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Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua Ankara 

TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 

1 Satye iJi davasına 
dün İstanbulda baılandı 

S KURUŞ 
Yazı İşleri Müdüril 1061 
Yazı İşleri 1062 ADiMi% ANCIMl'ZDIR. 

Satye meselesinin muhakemesi
ne dün İstanbul' da ağır ceza 
mahkemesinde batlanmıttır. Mu
habirimizin verdiği tafsilat 2 inci 
sayfadadır. l d a r e 1064 

FON RIBBENTROP 
Nazi bayr arile 
süslenen Moskova 

Tayyare meydanında karaya indi 
ve Molotof'la müzakereye başladı 

Milli Şelimiz lnönü'nün Trakya manevralarında alınmıı bir resimleri Almanyadaki Fransız. 
Manevra kritiği 
bugün yapıhyor 

Edime, 23 (Husuıi muhabirimizden) 
- Bugiln biraz daha kalabalıklaşan 
Edirne, en neşeli günlerini yaşamak
tadır. Şehirde bulunan kumandanlar, 
tarihi ibideleri ziyaret etmişlerdir. 
Gmeral Kizım Dirik Yüksek Ku -
manda Heyetine bu akşam viliyct 
nümune fidanhıında bir ziyafet ver
miıtir. Ziyfctte, manevralara iıtirak 
eden bütun generallerimiz. umumi 
müfettiılik bşmüşaviri. Edirne vaıi
ıi ve gazeteciler bulunmuşlardır. Zi
yafet çok samimi ve neşeli bir hava 
i~inde geçmiıtir. Manevra kritikle
rine yarın sabah baıtanacakur. 

KADRi OC:UZ 

~=====================~ 

• tebaası geri ıaQırlldı 
Londra' da bugün saltanat 
meclisi, 

Lordlar 
avam kamarası ve 
kamarası toplanıyor 

İzmir 1 
Fuannda-

Milli Şelimiz lnönü Genel Kurmay BQfkanı MaTqal FeuR 
Çalunalı'la beraber 

İctnnbtıl y~ni bir hova 
hücumuna uğradı 

lngiltere Hitlere bir 
mesaj gönderdi 

Moekova, 23 a.a. - Dan .s.r......_•c1an r.antht eden aı.a. ha
riciye nazın fon Ribbentrop dün alqam saat 23.30 da Königa
berg' e gelmit ve bu sabah tayyare ile bu tehirden hareket ederek 

Falih Rılln ATAY. 

1939 İzmir fuvan ticaret veki
limizin nutku ile açılmııtır. Bu 
seneki fuvar gerek milli ve bey
nelmilel ittirik bakımından, ge
rek binaları ve tertibatı ile eıki
lerinden daha zengin ve tamam
dır. Cümhuriyet devrinin teıeb • 
büalerinde daima bu haısayı gör
mek isteriz: hiç bir noktada geri
lemek bizim tiarımız olamaz. 
Çünkü böyle bir gerileme, ya 
bqlanan tetebbüıün iyi tasar
lanmamıı olduğuna, yahut milli 
inkiıafın duraladığına delalet e
der. Hele bu senenin bu aylann
daki beynelmilel siyasi buhranın 
havayı ne kadar gerginlettirdiği
ni düıünecek olursak, fuvarın 
muvaff akiyetinden daha derin 
bir memnuniyet hissetmekte ken
dimizi haklı addedebiliriz. 

İzmir Türkiye Akdeniz'inin 
her cihetten en mühim merkezi • 
dir. Ticaretce öyledir. Münaae • 
bet ve temuları ile, kendiıinin 
ve et.rafının tarihi kıymetleri ile 
öyledir. İzmir fuvarı, Akdeniz a
lemi ile türk piyaıaları araımda 
en müsait tanıtma yeri olduktan 
bqka, bu müddet esnasında, dı
tandan ve içeriden turizm hare
ketlerini teıvik edecek ıartları 
da toplamıt bulunmaktadır. Fu • 
var mevıimi ıehire bir haylı ka
zanç bırakıyor; çarııyı ve müea
ıeıeleri müstesna bir faaliyete 
ıevkediyor. Bundan gayri, fuvar 
teıisab, belki uzun seneler harp 
tahribatı manzarasmı devam et
tirecek olan bir boıluğu en iyi 
tekilde doldurmuf, lzmir'i ma
mur merkezlerimiz arasına ıok -
muıtur. Muhterem belediye reisi
nin teıebbüı ve azmini bu müna
ıebtele tekrar hatırlatalım. Bu 
teıebbüs ve azim, Ankara'nın 
müıpet faaliyetlerinden hiç bir 
zaman esirgemediği yardımla 
kuvetlenerek, ilk zamanlarda ü -
mit edilmiyen neticeler vermiıtir. 
Her türk lzmir'i yalnız vatandat 
delil, bir hemıeri gibi sever. iz. 
mir istiklal mücadelesinin ve bu 

Sonu J. iJnciJ sa.ylad•) 

• 
Pasif müdafaa neticesi çok iyidir 

saat 13 te, nazi bayraklariyle süslenmiş olan Moskova merkez ha- Alman Hariciye Nazırı Yuvakim 
va meydanında yere inmiştir. fon Ribbentrop 

Başvekil ve Dahiliye Vekili 
vaziyeti yerinde tetkik ettiler 

Alman hariciye nazırı, hava meyda
nında sovyet hariciye komiser mua
vini B. Potemkin tarafından karşılan
mıştır. 

Göriifmelere bGflanıldı 

B. fon Ribbcntrop, tayyare meyda
nından sabık Avusturya elçiliği bina· 
sına gitmiş ve orada alman büyük el
çisi hariciye nazırı şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İstanbul, bugün tekrar bir hava ta
arruz tecrübesine sahne oldu. Bu sabah saat tam 9.5 ta yetmit 
tayyareden mürekkep bir hava filomuz lstanbul'a havadan taar· 
ruz ettiler, birçok yerlere gaz ve yangın bombalan attılar. Bu ha-

Öğrenildiğine göre, yemeği mütea
kip bir taraftan B. fon Ribbentrop ve 

disenin tafsili tını bildiriyorum. 1 
Tayyarelerin hücumunu bildiren 

ı--~·~~~~~~~~·~~~~__. 

(Sonu 1. inci sayfada) 

111111111111111111 düdükler geçen seferki gibi ani bir 
surette duyuldu ve halk bir sürpriz 
halinde hadiseden haberdar edilmiı 
bulundu. Hücumun it zamanına rast
laması itibariyle sokaklar tamamen 
kalabalıktı. Halk her şeyden bihaber 
olarak taarruza uğramış vaziyetinde 
idi ve sığınaklara iltica etti. 

Tayyareler saat ona beş kala latan
bul ufuklarında göründüler ve birkaç 
dakika sonra şehrin her tarafını iatila 
eder vaziyet aldılar. Şehrin en çok 
tayyarelerin hücumuna maruz kalan 
yerleri, Eminönü, Aksaray, Topane ve 
Üsküdar mıntakaları oldu. Tayyarele
rin faaliyet merkezi en ziyade Emin
önü idi. Buralardaki halk geçen sefer
kinden daha muntazam surette alarm 
işaretini duyar duymaz daha tayyare-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Sıhiye Vekili 
Trabzon' da 

Trabzon, 23 a.a. - Sıhiye vekili 
B. Hulusi Alataş dün Rizcden şehri
mize gelerek müfettişliği, vilayet ma
kamını, askeri komutanlığı, belediye, 
Parti ve halkevini ziyaret ettikten 
sonra beraberinde üçüncü umumi mü
fettiş vekili Haşim İtcan ve vali Sab
ri Osman Adal olduğu halde memle
ket hastanesini ve yapılmakta olan 
yeni hastane inşaatını gezmiştir. Sı -
hiye vekilimiz, buradaki sıhi müesse
seler üzerinde uzun süren bu tetkik
lerini müteakip Erzurum vapuru ile 
lstanbula gitmek üzere buradan ay -
rılmııtır. 

Dr. Hulusi Alataş şerefine belediye 
tarafından bir öğle ycmeii vcrilmi1-
tir. 

Fon Papen dün Salzburg'tan 
tayyare ile Türkiye'ye döndü 

Alman Büyük Elçisi harp 

olacağına kani değildir 

Alman büyük elçia lon Papen'in Sovyel büyük elçi.i T erentiyel'le 
yanyana alınmlf raimleri 

- FON PAPEN'İN lSTANBUL'A GBLlSlNE DAlR HABERLERlMlZ .S UNCU 
SAYFAMIZDADIR -

1 1 Almanya'da as -

1 Berll'nde keri hareketler 
devam etmekte 

------ ve mutemadiyen 
Polonya hududuna asker aevkolun -
maktadır. Şarki Almanyada tayyare 
seferleri mmedilmiıtir. Avuıturyada, 
Bohemya, Moravya ve Slovakya.da 
buyük askeri hareketler gcirulmekte
dir. İngilterenin Bertin Buyuk Elçisi 
Henderson Hitlerle görüşmüş ve İn
giliz hükümetinin bir mesajını ver -
miştir. Bu mesaj dünkü teblii ile ay
nı meeldedir. Hitler - Henderson mü
lakatı çok az sürmüştür. 

1 

Ga•etcler Sovyet 

R ad aıman ademitcca-
Om 1 vüz paktı veaııe -

,______ siyle yalnız de -

mokrasilere hücumla iktifa etmekte 
ve bu paktm aktedileceginden İtal
yanın haberdar edildigini kaydet -
mektedirler. 

Romanya kıralı, 
Karol kabineyi, 
toplamış ve ade-

VAZİYET 
Dünkü telgralların ve Avrupa mer - ı 
kezleri radyo ne:şrıyatıaıa bülisaSI: 

1 1 
V a z i y e t dün-

p 'f kü ıckilde-lflS e d i r. Diploma -
tik temaslar de -

vam etmektedir. Fransa her türlü 
tehlikeye karıı hazır bulunmakta • 
dır. Fransanın Berlin büyük elçiıi 
fransu: tebaasının ıuratle Almanya -
yı terketmelerini bıldirmiıtir. Fran
sızca Lô Tan Hitler'in cesurane o
yun.unun Bcrlinin umit ettia;i netice
leri vereceğinden emin degildir. Bu 
gazete diyor ki: "Bu paktın mevcudi
yeti, komintern aleyhindeki paktın 
hukürn&uz kalması, nazi rejiminin ve 
akidelerinin inkar edilmesi ve Al -
manyanın Baltık devletlerine ve Uk
ranyaya ve Karadenize doiru muh
temel geniıleme planlarının terkedil
mesi minasını tazammun eder.,, 

1 
İngiliz İmpara -

Londrada torluk mecliıinin 
bugurı toplanaca-1-------1 gı haber veril -

mektedir. Ayrıca Avam Kamaraaı ve 
Lordlar Kamarası da bugün birer i~
tima yapacaklar, ve hukumete milli 
müdafaa hususunda fevkalide ııeli
hiyetler vereceklerdir. lnıilterenin 
Danzıg meselesi karıııın.da vazıyeti 
aynıdır. Butun gazeteler Büyuk Bri
tanyanın bir kuvet darbesine karşı 
kuvetlc mukabele edecciini fakat 
henıiz Avrupada sulh yoliyle halledi
lemiyecek bir meselenin mevcut ol
madıgını tebarüz ettirmektedirler. 

mitec:ıvuz paktı 1 1 A 1 m a n hari-
hakkında uzun uzadıya miızakereler MOskOYada ciye nazın Fon 
cereyan etmiştir. Londra radyosunun Ribbentrop dun 
verdiği bir habere gore Romanya nazi bayraklariy-

1 Balkanlarda 

Türkiye ile sıkı bir temas muhafaza le ıeüılenmiı olan Moıkova tayyare 
etmektedir. Belgradda, bu pakt d- meydanında karaya inmiı ve Potem-
klrı umumiyeyi sıkı bir surette ali- kin tarafından karıılanmııtır. Fon 
kalandırmııtır. Bulgar m:ıtbuatı pakt Ribbentrop yemekten sonra ademite-
haberini müsait karıılamııtır. Mir cavuz paktı etrafında Molotofla miı-
ıazetesi Bulgariıtanın bu hadiseyi zakerelere başlamıştır. Bunun mahi-
ıükfinetle krıılaması lazım ıeldığini yeti hakkında hiç bir haber vcrilme-
yazmktadır. mektedir. 

~===============================================9 

On devletle ticaret 
anlaşması yapıyoruz 

Ticaret Vekilimiz 8. Cezmi Erçin'in 
beyanab 5 inci sayf amızdadır 
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Giinün iktisadi meselesi 

Bugünkü durumda 
iktisadi ômiller 

Yaz.an: Aıım SÜREYYA 
Umumi harp yalnız silahlı kuvet

lea arasında bir boy ölçüımesinden 
ibaret kalmamış, bilhassa içtimai ve 
iktisadi sahada tesirlerini halfı de -
vaın ettiren büyük deği§iklikler ve 
ihtilatlara sebep olmuştur. Esasen 
uzun süren her harp içtimai bakım
dan bir çok tahavvüllcre yol açıyor. 
Harbı istiyen zümre tamıımen mu
hnfnzakar zihniyette olan ve mev
cut içtimai nizamın muhafazasında 
büyük menfaatı bulunsa dahi, hiç 
§Üphe yok ki geniş kitlelerin sefer
ber ed:ımesi, bir çok mahrumiyetle
re maruz bırakılması onların görüş 
utkunu açıyor, dünya telakki tarz
larını deği§tİriyor, ahlaklanna yeni 
veçheler veriyor, ve bunların neti
cesi olarak içtimai bünyelerde bü
yük değişiklikler meydana geliyor. 
Bu iddianın tarihte bir Çok misalle
rini görebiliriz. Umumi harpte te 
ayni netice haaıl olmuı, milyonlar
ca insanlann silah altına alınması, 
dört aene müddetle .Yalnız müsteh
lik sıf atiyle yaşıyarak iş ve ka -
zanç sahasından uzak kalmaları, 
garp memleketlerinde bilha&Sa içti
mai bakımdan büyük izler bırak -
mış, ahlaki bağlarda zaaflar husu
le getirmiı, insanlann ihtiras hisle
rini §İmdiye kadar görülmemiş bir 
ıekilde arttırmıştır. 

dığı bu sıkıntılı iktisat çenbcrinden 
halas olmak mümkün olurdu. Fakat 
bu dönüş, harp esnn ında esasen 
sarsılmış olan müstehlik kitlelere 
yeni İntikal devresi bitinceye kadar 
yeni bir çok mahrumiyetler tahmil 
edecekti. Diğer taraftan bizzat ge
niş halk kitlelerinin görüş tarzların· 
daki değişiklikler de böyle bir rica
le mani idi. Umumi harp sonuna 
kadar yalnız müstehlik kitle telak
ki olunan amele teşkilatları, bu defa 
daha ziyade müstahaıl rolünü almı§· 
lar ve bu sıfatla söz söylemeğe baı· 
lamışlardı. Bunlar rakip memleket
lerin ucuz rekabetinden kurtularak 
gündeliklerini yüksek bir seviyede 
tutmağa çaJışıyorlar ve bu bakım · 
dan himayeci bir siyasetin tarafdarı 
oluyorlardı. Umumi harp esnasında 
ve bilhassa bunu takip eden enflas
yon devirlerinde bütün servetini 
kaybeden, büyük sermaye temer -
küzleri karşısında, kafi derecede 
-muhafaza edilemiyerek İt sahası 
darlaıan orta sınıf halk ta, kendisi· 
ni emniyet altına almak istiyor ve 
bu emniyetin yalnız hükümet tara • 
fından geleceğini düşünerek hükü
metin it sahasında daha kuvetli da
ha müessir müdahalesini istiyordu. 
Bütün bu tazyiklerin ve tesirlerin 
sevkiyle bazı hükümetler bizzat u • 
mumi harbın yarattığı bu ;ı:İhniyet 

ve çenberden kurtulmak imkanını 
bulamamışlar ve (kendi kendine ye
tişen) ve (memleketi iktisadi bir cÜ· 
zütam haline sokan iktisadi siyase· 
ti) tercih etmişlerdi. 

Umumi harbın içtimai bakımdan 
işaret ettiğimiz derin tesirleri, ikti
sadi sahada daha çok kuvetli ol • 
muıtur. Dünya harbı yalnız ordula
rın değil, belki iktisadi kuvetlerin 
de çarpıftığı bir harp olmuştur. Son 
bir kaç sene içinde işitmeğe başla
dığımız (camia harbı, yahut bütün· 
lük harbı) (*) tabirleri hakikatte 
umumi harpte tahakkuk etmeğe 
baılamıştır. 

Bugünün orduları eski harp
lerde olduğu gibi yalnız bir kaç ne· 
vi basit silahla, bir kaç günlük mu
harebelerde, biribirlerini imhaya 
çalıımıyorlar, bilakis, karada, hava· 
da,denizaltında en modern silahlar
la, aylarca senelerce biribirlerini 
vurmaya çalıııyorlar, ve iıtihaları 
bitmiyen devler gibi hazineler dolu
su malzemeler sarfcdiyorlar. Bu 
malzemenin yetiıtirilmesi endiıesi, 
milli istihsalin en zaruri maddelere 
hasrı mecburiyeti umumi harpte, 
memleketin bütün iktisadi kuvetle
rinin muayyen sahalarda toplanma
aını, say ve aermayenin, her ıeyden 
evet orduların ve memleket müda • 
f aası ihtiyaçlarını karıılıyacak sa • 
halarda toplanmasını zaruri kılmış· 
br. 

Bu zarurettir ki ortaya bir harp 
iktisadiyatı çıkarını§ ve bir çok 
memleketlerde hükümetleri, ikti
aadi bünyeye daha yakından mü • 
dahale etmek, iktisadi makanizma· 
yı serbest teşebbüs sahasından çıka· 
rarak, umumi ve planlı bir iktisat 
çerçevesi içine sokmak mecburiye· 
tinde bırakmııtır. 

Umumi harpten evel hüküm sÜ· 
ren milletler arası it bölümüne ta • 
mamen zıd bir cephe teıkil eden bu 
yeni iktisadi siyaset ortaya yeni bir 
takım meseleler çıkardı. Bilhassa 
garp devletlerinde kurulmuş olan 
büyük sanayi ancak dünya piyasası· 
na mal atmakla hayatını idame e· 
debilir, ve bu sanayi ayni zamanda 
kendisine lazım olan iptidai madde
leri gene dünya piyaaasından aer • 
bestçe almak mecburiyetinde idi. 
Bu iki sahadaki haTek•\ f-. .. ı•,. .. ~-..ı .. 
tahdit edilmiş olması, bunlara inzi· 
mam eden beynelmilel kredi müı • 
külatı, muhtelif memleket paraları
nın mütemadi kıymet değiıtirmele· 
ri bu memleketleri yeniden sarama· 
ya ve ortaya yeni yeni zorluklar ih· 
das etmeye baıladı. Bu memleket • 
lerde kendi kendine kifayet eden 
bir iktisat sistminin devamı gayri 
mümkün olduğuna göre, bunlar i · 
çin gidilecek yol ya umumi harpten 
evel olduğu gibi milletler arası bir 
ie bölümüne dönmek, ve yahut geç
mi§ zamana nazaran daha, çok dün 
bir hayat standardına katlanmaktı. 
Bunun haricinde olarak a)manların 
hayat sahası siyasetine dönmek yo· 
lu vardır, ki bu çok haıin mütaaddi 
ve hodgam bir emperyalizmin ifa
desinden başka bir şey değildir 
Garp memleketlerinin içinde bugün 
çırpındıkları, iktisadi zihniyeti ve 
bu zihniyetin meydana getirdiği te· 
şekkülleri Umumi harp doğurdu. 
Simdi şu sual karşısında kalıyoruz: 

I 
................................................... ·ı 

Günün peıinden 
.................................................... ı 

inkişaflar: 
Maliye Vekaleti, 937 • 938 mali 

yılları H> aylık tahsilat mukayese· 
sini hazırlamııtır. Y ekünlar ıudur: 
937 de 216.962.061 lira; 938 de 
217.587.218 lira ... 

Vakıa yekunlar arasında uzun 
boylu fark yoktur. Fakat üzerinde 
durulması lazımgelen, devlet geli
rini temin eden muhtelif fasıllar a
rasındaki yükseliş ve alçalı§lardır. 

Hayvanlar vergisinde 938 tah
silatı 14.701.824 liradır, 937 tahsi
latı ise bu miktardan 1.157.980 li
ra fazla olarak 15.859.804 lira idi. 
Biliyoruz ki hayvanlar vergisi, 938 
de tekrar indirilmiştir. Bu indirme 
ile dört senedenberi bu vergi Üze · 
rinde iki mühim tenzil yapılmıı ol
maktadır. Eğer bu tenziUit nisbet • 
leri verginin umumi yekiinu Üze· 
rinde esas olarak alınmıı olsaydı, 
hayvanlıır vergisinin bugünkü ra
kamın birkaç milyon aşağısında ol· 
ması lazımdı. Vergi indirilince, 
köylüde hayvan sayısını çoğaltmak 
arzusu uyanmıştır. Vergiler tenzil 
edilmeden eve), piyasanın durgun 
olduğu bazı yerlerde hayvan kıy· 
metinin ancak iki senelik vergiye 
tekabül ettiği tesbit edilmiıti. Son 
istatistikler, koyun aayısının dört 
sene içinde yüzde 21 artışla yirmi 
milyona doğru yükt1eldiğini göster· 
mektedir. 

Tütün, tuz, İspirtolu içkiler; kı
saca inhisarlar maddelerinin dev· 
lete bıraktığı para, 938 de l milyon 
343.594 lira fazlasiyle 30.241.094 
lira olmuştur. Alakalılar tesbit et • 
mitlerdir ki, inhisarlar maddeleri, 
memleketin o yılki refah ve milli 
geliri için en kuvetli miyardır. İn
hisarlar mamulatı arasında, bilhas
sa köylünün en çok iıtihlak ettiği 
madde olıı.n tuz da esaslı şekilde u
cuzlatılmııtır. Buna rağmen yük
aelme, rakam inkiıaflarının en dik
kat değer olanıdır. 

Miktarlarında esaılı yükselme 
olan diğer vergiler ıunlardır : 
Buğdayı koruma vergisi, hava ku
vetlerine yardım vergisi, buhran 
vergisi, askerlik mükellefiyeti, mu
amele vergisi ve kazanç vergisi .•. 

Mesela kazanç vergisindeki 
fark, 1.620.882 liradır. Muamele 
vergisinde yanın milyon, buhran 
vergisinde bir buçuk milyonu bu • 
\- ı..:.- --"-"92 --..ı..... n _ __ : --·--

memlekette, biJhaaaa serbest saha -
da iı ve mübadele hacminin geniş
lediğini anlatmaktadır. 

Miktarlan azalan vergiler ara· 
sında hayvan vergisinden batka 
gümrük ve ardiye vergisine, dahili 
istihlak vergisine, muhtelif madde· 
lcr istihlak vergisine, nakliyat ver· 
cısıne, damga resmine, tayyare 
resmine, eski alacaklara ve muva· 
zene vergisine rastlıyoruz. Mesela 
muvazene vergisinde 2.183.205 li· 
ı·alık bir azalma vardır. Hatırla
mak lazımdır ki, 938 senesinin ha
ziran ayına doğru, muvazene, hay· 
vanlar, dahili istihlak ve damga 
resmi kanunlarında yapılan tadi
latla, millet mükellefiyetinden 10 
milyon liralık bir tenzil yapılmııtı. 

Aynen hayvanlar vergisinde ol
duğu gibi, nisbetleri tenzil edilmiş 
olan bu vergilerin, 938 mali yılı 

tahsilat miktarı, tenzil nisbetlerine 
göre olmut olsaydı, bu seneki dev· 
let geliri rakamlan daha çok dütük 
olacaktı. 

acaba bizzat umumi harbın mevlU· Fakat memlekette bir bünye in
du olan bu zihniyet ve teşekküller kifafı vardır. Bu inkişaf, mükellef 
yeni bir umumi harp mi doğuracak? lehine alınan tedbirlere rağmen 

(*) Der totali kreg 
devlet gelirini asla düşürtmemek

tedir. Ki, bu hakikat bize daima iki 
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Askeri 
terfi listesi 
hazırlandı 
Milli Müdafaa Vekaleti bu 

sene kıdemlerini dolduran ve 
iyi sicil alan Milli Müdafaa 
mensuplarının terfi listelerini 
hazırlamıştır. 

Liste bugünlerde yüksek 
tasdika arzolunacak ve zafer 
bayramından bir gün evel ter
fi gören subaylarımıza ve as -
keri memurlarımıza tebliğ o -

ı lunacaktır. 
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30 Ağustos Zafer 

Bayramı hazuhklan 
• 

Her yıl biitün yurdda h .. ··ecanla 
kutlanmakta olan 30 ağustos zafer 
bayramı bu sene de tesit edilecektir. 
Alakalı makamlar gerek Ankara'da 
gerekse viHiyetlerde yapıJacak tören 
programlarını hazırlamaktadır. 

Şehir ve kasabalarımızdaki bu tö
renlerden başka dumlupınar'da meç
hul asker abidesi etrafında gene bü
yük mikyasta bir merasim yapılacak
tır. Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliği buradaki merasimin pro
gramını bugünlerde neşredecektir. 

Ankara'da yapılacak törenin pro
gramı vilayette vali muavinin reisli
ğinde toplanan bir komisyonun tet · 
kikinden geçmiştir. Program tabedi • 
lerek alakalılara dağıtılmak üzeredir. 

Zonguldak' ta 
tetkikler yapan 
mebuslarımız 

Zonguldak, 23 a.a. - 13 Ağustos • 

Satiedôvası başladı 
, .. '" 

Müddeiumumi suçluların 

cezalandı rı imalarını istedi 

Muhakemeye cumartesi devam olunacak 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Nafıa " Mensup olduğum müessesenin 

vekaleti tarafından satın alınan elek- menfatini, her şeyin fevkinde tutarım 
trik şirketinin ma1z:eme deposu olan haysiyet meselesini hiç bir şeye feda 
Fındıklıdaki Satye binasını nafıa veka etmem. Yüksek kanunun adaletini em 
}etinin istimlake karar verdiği 106.000 niyetle bekliyorum.,, 
lira yerine 250.000 liraya satın alan, Bu sırada müddeiumumi Yusuf Zi
devlet satış işlerine fesat karıştırmak ya Öniş ve arkadaşları hakkında bir 
suretiyle menfaat temin etmek, bina - çok ittihamlarda bulundu. Bugün mu
nın keşişf projesi ve müsveddelerini hakeme, akşam geç saatlere kadar Yu
yırtarak bir başkasını yerine koymak, suf Ziya Öniş, Tahir Kevkep ve Neş
vazife ve memuriyetlerine suiistimal et Kasımgilin isticevaplariyle geçti. 
etmek suç1arından 23. 5. 939 tarihin - Mevkuf maznunJarın avukatları müek 
de müddeiumumilik tarafından tevkif killerinin kefaletle tahliye edilmele • 
edilen mülga Denizbank umum müdü· rini istediler. Mahkeme heyeti muh • 
rü Yusuf Ziya Öniş, müdür muavinle!- telif defalar müzakereye çekilerek 
rinden Tahir Kevkep, Hamdi Emin maznun avukatlarının taleplerini tet
Çap, Denizbank yapı ve binalar şefi kik etti, fakat bir karar veremedi. Ne
Neşet Kasımgil, Sadun Galip Savcı, ticede muhakemenin devamına ve üç 
Denizbank hukuk müşaviri İsmail t. maznunun tahliye talebinin bir kara
sa Caniş, Reasürans ikinci müdürü ra bağlanması için muhakemenin cu
Malik Kevkep, Reassürans hukuk mü- martesi gününe bırakılmasına karar 
şaviri Atıf Ödül, J erans şirketi mü - verildi. 
dürü Meteos Temel, haklarında gayri 
mevkuf takibat yapılan Refi Bayar, 
Denizlıank idare meclisi reisi Ziya 
Taner, azadan Sedat Oral ile Kemal 
Şahingiray'ın muhakemelerine bugün 
başlandı. 

Suçlular mahkemede 
İlk sorgudan sonra tevkif edilen maz 

nunlardan Yusuf Ziya Öniş, Tahir 
Kevkep ve Neşet Kasımdan başkası 

kefaletle tahliye olunmuşlardı. Tatil 
doJayısiyle ağırceza işlerine bakan 
asliye ikinci ceza mahkemesi tarafın
dan görülmesi kararlaştırılan muha · 
kemenin gününü tebellüğ eden gayri
mevkuf maznunlardan adliyeye ilk ge 
len Refi Bayar oldu. Diğer maznun • 
Jar da kendiliklerinden mahkemeye 
geldiler. Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kev 
kep ve Neşet Kasınıgil de iki jandar
ma refakatinde hususi bir otomobille 
Adliyeye getirildiler. Muhakeme A -
ğırcezanın salonunda bakılacaktı. Fa
kat tam bu sırada hava korunmama· 

Ordu ceza evinde 

okuma yazma kursları 
Ordu, 23 a.a. - Ordu halkevinin bu 

sene de cezaevinde açtığı okuma, yaz
ma kursları sona ermiştir. Kursa de
vam edenlerden kırk altı vatandaş 
muvaffak olmuştur. 

Bu münasebetle cezaevinde, cüm -
huriyet müddeiumumisinin başkan -
lığında yapılan diploma tevzii mera -
simine halkevinin bandosu da iştirak 
etmiş, muvaffak olanlara diplomala
riyle beraber muhtelif hediveJct ve • 
rilmiştir. 

Emniyet 

arasında 

amirleri 

tayinler 

tanberi vilayetimiz içinde tetkik ge- nevrası başladığı için maznunlardan 
zisi yapmakta olan mebuslarımız dün bir kısmı mahkemeye gelememişler -

Zonguldak'a gelmişlerdir. Mebusları· di. 
Dur~m!X.a .n~hay_et onu on be eçe 

Bitlis vilayeti birinci sınıf emniyet 
amiri Atıf Afsin'in Mardin vilayetine 
bağlı Nuseybin kazası birinci sınıf em 
niyet amirliğine ve emniyet umum 
müdürlüğü kadrosu birinci sınıf em
niyet amirlerinden Hamdi Sayi'ın'ın 
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den mevkilerini, Alaph ve Başvıran 

nahiye merkezlerini, Çaylıoğlu paza
rını ve Devrek'te perşembe pazarını, 
Çaycuma nahiye merkezini, ve Bartin 
de Amasra nahiyesi merkezini, Kozcı
ğaz pazarını, Safranboluda Ulus ve 
Eflani nahiye merkezlerini ve Kara
bük'ü gezmişlerdir. Bu gezileri esna
sında kaza ve nahiye merkezlerinde 
Parti ve halkevi teşkil3.tı ile bütün es 
naf tabakaları madenlerde ve Kara -
bükte çalışan amele kütleleriyle, pa
zarlarda 200 den fazla köyden gelen 
halk ile temas edilmiş, bunların di -
tekleri ve ihtiyaçları tesbit edilmiş
tir. 

Dün de Gelik maden mevkiini gez
miş olan mebuslarımız bu tetkikleri 
ve halk ile kaynaşarak onların ihti • 
yaçlar ıile yakından alakalanmaları 

her tarafta büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

şeyi hatırlatır: ucuzluk her zaman 
muvaffak olmuıtur, memlekette 
bütün it ve hareket ıahalarında bir 
geniıleıne ve yükselme vardır. 

KUTAY 

mesinde maznun mevkiine geçtiler. 
En önde Yusuf Ziya Öniş bulunuyor· 
du. 

Refi Bayar'ı, avukat Hamit Şevket, 
Yusuf Ziya'yı da avukat Sadi Riza 
müdafaa etmek üzere gelmişlerdi. 
Mahkeme reisi B. Kemal, ilk olarak 
Yusuf Ziya Öniş'ten başlıyarak suçlu 
ve maznunların hüviyetini tesbit et • 
ti. 

Bundan sonra dördüncü sorgu ha -
kimliğinden bu mesele hakkında ge • 
len kararname okundu. Kararname 
suiistimali izah ettikten sonra Yusuf 
Ziya Öniş, Tahir Kcvkep, İsmail İsa 
ve Sadun Galibin türk ceza kanunu • 
nun 339, 340 ve 205 inci, mühendis 
Neşet Kasımgil'in 205, 339; Ziya Ta
ner, Şahingiray ve Sed~: Oral'ın 230; 
Tahir Kevkep, Atıf Ödul, Mete Uste
mel ve Refi Bayar'ın 64 üncü madde
nin del51etiyle 205 inci; Hamdi Emin 
Çap'ın 240 ıncı maddelerle cezalan • 
dınlmasını istiyordu. 

B. Yuml Ziya Ôni§'in sözleri 
Kararnamenin okunmasından sonra 

evela Yusuf Ziya Öniş sorguya çekil
di. Yusuf Ziya Öniş, boğuk bir sesle 
ve bazan da ağlıyarak cevap veriyor· 
du. Hakkındaki bütün iddiaları red . 
dederek §Unları söyledi: 

amirliğine naklen tayinleri tensip kı
lınmıştır. 

Haşarat öldür~ye 

mahsus maddeler 
Blac, Flac, Flytox, Flyosan, Flit, 

Asipto, Kilsekt, Fayda ve saire gibi 
isimlerle piyasaya çıkarılmakta olan 
haşerat öldürmiye mahsus maddelerin 
matlup evsaf ve tesirleri haiz olmala
rını temin için Sıhat ve İçtimai mua
venet Vekilliğinin murakabesine ti • 
bi tutulması, İcra Vekilleri Heyetin· 
ce kararlaşmıştır. 

Muğla'da maden ihracah 
Muğla, 23 a.a. - Vilayet dahilinde

ki madenlerde son altı ay zarfında on 
bin dokuz yüz a1tmış ton krom, dört 
bin iki yüz elli ton zımpara madeni 
ihraç edilmiştir. 

11-1 AVA 

Umumi harbın bitmesiyle hiç şÜp· 
hesiz harp iktisadiyatında bir gev
ıeklik başlamı§tı. Devletin iktisadi 
bünyeye müdahalesinden doğan za· 
rarlar ileri sürülüyor, bir çok teıeb
büslcrin bir yük olarak devletin sır
tında kaldığı söyleniyor, ve bir an 
evet serbest iktisat rejimine dönül
mesi fikrinde israr olunuyordu. Bir 
çoklarının kanaatine göre çok fakir 
düımüı müstehlik kitleleri, umumi 
harpten evelki hayat standartlarını 
ancak bu suretle bulabilir, fakir 
düşmüı olan bütün dünya ancak 
ıahsi teıebbüs ve irade sayesinde 
eaki refah ve servetini bulabilirdi. 
Bir nevi yeni liberalizm cereyanı ta
bir edebileceğimiz bu vaziyle u;ı:un 
sürmedi. Kısa bir fasıladan sonra u· 
mumi harp esnasında ortaya çıkan 
iktisadi vaziyete devam ;ı:arureti 
tekrar kendini gösterdi. Hatta bir 
çok devletler iktısa~i i~timai t~z: 1 
yiklerin sevkiyle eskı sıyaaetlennt 
biraz daha geni§ ıekilde devam et
tirmek mecburiyetini duydular. Bu 
vaziyet neden böyle oldu? 
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Umumi harbın baılamasiyle Ver
say sulhunun akdine kadar devam 
eden beı sene zarfında dünya ikti· 
sadi vaziyeti temelinden değiımeğe 
baılamı§tı. Alacaklı devletler borç· 
lanmıılar, zngin milletler fakir ol • 
muılar, bitaraflıklarını muhafaza e• 
den küçük devletler birdenbire bü
yük servetlere konmuşlardı. Millet· 
ler arası iş bölümü dolayıaiyle, e -
velce yalnız sanayiyle uğraıan mil
letler zirai sahaya dönmek mecbu
riyetini duymuılar, münhasıran zi· 
raatle uğratan milletler de yavaı 
••avaı aanayie doğru yürümeğe baı· 
Jamtşlardı. Belki bu vaziyetten kur-

ar· 

Süte, tereyağı na dair! 
lstanbulun süt derdine t!Saslı 

bir çare bulabilmek için birçok top
lantılar yapıladururken Nevyork'
tan gelen bir telgraf, oradaki süt
çülerin de grev ilan ettiklerine, süt
çülerle çiftçiler arasında çıkan 
kavga gürültü esnasında sokakla
ra ve çiftliklere bin litredt'n fazla 
süt dökDldüğüne dair haberler gel
di. 

Bir yerde de grevci sütçülerin 
§ehre gönderilen süt kaplarına pet
rol karı!jtırdıklarını öğreniyoruz. 

Her yiğitin bir yoğurt yiyişi ol
duğunu bilirdik. Demek ki her 
sütçünün de bir karıştırma tarzı 

var. 
Bizim sütçüler, icap edince, sü

te su karıştırırlar,· amerikan sütçü
sü ise kafası kızınca petrol karıştı
rıyor, demek. 

Dahası var: şehre sevkedilen 
süt yüklü vagonları yoldan çıkar
mak jçin sütçüler, rayları kendi 
çiftliklerinde kendi elleriyle yap
tıkları tereyağ/arla yağlamıılar. 

Sokaklara dökülen binlerce lit-
re süt; 

Süt ka /arına kar ırılan bu 

kadar petrol; 
Nihayet raylar üzerine tıli edi

len bunca tereyağ .... 
Bütün bu tafsilitı, her gün "aç

lığa alı§acağım,, diye pantalon ke
merini kasan ve nihayet : 

- Bize tereyağı değil, top li
zım/ diye bangır bangır bağıran
lar duyunca, kim bilir, neler dü
şünmüşlerdir. 

Berikiler ekmeğe sürecek tere
yağ bulamazken amerikalılar, tren 
raylarını tereyağla tıll ediyorlar. 

Bunun karşısında Dr. Göbels, 
nasıl demokrasi düşmanı olmasın? 

T. 1. 
Ucuz bira! 

İstanbul gazeteleri bağırıyor
lar: : 

- Şehirde yeni bir bira kıtlığı 
ba§ gösterdi! Buna sebep ya hal
kın tahminin üstünde fazla rai· 

beti, yahut piyasaya kafi miktar· 
da bira çıkarılmaması, yahut da 
ıiıe baıma pek az 1r:ar c~iroruz, 
diye birahane aahıplennın v_e 
bakkalların fazla bira ıatmak ıa
temeyiıleridir. 

Her ne ise, lokantacılar, An
kara'da da birayı ucuz satmak, 
mezeyi de ucuz satmaia . yol a
çar, diye dütünmüyor deiıller:. 

Bir dostum geçen ak§&m fOY· 

le diyordu : 
_ Lokantalarda bira fiyatı i

le yiyecek fiyattan tattaravalliye 
döndü. Bira inince ötekini yük
seltiyorlar. 

Vapurlarda buz dolabı! 

Posta vapurlarına buz dolabı 
konulacakmış. 

Bunu okuyunca vakıa eylüle 
yaklaıtığımız ve ağustosun yarı· 

aı ya;ı:, ya::sı kış ıayıldığı için bi
raz geç kalmıt bir tedbire benze
teceksiniz ama, ziyanı yok; za
manımızda siyasetler gibi mev· 
simlerin de ne zaman deği§eceği 
belli olmuyor. Belli ki sıcak daha 
uzun müddet sürecektir. 

Lakin bir gazete, bu buz do
laplarının yokuya buz gibi ıu ve 
içki vereceğinden hiç bahsetmi· 
yor, yalnız Yemekleri uzun müd
det muhafaza edeceğini haber 
veriyordu; buna ne buyurulur? 

Paris'in qıhları! 

Paris'in "Işık ıehri,. ismini ta
tıdığını bilirsiniz. Bu büyük fran· 
sız ıehrine bu ismin verilmesi 

bedavadan değilmiı. Pariı'in bü

yük umumi binalarının tenvirine 
1938 senesinde tam 736,124 frank 
harcanmı§tır. 

1939 da masrafın bu kadar 
fazla olacağını ummayız. lnıal
lah bir harp marp çıkmaz ama, 
her halde sık sık hava hücumu 
denemeleri ve ışık söndünne tec· 
rübeleri yapılacaktır. 

Bir çok yerlerde 

Yağmurlar başladı 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

ve aralıklı yağmurlu geçmiş, rüzgar 
şimaligarbiden saniyede en çok beş 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 25 derecedir. 

Yurtta Trakya, Ege, doğu ve ce
nubu şarki Anadolu bölgelerinde ha
va bulutlu, diğer bölgelerde çok bu • 
]utlu ve yer yer yağmurlu geçmi§tir. 
24 saat içindeki yağışların metre mu
rabbaına bıraktıkları su miktarları 
Niğdede 32, Kastabonuda 28, Sam
sunda 24, Yalovada 21, Tokatta 17, 
İskenderunda 12, Ankara ve İstan
bulda '" diğer yağış gören pek çok 
yerlerde 1,5 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Trakya, Ege ve Kara . 
deniz kıyıları bölgelerinde şimalden, 
doğu bölgelerinde ve Akdeniz kıyı • 
larında cenuptan, diğer bölgelerd-: 
ekseriyetle garp istikametinden sani
yede en çok 8 metre kadar hızla es
miıtir. 

Yurtta yüksek sıcaklıklar: Eski 51e
hirde 20, Konyada 22, Trabzonda 24, 
Bahkcsirde 26, Mersinde 28, Urfada 
30, Siirtte 31 derecedir. 
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24. 8 - 1939 

İzmir 
Fuarında 

(Başı 1. inci sayfada) 

llıücadele gayelerinin timsali ol • 
muştur. lzmir'in saadeti, onun 
arkasında barma:n geniş bir is
tihsal bölgesinin de bahtiyarlığı, 
\>e Türkiye harici ticaretinin in
kişaf miyarı demektir. 

Fakat lzmir'in, bilhassa fuvar 
mevsiminde hiuolunan bir nok
•e.nı henüz tamamlanmamıştır: 
Otel! Eğer nafıa vekaleti ile şehi
rin bu meselesi haUedilehilmit 
olsaydı, bu sene orada Türkiye' -
ltıİzin en güzel otellerinden biri
h.i bulacaktık. Ve bu imkan, iç ve 
ci'Var turizmini daha büyük bir 
fevk ile onun sahillerine koştura
caktı. Belediye misafirleri ağırla
tnak ve onların ikametlerini ko -
laylaştırmak için ne kadar tertip 
e.lsa, muntazam bir otelin vazife· 
•ini görmü§ olamaz. Bu otelin 
telecek seneden daha geç kalma
~ası için her türlü tedbirler ye -
tınde olur. 

İstanbul sergisi ile İzmir fuva
:rının biribirine pek yakın zaman
lara tesadüf etmesi, fuvar üzeri
ne aksi tesir yapacak gibi görü
nüyordu. Halbuki fuvar, lstan
bul sergisini söndürmüştür. Gene 
hu ınünasebetle İstanbul sergisi
nin ilkbahara tesadüf ettirilmesi 
lazrın geldiğini hatırlatmak isti
Yoruz. Bunun da çaresi, daimi 
•ergi sarayına bir an evel kavuş
lllaktır. Çünkü ilkbaharda bu 
sergıyi açmak için, Galatasaray 
lisesini tatil ettirmek imkanı 
Yolttur. Tasavvurda olan bu dai
mi sergi binasının, Nevyork -
taki pavyonlarımızın hem türk 
Vatandaşları ve hem yabancılar 
\iıerinde bıraktığı intibaları dik
kate alarak, pek dikkatli bir mü
sabaka ile, türk sivil mimarisinin 
bir örneği olarak yapılmasını 
tavsiye ederiz. İstanbul ve diğer 
tehirlerimiz dini mimari bakı
nundan ne kadar zengin iseler, 
&i.vil mmiari bakımından o kadar 
lc{f1JfUIJ"Jt:r, UILCUIUUI "'"'~ 5• v-•-.J • 

nın bizzat kendisi de, türk sanat 
tarihinin bir hatırası gibi, belli 
başlı ziyaret edilecek bir eser ol
trıalıdır. Türk sivil mimarisinin, 
trıodern bir serginin bütün vazi
feleri görmesine müsait bir bina 
Vücuda getireceğini ise Nevyork 
tecrübesi ispat etmiştir. 

Falih Rıfkı ATAY .. 

Fon Papen 
bir harp olacağına 

kani değil 
Budapeşte, 23 a.a. - Salzburg'dan 

gelen Almanya'nın Ankara sefiri fon 
Papen öğleden biraz evel Budapeşte 
hava meydanına inmiştir. Sefir yirmi 
dakika burada kaldıktan sonra Anka
ra'daki vazifesine dönmek üzere bu -
radan hareket etmiştir. 

Fon Papen lstanbul'da 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Alman 

Büyük Elçisi fon Papen bu akşam 
17.45 te Berlin'den tayyare ile İstan
bula geldi ve konsolosluk erkaniyle 
alman kolonisi tarafından karşılandı. 
Büyük elçi doğruca Trabya'daki elçi
lik binasına gitti ve istirahat etti. 

Fon Papan, kendisinden Sovyet -
Alman paktı, harp ihtimalleri ve Av· 
rupa'nın içinde bulunduğu politik va
ziyet hakkında iht_isaslarını soran 
Cümhuriyet gazetesi muhabirine şun
ları söylemiştir: 

"- Yirmi dört saattenberi yolda -
yım. Hadiselerin inkişafını iyice bil
miyorum. Yapılan işler harbin önünü 
almak gayesine matuftur. Ben şahsen 
harp olacağına kani değilim.,, 

Bilecik va1iliği 
Açık bulunan Bilecik 

mı.ilkiye müfettişlerinden 

Tı.ilümen'in tayini yüksek 
geçmiştir. 

valiliğine 

Ali Seyfi 
tasdikten 

u,ak'ta 30 ağustos zafer 
bayramına hazırlık 

Uşak, 23 a.a. - 30 Ağustos zafer 
bayramı ile 1 Eylül kurtuluş günü -
nün geniş bir surette ve büyük mera-. . . 

ULUS -3-

D 0 N Y A · - H A' B E R L E ·R 1 · 
c DUNKU ) 

Almanya'da askeri 
hazırlıklar devam ediyor 

Honkongda mühim 
iSTANBUL Gazeteleri 

Leh - Alman hududunda hadise oldu 

Danzig' de Almanlar 
Polonyalıları tevkif 

bir çok 
ettiler 

Londra, 23 a.a. - Ma·nchester Guardian gazetesinin bildi.rdiği
ne göre Berlin civarında bulunan motörlü kıtaların büyük hır kıs
mı pazartesi ve salı günleri Polonya hududuna doğru ~areket et: 
mişlerdir. Bohemya, Moravya, Slovakya ve Avusturya da asken 
hareketler göze çarpmaktadır. 

- Mançu sınırında 

yeni (arpışmalar oldu 
1

--
Bu gazete şunları ilave ediyor: 
"Polonyaya karşı açılacak bir Jovyef 

harpte çeklerle bir uzlaşma temin et
mek üzere almanya hükümeti çekle
re bir "hüriyet., garantisi veren bir 
kararname hazırlamaktadır. Bu karar 
namenin sarahaten demagojik bir 
mahiyette olduğu söylenmektedir. 

Danzig' de Pol~nyalılar tevkil 
ediliyor 

Tokyo, 23 a.a. - Kwntung ordusu 
tarafından neşredilen bir tebliğe gö
re, japon tayyareleri geçen pazartesi 
günü Sovyet - Mogol tayyareleri ile 
dört defa çarpı§mışlar ve bunlardan 
97 isini düşürmeğe muvaffak olmuş
lardır. 

emniyet 

tedbirleri alındı 
Hongkong, 23 a.a. - Hongkong 

mıntakasında Çin'i ingiliz arazisine 
bağlıyan bütün köprülerin yıkılması 
için emirler verilmiştir. 

Namtao civarında kain Taishan kör 
fezine dört japon kruvazörü gelmiş -

tir. Burada silahlandırılmış birçok ba 
lıkçı gemileri bulunmaktadır. 

Hududun İngilizler tarafındanki 

kısmında sükunet hüküm sürmekte -

dir. 
Öğrenildiğine göre Kowloon yarım 

adasının arkasındaki mıntakada bulu
nan ecnebi kadın ve çocukları bir ih

tiyat tedbiri olmak üzere hükümet 

makamları tarafından Hongkong'a 
gitmeğe davet edilmişlerdir. 

Mevzuubahs olan mıntakanın geniş 
liği 400 mil murabbaı kadardır. 

İKDAM 
Milli Şef ve kahraman ordumuz 

"Görüp duyduklarım" sü_t~.nu™1a. ~!1-
li Şefin, Mareşala gönderdıgı mesa.J turk 
milletinin cümhuriyet ordus~a. rnınnet
tarlığırun, sarsılmaz iman ve ıt.ımadmın 
Reisicümhurun sözleriyle canlandırıl -
mış bir abidesi olduğ~ . ~öyleniyor .. ve 
türk milleti ve tiirk tarıhı, ılelebed_ cu~
huriyet ordusu ile iftihar edccektır. dı
yor. 

YENİ SABAH 
Düzelmiyen vaziyet 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale
sinde, siyasi vaziyetin meşum bir ne -
ticeye daı;ru gider gibi inkişaf etmekte 
devam ettiğini ve her gıin daha fena ha
berlerin birbirini takip ettiğini söyli -
yerek alman matbuatının neşriyatından 
parçalar naklediyor ve dünyanın sefer • 
ber vaziyette bulunduğunu, alınanların 
bahsettikleri harbin her dakika zuhur e
debileceğini, dünyanın ve beşeriyetin 
en rnı.ithiş faciası şu dakikada Hitlerin 
dimağında oynadığını ilave ettikten son
ra: "Bu dimağ, yapacağı şeyin mesuli -
yetini idrak ve ihata edebilecek kadar 
bir muva.ı:eneye malik midir?., sualini 
soruyor. 

Danzig, 23 a.a. - Bir Polonya 
menbaından bildirildiğine göre Dan
zig'deki Gestapo polis teşkilatı bir
çok danzigli polonyalıları tevkif e~
miştir. Bunlar arasında Polonya şı· 
mendifercileri sendikasının müdiran 
komitesi azasından beş kişi ve sendi
ka reisi eski mebuslardan J edbavski 
de bulunmaktadır. 

Tefsirler ve akisler devam ediyor 
TAN 

Almanyadaki talebelerimiz 

Polis bu tevkifatın sebeplerini 
söylemek istememektedir. 

V arşova'ya göre hudut sakin 

Varşova, 23 a.a. - Salahiyetli mah
filler hudutta hiç bir hadise cereyan 
etmediğini temin etmektedirler. Bu 
mahfiller halkın Danzig'den kaçtığı· 
na dair verilen haberleri tekzip et
mektedirler. 

Pakhn yapılacağmdan 
İtalya'nm haberi vardı 

Almanyadan kafile kafile dönen türk 
talebesinin, orada türk talebeye r ena 
muamele yapıldığını, sınıflarda ve atöl
yelerde çalışmak imkanı kalmadığını 
bir agızdan söylediklerini kaydederek 
bütün devlet müesseselerinin Almanya -
ya gönderdikleri talebeyi geri çağırma
ları ve yeni tedris senesi başlamadan 
diğer memleketlere göndermeleri lüzu
munu işaret ediyor. 

· Salzburg' daki 
Kont Ciano'nun 

görüşmelerde 
da fikri alındı 

Burası Almanya değildir. 
Geçenlerde türk vatandaşı bir yahudi

yi dövmiye kalkışan alınanların bu hare
ketini misafirlere yakışmaz bir hal diye 

Kaydedilen yegane hadise Kato
viç'te bir alman gazete idarehanesi
nin camlarının kırılmasıdır. Fakat bu 
da tahrikçi bir almanın eseridir. 

Bir hadise oldu 

Varşova, 23 a.a. - Salahiyetli bir 
menbadan bildirildiğine göre dün öğ
ı-ı..ı~t"' .... ~ ..... <ı 1,.,.ı.. • A lm:ın hnltıırlunda 
bır nadıse vuku bulmuştur. 

Ezestochova mıntakasında Kucz
no civarında hududu geçen üç alman 
askeri leh arazisinde 130 metre ilerle 
mişlerdir. 

Polonya huduut muhafızları tara· 
fından geri dönmek emri aian alınan
lar ateş etmek suretiyle mukabele et
mişlerdir. Bunu müteakip yapılan a
teş teatisi esnasında alınanlardan biri 
hafifçe yaralanmıştır. Neticede al
ınanlar yaralanan arkadaşlariyle bir · 
likte geri çekilmi~lerdir. 

Bir alman çiftliğine hücum 
edildi 

Berlin, 23 a.a. - "12 Uhrblatt,, ga
zetesinin bildirdiğine göre Labis
chin civarında kain Malzecv kasaba
sında Polonya asileri bir alman çift· 
liğine hücCtm etmişlerdir. 

Bu gazete Polonyadaki a!manların 
tahammül edilmez bir vaziyette bu
lundukları noktasında ısrar etmekte
dir. 

Bir Alman tayyaresine ate§ 
edildi 

Roma, 23 a.a . ....:... Sabah gazeteleri, 
alman • sovyet ademi tecavüz paktı • 
nın yakında akdi dolayısiyle vaziyet
te hasıl olan değişikliği bahis mev -
zuu etmektedir. 

Popolo di Roma ve Messaggero ga
zeteleri, yapılması düşünülen paktı 

mihverin bir kutru diye kaydetmekte 
ne demokrasilerin bundan şaşkınlığa 
düştüğünü yazmaktadırlar. 

-t)• 11\ +. 1, 0 _...__,".,.; ,.ın- !21m':lln~ 

sovyet paktına sütunlar tahsis etmek
te ve bunun ehemiyetini tebarüz ettir
mektedir. 

Gazetta del Popolo, diyor ki: 
"Fransa ve İngiltere için, Rusya 

bir insan ve iptidai madde verici ola
rak çok şayanı arzu idi. Fakat, İtalya
nın malUmatı tahtında, Kont Ciano -
nun son Salzburg ziyaretinde bütün 
teferruatiyle görüşüldüğü vechile al -
man diplomasinin son hareketi, bil -
yük bir zafer kazanmıştır. Bu zafe -
rin büyüklüğü bilhassa şu cihetten -
dir ki imzalanacak pakt, mihverin Ja
ponya ile olan münasebetlerini değiş
tirmemekte, bilakis yeni bir rus • ja
pon yaklaşmasını da imkan dairesine 
koymaktadır . ., 

Gerek bu gazete gerek diğer bütün 
gazeteler, makalelerini bitirirken, Po
lonya'ya Almanya ile müzakereye gi
rişmeği tavsiye etmektedir. 
Ayrıca bütün İtalyan matbuatı, al -

man hareketinin İtalyanın ma1fımatı 
tahtında yapıldığını ve bu hususta 1-
talya'nın fikrinin alınmış bulunduğu
nu da kaydeylemektedir. 

Berlin, 23 a.a. -Lufthansanın üç y d 
motörlü büyük D-Abhf tayyaresi bu- aJJOYa a : 
gün öğleden sonra Danzigden hare • -
ket ederek Berlin'e gitmekte iken sa- Fransa ve lngiltere'nin enerjik 
hilden 20 kilometre açıkta ve 1500 tavrı .memnuniyet uyandırdı 
metre yüksekten Baltık denizine u -
çarken sahil bataryaları ve bir Polon
ya harp gemisi tayyareye ateş açmış
tır. Tayyarede dördü çocuk ol
mak üzere 17 yolcu bulunuyordu. 

Polonyadan gelen haberlerde, Brom 
berg, Schvetz mıntakasında mühim 
Polonya kıtaatının tahaşşut ettiği 
ve barajlar, dikenli tel örgüleri tesis 
olunduğu bildirilmektedir. 

Polonya Danzig' e baskın 
hazırlıyormuş! 

Danzig, 23 a.a. - D.N.B. Ajansı 
bildiriyor: Danzigdeki polonyalıla -
rın, polonyalı gümrük müfettişleri, 
tarafından gizlice silahlandırılmaları, 
Polonyanın hudut civarında yaptıkla
rı mühim askeri hazırlıkları, hudut 
mıntakasındaki sivilleri geri alması, 

ve saire, Polonyanın Danzige karşı 
bir baskın hareketi yapmıya ve garp 
devletlerini bir emrivaki karşısında 
bırakarak onları taahhütlerini ifaı·e 
mecbr etmek istediği intibamı kuvet
lendirmektedir. Bu tarzı hareket, Uk
ranyanın ve Vilnonun işgalindeki po
lonyalılara has usulü hatırlatır. 

Danzig limanında da polonyalılar 
hummalı bir faaliyet gösteriyorlar. 
Polonyalı motorlar mütemadiyen gi
dip gelmektedir. Polonyalıların bir 
sabotaj hareketi hazırla<lıklari anla -

1 ı ~ danzi 1i amele arasında 

Varşova, 23 a.a. - İngiltere ile 
Fransanın enerjik hareketleri Varşo
va mahfillerinde memnuniyet!e i<ar -
şılanmıştır. Bu mahfiller Londra ve 
Parisin azimkarlığından ancak Ber -
linde şüpheye düşülmüş olduğuna 
işaret etmektedir. 

Gazetelerin ekserisi Almanya ile 
Sovyetler arasında bir pakt aktedil -
mesinin Sovyet Rusya için bir tabiye, 
Almanya için ise bir ümitsizlik hare
keti teşkil etmekte olduğunµ yaz -
maktadırlar. 

Budapeıtede : 

Pakt dünyanın muvazenesini 
cezri bfr şekilde d!?ği§tirdi 

Budapeşte, 23 a.a. - Royter : Ma -
car nazilerinin naşiri efkarı olan 
Magyarsag gazetesi akdi derpiş edi • 
len alınan - sovyet ademitecavüz misa
kı hakkında, bu hususta gelen haber
lerin "Hakiki bir diplomatik bomba., 
tesiri yaptığını yazmaktadır. 

Muhafazakar Pesti Hirlap gazetesi 
bu misa!.;;; Jünyanın muvazenesını 

cezri bir şekilde değiştirdiğini kay ·' 
deylemektedir. 

Magyar Nemzeti gazetesi Bedinin 
artık Sovyetler Birliğine karşı Ja • 

on a ı müdafaa edemi cceiini yu-

Vaşingtonda : 
Vaziyet başlangıçtaki kadar 

lelciketli değil 
Vaşington, 23 a.a. - İlk sürpriz tesi 

ri zail olduktan sonra Vaşingtonun 
iyi malfünat almakta olan mahfilleri, 
Sovyetlerle Almanya arasında bir mi
sak aktı hakkındaki haberin bidayette 
zan olundugu adar bir felaket olma
dığını dlişünmege baş!amışlardır. 

Hariciye nezareti, misak hakkında 
etraflı malfımat gelmesine intizaren 
her hangi bir mütalea serdinden icti
nab etmektedir 

Bazı Ayan azasına göre yakında Al 
manya Sovyetler birliği arasında bir 
misak akdedilmesi Roosevelt'i kong
reyi fevkalade olarak içtimaa davet 
etmeğe sevkedecektir. 

Tokyoda: 

Avrupa siyasetinin değişmesi 
icabed ecek mi? 

Tokyo, 23 a.a. - Hiranuma Avru
pa vaziyetini tetkik etmek üzere !ta
gakiyi davet etmiştir. 

Zannedildiğine göre iki nazır mu
tasavver Alman - Sovyet paktı dola
yısiyle japon siyasetinin yeni esasla
ra göre derhal değiştirilmesi lazım 

gelip gelmiyeceğini tetkik etmişler -
dir. 

Japonya sefiri Oshima Von Rib· 
bentrop'un Moskovaya hareketinden 
evel mumaileyh ile yarım saatten faz 
la görüşmüştür. 

Bu hususta resmen tebligat yapıl
mamışsa da Almanya ile Sovyetler 
Birliği arasında bir pakt imzalanaca · 
ğına dair verilen haberin Berlindeki 
japon mahfillerinde büyük bir tesir 
husule getirdiği malfımdur. 

Diplomatik Faaliyet 

Tokyo, 23 a.a. - Resmi mahfiller, 
pek muhtemel olarak alman - sovyet 
paktının yarattığı yeni vaziyet sebe -
biyle, fevkalade faaliyet göstermek -
tedir. 

Hariciye nazırı B. Arita, Polonya 
bilyük elçisini ve bilhare Almanya bil 
yük elçisini kabul etmiştir. 
Başvekil B. Hiranuma sabık başve

kil prens Konoye ile görüşmüştür. 

Tanenberg bayramı için 
haıuhklar yapıhyor 

Königsberg, 23 a.a. - Tanenberg 
bayramı münasebetiyle, bütün şarki 
Prusya vilayeti, 27 ağustosta hava 
seyrüseferine kapalı kalacaktır. Bil -
tün tayyareler, o gün yalnız Königs
berg - Devu hava meydanına inebile
cek ve seyrüseferde de Elbing - Kö
nigııberg otomobil yolunun ve Kö -
nigsberg - İnsterberg • Eydtkau de
miryolunun şimalinde geçeceklerdir. 

Sovyetler Almanya ve 

İ tolyo'yo benzin ve 

petrol yolhyorlar 
Paris, 23 a.a. (Stafani) : Bütün ga

zeteler Moskovanın bugünlerde Al • 
manyaya mühim miktarda benzin, pet 
rol ve saire gönderdiğine dair gelen 
haberleri tebarüz ettirmekte ve bu 
malların İtalyaya Kafkasyadan doğ -
rudan doğruya yapılan ihracatı ta • 
mamladığını ehemiyetle kaydetmekte
dirler. 

Alman • Sovyet paktını müsait bir şe 
iklde karşılamaktadır. 

"Mir,, gazetesi birçok müşterek 
menfaatleri olan iki büyük milletin 
anlaşmasını tabii telakki etmekte ve 
Bulgaristan'ın bu hadiseyi sükunetle 
karşılaması lazım geldiğini kaydey -
!emektedir. 

Belgrad'Ja 

Belgrad, 23 a.a. - Almanya ile sov
yetler birliği arasında aktedilecek o
lan ademi tecavüz misakı Yugoslav 
efkarıumumiyesini şiddetle alakadar 
etmektedir. Gazeteler bu hususta bir
çok ajans haberleriyle Avrupa matbu
atının tefsirlerini neşretmektedirler. 

Kanada' da 

Ottova, 23 a.a. - Kanada hükümeti 
Londra'dan gelecek malUmata intiza
ren beynelmilel hadiseler hakkında 

sükutu muhafaza etmektedir. 
Efkarıumumiyenin ekseriyeti ihti

laf halinde Kanadanın bitaraf kalaca
ğını zannetmemektedirler. 

Belçika tedbir alıyor 

Hükümet namına söz söylemiye se
Hihiyettar zat, yabancı gazetecilere, 
bugünkü hükümet için sarih bir fikir 
bildirmenin imkansız bulunduğunu 
bildirmitşir. 

Brük:.tl, 23 a.a. - Zabitlere v.rilen 
izinler iptal edilmiştir. Bununla be -
raber mezun efrat vazife başına çağBu zat, yalnız cümleyi söylemekle 

iktifa eylemitşir: plmamıştır. 

Bu yeni vesikanın antikomintern 
paktı ile tezat teşkil etmemesi için 
Almanya'nın lazım gelen tedbirleri al 
mış olduğunu sanıyoruz. 

Bazı gazeteler ezcümle "Hoşi., ve 
"Nişinici., bugünkü yazılarında bir 
japon • rus - alman bolku ihtimalin -
den bahsetmektedir. 

Solya'Ja 

Bükre§,te 

Nevyork, 23 a.a. - Assocition Pres
se Bükreşten gelen bir haber de deni
liyor ki : 

Polonya hükümeti, bir harp takdi -
rinde, Romanyanın vaziyetinin ne o • 
labileceğini Bükreş hükümetinden 
istimzaç etmiştir. 

Romanya verdiği cevapta, bu vazi
yetin kati bir bitaraflık olacaeını bil-

a.a. Matbuat servisi 

tavsif ederek, her yabancının. bulıı:ndu -
ğu memleket kanunu ade~lerıne rıayete 
mecbur olduğunu ihtar edıyor ve İstan
bulda yaşıyan alınanlara buranın ne. Al
manya ne de bir alman müstemkcsı ol
duğunu, Türkiyenin yahudi dostu da ol
madığını hatırlatıyor. 

İngiltere' den gazete gelmiyor 

İngiltere ile iktısadi anlaşmanın h~li 
müsbet bir neticeye varmaması ve Tur
kiyeye iazete ve kitap gonderen acen -. 
telik Tiirkiycde biriken alacak!anru tah
sil etmeden sevkiyat yapmamıya karar 
vermesi dolayısiyle, memleketimize İn
gilizce kitap ve mecmua gelmez ol.d~ • 
ğunu söylıiyor bu teessüf şayan hadıse 
iki memleket ricalinin iktisadi anlaşma
yı tacil etmelerini zaruri kıldığını, ~ za
mana kadar hiç olmazsa gazet.:: ve kıtap
lar için muvakkat bir yol bulunmasını 
ilave ediyor. 

CUMHURİYET 

Moskova müzakereleri 

Yunus Nadi, başmakalesinde aylardan
beri süren Moskova müzakerelerinden 
müsbet netice beklenirken Almanya ile 
Rusyanın bir a.demitecavüz ~isal:ı im~~ 
etmelerinden mütevellit tesırler kabılı 
inkar olmamakla beraber vaziyetin ha
kikatini gonnek için bilhassa .~u ~de~i
tecavıiz misakının şartlarını gormıye ıh
tiyaç olduı;unu söylüy~r ve isti~la!le • 
rini müdafaaya azmetmış ve her ıhtıma
li zaten derpi~ eylemiş milletler için 
vazifelerini yapmaktan ba~ka bir şekil 
mütesavver olmadığına göre, son tah
lilde vaziyetin çok biıyük bir tebeddüle 
marw kaldığını dahi soylenmiyecegini 
izah ediyor, olacaksa harp olacaktır ve 
uzun sürecektir. diyor. 

Türk vakarı 

Pepami Sefa, (Hadiseler) sütununda, 
"Dokunmayın bu arslana,. nevinden ki
tapların vilayet tarafından toplattırıl
dığını söyliyerek, milli duyguları bir 
ticaret mevzuu yapan şuursuzların mat
buattan ve devletten gcirdükleri karşılık 
onların milli nefreti ıizerlerine çektik • 
)erini gösterdiğini izah ediyor. 

İskenderun'do yüzme 

müsobokolon yapıldı 
İskenderun, 23 a.a. - Burada yapı

lan halkevi yüzme müsabakalarında 
çok iyi -neticeler alınmıştır. 

Müsabakada derece alanlara Hatay 
Parti müfettişi Hasan Reşit Tankut 
tarafından , sporculara vazifelerini 
hatırlatan veciz bir nutukla madalya 
ve mükafatlar tevzi edilmiştir. 

Bu müsabakalar sonunda derecele
rine göre seçilen yüzücülerden mü -
rekkep sekiz kişilik Hatay bölgesi 
yüzme takımı 2 ve 3 eylülde İstan -
bulda yapılacak Türkiye yüzme bi • 
rinciliklerine iştirak edeceklerdir. 

Nişan 

Dahiliye Vek5leti evrak memurla· 
rından Nimet Bingöl ile İktı -
sat Vekaleti muhasebe müdürlüğü 

memurlarından Kemal Kaynak'ın ni
şanları dostlarının huzurunda icra e
dilmiştir. 

.-······································-: . . . . 
İngilizleri 
tanıya hm 

lngilizler, asırlık ananeleri ile, 
fikirleri, adetleri ve içtimai • 
bünyelerinin hususiyetleri ile, 
aynı medeniyetin evladı bu-

• lundukları Avrupa milletleri 
araaında bile, ba§lt başına ne-
vi kendine münhasır bir alem
dir. lngilizlerin ananeleri ve 
adetleri arasında tamamiyle 
kendilerine has taraflar oldu
ğu gibi herkes için imtisal nü- • 
munesi te§kil edecek taraflar 
da pek çoktur. Herhangi bir 
milleti, bilhassa İngiliz milleti 
gibi dost ve müttefik büyük 
bir milleti tanımaktaki menfa
at ise aşikardır. 
lngilizleri çok yakından tet
kik etmiş olan ve eniyi tanıyan 
Fransız. mütefekkir edibi An
dre Maurois, "]ngiltere'ye gi
den bir lransız. gencine nasi
hatler", "Londra'ya giden bir 
Fransız kadınına mektup" ve 
''Manş'ı ilk defa geçen bir 
Fransız. devlet adamına not
lar,, diye üç fasla ayırdığı bu 
küçük kitabını bunun için yaz
mıştır. Bu eserdeki "Fransız.,, 
aılatı, herhangi bir Avrupa 
milletini kasteden diğer bir sı
fatla kolayca değiştirilebilir. 
Çok İnce bir üslupla yazılmış 
olan Andre Maurois'nrn bu ki
tabı, ayrıca, İngiliz "humour" 
una da bir nümunedir. 
Bu eaeri, yakında neşre başlı
yacafu. 

r 
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S1rp- Hırvat 
görüşmeleri 

( RADYO ) 
TORKlYB 

RADYO DIPUZVON 
Poataları 

J>a1sa Unalata 

1641 m. 112 KCl/120 Kw. 
19.74 m. 15195 KCL/ 20 Jtw. 

T.A.Q. 
Sl.70 m. 9465 KCL/ 20 Kw. 

T. A. P. 
-ANKA&A-

-AVRUPA-

OPBRA VB OPBUTLBR : 
30.15 V17am - 20.30 Su • 
1rik - il Roma 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK K 
LBR: 15.15 Dro~ 
Loadon • Reqoaal -
Bohemp. Doyçlaads 
- 21 llillno - 21.15 L. 
NIDbVI - 22.45 il iiDi1a 

ODA llUStKtSt: 11 V 
-ıs Pras 

SOLO KONSERLERİ: 
Hambars - 16 llllnib 
11.20 Lanns. Brno -
Könipbers - 11.30 B 
mlinster - 19.25 Beri!-_.. 
20.30 Paris - 2.2.15 s
bolm 

NEFESLi SAZLAR ( 
•.a.) : 19 Hambars -
Stokholm - 20.35 Br 

ORG KONSERLERi VB 
ROLAR: 11.10 Doırcll~i9 

aender 
HAP'IP llUZIK: 11 B 

- 19 Kanipbers - 1 
llünih - 20.15 Lan•i 
20.30 Frankfart - 20.S5 ...... 

PLAK KONSERLERi: 1 
Vi,.na-21.15 

HALK 11usıxısı: ıı.ao 
pıt - 11.30 Frankfurt 
n Badaı>ett• (Sipn or'ktl 
truı - zuo .tittprt 

DANS llUZtGI: 20.15 • 
pıt - 21.15 Btikret -
llpnte Cenai - Ja.15 B 
srad - 22.46 DroftYiç, 
aembvs - n Floransa. 
llno - 23.10 Loadon • 
J'Ona1 - 23.30 Lon
Rec:roaal 
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Gün es tipi 
Şimdiki astronomi alimleri bizim 

diınyanın güneş etrafında döndüğü· 
ııu ispat ederlerse de, eski zaman 
ınuneccimleri - bizde me§hur "al
tı parmak,, kitabını okudunuzsa o· 
rada da gÖrmÜ§&Ünüzdür-güneşin 
altundan tahtı üzerinde her sabah 
§arktan kalkarak garbe doğru gitti· 
ğini iddia ederlerdi. Onun için gü
neş de bizim etrafımızda dönen bir 
seyyare sayılır ve onun tesiri altın
da doğanlara mahsus bir tip ayrı
lırdı. 

Bu tipteki insan orta boylu, ya
kışıklı, geniş omuzlu biraz da çıkık 
göğüslü olur. Bütün uzuvları biribi· 
tine uygun, beli az kıvrık, kol ve 
bacak bilekleri incedir. Yürüyüşü a· 
ğır ağır, biraz azametli fakat za· 
ı-if ... 

Tarifin daha bu kadarında, tam 
atlet tipi diyeceksiniz. Hakkınız da 
var. Zaten güneşle spor biribirine 
zıt şeyler değildir. Y almz, eski mü
b.eccimler gök yiizüne bakmaktan 
\re hesaplar yapmaktan sporla meş
gul olmıya vakit bulamadıklarından 
her zaman pehliv!lD vücudu sayılan 
bu tipin iyi sporcu tipi olduğunu 
farkedememişlerdi ••• 

Cildinin rengi limon sarısiyle ka
rışık kırmızı, biraz da esmer. 

Gözler büyük, azıcık badem şek
linde zarif, renkleri esmer yahut a· 
çık kestane renginde, gözlerin be
yazı saf ve parlak ve ıslak. Gözlerin 
İfadesi ayni zamanda tatlı ve sert, 
- Kirpikler uzunca ve uçları bü • 
kük - kaşlar da uzun ve tam yay 
§eklinde. 

SıLçlar altun sansı yahut açık kes· 
tane renginde, telleri ince ve ipek 
gibi yumuşak. - erkekleı·in sakal 
bırakmalan moda olduğu zaman· 
larda bu tiptekilerin sakalı kıvırcık 
olurmuş. 

Burun ince uzunca, kibarlık ifade 
eder. - ağız orta büyüklükte. Du
daklar biraz ileriye doğru çıkık ol
nıakla beraber tamam biribirinin Ü· 

Hariciye tayinleri 
Madrid b.:Içılıgı musteşarı ;:,aıatıat

tin Arbel merkeze, Tokyo Büyük El

çiliği Başkatibi Reşit Anamor Buenos 

Ayres Elçiliğinde büyük elçilik Baş
katipliğine, Şam konsolosu Fethi Den 

li yeniden ihdas olunan Anvers kon
aolosluğuna, Kolonya konsolosu Ne
cati Menemencioğlu Şam konsoloslu
ğuna, Buenos Ayres elçiliği başkatibi 
Seyfullah Esin Tokyo büyük elçili -
ğinde orta elçilik başkatipliğine, Ko
lonya kançıları Orhan Güney Anvers 
konsolosluğu kançılarlığına derecele· 
riyle nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Karaya oturan Alman 

vapuru kurtuldu 
İzmir, 23 (Telefonla) - Tuzla sa· 

hiilerinde karaya oturan alman ban -
dralı Salzburg vapuru hamulesinden 
bir miktar çimentoyu boşalttıktan 
sonra kendi vesaiti ile kurtulmuştur. 

Giresun'da bir ilk okul 

binası inşa edildi 
Giresun, 23 a.a. - Burada yapıl -

makta olan 10 dershaneli ilk okulun 
inşaatı tamamlanmıştır. Giresunu süs 
Jiyen bu ilk modern eserin açılma tö
reni yakında yapılacak ve bu ders yı
lının başında tedrisata başlamış ola -
caktır. 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Büyük film birden 

1 - Ma·aristan Geceleri 
( Paula W essily) 
(Almanca sözlü) 

2 - Kanun Benim 
( J ame Cagney) 

Seans saatleri: 
2,30 • 3,45 - 5,30 . 6,45 

Gece saat 9 da 

MACARİSTAN GECELERİ 
ve yeni Jurnal 

el: 2193 

.3 

zerinde. Oi§ler muntazam, fakat 
pek beyaz değil. 

Yanaklar etli ve dolgun. Çene yu
varlak ve genişce. 

Kulaklar orta büyüklükte, ba§tan 
az ayrılım§. Kulak memeleri etli ve 
renkli. 

Boyun uzunca ve adaleleri ger • 
gın. 

Ses pek kuvetli olmaz, fakat sa
kin, temiz, güzeldir onu dinlemek 
hoşa gider. 

Güne§ tipinde olan insan hiç bir 
vakit kahkahayla gülmez, fakat da
ima tebessüm eder, ba§kalarma lut
feder gibi ... 

Bu güneş tipinde de Eflatun filo· 
zofla müneccim hekimlerin arasın -
da ihtilaf yok demektir. Filozof er
kekleri güne§ çocuklan diye tarif 
etmişti. Müneccim hekimlerin tarif 
ettikleri de en güzel erkek tipidir .•• 
Şimdi biz bu tipde olanlara erkeklik 
hormonları tam kıvamında işliyen 
erkekler diyoruz. Müneccim hekim
lerin bu tipi tariflerinde en ziyade 
böbrek üstündeki guddenin tesiri 
göze çarpar: geniş omuzlar, gergin 
ve kuvetli adaleler. O gudde de er· 
keklik karakterlerini veren gudde· 
lerdendir. 

Gün...,ş tipi kadınlarda da olabilir. 
Ancak burada, böbrek Üstündeki 
gudde işe fazla karıştığından, bu 
tip bayanlarca hiç makbul sayıl
maz. Geniş omuzlar, gergin adale· 
ler, hele böbrek Üstündeki guddenin 
tesiriyle, vücudun her t!lrafında -
kadınlıkta lüzumsuz - kıllar kadı
na erkek hali verir. 

Müneccim hekimlerin rivayetine 
göre, güne§ tipinde olanlar artist O· 

turlarmış: ressam, hakkak, heykel 
artisti, ses artisti, musiki Üstadı, söz 
artisti yani iyi hatip. Sporcuların 
çokca söylemesi, aralarında sık sık 
kavga çıkaracak kadar münakaşa 
etmeleri de güneşin tesiri altmda 
meydana gelen tiplerinden olsa ge· 
rek ..•• 

G. A. 

Tavvare seferleri 
dün yapllamadı 

Yurdun birkaç yerindeki hava bu

zukluğu tayyare seferlerine de mani 

olmuştur. Evelki gün Adana'dan tay

yare geldiği halde gidememiştir. Dün 

de İstanbul'dan tayyare gelmiş, fakat 

dönüş seferini yapamamıştır. Adana 

hattında ise hiç sefer olmamıştır. 

Tayyarelerin sefer yapmamalarına 

sebep, havanın yağışlı olmasından zi· 

yade, meydanların fazla çamur olma

larıdır. 

İstanbul Liman Müdürü 

dün ıehrimize geldi 
Münakalat vekaleti İstanbul liman 

idaresi umum müdürü B. Raufi Man
yas, umum müdürlüğü alakadar eden 
işler hakkında temaslarda bulunmak 
ve direktif almak üzere şehrimize gel 
miştir. 

Ankara Borsası 
23 Ağustos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanı15 F 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Miliino 
Cenevre 
Amaterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapefte 
Bükre~ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.61 
67.9075 
50.7825 
21.3675 
1.0825 
1.56 
4.3425 

14.035 
23.72 

24.4525 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5775 
23.9025 
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23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 Türk 
Borcu I. 

Sivas - Erzurum 

10.30 19.375 
( Peşin ) 

Hattı İs. III. 20.- 20.-
Anadolu Demiryolu 
I. ve II. 35.60 35.60 

( Peşin ) 
Anadolu Demiryolu 
Mümessil 34.40 34.40 

( Peşin ) 

ULU~ 

İstanbul yeni bir hava 
hücumuna uğradı 

Pasif müdafaa neticesi çok iyidir 

Başvekil ve Dahiliye Vekili 
vaziyeti yerinde tetkik ettiler 

(Başı 1. inci sayfada) 
ter gelmeden sığınaklara iltica etmiş 
bulunuyorlardı. 

Eminönü'ne düşen bombalar 

Pasif korunma emniyet amiri vazi
fesini üstüne alan İstanbul Emniyet 
Müdürü Sadri Aka da tertibata ve 
halkın hareketine nezaret etmekte İ· 
di. Eminönünde muhtelif yerlere mef 
ruz bombalar düşmüştü. Hatta bunla
rın büyük bir gürültü ile patlaması, 
çıkardıkları dumanlar, aktifi korun
ma vazifesini üzerine alan memurları 
da hayli rahatsız etti. 

Yeni cami kemerinin üstünde çıkan 
mefruz yangın itfaiye tarafından sön
dürüldü. Tayyarelerin faaliyetiyle 
birlikte müdafaa ekipleri de hemen ça 
lışmıya başlamışlardır. Alınan tedbir
ler bilhassa yangını söndürme, zehir
li gazları temizleme ve kaldırma ame· 
liyesi, zehiril gazla hastalananları te· 
davi tedbirleri, su borularının ve di. 
ğer bazı yerlerin tahrip edildikleri 
farzolunarak tamir tedbirleri noktala
rında birleşiyordu. 

8Cl§vekilimizin intibaları 
Gazla bayılan iki itfaiye neferi te

davi edilmek üzere hastaneye kaldı • 
rıldı. Diğer mıntakalarda da aynen 
bombalanma ve korunma tedbirleri tat 
bik edildi. 

Birkaç gündenberi misafirimiz o· 
lan dost ve kardeş Mısırın askeri he
yeti yanlarında gaz genel komutanı 

Tümgeneral Hüsnü Rıza olduğu hal
de denemeler başlayınca Eminönü 
meydanına gelmişler ve tecrübelerin 
teferruatına kadar tetkik ve takip et
mişlerdir. Hava genel komutanı da 
diğer mıntakaları teftişten sonra İs
tanbul komutan vekili Tümgeneral 
Osman Tufan da Eminönü meydanı
na gelmişlerdir. Tecrübeler en hara
rctıı oır saınasına gıraıgı zaman .tsaş-
vekiJ Dr. Refik Saydam, Dahiliye Ve
kili B. Faik Öztrak, Vali Lutfi Kır
dar da Eminönü meydanına gelmişler 

Diyarbak1r - Cizre 

hoth üzerinde 

Dicle köprüsü 

törenle açıldı 
Diyarbakır, 23 aa. - Diyarbakır -

Cizre hattı üzerindeki Dicle köprü -

sünün açılma töreni dün yapılmıştır. 

Bayraklarla ve defne yapraklariyle 
süslü hususi tren açılış merasimine 

davetli bulunan zevatı şehre sekiz ki
lometre mesafede bulunan bir köprü

nün başına götürmüştür. 

Merasimde başta birinsi umumi mü 
fettiş Abidin Özmen olduğu halde 

Vali Mitat Altıok, korgeneral Galip 

Deniz, hükümet erkanı, müesseseler 
müdürleri ve daha bir çok zatlar bu
lunmuştur. 

Umumi müfettiş Abidin Özmen, 
söylediği bir nutukta, çok eski metle· 

niyetlere beşik olan bu bölgede Dic
le nehrinin bütün tarih boyunca mu -
hafaza etmiş olduğu büyük ehemiyet 
ve şöhreti işaret ederek bugün açıl -
makta olan bu köprünün değerini te -
barüz ettirmiş ve şöyle demiştir : 

Bu eseri, daha birçokları takip 
edecek 

"- Bugün Ebedi ve Mill.f şefleri -
mizin büyük eserlerini açıyoruz. Ya
rın Tatvanda, öbür gün Kurtur boğa
zında böyle bir çok eserlerin açılma 
törenlerini yapacağız. 

Demiryolu siyasetinde ötedenberi 
yorulmaz bir azimle çalışmış olan mil-
11 şefimize en derin şükranlarımızı 

arzederken öz evladlarımız olan kıy
metli mühendislerimize, ve işçilerimi
ze de teşekkürlerimizi ve takdirleri -
mizi bildiririm.,, 

Umurnt müfettiş, alkışlarla karşıla
nan bu nutku müteakip kordelayı ke
serek köprüyü geçmiş ve hazır bulu
nnalar da onu takip eylemişlerdir. 

Açılış merasiminin böyle yapılma -
sından sonra Dicle kenarında hazır • 
lanmış olan büfeden davetlilere don
durma ve limonata ikram edilmi tir • 

dir. Başvekilimiz burada Mısır askeri 
heyeti reisi ve azalariyle tanışmıştır. 
Başvekil alakalılardan tecrübe netice
leri etrafında uzun izahat aldı. Bil· 
hassa zehirli gaz maskeleriyle meşgul 
olarak maskeli neferin başlarını mu
ayene etmiş ve iyi nefes alıp almadık· 
!arını sormuştur. Bu hususta müspet 
cevap alan Başvekilimiz: 
"- Zaten maksat da budur. Maske 

tecrübeleri sık sık yapılmalıdır.,, de
miş ve memnuniyetlerini bildirmiştir. 

Bu esnada Eminönü meydanına se
diye ile getirilen mefruz bir yaralının 
tedavisi yapılmış ve hastaneye götü
rülmüştür. Mısır heyeti reisi Tümge
neral Elzeydi Paşa da maskelerden 
birini başına geçirerek tecrübe etmiş
tir. 
Hava genel komutanı vaziyetten 

memnun 

Beyoğlunun bazı semtlerinde ve 
yüksek kaldırımda mahalle aralarında 
pasif tedbirlere riayet etmiyenlere te
sadüf edilmiştir. Bunun sebebi şehrin 
diğer yerlerinde bilhassa caddede ve 
meydanlarda tertibat almakla meşgul 
bulunan zabıtanın buralara kafi mik· 
tarda kuvet gönderemediğinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Park oteli, To· 
katlıyan oteli, Galatasaray mıntakası 
ve Taksim mıntakası civarı Beyoğlun 
da bombalanan yerler arasınad bulun
maktadır. Tecrübeler Üsküdar mınta
kasında da büyük muvaffakiyetle ya· 
pılmıştır. İskele, cami meydanı iperit
li mıntaka sayılmış ve buralarda hiç 
bir zehirlenme vakası kaydedilmemiş
tir. 

Tecrübeler hakkında Hava Genel 
komutanı general Hüseyin Hüsnü 
Kıl kış şunları söylemiştir: 

"- Aksaray'daki faaliyeti gördük
ten sonra Eminönünü teftiş ettim. 
Yollarda otomobilleri en dar sokak
lardan geçirdim. Halkın gösterdiği a
laka ve dıkkat takdirle karşılanacak 
mahiyettedir. Herkes evlerine girmiş 
veya sığınaklara iltica etmiştir. Va -
ziyetten çok memnunum.,, 

1
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KÜ(ÜK Dl$ HABERLER 

X Berlin - Alman ordusu başku
mandanı general Fon Brauchitsch, 
cumartesi günü saat 19,30 da orduya 
hitaben radyo ile bir nutuk söyliye -
cektir. 

X Faris - Hariciye nazırı Bone 
Macaristanın Paris sefirini kabul et· 
miştir. 

X Belgrat - Kıra! ikinci Piyer 
kupası için 3 eylülde Belgrat'ta bü
yük beynelmilel otomobil yarışları 
yapılacaktır. 

Tanınmış beynelmilel otomobilci
ler bu yarışlara iştirak edeceklerdir. 

X Nevyork - Dünya hafif sıklet 
şampiyonluğu için tertip edilen on 
beş ravuntıuk bir maçta Lou Amberg 
Henry Armstrong'a sayı hesabiyle 
galip gelmiştir. Armstrong şampiyon 
luk unvanını kaybetmiştir. 

X Vaşington - Suınmer Velles 
yüksek memurları davet ederek ecne 
bi memleketlerdeki amerikalıların 
emniyetini temin etmek ve Avrupada 
ihtilatlar çıktığı takdirde memleke . 
tin bitaraflığını muhafaza etmek me
selelerini müzakere etmiştir. 

X Zürib - Beynelmilel sulh kon· 
gresi ruznamedeki maddelerin tetki
kine salı günü başlamıştır. Halihazır 
daki siyası ve iktısad1 meselelerle 
milletler cemiyetini alakadar eden 
meseleleri müzakere etmek üzere üç 
komisyon teşkil edilmiştir. 

X Londra - Londra sigorta kum· 
panyaları bu yarından itibaren harp 
tehlikesine karşı sigorta hadlerini 
fevkalade artırmışlardır. Alman ve İ
talyan vapurları için sigorta katiyen 
kabul edilemiyecektir. 

X Lapaz - Bolivya devlet reisi 
Busch kazaen çıkan bir kurşunla öl -
müştür. General Kentanilla hüküme -
tin idaresini ele almıştır. 

X Kudüs - İngiltere'nin yakı.n 
şark orduları başkumandanı general 
\Vonel bugün Kudüse gelmiştir. 

X Vaşington - Hariciye mügteşarı 
Wlles İngiltere büyük elçisiyle gö -
rüşmiiştür. 

Türk • Fransız ticaret anlatntası 
imzalandı 

Paris, 23 a.a. - T\irk - Fransız ti -
caret anlaşması bu akşam ticaret ne • 
zaretinde imzalanmıştır 

5-

On devletle ticaret anlaşması yapıyoruz 

İngiltere bizden üzüm, 
İncir ve fındık alacak 

Ticaret Vekilimiz İzmirden hareket ederken 

mühim beyanatta bulundu 

""' 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin lzmir ihracat 
tüccarlariyle beraber 

İzmir, 23 (Telefonla) - Ticaret Vekili bugün refakatinde ha .. 
rici ticaret işleri reis vekili Kemal Ziya ve kalemi mahsus müdürü 
olduğu halde Ege vapuriyle 1stanbul'a hareket etti ve merasimle 
uğurlandı. Vekil incir piyasasının açılmasından önce borsaya git
ti. Vali ve alakadarlar tarafından karşılanarak borsayı gezdi. Sa
londa müstahsillerin ellerini sıkarak kendileriyle konuştu. 

İhracatçılar takas primlerinin mah-
sulün ihracında verilmesini ve ibra -
cat sertifikasının musaddak nüshası -
nın kısa zamanda iadesini istediler. 
Vekil kendilerine hak verdi ve müte
akiben: 

Vekil, vapur hareket edeceği için 

incir satışlarımız hakkında beyanatta 

bulunmamış vapurda gazetecileri ka· 

bul ederek İzmir'in sıcak muhitinden 

aldığı intibaları kayıtla halka, valiye 

teşekkür etmiştir. İktısadi faaliyeti

mizde mühim mevkii olan İzmir'e ait 

meseleler üzerinde yaptığı temaslar -
dan memnun olduğunu söylemiş, fuar 
ve belediye reisi Dr. Behçet Uz hak
kında takdirlerini bildirmiş, müteaki
ben gene ihracat meselelerimize te
masla mahsullerimi.2in müstahsil ve 
memleket menfaatleri bakımından iyi 
bir fiyat seviyesinde satılmalarını te
min edecek ve dahili ve harid bakım
dan alınacak tedbirlerden filiyat sa -
hasına intikal edenleri derhal alaka
darlara bildireceğini söylemiş ve de
miştir ki: 

"- İncir ve üzümün dış pazarlarda 
kolaylıkla plasmanını temin edecek 
mühim teşebbüslerden birinin netice· 
sini de dün gece saat ikide muhterem 
arakdaşım Hariciye Vekili Saraçoğ-. 
lundan aldığım bir telgrafla öğren • 
miş bulunuyorum.,, 

lngiltere malımızı alacak 

"- Bu iki büyük ihraç maddemize 

geniş bir pazar olan İngiltere piyasa
sı, son senelerde fiyat şartlarımız do

layısiyle veremediğimiz vüsati bu yıl 

ve bundan sonra verebileceğiz. Yani 

daha fazla miktarda satış imkanını te
min etmiş bulunuyoruz. Bunda takas 
usulünden istifade edeceğiz. Netice. 
nin ehemiyetini tabii takdir edersiniz. 
İzmir'e güzel bir ihraç mevsimi te. 
menni ederim.,, 

Bor•ada ıatqlar 

Vekil gittikten sonra borsada müs
tahsil ve alıcılar arasında hararetli bir 
münakaşa olmuş ve nihayet incir sa
tışı üç nevi üzerine 9,5, 10 ve 11 ku -
ruştan başlamıştır. 

Bugün altı bin küsur çuval incir sa
tılmıştır. 

Ticaret Vekilimizin gittiği vapurla 
yunan Büyük Elçisi de İstanbul'a ha
reket etmiştir. 

Ticaret Vekilimiz Cezmi Erçin 
lzmir ihracat tüccarlariyle 

konufurken 

Ordu, 23 a.a. - 939 yılı fındık mah
sulünün ilk partisinin bugün Erzu
rum vapuruna yüklenmesi münasebe
tiyle şehrimizde, köylü, tüccar, esnaf 
binlerce halkın iştirakiyle ticaret o -
dası önünde parlak bir tören yapıl
mış, nutuklar söylenmiştir. Törene 
başta vali olmak üzere şehrimizde 

bulunan mebuslardan Selim Sırrı, 

Sezai Uzay ve bütün memurlar işti
rak etmişlerdir. Vapurda ticaret oda
sı tarafından verilen ziyafeti Sıhiye 
Vekilimiz Dr. HulUsi Alataş şeref

lendirmişlerdir. 
Vapurun hareketine kadar kadın, 

erkek bütün ordulular refah ve ser• 
vet vasıtası olan fındığın ilk yükle -
nişini tesit etmişler ve alkışlamışlar
dır. 

Ziyafette Sıhiye Vekilimiz bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki: bu gü
zel ve değerli mahsulümüz bütün 
memlekete ve ordululara refah, saa
det vermesini temenni ederim. 

10 ton olan bu parti Belçika'ya 
yüklenmiştir. 

Ege'nin ilk incir mahsulü 

borsaya getirildi 
İzmir, 23 a.a. - Bugün mevsimin 

ilk mahsulü olan 640 çuval incir mu -
tat merasimle ticaret ve zahire borsa
sına getirilmiştir. Mustahsil ve alıcı· 
lar ilk turfanda mahsulün üç kısma 

ayrılmasını kararlaştırmışlardır. Bi -
rinci kısım için tesbit edilen fiyat 11, 
ikinci kısım için on ve üçüncü kısım 
için ise sekiz kuruştur. 

F.SKl GAZETE 
VE 

MECMUALAR 
Bir kilo gazete varlığiyle g\in
de 2 yavru doyurulur. Okudu
ğunuz gazeteleri Çocuk Esir- ı 
geme Kurumuna vermenızı 
kurum saygılarla diler 
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1 İZMİR FUARIN DAN N O T L A R 

DÜNKÜ YANGIN 
YERİ ÜSTÜNDE 

YÜKSELEN MAMURE 

1
........................................................................................ i ................. 

Yazan · Sabahattin Sönmez 
-··········· ....................... -.-.......... -.......... f ............................. 

Fuarı en hôkim noktasından seyrediyoruz 

F uarın hakim bir noktasından 
etrafınıza bakınız.. Modern 

üslUpla yapılmış çeşitli pavyonlar
la karşılaşırsınız. Bu modern mima· 
ri eserlerinin hepsi ayrı karakter 
ve ayrı bir ifade taşıyor. Çoğunun 
üstünde heykeller, kabartmalar var. 
Hemen hepsinde elektrik tezyinatı 
na büyük bir yer ayrılmış. Bütün bu 
eserler geniş ve yemyeşil bir saha
nın ortasına, şurasına burasına ser
piştirilmiş bir vaziyette .. Eski bir 
İzmirli bu geniş yeşil sahaya ve ye
ni tesislere bakarak göğüs geçirdi 
ve dedi ki: 

- Siz burayı altı yedi sene evci 
görmeliydiniz. Kordon'un bu en gü
zel sahası bir yangın yerinden iba
retti. Bu koca sahada dikili bir a
ğaç, barınılacak bir tek kulübe yok
tu! Yüz binlerce metremurabbalık 
saha, güzel ve yeşil İzmir'in or -
tasında bir yara halinde duruyordu. 
Birkaç sene içinde İzmir bu eseri 
kazanıverdi. 

Fuar ve Kültürpark sahası geçen 
sene bu yangın yerinin ancak 350 
bin mctrcmurabbahk sahasını imar 
etmiştir. Bu yıl bu saha daha ge
nişlemiş ve 400 bin metrcmurabbaı 
bir sahayı kaplamış bulunuyor. 

Dünkü yangın yerinin bir kısmı 
bu suretle imar edilmiş diğer kıs
mına da yepyeni bir şehir kurulmuş, 
ve artık bu yangın yerinden eser 
kalmamıştır. 

Fuarda yenilikler 

K ültürpark'a bu yıl ilave edilen 

kısım, İzmir nüfusunun en 
kesif kısmını barındıran Basmaha -
ne istasyonu civarındadır. Fuarın a
çılış töreni bu kısımda inşa edilen 
kapıda yapıldı. Bu genişce kapının 
üstü güzel ve geniş bir lokanta ve 
gazino haline konmuştur. 

Fuar geçen yıla nazaran bu yıl 
daha yeşil.. birkaç sene evel diki
len fidanlar, İzmir'in harikulade 
münbit toprağı ve belediyenin de
vamlı himmeti sayesinde birdenbi
re serpilmiş ve yer yer ormanlıklar 
kurmuş .. palmiyeliklcr, akasyalık
lar, çamlıklar, dutluklar yer yer 
Kültürpark'ın en güzel dekorunu 
çiziyor. 

Dümdüz halde bulunan Kültür-
park sahası bu yıl suni şekilde arı
zalandırılmış bulunuyor. Dağlar ya-

pılmış, mağaralar açılmış, suni göl -
ler, adalar tesis edilmiş. 

Yeni pavyonlar 

r uarın daimi pavyonlarına ila
,.. veten bu sene yeniden birçok 

pavyonlar yapılmıştır. Bu yıla ka -
dar fuarda münferit bir halde bulu
nan pavyonlar ekseriyeti teşkil e
derdi. Bu yıl münferit pavyonların 
çoğu kaldırılmış ve bunlar sergi 
sarayında yüzlerce firma bir araya 
toplanmıştır. 

100.000 lira sarfiyle kurulan ser
gi sarayı fazla süsten kaçınarak ve 
sadeliği tercih eden bir mimari tar
zın mahsulüdür. Sarayın ön cephe
sini muhtelif firmalara ait yüzler
ce teşhir vitrini süslüyor. Geniş an
treye girildiği zaman . Hatay'ın 

şükranını ifade eden temsili resim
le karşılaşılıyor. Yüzlerce metre u
zunluğunda ve ortasın.Pan yılanka
vi sular akan bir holden pavyonlara 
geçiliyor. Burada-yttzıerce tırma-
nın muhtelif eserleri teşhir olunu
yor. 

Sergi sarayından sonra bu sene 
yapılan yeni binaların en büyüğü 
İtalya pavyonudur. Sonra sırasiy
le Romanya, Polonya, Fransa ve 
Belçika pavyonları geliyor. Alman
ya sergi sarayının başlıbaşına bir 
standını işgal etmiş bulunuyor. Ge
ne sergi sarayında bir köşeyi de kar
deş İran işgal etmiştir. Bu köşe İran 
zevkinin halıda, kuyumculukta, tez
hip işlerindeki şaheserleriyle dolu .. 
bu eserlere hayran olmadan bakma
nın imkanı yok. 

Fuarda bu yıl yapılan bu pavyon
lardan başka geçen yıllardan kalan 
daimi pavyonlarda esaslı değişik
likler yapılmış, renkler değiştiril
miş, yeni kabartmalar, resimler ila
ve edilmiş, tanzim esasları başka şe · 
killere sokulmuş ve halkın alakası
nı çekecek bir sima almışlar. 

Bilhassa Sümerbank ve Etibank 
pavyonları adeta yepyeni bir hal al
mıştır. Hele Sümerbank'ın seri ha
lindeki tablolarla dünkü feci vazi
yetimizi ve cümhuriyet yıllarında
ki endüstri terakkilerimizi anlatışı 
bilhassa ziyaretçilerde alaka uyan
dırmaktadır. Dost ecnebi devletle
rin pavyonlarında aşağı yukarı her 
devlet kendi terakkilerini sergicili
ğin en modern tekniği ile çok güzel 

Ul. US 

inkılap müzesi önünde 
lnönü'nün heykeli 

Fuarı iki günde 

74.280 
ziyaretçi ge~di 

İzmir, 23 a.a. - ı 939 enternasyonal 
fuarında Filistin pavyonunun açılma
sı münasebetiyle bu akşam fuar gazi -
nosunda bir ziyafet verilmiştir. Bele
diye reisi, ticaret odası katibi umumi
si ve matbuat mümessilleri ile bir çok 
güzide davetlinin hazır bulunduğu 

bu ziyafet esnasında Filistin pavyo
nu mümessili bir nutuk irad ederek 1 
Türkiye ile Filistin arasındaki ticaret 
münasebetlerinin ve samimi dostluk 
duygularının inkişafına fırsat veren 
bu güzel fuara iştirakten filistinlile
rin büyük bir sevinç ve bahtiyarlık 

duyduklarını tebarüz ettirmiştir. 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz ver

diği cevapta, filistinlilere karşı aynı 
samimi duyguları ifade etmiş ve İz -
mir enternasyonal fuarına iştirak ede
rek Türkiyeye karşı gösterdikleri 
sempatiye teşekkürlerini bildirmiş -
tir~ 
Fuarı iki günde yetmiş dört bin iki 

yurseı<sen l<ışı zıyarer euıu:lm. 

Dün Bergama'ya gitmiş olan Fran
sız Büyük Elçisi Massigli, akşam şeh
rimize dönmüş ve bu sabah da tayya
re ile 1stanbul'a hareket etmiştir. 
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anlatmış .. ve bu işte grafik, foto
montajlar, kabartmalar, panolar mü
him bir rol oynamış .. 

Almanya ve İtalya daha ziyade 
endüstrilerini tebarüz ettirmişler, 

İtalya pavyonunun dışına kurulan 
ve pavyonu baştanbaşa kateden bir 
tren minyatürü ataka ile seyredili
yor.Fransız pavyonu her sınıf ziya
retçiyi alakalandıracak fransız tek
niğinin ve fransız zevkinin mahsul
leriyle doludur. Mesela nefis, hari
kulade ve zarif kadın kumaşları bü
tün kadınları etrafına topluyor. Ta
rih ve politika meraklıları fransız 
tarihinin muhtelif devirlerde isti
kametini değiştiren ve tarihe mal
olan şahsiyetlerin imzalarını ve el 
yazılarını tetkik ederler. Ve esans
ları, kitaplar, antikalar .. salonun or
tasında cümhuriyeti temsil eden 
heykel kız var. 

Romanya kerestecilik, ziraat ve 
petrol çalışmalarını fotomontajlar 
ve makinelerle çok iyi canlandırmış. 
Bilhassa romcn bluzları ..• kadınlar 
bakıp bakıp göğüs geçiriyorlar, pa-

Çorum' da sellerin 

yapllğı hasarlar 
Çorum, 23 a.a. - Dün saat 18 de 

yağan şiddetli yağmurlardan husule 
gelen seller merkeze bağlı Ovasaray, 
Bovadağı ve Kayı köylerinde ehemi
yetli hasarat yapmıştır. Ovasarayda 
10 yaşında bir çocuk ile Bovadağında 
A::l Q.ı,;, ......... -..3 ... ..;a: :::-.- ı..:- -- , • 
ter içinde boğulmuştur. Kayı köyün-
de altı kişi kaybolmuştur. Bu köyler
deki zarar henüz tesbit edilmemiştir. 
Alaca kazasında seller göçmen evle
rini tamamen basmış, bu evler halkı i
le hayvanlar emin yerlere nakledilmiş 
}erdir. Alakadar memurlar vaka yer -
!erine gitmi§lerdir. 

Su sporlar1 

Balkaniyadı 
Yunan su sporları federasyonu ö

nümüzdeki senelerde tatbik edilmek 
üzere Balkan milletleri arasında bir 
"su sporları balkanyad" ı teşkil et
mek tasavvurunda bulunduğunu bil -
dirmiştir. 

Bu federasyonun hazırladığı pro
je beden terbiyesi genel direktörlü
güne gönderilmiştir. Yunanlılar ö
nümüzdeki ilk teşrinde Atinada top
lanacak olan onuncu atletizm Bal
kanyat oyunları esnasında bir kon
grenin içtima ederek bu meseleyi mü 
zakere etmesinin münasip olacağını 
teklif etmektedirler. 

Bu teklif alakadar dairece tetkik l olunmaktadır. 
rası olan da alamıyor, çünkü satış 
yok!. 

Polonya, endüstrideki ileri eser
lerini iyi tebarüz ettirmiş. Pavyon 
çok zengin eserler ve resimlerle do
lu. Endüstri mamulatı, Polonya ha
lıları, Polonya milli kıyafetlerine 

ait resimler ... 
Dost Sovyct Rusya büyük çalış

malarının bütün eserlerini çok iyi 
canlandırmış. İşte Sovyet gençlik 
teşkilatı, ziraat, endüstri çalışmala
rı ve eserleri, ağır endüstri eserle
ri, işçi hareketleri ve otomobiller, 
ziraat aletleri, dokuma endüstrisi. .. 

Sovyetler pavyonunda mücevher
lerin temaşası da büyük bir alaka 
uyandırıyor. Kıymetli madenler, 
zümrütler, firuzeler var. Bir ham
lede Moskova'dan Amerikaya uçan 
hava kahramanlarının seyahatleri 
bir planla canlandırılmış. 
Komşu ve dost yunan pavyonu 

alaka ve takdir toplamaktadır. Bu
rada Ebedi Şef'in ve Milli Şef'in i
ki sanatkarane resmi var. Teşhir e
dilen eserlerden Yunanistan'da ile
ri bir endüstri hayatı bulunduğunu 
görüyor ve güzel eserleri takdirle 
seyrediyoruz. 

lmıir enternayonc/ı fuarının güzel bir göriiniifü 

Belçika, küçük fakat manalı bir 
pavyonla fuara iıtirak etıniı bulu
nuıor. 

. 
lzmir Enternasyonal 
Fuarmdan krokiler 

1- Bayan Behçet Uz 
2 - Fransa Büyük Elçisi 
J-Fransa Büyük F.lçisinin Bayanı 
4 - Sovyet Rusya Büyük Elçisi 
S - Romanya Büyü.le Elçisi 
6 - Doktor Behçet Uz 
7 - !ta/ya Büviik Elçisi 
8 - Polonya Buyuk Elçisi 

24 - 8 - 1939 

r···: ................................................................................................... I 
ı lnönü havacılık kampında ~alı~malar 

Türk Hava Kurumuna gelen haberlere göre lnönü kampındaki Ç&• 

htmalar bü,Yük muvaffakiyetler vererek devam etmektedir. Türk Ha• 
va Kurumu Batkanı, Erzurum Mebusu B. Şükrü Koçak, kamp çalrşma• 
)arını teftit etmit ve İyi intıbalarla ayrılmıştır. 

Kamptaki talebe sayısı 532 yi bulmuştur. Bütün bu talebe, kampı 
bitirdikleri zaman nazari ve ameli olarak tayyarecilik öğrerımit ola
caklardır. Aralarından 180 i birkaç saatlik talimden sonra motörlü 
tayyarede uçabilecek haldedir. Buradaki talebe aynı zamanda asker• 
tik talimlerini de görmektedir. 

l 
..................................................................................... :·· .. :·····•11•11111 
Ankaragücü 30 yaşına gırıyor 

, 

Ankara'nın eski ve tanınmış spor teşekküllerinden olan "Ankara 
Gücü,, 30 ağustosta 30 yatına girmektedir. Kulüp yıldönümünü kutla
mıya hazırlanmaktadır. 

Kulübün temsil kolu bu hafta 25 ağustos dolayısiyle Kırıkkale'de 
yapılacak olan törene ittiri.ke hazırlanmaktadır. Temsil kolu Kırıkka
le'de (Kanun adamı), (Bir doktorun vazifeai) piyealeriyle (Mahcup
lar) komedisini temsil edecektir. :Vukardaki reaimde Ankara Gücünün 
temail kola paükmekteclir. 
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RIBBENTROP MOSKOVA'DA 
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Alman hariciye nazın dün 
müzakerelere başladı 
(Başı 1. inci sayfada) 

di (ter taraftan B. Molotof arasında gö 
ruşmelere başlanmıştır. Bu görüşme· 
lere Almanya'nın Moskova büyük el
çisi ile haricive halk komiser muavinı 
Potemkin de iştirak eylemektedir. 

Saat 15 i biraz geçe başlıyan Molo
tof - Von Ribbentrop mülakatı saat 
18.30 da daha devam ediyordu. 

Molotof - Fon Ribbenarop mülaka
tı saat 19 da kısa bir inkıtadan sonra 
saat 20 de tekrar başlamıştır. 

Molotof von Ribbentrop arasında 

yapılan ilk mülakat üç saatten fazla 
sürmüştür. Bu akşam ziyafetten son
ra alman büyük elçiliğindeki suvare
ye italya büyük elçisi de gidecektir. 
Fakat japon büyük elçisi suvareye git 
miyeceği gibi von Ribbentrop'un mu
vasalatinde tayyare meydanında da bu 
lumuyordu. 

Müzakereler müsait cereyan 
ediyor 

Bertin, 23 a.a. - İyi malı1mat alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre bu 
akşam Moskovada alman büyük elçi -
liğindeki resmi kabulden sonra Fon 
Ribbentrop ile Sovyet devlet adamla
rı arasında müzakerelere devam olun
muştur. 

Müzakereler her iki taraf için de 
müsait ve memnuiyet verici bir cere
yan takip etmektedir. 

Moskova'daki diplomatik 
temaslar 

Moskova, 23 a.a. (Havas) -"Gecik
miştir,, - Doumec, Plunkett ve Fran 
sız - İngiliz heyetlerinin azası. Krem
lin sarayını ziyaret etmişlerdir. Fran
sız, ingiliz ve sovyet heyetlerinin 
(dün) saat 10 da toplanmaları karar -
laştırılmıştır. 

Diğer taraftan Molotof, Fransız se
firi Naggiar'ı kabul etmitşir. İngilte
tere sefiri Seeds, rahatsız olduğu için 
mumaileyhe refakat etmemiştir 

Nagiar, Polonya sefiri, Seeds de 
Türkiye sefiri ile görüşmüştür. 

Moakova'dan ayrılacak heyet 
azaları 

Moskova, 23 a.a. - İngiliz askeri 
heyetine mensup iki aza, yüzbaşı 

Davidson ve Collier ile Fransız aske
ri heyetinden binbaşı Pichon yarın 
Moskovadan ayrılacaklardır. 

İngilizler Londra'ya • ve Fransızlar 
Paris'e dönmektedir. Heyetlerin diğer 
diğer azası şimdilik Moskova'da kal • 
maktadır. 

Paris'te sükün var 
Almanya'daki fransız 
tabaası geri çağrıhyor 

Hükümet ihtiyat tedbirleri aldı 
Paris, 23 a.a. (Royter) - Fransa 

her ihtimale karşı hazır bulunmak Ü· 
z~re icao eden eütün askeri tedbirle
rı almakta oldugu halde Parıste sükü 
net hüküm sürmektedir. Burada hasıl 
olan umumi kanaat Sovyetler Birliği
nin harbe girmek ve icap ettiği za
man mütevassıt rolü oynamıya hazır 
bulunmak üzere her iki taraftan da 
dost cdinmeğe uğraştığı merkezinde
dir. 

B. Daladiye saat 16 da Polonya 
büyük elçisini kabul etmiştir. 

Fran•a ihtiyat tedbirlerini 
kuvetlendirdi 

Paris, 23 a.a. - Başvekil ve harbi
ye nazırı Daladiye, Polonya büyük 
elçisiyle görüştükten sonra, daimi 
milli müdafaa komitesinin saat 18,30 
da yaptığı toplantıya riyaset etmiş
tir. Toplantıya hariciye nazırı Bone, 
bahriye nazırı Kampinşi, hava nazırı 
La Şambr, başkumandan general 
Gamlen, hava kuvetleri kumandanı 

general Viyönen ve donanma kuman
danı amiral Darlan ve bunların kur -
ınay reisleri iştirak etmiştir. 

Batvekalet bu akşam aıağıda
ki tebliği ne~retmiştir : 

"Enternasyonal vaziyet do· 
layısiyle hükümet, evelce alın
mış olan askeri tedbirleri, bir kı
ann ihtiyat efradını daha silah 
altrna almak suretiyle tamaınla
mıya karar verıni§tir.,, 

]erle aktedilen ademitecavüz 
paktı mahiyeti eşyaya mugayir 
olmakla beraber İngiltere, Fran
sa ve .:;ovyeUer liırlığı uıncıa 

askeri bir anlaşma aktine mani 
olacak en emin çaredir. Fakat bu 
cesurane oyunun Berlin'in ümit 
ettiği neticeleri vereceği muhak
kak değildir. Zahiren bu paktın 
mevcudiyeti komintern aleyhin -
deki paktın hükümsüz kalması, 

nazi rejiminin bu akidelerinin 
inkar edilmesi ve Almanya'nın 
Baltık devletlerine, Ukranyaya 
ve Karadenize doğru muhtemel 
genişleme planlannın terkedil
mesi rnanasınt tazammun etmek
tedir. Öyle tahmin edilebilir ki 
mü§kül bir mevkide kalan Füh · 
rer ihdas ettiği tehlikeden uzak· 
laşmak için acele edi3•or ve le· 
maşai mahiyette diplomatik bir 
muvaffakiyetle rejiminin zava
hirini kurtararak kendisine sev
kulceyşi bir ricat temin ediyor.,, 

Fransa vaziyetini deği§tİrmedi 
Bu sabahki gazeteler, Sovyet Rus

yayı Almanya ile bir misak aktine 
sevketmiş olması muhtemel bulunan 
esbap hakkında muhtelif mütalealar 
serdetmektedirler. Gazeteler, bu mi
sakın netayici ne olabileceği nokta
sında biribirinden ayrılıyorlar ve 
başka başka fikirler ileri sürüyorlar. 
Fakat Fransan'ın Avrupadaki vazi
yetinin evelden ne idi ise, şimdi de o 
olduğu noktasında müttefiktirler. 

Berlin'deki lransız tebaası 
memlekete dönecek 

Berlin, 23 a.a. - Öğrenildiğine 
göre, fransız büyük elçiliği Berlin -
de~i fransız kolonisine Fransa'ya 
dönmek üzere hazırlanmalarını söy-

Dün akşam çıkan gazeteler Alman
Sovyet paktının Moskovanın bu kati 
anlarda cephe almak hususunda gös -
terdiği tereddütlerin ve son günlerde 
aktedilen Alman - Sovyet paktının 
bir neticesi olduğu kanaatini izhar 
eylemişlerdi. Gazeteler, bu paktın 
Almanyanın ümit ettiği neticeleri !emiştir. . . . h 
vermemesi mümkün olduğunu da ita- Almanyada bulunan ıngılızler e-
ve etmekte idiler. nüz memleketi terketmek için emir 

1 
almamışlardır. 

Toplantıdan sonra Fransa'nın hattı hareketi de 
Paris, 23 a.a. - Saat 18 de topla- ltalya'ya bildirildi 

nan daimi milli müdafaa komitesi Roma, 23 a.a. - Fransa Büyük El-
19,30 da dağılmıştır. çisi akşam üzeri İtalya Hariciye Na

Toplantıdan sonra başvekil ve har 
biye nazırı Daladiye hariciye nazırı 
Bone ile uzun bir görüşme yapmıştır. 

Hariciye nazırı Bone akşam üzeri 
İngiltere maslahatgüzarı ile Polonya 
büvük elçisini kabul eylemiştir. 

Fransa reisicümhuru Löbrön bu 
aksam saat 18,35 te Mercydeki sayfi 
yesinden parise dönmüştür. 

Sevkulceyşi bir ricat 

Lö Tan diyor ki : 
"Bu hadise Avrupa tarihinde 

gör\ilen aiyasi tahavvüllerin en 
hühimmi, akide değiştirmelerin 

en beklenilmiyenidir. Bir çıkma· 
za giren alman hükümeti yeni 

zırı Kont Ciano ile görüşmüştür. 
Haber alındığına göre enternasyo -

nal vaziyet üzerinde cereyan eden bu 
mülakat esnasında Fransa büyük elçi
si Fransa'nın hattı hareketini tasrih 
eylemiştir. 

Bratislava'da büyük bir 

nümayiş yapıldı 
Bratislava, 23 a.a. - Bratislavada 

40.000 kişinin iştirakiyle büyük bir 
nümayiş yapılmıştır. 

Nümayişçiler "Javarina" yı isteriz 
diye sokaklardan geçmişlerdir. 

Javarina martta Polonyaya tcrkedi
ır. 

İngi.ltere Hitler'e 
bir mesai gönderdi 

Londra'da bugün saltanat 
meclisi, 

Lordlar 
avam kamarası ve 
kamarası toplanıyor 

Bertin, 23 a.a. - İngiltere sefiri ı lahatgüzarını da bu akşam kabul et· 
Henderson bu sabah tayyare ile Ber · miştir. 
tesgaden'e hareket etmitşir. Hitler'e Almanya korkmuyor 
ingiliz hükümetinin bir mesajını vere 
cektir. 

Alman makamları B. Hitler'le gö -
rüşmek arzu etmiş olan ingiliz büyük 
elçisinin bugün B. Hitler tarafından 

Obersalzburg'da kabul edildiğini te -
yit etmektedir. 

Berlin, 23 a.a. (Royter) - Mütesav
ver alman - sovyet paktının İngilte · 
renin Polonya'ya karşı vaziyetinde 
bir değişiklik husule getirmiyeceğine 
dair ingiliz kabinesi tarafından neşre-

lngiliz • Fransız askeri heyetleri Moskova'da böyle 
karşılanmışlardı ... 

Mesaj Londra tebliğinin aynı 

Londra, 23 a.a. - İngiltere sefiri 
Henderson'un bugün Berhtesgaden'de 
Hitler'le grüşeceği resmi bir menba • 
da teyit edilmektedir. 

Royter ajansının diplomatik muha
birinin öğrendiğine göre, dünkü in -
giliz kabinesinin içtimaını müteakip 
Henderson'a İngiliz hükümetinin me
sajını bizzat Hitler'e tevdi etmesi hak 
kında talimat gönderilmiştir. 

Bu mesajın esas hatlarının dün ak
şam kabine içtimaını müteakip neşre
dilen tebliğe benzediği öğrenilmekte
dir. Mesajın birer sureti Fransız ve 
Polonya hükümetlerine gönderilmiş · 
tir. 

Hitler - Henderson görüşmesi 
kısa sürdü 

Berlin, 23 a.a. - 1ngiltere'nin Ber
lin Büyük Elçisi Henderson alman 
hükümeti tarafından tahsis olunan 
tayyare ile saat 12 de Salzburg'a gel
miştir. Berghof'a otomobille gitmiş 

ve Hitler tarafından derhal kabul e
dilmiştir. 

Mütakat pek kısa olmuş, ancak on 
dakika kadar sürmüştiir. 

D. N. B. ajansı, Berchtesgaden'de 
hngiin Hitln ilıa ineiliz büyük elçisi 
arasında yapılan mülakat hakkındaki 
tebliğ neşredilmiştir. 

Resmi tebliğ 

Büyük Britanya hükümetinin ız

har ettiği arzu üzerine bugün Hitler 
İngiltere Büyük Elçisi Henderson'u 
kabul etmiştir. 

Henderson, ingiliz Başvekilinin 

dünkü kabine toplantısından sonra 
neşrettiği tebliğ mealinde bir mektu
bunu Hitler'e tevdi eylemiştir. 

Hitler, Büyük Britanya tara· 
fından Polonyaya kar§t girişilmi~ 
olan taahhütlerin Almanyayı ha
yati mahiyetteki milli menfaat · 
)erinin müdafaasından hiç bir 
veçhile vazgeçiremiyeceğini İn· 
giltere büyük elçisine hiç bir 
şüpheye mahal bırakmıyacak su· 
rette bildirmiştir.,, 

İngiltere büyük elçisi Henderson 
akşam üzeri tayyare ile Salzburg'dan 
Berline dönmüştür. 

İngiltere büyük elçisi gittiği Ber
ghotfda hepsi hepsi yarım saat kal
mıştır. 

Roma tebliği çok iyi karşıladı 

Roma, 23 a.a. -Hitlerin İngiltere 
büyük elçisiyle yaptığı mülakat hak
kında Berlinde neşrolunan tebliğ 
Romada derin bir memnuniyetle kar 
şalanmıştır. Hususiyle ki, Ciano da 
gerek Fransa, gerek İngiltere büyük 
elçileriyle görüşürken bunlara İtalya 
nın hattıhareketini hiç bir şüpheye 
mahal bırakmıyacak surette bildir
miştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine gö
re, fransız ve ingiliz büyük elçileri -
nin de Cianoya yaptıkları beyanat o 
kadar katidir ki Roma hükümeti de 
İngiltere ve Fransanın noktanazarla
rı hakkında hiç bir şüphe besliyemez. 

İşte bunun iiçndir ki Hitlerin İn
giliz büyük elçisine yaptığı beyanat 
hususi bir ehemiyet almaktadır. Ar· 
tık ne o taraf ne de bu taraf mesuli
yetten kaçınmak için biribirlerinin 
durumunu bilmeden hareket ettiğini 
iddia eyliyemez. 

Kont Ciano'nun temasları 

Roma, 23 a.a. - Hariciye nazın 
Kont Ciano İngiltere büyük elçisini 
kabul etmiştir. Mülakat 45 dakika 
sürmüştür. 

İtalya hariciye nazırı Kont Ciano 
ile İngiltere büyük elçisi bugünkü 
görüşmelerinde kendi hükümetlerinin 
hattıhareketini biribirlerine bildirmiş 
lerdir. 

Harici.}"e nazırı Ciano macar mas-

dilen tebliğin Almanya'yı korkutmı - Tahmin edildiğine göre müzakerele 1 
yacağı siyasi Berlin mahfillerinde söy rin sonunda Avam Kamarası fevkala
lenmektedir. de selahiyet projesini tetki!, edecek - Kont Çaki dün kabine 

toolantısında 
İngiliz kabinesinin tebliği henüz tir. 

matbuat tarafından neşredilmemiş - ı Lord Halifaks saat 15 de toplana
tir. cak olan Lordlar Kamarasında bey -

Matbuat Polonya'ya şiddetle hücu- nelmilel vaziyet hakkında beyanatta 
ma devam etmekte ve Polonyalıların bulunacaktır. 
mezalimi hikayeleri hakkında tafsi · Gazeteler Büyük Britanyanın Po-
lat vermektedir. lonyaya müzaheret edeceğine dair o -

D. N. B. nin bir tebliği 

Bedin, 23 a.a. - Yarıresmi bir kay
naktan tebliğ ediliyor: 
Bazı Paris ve Londra mahfillerinin 

Berlin - Moskova paktının ehemiyeti
ni istisgar etmek teşebbüsleri, fran -
sız ve ingiliz zimamdarlarının hakiki 
düşünceleri gibi telakki olunamaz. 
Filhakika, iyi haber alan Berlin mah
fillerinde tebarüz ettirildiği gibi, Lon 
dra ve Faris zimamdarları, alman · 
sovyet münasebetlerindeki değişme · 
nin bir manevra olmadığını fakat müs 
takbel alman - sovyet münasebetleri 
için kati mahiyette tarihi ehemiyetli 
bir hadise teşkil eylediğini anlıyacak 
kadar realizme maliktir. 

Avrupa, tarihin en mühim 
hadisesi karşısında 

Berlin'de kaydolunduğu veçhile, 
Avrupa, bugün tarihin en mühim ha
diselerinden birisi olarak telakki edi
lecek bir hadise karşısında bulun -
maktadır. Berlin ve Moskova'nın siya 
setlerini ananevi yola tevcih etmeleri 
keyfiyetinin manasını herkes anlıya. 
bilir. 

İyi haber alan Berlin mahfilleri, bu 
haberin alman efkarında husule getir
diği memnuniyet ve heyecanlı sevin
ci de tebarüz ettirmekte ve bu hadi -
senin, alman ve rus milletleri tarafın
dan anlaşılacak ve tasvip olunacak ta
rihi bir dönüm noktası teşkil ettiki 
kaydolunmaktadır. 

Nihayet şurası da ileri sürülmekte
dir ki, müzakerelerin inkişafı bilhas
sa memnuniyetbahş olmuştur ve bu da 
iki taraftan dostane münasebetlerin 
devamlı mahiyeti ve müstakbel işbir
liğini ilham edecek zihniyet hakkın· 
da bütün garantileri vermektedir. 

''Bir tahlisiye simidi 

Berlin, 23 a.a. - Paktın ila -
nından mütevellit sürprizin sÜk· 
sesi ancak 24 saat devam etmiş
tir. Daha şimdiden ecnebi mem -
leketlere tahsis edilen haberler
de Londra ile Paris'in bu vesika
mn "tarih' şümulü,, nden şüphe
lenmelerinden şikayet edilmek
tedir. 

Görünüşe göre, şeref ve hay
siyetini tehlikede gören Alman
ya bu paktı bir tahlisiye simidi 
addetmektedir. Bu geni§ şeref ve 
haysiyet ameliyesinin akislerin
den korkulduğu görülüyor. 

Kıral Londra'ya dönüyor 
Londra, 23 a.a. - Resmen bildiri! -

diğine göre Kıra! Altıncı Corc, bu -
gün öğleden sonra Londraya dönmüş 
tür. Ve yarın sabah Bukingham'da kı
ralın riyasetinde saltanat meclisi top
lanacaktır. 

Parlamento mahfillerinde söylendi
ğine göre milli müdafaa menfaatine 
hükümete fevkalade selahiyetler ve
ren kanun layihasr yarın olduğu gibi 
Avam kamarası tarafından kabul edi
lecektir. Bu layihanın yarın akşam 
Lordlar, kamarasına da tevdi edilerek 
kabulünü müteakiben Kıral tarafın -
dan da tasvip edilmesi muhtemeldir. 
Layiha bu andan itibaren kanuniyet 
kesbedecektir. 

Avam Kamarası öğleden sonra 
toplanıyor 

lup müteaddit defalar tekrar edilmiş 
olan bey ana tını tebarüz ettirmekte -
dirler. Gazeteler, Fon Ribbentropun 
Moskova seyahatine ve bu seyahatin 
muhtemel akislerine de uzun yazılar 
tahsis etmektedirler. 

Taymis gazetesi, İngiltere - Fran
sa ve Sovyet Rusya arasında müzake
reler yapılmakta olduğu sırada Al -
manya ile yaptığı müzakereler hak -
kında derin bir sükfıt muhafaza et
miş olduğundan dolayı Sovyet Rusya
yı mutedil bir lisanla takbih etmekte
dirler. 
• Gazeteler, şimdi vaziyetin neticele
ri hakkında fikir beyan etnek vakti • 
nin henüz erken olduğu kanaatinde -
dirler. 

ihracı yasak edilen maddeler 
Londra, 23 a.a. - Ticaret nezareti 

bugün neşrettiği bir emirname ile 
harp levazımı ve birçok maden ve ilk 
madde ihracını, bazı istisnalarla ya • 
sak etmiştir. 

Emirnamede, şimdiye kadar veril • 
miş olan ihracat mezuniyetlerini ta -
dil etmek üzere bu mezuniyetlerin bir 
teşrinievcle kadar mülga olduğu tas~ 
rih olunmaktadır. Bu karar dominyon 
lara, müstemlekelere ve ingiliz man
dası alt.ında bulunan topraklara yapı· 
lacak ihracata şamil değildir. 

londra'daki temaslar 
Londra, 23 a.a. - Başvekil Çember

leyn akşam üzeri milli müdafaa na
zırı Chatfield'i kabul eylemiştir. 

Amerika büyük elçisi Kennedy ve 
Polonya büyük elçisi Raczynsky öğ
leden sonra hariciye nezaretine gide
rek Lord Halifaks'la görüşmüşlerdir. 

Amele partisi mahalli meclisi bu -
gün toplanarak bir beyanname neş -
retmiştir. 

Amele partisi Polonya'nın istikla -
lini müdafaa için Büyük Britanya ta· 
rafından girişilen teahhütlere kati -
yen riayet olunması hususundaki sar
sılmaz azmini tebarüz ile teyit etmek
tedir. 

Cebelüttarık'ta faaliyet 
Cebelüttarık, 23 a.a. - Dündenbe

ri garnizonda büyük bir faaliyet mü
şahede olunmakt(\dır. 

Askerlere mezuniyet kaldırılmış ve 
bütün müdafaa mevzileri tamamiyle 
kıtaat tarafından işgal edilmiş bir 
haldedir. 
Limanın şimal methali kapatılmış

tır. Harp gemilerinin hemen gelmesi 
bekleniliyor. 

Kanada parlcimentosu 
da toplanıyor 

Ottava, 23 a.a. - Kanada Başvekili 
Mackenzie King bu akşam yaptığı be
yanatta sulh için sarfedilen gayretler 
akim kalırsa derhal parlamentoyu iç
timaa davet edeceğini bildirmiştir. 

Başvekil, 1914 te kabul edilen ve 
hata meriyette bulunan kanunla hü • 
kümetin bazı selahiyetlere malik ol
duğunu söyledikten sonra, Almanya 
ile Polonya arasında çıkan ihtilafın 

katiyen feci bir harbi muhik göstere
cek mahiyette olmadığını ilave et -
miştir. 

B. Ruzvelt Vaşington'a 

dönmeğe karar verdi 
Vaşington, 23 a.a. - Resmen bildi -

rildiğine göre, Reisicümhur Ruzvelt, 
Avam Kamarası saat 14.4~ de topla-

1 
Avrupa vaziyetinin vahameti dolayı· 

nacaktır. Çemberleyn'in Avrupanın siyle derhal Vaşingtona dönmeye ka -
vaziyeti hakkında mal fi.mat vermesi 1 rar vermiştir. Daha yarın hükiimct 
kuvetle muhtemeldir. 

1 
merkezinde bulunacaktır. 

Grinvud ile Sinkler söz alacak olan Diğer taraftan hariciye nazırı Hull 
belli başlı hatipler arasında buluna - de tatilini bırakarak derhal Vaşin6 -
caktır. ton'a dönmektedir. 

• 

izahat verdi 
Budapeşte, 23 a.a. - Bu sabah na • 

zırlar meclisi toplanmıştır. Kont Ça
ki beynelmilel vaziyet hakkında mu
fassal ma!Umat vermiştir. Zannedil • 
diğine göre mumaileyh resmi konje· 
si esnasında alman ve İtalyan devlet 
adamlariyle yaptığı hususi görüşme
ler hakkında izahat vermiştir. 

Oslo grupu devletleri 

konferansı toplandı 

Brüksel, 23 a.a. - Oslo grupu 
devletlerinin konferansı bugün saat 
10.15 de başlamıştır. Müzakerelerin 
ilk kısmı beynelmilel vaziyetin tetki
kine tahsis edilmiştir. 

Konferans murahhaslarının mensup 
oldukları hükümetlerden talimat ala· 
bilmeleri için saat 16 ya talik e.,dilmiş· 
tir. 

Konferans çalışmalarını bitirdi 

Brüksel, 23 a.a. - Oslo grupu dev· 
letlerinin Finlandiya, İsveç, Norveç, 
Danimarka, Hollanda, Lüksemburg, 
Belçika konferansı bu akşam nihayet 
bulmuştur. 

Konferans sonunda neşrolunan teb 
liğde, bu devletlerin melhuz bir har
be ancak istiklalleri tehdit olunduğu 
takdirde kendilerini müdafaa için gi
recekleri teyit olunmaktadır. 

Saat 20 de ,Oslo grupu devletleri 
hariciye nazırlarının ziyafetinden e -
vel Belçika kıralı Leopold, konferan 
sı nihai kararını tazammun etmek Ü· 

zere bütün milletleri sulha davet e .. 
den bir deklarasyon okunmuştur. 

Gediz' de 
Murat dağ ı 

kaphcalan 
Gediz (Hususi) - Gediz'in Murat 

dağı kaplıcaları, her yıl muhitten ve 
civardan binlerle ziyaretçi çeker. Mu
rat dağlarının iki bin metreye yük
selen sırtları üzerindeki bu tabii sıcak 
kaynakların şifai hassaları bir çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. Orman ve 
çam havasının sıhat üzerindeki müsa
it tesirleri en zayıf vücutlara az za
manda büyük bir kuvet ve kabiliyet 
bahşeder. Bunun için bu yıl da Uşak, 
Gediz, Eskişehir İzmir ve daha bazı 
yerlerimizden gelen bir çok ailelerin 
kurduğu kamp büyük bir neşe içinde 
devam ediyor. Buranın soğuk pınar 

başlarının her birine mahsus ayrı a
lemleri ,eğlenceleri her yıldan daha 
parlak bir şekilde yaşatılıyor. Gediz 
kaymakamlığı ve belediyesi, yıldan 

yıla artan bu rağbet dolayısiyle ha . 
mam sahasında yeni paviyonlar ve ga
zino yaptırmak ve banyoları islah et
mek için teşebbüslere girişmiş ve be
lediye bütçesine tahsisat koymuştur. 

Adana'da nüfu; artıyor 
Adana, (Hususi) - Gerek doğum 

ve gerekse iş hayatının genişlemesi 
sebebiyle Adana şehiri nüfusunda he
men her ay bir artış görülmektedir. 
Alınan istatistiğe göre, son üç ay 

zarfında Adana'da 329 doğum olmı· .
tur. Bunlardan 134 ü kadın, 195 i er
kektir. Buna mukabil 309 ölüm vakası 
da kaydedilmiştir. 

Gene bu üç ay içinde şehirde 1075 
nüfus artmıştır. 
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Kira ilk : 
Kiralık daire - Vek51etlere yakın 

Mısır sefareti yanında No. 49 da ka· 
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
mutfak havagazı - garajlı garaşsız. 

Tel: 2478 2567 

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

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

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

İçindekilere müracaat. 3015 

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

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

3031 

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

ralıktır. İkinci kata müracaat. Tel: 
3362 3170 

Kiralık - Atatürk bulvarı Ordue -
vi karşısında Dirim Apart. Daire 3 te 
kalorifer, sıcak su banyolu büyük bir 
oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 3169 

Satılık : 

A ccle ve ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B. M. meclisi binasına pek 
yakın, rus sefareti civarında, toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A-
part. N o. 3 2959 

Satılık apartman arsası ve ev 
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt ca~ 
dede, köşe başında geniş cepheli 835 
metre arsa ve bahçeli ev. Tel: Z714 
3059 2921 

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

2972 

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

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

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illinlardnn ı 
Bir defa içıD 30 Kuruş 
lk.i defa için SO Kuruş 
Üç defa içm 70 Kuruş 
Dört defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçük llli.nlardan her de
rası için 10 kuruı alınır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilin için 
140 kuruı alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük ilan 120 harften ibaret olma -
hdır 
Dört satırdan fazla her &atır için 
beher seferine nyrıca on kuruş •· 
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tli.bi -
dir. 

ULUS 

'\ 

Ziraat Vekaleti 

Kimyevi meva dahnacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
(50 ton arsenikiyetii sut, 50 ton Şu

vayn fürt yeşili (uranya), 20 ton ar 
senikiyeti rassas, 100 ton karbolineum 
ve 750 adet adi sırt pülverizatörü sa -
tın alınacak) 

1 - 50 ton Arsenikiyetii sut, 50 ton 
Şuvayn fürt yeşili (Uranya), 20 ton 
Arsenikiyeti rassas, 100 ton kaboli -
neum ve 750 adet adi sırt pülverizatö
rü kapalı zarf usuliyle satın alınacak

./ tır. 

-..:::.::=============~ 2 - Arsenikiyeti sudun beher to -

az kullanılmış olarak satılıktır. Jan 
darına subay okulunda Elektrikçi Ha 
sana müracaat. (3114) 

nunun muhammen bedeli 350 lira, Şu
vayn fürt yeşili (Uranya) nın 550 li -
ra, Arsenikiyeti rassasın 350 lira, Kar 
bolineumun 200 lira ve pülverizatör -

Satılık takımlar - İstanbul'da yap- lerin beher adedinin 16 liradır. 
tırılmış yeni bir yatak ve yemek oda 3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 
sı takımları satılıktır. 13 - 14 arasın - teminatı ( 1312,5 ) Şuvayn fürt 
da Tuna Cad. Buyurak S. No. 6 (A) yeşilinin (2062,5) Arsenikiyeti rassa
ya müracaatı. (3117) sın (525), Karbolineumun (1500) ve 

Pülverizatörlerin (900) liradır. 
Satılık - 2 veya 3 katlı kargir Ce 4 _ Münakasa müddeti 15. 8. 939 

heci ve aile bahçesi civarında ev ve a- dan itibaren (45) gündür. Arsenikiye
partman sahipleri Sanayi caddesin<le tii sut, Şuvayn fürt yeşili ve Arseni -
82 numaraya müracaat Tel: 1953 ki yeti rassasın münakasası 29. 9. 939 

<3121
) tarihine müsadif cuma günü ve karbo-

Satılık _ Kızılbey mahallesinde lineumla adi sırt pülvarizatörleri -
Tanur sokak No. l9 Zafer Milli oteli nin münakasası 2. 10. 939 tarihine mü
karşısında iki katlı ev Sanayi Cad. 82 sadif pazartesi günü sat 15 de Ziraat 
No. Müracaat Tel: 1953 (3122) Vekaleti binasında satın alma komis

yonunda yapılacaktır. 
S:ıtı/ık kamyon - Fort dört silin 5 - Şartnameler Ankara'da Ziraat 

dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka- Vekaleti satın alma komisyonunda, 
lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca- İstanbul'da ve İzmir'de Ziraat müdür 
at. (3158) lüğünden parasız olarak verilir. Fırsat kaçırmayınız - At pazarın -

Devren kiralık - Hacıbayram cad- da meşhur Çukur hanın bir kısmı his 
desinde 22 No. lu dükkan devren kira sesi acele satılıktır. Müracaat Sana · iş arayanlar: 
lıktır. (3083) yi caddesi No. 82 Tel: 1953 2980 

6 - Bu mevat ve malzeme ayrı ay
rı veya toptan bir talip uhtesine ihale 
edilebilir. 

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

7 - Bu işe taliplerin muvakkat te-
A ccle satılık apartman - Ankara iş arıyor - Desinatör - mimari re minat mektupların veya makbuzları 

nın en işlek yerinde bedelinin yüzde sim ve detaylarını vukufla tersime ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
kırkı borç beş katlı ayda 220 lira irat muktedir, harta ahız ve tersimi ile şe- maddelerinde yazılı vesikaları ve tek-
lı bir apartmanlık arsalı Tel: 2406 hir imar planlarını tanzim ve tersi - lif mektuplannı havi kapalı zarfları-

Kiralık _ Yenişehirde vekiiletler 2995 minde tecrübeli bir genç iş arıyor. nı münakasa saatinden bir saat önce • 
karşısında Konur sokakta 9/2 kapı Acele satılık arsalar _ Maltepede Adres: Beyoğlu posta kutusu No. ye kadar komisyona vermeleri ve saat 
No.Iu müstakil üç odalı bir daire ta • asfalta çok yakın manzaralı geniş cep 2029 (3066) 15 de komisyonda hazır bulunmaları. 
liplerin Yenihal No. 4 de ve Tel 236a heJi 500 - 800 metre ebadında her par- Hususi ders _ Berlin yüksek mü c31o7) 13758 
müracaatları. (3099) seli maktuan 2000 - 2500 Tel: 2406 hendis mektebinden bir talebe Ri 

Kiralık ve satılık köşk Güven ma- 2996 yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka- Satılık arsalar _ İstasyon arkasın- Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil da yapılmakta olan gençlik parka ve 11 re. (3072) 

100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile- Ankara'nın her tarafına nazır 4 tarafı J~ arıyor _ İyi almanca bilen ağır 

Muhtelif eşya 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : bilir. Tel: 1830 (3106) açık inşaatlı M 2-3 lira Tel: 2406 sanayide tecrübeli makine mühendisi 
Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 2997 250 lira ücretle iş arıyor. Ulus M. M. 1 - Vekalet ihtiyacı için açık eksilt 

No. 24 3 oda ve müştemilatlı gayet S"'tılık apartmanlar _ AtatU.rk \>ul-ı.ı;,umııxu_nA mfü:.acaa (3085) me suretile 1 adet müdür m:ısakı 1 a-
" det yazıhane camı, 2 adet şef masası, kullanışlı daire kiralıktır. Telefon varı Maltepe Selanik caddesi ve sair Jş arıyor - Franı.ızca ve Türkçeye 2 adet masa camı, beş ki ilik 2 adet me 

1751 (3lll) her yerde yüksek kiralı okazyon aprt bihakkın vakıf tecrübeli bir müter - mur masası ı adet camlı dolap, 5 adet 
Kiralık daire - 3 oda, hol müstakil man ve evler Tel: 2406 Bayram C. No cim, icabında seyahat da yapmak şar- dosya dolabı, 17 adet hezaran sandal -

kapılı bir küçük oda, kullanışlı, kon- 1 2998 tiyle iş arıyor. Ankara P. K. 69 za mü ya, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 
forlu. Demirtepe Ekonomi sokak No. Satılık apartman_ Yenişehir su de racaat. (3102) adet maruken döner koltuk, 3 adet 
10 45 ıı·ra (3118) k d · · · t" · · "İ t" kl r portmanto, 1 adet telefon masası, 10 - · posu ar asın a ıyı ırat ge ırır, geçen Ecnebi bir müessesenın ş ıra e 

1 k B k adet daktilo masası satın alınacak -Kiralık _ Yenişehirde Selii.nik cad- sene yapılan apartman satı ı tır. an şefliği" inden adresi ve posta utusu 
desinde No. 51 de 5 oda, hizmetçi oda- kaya. beş bin. küsür lir.a borçludİur. s.a- belli olmıyan bir mektup aldım. Mü • tır. 

dd d k 1 b kl. 2 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine mü-sı, banyo, balkon, bahçe içinde, büyük naxı ca esın e omısyoncu smaı e temmim ma!Ctmat e ıyorum. 
daire. Telefon: 2953. (3126) muracaat. Telefon: 1953 3016 (3152) Ankara P. K. 69 sadif cuma günü saat 15 de vekalet 

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

Kiralık mobilyalı oda - Terhin, tes 
bin, kahvaltı ve yemekte verilir. Ge -
niş, havadar Tuna caddesi. Ölçerler 
sokak No. 2 kat 1 Y. şehir. (3130) 

Kiralık daire - Selanik caddesi or 
man umum müdürlüğü yanında Yeşil 
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve 
müştemilatı. Ucuz fiyat. (3133) 

Kiralık ufak daire - Nafıa B. K. 
karşşısında Özgen Apart. zemin kat. 
(2) oda mutbak banyo kapıcıya müra-
caat. (3137) 

Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 
polis noktasının altında Tinli s~kak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kıra -
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

(3146) 

Satılık arsa - Toptan kelepir bü- /ş arıyor - Orta mektep mezunu 
yük arsa Maltepede 11000 M. 2 arsa yum. Avukat veya müteahhit yanın 
çok uygun fiyatla verilecektir. Ata - da iş arıyorum. Ulusta mektupla C. 
türk bulvarı. Tel: 2181 (3018) K. ya müracaat. (3112) 

satın alma komisyonunda yapılacak 
tıt. 

3 - Satın alınacak on döre kalem 
eşyanın muhammen bedeli 1700 lira, 
muvakkat teminat 127 lira 50 kuruş · 

Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı lkmale kalan talebeler - Usulü ted- tur. 
Sıhiye sokağı başında Atatürk Bul rise vakıf, tecrübeli muallimler mari- 4 - Açık eksiltmeye konulan eşya· 
ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev {etiyle, lisan: (İngilizce, Fransızca, nın evsafı ve şartları şartnamede açık 
dörder odalı iki daire satılıktır. Tel. Almanca) riyaziye ve diğer dersler - olarak yazılmıştır. 
1435 Nazif. (3037) den süratle yetiştirilir. Ulusta Zd ru- 5 - On dört kalem eşyaya ait şart-

A cc/e satılık kamyon - Uzun şase muzuna mektupla müracaat. (3120) name vekalet levazım müdürlüğünden 
parasız olarak verilir. 

1 Şevrolet kamyonu faal vaziyette a (3780) 
cele satılıktır. Tel: 1114 13873 

Adres. Ahmet Erkmen. Aranıyor : 
(3040) 

Satılık faal otomobil - Azimet do- Kiralık aranıyor - Bir kat üzerin 
layısiyle mükemmel, 520 model Fiyat de iki ve üç odalı kaloriferli iki dai 
bir otomobil acele satılıktır. Saman re veya iki odası ayrılabilir beş odalı 
pazarında 1077 şoför Şükrüye müra bir daire isteniyor. Öğleden sonra 
caat. 3044 3501 Telefona müracaat. 3076 

Gümrük Muhafaza · . . . . . . . 

Benzin alınacak 
Gümrük Mu haf aza Genel Ko-

Satılık arsa - Hamamönü Sakar Depo aranıyor - Ulus meydanına mutanhğı İstanbul Levazım Amir -
ya mahallesi 933 ada ı parselde cephe- yakın depo yapmağa müsati bir yıel: liği Satın Alma Komisyonundan: 
si 29 metre Yenişehir asfaltına, yeni kiralanacaktır. Ulus meydanında Y 
açılan sokağa 27 metre, Hamamönü dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 
cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu 1847 (3131) 
837 metre murabbaı ve iki ev inşası 

k 1 kl Memur bir bay aiele yanında yemek Kiralık küçük daire - Ba an ı ar na müsait arsa satılıktır. Muhammen de dahil olduğu halde pansiyoner kal-

1 - Satın alınacak 100 ton biri~ci 
benzinin 12. 9. 939 salı günü saat lJ 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak-
tır. 

civarında Sarı köşk karşısında 57 nu- bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 
d M o d 2 d mak istiyor. Arzu edenlerin şeraitlerı-maralı B. Mecdi apartmanın a, u - ~at l an 1 ve 15 en 18 e. kadar ad- ile fiyatını Ulus'ta H. Mu. rumuzu-

balı iki oda bir hol, banyo, mut - hye sarayı karşısında kırtasıyeci bay 
k~ mobilyalı :rıobilyasız. (3153) İsmailden Bay Yusufa müracaatlan. na bildirmeleri. (314l) 

' b" (3062) Aranıyor - İki ki:iilik bir, ecnebi 
Kiralık mobilyalı oda - Yalnız ır ailesi ı. 10. 1939 tarihinde balkonlu 

ha • . y nişehir Sıhiye bakanlığı Satılık ev c~yası ve halılar - Her- d" .. 
. y ıçıDn"k e n caddesi Yış sokak Yoz- gün öğleden sonra ıs den 17 ye kadar veya bahçesinden istifade e ılebılır. 

cıvarı ı me .. Ul bT y . h" S 1 ~ "k C d iki odalı bir daire aranmaktadır. Fiya-
gat apartmanı 4 üncü kata müracaat. gor e ı ır. enışe ır e anı a · tı ile Yenişehir 1003 No.lu posta kutu 

(3160) Mutlu Ap. 3. kat. (3073) 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, müs
takil antreli, Yenişehir Akbay sokak 
No. 4. (3163) 

Satılık arsa - Etlik aşağı eğlenct: 
incirli bağlarda otobüs durağına yüz 
elli metre mesafede bin metre mürab-

suna bildirilmesi rica olunur. 
3150 

2 _ Tahmini bedeli 26.500 lira ve 
ilk teminatı 1988 liradır. 

3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko
miı.yondadır. Görülebilir. 

4 _ İsteklilerin belli gün ve saat -
ten bir saat eveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacak -
lan teklif mektuplarını Galata rıhtım 
caddesi Veli Alemdar han 2 inci kat
taki komisyona vermeleri. 

(6432/3986) 13999 

Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah, 
hamamı havi daire kiralıktır. 

ba arsa müsait fiyatla acele satılık le:. verenler : Tezgahtar - Bir Bay ve Bayana 
tır. Ulus ilan memurluğuna bizzat mü ~ ihtiyaç vardır. Arzu edenler Banka -

Dikmen, Zeyrek asfaltı üzerinde I
şık Apartmanı: Telefon: 3364 

(3165) 

Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 
mahallesinde 3 oda hol, mutbak, ban
yo, su elektrik havagazı üst kat Dr. 
Sttkı Tel- 2166 (3171) 

Kiralık - Her konforu havi Yeni
şehir Yüksel caddesi Okula sokak .s 
numaralı Apartmanın birinci katı kı· 

racaat. (3082) - • !ar caddesi YILDIZ KIRTASİYE 
k 1 Aranıyor - İşlek bakkaliye, tütiın, mag~azasına müracaatları. (3105) 

Satılık Radyo - 8 lambalı, az u • otel, kıraathane devir edenlerle karlı 
!anılmış alman marka bir radyo acele işe sermayeli ortak istiyenler mektup Aranıyor - Büyük makinede çalışa 
satılıktır. Necatibcy Cod. No. 11, Ye- la İzmir otelinde Sadiye müracaat. bilecek iyi bir matbaa makinistine ih-
nişehir. (3088) (3014) tiyaç vardır. Taliplerin Mehmet İh -

Satılık arsa - Çankaya caddesindt en san matbaasına müracaatları. (3119 
Aranıyor - Kırtasiye işlerind 

alman sefareti karşısında güzel bir ar anlıyan tezgahtar bir kız arıyorum A-
sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 - 14 tatürk bulvarı And apartmanı altın -
ve 18 - 20 (3o93) da Sargut Ticaret evine müracaatları. 

Satılık Motosiklet - Nisu marka Telefon. 3997 (3086) 

Aranıyor - Aile nezdinde kalmak 
üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 -
60 ya~ arasında bir bayan aranıyor. 
Telefon : 3714 (3166) 

24 - 8- 1939 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

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

4 Adet 1 000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 

100 
120 
160 

.. .. 
• 
" 

100 
50 
40 

20 

.. 
.. 
.. 
.. 

4.000 
5.000 
4.800 

3.200 

.. 
.. .. 
.. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f ~7hsivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincik5.nun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Yulaf yem otu ve saman alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 

Beher kilosu için 
Miktarı Tahmin edilen fiat Teminat 

Cinsi Kilo kuruş santim Lira kuruş 

-------------- --- ---
Yulaf 
Yem otu 
Saman 
1a.ıa.ıu.ın. 

48600 
54000 

6 

4 

00 
00 

219 00 
162 00 

462 00 

İhale günU 

11-9-939 pazartesi 
günü saat 15 de. 

Yukarda cins ve miktarları yazılı Yulaf, Saman, Yem otu açık eksiltme
ye konulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlü· 
ğünde toplanacak olan komisyona gelmeleri. (4037) 14004 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
Kirahk mahal ~ 

-------:= Şehir dahilinde ve merkezdf- bankalara pek yakın bir = = mesafede kaloriferli kô.rgir dört yüz metre murabbaında =: 
=: bir kat üzerinde her türlü teşkilata müsait banka sigorta -
:= sinema kıraathane ve mükemmel bilardo salonu bunlara =: = mümasil müesıesatı saireye elverişli mahal kiralıktır. isti- E: 
§ yenlerin İstanbul Pasta salonunda Bay Dursun Aliye müra- § 

caatları. 3070 :: -~ıııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr=-

Enkaz satılacak 
Ankara Defterdarlığından 
İşin Nev'i 

Muhammen bedeli 
L. Ku. 

M. Teminat 
L. K. 

Enkaz satışı 2930 219 75 
1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu

nan nümune hastanesi civarında erkek lisesi binası dahilinde (Lise binası 
hariç) mevcut pavyonların kereste ve taşları müteahhide ait olmak üzere 
hedmi işi açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 11-9-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yukarda miktarı yazılı muvakkat teminat makbuzu ve 
ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bun
dan evvel §artnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterclarlık mil-
li emlak ve nafıa müdürlüğüne müracaatları. (4034) 14003 

Harta ve Proje işleri 
işletmeleri kurumundan: 

Manavgatm Ulan, Nifrit ve Sorkun ovalarının sulan
ması için harita alınması ve proje tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

Eksiltme 28 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Ziraat ltletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

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

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat l,letmeleri Kurumu in
şaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su işleri Mütehassıshğın-
dan alınabilir. (3351) 13317 



24. s. 1939 -• 

H i K A y E 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Matmazel doktor 
>'cızan: Lajos Nagy Çeviren: F. Zahir Törümküney 

lrı Genç ~e güzel bir kızdı. Yüzünün 
llıi ce •. zarıf hatları, bakışlarındaki te -
ha 1lık onun bu güzelliğini bir kat da
i lrtt.ır~yordu. Sarı kıvırcık saçları :k gıbi yumu!8k ve parlaktı. İki 
~evet nüniversiteyi bitirmiı dok
Ji•QIJU da yapmııtı. Şimdi tanınmıt 
•r Profesörün yanında asistan olarak 
rıı~yordu. Halbuki; onu görenler 
tııijz liseyi bitirmit sanırlardı. 

lbıPcıte'nin civarında villalar cadde
~ oturuyorlardı. Sabahları erken 
11' Yor, tramvayla tehire iniyordu. 
bi ~t, IOn zamanlarda, ortalığı bir 
~~klet modası sarmıştı. Caddelerde 
d 1kletle dolapn kızların sayısı gün
d~ Cilne çoğalıyordu. Maria, düşün
d Bisiklet hem güzel bir spor hem 
f e bi~ haylı tramvay parası tasarru-
una ımkan veren bir nakil vasıta • 

11Ydı. Derhal kararını verdi. 
~ günler, villalarının bahçesinde 
bi be yapmaia batladı. İki adımda 
d r Yere yuvarlanıyordı.ı. Küçük kar
d 'ti Arnold, onun bu düımeleriyle 
chtetıi alay ediyor, kahkahalarla 

:Uyordu. Maria, aldırıı etmedi. Bü
i . gayretini aarfederek, bir kaç gün 
.;:de caddelerde dolatabilecek ka
tı biıildete binmesini öğrendi. Ar
d k l&bahları, ıehire bisikletle iniyor-

u. 
t Yalnız, yolda garip, garip şeylere 
a'lldüf ediyordu. Hiç tanıımadığı, 
d 0~utınadığı bir takım genç kızlar, 
tlıkanlılar kendisiyle yarışa kalkı • 

t:r.lardı. Bunların arasında pek lau
l.t 1ı takalar yapanlar da oluyordu. 

lria, bunlara ehemiyet vermiyor, 
1ohına devam ediyordu. 
ıı· Bir sabah. gene bisikletle tehire i
ti.ıYordu. Genit asfalt caddenin üze
d n~en yıldırım süratiyle gelen bir 
~lınkanlı, kırk yıllık ahbapmıı gibi 
arla'nın yanına yaklaştı: 
- Bonjur madmazel. 

in Ptlaria, sinirlendi. Fakat, belli et • 
,~k iıtemedi. Yan gözle delikanlıyı 
q. dll. Ustil, batı muntazamdı. Yalnız, 
ili ketiyle elleri amele olduğu hiısi
l\l ~ri~o~du. Delikanlı onun ıustu-

nu gorünce tekrar seslendi: 
) - Bonjilr madmazel 1 Bu tarafa 
•ni tqındınız galiba? 
Maria. ip fasla wtmamü için: 
- Evet, dedi. 'Uç dört &iln oluyor. 
ılıııı. :l:rQ.ı15I t'111J ı 1L.G'1a. ~·i"J' va ...... ""u :' 

Ilı Genç kız, dudaklarını ısırdı. Gül
d "e~le gayret etti. Delikanlı, ken
ısını de bir amele kızı aanmıttı. GG-

:~ı bir alay mevzuu çıtanııtı. Tered
t etmeden cevap verdi : 

- §q, aokatındald kumaı fabrika
•ıııcıa. 

f - Güzel. Ben de, Kallay motör 
lbrikaıındayım. Öyle iae ıu köte ba
l•ııda ayrılacacız. 

- Öyle sannederim. 
kate bqına ıeldiler. Veda etme\t 

tizere durdular. Delikanlı elini uaat-
ta: 

ı - Akpma aut altıda burada bek
triaı. Olmu mı? 

Maria, bir aaniye düıilndü. Sonra 
ttilümaiyerek: 

- Peki ama, dedi. Henüz sizin i1-
Qainia bile bilmiyorum. 

Delikanlı, bir kahkaha attı : 
- Doifu. Bak bunda kusur ettim. 

Denim ismim Römer Arpat'dır. Se
~in adını da öirenebilir miyim ıüze
lıın? 

- Bana sadece Maria deyiniz. 
- Pek bot bir isim. Yalnız senden 

bir py rica edecefim. Böyle aiali, biz
li konuımağı bırakalım. Daha samimi 
Olalım. 

Maria, plUmıiyere~ batını salla· 
dı. Ayrıldılar. 
Artık her sabah, birlikte &idiyor -

lar, akf8m beraber dönüyorlardı. De
likanlı, Maria 'yı, evine kadar götür
ıııek için çok iarar ediyordu. Genç 
kaz buna katiyen razı olmuyordu. 

Aralarındaki doıtluk &ittikçe iler
liyordu. Maria, delikanlının kendisi
ne çılıınc:a Atık olduğunun farkın • 
daydı. Römer'in kalbini kırmadan bu 
ite naııl nihayet vereceğini düıüne
rek UriWyordu. Bir lkfBm, geı!e bir
likte d8nerlerken, RlSmer açıldı: 

- llaria, seni bütün kalbimle ıe
\tiyorum. Evlenelim. 

Maria, kıp kırmızı kesildi. Ne ce
._p verecelini f8tırdı. Kekelemeie 
~ılıdı: 

- Şey ... Tetelckür ederim Römer ... 
Fakat... Babam katiyen razı olmaz." 

- Biz biribirimizi istedikten son
ra ilıt tarafı kolay. Hemen bu akşam 
ıenlnle berabu &idip, babana kararı
ınızı anlataca&ım. 

- R8mer, çok acele ediyorsun. 
~en, timdi evlenemem. Beı param ol
mıdıtı gibi, dofru dürüıt bl yata -
ğım bile yok. Hele biraz kendimib 
toplıyalım. Sonra g6rUşOrUz. 

Delikanlı, israr etti: 
- Marla. aevgiluim. Biz kibar a

damlar de&itiz. Bizim paraya. eıyaya 
lhti11:cımız yoktur. Atkımız ve kalp
lerimla dünyanın bUtiln servetlerin -
deJt lic!ir. Gendm. llha-

derim. Hem evlendikten sonra seni 
fabrikaya da göndermem. Evde otu
rur, yuvamızla uğraşırsın. Yavaı, ya
vaş her şey yoluna girer. Eşyamız da 
olur, paramız da ... 

Maria'nın, gözleri doldu. Bir an 
için hakikaten bir amele kızı olma
dığına esef etti. İçinde ya!8dığı sos
yetenin kibar ve kültürlü delikanlı
larının hiç birinin agzından bu ame
leden duyduklarını işitmemişti. Ne 
çare ki; aralarında doldurulması im
kansız geniş bir uçurum vardı. Ya
vaıça söyledi: 

- Römer, bugün için bu teklifini 
kabul etmeme imkan yoktur. Hele bir 
iki sene geçsin bakalım. 

Genç adam, birdenbire fren yaptı. 
Kıza i!8ret etti. O da, durdu. Şimdi 
kartı karııya konuşuyorlardı. Römer, 
aşkından bahsediyor, yalvarıyordu. 

Maria, kendi hatası yüzünden düştü
~ü bu çıkmazdan sıyrılmak için çare
ler arıyordu. Bu sırada yanlarından 

geçen orta yaşlı, kibar bir erkeğin 
şapkasını hürmetle çıkarmış, yüksek 
sesle Maria'yı selamlıyordu: 

- Bonsvar madfnazel doktor 1 
Maria, başını çevirdi. Kızararak ce

vap verdi: 
- Bonsvar mösyö profesör. 
Römer'in, rengi birdenbire kireç 

gibi oldu. Nefret dolu bakışlarını kı
zın gözlerine dikti: 

- Madmazel doktor öyle mi? De
mek benim temiz aşkım size bir o
yuncak oldu ha? 

Çevik bir hareketle bisikletine at
ladı. Pedallara bastı. Süratle uzaklaı· 
tı. 

Maria, gözlerinde biriken yatları e
linin tersiyle sildi. Başını salladı. Mı
rıldandı: 

- Yazık ... Çok yazık ..• 

Vezirköprü Halkevinin 

Vezirköprü, (Hususi) - Halkevi -
miz kendi mütevazı bUteçsinin ver -
dili imkanlar nisbetinde muhtelif 
kollarda çalıpnalarına devam etmek· 
tedir. 

Geçen ay içinde halkevi üyeleri 
yaptıklan bir toplantıda tehrimizde 
mevcut, fakat harap bir hale gelen, 
Şehit Müfti kütUpancsinin tamir et
tirilmesi husuaunda teşebbüslere gi
ritilmesini kararlaştırmışlardır. 

Bu kiltUpanenin bir vakıf hanı ve 
dükkinları vardır. Bunların varida
tiyle tamir edilmesi ve kütüpanenin 
umuma açılması memleketin mühim 
bir ihtiyacını giderecektir. 

Halkevi, tarihi bir kıymeti olan 
Köprülü Mehmetpaşa konağının ta
mir ettirilerek müze haline konulma
sı için de Maarif Vekileti nezdinde 
bir lıtirhamda bulunmuttur. Yakın 

türk tarihi içinde mümtaz bir sima o
lan Köprülünün kasabamızdaki bu 
konağı bu ıuretle llyık olduğu bir 
vaziyete kavuımut olacaktır. 

Vezirköprü halkevinin memleket 
işleriyle uğraşmaktan zevk duyan ü
yeleri geeçn günler zarfında Halke
vinde müteaddit toplantılar yaparak 
mahalli küçük sanatların inkişaf et -
tiritmeıi ve himaye olun1T1ası ve gene 
mahalli ba~ mahsullerin fenni usul -
ler dairesinde yetittiriterek mahreç • 
ler bulunması hususunda teşebbüs· 
terde bulunmak kararını vermişlerdir. 

Temmuz ayına raatlıyan mitti bay
ram günlerimizde de Vezirköprü hal
kevinde heyecanlı günler ve saatler 
yapnmııtır: Hatay'ın ana vatana il
hak edildiği glin (Bir gönill masalı) 
ve (Tavsiyeli mUtteri) piyes ve ko • 
medileri temsll edilmiı ve gençler 
tarafından söylevler verilıniı, ıiirler 
okunmuıtur. 

Lozan sulhunun yıldönümünde 
halkevliler bu mesut günü yaşatacak 
tezahürlerde bulunmutlardır. 

Geçen haf ta yapılan ve 1500 den 
fazla halkın bulunduğu müsamerede 
(Kahramanlar) piyeal temılt edilmiı
tir. Göıterit kolu eençleri temsille
rinde çok muvaffak olmuşlar ve alkıt 
lanmıılardır. 

Erzincanda yeni 
hapisane binası 

Erzincan (Huıuat) - Erzincan'da 
yapılmakta olan reaml binalar aruı
na bu yıl içinde merkez hapiıhaneai 
de girecektir. Bu binanın yerini tea· 
bite gelen adliye veklleti c:eza ve ev
leri umum müdUrlUIU mUhendiıi B. 
Fahri Umunan arsalar üzerindeki 
tetkiklerini bitinniıtir. Hapishane bi
nasına adliye binuına bititik bulunan 
eatd bapiıhanenin ar .. ıı muvafık gö
rillmüıttır. ln ... tın mewim geçme • 
den çok 1n11 blr Allllllda bqbyacata 

• 

ULUS -9-

TAYYARE SAATLERi 
Tayyare hareket 1&&tlerl 

latanbuldan - Anka raya 
Ankaradan - lstanbula 
Adanadan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
İzmirden - Ankaraya 
Ankaradan - lzmlre 
lzmirden - İstanbul& 
lstanbuldan - lzmire 
lstanbuldan - Berline 
laıanbuldan - Bükreıc 

Saat Dakika 

g 
14 
7 

15 
g 

15 
7 

16 
7 
8 

30 
00 
10 
ıs 
00 
00 
10 
20 
55 
ıs 

NOBETÇIECZANELER 
1/8/1939 ıtUnlinden 31/8/1939 aktanıına 
kadar ECZANELER cece nöbeti cetveli 

1 - Ankara ve Yeniıehir 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2- Sebat ve Ece 
Eczanelerı 

3 - latanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

4-Yeni ve Halk 

2 8142020 

3 g ıs 21 27 

Eczaneleri 4 10 16 22 28 
5- Sakaıya ve Çankaya 

J:o.:czancleri 5 11 17 23 29 
6- Merkez Eczaneıı 6 12 18 24 30 

Pazar ıeceleri nobet alan eczaneler pa· 
zar ~unu ae açık bulunmak mecburıyetın
dedırler. Dı~er eeı.anelerın pazar ııunleri 
ibtıyart olarak tatil yapmaları kabul edil
mı&tır. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma. bır ka:.ı:a. fevkalade bir baa

talık vukuunda acele ımdat ıstenıek ıçin 
Beledıyeıer Hastannıne (2257) numa
rs ıle telefon edılir. 

.. UZUMLU TELEFON NUMARAL.ARJ 
Yanaın ıhbarı: ( 152ı ). - Telelon muraca

at: Şebır: (1023 1024). - Şehirler ara· 
sı: (2341 . 2342). - Elektrik ve Hava . 
ıa.u irı:ıa memurlutu; (1846). - Meıa· 
ierı Şehir Anban: (3705), 

TAKSi TE1..E1''0N NUMARALARI: 
Zıncırlıcamı cıvarı; (2645·1050·1196) 
Samanpazarı civarı : (2806. 32S9). 
Yenışehır Havuzbuı Bizim Takıı : 
(38,li). 

Çank~rı Caddeıı Ulus Taksııi: ( 1291 ). 
lıtanoul Taksısi: (3997). 

Devlet Demıryolları Gar istihbarat Ye 
Muracaat Memurluiu: (l 788). 
l•ık Tak11 lnonU Csddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve ıon ıeferleri 
Ulus M dan K dere"ye 
K dere'den Uluı M. na 

Uluı M dan Çankaya'ya 
Çankııya'dan Uluı M. na 

Uluı M dan Uıkmen'e 
Dikmenden Ulus M. na 

6.45 Z3.00 
7.15 Z3.2U 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Keçloren'den Ulus M. na 0.30 ıı.so 
Ulus M. dan &tlilc'ı 6.30 ıı.oo 
Etlik'tın Ulua M. na 7.00 zı.~ 

Uluı M. elan Cebeci')'• 7.00 as.oo 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 as.oo 
Cebecıden A. Fabrıkalara 7.00 -.-
AL fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 

Yenitehirden Ulua M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeai:ıebire 7.10 23.00 
ıs. pazarından Aliiopruyı 0.15 7.UO 
Akköprüdea S. puarma 7.IO 9.41 

Bahçeli evlerden Uluı M. aa 7.45 -
Ulua M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
1 Ulus meydaniyle istasyon arasında beı 

bet dıkikade bir ıefer olup tren sa • 
manları seferler daha sıktır. 

1 Ulus meydınıyle Yenııehu, Bakanlık. 
lar. Cebeci, Samanpazarı ar11ında uat 
8 den 20 ye kadar vasati her bq daki . 
kada: nat 20 den 21 e kadar her on da· 
lclkada; saat 7 den 1 • ve 2l den 23 e 
lı:adar her on bq, yirmi •• otuı dakika· 
da bir muntazam aeferler Yardır. 

1 Aktamlan Ulus Meydanından aut 23 
delı:l son seferlerle bunların Uluı mey
danına donUılerl sinemaların daiılıı 1&• 
atine tabidirler. 

Poıta 1aatleri 
TeahhUtlO saat (18) e kadarda 
Poıta saat (19) a kadar lıtanbul clbetlnt 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpıta Hattı : 
Her rUn: 8.30 (Pazartesi. Pertembe ve 

Cumırtni Toroa S ırenı 
Her cıin: 17.00 111.25 Anadola &. treni; 

. 20.20: 

Kayseri. SivH. Sarnaun. Di1arbalnr 
ve Erzincan Hattı ı 

Her ciin 11.25: 
Kayseri. Ululı:ıtlı Adana. Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Paaırt .. ı, Çarpmba ve 
Cuma ıunlıri: 21.23 Toros 
S treni: 

Kayseri, Uhıkışlı Adana Hattı ı 
Her sün: 1245: 
Zonculdal. Çankın Hattı : 
Her etin: 17.20: 

Erzincan' da 
kamyon 
kazası 

Ersincan (Huıusl) - 19 afustoı'ta 
Erzincan-Erzurum poıta ıeferini ya
pan Erzincan belediyesine kayıtlı 23 
numaralı kamyon maraılı toför Ali'· 
nin idaresilıde gece yola çılanıt Ka· 
ban rmvkiinde bir manevra esnasında 
kamyonu devrilmittir. İçindeki on 
beş yolcudan ikiıi ağır ve on ilçU de 
hafif olmak üzere yaralanmıtlardır. 

Maha111ne giden mllddelumumiyle 
hllkilmet doktoru yaralılardan ağırla· 
rını hastahaneye naklettirmitler, dl· 
ğerlerinin de yaralannı sardırmıtlar· 
dır. Kuaya Hbep karpdan gelen l • 
kinci bir otomobil olmııttur.Bu oto
mobille posta otomobili kartılaıtıkla· 
n saman her ltiıi de fenerlerinin bol 
ılyalannı lnaarak dikkat etmemlfl•r· 
dir. Bunu yolculu 1811.-Udirler. 

Kütahya' da 
sel büyük 

zarar yaptı 
Kütahya (Hususi) - Şehrimizde 

ve civarında ayın 18 ıncı cuma günü 
saat 17.30 da baıtıyan ve ıs dakika 
süren şiddetli fırtına ile karışık yağ
mur ve doluyu müteakip saat 20 de 
tekrar mütemadi şimşek, yıldırım ve 
fırtınarla şiddetli sağanaklar başladı. 
Bu hal bir buçuk aaat sürdü. Bu şid
detli yağmurlar neticesinde şehirin 

garp cenubu istikametindeki yokuı 
batından korkunç sel dalgaları yürü
dü. İleridenberi normal selleri önliye
bilen şehir içindeki sel kanallarının 
istiap haddini bir kaç misli aşacak ka· 
dar bir büyüklük kesbeden seller 
Sultanbağı deresi boyunca evleri bah
çeleri bastı. Buralardan getirdiği en· 
kazla Şengül ve Pekmez pazarı köp
rülerini tıkadı. Buralardan taşan su
lar bir koldan itfaiye meydanına bir 
koldan Pekmez pazarı çarıısı ve Ce
malettin mahallesi semtlerini mecra 
boyunca ve mecrayı doldurarak inen 
sular Balıklı, Meydan, Bolatbey ma • 
hallelcrine yayıldı. Bu semtlerde 
mevcut bütün dükkan, han ve evlere 
uğrayan sel buralarda haylı tahribat 
yaptı. Bazı ev eşyalariyle han ve dük
kanlardaki ticari eşyaya zarar verdi. 
Nüfusca zayiat yoktur. Malca zarar 
henüz tespit edilememiş ise de 100 -
150 bin lira raddesinde tahmin edil -
mektedir. Yağmur ve sel esnasında 
fasılasız denecek bir şekilde devam e
den şimıek ve yıldırımlar korku ve 
heyecanı arttırıyordu. Şehir içinde 
bir eve yıldırım düşerek o semt elek
triklerini söndürdü. Selin devamı 
müddetince belediye zabıtasiyle itfai
ye teşkilatı, polis ve jandarmamız mal 
ve can kurtarılması hususunda çok 
çalışmış ve bunlar arasında hassaten 
takdire değer fedakarlıklar gösteren
ler olmuştur. Sel diner dinmez bele
diyece tedarik edilen amele grupları 
muhtelif semtlere dağıtılarak sele uğ
rayan cadde ve binaların temizlenme
sine yıkılan yerlerin onarılmasına, 

çay mecralarının açılmasına batlan -
mııtır. Bu yıl biribirini müteakip ~e
len ve biri diierinden fula bir tlddet 
ve vUaat g6steren sel fellketlerf gös
termittlr ki bu şehirde mevcut sel ka
nal ve mecraları bu afet ve felaketleri 
önlmeğe kafi değildir. Sellerin taşıp 
yayılmaıı.ından tamamen kurtulmak 
için bir taraftan melleri k...._. oJınm 
tehir dıtına akıtacak yeni kanallar 
açmağa bir yandan da mevcut ıehir i
çi mecralarının kenarlarına yeni ıet· 
ler eklemeğe ihtiyaç vardır. 

, Kazalar 

Muhtelif elektrik 
teçhizatı ahnacak 
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Devlet Orman iş. 
Zayi - İstanbul İthalat gümrüğün

den aldığım 433 parçanın teıkil ettiği 
17144 kilo ıu borusuna ait 938 teşri
ni,ani tarihli ve 364829 numaralı mak-
buz senedini zayi ettim. Yenisini ala

Sa tı hk çam tomruğu cağımdan hükmü kalmadığını ilan e-
Devlet Orman lıletmeai Karabük _d_er_i_z_. _s_e_ba_t_A_n_ba_r_ı _____ 3_1_67 

Revir Amirliiinden : 
1 - Karabükte köprü batında istif

te mevcut (1099) adet muadili (636) 
metre mikap (221) desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca ha! kesme 
payları mevcut kabukları aoyulmuı o 
lup hacim kabukauz orta kutur üze -
rinden hesaplanmıştır. 

Zayi - 193S senesi Kabataı idadi • 
sinden aldığım ıehadetnamemi zayi 
ettim yenisini çıkartacağımdan eski • 
sinin hükmü olmadığı ilin olunur. 

(3164) İbrahim Fermen 

Ankara Valiligi 

3 - Tomruklara ait satıı tartname-
si Ankarada orman umum müdürlü. Okul tômir ettirilecek 
ğünde Ankara, İstanbul orman çevir-
ge müdürlüklerinde ve Karabükte dev Ankara Valiliiinden : 
let orman işletmeai revir amirliğinde 1 
görülebilir. Ankara mekez Mimarkemal, Çanka-

4 - Tomrukların muhammen bedeli ya ilk okullarının tamiri (989) lira 
(13) lira (65) kuruştur. (S4~ kuruı ketif bedeli üzerinde~ aç~k 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat eksıltmeye konulmuştur. İstekhlerın 
pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat (IS ~rtn:mıey.i g~rmek üz~se her -~ü.n kül
de) Karabükteki revir merkezine mü- tur dırektörlüğUne ve ıhale gunil olan 
racaatları (6550/4051) 14012 31. VIll, 1939 perıembe günü saat ıs 

de ve % 7,S muvakkat teminat akçesi-

Sahhk ~m tomruğu 

Devlet Orman lıletmeai Kara· 
bük Revir Amirliiinden ı 

ni hususi muhasebe veznesine yatıra
rak vilayet daimi encümenine müraca-
atları. (3840) 13803 

Okul • 
ınşası 1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın • 

dan Eıki pazar istasyonunda istifte 
mevcut 679 adet muadill 528 metre Ankara Valiliğinden : 

mikap 468 deıimetr~ mikap çam tom- Mamakta yapılacak olan ilç sınıflı 
ruğu açık arttırma ıle satılacaktır. ilk okul in tı 4.Sl.5J39 · teıi Ü· 

2 - Tomrukların aynca bqke.me . f8& .pazar g 
paylan mevcut •e kabuklan eoyul • nü ... t on bette lhalesı yapılmak ii· 
muı olup hacim orta kutur lUerinden zere kapalı sarf usuliyle elı:siltmeye 
hesaplanmıştır. konulmuıtur. 

3 - Tomruklara ait sattı ıartname- Keşif bedeli (14454) lira (87) ku· 
si Ankarada orman umum mUdürlü _ ruıtur. 
...... A ' a. leıaıılıllll .._ py1r- Muvakkat teminatı (1084) lira (12) 
ge müdOrlUklerfyle KarabUlr deYlet kanattur. 
orman itletmeli revir amirliğinde gö- İstekliler teklif mektuplarını, mu • 
rülebilir. vakkat teminat mektubu veya mak • 

4 - Tomrukların muhammen bede- buzu ticaret odaaı vesikası ve ekailt-
li 13 lira 6S kuruıtur. menin yapılacağı gününden en u 8 

5 - İsteklilerin % 7 ,S muvakkat gün evel vilayet makamına istida ile 
pey akçesiyle 2. 9. 939 giinU saat ıı müracaat edilerek bu ite ait olmak il· 
de Karabükteki revir merkezine mü • zere alacakları ehliyet vesikalariyle 
racaatları. (6393/3924) 13940 birlikte sözü geçen günde saat 14 de 

kadar vilayet encümen reisliğine ver-
meleri. Salıhk köknar lomruıu 

Buna ait ketif ve f8rtnameyi her 
Devlet Orman lıletmeıi Kara- ıün nafıa müdürlüiünde görebilecek-

bük Revir Amirliiinden : leri. (3939) 13902 
Düace Belediyeainden : 1 - Karabilkte köpril bqında iıtif- --------------

8. 8. 939 tarihinde kapalı zarf uıu. te mevcut (1000) adet muadili (447) 
liyle yapılan eksiltmesinde verilen fi- metre mikip (542) desimetre miklp 
yatlar haddi llyıkında eörülmiyen köknar tomruiu açık artırma ile aatı
hidro • elektrik santral tesisatına ait lacaktır. 
aıağıdaki teçhizat bir ay içinde puar- 2 - Tomrukların ayrıca baı kesme 
lıkla alınacaktır. payları mevcut ve kabukları soyul -

1 - (7150) liralık keıifli türbin ve muı olup hacim kabuksuz orta kutur 
cebri boru ve teferruatı. üzerinden hesaplanmııtır. 

Boş Vekôlet 

Münhal memuriyetlerin 
imtihan günü 

2 - (10427) lira keşifli elternatör, 3 - Tomruklara ait satıı prtname-
tablo, santral muhavvilesi, ıehir yer si Ankarada orman umum müdürlü. Baıvekalet Beden Terbiyesi Ge-
altı kablosu ve teferruatı. ğilnde Ankara, latanbul orman çevir- nel Direktörlüiünden : 

3 - (27554,64) lira bedeli keşifli ge müdürlüklerinde ve KarabUkte dev Genel direktörlüğümüz kadrosunda 
yüksek tevettürlü havai hatla alçak te let orman itletmeal revir amirliklerin- münhal bulunan memuriyetler için A
vettü~lü tehir ıebekesi. de görülebilir. gustosun 28 ci pazartesi günü saat ıs 

Talıpler bu itlerin cümlesi için tek 4 - Tomrukların muhammen bede- de imtihan yapılacaktır. 
lif ~erebilecekleri gibi ayn ayrı da li (12) lira (50) kuruıtur. Taliplerin tahsillerine ait veaikala
teklıf verebilirler. Eksiltme ıartna - 5 - İsteklilerin % 7t5 muvakkat riyle birlikte Yeniıehir İzmir cadde. 
mesi, proje ıartnamesi ve fenni şart- pey akçeaiyle 6. 9. 939 günü saat 14 sinde 21 numaralı binanın üst katın • 
name ve evrakı mütef erriası beş lira de Karabilktelri revir merkezine mü • da Zat işleri müdilrlUğüne müracaat· 
mukabilinde Düzce belediyesinden ve racaatları. (6559/4045) 14007 lar. (14030) 
lıtanbul - Galatada Assiküriziyon ha
nında elektrik mühendisi Hasan Ha -
let Iııkpınar'dan alınabilir. 

Taliplerin kanuni vesaiki haiz ola
rak ihale günü olan 7 eylül 939 per -
ıembe günü saat 16 da belediye encü
meninde hazır bulunmaları ilan olu -
nur. (14029) 

Muhtelif kereste ıhnıcak 
Akyazı Aı. Kereste Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
Akyazı askeri kereste fabrikası ih

tiyacı için a§lğıda clnı ve miktarı ya
zılı keresteler mubayaa edilecektir. 
31 ağustoı 939 pertembe günü sat 14 
de Adapazannda aakert yollama dal -
resinde pazarlığı yapılacaktır. İstek
liler muayyen günde komisyon mah -
ıuıuna ve prtnameainl görmek iste -
yenlerin de yollama dairesine müra -
caatları (6S60/4052) 

Miktarı 
Metre mikap 

114 
150 
ao 

Clnıi 

Ihlamur kalası 
Karaai•s kaluı 
Ditbudak dört köp 

(1401Ş) 

Lokanta ve Gazinoların 
nazarı dikkatine 

Fabrikaauzm BAŞKURT markalı yerli 
mamulitmu:u ıörmeden: ÇAT AL, KA.. 
ŞIK ve BIÇAK talumlanm alınayımz. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile 
A't'l'Upanmkinden daha yüksek ve hem 
ete fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara 1&bf merkezi: Niyazi Kınmman ve Ortalı Anaf ar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2929 

.:!11111111111111111 istınbul Amerikan kollejl 1111111111111111~ - -- -- -- ----------- KIZ K 1 S M 1 - -- --------
§ Kız bmında LeyU yer kalmamııbr. Liae ihzari ıınıfı için 
5 de kayıt bpanm•ftır. Müdüriyet - -
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111Fr 



ı.· -,. ·. ..- •.• '" "ı·· ~ ,,_. .•, ... _ . ·,· . 
. - 'Askeri. . Fabdkalcfr~, 

... ı.' • . .... ~ .. .;,.. ... },.. : :. " 

819 fakım yazhk erat elbisesi 
yapflnlacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (S733) 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 vcsaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a· 
lakadar tüccardan olduklarına dair ti· 
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(3905) 13858 

Müteahhit nam ve hesabına 

2 fon grafit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

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

1 
çamaşır Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 4-9-1939 pazartesi günü saat 15 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (132) lira(94) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin • 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikaa. 
siyle mezkfir gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3906) 13859 

1313 erat fotini 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6171) lira 
(lO) kuruş olan 1313 çift erat fotini 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 5-9-
?39 salı günü saat 15 te kapalı zarfla 
ıhale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 462) lira (84) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarall kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkta. 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika . 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo. 
na müracaatları. (3907) 13860 

Müteahhit nam ve hesabına 

· Fakülteler . 

Mobilya yaptrnlacak 
Ankara Dil ve Tarih. Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yeni binası için 

yaptırılacak muhtelif cinste mobilye
nin kapalı zarf usuliylc münakasası 
keşif bedelleri değiştirilerek tekrar 
münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bedeli 57463 lira 
90 kuruştur. 

C - İstekliler fenni şartname ve 
resimleri almak için Ankara mektep· 
Ier muhasebeciliğinc 25 lira yatıra

caklar ve alacakları makbuzla fakül-
tc hesap memurluğuna müracaat ede
ceklerdir. 

Ç - % 7,S muvakkat teminat bede
li 4309 lira 79 kuruştur. 

D - İhale 8. 9. 1939 cuma günü sa
at 16 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihaleden bir saat eveline 
kadar mezkftr muhasebecilik veznesi
ne teslim edilmi~ bulunması lazımdır. 

(4014) (14001) 

Levazım Amirliği . 

Yulaf ah nacak 

başkanlığına verecek ve yahut gönde· 
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veya gönderilen mektuplar alınmıya
caktır. Saat ayarı tümen daire saati 
ile yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. ci maddesine uy
gun olmıyan mektupların sahipleri 
eksiltmiye iştirak edemiyeceklerdir. 

(3637) 13609 

129.000 kilo un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Fethiye kıtaatının ihtiyacı olan 

(129.000) kilo un kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul Ankara Lv. 
amirlikleri Sa. komisyonluklarında • 
dır. İstekliler şartnameyi komisyon • 
larda okuyabilirler. 

3 - İşbu (129.000) kilo unun mu • 
hammen tutarı (193SO) liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde beş 
fazlası da dahil olduğu halde ilk tc· 
minatı (1450) lira 2S kuruştur. 

5 - Eksiltme 4. 9. 939 tarihine te -
sadüf eden pazartesi günü saat 16.30 
da İspartada tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 4. 9. 939 pazartesi gü 
nü saat 15.30 a kadar teklif mektupla
rını İsparta tümen Sa. komisyonu 
başkanlığına verecek veya göndere • 
ceklerdir. Bu saattan sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın • 

Ankara Levazım Amirliği Satın mıyacaktır. Saat ayarı tümen daire sa 
Alma Komisyonundan : atiyle yapılacaktır. 

1 E · · ~ 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle • - rzıncan garnızonunun agus - . . . 
tos başından temmuz sonuna kadar ih rıne ve bılhassa 32. mad~esın~ uy~n 

on fon boh(ahk Sa( ahnacak tiyacı olan 120,000 kilo yulaf 6 kuruş oımıy~n _mektu~ı~rın_ sahıpl~rı eksılt· 
Askeri Fabnkalar Umum Mü- 61 santimden pahalı görülmüştür. Ka- meye ıştırak cttırılmıyecektır. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- palı zarfla eksiltmesi 9 Eyl. 939 cu • (3824) 13780 
misyonundan : marte.si günü saat 11 ~e Erzincanda un ah nacak 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira askerı satın alma komısyonund yapı • 
olan 10 ton Bohçalık saç Askeri Fab- lacaktır. 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 2 - Muhammen bedeli 52920 lira ilk 
tın alma komisyonunca 8. 9. 1939 cu· teminatı 3896 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Antalya kıtaatının senelik ih· 
tiyacı olan 538.000 kilo unu kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

Teslim yeri Miktarı Tutarı İlk teminat 
Kilo Lira. K. Lira. K. İhale saati 

Babaeski P. A. 1040000 9360 oo 710 oo ıs 
Pınarhisar Top. A. 770000 5775 00 433 00 16 

1 - Vize tümen birliklerinin senelik odun ihtiyacı .yukarda gösteril 
şekilde münakasaya konmuştur. Eksiltmesinin 10-8-939 perşembe günü 
pılacağı ilan edilmiş ise de talip çıkmadığından 4.9.939 gününe bırakıl 
tır. 

2 - Teslim mahalli miktarı tutarı muvakkat teminatı, ihale tarihi i 
saati yukarda gösterilmiştir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinden bir saat evci teklif mekt 
larını Vizede Tümen satınalma komisyon reisliğine vermeleri. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek isti yenlerin mesai gün ve saatleri 
meçkur komisyona müracaatları. (38S9) 13846 

Muhtelif gıda malzemesi ahnaco 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan crzakın cins, rn 

tarı, muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminatı, ihalenin 
vi, tarihi, günü ve saati aşağıda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol Belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon Lv. Md. her gün görülebilir. 
4 - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplar 

2490 sayılı kanundaki vcsaikle beraber ihale saatinden evel Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (3825) 13782 

Muvakkat Mu ham. 
Saati Günü Tarihi Nevi teminatı Tutarı Miktarı Cinsi 

15 P. ertesi 4-9-939 K. zarf 5467 00 72900 540000 Un 
15,30 " " " " Açık 459 00 612 72000 Bulgur 
16 .. " .. " 405 00 S400 36000 K. fasul 
16,30 " ,, 

" " 
,, 176 00 2352 9600 Pirinç 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda miktarı yazılı iki kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksil 

meye konulmuştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü Tuğay satınalma konıi 
yonunda ve hizalarında yazılı saatte yapılacaktır. ma günü saat ıs te pazarlıkla ihale e· 3 - Şartname ve evsafı kolordu • 

dilecektir. Şartname parasız olarak nun tekmil garnizonlarında mevcut • 
komisyondan verilir. Taliplerin mu • tur ve aynıdır. Her yerde her gün gö- tur. 

Ha lu ve mendil ahnacak vakkat teminat olan (750) lira ve 2490 rülebilir. İsteklilere 263 kuruş muka- 2 - Şartnamesi İspartada tümen sa 
Askeri Fabriknlar Umum Mü- numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin- bilinde posta ile gönderilebilir. tın alma komisyonunda ve İstanbul, 

2 - Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar mar 
zatlarının komisyona verilmiş olması lazımdır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanuna tevfikan i 
raz etmeleri lazım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmaları ilan ol dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- deki vesaikle komisyoncu olmadıkla- 4 - Teklif mektupları eksiltme sa- Ankara Lv. amirlikleri satın alma ko-

misyonundan : nna v! bu işle alakadar tüccardan ol· atinden bir saat evel komisyon baş • misyonlarındadır. İstekliler şartna • nur. (4069) 14020 

1715 adet Havlu duklarına dair ticaret odası vesikasiy· kanlığına verilmiş veya posta ile ay • meyi komisyonlarda okuyabilirler. 
le mezkur gün ve saatte komisyona nı saatte komisyonda buludurulmuş 3 - İşbu 538.000 kilo unun muham-

Muhammen Muhammen İlk T. İhale 
Cinsi Miktarı 

2666 adet mendil men tutarı S9.180 liradır. 
Tahmin edilen bedeli (946) lira (83) müracaatları. (4057) 14014 olacaktır. (4073) 14023 

Fiyatı Tuatrı Lr. Kr. nevi gün sa 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
kuruş olan 1715 adet havlu ile 2666 y ı f f k 
adet mendil Askeri Fabrikalar umum Domuz derı'sı' ve tutkal alınacak u a a 1 naca beş miktar fazlası da dahil olduğu için un. 

halde ilk teminatı 4209 liradır. Kilis dağ alayı 

Akbcz Hd. 
165000 

18150 Lr. 
11 Kr. 

37070 " 

1361 2S Kapalı 11-9-9 
zarf saat 1 

11-9-93 
müdürlüğü merkez satın alma komis· Askeri Fabrikalar Umum Mü- Ankara Levazım Amirliği Satın S - Eksiltme 28. 8. 939 tarihine te· için un 337000 
yonunca 4· 9· 1939 pazartesi günü sa • dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Alma Komisyonundan : sadüf eden pazartesi günü saat 16,30 ------------

1
-
1--"----------------1 

2780 2S " 

at 16 da açık eksiltme ile ihale edile- misyonundan : 1 - Sivas garnizonu senelik 360.000 da İspartada tümen satın !'ima komis 
cektir. Şartname parasız olarak ko - 200 K D d l • '-"\ \- r '-- 1 rı ,_ ·ı • v.: L 1 1 • 'l ' Tal " 1 . k g. omuz er Sı. ıu • yv. .._ _pa .. a&J'T " '"'"'"' t .... •y• "'" ~---.ı- 7 -r·~---"h·• .w ""' oır • '" • • • ' 
mısyondan verı ır. ıp erın muva • v ı t 6 + t kl"l · 28 8 939 t · 
k 

. t 1 (7l) 1. (2) k 25 Kg. Bunu yapıştırmaga mahsus nu muş ur. - ıs e ı erın · · pazar esı Ankara Levazım Amirliği Satın A k L A . 
1
._. S t 

at temına o an ıra uruş tutkal. 2 - Muhammen bedeli 21600 ve mu günü saat 15,30 a kadar teklif mek. Alma Komisyonundan : n ara evazım mır ıgı a ı 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad kk · d 1620 l' d ı İ ·· t ı k Alma Komisyonundan : 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
madıklarına ve bu işle alakadar tüc • 
cardan olduklarına dair ticaret odası 

vesikasiyle mezkfir gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

(3903) 138S6 

8 adet fireze tezgôhı 

at.nacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

dürlüğü Merkez Sahn Alma Ko· 
misyonundan : 

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

Yün ve pamult (orap almaca 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

1198 Çift yün çorap 
1328 Çift pamuk çorap. 

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

(3904) 13857 

1418 takım erat (ama~m 
ah nacak 

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

1418 takım (takım: bir don ve bir 
,. mlekten ibarettir). Erat çamaşırı 
,1 nacak. 

Tahmin edilen bedeli (1772) lira 50 
kuruş olan yukarda yazılı 1418 takım 

Tahmin edilen bedeli (1025) lira o- va at temınatı a ıra ır. tup arını sparta tumen sa ın a ma 0 1 - Ankara kimya taburu için 3000 
1 

E . . 
1 

Te 
1 · "k ı k d ı 3' - 11 Eyl. 939 pazartesi günü sa- misyonu başkanlıgvına verecek veya • k'l k 1 k - rzıncan garnızonunun an cıns ve mı tar arı yu arı a yazı ı ı o uru ot pazarlıkla stın a ınaca - . b d 1 .. 1 940 k d 
malzeme Askeri Fabrikalar umum mü at 15 de tümen komutanlık binasında- hut göndereceklerdir. Bu saatten son t rın aşın an ey u sonuna a 

d .. ı · · -·· k 1 k · ki komisyonda yapılacaktır. ra verilen veya gönderilen mektuplar ır2. İ kl"l . S 8 939 .. ihtiyacı olan 720.000 kilo fabrika un ur ugu mer ez satın a ma omısyo • - ste ı erın 2 . . cuma gu- k f . k 
·· ·· 14 30 4 - Şartnamesi her gün komisyon- alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen dai- .. 10 d . 1 • 1 b" l"k apalı zar la eksıltmcye onulmuş nunca 8. 9. 1939 cuma gunu saat , nu saat a tcmınat arıy c ır ı te t 

da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna da görülebilir. İstekliler kanunun 2. resi saatiyle yapılacaktır. Ankara Lv. amir~iği satın alma komis u~. - Muhammen bedeli 104,400 1 
me prasız olarak komisyondan verilir. ve üçUncü maddelerinde yazılı vesi • 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle • yonuna gelmelerı. (4076) 14026 "Ik t . t 

6470 
r d 

Taliplerin muvakkat teminat olan (76) katarla ilk teminat mektuplarını ve rine ve bilhassa 32. inci maddesine ra 1 cmına ı ıra ır. 
· ) k ı k teklif mektuplarını hamil olan zarfı uygun olmıyan mektupların sahipleri H d • • t 1 k 3 - Eksiltmesi 8. Eyi. 939 cuma g Iıra (88 uruş ve 2490 numara ı a • ayvan erısı sa 1 aca~ 

nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik- yine kanunun 32. ve 33. üncü madde • eksiltmeye iştirak ettirilmiyecekler - nü saat 16 da Erzincanda askeri satı 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş· lerindcki sarahat dahilinde tertip e· dir. (3638) 13610 Ankara Levazım Amirliği Satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
le alakadar tüccardan odluklarına da· derek ihale gününden bir saat evel S d .., 1 k Alma Komisyonundan : 4 -:-" Şart~ame ve evsfı kolordunu 
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur komisyona vermiş bulunacaklardır. a eya Q 1 a 1 na Ca 1 _ İki adet ölmüş hayvan derisi tekmdıl gHarnızonldarı~da ~cvc~t~·~\ ~ 

.. k . .. aatl Postada gecikmeler mazeret kabul et· Ankara Levazım Amirlig-i Satm pazarl kla arttıma suretiyle sat 1 k· aynı ır. er yer e er gun goru e ı 
gun ve saatte omısyona murac a (4068) 14019 t r ı ı aca lir. İsteyenlere 522 kuruş mukabilind 
rı. (4058) 14015 mez. Alma Komisyonundan : ı . 

A 1 k 1 İ · ·· t hk k" b" 2 Talı"plerin 25 8 939 c .. satın alma komisyonundan gönderil - zmır mus a em mev ı ır · - · · uma gu • b"l k. rpQ a 1 n Q CQ tiklerinin 50400 kilo sadeyağı ihtiya· nü saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa- ı Sece ~\n k l k .
1 5 Ton Difenilüretan Ankara Levazım Amirliği SatDl cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon tın alma komisyonuna gelmeleri. . ~ :. 1 me tut karı ~ sı tm~ s 

Alma Komisyonundan : muştur. (4077) 14027 :tını ~n ır s~~t ~ve omısyon ·ı aş 
1 - Sivas garnizonu senelik 300.000 2 - İhalesi 26. 8. 939 cumartesi gü- J I an ıgına vcrı. mış veya posta ı e a .. . . 550 on yu af al k nı saatte komısyonda bulundurulmu 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- kilo arpa kapalı zarfla cskiltmcye ko- nu saat. ı~_?e İzmırde kışla~a İzmır lnaCa olacaktır. (4074) 14024 

alınacak 

dürıu· i'Yu" Mel"kez Satın Alma Ko- nulmuştur. Lv. amırlıgı satın alma komısyonun. k L 
b An ara evazını Amirliği Satın 

misyonundan : 2 - Muhammen bedeli 13SOO ve mu da yapılacaktır. Alma Komisyonundan : Bakır sahan alınacak 
Tahmin edilen bedeli (lO.OOO) lira vakkat teminatı 1012/ 5 liradır. 3 - Tahmin edilen tutarı 47880 li · 1 _ ~d.rcmit ve Ayvalık garnizonu 

olan 5 ton Difcnilu .. retan Askerı· Fab - 3 - 12 Eyl. 939 salı günü saat 15 de radır. }"kl l'k Ankara Levazım Amirlig-i Satın · d k bir ı crının sene ı ihtiyacı olan 550 
rikalar umum müdu'"rlu··g-u·· merkez sa- tümen komutnlık bınasın a yapılaca 4 - Teminatı muvakkata akçesi 1 f k ·ıt Alma Komisyonundan : ton yu a c sı meye konulmuştur. 
tın alma komisyonunca ı. 9. 939 cuma tır. . .. . 3591 liradır. 2 - Muhammen bedeli 247 SO lira_ 100,000 adet bakır sahan alınacak 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edi- 4 -:: -~art_n~mesı he: gun komısyon- 5 - Şartnamesi her gün komisyon- dır. tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 9. 93 
lecektir. Bu malzeme evelce ila-n edı'. da gorulebılır. İsteklıler kanunun 2· da görülebilir. 3 M k pazartesi günü saat 15 de Tophaned - uva at teminatı 1856 lira 25 
len evsafta olacak ve bedeli serbest dö ve üçüncü maddelerinde yazılı vesi - 6 - İstekliler ticaret odasında ka - Kuruştur. amirlik satın alma komisyonunda ya 
vizle ödenecektir. Şartname parasız kala;ıa ilk teminat me~tuplarını ve yıtlı olduklarına dair vesika göster. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle pılacaktır. 
olarak komisyondan verilir. Taliple - teklıf mektuplarını havı olan zarfı mek mecburiyetindedirler. 11 9 939 Tahmin bedeli 24000 lira ilk temi 

· k · dd ı · .· .. pazartesi günü saat 16 da Ed r "n muvakkat teminat olan (750) lira yıne anunun 32. ve 33. üncü ma e. 7 - Eksiltmeye iştirak edecek er natı 1800 liradır. 
ı 1 · d k" h d h'l" d · d rcmıt tum satın alma komisyonunda ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad crın e. ı sara .. a~ a 1 ı~ e tcrtıp c - 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü ma . - 1 k 

d 1 • d k' vesaiklc komisyoncu ol • derck ıhale gununden bır saat evci desinde ve şartnamesinde yazılı vesı· yapı aca t!r. Teklif mektupları saat 
e erın e ı k · · b l kl d 1 rı 16 da komısyona teslim cdilmi• olacak 

madıklarına ve bu işle alakadar tüc • omısyona _vermış u unaca ar ır. kalarla teminat ve teklif mektup a - tır. lf 

d lduklarına dair ticaret odası Postada gecıkmeler mazeret kabul et- nı ihale saatinden en az bir saat evci 5 Ş 
car an .0 

_ .• (4070) 14021 ı d r -.. a. rtnameyi görmek isteyenler 
k 1 k - aatt ko mez. komisyona vermiş bulunacak ar ı · h 

Şartname ve nümun~si komisyond 
görülür. İsteklilerin kanuni vcsikala 
riyle beraber teklif mektuplarını iha 
le satindcn bir saat evel komisyon 
vermeleri. (4043) 1400 vesi asıy e mcz ur gun ve s e - er gun ış saatinde komisyona müra. 

. .. tl s ..., . 1 k (3702) 13663 
mısyona muracaa arı. ıgrr etı a ınaca caat etsinler. (4072) 14022 Kuru ot 

(4059) 14016 1260 fon kuru of alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın fa b 'k 1 k ah nacak 
1150 Adet oksijen 

tüpü allnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4887) lira 
(50) kuruş olan 1150 adet Oksijen tÜ· 
pü Askeri Fabriklar umum müdürlü· 
ğü merkez satın alma komisyonunca 
8. 9. 939 cuma günü saat lS,30 da pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyonda verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan (366) 
lira (S7) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da· 
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(4060) 14017 

Al K • 1·-· satm n o unu a ınaca ma omisyonundan : Ankara Levazım Amır ıgı Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 1 - Antalyadaki kıtaatın senelik Alma Komisyonundan : . 

ihtiyacı olan 118400 kilo sığır eti ka- ı Eylül başından Ağ. ni~aye~~e ka 
palı zarf usuliylc eksiltmiyc konul· dar ihtiyaç olan Karakösenın ( ) ve 

t - kuru otu kapa-muş ur. Kagızmanın (600) ton 
2 - Şartnamesi Ispartada tümen 1ı zarfla eksiltmeye çıkarılmı~tır. . 

satın alma komisyonunda ve İstanbul, 2 _ Karakösc otunun t~hmın ~dı • 
Ankara LV. amirlikleri satın alma len bedeli (181SO) lira ve tik ytemınatı 
komisyonlarındadır. İstekliler şartna- (1361) lira 25 kuruştur. Kagı~manın 
meyi komisyonlarda okuyabilirler. tahmin edilen bedeli (15000) lıra ve 

3 - Işbu 118400 kilo sığır etinin ilk teminatı (112S) liradır. .. 
muhammen tutarı 20128 liradır. 3 _ Eksiltmesi ı. 9. 939 cuma gunü 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 mik- saat on altıda Karalcösede Sa. Al. Ko. 
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk da yapılacaktır. 
teminatı 1509 lira 60 kuruştur. 4 _ Şartnamesi ve evsafı kolordu • 

S - Eksiltme 2S.8.939 tarihine tc· nun tekmil garnizonlarında ~cvcut ve 
aynıdır. Her yerde ve her gun görü • sadüf eden cuma giinü saat 16 da Is

partada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 2S.8.939 cuma günü 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını İs· 
parta tUmen satın alma komisyonu 

le bilir. 
5 _ Teklif ınekt~pları eksiltme sa-

tinden bir saat cvehne kadar komisyo
na verilmiş olacak!l{. 

(3749) 13749 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alnıa Komisyonundan : 
. 1 - Plümer garnizonunun 1. teş • 
rın başından temmuz; 940 sonuna ka -
dar ihtiyacı olan 13S,OOO kilo fabrika 
unu kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 21.600 lira 
ilk teminatı 1620 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8 Eyl. 939 cuma gü
nü saat 11 de Erzincan'da askeri sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur. Ve 
aynıdır. Her yerde her gün görülebi -
lir. 

1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih· 
ti yacı olan 830.000 kilo kuru otun 17. 
8. 939 günü yapılan kapalı zarfla ck
silmesindc talip çıkmadığından 17. 
8. 939 perşembe gününden itibaren bir 
ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - İlk pazarlık 29. 8. 939 salı günil 
saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konyada ve İstan
bul, Ankara Lv. amirlikleri satın al -
mama komisyonundadır. istekliler 
şartnameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 29880 lira -
dır. 

5 - İlk teminatı 2801 lira 2S ku -
S - Teklif mektupları eksiltme sa· ruştur. 

tinden bir saat evci komisyon başkan· 6 - İsteklilerin 29. 8. 939 salı günü 
lığına vermiş veya posta ile aynı sa • saat 10 da Konyada Lv. amirliği satın 
atte komisyonda bulundurulmuş ola • alma komisyonunda bulunmaları. 
caktır. (407S) 14025 (4022) 14000 



24. 8. 1939 

F - Şose ve köprüler fenni şartna 
mesi, 

G - Proje, 
H - İstiyenler bn işe ait şartname 

ve evrakını bir lira mukabilinde Tun
bir adet dizel motörü ahnacak celi nafıa müdürlüğünden satın ala

bilirler. 
G. Antep Belediyesinden : 3 .:_ Eksiltme ı. 9. 939 cuma günü 

1 - Eksiltmeye konulan motör: saat 15 te Tunceli nafıa müdürlüğü 
elektrik santralına ilave edilecek binasında kapalı zarf usuliyle yapıla 
550 - 600 efektif beygir takatında di- caktır. 
~el matör~ olup muhammen bedeli 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-
32.900,. lıradır. teklinin 1336.13 lira muvakkat temi -
2 - Eksiltme 22. 9. 939 cuma günü· nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

saat 15 te belediye salonunda kapalı haiz olup göstermesi lazımdır. 
zarf usuliyle yapılacaktır. A - İhaleden en az 8 gün evel 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna Tunceli vilayetine müracaatla bu işe 
ınüteferd evrak "165" kuruş bedel mu girebilmek için alınmış ehliyet vesi
kabilinde Gaziantep belediyesinden kası, 
alınabilir. B - Bu seneye ait ticaret odası ve· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için sikası. 
"2467" lira "50" kuruş muvakkat temi 5 - Teklifler üçüncü maddede ya
nat verilmesi ve kanunun tayin ettiği zılı saatten bir saat eveline kadar Tun 
vesikaların gönderilmesi lazımdır. celi nafıa dairesindeki eksiltme ko -

5 - İsteklilerin teklif mektupları misyonu reisliğinde makbuz mukabi· 
2 inci maddede yazılı saatten bir saat linde teslim edilecektir. Posta ile gön 
eveline kadar belediye reisliğine il - derilecek mektupların nihayet üçüncü 
mühaber mukabilinde verilecek ve pos maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
tada olacak gecikmeler kabul edilmi • ması ve arttırma ve eksiltme ihale 
Yecektir. (5997 /3687) 13651 kanununa uygun olarak mühür mu -

mu ile iyice kapatılmış olması ıa · 
Apartman inşa ettirileck zımdır. Postada olacak gecikmeler 

Müdürlüğün- kabul edilmez. (13978) Adana Vakıflar 

den: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanad'a Abidin paşa cadde -

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

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

3 - Keşif bedeli 47446 lira 74 ku · 
ruştur. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun
lardır: 

A - Fenni şartname 
B - Mukavele proje.si ve projeye 

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

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

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

7 - Eksiltmeye gireceklerin 3558 
lira 50 kuru§ teminat vermeleri ve a
,ağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 
::s--•••41!!' 

A - 1939 yılına ait ticaret odası ve-
ıikası. 

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

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşa~t. ~ü 
hendisi olması veya bunlardan hırı ıle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri şarttır. 

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

(3853) 13811 

Elektrik tesisatı ve el 

asansörü ahnacak 
Çankırı Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 

15 gün müddetle açık eksiltmeye ku 
nulup 19. 8.'939 cumartesi günü saat 
11 de ihale eclileceği (2236) lira (38) 
kuruş bedel keşifli memleket hasta -
nesinin elektrik tesisatı ve el asan • 
sörüne mezkur gün ve saatte talip çık 
matlığından artırma ve eksiltme ve İ· 

hale kanununun 43 üncü maddesine 
tevfikan yine eski keşif ve şartname
leri dairesinde 29. 8. 939 salı günü sa
at on birde ihale edilmek üzere açık 

eksiltme müddeti on gün uzatılmış -
tır. 

İstekliler bu işe ait evrakı daimi en 
cümeninde görebilirler. 

İstenilen 126 lira muvakkat temi -
natlariyle ve kanuni evrak müsbitele
riyle birlikte ihale gün ve saatinde 
encümen odasına gelmeleri ilan olu -
nur. (14028) 

ULUS 

Bah(eler memuru ahnacak 
Samsun Belediyesinden : 

75 lira aylıklı bir bahçeler ve fidan
lıklar memuru alınacaktır. 

İsteklilerin ziraat mektebi diploma
sı bulunduğu yerlere ait bonservis 
vesair evrakları ve bilhassa çiçekçilik 
te bilgili olduğuna dair vesika ve boy 
fotograflı istida ile belediyemize mü
racaatları (6538/4050) 14011 

lipler dilekçelerinde hangi fakülteye 
kayıt olmak istediklerini bildirmeli -
dir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesin -
de pullanmamış olan ve yukarıdaki 

maddede yazılı evrak ilişiğinde olmı· 
yan dilekçeler muteber değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmak
ta birinci ve sekizinci maddede yazı
lı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasında pek iyi veya iyi dereceli ve 
fen kolundan olanlar tercih olunur. 

Milli Müdafaa V. 

İlôç ve sıhhi malzeme 

alınacak 
M. M. V. Satm Alma Komisyo -

nundan : 

XI - Veteriner Fakültesi tahsil 
müddeti bu seneden itibaren yeni ka

Gümüşane Vilayeti Daimi En- bul edilecek talebeye şamil olmak ü -
cümeninden : d. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
1 - 125 kalem ilaç ve sıhi malzeme 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. Muhammen bedeli 6535 lira olup 
ilk teminat miktarı 512 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 8. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

zere beş sene ır. 
1 - Eksiltmeye konulan iş 32 bin 

XII - Cevap isteyenler ayrıca pul 
152 lira 85 kuruş keşif bedelli Pir Ah-

göndermelidir. 
met Erzincan yolunda yapılacak 
12.50 açıklığında 4 betonarme köprü XIII - Baş vurma zamanı 15 ağus
ve dört metre açıklığında bir menfez tos 939 tarihinden eylülün 30 uncu 
17. 8. 939 gününden itibaren on beş günü akşamına kadardır. Bundan son
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle · raki müracaatlar kabul edilmez. 
eksiltmeye konulmuştur. (3705) 13757 

3 - Şarnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. Ve arzu edenler kop -
yasını alabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. ci:ı 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla 
rını ihale saatinden bir saat evelinı: 

kadar komisyona vermeleri. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele örneği 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
D - Şose ve köprüler fenni şartna-

mesi. 
E - Keşif cetveli ve tahlili fiyat 
F - Proje 
İstekliler bu şartnameleri ve evra

kı Gümüşhane daimi encümeninden 
bir lira yetmiş kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Bu işin ihalesi 7. Eyl. 939 tari
hine rastlıyan perşembe günü saat 14 
de daimi encümen huzurunda yapıla
caktır. 

4 - Bu işe girebilmek için taliple
rin 2411 lira 46 kuruş muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale gününden 8 gün 
evel Gümşhane valiliğine müracaatla 
alacakları ehliyet vesika1ariyle bera -
her 939 yılına ait ticaret odası vesika
sını ibraz etmeleri lazımdır. 

(6539/ 4047) 14008 

, . '. \ 

. ·.Enstitüf·er : :~' 

Ta!ebe kayat ve kabul ıartlan 

Ekmek olanacak 
Silifke Jandarma Okulu Arttır· 

ma ve Eksiltme Komisyonu Başkan 
lığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 210 bin 
kilo ekmektir. 

Tahmin bedeli 21525 lira olup mu · 
vakkat teminat miktarı 1614 lira 37 
kuruştur. 

(3795) 13742 

Mimar aranıyor 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
İzmirdeki tayyare alayında istih

dam edilmek üzere bir mimar alına
cak ve bu mimara yeni barem hüküm· 
!erine göre ücret verilecektir. 

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

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

Ka'o~ime!re ve etüv ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

3 _ Ekmek için konulacak unun ve misyonundan : 
ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salo -
nunda asılıdır. İsteyenlere bedelsiz ve 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
25 ağustos 1939 gününe rastlıyan cu
ma günü saat 10 da Silifke jandarma 
okulu binasında toplanan komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

rilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerden ka · 
nuni ikametgah ve ticaret odalarında 
kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara
nacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin muvak 
kat teminat için sandık makbuzu veya 
banka mektuplariyle teklif mektupla-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4520 lira olan bir adet kalorimetre 
teferrüatiyle iki adet Viyev etüvü a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 339 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitü- rını kanunun tarifatı dahilinde ve ka-

4 - Eksilemiye gireceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı belgeler ve 
bu gibi işlerle iştigal ettiklerine da
ir ticaret odasından alacakları vesi -
kalarla birlikte muayyen gün ve sa

atte M. M. V. satın alma komisyonun-

palı zarf içerisinde ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vermeleri ıa
zımdır. 

Bu saatten sonra verilecek mektup
ların kıymeti olmadığı ilan olunur. 

(6077/ 3686) 13650 da bulunmaları. ( 4032) 14002 

Muhtelif yem ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvanları için aşağıda yazılı 6 kalem yem 
lik maddeler kapalı zarf usuliyle satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Rektörlük bina
sında müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Teklif mektupları ihaleden bir saat evveline kadar komisyon reis

li ğinc verilmelidir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız aşrtname almak istiyenlcrin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (3682) 13647 

Cinsi Miktarı Muhammen fiyatı Tutarı Teminat 

Arpa 37000 Kilo 5,5 2046 
Kuru yonca 16500 ,, 8 1320 
Kuru ot 40500 .. 5 2025 449 
Yulaf 3000 .. 6,5 195 
Buğday 500 .. 6,5 32,5 
Saman 12000 ,, 3 360 

Makina yağı almacak 
• 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz için lüzumlu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı 

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

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

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

P. T. T. Levazım Müdürlüğün den : 

Muhammen Muvakkat Pazarlık 

Adet Nevi bedel teminat saati 

20000 Telsiz perföre bandr, 7800 585 15 
20000 

" ondülatör ,, 5600 420 16 

-tt-

Harita U. Md, 

Müteferrik inıaat yaptınla 
Harta Genel Direktörlüğün 

1 - Harta Gn. Drk. lüğünde 
cut mektep pavyonu kiremitl 
tepdili ve bazı müteferrik inşaat 
pılması işi açık eksiltme ile paz 
konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 6. Eylül 939 ça 
ba günü saat 11 de Cebecide 
Gn. Drk. lüğü binasında Sa. Al. 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif tutarı 
lira 24 kuruş. muvakkat temina 
lira 50 kuruş olup banka mektub 
ya maliye makbuzu kabul olunu 

4 - Taliplerin yazılı gün ve 
2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. c· 
delerinde istenilen vesaik ve te 
lariyle birlikte komisyona gel 

(3937) 13889 

'. -.. T--Opu .ve Kadostrc 

Mücellit ara nıyot 
Tapu ve Kadastro Umum 

dürlüğünden : 

Umum müdürlük mücellithan 
de ayda 60 ve 50 lira ücretli ik 
mücellit refikliği münhaldir. T 
rin askerliklerini yapmış olmala 
tır. İstekliler nüfus kağıdı, as 
vesikası, polisten musaddak hüs 
mazbatası, sıhat raporu ve müce 
sanatına vakıf olduğuna dair ve 
lariyle birlikte ağustos 939 nih 
ne kadar zat işleri müdürlüğün 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

(3957) 1 

. · D. Dem~ryollo ra 

Muhtelif tenvirat ampul 

ah nacak 
Dev]et Demiryolları Satın 

Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 24050 lira 
21 kalem muhtelif tenvirat amp 
10. 1939 cuma günü saat 15.30 
palı zarf usulü ile Ankarada id 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1 
liralık muvakkat teminat ile ka 
tayin ettiği vesikaları ve tekli 
aynı gün saat 14,30 a kadar ko 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A 
da malzeme dairesinden, Hayda 
da tesellüm ve sevk şefliğinden 
tı lacaktır. 

(3915) 

P. ··T. ve··T. Md. 
' 1 • 

Bina tômir ettirile 
Ankara P .T. T. Müdürlü 

den : 

ı - Ankarada Gölbaşında 

alıcı istasyonunda iki binanın 
açık olarak eksiltmeye çıkarıl 

2 - Ke§if bedeli 2381 lira 48 
olup muvakkat teminatı 178 lira 
ruştur. 

3 - Eksiltme 4. 9. 939 tarihin 
zartesi günü saat 15 de Ankar 
T. T. müdürlük odasında müt 
komisyon huzuriyle yapılacakt 

4 - Şartname ve teferruatı 
P. T. T. müdürlüğü kaleminde 
delsiz olarak verilir. 

5 - İsteklilerin 2490 No.lu a 
eksiltme ve ihale kanununda ya 
sikalardan başka bu işe girebil 
çin nafıa müdürlüğünden alın 
sikayı tayin edilen gün ve saat 
misyona ibraz etmeleri lazımdı 

(3930) 

Hük bandı alınac 



-12- ULUS 24 - 8 - 1939 

_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. -----
BOtOn resimleriniz 

bOyle olur 

-----~ Türkiye Cümhuriyeti -
§ ZiRAAT BANKASI ~ = . = -§ Ana vatana kavuşan ~ - -- -- HATAY'da açtığı § 

BUGÔN 
KUM&AllASlNA 
PAll4ATAN 
KOCOK El 

''KODAK VERIKRO '' 28° ile 
8 pozdan daima ~ 

Güzel, net ve detaylı resim 
Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 

11
VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
11 VERIKROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsanız 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
11 VERİKROM" a emniyet edebilirsinlz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 
11 KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

8 poz da gOzel 

veya 

---- -- -
ANTAKYA ~ ----- ----- ıubesiyle --

§ İSKENDERU -
--------------; KIRIKHAN - -- -§ ajanslarının her türlü zirai ~ 

: ve ticari muamelelerle diğer E 
: banka hizmetlerini ifa et- : 
: mek üzere faaliyete başla- : 
: dıklarını değerli müşterileri- : 
: ne ilô.n eder. 3147 E 
......................................... ,. 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

1 - Çumra ve Armağan istasyonla
rında yapılacak anbar, idare binası ile 
buna müteferriğ işler 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. 

3 - Eksiltme 30-8-93~ tarihinde sa
at 15 te Ankara'da Ofis binasında ya
pılacaktır. Teklif mektuplarını havi 
zarflar makbuz mukabilinde Ofisin 
muhaberat servisine teslim edilecek -
tir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Çum 
ra için 4551,53 Armağan için 395i,98 
liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanı
na şimdiye kadar yaptıkları bu gibi 
işlere ait vesikaları ve eksiltmeye gi
rebilmek için Ofisten alacakları ehli
yet vesikasını koyacaklardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı inşaat ay- 11111••••-••••••• 
rı ayrı kimeseJere ihale edilebilir. 

(3990) 13951 

Ankara Belediyesi 

Mazot alınacu 
Ankara Belediyesinden : 

Dr. Kemal Gülgönen 
Cebeci Hastanesi İdrar yolu 

hastalıkları mütehassısı 

Postahane Caddesi Esen 
Apartmanı saat 15 ten sonra 

~1AO 

ı - Su ve temizlik işleri ve itfaiye K• ı k d • • k"' 1 
müdürlükleri bir senelik ihtiyacı için 1 ra 1 u an ar 
alınacak olan 29120 lira kıymeti mu - Koyunpazarında ağazade çarşısı B 
hammineli 224,000 kilo mazot kapalı kısmında bazı dükkanlar muhammen 

------------------------- zarf usulü ile 15 gün müddetle eksilt- bedellerini bulmadığından müzayede 

~1111111111111111 i LA ç LA R 1 N 1z1 nımnınnnıl!:. = . nden yaptırınız. Avrupa ve =: 
- Sakarya Eczanesi yerli ilaçlar her çe,idini (Ko-= = dak) marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak ecza- § 
=: hanemizde bulabilirsiniz. İ§ Bankası karşumda. Tele- =: 
E: fon: 2018 3019 _ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

TÜHltiYE 
~ILJ;t!E.\SiıJ · IEIR{j 

19 39 

meye konulm~ştur. .. .. 31 ağustos 1939 perşembe günü de -
2 - İh~lesı 1. 9. 939 cuma gunu sa· vam edecektir. İsteklilerin saat on 

at 11 dedır. . . dörtten itibaren müracaatları. (3168) 
3 - Muvakkat temınat 2184 lıradır. 

4 - Şartnamelerini görmek isteyen ~---••••••••llıııı. 
]erin her gün encümen kalemine ve is-
teklilerin de I. 9. 939 cuma günü saat 
ona kadar teklif mektuplarını encü -
mene vermeleri ilan olunur. 

(3805) 13795 

Yol yaptlnlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yeni Büyük Millet Meclisi bi
nasına giden ve Çankaya caddesine il
tisak veren 50,682 lira bedeli keşifli 
yolun ikmali inşaat ve teferruatının 
yapılması on beş gün müddetle kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 

Yıldız 
. 
sıneması 

Çankırı caddesinde 
Asfalt kenarında 

Heyecanla dolu Dnakula 

HORTLIY AN ÖLÜ 
ilaveten 

Rif at Tel gezer' in heyecanlı 
canbaz numaraları 

Mevki 15 İkinci 10 

YA~IN 
CEK DEFTEtllNE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAKTUl 

TORK(Y 
rs 

r>ANKASI 

Satılık tarla 
lçel Defterdarlığından : 

bedeli 
Miktarı Muhammeni Hududu 

Kazası Mahallesi Mevkii Cinsi M. M Lira 

Ul.\,.."lt>J.U ·" ..... cnıy .. Vl \G. VAUl 

caddesi 
\OU!llJ J.Joguııu yoı xuzeyı 

Marta Nadir tarlası 
batısı Saba Nadir 
bahçesi ile işbu tar
la arasındaki su har 
kı şimalen muallim 
Tevfik ve Hasan ve 
Nuri arsalariyle. 

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

TACETTİN GÜRTAN 
BüYüK HOBiLYA HAGAZASI 

MODERN ..... TEMfZ 
MALZEME VE 
BfRİNCI SINIF fSÇIL!ff 
ISMARLAMA ... HAZIR 

ISTANB/JL SULTAN lt.AHAH 
f''NCANCILAll YOHl/$11 
\'o 65 ......._ 7ılrfon 22321 

ISTAN9V1 · CALATA "·~tan 
P K lfl<HI. • Trt. 40090 17 - 2J fvLÜL.. 

2 - İhalesi 12. 9. 939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapılacak 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 3784,10 lira-
dır . 

.alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. 4 - Şartname ve keşif ve sairesini - -§ SAÇ BAKIMI GOZELLICIN EN BiRiNCi ŞARTIDIR :_ görmek isteyenlerin her gün encümen 
_ _ kalemine ve isteklilerin de 12. 9. 939 

ESKi FEYZlA Ti 

A!. ~~'.~,1 ve ilk~ıs~ B~e~ ~}F~s~ me!:b! b~a~n~, ~~e ~rke~~ı~l~!~yrı ~ 
: p E T R Q L N 1. Z M : salı günü saat ona kadar teklif mek -: A : tuplarını encümene vermeleri ilan o -

§ Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri § lunur. (4061) 14018 

: mücerrep bir ilaçtır. : 
§ Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer : 

-:;1111111 NIZAMETTlN DiLER TAKSIM Eczanesi 5014umuF 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
Kok kömürü ithalôtçılannın ------

------
Nazarı dikkatine ----- -----------------

Türkiye Demir ve Çelik Fal rikalan Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

-------------

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla· 

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

-:= Fabrikalarımızda istihsal edilen yüksek vasıflı kok kö- § u L us - 20. inci yıl. - No: 6486 -= mürü memleketimizin kömür ihtiyacının büyük bir kısmını =: İmtiyaz Sahibi -= temin etmektedir. =: lskender Artun 
§ Kok kömürü ithalatçılarının harice sipariı vermeden =: Umumi Neşriyatı İdare Eden 

dairede olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNA VUTKOYONDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayıt için her gün saat ondan on ye diye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36210 

YENİ 
BU GECE 

RASPUTİN 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

Harry Baur .................................................... 
Gündüz iki film 

1 - ASRİ EVLİLER 
2 -RASPUTİN 

Seanslar: 

14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

l - Deniz Ejderi 

~ - Bet ıilahh haydut 
.................................................... 

Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 • Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
ORDUNUN KIZI 

1 - Gönül yarası 
Silvia Sidney 

2 - İki Yüzlü Adam 
Harry Piel 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 
;: evvel Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mü- := Yazı İşleri Müdiirü 
;: dürlüğiine müracaat etmelerinin menfaatleri iktizasından § Mümtaz Faik FENiK • 
;: olduğu ilan olunur. 3136 = Müessese Müdürü: Na&it ULUô BUGECE CEBECi Açık Hava Sinemaımdaf\ŞKIN GÖZ YAŞLARI ::: = ULUS Basımevi ANKARA Türkçe sözlü 
-:'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllll ır;;:__ı_~=========.!1.-~---------========================~-


