Beher litre benzin için 17,70 ku 
ruş fiyat tahmin edilmiş olup muvak
kat teminatı (199) lira 13 kuruştur. 

3 - Açık eksiltme 7. 9. 939 perşem
be günü saat 14 de yapılacaktır. İstek 
lilerin bu günden Iaakal bir gün evci 
muvakkat teminatlarını merkez mu -
hasebeciliği veznesine yatırmaları ve 
muayyen olan gün ve saatte ünvan 
ruhsat tezkereleri ile birlikte vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan sa -
tın alma komisyonunda hazır bulun -
malan ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartnameler her gün 
vekalet levazım müdürlüğünde görü -
le bilir. (4005) 13963 

Milli Müdafaa V. 

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

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

20.000 (iff ~izme münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 
olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 4 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. . . 

3 - İlk teminatı (8680) sekız hın 
altı yüz seksen liradır. 

4 - Evsaf ve sartnamesi (743) yedi 
yüz kırk üç kur~ş mukabilinde ~· M. 
S. alma komisyonundan alınabılır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3845) 13815 

l00.000 Çif kundura münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

3 _ Muhammen bedeli (4875) döra 

bin sekiz yüz yetmiş beş ıira 0 1up ~1k Benzin süzme güderisi ahnatak 
teminatı (365) üç yüz altmış beş lıra 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-(63) altmış üç kuruştur. . • 

Bayramiç 

Erzakın cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 

Keçi ·,, 
Kuzu ,, 

Ekmeklik un 
(birinci nevi) 
Nohut 
Makarna 
İrmik 

Kuru fasulya 
Mercimek 
(birinci nevi) 
Patates 

Kuru soğan 
Sade yağ 
(birinci nevi 
Şehriye 

Salça 
Kuru ot 
Bulgur 

Yulaf 

Saman 

Pirinç 

Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 
Odun 

Kırmızı biber 

Sarmısak 

~uru üzüm 

Yoğurt 

Süt 

Zeytin yağı 
(birinci nevi) 

Toz şeker 

Sirke 

Sabun 

(1. inci nevi) 
Pirinç unu 

Çay 
Kuru bamya 
Kaysı 

Kuru erik 

Askeri Satın Alma Komisyonu Batkanhğından 
Muvakkat 

Miktarı 

Kilo 

105000 
105000 

105000 

6000 

520000 

30000 

20000 

4000 

60000 

10000 

20000 

20000 

20000 

20000 

3000 

36000 

55000 

48000 

28000 

38000 

5500 

3000 

1000000 

700 

700 

10000 

34000 

5000 

3000 
18000 

3000 

4000 
600 

100 
400 

2300 
2300 

Tutarı 

Lir. Kr. 

29400 00 

45150 00 

25250 00 

2700 00 

67600 00 

2700 00 

4600 00 
920 00 

9600 00 

1400 00 

1800 00 

1600 00 

19000 00 

5400 00 

900 00 

1080 00 

8250 00 

2400 00 

560 00 

10260 00 

2035 00 

720 00 

7500 00 

280 00 
48 00 

2400 00 

5100 00 

600 00 

1290 00 

5040 00 

210 00 

1560 00 
162 00 

400 00 
400 00 

1725 00 
552 00 

teminatı 

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

3386 00 ,, " 

1968 00 ,, " 
202 50 ,, ,, 

5070 00 8-9-939 Cuma 

202 50 

345 00 
.. 
" 69 00 ,, 

,, 
,, 

720 00 11-9-939 pazartesi 

105 00 

135 00 

120 00 

,, 
,, 

" 

• 
,, 

" ,, 

1425 00 12-9-939 Salı 

180 00 ,, ,, 
67 50 ,, ,, 
81 00 ,, .. 

618 75 13-9-939 çarşamba 

180 00 .. " 
42 00 ,, .. 

769 50 14-9-939 perşembe 

152 63 

54 00 
.. 
.. 

,, 
.. 

562 50 15-9-939 Cuma 

21 00 .. ,, 
6 30 .. ,, 

180 00 ,, n 

382 50 18-9-939 pazartesi 
45 00 .. .. 
96 75 .. .. 

378 00 19-9-939 Salı 

15 75 .. .. 
117 00 .. .. 

12 15 .. .. 

30 00 20-9-939 çarşamba 

30 00 
129 38 
41 80 

.. .. .. .. .. .. 

Saati 

15 

" 

" 
,, 
,, 
n 

,, 

,, 

.. 
,, 

.. 

.. 

.. 

.. 
,, 

.. 

.. 
,, 

.. 

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

ve şekli 

Kapalı zarf 

" 
,, 

,, 
" 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, n 

,, ,. 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" " ,, ,, 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" .. 
,, .. 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

.. .. 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, ,, 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, .. 
,, ,, 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

,, •• 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

.. .. .. .. 
" 

,, 
.. ,, 
,, .. 
,, .. 

4 _ llk teminat banka mektubun • mısyonundan •. . 
· k"t eya nakit yerine ka- 1 - Açık eksıltme suretıyle 500 a-dan gayrı na ı v . ..d · · ı 

· t h ·ıat oldug~ u takdirde bunlar ko det benzin süzme gu erısı satın a ına 
ım a vı . . f. d '" t ı· d · ca kabul edilemiyeceg~ inden ek caktır. Beherının ıyatı or ıra an 
mısyon . . ·ık · 'k 
siltmeden evel merkez muhasebesıne tutarı 2000 lıra olup ı temınat mı • 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi
yatı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(200.000) iki yüz bin çift kundura ka
palı zarf usuliyle münakasaya kom:l
muştur. 

2 - İhalesi 2 eylül 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (41350) kırk bir 
bin üç yüz elli liradır. 

1 - Bayramiçte bulunan jandarma ikinci alayın 1 Eylül 939 gününden 31 Ağustos 940 günü sonuna kac!af 

bir senelik ihtiyaçları bulunan erzakların cinsleri, miktarları ve muvakkat teminatları yukarıya çıkarılmıştır· 
(37) kalem erzakın hizalarında gösterilen günlerde Bayramiç Askeri garnizonundaki komisyona müracaat et• 
mel eri. 

veya malsandığına atırılarak alınacak tarı 150 liradır.. . .. .. 
makbuzun ibrazı. 2 - Açık eksıltmesı 25. 8. 939 ~nu 

4 - Evsaf ve şartnamesi (47) kırk 
yedi lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

2 - Teminat ve teklif mektuplarını komisyon günlerinde saat (14) de kadar komisyona makbuz mukabiıtıı' 
de teslim edilmiş bulunacaktır. 

5 _ Ferro silisyuma ait ııartname saat 15 de vekalet aatın alma komıs -
b d 1 "z olarak levazım şubesi müdür nunda yapılac:aktu:. 

e e sı • h ·· k · 
s - Eksiltme.vc_ıtircceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 

3 - Şartnameler komisyonda her vakit görülebilir. 
~ ~ ..... uJ:""U•• a.,>v -J' •U ncunuu.a u \""" J '\ıll'-1.4 UJQUUCl\:1 UlUC youoıu Vc•lll.llllll lll UCl d.Ul:l yUKarOa yazuı gun" 

!erde komisyona müracaatları ilan olunur. (3835) lü ~ünden temin edilebilir. 3 - Şartnamesı er gun omısyon· ! _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 ela görülebilir. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma KO. nuna vermeleri. 

sayılı kanununun 2 - 3 maddelerinde 4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy
yazılı belgeleriyle birli~te mezkur ~~n le birlikte _ilk teminat mek~·ıp ve-ra 
ve saatte komisyona muracaatları ılan nıakhu:zlarıyle muayyen saatte komıs (3846) 13816 

Karyola at.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : olunur. (3848) 13809 yonda bulunmaları. (2779) 12777 

Mimar aranıyor 
Dahiliye Vekaleti 

Muhtelif inşaat 

Sineklik telleri yaptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 2143 lira 92 kuruş 

olan Cebeci askeri hastanesi sineklik 
telleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - 25 çift karyola pazarlık sure -
tiyle satın alınacaktır. Beher çift kar
yolanın muhammen bedeli 24 lira 50 
kuruş olup ilk teminat miktarı 46 li -
radır. 

Dahiliye Vekaletinden : 2 - Pazarlığı 31 8. 939 perşembe 

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

Taliplerin ellerindeki diploma ve 
vesaikleriyle Ankarada M.M.V. Hava 
müsteşarlığı zat işleri şubesine ve İz
mirde tayyare Tuğay komutanlığına 

30 ağustos 939 akşamına kadar müra
caat etmeleri lazımdır. (3831) 13839 

2 - Pazarlığı 28. 8. 939 günü saat 
16 da vekalet satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalariy 
le birlikte ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle muayyen saatte komis

ı - Vilayetler evi önündeki pergo- günü saat 11,30 dadır. 
la sahasında yapılacak tesviyei tura • 3 - İlk teminatı 160 lira 80 kuruş 
biye, kanalizasyon, Ankara taşı ve mo olup şartnamesi komisyonda görülür. 
zayık döşeme işlerinin yapılması ka • 4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni 
palı zarf usulü ile vahidi fiyatla ek • teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
siltmeye konmuştur. maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi-

yonda bulunmaları. 
(4007) 13965 

2 - Muhammen keşif bedeli 95,707 bi işlerle iştigal ettiklerine dair tica
doksan beş bin yedi yüz yedi liradır. ret odasından alacakları vesikalarla 

(ama11r yıkama makinesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar 
3 - Eksiltme 25. 8. 1939 Cuma birlikte muayyen gün ve vakitte M. 

günü saat 15 te Vekalet binasında top M. v. satın alma komisyonunda bulun 
}anacak satın alma komisyonunda ya· malan. (3797) 13753 
pılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan = Havlu ve mendil ahnacak 

1 - Açık eksiltme suretiyle bir a- Askeri Fabrikalar Umum Mü-4 - Muvakkat teminat miktarı 6035 500 adet bidon alınacak 
det çamaşır yıkama makinesi alınacak dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tır. Muhammen bedeli 4700 lira olup misyonundan : 
lira 36 kuruştur. 

5 - İstekliler bu işe ait proje, şart
nameler ve buna müteferri evrakı 4 li
ra 79 kuruş mukabilinde vekalet leva
zım müdürlüğünden alabilirler. 

6 _ İsteklilerin bu işe girebilecek
lerine dair Nafıa vekaletinden alacak 
tarı vesikayı ibraz etmeleri lazımdır 
Bu vesikayı Nafıa vekaletinden ala 
bilmek için istida ile Dahiliye Veka 
letine müracaat edeceklerdir. 

7 - İstekliler bu işe ait teklif mep· 
tuplarını ihale günü olan 25. 8. 1?39 
Cuma günü saat 14 e kadar eksılt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektupları 7 inci maddede yazılı saat· 
te komisyon reisliğine gelmiş bulun
ması şarttır. Postada olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

(3605) 13500 

Harta yaphrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

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

İşin mahiyeti: Meskun saha Çorl~ 
kadastro müdürlüğünden kopya edı
Iecek vesaika göre hesaplanarak ter -
sim edilecektir. Ve 1-500 lik haritalar 
kadastral olacaktır. Gayri meskOn sa
hanın yeniden haritası almaca~ ve 
meskun saha ile birlikte vüsatı 310 
hektar olacaktır. 

Heyeti umumiyeyi çevreliyen 75 

hektarla 385 hektara vara? sahanın 
1_4000 mikyasb takeometrık umumi 

misyonundan : ilk teminat miktarı 353 liradır. 1715 adet Havlu 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 2 - Açık eksiltmesi 11. 10. 939 çar· 2666 adet mendil 

11~00 on bir bin .lira olan 250 : 300 lit- şamba günü saat 15 de vekalet satın Tahmin edilen bedeli (946) lira (83) 
r~lık 500 adet bıdon kapalı zarfla ek- alma komisyonunda yapılacaktır. kuruş olan 1715 adet havlu ile 2666 
sıltmeye k~nmuş~ur. 3 - Şartnamesi her gün komisyon- adet mendil Askeri Fabrikalar umum 
.~ ::- Eksıltmes~ 31. 8. 939 perşeme da görülebilir. müdürlüğü merkez satın alma komis-

gunu saat 11 dedır. 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü yonunca 4. 9. 1939 pazartesi günü ~a • 
3 - İlk teminatı 825 lira olup şart maddelerinde yazılı vesaikle birlikte at 16 da açık eksiltme ile ihale edıle-

namesi kon:ıisyonda ~örülür. . ilk teminat mektup veya makbuzla - cektir. Şartname parasız ol~rak ko • 
4 - Eksıltmeye gıreceklerın kanu- riyle muayyen saatte komisyonda bu- misyondan verilir. Taliplerın muvak-

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, lunmaları. (3968) 13949 kat teminat olan (71) lira (2) kuruş 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
gibi i§lerle iştigal ettiklerine dair ti- Eskiıehir tayyare f abrikaSI delerindeki vesaik le komisyoncu ol -
caret odasından alacakları vesikalar • madıklarına ve bu işle alakadar tile • 
la birlikte zarflarını behemhal ihale genişletilecek cardan olduklarına dair ticaret odası 
saatinden bir saat eveline kadar M. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko-
M. V. Satın alma komisyonuna verme ·· caatları 

misyonundan : misyona mura · 
leri. <3798

) 13754 1 - Eskişehir tayyare fabrikası C39o3) 13856 

Kırıkkale Gedikli usla elde mevcut p1arı1ar mucibince geniş- Yün ve pamuk ~orap ahna<ak 
letilecektir. Keşif bedeli 74.426 lira 

hallrlama OkUIU birinci 41 kuruş olup ilk teminat miktarı 4987 Askeri Fabrikalar Umurn Mü. 
liradır. dürlüğü Merkez Satın Alına Ko. 

f 1 b 2 -Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 misyonundan : 
Sini tna la e e ahntyor pazartesi günü saat ıs de vekalet sa - 1198 Çift yün çorap 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tın alma komisyonunda yapılacaktır. 1328 Çift pamuk çorap. 
misyonundan : 3 - Şartname, proje ve resimleri Tahmin edilen bedeli (811) lira 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkka- 375 kuruş mukabilinde alınabilir. (20) kuruş olan 1198 çift yün çorapla 
le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us 4 - Eksiltmeye girecekler bir haf- 1328 çift pamuk çorap Askeri Fahri -
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a- ta evel hava müsteşarlığı altıncı şu - katar umum müdürlüğü merkez satın 
şağıdaki şartlara göre talebe kaydü- besinde müracaatla vesika almaları la alma komisyonunca 4. 9. 1939 pazar • 
kabulüne başlanmıştır. zımdır. tesi günü saat 14,30 da açık eksiltme 

2 - Kaydükabul şartları: 5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü ile ihale edilec.ektir. Şartname para • 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol- maddelerinde yazılı vesaikle birlikte sız. olarak komısyo~dan verilir. Talip 

mak. ilk teminat ve teklif mektuplarını mu lerın muvakkat temınat olan (60) lira 
b) Vücudunun teşekklilatı düzgün, ayyen saatten bir saat eveline kadar (84) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 

ahenkli, sıhatı yerinde olmak.. komisyona vermeleri. 2 "!e 3. maddelerindeki vesaikle ko _ 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah _(3969) 13949 mııyonc:u olmadıklarına ve bu itle a· 

13800 

lakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle me:zkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3904) 13857 

819 f akım yazhk erat elbisesi 

yapf ınlacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5733) lira o
lan 819 takım yazlık erat elbisesi As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 4. 
9. 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart • 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (429) lira (98) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14,30 
za kadar komisyona vermeleri ve ken 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
ınisyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(3905) 13858 

1418 takım eraf (amaım 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

13·13 erat fotini 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli 

Mü
Ko-

(10) kuruş olan 1313 çift erat foti~I 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğil 
merkez satın alma komisyonunca s-9· 
939 salı günü saat 15 te kapalı zarfl• 
ihale edilecektir. Şartname parası.z o 
Iarak komisyondan verilir. Taliplerifl 
muvakkat teminat olan (462) lira (84) 
kuruşu havi teklif mektuplarını meı· 
kur günde saat 14 de kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkta· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan o!· 
duklarına dair Ticaret odası vesika· 
siyle mezkür gün ve saatte komisvo 
na müracaatları. (3907) 13860 

8 adet fireze tezgôhı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mii 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lir 

olan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fab 

rikalar Umum Müdürlüğü Merkez sa 
tın alma komisyonunca 4-9-939 pazar 

tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihal 
~dilecektir. Şartname parasız olara 
komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (750) lira ve 249 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol• 
duklarına dair Ticaret odası vesika• 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo• 
na müracaatları. (3908) 13861 

Müteahhit nam ve hesabma 
2 ton grafit ahnacak 

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

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o· 
lan 2 ton Grafit müteahhit nam ve he· 
sabına Askeri Fabrikalar Umum Mii· 
dürlüğu merkez satın alma komisyo· 
nunca 2-9-939 cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
me parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(97) lira (50) kuruş ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları· 
na dair Ticaret odası vesikasiyle me.z 
kur gün ve saatte komisyona müraca• 
atları. 3 ) 1386a 



.. 

22 - 8 - 1939 

P. T. ver: Md. 
Varnon orta kömürü ahnacak 1 

P .T. T. Umum Müdürlüğünden: 

120 
1) İdare ihtiyacı için 60.000 adet 

.000 metre talik teli ahnacak varnon orta kömürü kapalı zarfla ek-

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: ı siltmeye çıkarılmıştır. 
1 - İdare için 120.000 metre talik 2) Muhammen bedel (7200), muvak 

te]i kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl . kat teminat (540) lira olup eksiltme
ınıştır. si, 10 birinci teşrin 939 salı günü saat 

2 - Muhammen bedeli (9600) mu . <:.6) .~a ~nkara'da .P. T. T. umum m_ü
\7akkat teminat (720) lira olup eksilt- durluk bınasındakı satın alma komıs
tnesi, 7. Eylül 939 perşembe günü sa- yonunda yapılacaktır. 
at (16) da Ankarada P. T. T. umum 3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
tnüdürlük binasındaki satmalma ko _ buz veya banka teminat mektubiyle 
tnisyonunda yapılacaktır. kanuni vesaik.~ teklifi muhtevi kapalı 

3 - İstekliler, Muvakkat teminat zarflarını o gun saat (15) kadar mez 
rnakbuz veya banka mektubiyle kanu- kur komisyona vereceklerdir. 
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
o gün saat (15) e kadar mezkur ko _ levazım, İstan~ul'~a .. P ... T. -ı:· levazım 
rnisyona vereceklerdir. aynıyat şubesı mudurluklerınden be-

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. delsiz olarak verilecektir. 
'r. levazım, İstanbul'da P. T. T. leva· (3947) 13942 

ıırn ayniyat şubesi müdürlüklerin 
den bedelsiz olarak verilecektir. 

{3175) 13187 

Beı ton Dizel yağı ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için beş ton dizel 
Yağı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (1800) muvak· 
kat teminat (135) lira olup, eksiltme
si, 26. Eylül 939 salı günü saat (16) 
Ankarada P. T . T. umum müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
n:ıakbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesikalarının hamilen mezkur gün 
\'e saatte o komisyona müracaat ede
ceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T . 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(3675) 13672 

U demiri ahnacak 
P .T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) 17. 8. 939 tarihinde eksiltmesi ic
ra kılınan 38 X 45 X 7 m / m maktalı 
230 ton U. demirine teklif edilen be
del haddi layıkta görülmediğinden bir 
ay müddetle pazarlıkla mubayaa edi
lecektir. 

.. Ankara Valiliği 

İnşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (18957) lira (68) ku . 
ruştan ibaret bulunan Etlik merkez la 
boratuvarlarında alatı baytariye de -
posu inşaatı 23. 8. 939 çarşamba günü 
saat 15 de vilayet binasında nafıa ko· 
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliye eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

Muvakkat teminatı (1421) lira (88) 
kuru§tur. 

İsteklilerin: teklif mektuplarını 

muvakkat teminat makbuz veya mek
tubu, ticaret odası vesikası ve eksilt
menin yapılacağı günden en az 8 gün 
evel referans ve diğer vesikalarını 
raptederek Ankara vilayetine istida 
ile müracaat ederek bu işe ait olarak 
alacakları ehliyet vesikalariyle birlik 
te yukarıda adı geçen günde saat 14 
de kadar eksiltme komisyonu reisli -
ğinc tevdi etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek· 
!eri. (3557) 13523 

ULUS 

Bina yaphrılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin Nevi 
Muhammen B. % 7,5 teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltmenin 
şekli saati 

Diyarbakır başmüdürlük 

binası inşaatı 

Malatya başmüdürlük 
34235 79 2567 68 Kapalı Z. 15 

binası inşaatı. 32764 16 2457 31 16 ,, " 
1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyarbakır 

ve Malatya'da yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 7-IX-939 perşembe günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 171 kuruşa 
ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 kuruş mukabi
linde her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Diyarbakır, 

Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlti teklif mektuplarını kanuni vesa

ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şart
namesinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını iha
le saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (6470) 

Okul tômiratı Kuru ot alınacak 
A k V l ·ı·-· d Ankara Valiliğinden : n ara a ı ıgın en : 

Et
. • t t ok 1 ı"l o Vilayetimiz damızlık ayğır deposu-
ımesgu ya ı u u e nuncu . . . 

yıl ilk okullarının tamiri (1436) lira nun senelik ihtıyacı ıçın (25.000) kilo 
(94) kuruş keşif bedeli üzerinden a- kuru otun 7. 9. 939 perşembe günü sa
çık eksiltmeye konulmuştur. İstekli a~ on dörtte v~Iayet .dai.mi e.ncüme -
!erin şartnameyi görmek üzere her nınde açık eksıltme ıle ıhalesı yapıla-

.. k"lt'" d" kt"" l'" . .. 'h 1 cağından isteklilerin şartnameyi gör-gun u ur ıre or ugune ve ı a e 
günü olan 31. VIII. 1939 perşembe gü mek üzere her gün Veteriner direk -
nü saat 15 de ve% 7,5 muvakkat temi- törlüğüne müracaatları. (4006) 13964 

nat akçesini hususi muhasebe vezne -
sine yatırarak vilayet daimi encüme -
nine müracaatları. 

(3842) 13805 

İlk okul yapf mlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (14392) lira (12) kuruş 
tan ibaret bulunan Beypazarı kazası -
nın Karaşar nahiyesinde yapılacak o
lan üç sınıflı ilk okul inşaatı 7. 9. 939 
perşembe günü saat on beşte daimi 

ı
_ .......... --....... -........ ı 
. ....... ~ ... ~.~~!.?..'.~.~.~.~ ...... i 

Kömür nakledilecek 
Devlet Deniz Yolları İşletme U

mum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz için Zonguldak ve 

havalisinden satın alınacak 30 bin ton 
marin lave kömürünün İstanbul'a nak
li kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. 

2) - Muhammen bedel 29.000, mu
\'akkat teminat 217 5 lira olup kati i
halesi 8. Eylül 939 cuma günü saat 15 
de Ankarada P. T. T. umum müdür -
lük binasındaki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

Muhtelif okul tômiratı encümende ihalesi yapılmak üzere ka 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -

2 - Muhammen bedeli 48 bin lira -
dır. 

3 - Eksiltme 28 ağustos 939 tari -
hine müsadif pazartesi günü ısaat on 
beşte tophanede Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü alım satım komis -
yonunda yapılacaktır. Muvakkat temi 
nat 3600 liradır. 

b 3) lstekliler muvakkat teminat mak 
Uz veya banka mektubıyıe kanunı 

vesikalarını hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona mürasaat edecek
lerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbul'da P. T. T. leva -
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(3946) 13941 

Ankara Valiliğinden : muştur. 
erkek 

Muvakkat teminatı (1079) lira (41) 
İnönü, Atatürk kız, Atatürk 

ve Devrim ilk okullarının tamiri (838) kuruştur. 
lira (96) kuruş keşif bedeli üzerinden İsteklilerin teklif mektuplarını, te
açık eksiltmeye ıtorıuımuştur. htckli- nıina.t nı•ktup vey a makbuzu t icaret 
lerin şartnameyi görmek üzere her gün odası vesikası, bu işe ait vilayet ma -
kültür direktörlüğüne ve ihale günü kamına istida ile müracaat ederek ala
olan 31. VIII. 1939 perşembe günü sa- cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
at 15 de ve % 7,5 muvakkat teminat yukarıda adı geçen günde saat 14 de 
akçesini hususi muhasebe müdürlüğü kadar encümen reisliğine vermeleri. 
veznesine yatırarak vilayet daimi en- Buna ait keşif ve şartnameyi her 
cümenıne müracaatları. gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-

(3841) 13804 leri. (3965) 13946 

~~~-----

4 - EksiJtme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız oJarak alınabi -
lir. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif mek 
tuplarını tayin olunan günde saat 14 
e kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6174/ 3777) 13733 

Kömür tahmil ve tahliye İJİ 

arttırma i lôli 1 
Denizyolları işletme Umum Mü

dürlüğünden : 
l - İdaremizin 31 mayıs 1940 tari

hine kadar ftömür tahmil ve tahliye 
ve aktarma işleri kapalı zarf usulü i
le eksiltmeye konmuştur. 

GAYRİ 

Muham- Kazası 

men kıy- veya 
meti köyü Mevkii Cinsi Miktarı 
'Lira dekar 

---------
Eruh Broji 

28 Helilan kevan 

Eruh Çemmi 
28 Helilan dariki 

28 ,, ,, 

28 .. " 

28 ,, .. 

'lo .. " 

28 ,, 
" 

2~ 
" " 

28 .. " 

28 " .. 

Teviken 
dalika 

Nizar 

Zerik 

Hışe-

mazin 

Banı 

dirişki 

Feti 
sehrinci 

:Fetuki 
Ahmet 

Bini ri
rikan 

susuz 
tarla 11 028 

susuz 
tarla 8 271 

" " 
9 190 

Bağ 2 757 

Bağ 9 190 

susuz 
tarla 27 570 

" " 
7 352 

" " 
9 190 

" " 
4 595 

., " 3 676 

MENKULÜN 

HUDUDU 

Şa. Helilanh Musa bini Ahmedin 
tarlası, Şi. Ahmet bini H. alinin ba
ni kezi demekle tarlası, Ga. ravzai 
mutahharaya mevkuf tarla, Ce. Siird 
caddesi. 
Şa. Bani kezi demekle camii şerife 
mevkuf tarla, Şi. kira Jı:ohik demekle 
Kasım bini Haydarın tarlası, Ga. ve 
Ce. dere. 
Şa. tepe, Şi. yol, Ga. esteristane de
mekle Hacı bini İsmailin tarlası, Ce. 
Meşelik. 
Şa. tarik, Şi. Tarik, ga. sofu behidin 
)İni Musanın bağı, Ce. sahibi sene -
din diğer bağı. 
Şa. tarik, Ga. belilanlı molla Şükrü
nün bağı, Şi. Hacı İsmail Ce. Abdul
mecit bini molla !sanın bağları. 
Şa. tarik, Şi. dere, Ga. molla Salih 
bini İlyasın tarlası . Ce. Hişapahti 
demekle karye camii şerifine mev • 
kuf tarla. 
Şa. Abdülmecit bini Molla !sanın 
bahçesi, Şi. ve Ga. dere, Ce. Osrnan 
bini !sanın tarlası. 
Şa. dere ve mihonun tarlası, Şi. de
re, Ga. fakı hacının bahçesiyle Os
man bini İsanın tarlası. Ce. Siirde 
giden yol. 
Sa. tirimli hacı muradın tarlası, Şi. 
yine tirim karyesi camii şerifine 
mevkuf tarla, ga. dere ve kasım bini 
haydarın fendik demekle tarlası, Ce. 
tirim karyeli kasım bini zeydinin 
tarlası. 

Şa. dere Şi. tarik, Ga. karye camii şe
rife mevkuf hişabeni tarlası, Ce. de-
re. 

T. C. Ziraat Bankası Siirt Ajan smdan : 

Borçlunun adı 

Eruh kazasının Helilan köyündan 
Emir oğullarından Hacı Ali oğlu 
Hakkı 
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4 Te şrinievvel 933 tarihli ve 69 numaralı borç s~nediyle ipotekli ikrazat tan bankamıza borçlu Siird vilayeti . 
nin Eruh kazasının Helilan köyünden Emir oğlularından Hacı Ali oğlu Hakkının borcunu tediye etmemesin· 
den dolayı bankamıza ipotekli bulun an yukarda evsafı yazılı açık arttırma suretiyle ve bir buçuk ay müddetle 
satılığa çıkarılmıştır. Açık arttırma 22 Ağustos 1939 tarihinde başlıyacak ve 5 Teşrinievvel 1939 tarihinde bi . 
tecektir. Gayrimenkullerin birinci muvakkat ihalesi 5 İlkteşrin 1939 tarihi ne müsadif perşembe günü saat onbeş 
bankamız binasında icra edilecektir. Taliplerin mezkfir gün ve saatte bankamıza müracaatları ve açık arttıram 

2 - Muhammen bedeli 60 bin lira
dır. 

3 - Eksiltme 7 eylül 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 te 
Tophane'de Denizyolları işletmesi u
mum müdürlüğü alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. Muvakkat temi -
nat 4250.- liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
14 e kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6471) 

Devlet Orman İş. 

Sahhk ~am tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Kara

bük Revir Amirliğinden : 
1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın -

dan Eski pazar istasyonunda istifte 
mevcut 679 adet muadili 528 metre 
mikap 468 desimetre mikap çam tom
ruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca başkesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim orta kutur üzerinden 
hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü -
ğünde Ankara, İstanbul orman çevir
ge müdürlükleriyle Karabük devlet 
orman işletmesi revir amirliğinde gö
rülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li 13 lira 65 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 2. 9. 939 günü saat 11 
de Karabükteki revir merkezine mü -
racaatları. (6393/ 3924) 13940 

Zayi - Etibanktan aldığım hüvi -
yeti kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. . . 

Ankara Belediyesi 

Ev ankazı müzayedesi 
Belediye Riyasetinden : 
Duatepede kadastronun 286 ıncı 

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

Açık eksiltme ilônı 
Ankara Belediyesi İmar Direk

törlüğünden : 
1 - Açık eksiltmeye konulacak iş: 

şehir mezarlığı sahasından bir kısmı
nın teşçiri ve kati kabule kadar bakı
mı olup keşif bedeli 4392 dört bin üç 
yüz doksan iki lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: Mu
kavele sureti, fenni şartname, umumi 
şartnameler, keşif cetveli ve plan. 

3 - Bu evrak direktörlüğümüzden 
parasız olarak alınabilir. 

4 - Eksiltme 26. 9. 1939 salı günü 
saat 15 de imar direktörlüğü binasın
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltme açık münakasa sure
tiyle olacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 329 
üç yüz yirmi dokuz lira 44 kuruş mu
vakkat teminat verilecektir. 

(3802) 13756 

Muhtelif Otobüs yağı 

ah nacak 

- ·il-

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

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

3 - Muvakkat teminat (2250) lira-
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek isti -
yenlerin her gün encümen kalemine 
müracaat etmeleri ve isteklilerin de 
teklif mektuplarını 3.10.939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeler; i· 
lan olunur. (3781) 1382l 

Frigofrik ve kan 

kurutma inşaatı 

Ankara Belediyesinden : 

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

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

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

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

Ağa~ ve fidan ahnacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Otobüs idaresi için alınacak Ankara Belediyesinden : 

olan (10,760) lira bedeli muhammenli 1 - Şehir bahçeleri için alınacak 
20 ton A ve 20 ton B marka yağ ile 5 olan (13980) lira kıymeti muhammi
ila 7 ton Valvarin yağı kapalı zarf u- neli ağaç ve muhtelif cins fidanlar 45 
sulü ile on beş gün müddetle eksilt - gün müddetle kapalı zarf usulü ile ek 
meye konulmuştur. siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1. 9. 939 cuma günü sa-
at 1 ı de yapılacaktır. 2 - İhalesi 10. 10. 939 salı günü sa• 

3 - Muvakkat teminat 807 liradır. at 11 de belediye encümeninde yapıla· 
4 - Şartname ve cins ve evsafını an caktır. 

lamak isteyenlerin her gün encümen 3 - Muvakkat teminat (1048,50) li· 
kalemine ve isteklilerin de 1. 9. 939 radır. 
cuma günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri ilan o -
lunur. (3804) 13794 

Çöp kamyonu alınacak 
Ankara Beledjyeainden : 

1 - Temizlik işleri için alınacak 

4 - Şartname ve listesini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi

ne müracaat eylemeleri ve isteklile -

rin de ihale günü olan 10. 10. 939 salı 
günü saat ona kadar teklif mektupla· 
rını encümene vermeleri ilan olunur. 

(3916) 13937 

Satılık ankaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Mahallesi Adası Parseli Muhammen bedeli 

Duatepe 285 36 (60) Lira 

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

hine müsadif perşembe günü saat 15 te ihale edilecektir. Taliplerin % 7,5 

teminat akçeleriyle birJikte İmar Müdürlüğünde müteşekkil alım, satım 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3678) 13624 

Kömür deposu yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

İşin Nev'i 

İki adet kömür deposu inşaatı. 

Keşif bedeli 
Lira K. 

5973 19 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

447 99 

1 - Maliye Vekaleti ile Defterdarlık binaları bahçesinde yapılacak iki 
adet kömür deposu inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Ankara def
terdarlığında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu husustaki keşif evraklarını her gün defterdarlık mil
li emlcik müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesi'ıca
sı ve yukarda miktarı yazılı depozito makbuzu ile birlikte adı geçen günde 
komisyona müracaatları. (3667) 13640 

Elektrik tesisatı ve 
tamirat yaphnlacak 

Ankara Defterdarlığından : 

İşin Nev'i 

Muhammen 
keşif bedeli 
Lira kuruş 

( Adliye binasının elektrik tamiratı 5972 20 
( Adliye binasının tavan ve 994 34 
( çatı tamiratı 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

447 91. 
74 5t 

1 - Ankara adliye binasında yapılacak eıektrık tesisatının tamiri it 
tavan ve çatı tamiratı işlerinin ayrı ayrı ihalesi yapılmak üzere açık •ksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhale 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Ankara Def 
terdarlığında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni şartname ve keşif evraklarını her gün 
Defterdarlık Milli Emlcik Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İsteklilerin Nafıa Vekaleti yapı ve imar işleri reisliğinden alacak 
lan fenni ehliyet vesikası ve hizasında yazılı teminat makbuzu mukabilin 
de adı c en ünde komia ona müracaatları. (3668) 13641 
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50 lirahk 
Bir Elbiseyi 
Ter Mahvede
bilir. 
Terin ıslattığı 
elbise kısa 
bir zamanda 
harap olmağa 
mahkumdur. 
r erkibindeki 
tuzlu madde- ••:=:... 
lerden dolayı 
ter, bilhassa 
ipekli kumat
ları bozar, 
Elbise ve iç 
çamaşırlarınızı 

tere karşı muhafaza etmek için 

PERTEV i sadece mec d ~ · · · B ·· 

1 
SUDORONO i DİKKAT: "Sudorono Pertev" teri kesmez. 

j rasını egıştırır. undan dolayı vu-

Kullanrnız. "'' ••• ~~~.~. ~~.~. ~~~ •• ~~.~~~!~!.:.~~~~~: .. ,,,,,,, .,,,,, ,,,~?.~?,,, ,,, ,l 
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ULUS 22 - 8 - 1939 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\~ 

~ i Memur ahnacalC 1 
- : :: §Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından = - - . : 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
Kok kömürü ithalôtçılar1nın 

Nazarı dikkatine -------------- = = Bankamızın merkezi ve muhtelif şubeleri için muvaffa· ::: 
= = kiyet dereceleri ile mütenasip maaş verilmek üzere yüksek 3 

- Fabrikalarımızda istihsal edilen yüksek vasıflı kok kö- : - tahsil görmüş olanlar arasında müsabaka ile lüzumu ka- 3 
- mürü memleketimizin kömür ihtiyacının büyük bir kısmını := § dar memur alınacaktır: 3 

--
Türkiye Demir ve Çelik Fafrikalan Müessesesi 

Müdürlüğünden : 

= temin etmektedir. =: 1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şartları haiz ; 
= Kok kömürü ithalatçılarının harice siparif vermeden § = olmak lazımdır: 3 
- evvel Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mü- : =: q) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini 3 
§ dürlüğüne müracaat etmelerinin menfaatleri iktizasından =: - muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi 3 
_ olduğu ilan olunur. 3136 := := zafa veya arızaya müptela olmamak; 3 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" ; b) İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hiz- : 

metlerinde istihdam hakkından mahrum edilmemiş ~ 
..J l l ll l l l l ll l l lll l l l l il l l l llll l l lll l l lll l l l il l l ll l l l il l lll l l ll l ll l l ll l l il l l il l l l l1 L. = bulunduğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak; : = : = c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yukarı olmamak; : 
§ Ankara Maarif evleri yapı kooperatifinden : § - ç) Yüksek tahsil görmüş bulunmak; ~ 
§ Esas mukavelenamesi tasdiki aliye iktiran eden kooperatifimiz : := 2 - Bir veya daha ziyade ecnebi lisanına vukuf derecesi :: 
: umumi heyeti aşağıdaki işleri konuşmak üzere 7.9.1939 perşembe gü- § = tercih sebebi sayılacaktır. : 
: nü saat 18 de Devrim Okulu'nda toplanacağı ilan olunur. : = 3 - Müsabaka imtihanı programı: 3 
: Ruzname: 1 - İdare heyeti seçilmesi. 2 - Murakiplerin seçil- § = a) Riyaziyat, 3 
: mesi. 3 - İnşaat planı üzerinde konuşma. 3123 : := b) lktısat, ~ 
; ı 11ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı;: c) Hukuk, : = ç) Bankacılık, ; 

.J 111111111111111111111111111111111111 ı ıa.. =: d) Fransızca veya İngilizce yahut alman lisanlarından j 
- --- Saym müsterilerimize -

Türkiye Cümhuriyeti - Okullar = Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceme. ~ = 4 - İdare merkezimizle İstanbul şubemizde yapılacak olan: = = - -- -= = - -- -= = - -- -= = - -- --- -

-----------------

..;> 

İzmit Kağıt Fabrikamız bütün 

Ambalaj kôğıtları ve mukavva - - -- - -- -- --- - -

-----Ziraat Bankası ana vatana § --
kavuıan HATAY'da a(fığı ~ -

Mücellit makineleri 

alınacak 
ANTAKYA -: Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al· ----

çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan 
getirdiği için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık. 
İstanbula sipari~ vermeden bize fiyat sormanız istifadenizdir. 

= : c.ubesiyle - - ~ -: ma Komisyonundan - Adet - - - -
~ İSKEN DER U N ~ Bıçak makinesi 

-----
~ M. Nedim İrengün: Yeni hal No.1-59 § - -
-
- -E Telefon: 2246 2879 E -.,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Kanuna aykırt hareket eden esnaf 

Belediye Reisliğinden: 
Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına ay

kırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen a~ağıda ad
resi yazılı mağazalar cezaen kapatılmıştır. 

1 - Koyun pazarında 55 numaralı ve Mehmet Atalay'a 
ait Tuhafiye mağazası (2) gün müddetle. 

2 - Anafartalar caddesinde zincirli cami karşısında Da
nit Kazmirci'ye ait "Oska" mağazası (3) gün müddetle. 

4013 13968 

..:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. -----------------

Memurluk müsabaka 

imtihanı 

------------
---~ T. C. Ziraat Bankasından : _ - -= Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak =: 

=: üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. --:= Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve =: 
:= yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. = 
=: 18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından § := evel memurluk sınıfına geçemezler. = 
;; Ankara, İzmir ve İstanbul'daki imtihanlara orta mektep mezun· § 
=: ları alınmıyacaktır. = = Orta mektep mezunları için 6 ay, lise mezunları için azami bir § = sene devam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP ME· = = ZU:ıL~RINA.40 · 50, LİSE MEZUNLARINA 60. 75 liraya kadar § := ve ~~tıhandakı muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette ücret =: = ver~lır. Bunların barem kanuniyle muayyen derece hakları staj dev· =: = resınde ma~~uz. tutulmakla beraber staj devresini takiben yapıla· = := cak meslekı ımtıhanda muvaffak olanlara TEKAÜDE TABt DA- := = İMİ AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE = = MAAŞI TEDİYESiNE BAŞLANIR. = 
§ Bir yabancı dile (fransızca, ing-ilizce, almancaya) bihakkın va· § = kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş veri· := = lir. = -= Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları § 

1 - -: KIRIKHAN : Mukavva makinesi 
: : Stampa makinesi z 
: : Pres 

1 
1 
1 - -: ajanslarınrn her türlü zirai : Siyasal bilgiler okulu için yukarıda 

: ve ticari muamelelerle diğer: yazılı 4 tane mücelit makinesiyle 80 
: banka hizmetlerini ifa et- : kilo matbaa harfleri açık eksiltme ile 
: mek üzere faaliyete başla- : satın alınacaktır. Eksiltme 30. 8. 939 

d ki d 
v ı· ·· t ·ı . : çarşamba günü saat 16 da Ankara mek 

ı arını eger ı muş erı erı- : 1 .. ~. 
·ı · d 

3147 
: tep er muhasebecılıgınde yapılacak . 

ne ı an e er. : tır. Muhammen bedeli 1850 liradır. İlk 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" teminat 138 lira 75 kuruştur. Fenni 
------------- ve idari şartnamelerle malzemelerin 

Yıldız * sineması 
Çankırı caddesinde 

~--.-''...ı..~-·ı!:·---
Görülen rağbet üzerine 

bu aktam yine 

Bataklı damın kızı 

AYSEL 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

ilaveten 
Rif at T elgezer'in heyecanlı 

canbaz numaraları 
Duhuliye 10. birinci mevki 15 

Dı. Kemal Gülgönen 
Cebeci Hastanesi İdrar yolu 

hastalıkları mütehassısı 

Postahane Caddesi Esen 
Apartmanı saat 15 ten sonra 

3140 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla· 

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

ve muayenehanede Tl.: 3618 

.J ......................... ,L. 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GQ. · z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

resimleri her gün mektepte görülebi-
lir. (3740) 13693 

Tamirat yaptmlacak 
Müzik Öğretmen Okulu Direk

törlüğünden : 

siyle okul direktör evinin tamiratı a
;ık eksiltme usulü ile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İki keşif muhammen bedeli tu
tarı 1922 lira 30 kuruştur. 

3 - Eksiltme 1. 9. 1939 cuma günü 
saat 15 te Ankara mektepler mühase· 
beciliği binasında teşekkül edecek ko
misyon huzuru ile yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 'yüzde yedi buçuk 
teminat akçesini en geç ihale başlama 
dan bir saat evel mektepler muhase -
beciliği veznesine yatırmışş olmaları 

lazımdır. 

5 - Keşif ve şartnameyi görmek is
teyenler Müzik öğretmen okulu di -
rektörlüğüne müracaat edebilirler. 

6 - İlan, noter ve diğer masraflar 
müteahhide aittir. 

(3950) 

İmtihana çağrı 

13943 

Ankara Erkek Akşam Sanat O
kulu Direktörlüğünden : 

Elektrik kursunda ikmale kalan ta
lebelerin sınavları 8.9.1939 cuma günü 
akşamı saat 18.30 da yapılacaktır. 

(3962) 13945 

Zayi - 1938 senesinde mezun oldu
ğum usta mektebi~in nazari şahadet
namesini zayi ettim. Yenisini çıkart~
cağımdan eskisinin hükmü olmadıgı 
ilan olunur. 

A~keri Fabrikalar ressamı. Veh -
bi Türker. (3142) 

Zayi _ Maarif vekaletinin verdi~i 
19. 4. 1937 tarih, 2 • 419 No.lu tahs~l 
vesikasının yenisi çıkacağından eskı
sinin hükmü yoktur. 

(3l35) Tayfur Tarhan 

:= bu imtihana iştirak edeceklerin 25 Ağustos 1939 tari- : = hine kadar mezkur şube müdürlüğüne ve Ankara'da ; 
:= Memurin servisine müracaat ederek lüzumlu vesikala- ~ 
_ rı tamamlamaları lazımdır. : 
§ 5 - imtihanlara Ankara ve lstanbul'da 28 Ağustos 1939 ~ 
= pazartesi .17.Ünii saat 9 da ba!:.lanacaktır. 3103 : 

~ııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

İyi İngilizce bilen inşaat mühendisi, 
Büro memuru ve tercüman ah nacak 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
"Eti Banka Murgul Bakır işletmesinde çalışmak üzere 

iyi İngilizce bilen 

alınacaktır. 

3 İnşaat Mühendisi 
3 Büro Memuru 
3 Tercüman 

Tercümanlar İngiliz mühendislerine yardım edeceklerin
den teknikle alakası olanlar tercih edilecektir. 

Talip olanlarını· stedikl.erı· .iil:reti tauih '"1~ek RAnlcRmı-
\\. za muracaat etme erı.,, ( .:J~ ı J .1866 J 

Talebe alına.cak 
Maarif Vekilliğinden : 

Ticaret Okulları Eylül devresi mezuniyet imtihanlarına hari 
ten girmek istiyenlerin aşağıdaki vesikalarla birlikte en çok l 
Ağustos 1939 tarihine kadar mesleki ve teknik tedrisat dairesiı 
müracaat etmeleri: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti 
B - Tahsil vesikalarının asılları ve tasdikli suretleri 
C - Okula. ~evam e~nıediği yıllarda nerelerde bulunduğu 

hangı ıtlerle ugraştığrnı gösterir vesikalar 
D - Yeni çıkart~lmıt altı adet fotoğraf. (3952) 13891 

·Siyasal bilgiler okulu 
kabul sartları 

..> 

Siyasal Bilgiler Okulu D' kt•• 1 .. w •• d 
ıre or ugun en : 

Kayrtb25 ~ğ1ustosta haşlar 23 eylülde biter ve yalnız pazarte 
perşem e gun er· . . 

M .. rac t 
1 

1 nıesaı saatlerınde yapılır. 
tanb:l' d:;r.~ unaca~ yer Ankara' da Siyasal Bilgiler Okulu, 
bir istida .1 u sek ~gretmen Okulu Direktörlükleridir. Müraca 

1 _ Li 1 e ve bu _ıstidaya bağlı aşağıdaki evrakla yapılır. 
sılları se nıezunıyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı 

' 
2- 8 tane 45X 3 _ A k~ w ' 6 boyunda fotoğraf 

. ŞI agıdı 
lmtıhanla 25 9 lat mür r • -939 pazartesi günü saat 8,30 da başlar. Taf 

acaat Yerlerinden alınabilir. (3672) 13643 

E: askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. =: 
:= Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar • tfilimatnamcsin· := 
E: deki şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet =: = devresinden sonra BİR SENE İÇİN AVRUPADAKİ BANKA· = = LAR NEZDİNDE STAJA GÖNDERİLEBİLECEKLERDİR = = Müsabaka imtihanlarına ADANA, AFYON, ANKARA, A~- = = TALYA BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, ot.§ = YARBAKIR. EDİRNE, ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR. = = G. ANTEP. GİRESUN. 1STANBUL. İZMİR, KARS, KASTA- = = MONU. KAYSERİ. KONYA. KÜTAHYA, MALATYA, SAM·= = SUN. SİVAS. ORDU, TRABZON, TOKAT, VAN, YOZGAT.§ 

İstanbul Haydarpaıa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

.,, ..... Ti: 3592 ......... ,. YENİ 
BU GECE 

RASPUTİN 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

-= ZONGULDAK şubelerimizde orta mektep mezunları ıçin 25, 26 a· := 
:= ğustosta lise mezunları için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda başla· § -
=: nacaktır. = Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler- := 
§ den imtihan yapılacağı yukarda isimleri yazılı şubelerimizden el· §§ 
=: de edilebilecek izahnamelerde görülebilir. = =: İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka =: 
:= şubesi müdürlüğüne ~e An karada "Bankanın pers?nel İşleri Müdür· § 

lüğüne 24-8-939 tarihıne kadar muracaat etmelerı ıazımdır. 3004 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

U L U S - 20. inci yrı. - No: 6484 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naıit ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA 

Marcelle Chantal - Harry Baur ................................................... 
Gündüz iki film 

t - ASRİ EVLİLER 
2 - RASPUTİN 

Seanslar: 

14,45 • 16,45 - 18,45 · Gece· 21 de 

BU GUN BU GECE 
İki film birden 

1 - Çayır Hırsızları 
2 - Hayali Bölük 

Büyük nıa 
~:.~~=~.~~.~i.~r::.1.~~.i •• 
ı4 30 Seanslar: 

' · 16,30 · 18,30 . Gece 21 de 
12•15 de Halk matinesi 

Sahra Bekçileri 

GÖNÜL YARASI 
Silvia Sidney .................................................... 

Gündüz iki film 

1 - Ordunun Kızı 

2 - 4 Namus Bekçis. 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

----BU GECE CEBECİ A-..çık--Ha_v_a -Si--ne-m-as __ ın_d:--aA __ Ş_K_IN __ G_Ö_Z __ Y_A_Ş __ LA_R_I __ _ 

Türkçe sözlü 

........ ______________ .... illlllıı' ........... 


