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Dost İngiliz Filolan Türkiye limanlarında 

lngiltere'nin Akdeniz filosu 

Baskumandanı lstanbul' da 
rlngiliz Akdeniz filosu Başkumandanı Amira~ 

Cunningham cuma günü Ankara'ya gelecektir 

Dört İngiliz mebu:-ı •·• . 
Malaya saffı harp gemisi lzmir'de 

Dost İngiliz denizcileri İstanbul ve 
İzmir' de sevgi tezahürleriyle karşılandı 

gazetecisi 

memleketimizde 
İstanbul, 2 (Telefonla) - İngiliz 

mebuslarından B. Bakster'in başkan· 
lığında dört kişilik bir ingiliz mebus 
vegazeteci heyeti İstanbula' gelmiş -
tir. Basın Birliği Reisi başmuharriri
miz Falih Rıfkı Atay cuma günü in
giliz misafirler şerefine Parkotel'de 
bir akşam ziyafeti verecektir. İngiliz 
mebus muharrirleri ingiliz donanma
sının memleketimizi ziyareti münase
betiyle ingiliz gazetelerine yazılaı· 
yazacaklardır. 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Dost ve müttefik lngiltere'nrn Ak
deniz filosu Başkumandanı amiral Cunningham'ı hamil bulunan 
Warspite zırhlısı bu sabah saat 9 da Istanbul'a gelmiştir. Amiral 
gemisine Zulu, Nubian, Cossak ve Mary torpitoları refakat et
mektedir. 

Evkaf'ı 
tekô:mül 
ettirmek 

F.R. ATAY 

'Osmanlı saltanatının sukut 
devrinde, birçok müesseseler gi
bi, evkaf da tereddi ederek, ni
hu.et bir...:voba:z va mütevelli sö-

~-- .. _. . ' ..... 
· ":W~r kurumuş, imaretaneler 
kapanmış, gelir kaynağı soyulup 
durmuıtur. Umumi hayatta ev. 
kaf, yalnız müşkülat gösteren, 
hatta bir aralrk büsbütün yıkılıp 
gitmesi temenni olunan bir irti
ca yuvası telakki edildi. Metru· 
tiyette küçük bir kalkınma gö • 
rülür gibi oldu: fakat işletme ve 
idare ve zihniyet bakımından ye
ni tartlara intibak ettirilmedikçe 
bu müessesenin hayırlı ve fayda
lı vazif eıini görmesine imkan 
yoktu. 

1 

İngiliz filosu Çekmece açıklarında 
Adatepe ve Kocatepe muhripleri ta
rafından karşılanmıştır. Misafir filo, 
Selimiye açıklarına geldiği zaman 21 
pare top atmak suretiyle !stanbul'u 
selamlamış ve buna Selimiye'den aynı 
şekilde mukabele olunmuştur. Dost 
ve müttefik donanma hafif bir seyir
le limana girerek Dolmabahçe önün
de demirlemişlerdir. Orada bulunan 
Yavuz zırhlımız ile donanmamızın di 
ğer gemileri tarafından karşılanmış· 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
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Lord Ha lif aks 
büyük el~imiıi kabul elli 

Londra, 2 a.a. - Hariciye Nazın 
Lord Halifaks bugün öğleden sonra 
Türkiye Büyük Elçisini kabul etmiş
tir. 

sınırında 
manevra başladı 

İtalyanların bu manevraları güya 

Fransa'dan. gelecek tecavüze karşıdır 

ltalyan tankları /spanya'daki harekat esnasında 
Roma, 2 a.a. - Gece yarısı başlıyan ve istisnai bir ehemiyeti 

haiz ol~n büyük İtalyan manevralarına 150.000 kişi iştirak et~ 
mekt~dır. Manevraların mevzuu, Fransa'aan yapılan bir istila ha
reketıne karşı Po vadisinin müdafaasıdır. 
~spanya harbine iştirak etmiş olan İtalyan ordus~nun genç ıef. 

lerınden general Ettore Bastico, bu manevraları idare edecektir. 

I 
Umumi kontrol ve harekatın ten· 

R ma Ya M • ı kidi general Alberto Pariani ve Giu· 
O n acaflS an seppe Valle tarafından yapılacak, Pi-

. etro Badoglio ile Balbo, birçok askeri 

h d 1 h "d• • erkan, müteakiben alman ve macar u u a ısesı orduları erkanıharbiye reisleri gene
ral Halder ve Verth ile alman macar 

' 

İşletme, idare ve zihniyet te -
kamülü, bütün müesseselerde ol
duğu gibi, Atatürk devrinde baş· 
lamıttır. Tevliyet meseleleri 
ınümkün mertebe tanzim edil
mit, murakabe kuvetlendirilmiş, 
gelir kaynakları canlandırılmış, 
ve evkaf yalnız, artık her biri 
abide kıymeti bağlıyan eski eser
lerin bakım ve tamiri ile uğraşa:n 
değil, pek esaslı bir içtimai yar
dım müessesesi olmağa namzet 
bir hale getirilmeğe başlanmış
tır. Son zamanlarda hemen her 
tarafta evkafın milli mimarinin 
ebedi şahitlerini harabiden kur
tarmağa başladığını, yeni umran 
eserleri vücuda getirdiğini, An
talya' daki kanal ve sulama gibi, 
elindeki serveti hem kendi fay
dasına hem memleket hayrına 
daha iyi kullandığını görüyoruz. 
Rasyonel işliyen modern ve si
vil bir idare olarak inkitaf ettiği 
zaman, evkafa aid eski telakkiyi 
bir tarafa atarak, ona milli bir 
müessesemiz gibi bakmak ve ko
rumak vazifemiz olur. Türkiye 
devlet bütçesinde sıhiyemizin iç
f nai yardım faslı hemen hemen 
sıfıra yakın bir seviyede sürünüp 
duruyor. Bir zamanlar, yani va
k1c• arın az çok vazife görebildiği 
devirlerde, içtimai yardım tesis
leri bakımından en ileri memle
ketlerden biri olan Türkiyemiz, 
bugün, aynı bakımdan, en geri
ler arasındadır. Bir takım ilitik
leri para ve o vasıta ile karlı ira
d.,. kalbolunan, serveti iyi kulla. 
rr1 ~.n evkaf, bu eski içtimai yar
dım tesislerini yeni zamana ve 
bugünkü ihtiyaçlara uygun şekil-

Biikreş, 2 a.a. - Rador ajansı bil'
diriyor : 

ve ispanyol askeri heyetleri manevra· 
larda hazır bulunacaklardır. 

İki gündenberi İtalya'nın bütün 
şimal mıntakalarında ve bilhassa Po 
vadisinde muhtelif cüzütamlar tahaş· 
şüt etmektedir. Hayat, buralarda as · 
keri bir mahiyet almıştır. Yollardan 
mütemadiyen trenler kamyonlar top 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Dün öğlede nsonra çıkan gazeteler, 
Tissa nehri üzerinde vuku bulan bazı 
macar - romen hadiseleri hakkında 
ma!Umat vermektedirler. 

Malômdur ki, Karpat Rusyasının 

(Sonu 6 ıncı sayfada) ~ ' ' 
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Dün lstanbul'u ziyaret eden W arspite amiral gemisinin topları 
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İnönü ile general 

Franko arasında 
Ankara, 2 a.a. - İspanyol milli 

bayramı münasebetiyle aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir : 

Ekselans General Francisco 
Franco Bahamonde 

İspanya devlet reisi 
Burgos 

lspanyol mil/1 bayramı münasebe • 
tiyle ekselanslarına en hararetli teb
y<rrr 11f' r~ranı f!SHln•·~ı..-.•=o1 .. ıtuAu ce-

mennilerimi arzederim. 
İSMET İNÖNÜ 

Ekselans İsmet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 

Ekselanslarına /Otufkar tebrik tel
graf/arından dolayı teşekkürlerimi 
sunar ve şahsi saadetleri hakkında te. 
menni/erimi tekrarlarım. 

Devlet Reisi 
FRANC!SCO FRANCO 

111111111111111111111111111111111111111111 

Maarif Vekilimiz 
Eskiıehir' e gitti 

Vekilimiz muallim 

mektepleri ve eğitmen 

kurslarını tetkik edece~ 
Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali 

Yücel, köy muallim mektepleriyle e· 
ğitmen kurslarını tetkik ve teftiş et
°!e~ üzere dün sabah saat 8.20 de şeh
rımızden Eskişehire hareket etmiştir. 
B. Hasan - Ali Yücel Eskişehir'de 
ı:amidiye ve Mahmudiye'deki mualM 
hm mektepleriyle eğitmen kurslarını 
gördükten sonra İstanbul'a gidecek 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Almanya'n.ın beslediği 
bôzı yeni emeller 

Slovakya' yı 

Buna 

Macarlara vermek 

mukabil de 
rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Alman askerlerinin Macaristan' da 
serbestçe dolaşmasını temin etmek 

Dünyanın bu~ünkü vaziyetini gösterir harita 
(Bu hartanm üzerinde Fransanın Majino hattın b k b" · · · 
matını İtalyanın Alplardaki tahkim tı Si kı una mu a !l alman Sıgfrıd tabiri • 
ziyetlerini görüyorsunuz.) a nı, ova yanın, Macarıstanla Polonyarun va • 

. ~aris, 2 a:a: - Boutelleau, Londra'dan Figaro gazetesine bil
dırıyor: lngılız hariciye işleri komitesinde yapılan müzakere es
nası~da y~lnız M_?~kova veya Tokyo' daki İngiliz büyük elçileri • 
~e ganderılecek talımatın görüşülmüş olmadığını kuvetle zannet· 
~r~k dsebepler A ~evcuttur. Lord Hali faks beynelmilel vaziy ~t 

a n ~ ~m1;1~1 ızahatta bulunmağa memur edilmiştir. Nazır, 
dı~a~dakı ıngılız mümessilleri tarafından kendisine gönderilen 
~uhı~ ~a~o~ları göz önünde tutarak geçen senenin aym devre. 
sındekı mtıbadan daha nikbin bir intiba verememiştir. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Nevyork Sergisindeki paviyonumuzda 

Nevyork Matbuat Cemiyeti 

azasına kabul resmi 
300 Gazeteci türk pavyonundan takdir ve 

memnunluk hisleriyle ayrıldılar 
h N~o.rk,. ~ a.a. - Anadolu Ajansının Nevyork'taki hususi mu-
abı.rı b~ldmyor: Nevyork Matbuat Cemiyetinin üç yüz azasına 

sergıdekı pavyonumuzda yapılan kabul resmi fevkalade olmuş 
v~. memleketimizi tanıttırmak bakımından bütün matbuat maha
f ilınde güzel akisler yaratmıstır. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
Sergi komisyonu reisi Dr, 

Vedat Nedim Tör 
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. 
ı ·ısan ve külrür : 

Bir Kahraman : J. M. 
Cenevre'de çıkan Journal de 

Cencve'in 28 geçen ay tarihli sayı
sında yukarılci baş harfleri imza 
makamında taşıyan bir başmakale 
çıkmıştır. Serlevhası: ''Moskova'· 
da"dır. 

Makale sahibi, Moskova'daki 
müzakereler müspet neticelenecek 
diye telat etmektedir. Kullandığı 
mantık ıudur: aulh cephesi'nin garp 
d~mokrasilerine yüklediği İnaaraf 
dnhıı §İmdiden bir hayli yüksektir: 

ıı) Fransa, Türkiye'ye Sancak'ı 
c·l .::miş ve Üzerine, vazifesini suiis
ti:nal etmiş bir mandaterin mesuli· 
yelini yÜklenmiştir. 

>) İngiltere, Uzakşark'da Japon· 
y a ile zelil bir anlatma yapmağa 
t!le.:bur kalmıı ve Çin'e karşı hak
a:::lrk etmiştir. 

c ) Berlin ile Moskova anlaşma
am lar diye, İngiltere, Moskova'ya 
ya.varır gibi bir vaziyete sokulmuş
tur. 

Bu yüksek masrafları ödeten se
b · µ ler İse, İngiliz amele partisi li
< '!rleri ile Churchill ve Duff - Coo
p e; gibi muhafazakarların sovyet 
cbstluğuna mutlaka lüzum görme· 
leri ve bir de Hitler'in Moskova a· 
Jeyhindeki bütün hücumlarını dur
durarak ora ile anlaımak istiyor· 
mut gibi bir hal almasıdır. 

Netice! 

Acaba Sovyet Rusya'nın yerını ve 
bahahya satın alınan Türkiye'nin 
yerini bay J . M. mi alacaktır.? Ve, 
arka arkaya taarruzlara uğramı§ 
olan barıtı bu zat mı kurtaracak
tır? 

Böyle bir itin kabil olamıyacağı· 
na göre, netice, İngiltere ile Fran· 
sa'nın Almanya ve İtalya ile anlaı
malan olsa gerektir. Söylediği söz
lere ve kullandığı mantığa bakılır· 
sa, Bay J. M.'in, esasen istediği de 
bundan ibarettir. Yani, masrafları 
büyük demokrasiler tarafından de· 
ğil de küçük devletcikler tarafın· 
dan hayat ve mevcudiyetleri ile ö
denen bir sulh kombinezonu temin 
eylemektir. 

Fakat bildiğimize göre, bu zatın 
vatanı olan İsviçre pek o kadar bü
yük değildir. Acaba orada, asırlar· 
danberi insanlığa ıeref veren de • 
mokrsi nizamı da dahil olduğu hal
de ilerilik namına ne varsa, bunlara 
dokunulmıyacağı hususunda bay 
J. M.'in cebinde gizli bir garanti 
mektubu mu vardır ki, bir kuzu 
gövdesinin Üzerine takılmıt bir kap
lan kafası ile muhakeme yürütmek
tedir? 

Bunu pek sanmıyoruz. Sandığı
mız bir şey varsa, o da, bu bay J. 
M.'in, Figaro'nun ilanat şubesini 
yahut Le Tempa'nrn dahili istihba-

Netice, sovyetlerin yapacakları rat şubesini idare edeceğine, Jour
yardım hayalidir ve maksatları, ci- nal de Geneve'in başmakalelerini 

han ihtili.lidir. Binaenaleyh onlarla yazmağa memur edilmiş bulunma
bu anlaımayı yapmadan, davayı sıdır. 

halletmek lazımdır. iyi ama, Nasıl? Burhan BELGE 

İzmir Fuarı dolayısiyle 

İzmirle muhtelif sehirler 
-3 

orasında doğru katarlar 
İzmir Enternasyonal Fuarını ziyarete gideceklerin seyahatleri

ni kolaylaştırmak üzere Devlet ı DemiryoUarı idaresi bazı tedbir
ler. almıştır. Bu meyanda: 

15 ağustostan 25 eylül tarihine kadar Ankara - İzmir arasında 
her gün karşılıklı yemekli ve yataklı vagonlar işletilecek ve tren· 
lere lüzumu kadar b:zla yolcu ara.bası verilecektir. 

1zmir treninin Ankara'dan kalkışı Fuar ziyarctı;ilcriniu II~·-J •. b°"· 
20.20 de İzmir'e varışı ertesi gün 20.45 melerini kolaylaştırmak maksadiyle 
te, Ankara treninin İzmir'den kalkışı İzmir fuar gişelerinde tebdilen ala
&aat 6.30 da. Ankara'ya varışı ertesi c:ıkları yüzde elli tenzilatlı halk tica
günü 8.10 dadır. ret biletlerinin muayyen olan müddet 
Haydarpaşa • İzmir arasında lüzu- \eri zarfında İskenderun'da hamilleri 

mu kadar doğru yolcu arabası verile- tarafından bizzat vize ettirilmek şar
cek Eskişehir'deki aktarmalar kaldı- tiyle 15 günlük meriyet müddetleri 
r•lmak suretiyle İstanbul - İzmir mü- 17 güne çıkanlmıştır. 
nasebatı ayrı bir trenle temin edile
cektir. 

Bu İzmir treninin Haydarpaşadan 
kz.lkışı saat 14.25 te İzmir'e varışı er
te günü saat 19.39 da, Haydarpaşa tre 
ninin İzmir'den kalkışı saat 7.50 de 
Haydarpaşaya varışl ertesi günü sa
at 14.15 tedir. 

İskenderun - İzmir arasında müte
kabilen doğru yolcu arabaları işleti
lecek İskenderun, Adana, Mersin yol
cu lan bu arabalardan istifade ederek 
Afyon'da aktarma etmeden yollarına 
devam ettirilecektir. 

Mekteplerde 

Kayıt ve derslere 
baılama tarihleri 

Maarif Vekaleti, Maarif Şurası ka
rarlarının tatbikatından olmak üzere 
1939-1940 yılında mekteplerin kayıt 
ve kabul ile derslere başlama tarihle
rini yeniden tesbit etmiştir. Liselerle 
orta mektepler, muallim mektepleri 
ve bütün meslek mekteplerinde tale
be kayıtlarına 1 eylül 1939 tarihinde 
başlanacak, kayıtlara 15 eylülde son 
verilecektir. Bütün bu mekteplerde 
derselere 25 eylülde filen başlanılmış 
olacaktır. 

ULUS 
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.................................................... I 
Günün peıinden . .................................................. . 

İstanbul üniversitesi 1 yaşmda 
İstanbul üniversitesi bugün yedi 

yaıına ıirmittir: her inkılap, kendi 
davalarını, kendi ideolojisi içinde 
yetİ§tirdiği münevver kadronun var
lığında halleder. Kemalizmin ebe· 
diliğinin büyük sırrı buradadır. Bu 
gençlik bütün inkılabın bekçiliğini 
yapıyor. 

Bu gençliği yetiştiren bütün mü
esseseler bizim için mukaddestir. 
Osmanlı darülfünununun yerine 
kurduğumuz cümhuriyetin ilk üni
versitesinin şahsmda bu müessese -
lerin örneklerinden birini selamla -
rız. Altı yıllık neticeler bize ümit, 
gurur ve sevinç verebilir. Ankara Ü· 

niversitesinin kuruluşunu tamamla
dığnnız zaman bu neticeler,iki ana 
kaynak halinde yeni Türkiye'nin i -
lim ve ihtısas kadrosunu tekvin e· 
decektir. 

Sulh el ô.vamız 
Milletler cemiyeti istatistik bü

rosu, dünya milletlerinin aulh ve 
emniyet meselelerine verdikleri e
hemiyeti gösteren enteresan bir is
tatistik hazırlamııtır. Burada, her 
devletin, diğer devletlerle yaptığı 
muhtelif anlaımalar hakkında ma
h1mat vardır. 

Harp sonrasi tarihinden baflana
rak hazırlanmıı olan bu istatistikte 
Türkiye'nin son on beş yıla ait his· 
sesi vardır: bu zaman farkına rağ
men, cümhuriyet hükümeti, dünya
nın en çok anla§ma yapmış devlet -
}erinden biridir. Türkiye'yi, sulh, 
huzur, mübadele, kolaylık, hüHisa, 
milli ve insani bütün hareket ve ga
yelerin yanıbaşcnda buluyorsunuz. 

Bugün halen meriyette olarak, 
kırk muhtelif devletle anlaşmalan
mız vardır. Bu anlaşmalar arasında 
muhadenet, dostluk, ademitecavüz, 
adli tesviye, hakem, mütekabil mu· 
talebat, ticaret, seyrisefain, kliring, 
iadeimücrimin, adli muzaheret, 
gümrük,transit, bitaraflık, ikamet, 
konsolosluk, telefon - telgraf, har
bin önünü alma, mütecavizin tarifi 
gibi anlatmalar vardır. 

Ekonomi ve politika sahalarında
ki hu müsbet faaliyetin yanıbaşma 
ve onunla muvazi olarak inkişaf et• 
tn.i~ olan bir de insaniyetçi sulhcu 
ve nıi\\etlerin aağhk, bilgi ~e kültür 
hareketlerine vardı l narer var uıı. ı.!uu ... .!!IF} ... Q l!ll'2. .WJ.J'~•-; 

bu mahiyetteki bütün teıebbüsler -
de, kongre ve konferanslarda ken • 
disini temsil ettirmiştir. 

Şu misallere bakınız: sulh büro
su, kızılhaç, kadın ve çocuk kongre
si, hayır işleri cemiyeti, insan ve 
vatandaş hukukunun himayesi ce
miyeti, sosyoloji kongresi, sanat ta
rihi kongresi, musiki kongre ve mu
sahabeleri, dünya harta bürosu
na iştirak, halk sanat kongre ve 
sergısı, Jeoloji kongresi, felsefe 
kongresi, radyo elektrik kongresi, 
tıb tarihi, hastaneler, enternaayo· 
nal ıuhiye kongreleri, ve sayısı yÜz

leri bulan kültür, matbuat, nakli
yat, kadınlık, spor ,turizm, ekono
mi ve türlü işlere ait sergi ve kon -
greler ..• 

Dünya ölçüsünde insaniyetçi ol
mak, Kemalizmin değiımiyecek va
sıflarından biridir. 

KUTAY 

Hususi idare müfettişleri 
talimatnamesi 

Dahiliye Vekaleti hususi idare mü
fettişlerinin tayin, terfi ve çalışma 
tarzlarını gösterir bir talimatname 
hazırlamaktadır. 

Beden f erbiyesi 
isliıare heyetinde 

Vifôyetlere yapılacak 

yardım tahsis.atı 

meselesi görüşüldü 
Dün öğleden evel toplanan Beden 

Terbiyesi Genel Direktörlüğü merkez 
istişare heyeti, 1939 mali yılı bütçesi 
üzerinde konuşmalar yaparak 15 bin 
liralık vilayetlere yardım tahsisatının 
şu suretle sarfına karar vermiştir: 

"Bütçede mevzu 150 bin lira yar -
dım tahsisatından 75 bin liranın Be· 
den terbiyesi enstitüsü için Başveka
letçe teşkili tensip edilen ve Beden 
Terbiyesi genel sekreterinin reisliğin 
de Ankara İmar Müdürü, Nafıa Ve
!caletinden bir mühendis, Genel Di -
rektötlük mimarı, Gazi Terbiye Ens
titüsü Müdürü ve Ankara bölgesi as
başkanından mürekkep komisyonun 
Ankara civarında bulacağı arazinin 
istimJakine tahsis edilmesi ve geri 
kalan 75 bin liranın da malzeme ve i
dari faaliyet için ihtiyacı en fazla 
takdir edilen vilayetlere, istişare he
yetince tesbit edilen prensipler dahi
linde ııarfedilmek üzere Genel Direk
törlüğe selahiyet verilmesine karar 
verilmiştir.,, 

Merkez istişare 'heyeti bundan son
ra teşkilat kanununun müzakeresine 
Laşlamıştır. Toplantıya yarın da de -
vam olunacak ve teşkilat kanununun 
:nüzakeresinden sonra Genel Direk -
törlükçe hazırlanan altı senelik umu
mi programın görüşmeleri yapılacak
tır. 

Gümruk kaçaıkçısı macar 
İzmir, 2 a.a. - Limanda demirli bu

lunan Kassa isimli bir macar vat>uru
nun aşçısı Monza, gümrük kaçakçılığı 
yaparken suç ortağı ile beraber yaka
lanmıştır. 

Ulus'un İran muhabiri 
ULUS'un İran muhabiri olan Meh

met Sadık Aran rahatsızlığına bina
en Ankara'ya gelmiştir. Kısa müddet 
içinde tedavi edildikten sonra tekrar 
İran'a dönecektir. Arkadaşımıza geç
mis olsun deriz. 

Dün yer yer yağışlar oldu 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş, rüzgar şimalden saniyede 5 met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek ı
sı 29 derecedir. 

Yurdda hava, doğu Anadolu'da mev 
zii yağışlı, Karadeniz kıyılarında çok 
bulutlu, Trakya, Ege ve Akdeniz kı
yılarında açık, diğer bölgelerde bu -
hıtlu geçmiştir. Yirmi dört saatlik ya
ğışların karemetreye bıraktıkları su 
miktarı Erzurumda 6, Ardahanda 5, 
Orduda 24, Giresunda 9 kilogramdır. 
Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında garp 

ten, diğer bölgelerde şimal istik<ıme
tinden saniyede en çok 6 metre ka
dar hızla esmiştir. En yüksek ısılar, 
Akhisar, İzmir, Bodrum ve Adanada 
34, Nazilli ve Siirtte 35, Antalya ve 
Diyarbakırda 36 derecedir. 
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Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı İzahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olr1 

•• 

ğu izahnamenin ilk kısımlarını neşretmiştik. Yabancı dil biL.ı
ler, bunların imtihan vaziyeti, yabancı memleketlerde okuya:'.l
lar, yedek subay okulundan çrkanlar, sonradan yabancı dil öğre
nenler, bazı hususi memuriyetle, terfi müddetleri, daha aıağı de
rece ile memuriyete tayin, ihtisas memuriyetleri kadrolar ve An
kara için verilmekte olan mesken zamlarına ait hüküınlerıi de bu
gün netrediyoruz: 

-3-
Bu fıkra tnucibince 9 uncu derece

ye alınabilecek olanların ihtisasları -
nın husust kanunlarında yazılı şekil -
de tasdik edilmiş olup olmadığının 
Maarif Vekaletinden tahkiki icabe -
der. 

Yabancı dil bilenler 

H -Bu maddenin (H) işaretli fık
rasında yabancı dillere vakıf olanlara 
temin edilecek üstünlükler hakkında 
hükümler mevcut olup bu hükümlere 
göre (15, 14, 13, 12, 11 ve 10) uncu 
dereceye girebilecekler arasında mes
leklere göre İcra Vekilleri heyetince 
tespit edilecek dillerden birine ve (9) 
uncu dereceye alınabilecekler arasın
da bu dHlerden ikisine hakkiyle vakıf 
olduklarını gene İcra Vekilleri heye
ti karariyle teşkil edilecek komisyon 
huzurunda imtihanla ispat edenler 
tahsil derecelerine göre girmek hak
kını haiz oldukları derecenin bir üst 
derecesine alınabilirler. 

I mtihan vaziyeti 

Maddenin sarahatı, ilk defa devlet 
memuriyetine gireceklerin bu hü
kümden istifade edebilmeleri için ya
bancı dillerden bir veya ikisine vakıf 
olduklarını komisyon huzurunda im
tihanla ispatı zaruri kılmaktadır. An
cak maddede bu imtihanın memuri
yete tayinden evel yapılması lazım 
geldiğine dair sarahat olmadığı gibi 
teşkil edilecek imtihan komisyonla
rının daima ttıüctemi ve faal bir hal
de bulunanııyacakları göz önünde tu
tulunca tayin muamelelerinin imti • 
hanl;udan sonra yapılması cihetine 
gidilmesinin kadro boşluklarının za
manında doldurulmaması P"ibi idari 
Cl.'llAQJ. u .u . • .&.ı w D"""'"" p.a.~ 7 .,. ........... R,;.a. ..,..., .. ....... 

den bir veya ikisine vakıf olduklarını 
ileri sürmek suretiyle memuriyete 
talip olanların komisyonun ilk içti -
maında imtihana sevk ve muvaffak 
oldukları takdirde tayinleri icra edil
mek üzere tahsil derecelerine göre 
girmek hakkını haiz oldukları dere
ceye alınmaları caizdir. Bu suretle 
tayin edilmiş olanlardan her hangi 
sebeple olursa olsun komisyonun ilk 
içtimaında imtihana iştirak etmiyen
ler bu madde hükmünden istifade e• 
demezler. 

Yabancı memleketlerde 
okuyanlar 

Yukarıdaki (C, D, E ve F) fıkra-
larında yazılı okullar, bu günkü teş-
kilatları itibariyle 3656 sayılı teadül 
kanununun tespit ettiği tahsil şartla
rına tekabül etmektedir. Bu okullar
dan mühim bir kısmının teşkilatında 
evelce değişiklikler vukubulmuş ol -
duğundan, bu okullardan daha önce 
mezun olanların tahsil durumlarının 
ayrıca salahiyetli makamlara tespit 
ettirilmesi iktiza eder. 

Ecnebi memleketlerdeki yabancı 
mekteplerden mezun olanlardan ma
aşlı memuriyetlere ilk defa girecek· 

lerin tahsillerine göre alınabilecekle· 
ri dereceyi tayin edebilmek için, elle
rindeki vesikaların maarif vekaletin· 
ce tetkik edilmesi ve mezun oldukla
rı mektebin Türkiye'deki hangi okula 
muadil bulunduğunun tayin olunma
sı tazım gelir. Bunlar Maarif veka
letince muadeleti kabul olunan okul 
mezunlarının girebilecekleri derece· 
]ere alınabilirler. 

Y eclek mbay okulundan 
,ıkanlar 

Yedek subay okulundan neşet e
denlerden maaşlı mülkt memuriyetle
re alınacaklar, yedek subay okuluna 
girmezden evel haiz oldukları tahsil 
derecesine göre girebilecekleri maaş 

derecelerine tayin edilebilirler. Bun
ların yedek subay okulunda geçır • 
dikleri altı aylık mesleki tahs~l. ihti
yat subaylığında ihraz ettikleri rüt
be maaşlarını ancak bu sınıfta isti h
dam edildikleri müddetçe almalarına 
hak vermekte olup 1076 sayılı ihti -
yat azbitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun 3701 sayılı kanunun 
1 inci maddesiyle değiştirilen 3 üncü 
madesi mucibince bunlardan muvaz
zaf sınıfa nakilleri icra edilenlerin 
dahi harp okulunda tahsilleri ikmal 
ettirilmekte bulunmasına mebni bu 
kimselerin yedek subaylıkta aldıkla
rı rütbe maaşları mülki memuriyetle
re tayinlerinde kendilerine maaş de
recesi bakımından bir hak bahşet
mez. 

MADDE: 4 - Bu madde hükinüne 
göre ilk defa maaşlı devlet memuri
yetine alınacaklardan tahsil vaziyet
lerine göre 3 üncU maddenin muhtelif ' 
fıi•ç·hcır6\i'a ~"1~r}Wı ıJ~recelerden 
hasebiyle ' bu derecelerden dUlllJJlf fF 
bir derece ile tayinleri yapıldığı \,.-.. 
dirde. bunların memur oldukları dai
re kadrosunda bidayeten girebilecek
leri derecelerde ilk açık vukuunda 
tercihan o dereceye tayin olunmaları 

icabeder. 

Madde metninde bulunan daire ta

birini tatbikatta memurun müstahdem 
bulunduğu "şubei idariye"yi değil, 

merkezde vekaletleri veya müstakil 

müdüriyeti umumiyeleri taşralarda 

da gene vekalet veya müstakil mü

düriyeti umumiyelere bağlı teşkilatı 
kül halinde ifade eden bir tabir ola-

rak imal etmek ve bu takdirde mese

İzmir treninin İskenderun'dan kal
kışı ıaat 2 de İzmir'e varışı ertesi gü
nü saat 19.39 da, İskenderun treninin 
İzmir'den kalkışı saat 7.50 de İsken
derun'a varışı ertesi günü saat 00.15 
tedir. İskenderun'dan Afyona pazar
tesi perşembe günleri ve Afyondan 
lskenderun'a salıyı çarşambaya ve cu
martesiyi pazara bağlıyan g·ecelerde 
kalkan trende yataklı ve yemekli va-
gonlar bulunacak ve İzmir yolcuları l l il l l l l l il l l lll l lll l lll l l il l l lll l l il l l l l l l l l l l lll l l il l l l lll lll l l l l l il l l l il l l il llll il l l lllll l l l il lll l lll lll lllll l lll l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

bün ana vatanı lngiltere'dir. Fa
kat kulüp, hiç bir zaman ana va
tanında Amerika'da gördüğü in
kişafa §ahit olmamı§trr. Ameri
ka'da akla, hayale gelmedik 
mevzular Üzerinde k~lüp açıl
mıthr: çifte evlenmişler kulübü 
mü ararsınız, çifte boşanmıılar 

kulübü mü, gözlük takanlar ku
lübü mü, kıravatsızlar kulübü 
mü, her türlüsü ve çe§iti vardı. 
Yalnız "sivri akıllılar kulübü,, 
müstesna. Çünkü sivri akıllılığı 
kimse üzerine almaz. 

la; tahsil vaziyetine göre (10) uncu 
dereceye girmek hakkını haiz olan 

bir kimse (10) uncu derecede münhal 
bulunmamasından dolayı maliye ve

kaleti muhasebei umumiye müdüri
yeti umumiyesinde (11) inci decere

ceye tayin edilmişse bu memurun ma

liye vekaletinin yalnız muhasebei 

umumiyesinde değil, diğer şu -

beterinde de (10) uncu dereceden a
çılacak bir memuriyete tercihan tayin 
edilmesi lazımdıt. Bu suretle tayinin 
İstanbul defterdarlığında yapıldığı 

farzedilecek olursa gene bu esasa gö
re hareket edilmesi, yani memur def
terdar lığın hangi şubesine alınmış o
lursa olsun diğer şubelerde kendisi
nin tayin edilmek hakkını haiz oldu
ğu bir memuriyet münhal olduğu tak
dirde tercihan o memuriyete tayin o
lunması icabeder. 

bu vagonlardan istifade edebilecekler 
dir. 

Halen salı günleri İzmir - Bandır
ma arasında mütekabilen işliyen ve 
f stanbulla irtibatı bulunmıyan adi yol 
cu trenleri yerine ekspres trenleri iş
le-tilecek ve denizyolları idaresi de bu 
ekspres seferlerine yeni seri vapurla
r.:;l e İstanbul - Bandırma arasında 
karşılık verecektir. 

İdam eğlencesine paydos 
Adliye Vekilimizin çok yerinde 

bir tamimi sayesinde bundan böyle 
idam hükümlerinin infazı, yalnız a
lakalı memurların huzuriyle yapı
lacak ve hadisenin cereyan ettiği 
yere halk ve gazeteci sokulmıya
caktır. 

Vapurun İstanbul'dan kalkışı saat Bu suretle bir kısım duygusuz 
S.15 te Bandırmaya varışı saat 12·30 kimseler tarafından bir eğlence 
da, trenin Bandırmadan kalkışı saat mevzuu diye temaşa edilirken her 
13.10 da İzmir'e varışı saat 22.01 de, mantık ve his sahibi İnsanın yüreği-
trenin İzmir'den kalkışı saat 7.3o da ni derinden sızlatan bir halin sık 
Bandırmaya varışı saat l6.30 da, vapu sık aramızda tekrarlanmasının önü-
run Bandırmadan kalkışı saat 17·30 ne kati surette geçilmiş oluyor. 
ciı. İstanbula varışı saat 22.15 tedir. 
Halen Alsancak _ Aydın _ Nazilli . Asılan bir adamı seyretmenin 

Hem bir katil ve sefili, layık ol
duğu karanlıklardan çıkarıp gazete 
sütunlarında resimlerini basmak su
retiyle meşhur etmek de doğru mu
dur? 

Gerçi yeni kararla bir takım kim
seler eğlencelerinden mahrum edil
mişlerdir. Onlar daha medeni ve is
tifadeli eğlenceler bularak zarar
larını telafi etmelidir. *** 

Karakuyu • Afyon arasında haftada fena ruhlu kimseler üzerinde inti-
dört gün işliyen yolcu katarları ile ha ve intibah uyandıracağını sanmak Bira fiyatları 
bu katarlara Söke, Denizli, Burdur, biraz safdillik olur. Zira, hiç kimse, - -. 
Isparta, İğirdir şube hatlarından kar- bir ibret dersi almak için sabaha Haftalardan beri dehşetli bir 
şılık vermek üzere yine haftada dört karşı uykusunu feda ederek bir a- sabırsızlık içinde bulunan gazete-
gün itliyen şube trenleri 15 ağustos damın asılmasına şahit olmak için lerimizin nihayet yüreğine soğuk 
tarihinden 25 eylül tarihine kadar her şehrin meydanına koşmaz. Burada su (pardon, soğuk bira) serpildi. 
giin işletilecektir. ancak bir merak tatmini, bir eğlen- Artık inhisarlar idaresine geçen 

Fuara gideceklerin yolculuktaki is- ce bahis mevzuudur. Ve böyle bir biranın yeni fiyatı maliimdur. Ve 
tirahatlerini temin etmek maksadiyle facia karşısında zevkini tatmin e· bu fiyat en nikbin tahminleri bile 
alınan bu tedbirlerden başka bilet üc- debi/en kimsenin intibah kabiliye- aşağıda bırakacak kadeıır büyük 
retlerinde de büyük tenzilat yapıl . tinden haklı olarak şüphe edebili- bir ucuzluk temin etmiştir. Kaç 

~ündür, gazetelerimiz, bira fiyat-mıştır. riz. 

]arının müstakbel haddini tesbit 
uğrunda mütemadiyen biribirleri
ni ve hatta kendilerini tekziple 
me~guldüler. Beı aşağı, üç yuka
rı, bu pazarlıksız satıı devrinde, 
adeta fiyatı pazarlık edip duru
yorlardı. Hatta sabrı tükenen ls
tanbullu refiklerimizden biri ka· 
rann ilanından bir gün evel ucuz
lama itinin bir müddet geri kal· 
dığını bile ilan ederek arkadaıla
rmı atlatmıya kal kınadı mı? 

Bira hemen hemen su pahası• 
na inmi§tir. Hatta maden suyun· 
dan ucuzdur bile. Artık .soğuk ve 
leziz biranın amatörleri için 15 a

ğustosu iple çekmekten baska ya

pacak ıey kalmaınııtır. 

Kulüp 

Amerika biraz da kulüp mem
leketidir denilebilir. Gerçi kulü-

Bu defa Amerika'da teessüs e
den yeni bir kulüp bütün diğer
lerine taş çrkartmıı: kulüp aleyh· 
tarları kulübü. Kulüp kuranlarla 
mücadele için bir kulüp te§kil et· 
mek, cidden dihiyane bir fikir. 
Bu fikri bulanlar ... ~.l1-..iyle bin 
yaşasınlar. 

Dakikada bin -
Yapılan hesaplara göre Ame

rika' da sahlan kitapların mikta· 
n dakikada bini buluyormuş. Bu 
memleketin muharrirleri cidden 
mesutturlar. Bizde hu miktarın 
binde biri satılsa kitapçılar mil
yoner oldu demektir. 

Bu şekilde tayin edilmiş olan me
murların adedi birden ziyade olduğu 
takdirde haklarında kıdemlerine ve 
ehliyetlerine göre muamele yapılır. 

Sonradan yabancı clil öğrenenler 

MADDE: 5 - Devlet memuriye'.i
ne bidayeten alınırken yabancı bir d il 
bilmedikleri halde memuriyete gir -
dikten sonra öğrenenlerden veya me
muriyete ilk intisabında yabancı bir 
dil bildiği için 3 üncü maddenin '-.. ).J. 
fıkrası mucibince girebilecekleri cie
recenin bir üst derecesine tayin olu
nup bilahare bir dil daha öğrenenler
den; bu dillere hakkiyle vakıf olduk
ları İcra Vekilleri heyeti karariyle 
muayyen yerlerde teşkil edilecek ko
misyonlar huzurunda yapılacak i ,..,. ·. 
hanla sabit olanlara, bu husus için 
tanizm edilecek nizamname ile tespit 
olunacak nispetlerde ve bir defaya 
mahsus olmak Üzere nakdi müka:fat 
verilebilecektir. 

(Sonu var) 
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[ D·;Ş .P~Li~i·K~::::ı 
İspanya ve Mihver 

devletleri Moskova' daki 
İspanya harbi Franko'nun zafe· 

riyle nihayetlendi. Fakat lspanya'-
Yı kazanmak için bir taraftan mih
'\'er devletleri, diğer taraftan da de
mokrat devletler arasındaki muca -
dele devam ediyor. ltalya, Franko· 
llurı zaferini temin etmek için yap • 

müzakereler 

Görüşmelerde hayli 
terôkki ·elde edildi tığı yardımdan sonra, lspanya'yı a

deta benimsemektedir. lngiltere'
nirı ve Fransa'nın Franko ispanyası 
ile ıiyasi münasebete giriımesini bi
le iyi görmüyor. Fakat ispanya bu
IÜrıe kadar İtalyan dıı politikasmın 
İlleti vaziyetine düımekten kaçın· 
ınııtır. Görülüyor ki dış politika me· 
ıelesinde ispanyollar da kendi ara· 
larında anlaımıı değillerdir: hal· 
Ya'daki faıistlere benziyen Falan· 
ıistler lspanya'da da otoriter bir 
devlet sistemi kurulmasını ve ltal· 

Moskova, 2 a.a. - BB. Seeds Nag -
giar ve Strang, bngün saat 17 de Krem 
line giderek B. Molotof .ile bir saat 
bir çeyrek görüşm~şlerdır.. . 

Fransız ve ingilız asken heyetlerı
nin bir haftaya kadar buraya gelecek· 
leri tahmin edilmektedir. Fakat, Sov
yetler tarafından askeri görüşmelere 
hangi yüksek subayla~~n ~emur edile 
ceği henüz malfım degıldır. 

Müzakerelerde terakki 
Moskova, 2 a.a. Reyter muhabiri Ya ile Almanya'nın ittifakına 1iril

lt\e11ini istiyorlar. Franko'nun enİ§• 
teıi ve dahiliye nazın Sunner bu 
l:Ünırenin lideridir. Diğer taraftan 
bilhassa eaki generaller arasında 
ltuvetli bir zümre, lspanya'nın, eski 
•tıanelerine sadık kalmasmı ve ha· 
tici politikada da bitaraflık siyaae • 
tirü takip ederek bir takım macera
lara kanımaktan çekinmeaini talep 
etmektedirler. 

bildiriyor: . . .. 
Bugün öğleden sonrakı Krenlın go· 

rüşmelerinde bazı terakkiler kaydedi
diği muhakkaktır. Mamafih •. İngiliz -
fransız _ sovyet paktının ımzasının 

pek yakınlarda yapılacağına dair 

mare yoktur. 

M oikova' ya giJ ecek 
ingiliz heyeti . 

Bu iki zümre araaındaki ihtilaf, 
ıeçen hafta az kaldı yeni bir ihtila
''-:ı baıılamasına aebep olacaktı. Fa· 
"- ... ı-anko, timdilik ihtilafı yatıı· 
b. muvaffak olmuıtur. lapan· 
)ll .. dan sızan haberlere göre, Falan· 
.,,.terin muhalifleri olan generaller 
•e tıu arada Keypo delano itten el 
Çe1<tirilmiılerdir. ispanya harbi ıı· 
'Pasında büyük yararhklar gösteren 
bu aeneral timdi cenubi Amerika'· 
)a sefir olarak gönderilmektedir. 

Londra, 2 a.a. _ Başvekıl, Mosko-
vaya gidecek olan ingiliz ask.~r~. heye
tinin cumartesi veya pazar gunu Lon
dra'dan hareket edeceğini avam kama 
rasına bildirmiştir. 

Tas ajanıının bir i~ahı . . 
Moskova, 2 a.a. _ Tas a1ansı bıldı-

riyor: ~· .. . 
Matbuatın bildirdigıne gore, dış ış-

Filhakika ihtilafın bu ıekilde 
halledilmeıi, Falangiatler için bir 
:tder ıibi görünüyorsa da bu hadi
••den aonra gelen haberler, vaziye
tin ıöründüğü kadar basit olmadı • 
iını anlatmaktadır. Bu haberlerde 
Franko'nun da muvafakatiyle lı
Panya'da kırallıiın iadesi için bir 
teıebbüa yapıldığı bildirilmektedir. 
MalUın olduğu üzere hükümdarhk 
taraftarlan Falang'ın düşmanlan
drr. Bunlar, siyasi, iktıaadi ve içti
'1'111 i .aba.la ' : p :l"•~ıl~•JDfP 

leri parlamento müsteşarı Butler ' 31 
temmuzda avam kamarasında yaptıiı 
beyanatta, İngiltere ~ükümetinin 
Soveyetler birliği ile İngıltere rasın
da mevcut ihtilafları biran eve! .orta: 
dan kaldırmak için bütün tedbırlen 
almakta olduğunu bildirmiştir. Bu 
meseleler arasında Baltık memleket· 
lerinin istiklaline zarar verip vermi • 
yeceğimiz meseleside mevcuttur. 

Butler: "bu istiklale zarar verme • 
mekliğimiz lazımdır ve gör~şmeler.de 
ki gecikmenin başlıca sebebı de bu ıh· 
tilaftır.,. demiştir. 

• 
0
1!\tre • ierin zaferiyle netice-

41ıl bir mücadeleden ıonra anaı

=~n .~Gıs.ümdarlığın ihyası teıebbü
nllll ortaya atılmuı ve Franko'-

nun da b bb.. • t' • k t . • • 1.1 teıe uae ıt ıra e mesı 
g.a~ıptır, Hükümdarhfın ihyası ha
rıcı Politika baknnmdan da mani· 
d.~rdır. Çünkü herkes bilir ki on Ü· 
çuncij Alfona olsun ve yahut da oğ
lu Huan olsun, iıpanyol tahtına otu
l'llcak olan hükümdar bir macera 
Politikasından lıpanya'yı korumak 
İıtiyecektir. lapanya'nm menfaati 
demokrat devletlerle iyi münaaebet 
lcurmaktır. Hartaya bakılacak o
luraa bunun ıebebi anlaşılır. Gerçi 
l>irene dağlarının cenubunda ve 
J:'ransa'nın imparatorluğu ile mu
"'••alaaı Üzerinde bulunan lspanya'
'tlın, müstakbel bir harpte mihver 
devletlerine yardımda bulunabile
ceği zannedilir. Fakat böyle bir 
harpte lspanya'nın çok nazik bir 
"•ziyete düıeceği de unutulmama
lıdır. lapanya şimalden Fransa'nın 
lcomıuıudur. Garptan lngiltere'nin 
beı asırlık müttefiki olan ve lngil • 
tere ile birlikte harp yapacak olan 
l>ortekiz'le hudut komşusudur. Sa· 
1-ıilleri de İngiliz ve franııız donan· 
ltıalan tarafından harp çıktığı gün 
'bluka edilebilir. 

lapanya, Cebelüttarık'ı geri al· 
'llak için Fransa'nın müttefiki ola· 
"•k İngiltere ile harbe girdiği za· 
lb.an bile mağlüp olmuıtur. Bundan 
~aıka Fu'taki İspanyol mıntakası 
ittgilizler ve franaızlar tarafından 
~apılacak olan bir taarruza kartı 
~ilhaua haaaastır. Eaasen bu nunta· 
~. iapanyollara 1904 itilifiyle ln
tiltere tarafından terkedilmiıtir. 
~ndan aonra da orada çıkan kıyam· 
1,r neticesinde birkaç defa ispan
~ollarm ellerinden çıkmak üzere i
~~n, franıızların yardımiy)edir ki 
'b mıntakada İspanyol nüfuzu ku-
1\alabilmiıtir. 

İngilizlerin ve fransızlann lapan. 
~''dan istedikleri, mihver devletle
~İttin aleti olarak bir maceraya atıl
"-aktan çekinmesidir. Halbuki ınih
~~ .. devletleri lspanya'yı macera'ya 
'İiruklemek istiyorlar. Böyle bir 
tucadelede İngiliz ve fransız dip· 
\i ltıasiainin muvaffak olması bekle· 

"· Çünkü otoriter devletlerden 

~'-"kir olarak İspanyol hükümetin· 
~il, hem daha kolay,hem de iapan
~l milletinin menfaatlerine daha 
\tun bir politika takibi İstenilmek· 

A. Ş. ESMER 

Tas ajansı bu mün.!~~e!l~?~-t~~ •. : 
iiıe(föınhatti hareketini tahrif eyle -
miştir. Hakikatta ihtilaflar baltık 
memleketlerinin istiklaline zarar veri 
lip verilmiyeceği meselesinde değil 
- zira iki taraf da bu istiklalin garan
ti edilmeıi lehindedir - "doğrudan 
doğruya olmıyan., taarruz: hakındaki 
formülde baltık memleketlerinin is • 
tiklaline zarar verecek mutaarrız için 
hiç bir kaçamak yeri bırakılmaması 
meselesindedir. Müzakerelerin gecik
mesi sebeplerinden biri, İngiliz formü 
lünün mutaarrıza böyle bir kaçamak 
imkana bırakmasıdır. 

Fransa' da u~an İngiliı 
tayyareleri 

ve Alman'ya 
Berlin, 2 a.a. - İngiliz tayyarele -

rinin Kitle halinde fransız toprakları 
üzerinden tecrübe uçuşları yapması 
alman efkarı umumiyesini işgalde ber 
devamdır. Bu tezahüratın hiç bir ehe
miyeti olmadığı hakkında alman mat
buatı tarafından sarfedilen gayretler 
de halkın bu husustaki endişesini gös 
termektedir. 

Bugün bir general imzasiyle intişar 
eden bir makalede, bu uçuşların asla 
fevkalade bir şey olmadığı ve Alman
yanın hava hücumlarından korkusu ol 
madığı temin edilmekte ve meesser 
Şmit avcu tayyareleriyle Yunkers 
bombardıman tayyareleri süratleri -
nin 108 ingiliz tayyaresi tarafından 
elde edilen süratin mühim bir şey 
olmadığını isbata kafi olduğu bildi
rilmektedir. 

Makale "alman hava kuvetleri İs -
panya harbi esnasında daha bir çok 
işlere de kabiliyetli olduğunu göster
miştir .. diyor ve şu suretle bitiriyor : 

Avusturya ve Çokoslovakyanın Al
manyaya ilhakı Almanyanın vaziye • 
tini ehemiyetli surette düzeltmiştir. 
Diğer taraftan Almanyan~n garpte 
Fransa ile 60 kilometre bır bölgede 
müdafaa edilecek 850 kilometrelik 
bir hududu ve İngiltere ile de Schle • 
vingden Dollarta kadar yalnız 200 ki
lometrelik bir deniz hududu mevcut
tur. 

Adana valisi adanada 
Adana, 2 a.a. - Yeni Adana valisi 

Faik Ostün geldi ve vazifesine bat· 
ladı. Toros ekspresiyle gelen vali 
gah.• merasimle karşılandı. 
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iSTANBUL Gazeteleri 

Çi •. BQfkumanclanı Mareşal 
Çang. Kay-Şek 

Çinliler 
boyun 
eğmiyecek 

K. 2 a - Çekiai Chung - ıng, a. · 

Sovyeller birliğinde 

ziraalin ilerleyiıi 

Molotof'un bu serginin 
açıhşında söylediği nutuk 

Moskova, 2 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor : 

Molotof, Sovyetler Birliği ziraat 
sergisinin açılmasında irad ettiği nu
tukta, Kolkoz rejiminin büyük zafe • 
rini aksettiren bu serginin açılması 
bütün millet için bir bayram teşkil 
ettiğini kaydettikten sonra, serginin 
köylünün ferdi işletmeden büyük kol 
lektifleşmiş ekonomiye kati olarak 
geçtiği on yıllık bir blanço teşkil ey· 
lediğini ve Kolkoz başarılarının bü -
yük Stalin'in ismine sıkı bir surette 
bağlı bulunduğunu bildirmiş ve şu 
malUmatı vermiştir. 

Ziraattaki taraktör adedi halen 500 
bini ve hasat-harman makinelerinin 
adedi de 165 bini geçmektedir. Bu ma 
kinelerle bu sene ekilen arazinin ya • 
rııından fazlası biçilecek ve. ekin top
lanacaktır. Kamyon adedi 200 bin, zi
raat makineleri istasyonlarının adedi 
6.500 ve Kolkoz adedi de takriben 4 
bindir. 

Ziraatimizin modern teknikle teçhi
zi halen diğer memleketlere faiktir. 
Yetiştirilen makinist adedi halen b~r 
buçuk milyondur. Yüz binlerce ve ~~l 
yonlarca köylü bu yıllar zarfında bu
büyük sosyalist ekonomisinin tecrübe 
li te§kilatçıları haline gelmiş~i~. . 

İstihsal geçen sene 1913 dekının hır 
buçuk mislini bulmuştur ve rekolte 
iyi organize edildiği takdirde bu sene 

a· yedi milyarlık hububat rekoltesi el -
de edeceğimizi umuyoruz. 

En geç kaldığımız hayvan yetiştir
me sahasında da son yıllar zarfında 
mühim terakkiler kaydedilmiştir. 

jansından : .. İn 
Başkumandan Çankayşek, dun • 

Sergide mal teşhir edenlerin inti -
hapları üçüncü beş yalhk planın icap
larını hatta fazlaıiyle karşılıyacak un 
surlara malik olduğumuzu göstermit
tir. 

15 bin kolkozla, 11 bin kolkoz çift-

TAN --
Hitler çıkmaza giriyor 

M. Zekeriya Sertel, bu başı:nakal~d.e, 
Hitlerin blöften ibaret olan sıyasetının 
Çekoslovakya parçalanmasından ve Ar
navutluk iHalindenberi m~va_ffakiyet te· 
min edemez olduğunu soylıyerek, de· 
mokrasiler kuvete kuvetle mukabel_e e; 
debilecek hale geldikler.in~~n, şı~dı 
Hitlerin ne yapacagı sualını ır~~ edı -
yor ve ya harbi goze alarak tarıhın kay· 
detmediii muazza~ b~r kuvetle kar!jı : 
!aşması ve yahut rıcatı kabul. oder~k ~ı; 
lihları tahditle sulh yoluna gınnesı gıbı 
'ki ihtimal bulunduğunu izahtan sonra, 
ikinci şıkkı terci~ e~.tiğ~. ta~dirde kar
şılapcağı iktisadı muşkullerı an_lat~_r~~ 
Hitlerin burdn bir çıkmaza gırdıgını 
söylüyor. 

Tan'ı Almanya'ya sokmuyorlar 
(Günün meseleleri) süt~nunda, ~ir 

müddettenberi Almanyadakı abonelerın· 
den ıikiyet mektupları aldıiın~ • . yap • 
tığı tahkikata ıwre, Tan .. ıaete~ız:ıı: Al
manyayı sokulmadığını, o~rendığını ya
zarak, almanların bu tedbirine karşılık 
bizim aleyhimizdeki neşriyata hail de· 
vam ;den alman gazetelerine müsaade 
ettikten bagka, alman ve İtalyan propa
ganda organları olan (Tiırkişeµost) v.e 
(Beyoflu) gibi gazeteler!n, alm~n ve ~
talyan matbuatının Turkıyeye aıt mu· 
talealarını memleketimizde yaymalarına 
ıeı çıkannayııımızı fa~!~ müsamaha .. di
ye tavsif ediyor ve bu ıkt organa, musa
mahayı bu derece suyir.timal etmemele
ri tavıiyeıinde bulunuyor. 

CUMHURİYET 

Bitmiyen bir ıstırap 

Nadir Nadi, bu başmakale5inde, Dol
fus'un ôhimünün yıldonümüne tesaduf 
eden geçen hafta zarfında Viyanada, Dol 
fuıu oldüren hitlerci gençler için resmi 
merasim yapılırken, bazı kimselerinde 
Dolfusun mezarına kır çiçeklerinden bü 
ketler koyduklarım, O gündenberi Dol-
fusun mezarını polis nezareti altında 
tutuldu,unu yazdıktan sonra, ilk bakı15-
ta hiç bir ehemiyeti olmıyan bu .h~vad~~ 
sin eıki Avusturyayı tanıyanlar ıçın mu
him ve duıundürı.icü oıduğunu söyluyor, 
Dolfuıun katline takaddum eden ve onu 
takip eden ıiınlerdeki mesaisini izah e
derek o zaman ôlümünden sevinç duyu
lan b~ıvekil, buıün içten eclen hürmet 
ve ıevgi niıaneleri ıösteritdiğini, Sen 
Jermenın mahvettii! Avusturya mil}et!, 
Almanya ile birleştikten sonra <U ıztı
raptan kurtulamadıiını ili.ve ediyor. 

a.a. Matbuat Servısı 

mekte fakat bu üstünlüfün propaganda 
ve blBften ibaret olduğunu, bunun yanı· 
ııra mihver memleketlerinde mevcut e· 
saslt ve çaresi bulunmaz zaafları teba
rüz ettirmektedir. 

İKDAM 

Harbe giden yol 

(İkdam) imzalı bu başmakalede, 
dünyanın harp tehlikesi için.de bekle -
diği söylenerek, 1_914 h~rb_inde~ alma~
ların ibret almadıgı. fecı bır akıbete su
rüklenmek tehdidi karşısında bulundu
ğunu hi setmediği izah olunuyor. 

SON POSTA 

Fransa neden bu kadar 
endişe ediyor? 

Muhittin Birgen (Her gün) sütunun
da Fransa hükumetinin, fr~nsı~ parli~ 
mentosunun intihap devresı ~u~det.nı 
iki sene uzatmıya karar vennesını ehe • 
miyetle kaydederek F~ansa par.lam~nto 
hukuku ve fransıı: teşkılatı esasıyesı .et· 
rafın.da malumat veriyor ve Daladıye 
hukiımetinin verdiği kararın, biribırıne 
hamle etmlyc hazır gibi duran .. mill.et: 
ler arasında, bir anlaş:"~ usulune ~ntı· 
zaren her millet ken<lını harp. h':lınde 
hissetmesi mevcut sebeplerden ılen ı;:er
diğıni izah ediyor. 

Namus kafi değil, ehliyet de 
lazım. 

.... 

(Akşamdan akşama) sütun~nda, . Va
Nii bizde yüksek makama tayın edılen· 
lerde yalnız namuı ve iı;tikamet ar~n • 
masını "Beraati zimmet asıldır .. kaıde
ıini alt üst eden bir ölçu olarak ta;rsıf 
ediyor ve "bizim için mihe!1k turk mı.ne
tine has olan namusa, fazıl~te: 1!a~ıye
te inzimam eden ehliyet. bı\gı, ıhtısas-
tır. Ancak bunlara sahip olan~ar. ken -
dilerini yuksck işlerin başına layık .ı~or
melidirler. Ve münhasıran boylelerı. bu
yuk işlerin başına getirilmelidir,. dıyor. 

Fransız sefirinin beyanatı giliz _ Japon iptidai . anla_şması hak· 
kında irat ettiği mühım bır nutukta, 
Japonya'nın büyük devl~tl.erle ~lat· 
mak veya Çin ekonomisını devır~ek 
için hainleri ileri sürmek suretı~l.e 
Çin'i boyun eğmeğe. mec~u: edecegı
ni ümit ettiği takdır~e .ıflasa mah· 
kum olduğunu söylemıştır. 

Beynelmilel vaziyetten .. b~se~e~ 
mareşal, uzak şarkta bir Munıh hadı
aesi olmasına imkan olmadığını ve 

liğine, 268 makine istasyonuna, 795 
sovkoza ve 155800 ileri işçi ve müm -
taz ziraat adamına sergiye iştirak hak 

YENİ SABAH 

Fransız büyük elçisi Massiglinin Jour• 
nal d'Orient muharririne verdiii ber~
natı naklediyor. Elçi, türk - franıız ıtı
UU hükümlerinin normal inkişaflarını 
takip etmekte olduğunu söylemiş • ~e 
Türkiyenin sulh arzusunu, Fransa ı~ı~ 
Türkiyedc mevcut ananevi sernpatıyı 
tebaruz. ettirdikten sonra Pariste ecre -
yan eden türk - fransız ticaret ınuıh~de
ıi müzakerelerinin şayanr memnunıy~t 
bir şekilde inkiıaf etmekte olduiunu ı· 
l,lve etmiıtir. 
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ziyeti arasında hiç bir müşabehet ~u
lunmadığını ve Çin metin ve kendın· 
den emin oldukça, dostlarından hiç 
birinin kendisini terk etmiyeceğine 
kani bulunduğunu söylemiştir. 

Sözü bundan sonra Çin'deki para 
meselesine nakleden mareşal, son gün 
lerde Çin kambiyosundaki düşüklüğe 
rağmen milli ekonomi esaslarının as
keri sahadaki kadar kuvetli olduğunu 
kaydederek Çin hükümetinin para 
kıymetini muhafaza edeceğini ve meş 
ru muameleler için muktazi ecnebi 
parası vereceğini temin etmiştir. 

Çin başkumandanı, müteakiben as
keri harekattan ve dahili siyasetten 
bahsederek Vang • Şing - Vei'nin mü
farakatindenberi vaziyetin daha ziya
de istikrar bulduğunu ve Çin muka· 
vemet harbinin milli mevcudiyet için 
bir mücadele olduğunu harici hiç bir 
hadisenin Çin milletinin tuttuğu yol 
üzerinde müessir olmıyacağını, bu i
tibarla J aponya'nın hainleri kullan
mak ve dost milletleri Çin'den uzak
laştırmak için yaptığı teşebbüslerden 
Çin'in katiyen telaş etmediğini bildir 
miş ve sözlerini şöyle bitirmiştir : 

- Dünya, maksatlarımızdan haber· 
dar olmalıdır. Ne mikyasta olursa ol
sun hi çbir husumet ve hiç bir müşkül 
bizi, tam istiklalimiz için yapmakta 
olduğumuz mücadele şeklindeki mu -
kaddes vazifemizi terketmeje icbar 
edemiyecektir. 

Prens Pol 
londradan avdet ediyor 

Kale, 2 a.a. - Yugoslavya kıral na
ibi Prens Pol ile refikası prenses 01-
ga ve iki oğlu, saat 17,20 de Duvr'dan 
buraya gelmişler ve mülki ve askeri 
makamlar tarafından selimlanmıılar
dır. Prens Pol ve ailesi, semplon eka
presine binerek, Fransa - İsviçre hu
dudunda Vallorbese hareket etmiıler
dir ve orada birkaç gün kalacaklar
dır. 

Alman - Sovyet 
ticaret müzakeresi 

Bertin, 2 a.a. - Halihazırda cere
ran etmekte olan Alman - Sovyet ti
careti mPza~ereleri hakkında ecnebi 
memleketlerde dolaşan tayiaları yarı
resmi alman mahfilleri "hayal mahsu
lü" olarak tavsif etmektedirler. 

Bu mahfiller, bilhassa Dr. Funk'un 
Moskova'yı ziyaret edeceğine dair 
\Terilen haberleri tekzip etmektedir. 

Jcı v~r.t1ntıf•f'fr- 8 ., - --•T • - -
denleri hükümet ve parli namına se -
lamladıktan sonra serginin açıldığını 
bildirmiştir. 

Sovyetler birliği 
kahramanlar1n1n alacakları 

madalyalar 
Moskova, 2 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: 
"Sovyetler Birliği Kahramanı,. un

vanını haiz olanların temayüz etmesi
ni temin maksadiyle, yüksek sovyet 
divanı bir altın madalya ihdas etmiş
tir. 

İkinci bir kahramanlık eseri gös -
termek suretiyle ikinci bir madalya 
alan "Sovyetler Birliği kahramanı"
nın doğduğu memlekette bir kaide Ü· 

zerine bronzdan büstü konulacak ve 
üçüncü bir madalya alan kahramanın 
da Moskovada yüksek sovyet sarayı 
yanında bir sütun üzerine büstü yapı
lacaktır. 

Yunanistan' da 
bayram 

hazırlıkları 
Atina, 2 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: 4 ağustos yakınlaştıkça, hükü
met merkezi daha ziyade hararetlen
mekte ve daha ziyade bayram manza
rası almaktadır. Mağazalar büyük yıl
dönümü için vitrinlerini tezyine baş
lamıştır. Şehrin sokakları ve meydan
iarı da tezyin edilmektedir. Vilayet
lerden muhtelif gruplar ile gençlik 
milli teşkilatına mensup grupların 
Ati naya gelişi, şehirde fevkalade bir 
canlılık uyandırmıştır. 4 ağustos şen
liklerine iştirak etmek üzere Mısır
daki Elen kolonilerine mensup genç 
falanjistler de buraya gelmişlerdir. 

Başvekil Metakaas, her gün on bin
lerce şahsi tebrik telgrafı almakta • 
dır. 

Gazeteler, bayram hazırlıklarına 
halkın teşebbüsü ile yine halk tara -
fından yapılan bir plebisit mahiyetini 
almış bulunduğunu tebarüz ettirmek
tedir. Atina stadında 5 ağustosta ya
pılacak geçidin ve harekatın tecrübe
lerine devam olunmaktadır. 

Nea Hellas transatlantiği ile bugihı 
Amerika'dan birçok elenler gelmiş ve 
hükümet makamları ile halk tarafın
dan hararetle karıılanmııtır. 

Hüseyin Cahit Yalçm, top tüfek har
bine kimıenin cesareti olmayınca or
taya (Beyaz harp), (Sinir harbi) gibi 
türlü tiırlü harpler çıkarıldığım söyli -
yerek sinir harbini, asıl harbin bir nevi 
ersatzı diye tavsif ettiği bu başmaka
lesinde, harbin, kar!jı tarafa (İllallah) 
dedirtmek suretiyle muvaffakiyet temini 
cayesini takip etiğini izah ederek mih
ver devletleriyle sulh cephesi devletle
ri arasındaki sinir harbinde üstünlüğün 
mihver devletlerinde olduiu zannedi
lebileceğini, her iki taraf ıazetelerinin 
neıriyatını göz önüne koyarak izah et-

HABER 
Gençliğe yapılan hücumlar 
ha.k\kat önünde 

M. Dalkılıç, bu fıkrasında, maarif şQ
rasının mesaisinden bahsederek, dünya
daki hayat şartları inkiliplarına en iyi 
intibak edebilecek bir tahsil ve terbiye 
sistemi yaradılmak llzım geldiğini yaz. 
makta, maarif şOrasının bunu keıfetmit 
olup olmadıC"ını sormaktadır. 

lnönü Türkkufu kampından güzel bir görüniif 

Türkkuıunun İnönü Planörcülük, Ankara'daki motörlü tayyare 
kamplarında çahımalara hararetle devam edilmektedir. 

Kampların tam mevcutla faaliyete geçtikleri 10 temmuz tarihin
den 1 ağustosa kadar lnönü'nde planörler Üzerinde çalııan gençler 
15283 uçuı, Etimesiut'ta motörlü tayyarelerle 5385 uçuı yapmıılardır. 

31 temmuz aktamma kadar motörlü tayyarelerle yalnız uçmağa 
muvaffak olanlar 27 dir. Geriye kalanlar da en geç 15 ağustosa kadar 
uçmuı olacaklardır. 

Türkkuıu havacılık kamplarında yapılmıı olan 21668 uçutta hiç 
bir kaza olmadıiı memnuniyetle öirenilmiıtir. 



-4-

Amerika'nın sulh 

istiyenlere yardımı 
Amerikan hükümeti, Ja. mek istemittir. 

Sulhu istiyenlere kıy • 
metli bir yardım. 

L~ Figaro 

3 - 8- 1939 

( RADYO ) 
TURK1YE 

RADYO DlF'OZYON 
Poıtaları 

TURKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

7 - Jac Grit - Marı 
23.00 Son ajanı haberleri, 

raat, esham, tahvilat, kam 
yo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 M0ZİK (Cazband - P 
23.SS 24 Yarınki program 

ponya ile Birletik Ame 
rika arasında mevcut tica -
ret ve gümrük muahedesi
ni bozdu. 

Bu, Japonyaya ciddi bir 
ihtardır. Ruzvelt ve Kor -
dell Hull, Pekindeki ame
rikan vatandaşlarına ja -
p-:>nlar tarafından yapılan 
fena muamelenin uyandır • 
dığı heyecandan istifade e
derek harekete geçmişler 
ve bu ihtarda bulunmuş • 
)ardır. 

Amerika ne Göbels'in asmak istediği adam Dalca U:runluiu 

1648 m. 182 Kcı/120 Kw. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
19 Viyana - 20 Strazbu 
- 20.15 Laypzic - 21 :R 
ma 

Bozulan muahede tesiri
ni ancak gelecek sene ikin
cikanunda gösterecektir. 
Altı ay müddetle japonlar 
amerikalılarla alıt veriş e
debilecektir. Eğer muahe
de yenilenmiyecek oluna 
amerikan cümhurreisi ja -
pon ahı verişini sıkıntıya 
koyacak veya büsbütün du
mura uğratacak tedbirleri 
ondan sonra tatbik edecek· 
tir. 

istatistikler açık açık 
gösteriyor ki muahede bo
zulacak oluna, bu itte en 
çok ziyan edecek olanlar 
amerikahlardır. Amerika -
lıların ticarete ait ziyan • 
lan çok olacaktır. 

Son iki sene içinde yani 
Çin harbi devamınca, ja -
ponlar, amerikalılardan, 

sattıklarının iki misli ıey 
aatın almıılardır. 

Japonya, idhalitının üç
te birini amerikahlardan 
tedarik ediyor. İhracatın 
yarısını da Amerikaya ya
pı yorlar. Bilmukabele, A -
merika. dıt ticaretinin an
cak onda birini Japonya i
le yapar. 

Amerika Japonyaya pet • 

vakite kadar 

bitaraftır? 
Hayır! harp patlarsa biz 

karıımıyacağız. Avru • 
pa itleri biz amerikalıları 
alakadar etmez. Madem ki 
tabiat bizi ayrı bir hale 
koymuş, bu mücerred vazi
yetimizden ayrılmamaya 
dikkatedelim. Ayrı durmaz 
sak bir şey kazanamadığı -
mız gibi, her teyi de kay -
bederiz.,, 

diye bağırmak kolay. 
Yalnız, hidiaeler inaan -

lardan daha kuvetlidir. Hl 
diseler yalnız insanların 
gözlerini açmak için de 
teceddüt eder. 

İtte, İngiltere Avrupa 
itlerinden dolayı japonla
ra imtiyaz vermiye mecbur 
oldu. Amerika Birletik dev 
Jetleri bu haberi likaydi i
le karıılıyamazdı. Bir gün 
Ruzvelt: "Dünya küçüldü,. 
demişti. Fakat uzak prkta 
ne olup biterse, Amerikalı
ların menfaatlerine tesir e· 
der. Sarılar aleyhinde be -
yazların, harp kundakçıları 
aleyhinde milliyetçilerin, 
esirci rejimlerin aleyhin • 
de demokrasilerin elzem o
lan teaanütleri birdenbire 
mana kazandı ve Birleşik 
Amerika Japonya ile tica
ret muahedesini derhal 
feshetti. 

Faris - Ankara hattı, pet
rol diyarının ortasındaki 
yeni bir istasyona kadar 
uzanıyor. Bu istasyon 
Tahrandır. 

lran kuvetleri büyüyor: 
Londra, Tahran hüküme -
tine muharebe tayyareleri, 
dafi tayyare topları vere
cektir. 
Yakın §arkın qıüdafaası 

gittikçe teşkilatlanıyor ve 
sulh cephesi genişliyor. 

Pariı • Soir 

Yeni bir· tehlike 

hazırlanıyor ---------------
Bir kaç haftaya kadar İs-

panyol hükümeti, tim -
dilik pek az ehemiyet veri
len bir Avrupa meselesini 
yeniden ortaya atacaktır. 

19.74 m. 15195 Kc"./ 20 Kw. 
T.A.Q. 

31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 
T.A.P. 

-ANKARA-

PERŞEMBE - 3-8-1939 
12.30 Procram 
12.35 TURK MUZİôt : 
1-Oıman beyin - Hünam 

peırevi 

2- Bilmen Şen - Hüuam 
ıarkı - Sukiinda ceçen 
ömrüm 

3-Selihattin Pınar - Hü:r 
um ıarkı - Aıkınla ıü
riınsem 

4 - --------- Santur takıi • 
mi 

5-Selihattin Pınar - Hü:r
um ıarkı - Umidini 
kirpiklerine 

6-Fai:re Kapancı - Hü:r -
Hm şarkı - Bükhim 
büklüm 11rma saçın 

13 .. 00 Memleket saat ayarı, a
Janı ve meteoroloji haber
leri. 

13.15-14 MUZİK (Karııık pro 
cram - Pi.) 

19.00 Procram 
19.0S MOzıx (Oda mü:riii -

Pi.) 
19.30 TÜRK MÜZİGİ (Fasıl 

Heyeti) 
20.15 Konuıma (Ziraat saati) 
20.30 Memleket uat ayarı. a
janı ve meteoroloji haber
leri. 

20.SO T'ORK MUZtôl : 
1 - --------- tsfahan peıre

vi 
2 - Arif bey - İsfahan şar

kı - Canda hasiyetmi 
war 

3 - Mahmut Celilettin pa
P - İsfahan prkı - Dili 
biçare senin için 

4- Rahmi bey - İlfahan 
ıarkı - Etme beyhude 
fi can 

5 - --····---- Kemençe tak -
ıimi 

6 - Sadettin Kaynak - İsfa
l:an •arkı - l"u dağ 

7 - ----···--- İsfa.ıan ıırkı -
Feıleien elulim cıil bit
ti 

8- ·--------İlfahan saz ıe • 
maiıi 

9 - Dede - Güli:rar türkü • 
Bi vefa bi çeımi bidat 

10 - Dede - Güli:rar türkü • 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KOJ.lSE 
LER: 13.15 Londra - ıs.ı 
DOroytviç - 16 Prac 
18.35 Lor.dra - 19 Beri' 
- 20.15 Danzig - 21 B 
romunster, Sottens, Br 
sel. M ilano, Kopenhag 
22.15 Stokholm - 23 Pral 

ODA MOZtGt: 11.45 Lon 
dra - 15.25 Hamburc 
17.30 Stokholm - 19.15 B 
!in - 20 Oılo - 20.30 Pa • 
ris - 22.20 Varıova 

NEFESLİ SAZLAR (Ma 
v.s.): 11 Bnin - 12 Deu 
chlands, Laypzic - 18 
Böhmen - 19.30 Stokhol 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR: 15 Sarbrüken 

HAFİF MÜZİK!: 17.15 Böh' 
men - ı8 Hamburc - ıf 
Münib - 20 Prag - 20.sJ 
Breslav - 21.15 Münib -' 
22.30 Sarbrüken - 22.sJ 
Münih 

HALK MÜZİÔİ : 10 Berlil 
- 11.30 Ştütgart - d 
Frankfurt - 2'2.30 Ştütcaıt 

DANS M0Ztôt: 20.30 Ko • 
penhac - 20.50 Sofya _, 
21 Kovmo, Roma _ 21.3' 
Floransa - 21.45 'StroytviC 
- Z2 Monte - Ceneri - JI 
Milino 

Bayan Saadet lkesus 

Alman radyolarında 
bir türle kızı f&D 

konseri veriyor 

rol, pamuk, demir ve 
bakır verir. Sonra, japon
lar, Amerikadan gayri yer
lerden satın aldıkları ip • 
tidal maddelerin bedelini 
dolar olarak tediye ediyor
lar. Japonlar, ba iptidai 
ma4clelerl lpelıll ... pa • 
muldu mensucatla karph • 

Hidise çok mühim. Ja. 
ponlar, amerikalılarla tica
ret mübadeleai yapamadı -
lar mı vaziyetleri son dere
ce güçleıir. Japonlar, ln • 
giltere ile yaptıkları müaa
kerelerde yüaektea ata • 
ca1du4ı. Aıılıerl'lıı:abtar, bey' 
lece lnglllzlere euah bir 
yardımda bulunrnu~ oı .. -

Alman milletine ınalatelü yerlerden Üfenmetlen 50.000 mektup 
,,..,,....,. _,..,.: K.insı Hall'in dört pom 

Bu suretle, ispanyol dev
leti, ifası için yaradılmıt 
olduğu vazifeyi görmiye 
başlamıı olacaktır. Bu va • 
zife garbi Akdenizle timali 
Afrikada garp devletleri i
çin emniyetsiz ve endişe 

sebepleri yaratmaktır. Ya -
nılmadan timdiden bunu 
haber verebiliriz: Kont Ci
ano bu yakınlarda lapan -
yaya yaptığı aeyahatte, 
Franko ile mutabık olarak, 
bu işte taJcip edilecek hare
ket hattını çizmiı olc1 u 
için, cümhuriyet hükümcti 
tarafından Fransaya yatı • 
rılmıı olan altınlar mese -
lesi halledilir edilmez yeni 
ispanya hükümeti aylar -
danberi hazırl~ta oldu
ğu ilk taarruzuna giriıe • 
cektir. 

Emperyalist ispanyanın 
bu ilk taarruzu, entemu • 
yonal Tanca mıntakuında 
nau yardun .... ~c:Auuuı. ·~. 

Nuh nazlı ıekip cider 
21.30 Konuıma (İktisat saati) 
21.45 Ne_,eli pliklar - R. 
21.50 MUZİK (Bir operet se

lalcsiy0nu • Pl.) 
ız.oo 11uzıx. (Kiiçik 0r1ıc .. 

tra • iet: IBClP Af KIN): 
1 - WJl\ther Schrader • Ak-
2 -Lcvıne - Humoresk 

Bir müdedttenberi Berllo 
yüksek musiki mektebinde 
tahıil ctirmekte bulunan Su• 
det iten• isminde bir türk 
kın, S aiustoı g3g penemlfl' , 
stlnll Türkiye ....a~ıe 1~,. 
ı.lmrn..kı•• dalıraıL"-'von -
eve !jCrlın konscrvaq:" ... 

yorlar. 

'Kordel Hull, dünya ka • 
ntıkbk ve tehlikelerinin 
doğrudan doğruya Ameri
kanın hodklmbğı tehdit 
ettiiini ıöatermittir. İpti
dai maddeler ve insan e • 
linden çıkan itlerin hepsi 
harp itlerine aarfedildiği 
için amerikan fiyatlarına 
ağır bastığı için diğerleri -
nin fiyatlarına da ağır gel
mektedir. Binaenaleyh bun 
lar, devamlı bir mübadele 
temin etmez. 

Ruzveltin Japonyaya yap 
tığı bu ihtarın ingiliz - ja
pon milukereleriyle bir a
llkuı yok mudur ? 

Muhtemel bir ingiliz • 
Japon ittifakına kartı u • 
ı:ak prkta menıel gizli te
zahürat belirdiği bir sıra
da, Ruı:velt Japonyaya. har 
bi uzatmamak için Ameri
kanın mahdut eıya çıkara
cağını, dolayısiyle bildir -

yorlar. Artık bitaraflık 1 
bitaraflık l diye mecliste 
bağırmanın hiç bir minası 
kalmımııtır. 

Rmveltin mUmeuiller 
meclisinde muvaffak olma
muı Almanyayı çok sevin
dirmitti. Şimdi alman ga -
zeteleri küplere biniyor. E 
ğer Almanya çılgınlık yo
lunda devam ederse belki 
daha bir çok sürprizlerle 
de karıılapcaktır. 
Amerikanın aldığı ted -

biri, Japonyayı karıı bir 
ihtar olarak telakki edebi
liriz. Kuruntu yapmıyo • 
ruz. Taarruza uiranak A
merikan kıtalarının derhal 
Okyanoau qacalını tahay
yül etmiyoruz. 

Fakat amerikalılann 
menfaatlerinin nerede ol • 
dutunu K(Srilyonu. Burada 
his delil doiru bir fikir 
ilcuı mevzuubahiıtir. 

L' l atramiıeaat 

HULASA 

Bayramdan 

bayrama 
Nui hükümeti timdi de 

büyük Tanenberı bay • 
ramlarına hazırlanıyor. O
raya 150.000 kiti toplıya • 
cak. Demiryollarında yüz
de 75 tenzilat var. Genit 
çadırlar altında yatıp kalk
mak bedaVL lqc de gün
de bir markla temin edile
cek. Fakat itin aslını arar
sanız yiyip içecek bir teY 
de yok! 

Mepleler Tanenberg'de 
sönecek, Nurenberg'de ya
nacak. B8ylece bayramdan 
bayrama kotuyorlar. 

Bu aef er gösterilere 
350.000 kip ittirik ede -
cek. Asker toplamağa bq
ladılar. Bu vaziyet herkese 
keyf veriyor. 

Meseli bir alman ailesi
nin bütün fertleri siyasi 
ve içtimai mecburiyetlerle 

(Biiylik harpten sonra ilk publya ıecesf, bet ıenc 
Antuvaa, kardeıi Jilber, arbdaıı Dominik Heriyo' 
llariyan •• Solanj Senkler iıminde iki ıenç imla b..'. 
raber ukmtılı t>ir ıııareden kaçıyorlar ve ıeceyi lıcırlar 
İçinde b1bolmuı bir otelde ıeçiriyorlar. Antuvan 
llariyan'la,tDominilr de Solanj'la beraber etleniyorlar: 
A~adan hayli •8*aa ıeçmiıtir ... •riyan, Antunn'ı HY· 
mıye bqlamqtu. Bu arada Solan) kendisini MYmez 
söriinen Dolllilrilr'e Jilber'le ihanet etmiı ve ondan ı• 
be kalmqtır. Sonra nedamet du1111uı ve çocgp düttl -
rurlren baatalanauıtır. Şimdi Dominik İsYiçrede bir ... 
natoryo~da olan. Solaaj'ı ziyaret etmektedir.) 8 o y 

darmadafın edilmittir. Ba 
ı.~ ('! , • • • 

matınaa çalışıyor, anne, 
paaff müdafaa itleriyle 
meıgul oluyor, büyük oğlu 
tarlalarda hasadı kaldır • 
mak için ıeferber edilmi1. 
Hilllaa her biri bir köıe
de. 

Fakat timdi: 
- Adam sen de 1 diyor

lar, Nurenberı kongresin
de nasıl olu hepimiz bu
lupcağız ya 1 

Paris - Soir 

Tecrübeler niçin 

o 

yanın kaldı 

Alman hükümeti Berlin'· 
de büyük bir havadan 

korunma tecrübelerine gi
ritecek, ve bu tecrübeler 
geçen ayın sonuna kadar 
sürecekti. Fakat bir gün 
tecrfibe yapıldı ve bırakı • 
lıverdi. 

Acaba niçin bırakıldı ? 

K A s 

Buna resmen verdikleri 
sif hava ·ınuaaı.aası o Ka • 
dar mUkemmel yapılmııtır 
ki bunun devamı faydasız 
olacağı için itler bırakıl -
mıt. mükafat olarak da bu
na ittirik edenlere mezu • 
niyet verilmiıtir. 

Fakat bir de batka pyi -
aları dinliyelim: Bazıları
na göre, puif müdafaa it
lerinde fazla masraf olmut 
tüccarların itleri akaamıı, 
tecrübeler onun için yarı • 
da bırakılmııtır. 

Bazılarına göre de, bu 
tecrübeler bazı muhalifle -
re, istedikleri gibi fikirle -
rini söylemek için fırsat 

ve ip uçları vermittir. 
Paris - Soir 

Sulh cephesi 

geniıliyor 

Tilrk - ingiliz paktı mey 
velerini '9'eriyor. Londra, 

zahür edecektir. Tanca 
mıntakasını, totaliter dev
letlerin imperyalist ma -
nevralarına Avrupanın ce • 
nup garbisine yardım için 
bir nevi yeni Danzig hali
ne getirmiye çalıpcaklar • 
dır. Hitler, İngiltere ile 
Fransayı alt etmek için ta
arzuz planını tatbike bat· 
lamıştır. 

Hadiseler müsaade etti
ği takdirde, Danzig'le Ti -
ençinden sonra Tanca ıe • 
lecektir. Almanyan~n tah
rikçi unsurları gibi vazife 

görecek olan İspanyollar 

burada Filistin'e benzer 

bir vaziyet yaratnuya ça -
lışacaklardır. 

General Frankonun har
bi kazanmasına yardım et
miı olan devletlere yapa -
cağı ilk himıet budur. Bat· 
ka bir ıey yapamaz. Har-

K R o M A N 1 
Biraz ötede kitap okuyaa beyular siJDÜt. ... 

7az tüller bailamıt bir haata bakıcı a7ala kalktı. 
\'e yavaı Male mmldanclı ı 

Yaan: iNiie Nemirou•lıi -28- Çeviren: Mümtaz Failı FENiK. 

- Kendinizi yormaJuuz matmuel ••• 
Soma çıkb aitti. 
Solanj sülerek ona baluyorda. Çok sayıl bir SÜ· 

lüttü bu. Y alna dadaldarmm kenanna dokWU170r 
" söalerinin aakin, ciddi manasını bosmayonla. (). 
nu aall bu tekilde sülerk- sönnemitti. Bu bafka 
bir kadmdL Yanaldan, cludaldan boyalı deiildL 
Oaerinde koyu bir kürk •ardı. Batma Wr til baila
DUfb. Niha1et dedi ki: 

- Oturunuz. 
Şezlongun ayak ucuna oturdu. Ortiiyü kalclınlı. 

Ve kendini tutaımyarak, vicdan azabı, söa 7a1lan 
icinde, aıkla ve acı ile, onun zayıf bacaldarnu öpmi
)"e batladı. Uzun ince ayaklan dudaklarmm altmaa 
titriyordu. 

- Affet beni Solanj ! Affet beni! Bütün kaHJ.at 
benim. Fakat niçin bunu yaptın? Çocuiua benden 
obnadıima emin miydin? •• 

- E•et •••• neL.- Fakat her ne suretle olaraa ol· 
- &JDI tekilde hareket edecektim. DifüaGa bir 
Ufa... Bir iakaNlal .. Gi•lw ~ clopracaktaa.. 

Soara alelacele evlenecektim ••• lakandal ••• 
Bunu söyler söylemez iki kolunu vücudu iatika· 

metinde uzatb ve ilave etti: 
- Banu siz ister miydiniz 1 Siz buna razı olur 

muyclanua 'l 
5-inde hafif bir alay kokuıu vardı: 
- Hayır, hayır, dedi. Sizi bu YUiJete dütiir

mek iat ... sdim ... Hem de bir bqkumm çocuiuY· ..... 
- Çocak Jilber Karmontel'dendi delil mi? 

Fakat bu çocutu ben kabul ederdim •• Nihayet onu 
da seYmeie baılıyabilirdim. Sen benim bakk1111da 
tam bir fikir uhibi deiilain. Benim ancak bir par• 
çamı biliyoı'aun. Tam beni detil. Sana belki biraz 
aert, İltikranız, ainik aöriindüm. Şüpbeaiz de böy· 
le idim. Fakat batka türlü de olabilirdim. Bu öl· 
dGnlüiünüs çocuiu kabul edebilirdim. Benim ÇO• 

caium derdinp.. Size ula bundan dolayı ufak bir 
•nıenifte de bulumnaadım. 

Solanj batmı hafifçe .. ııacl'ı ... 
- Hayır; katiyen doiru deiil.. Ben ıizi, si· 

.m baclinizi tamclıtmıadaa daha İJİ ltilirim. Si-

zin bakkmızda öyle tecrültelerim var ki ula ya· 
nılmam. Siz, bir dereceye kadar, hayatm muay
yen bir hududuna kadar, onu .. ran muanen bir 
çerçne miktannca ha ... 11DU&. Fakat bayat bu 
deiil ki .• 

Söylerken, 10luk soluia idi. Mendiliyle dudak· 
lanm sildi. Yorubnuttu. Dominik elini tutt1u 

- Hadi dedi. Bina dinleniniz. 
Solanj bir İfaret yaptı; yorulmadıfmı anlat· 

mak iıtedi. Ve sonra daha alçak bir 1e1le sözleri· 
ni bitircliı 

- Çok huta idim. •• Hila da tehlike var ... 
Dominilc bir müddet ıükuttan sonra sordu: 
- Çok ısbrap çektiniz mi 1 
- Hayır ••• Morfin tirin&• ediyorlardı ••• Neden 

eonra •nlelt.a~ bitti. O zaman da kan tükürmete 
batladım. Biliyorsunuz ki babam •eremclen ölmüt
tü. Benim de ciierlerim o kadar aailam delildi. 
Etki bit yara açılmıttı. 

Doaainik alt Ült ollnuıtu. Dudaktan larip bir 
tellilde büsülmiiftüı 

- Sa-. ...... di7e mmldUlcb. 

S - Oerhard W inkler • Don.
na ıikita • İıpanyol ii· 
vertürii 

4 - Rubinıtein - Kostümlll 
balo ıüitinden - Torea• 
dor ve Endülüı 

5- Fritz Köpp - Yaz aJc • 
tamı ıiii ti 

6 - jac Grit - Ma)'Js ihti • 
pmı (Valı) 

bin hitamından üç ay son
ra, İspanyanu\ iç mesele -
!erinden hiç birini hallet • 
mek imkinları henüz be • 
lirmemit olduiu bir sıra -
da, general Franko ıçın, 
harici maceradan batka çı
kar yol yoktur. Bu kendi -
lerini zayıf hi11eden ku • 
vet rejimlerinin klhik o -
yalama çaresidir. 

Frankonun imparatorluk 
İspanyası başka bir harici 
maceraya giritemez. Flan
jistler Cebelüttarıkı iste -
mek hususunda kampanya
ların.• devam edebilirler, 

lonlarınôa verdiii komerltr .1 

alman sanat ilemiiıin takdi 
ni kazanmıı olan .saadet İk 
ıuı, ıesinin fevblide c&izelli 
iiyle lronıervatuarda dikka 
nuannı üzerine çelnntı ol 
bir türk kızıdır. Türk dinle 
yicilerinin bu konseri alika i 
le dinliyeceklerine •ıliphe et 
miyoruz. 

B. Serrano Suner tehdit • 
kir bir tavurla orasını ip
ret edebilir, hiç kimse, hat• 
ti ispanyoların en safdili 
bile bunlara en küçük bit 
ehemiyet atfetmez. Nasyo
nalist gazeteler demokrasi 
devletlerine ateı pürkür • 
mekte devam edebilirler, 
ııe bu devletler, ne de il' 
panyollar fili bir harp im 
kanına ciddi surette ihti • 
mal vermeyi hatırlarındaıJ 
geçirmezler. 

Mamel Chaves Noga/ 
L'OEUVRE 

Bu e1nacla kapı açdnuı, beyaz kollu hasta ba· 
kıcı etikte ıörünmüıtü: 

- lıtirahat aamanmız seldi matmazel •• Son• 
ra bakm sizi azarlanm. Çok konutuyoraunuz. 

Solanj: 
- Peki, dedi, suucafım. Siz de, Dominik aize 

bir mektup vereyim de onu okuyun 1 lıter miliniz 7 
Haata bakıcıdan maHlllD üzerinde duraa 

lunmzı maroken aumeni aetirmeıini istec:li. için
den bir mektup aldı; ve Dominik'e uzatbı 

- Okuyunuz .... 
Hava karannıtb. Günden ancak az Ye sayıl 

bir ıtık kahnıtb. O da, l.İyah çamlann araımdan 
ıüçlükle ıiizülüyordu. Dominik pencereye yaklat-
b. Mektup elinde idi. Evell imzaya bakb: Jilber. 

Solanj: 
- ilk aayfası eksik, dedi. Fakat ziyanı yok. 

Okuyan. Anlanınıa. 
Dominik okwnata batladı: 
" •••• bu benim bildiiim diyan, sana da öiret• 

meie çalıtacainn. •• lıviçre'den defil, haıtalıktan 
bah .. tmek iatiyorum. Çünkü bu haatalık, diierle
rinden farklı bir diyardır. Nasd en ufak bir kulü· 
bede bile inaan hayatını tanzim etmeaini bilince j. 
yi yaıana. bu diyar da öyledir; alıflD&k lazım ••• 
Biz biribirimizin olmadan yqayamayız. Sen Domi
nik'le evlenmiyeceksin. Onu artık sevmiyoraun. Bu· 
nu ben ,.nden daha iyi bili1onım. Fontenblo'da i• 
ken onu kabw etmemek İlteJitinden, uzaklara 
kaçmak İlteJitinden, onun sana kadar selemiye
cefini aannediıinden bunu zaten anlamıttım. Seni 
MYiyorum Solanj. Bunu tekrar etmekten aala yo
nalnuyacafan. Biliyorum. Benim Jiizümclen hi9 

(Soa Yar) 
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Bu sıcaklarda çocukların susuz 
kauuamaları için onları düıündük
tı.;n sonra ihtiyarlan da unutmamak 
l ... zımdır. lhtiyarhk da çocukluk de
ı .. eK olduğu için değil. Çocuklukl:1 
i.ıtiyarlık, hele su bakımından, bı

rırine, tamam tamam zıttır. Çocuk 
sıcakta suya ihtiyacını hisset~e de 
sJyliyemez, ihtiyar o ihtiyacı ~ısset
mez de onun için ıncakta su ıçmek 
aklına gelmez. 

ihtiyarların vücut küçülmele
rinden de tahmin edebilirsiniz ki 
ihtiyarlık bir bakımdan, insanın vü
cudundaki suyun azalması demek
tir. İhtiyarlık vücuttaki suyun azal
masından ileri gelir, diyen olma
mıısa da ihtiyarlıkta vü~~dun. içi.n
deki suyun azaldığı §Uphesızdır. 

İnsanın yaıı ilerledikçe vücudunun 
suyu azalır. Annesinin karnın~~ bir 
buçuk aylık çocuğun terkıbınde 

yüzde 97 nisbetinde su bulunurken 
çocuk doğduğu v~~t bu ni~.bet yüz
de yetmiıe, gençlıgınde yuzd~. alt
mış yediye, ihtiyarlıkta da yuzde 
elli dokuza kadar düıer ..• Vücutta
ki suyun yarısı adalelerde olduğun
dan ihtiyarhktaen ziyade göze ça_r
pan §ey adalelerin - suyu çekıl-

esinden dolayı - sarkmasıdır. m . . 
Gençlikte adaleler ne kadar ıyı ge-
liımiı olursa ihtiyarlıkta . 0 kadar 
çok sarkar. "Güzeldin hanı ya sar
kanların?" demeleri de ondan do-
layı olsa gerektir. . 

ihtiyarın vücudundakı su az ?.'· 
duğu için böbreklerinden her. gun 
ıkardığı su da azalır. Çocuk agırlı

~ının kilosu ba~ına günde 47 gram, 
olgun insan 30 gr~m çıkardığı ha~de 
altmıf ya§ına gelınce 26, seksenın • 
de, doksanında ancak 20 gram su 
çıkarır. 

Fakat bunlar mutedil sıcaklık 
derecesinde. Y azm hararet artınce 
ihtiyarlar, çocuklar ve gençler ka
dar terlemezlerse de gene sırtında-
ki fanilaın az çak ıslanır. Az terle· 
mesi sıcağı hissetmediğinden değil, 
ona karşı müdafaa vasıtasının, za
ten her İ§inin olduğu gibi, dennan
aız kalmaamdandır. 

Az terlemesinden ve zaten vücu
dunun tabii hararetinin gençlikte· 
kinden biraz daha aıağı olmasm
an clol .. V7 .... -.lcta auauzluğu da pek 

ha sizlik , çok terlemekten değilse 
de, §imdilik bilinemiyen batka bir 
~<>ldan ıııcaklarda gene az çok su 
"~ tuz kaybetmesinden. 

Onun için bazı hekimler - ihti
Yarlar kendileri yazın susamualar 
hile _ onlara fazlaca su içirtince 
ne olacağını dÜ§Ünınüıler ve elli ih
tiyara kendi istediklerinden ba§ka
ca, günde birer litre su içirmi§ler. 
Hepsinde değilse de birçoğunda vü
cuttaki kanın miktan artını§... Ka
nın terkibinde de haylice su bulun
duğu için bunu belki pek basit gÖ
rürüsünüz. Fakat günde bir litre 
fazla su içen ihtiyarın kanında, ka
nının su kısmından ziyade, kınnızr 
kürecikler çoğalmı§. Demek ki ih -
tiyarın çokça su İçmesinden kanının 
çoğalmau sadece kanın sulanmasın
dan değil, o kırmızı kürecikleri ya· 
pan uzuvlann su tesiriyle faaliyete 

( 

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

}aydır. Vücutta kan yapan uzuvla -
rm da terkibinde au vardır. Onların 
içindeki su ihtiyarlıktan azaldıkça 
i§leri yavaılar. Kendilerind~. eksik 
olan suya kavuşunca daha ıyı çalıı
mıya baılarlar. 

Bir taraftan da, suyun vücut i
çinde iyi .dolaş:'r~~ uzuvların ne• 
siçlerine gınnesı vucutta. t~z ~ulun
masına bağlıdır. Halbukı ıhtıyarla
rın vücudunda su az olduğu gibi, 
kandaki tuzun nisbeti de biraz da
ha küçüktür. Onun için ihtiyarlara 
su içiren hekimler onlara biraz da 
fazlaca tuz vermeyi düşünmü§ler. 
Galiba Üzerlerinde tecrübe yapılan 
ihtiyarİar pek de titiz kimseler ol
madıkıları için onlara 200 gram su 
içerisine 10 - 12 gram tuz k~tarak 

içirmiıler. Bu sefer kan~ mıktarı, 
sade su iç.tikleri zamandakınden da· 
ha ziyade artmıı ... 

Demek ki ihtiyarlara bu sıcak
larda su ve tuz vermek faydalı ola
cak. Tabii tuzlu su içirerek değil; 
suyu bardakta, tuzu da Yemekler
de ... 

Ancak, bir işe tuz karıırnca böb
reklerin halini düıünmek mutlaka 
lazımdır. Sade su her böbreğe iyi 
gelse de böbrek bozulmuş olursa o
na tuz dokunur. ihtiyarlıktan bo
zulmuı böbrek, sahibine çok yemek 
yedirerek çok su içinnekle kendisi
ni belli eder. O vakit .ihtiyar adam• 
çok susar ve suyu kendi kendine is
ter. Çok su içene de ayrıca fazla tuz 
verilemez. 

Şu halde yalnız, çok yemiyen ve 
sıcakta bile susamıyan ihtiyarlara 
biraz fazlaca su, yemeklerde de 
biraz fazlaca tuz... ~- A. 

Amerika ile hava posta 

nakliyatı başladı 

Bir ~ocuk elektrik 
cereyanına ıarpıldı 

hastanede öldü 
Evelki gün Yenişehirde alman se

farethanesi arkasında bir çocuk elek
trik cereyanına çarpılmış ve .. ka~~ı~~l
dığı Nümune hastanesinde olmuştur. 

Kaza şöyle olmuştur: 
Alman sefarethanesi arkasınd~ b?ş 

bir arsa ve bu arsada bir elektrık dı -
reği vardır: Direğe kuvetli cereyan 
taşıyan elektrik telleri bağlıdır.. ~u 
arsada oynıyan bir kaç çocuk dırege 

çıkmak için aralarında bahse ~~tu~. -
muşlar .. Nnihayet içlerinden Huseyın 
oğlu Haydar isminde dokuz on yaşı~~ 
rında biri "ben çıkarım,, demiş ve dı
reğe tırmanmağa başlamı_ştır. 

Hüseyin direğin tepesın~ .çıktık -
tan sonra elektrik teline elını atmış 

ve kuvetli cereyan bir anda paı:_makla 
rını yakmıştır. Hüseyinin dıre~e do
kunan ayakları ve vücudunun bı: kıs
mı da cereyana kapılmış, bu anı çar
pıhştan kendisini kaybeden çocuk ye 

d .. .. tu''r Öteki arkdaşları bu ha-re uşmuş · H . 
1i görünce korkmuş ve kaçmışlar, ~-
seyin kendinden geçmiş, baygın bır 
h ld d . -in dibinde bırakmışlardır. a e ıreg "h t 

. miş nı aye o Aradan ıpey zaman geç • 
civardaki yapılardan birinde ~alışan 
bir işçi direğin dibinde bir şeyın yat-

.. .. t"' Yanına yaklaşınca tığını gormuş ur. . _ 
küçük çocuğun ölüm halınde oldugu-

.. .. derhal polise haber ver nu gormuş ve 
. t" Hu'" seyin hastaneye kaldırıl -mış ır. -

mış, fakat bütün gayretler~ rag~~n 
M .. dd,.n1mumılık kurtarılamamıştır. u 

tahkikat yapmaktadır. 

İskenderun' da 

büyük bir 

ge~il resmi 
İskenderun, 2 a.a. - Asker! ~anev 

· d 1 ısiyle dun sa-Fransa ile birleşik Amerika ve Ka- ranın sona ermesı o ay . 
nada arasında muntazam hava posta balı burada büyük bir geçit resmı ya-

pılmıştır. Orduevinin önüne hazırla
seferlerinin başlamasını gözönüne a- nan tribünde konrgeneral Muza~ffer 

Belediyelerin yolsuz 
islimlakleri~e 

meydan verilmiyecek 
Dahiliye Vekaleti, bir kısım beledi

yelerin kanuni. formali~eleri ikma~ ~e 
bedellerini peşınen tedıye etmeksızın 
istimlak muamelelerine giriştiklerini 
ve filen harekete geçtiklerini vaki şi
kayetlerden anlıy,_'.lr~k teşkilatına y~
ni ve mühim bir tamım yapmıştır. Ta-
mimi yazıyoruz: 

"Belde sakinlerinin, medeni, sıhi 
ve bedii ihtiyaçlarının tanzim ve tes
viyesi maksadiyle binalı ve binasız 
gayrimenkulleri. istimlak husu~u.nda 
belediyelerin haız oldukları selahıye
tin istimalinde vatandaşların tasarruf 
haklarının ihial ve şikayetlerinin vu
kuuna meydan verilmemesine dikkat 
ve itina gösterilmesi icabeder. 

Tarifatı kanuniye haricinde ve be
delleri tediye olunmaksızın vuku bu
lan istimlak muameleri Büyük Millet 
Meclisinde de mevzuubahs edilmiş -
tir. 

Bu noktaya bilhassa istimlak mua
melelerinin umumi menfaatlere uy -
gunluğu hakkında karar ~er.mek_ s~
lahiyetini haiz olan idare amırlerınrn 
dikkat nazarlarını celbetmek isterim. 

Menafii umumiye kararı verilme -
den evel, istimlak bedellerini karşı -
lamı ya kifayet edece~ miktarda. bel.e
tliye bütçelerine tahsı~at v~zedıl~ış 
olup olmadığının tetkık edıl~esı ~e 
kanuni formaliteleri ikmal edılmemış 
bulunan istimlak muamelelerinin me
nolunması ve bu sahada alınacak ted
birler cümlesindendir. 
Eşkal ve tarifatı kanuniye har~~in

de istimlak muamelelerine tevessul e
denler hakkında takibat icra edilece
ğinden halen bu kabil mua~elat var
sa derhal kanuni mecraya ırcaı sure
tiyle tashihi cihetine gidilmesi ve ~e
delleri tesviye edilmeden yapılmış ıs
tim!aklerden dolayı alacaklı kalan is
tihkak sahiplerinin malfıbatının tes
viye edilmesi ve bundan sonr~ i~ti~
iaklerden mütevellit herhangı bır şı
kayete ve mağduriyete meydan veri~
memesi hususunun.alakadarlara teblı
ği rica olunur. 

lan posta telgraf ve telefon umum Ergüder, vali Sökmensüer, ask~rı er
müdürlüğü, bu memleketler için ev- kan Parti müfettişi Hasan Reşıt Tan 
rak postasına münhasır olmak üzere kut: mebuslardan Rahmi Apak y~r .~1 

t b l yorlardı Hatayın biltun muraseıat kabulüne başlanmıştır. stan ~~ ... ~""~ ·.. • ....wır ...... ;; tomobil kazası olmuş, beş kişi yara-
hnı..ı~ r--·- ---· ~...........,_,, ___ .. durmuştur. . lanmıştır. Hadisenin tafsilatı şudur : ayrıca Amerika için her on gram ve d b 1 Ik 

Baraj yolunda bir 

otomobil kazası oldu 

Geçit resmi saat 8, . e aş ~m!ş 1 Evelki gece Yenişehirden beş ar-
küsurundan otuz beş kuruş alınacak- önce manevralara denızden ı~tırak e~ kadaş 

1287 
numaralı taksi ile Baraja 

tır. den Ha~idiye _subay ve er~erı geçmı gitmişlerdir. Otomobili şoförden al
bahriyelılerı ~ıy~de ve_ dag . alayları, mış, kendileri kullanmıya başlamış

~·-••• BUGON •••••• toplar ve motorlu vesaıt takıp eyle - lardır. Gidiş hadisesiz olmuştur. An

ULUS Sinemas1nda 
3 f iJm birden 

ı - KIRALIÇE MARI 

Frederic March - Katherine 
Hepburn 

2 - SlLAH KANUNU 
George O'brien 

3 - RENKLi YENi MlKl 
Seans saatleri 2.30 - 3.45 - 5.30 -

6,45 - gece saat 9 da 

' miştir. Başlarında alay bayrakları o~- cak saat 22 sularında Barajdan dö
duğu halde kahraman alyımızın geçı- nerken Aman tepesi denilen yokuş -
Şi çoşkun tezahüratla karşılanmıştır. . k b"l ld 

• . . • 1 • tan ıner en otomo ı yo an sapmış Ka~r~m~n ask~~l:rımızın geçış erın.: ve yuvarlanmıştır. Bu sırada otomo-
dekı ıntızam butun Hataylıların go- b"l' .. d b l 1 M l"h O ha 

. b ı ın ıçın e u unan ar e ı , r n, gvüslerini kabartmış ve halk bır ay· O h Ad s· t't Ot b" 
r an, nan ve ırza ır. omo ı-ram günü daha ya~amıştır. ı· M l"h k 11 kt d 

ı e ı u anma a ır. 

İzmir Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

Kaza yerine derhal jandarma koş
muş ve bu devrilme esnasında muhte
lif yerlerinden yaralanan beş arkada
şı hastaneye getirmiştir. Kazaya uğn 
yanlardan dördünün yarası hafif gö
rülmüş ve tedavileri yapılarak evleri
ne gönderilmişlerdir. Yalnız bir ta
nesi hastanede yatırılmıştır. Onun da 
yarası ağır değildir, başında sıyrık
lar vardır. 

Jandarma tahkikatı ikmal ederek 
dün öğleden sonra evrakı müddeiu-

-5-

iktisadi , ~hisler 

Dünya buğday fiatları 
niçin düşüyor? 

H. A. KUYUCA!' 
1 L d a'da müzakere•"• Je Geçen seneki umumi iktısadi geri~ 1 rahhas arı on ~ muhakKa.t-

lemeden sonra son aylarda bazı nevı bulunmaktadırla.. Şurası . ddet e 
a iin silahlanmanın icap ettirdi- tır ki buğday fiyatlarının şlı k t 'e

san y •· . . k b "h aç eden meme e • ~ - .. ksek talepler sayesinde, ınkışa - su utu unu ı r . . . 
gı y~ d ··nya iktısadi duru - rin iştira kuvetlerını azaltacak ve ou 
fa yuz tutması u d - d n doğruya 
mu bakımından ilmi~ ver~~i görüahlmekl- sbebelple ~=~~;z belk~g~~ :emleketlere 

"d" Fakat enmühım dunya m su - un arı g . . 
te ı ı. . d " - emleketlerı de mu-lerinden olan buğdayın piyasada şı~- mal ~atan ıge: m _ .. ıli 
d 1 d.. g' e başlaması büyük endı- teessır edecektır. Bugday musta1.s 

et e u~me memleketlerin eshamı da bu vazıyet -
şeler dogurdu. ı ktad r Mal ... .n-

F"lhakika bir müddettir tedricen ten mutazarrır o ma ı . . 
düşn:ekte ol~n buğday fiyatları dün- dur ki 1931 de Ab~ğday fi!~tl~rıin~~~ 

a bu ~ day piyasalrına makes olan müş ve bunu hala. tam~ıy e ç ta -
Lver:ul'da şimdiye kaadr görülme: sıyrılama~ığ~mız ıktısad1.. :auh~~ atla
miş bir seviyeye sukut etmiştir. Fiat-j kip eyle?1ıştı. 1933 te bug !ndi~ i za-
1 'kı" sene evel 10 s 8 d ve geçen se- rı 1927 fıyatlarının yarısı~a ı kg 
ar ı a·· bugday on.e-6s 4d iken iki hafta evel 3 s 6 1/ 2 man toplanan unya İh 

ne . . . ransında bazı kararlar alınmıştı. -
d e ınmıştır. 1 k tl beynelmilel pi-

Bu şiddetli sukutun başlıca üç se- racatçı mem e e er . ~ "kta-

bebi vardır: her şeyden evel pek bere- yasa~\~~;~ey~:::~~r~e b~~:~ç:mmem 
k tl" lan geçen seneden devrolunan rını a ı hd" 
~~ ı o stoku 630 000 000 bushel (1) leketler de buğday ihracatın~n ta l ı· 

unya , • . k d" d istifade ederek kendı mem e-
idi. Bu sene mahsul geçen sebnek~h/- k ı~ıe:7 dahilinde buğday istihsalini 
dar mebzul olmamakla bera er ı ı - e • k bul eylemişlerdi 

f 1 ld - d 31 temmuz- arttırmamagı a . 
yaçtan az a o ugun an . _ M alesef bu anlaşma kısabir zaman 
da gelecek seneye devrolunacak mık a .. .. • . . u-radı Avru-
tar 1,000,000,000 ı mütecaviz olacak- sonra buyuk .tadı.ıı~dre i Jiln çok 

pa'da ve Ar1antın e m su tır. . fazla olması tahdit imkanını ortadan Bu seneki mahsul, geçen senekin- . "k e 
kaldırdığı gibi bunun yerme ~ ~m 

den az olmakla beraber tahmin edil- edilmeğe teşebbüs olunan asgarı fıyat 
diğinden çok fazla olmuştur. Dünya- da tatbik olunamadı. Birkaç sene son
nın iktısadi güçlüklerine çare olarak ra bazı memleketlerde hasadın fena 
fena hasatlı bir sene temenni edenle- gitmesiyle buğday fiyatları tekrar 
rin tahminleri hilafına bazı memle- yükseldi. Aynızamanda da uzak şark 
ketlerde değişen hava vaziyetleri buğday piyasasının inkişafı ümit o
buğday rekoltesini tahminin fe.:kine lunuyordu. Fakat Japonya'nın Çin'i 
çıkarmış ve bugünkü buhranı vucuda istilası ve bundan doğan karışıklıklar 
getirmiştir. .. Çin halkının iştira kuvetini ~evk~Iade 

Harbe hazırlanmakta olan bazı bu- azalttığından bu taraflardakı bug?ay 
yük devletlerin büyük buğday stokla- talebi artacak yerde azaldı. Bu hadı
rı tesis etmeleri de buğday fiyatları - selere geçen seneki çok iyi ve ~u se
nın düşmesinde amil olmaktadır. Bu neki iyi mahsul de ilave olundugun. -
netice garip görünebilir se de kolayca dan bugünkü vaziyet tahaddüs ett~: 
izahı kabildir. Filhakika devletler Meselenin halli için düşünülen uç 
stok tesis ederken buğday için mev- çare vardır. Müstahsil memleketlerd:_ 
cut dünya talebini arttırmak suretiy- ekilen sahanın tahdidi, dünya asgarı 
le fiyatların hazan yükselmesinde ve- fiyatı tesbiti , ve ihracat kontenjant
ya hiç olmazsa çok düşmemesinde a- mantarı tayini. Esasen bundan evel 
mil olmuşlardır. Fakat buğday diğer de ortaya konulan bu fikirlerden her 
harp levazımı gibi değildir. Harp kor- biri için de ihracatçı memleketlerden 
kulan zail olduğu zaman eskiden ol- biri veya birkaçı mühim itirazlar der
duğu kadar yeni silah ve mühimmat meyan etmektedirler. O halde !1e ya -
a-1.ıt."'l.w.Pn.Jri.\!\,-rnl}"'tJ/'trJihri~k-j;!'-J;r. - • ,, -Domu •imdiden rayın edc
salarına sevkedilecek değildir. Hal- meyiz. Yalnız bu münasebetle dünya 
buki herhangi bir harp ihtimaline bi - iktısadi teşkilatının henüz çok geri 
naen yığılan buğday stokları harp ol- olduğunu ve milletler arasında böyle 

buğday gibi müştereken halledilecek mıyacağı tahakkuk ettiği zaman ne bir çok meseleler bulunduğunu kay-
kadar tedrici olsa gene piyasaya sevk detmek isteriz. 
edilecek ve tabii fiyatlar üzerinde 

müessir olacaktır. Bu sebepledir ki, 

hary buğday stokları pyisa üzerine 

iyi değil, fena bir tesir yapmış telak-
ki olunabilirler . 

Buğday fiyatlarının düşmesi baş-

İlmin ve tekniğin bugünkü terak
kisine ve beşerin mukadderatı üze
rinde iddia eylediği hakimiyete rağ
men insanlar, azlıkla, kıtlıkla de ğ il 
bollukla mücadele mecburiyeti duy
maktadırlar. Bu kadar geniş bir mik
yasta olmamakla beraber fiyat muha

lıca ihracat memleketleri olan Arjan- fazası için Brezilya'nın kahveyi imha 

ettiğini, Danimarka'da sürülerle do
muzun öldürülüp yakıldığını, Ameri
kada hayvan yetiştirenlere değil ye -

tin, Avusturalya, Kanada ve Amerika 
Birleşik devletlerin şiddetle alaka • 

!andırdığından bu dört devletin mu- tiştirmiyenlere nakti mükafat veril-

diğini hatırlamak lazımdır. O zaman 
buğday meselesinin hallini de talebi 
arttırmakta ve daha fazla insanın da
ha çok buğday yemesini temin etmek
te aramak lazım geldiği meydana çı
kar. 

mumiliğe göndermiştir. Kazanın ha

talı sevk ve idareden ileri geldiği an-
]aşılmaktadır. Kaza esnasında otomo

bili kullanan Melihin ehliyetnamesi 
yoktur. Müddeiumumilik bu yoldan 
tahkikat yapmaktadır. 

( 1) Bushel = 35.2383 litre. 

MAVi SU 
ne yaptılar? Sana yardım etmek is
tiyoruz. 

Digbi de ona arapça söyledi ve 
kendisine fenalık yapmak istemedi
ğimize çarçabuk kendisini ikna etti. 

Bizi anlar görünüyordu, ben de in
gilizce bilen bir fransızın Devonshi
re lehcesini anladığı kadar onun de
diklerini anlıyordum. 

zaman, kulübesine kadar sürüklenmek 
için son kuvetini kullanmıştı. 

Bu vurgundan sonra, biraz istira
hat etmek arzusunda olan Tuaregler 
çadır kurmuşlardı. Köy sakinlerine 
gelince - develeri çalınmış olduğu i
çin - hendeğin dibinde saklanarak 
hadiselere intizar etmekten başka bi? 
şey yapamazlardı. 

cevap alıncaya kadar cesaretle buna 
devam etti. 

O zaman kulübesinin içine çekildi. 
Ansızın bir haykırış kendisini dı

şarı çağırdı; fakat bu defa hendeğe 

Geri dönmekte gecikmedi, bu sefer 
pis, itimatsız, ve vaziyeti bizzat gör
mek istiyen bir arap heyeti de on• 
refakat ediyordu. 

Buddi: 
Yazan: Maior WREN 

Dere boyunu, dahadoğrusu dere ya
tağı boyunu takibe başlar başlamaz 
manzara değişti. Yer kum rengini 
kaybederek kurşunileşti, akasyalar 
göründü; yerde kayalar ve kaktüsler 
serpilmişti. Kumların kısırlığı yeri • 
ne şimdi zayıf ve seyrek nebatlar gö
ze çarpıyordu . 

Ansızın, çok uzakta, karşımızda 
bir patlayış. . . Fasılalı bir kaç tüfek 
sesı. Hank'la Buddi bir kayanın ar
d ında develerini çöktürdüler. Tüfek 
e:Je olarak yere indik. 

Hank : 
- Bilhassa develeri öldürtnıemeye 

d '.<kat edelim, dedi. Biz gözetlerken 
se.ı deve le re bakıver. 

Ve iki amerikalı ilerlediler. 
Tam bir sükfıt. Dostlarımız geri 

geldiler. Görünürde bir şey yoktu. 
'ı krar hayvanlara bindik. 

Bir kilometre ötede : korkunç bir 
m.;ı nzara. 

Müthiş surette öldürülmüş bir ka
dın bir akasya ağacına bağlanmıştı. 
Bu kurbanın bize ilham ettiği merha
met ve intikam hisleri üzerinde da
ha ziyade durmaya hacet yok. 

Bu uzun sürer. 
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Her halde bir keçi siirilsünü otla

maya götürdüğü sırada bu kadını ya
kalamışlardı. 

Hank: 
- Bir köye yaklaşıyoruz, dedi. 
Yeniden bir kayanın arkasında dur-

duk. 
- Hayvanları burada bırakalım ve 

bir keşfe çıkalım. Onlar bizim farkı
mıza varmadan şu melfın adamları 
görmek baha biçilmez bir kazanç ola
cak. 

Develeri bağladık ve keşfe çıktık. 
Çok geçmeden köye yaklaştık. Bu 
köy bir vahanın kenarında derin bir 
hendeğin kıyısında idi. Bize metrlrlt 
gibi görünen bu köy, binlerce sene
denberi mevcut olmalıydı; çamurdan 
kulübeler eski taş binaların yerinde 
inşa edilmişti. Tarih öncesine ait te
meller üzerinde yerleşmiş bir çinge
ne kulübesi denilebilirdi. 

İhtiyatla ilerliyorduk. 
Bu köyün bir kulübesinde yaralı 

bir adam vardı. Biz eşikten atlar at
lamaz kuşağından bir eğri hançer çı
kardı. 

Arapça: 

- Dost 1 dedim. Biz dostuz. Sana 

Her sene tekrarlanan facıanın şöy
le cereyan ettiğini nihayet anlıyabil
dim: 

Keçileri güden bir kadın Mavi pe
çeleri görünce, haberi köy yanında 
bulunan bir çocuğa cesurca, çılgın
ca bildirmişti. Kadın ve çocuk, halka 
tehlikeyi bildirmek için koşmaya baş
lamışlardı, fakat Tuaregler oldukça 
kolaylıkla kadını ele geçirmişlerdi, 
halbuki bacakları kuvetli olan çocuk 
köy halkına kendilerini tehdit eden 
tehlikeyi bildirmeye muvaffak olmuş
tu. Bunlar derhal, ateş açmaya mü
heyya kalabalık müdafilerin müstev
lileri sıcak bir kabule hazırlandıkları 
intibamı vermeye çalışarak, gidip 
kayaların arkasında mevzi almışlardı. 
Kadınlarla çocuklara gelince, onlar 
da sığınakları olan hendeğe inmişler
di. 

İki köy delikanlısı deve çobanları
na haber vermek için koşmuşl'lfdı. 
Bize bu macerayı anlatan adam da on
lara refakat ediyordu. Tuaregler sü
rüyü kuşatırlarken bir Tuareg ona a
teş etmişti. Hemen hepsi ölmüş olan 
arkadaşları arasında onu da öldü di
ye bırakmışlardı. Kendine geldiği 

Develerin hala hendeğin dibinde 
bulunması, hiç olmazsa bizim hesabı
mıza, tercihe şayan olacaktı. 

Vaziyeti - bizim anladığımız şe;
kilde - Hank'la Buddi'ye anlattık. 
Hiç telaşa düşmediler. 

- Tehlikesiz bir spor, dediler, hem 
karlı bir iş. 

Tuareglere hatırasını unutamıya -
cakları bir oyun oynamayı pek iste
diğimiz için, bir nevi harp meclisi 
akdederek yaralı adamın köylüleri 
toplayıp kendilerine bizim dost oldu
ğumuzu ve Tuareglerin can düşma
nı bulunduğumuzu, develeri sahiple
rine iade ettikten başka üstelik ken
dilerine Tuareglerden alacağımız de
veleri de hediye edeceğimizi bildir
mesini kararlaştırdık. 

Yaralı adam, maksadımızı anlayın
ca canlanır gibi oldu. Gerçi bir kur
şun göğsünü delip geçmişti, fakat 
her halde ciğerlere bir şey olmamıştı, 
çünkü kan kusmamıştı. 

Digbi, ona bir hap yutturarak bu i
lacın kendisini iyi edeceğini söyledi. 
Filhakika, adam az sonra kalktı. Ku
lübesinin kapısında işaret etmiye baş
ladı. Kayaların ardından işaretlerle 

indi. 

Kısa bir müddet sonra, yırtık elbi-
seler giymiş, pis ve şaşı bir arapla be
raber geldi : bu köy reisiydi. Köyün 
adı da Azigig veya buna benzer bir 
şeydi. 

Reis ikisi arapça konuşan, askeri 
üniforma taşıyan ve kendisi için dö
ğüşmeye amade olan bu dört silahlı 
adamı görünce şaşa kaldı. 

Bu Azigig'li için kendisini daha 
büyük felaketlerden koruduğundan 
dolayı allaha şükretmekten başka ya
pacak bir şey yoktu. Tuareg1erin da
ha başka mezalim yapmamalarını ve 
köylüleri unutmalarını temenni ede
rek, mütevekkil, bunların uzaklaşma
larını bekliyordu. 

~ Tüh! dedi, ama korkunç pacav
racılar ... 

Bu paçavracılara hitap ettim. 
- Size develerinizi geri almak ve 

Tuareglere iyi bir ders vermek fırsa· 
tını teklif ediyorum, dedim. Bu Ş:lŞ
maz mütevekkillere kendilerinin Tu
aregler kadar yaşamak, hür ve mesut 
olmak hakkına malik olduklarını an
lattım. Her halde onlar çalmak, işken 
ce etmek, öldürmek imtiyazını aJlah
dan almış değildirler. AJJahın emrini 
öğrenmek istiyorsanız, bizi takip et
meniz ve biraz cesaret sahibi olmanız 
kafidir. 

Digbi ilave etti: . 
- Esasen siz gelseniz de gelmese

niz de biz onlara hücum edeceğiz. 
Bize yardım edenler ganimeti payla
şacaklardır. Mükemmel tüfeklere ve 
eşsiz develere sahip olacaksınız. 

Bu servet ihtimali biçare adamları 
düşündürdü. 

Kendisine müthiş surette öldürü
len kadın, - çalınan develeri hesaba 
katmadan - katledilen deveciler için 
de allaha şükretmiyor musun? diye 
sorunca bütün bunların allahın emri 
olduğunu başka hiç bir iradenin o
nun arzusuna karşı gelemiyeceğini 

söyledi. Onlar için ve onlarla birlikte harbet-
- Şüphesiz, dedim. mek ve bütün ganimeti - kendimiz 

Nihayet tekliflerimizi kabul ettiler. 

Fakat tam Tuareg1erin, sıvışacak için alıkoyacağımız develer müstes -
yerde çadfrlarını kurmuş oldukları 
bir sırada bizim yetişmemiz de alla
hın emri olduğunu kendisine söyle
yince bir lahza düşündü ve karde§le
rine danışmaya gideceğini söyledi. 

na - kendilerine vermeye razı oldu
ğumuz takdirde ellerinden geleni ya
pacaklardı. 

(Sonu var) 
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Dost İngiliz filolar1 
Türk limanlarında 

tBaşı 1. inci sayfada) ı zıka tarafından ihtiram resmi ifa o
lardır. Bu samimi merasim esnasında lunmuştur. 
iki taraf gemilerinde bütün denizci- Rıhtımda, konak meydanında ve 
ler güvertelerde selam vaziyeti almış- caddelerde biriken halk müttefik 
lar ve Yavuz 21 pare selam topu at· bahriye mümessilini har~retle alkış-
mıştır. lamı şiardır. 

Bu sırada başta amiral gemisi Wars 
pite olduğu halde bütün ingiliz fi
losu direklerine türk bayrağı çekmiş
lerdir. 

Candan tezahürat yapılıyor 

Dost ve müttefik donanmanın İstan 
bulu ziyareti İstanbulluların candan 
ve samimi tezahürat yapmalarına gü
zel bir vesile teşkil etmiştir. Sahille
ri dolduran binlerce halk mendil ve 
§apka sallıyarak İngiliz gemilerini ve 
gemicilerini selamlamıştır. 

İngiliz başkonsolosiyle elçilik ata
şemiliter ve ataşanaval'ı saat 9.10 da 
Warspite zırhhsına giderek amirali 
selamlamışlan:~ır. Saat 9.30 da da do
narunamızın kumandanı Tümgeneral 
Şükrü Okan Yavuzdan bir motörle 
amiral gemisine giderek Sir Cunning
ham'ı ziyaret etmiş ve türk donanma
sı adına kendisine "hoş geldiniz" de
miştir. Amiralımız ingiliz gemisine 
giderken ve gemiden çıkarken topla 
selamlanmış, bir ingiliz ihtiram kıta
sı selam resmini ifa etmiştir. Amira
lımızın gemide karşılanması çok sa
mimi olmuştur. 

Miıalir amiral karaya çıkıyor 

Daha sonra İstanbul kumandanı 
Korgeneral Halis Bıyıktay amiral 
Cunningham'ı gemide ziyaret etmiş 
ve aynı merasimle karşılanmıştır. Bi
lahare donanma kumandanımızın zi
yaretini iade etmek üzere Yavuz zırh
lımıza giden dost filo umum kuman
danı saat 11.10 da mihmandarlariyle 
birlikte Topaneden karaya çıkmıştır. 
Misafirimiz rıhtımda tezahüratla kar 
şılanmış, mızıkasiyle birlikte bir de
niz müfrezemiz selam resmini ifa et
miştir. Amiral buradan ingiliz konso
losanesine gitmiş ve daha sonra ingi
liz kumandanı Halis Bıyıktay'ın zi
yaretini iade ettikten sonra saat 12.15 
te İstanbul valisini makamında ziya-
ret etmiştir. 

Dost amiral İstanbul kumandanlı -
ğında gene askeri merasimle ve vila
yetin de bir polis müfrezesi tarafın
dan selamlanmıştır. Vali ve belediye 
reisi Dr. Lutfi Kırdar saat 16 da 
Warspite zırhlısına giderek misafir 

amiral'ın ziyaretini iade etmiştir. Va-
li, bu gece saat 20.30 da misafirler şe 
refine Perapalas otelinde şehir namı
na bir ziyafet vermiştir. Ziyafeti bir 
ıüvare takip etmiş ve geç vakte ka
dar çok samimi ve dostane bir hava 
içinde devam etmiştir. 

Miaalirler lıtanbul'u geziyorlar 

Malaya zırhlısı kumandanının 
ziyaretlerini iade 

İzmir, 2 a.a. - Vali Ethem Aykut, 
Müstahkem Mevki Komutanı Tüm
general Aktoğ ve belediye reisi Dr. 
Behçet Uz saat 15 te biribirini müte
akip Malaya zırhlısına giderek ku -
mandana ziyaretini iade etmişlerdir. 

Gemiye muvasalatlarında vali 17, 
komutan 13 atım topla selamlanmış
lar haklarında askeri ihtiramat yapıl
mıştır. 

fngiliz bahriyelileri şehri 
gezdiler 

İzmir, 2 a.a. - İngiliz bahriyelile
ri muhtelif gruplar halinde bugün 
§t:hrin görülecek yerlerini gezmişler
dir. Misafirlerimize rütbelerine göre 
otomobil ve otobüsler tahsis edildiği 
gibi şehrin bütün nakil vasıtalariyle 
serbestçe gezmeleri de temin olun -
muştur. Dost bahriyeliler her tarafta 
halkın sempati tezahürleriyle karşı. 
!anmışlar ve İngiliz bahriyelileri de 
bu duygulara aynı şekilde mukabele 
etmişlerdir. 

Ziyaretler 
İzmir, 2 (Husu si muhabirimizden) 

- Malaya zırhlısı süvarisi bugün öğ
le yemeğini şehrimiz İngiliz konsolo
su ile birlikte yemiştir. Kumandan, 
şehre sivil olarak çıkmış bulunuyor
du. Şehri gezmek istiyen İngiliz ge
micilerine bir kolaylık olmak üzere, 
bankacılarımız gemiye giderek isti
yenlerin dövizlerini türk parasiyle 
değiştirmişlerdir. Geminin başhekimi 
yarın İzmir'deki sağlık müesseseleri
ni gezecektir. Yarın yapılacak olan 
ilk futbol maçı da alaka ile beklen -
mektedir. 

Huntziger Londrada 
Londra, 2 a.a. - General Huntzi -

ger, bugün öğleden sonra Paris'ten 
buraya gelmiştir. 

Hafif tayyareler için 
mukavemet rekoni 
Springfield (İllinois), 2 a.a. - Mo

ody ismindeki tayyareci kardeşler 
iaşe edilmek şartiyle hafif tayyareler 
için tesis edilen dünya mukavemet re
korunu havada 219 saat 34 dakika kal
mak suretiyle kırmışlardır. Tayyare
ciler havada dolaşmağa devam etmeğe 
karar vermişlerdir. 

Bundan evelki rekor, havada 218 sa
at, 43 dakika kalan amerikalı Schlei
per ve Long tarafından tesis edilmiş· 
ti. 

Moodys'lerin tayyaresi madeni 
tek satıhlı ve 55 beygir kuvetinde bir 
motörle mücehhezdir. 

Dr. Freud ağır 

suretle hasta 

LUS 

Muhalefetin ıiddelli itirazına rağmen 

.Avam Kamarası 3 
ilkteşrin'e kadar tôtil 

Londra, 2 a.a. - Kabine, cuma günü parlamento tatil devresi
ne girmeden evel son haftalık içtimaını bu sabah akdetmiştir. 

Parlamentonun tatil devresi esnasında 3 ilkteşrine kadar hiç 
bir içtima derpiş edilmemektedir. Bununla beraber beynelmilel 
vaziyet icabettirdiği takdirde nazırlar kolayca davet edilebile
ceklerdir. 

Çemberleyn ile Lord Halifaks say- -------"---·-------

fiyeye gitmeden evel bir müddet da- ı E k f' 
ha Londra'da kalacaklardır. Bir mü- v a l 
.zakere için toplanmak icabettiği za-
man hükümet erkanının büyük bir 
kısmı birkaç saat içinde hükümet 
merkezinde bulunabilecektir. 

Bu sabahki toplantı esnasında kabi
ne Lord Halifaks'ın Moskqva ve Tok
yo müzakereleri hakkında verdiği i
zahatı dinlemiştir. 

Kabinenin dahili mahiyette bazı 
tedbirlerin ve bilhassa harp zamanın
de milletin teşkilatlandırılması mese
lesinin tetkikini de ikmal ettiği zan
nedilmektedir. 

Avam Kamarasında 
Londra, 2 a.a. - Akşam celsesinde, 

Başvekil B. Çemberleyn, avam kama
rasında parlamentonun tatili hakkın
da hükümetin teklifini yapmıştır. 

Bunu müteakip hemen derhal mu
halefet işçi partisi liderlerinden Grin
wud, bu teklife, avam kamarasının 21 
ağustosta toplanmasını talep eden bir 
tadil takriri vermiştir. 

B. Grinvud, Avam kamarasının 21 
ağustosta, bir toplantı yapmasını üç 
sebepten dolayı istemektedir: 

Evela, enternasyonal vaziyet bu 
toplantıya lüzum göstermektedir. Sa
niyen, muhalafet, kabinenin kendi si
yasetinde bir değişiklik yapmasından 
korkmaktadır. Salisen parlamentonun 
tatilde iken muhtemel olarak birden. 
bire toplantıya çağrılması zihinleri 
büyük telaşa düşürebilecektir. 

Liberal liderlerinden B. Sinclair, 
kendi grupunun tamamiyle işçi par
tisinin teklifine iştirak ettiğini bil -
dirmştr. 

Bundan sonra B. Vinston Çörçil 
söz alarak başvekilin parlamentoyu 
tatil teklifinde kullandığı kelimeler
den dolayı teessüfünü bildirmiş ve i
ki muhalefet grupunun taleplerine iş-
tirak eylediğini taıırih ettikten sonra 

tekamül 
ettirmek 

(Başı 1 inci sayfada) 

de ihya edebilir. O vakit birçok 
teşebbüslerin önüne bir bela gibi 
dikildiği zannolunan evkafın 
hakkını vermek, memleketin 
yüksek hizmet şubelerinden bi
rine karşı tabii bir vazife gibi 
görülmeğe başlanır. 

Evkafın tekamülünde şart, son 
tevliyet yolsuzluklarına ve pü
rüzlerine dahi nihayet vermek, 
onu modern bir sivil müessese 
gibi işletmek, gelirini artırmak, 
masraf bütçesini yerinde kullan
maktır. 

Anadolu iktısaıtça ve umranca 
terakki ettiği kadar, evkafın da 
şimdi verimsiz olan malları, ra
bıtaları ve toprakları kıymetle -
necek, ve bu müessese bir gün 
belki de Türkiye'nin içtimai yar
dım davasını halletmiş olacaktır. 
Onu işte bu gayeye varacak su
rette idare etmek ve inkişaf et
tfrmek, maziden kalma ve mazi
de doğru olan fikirleri düzelte • 
cektir. Bugünkü nisbi salah, bize 
müessesenin tekamülü için haki
l,;aten ümit. veriyor. 

F. R. ATAY 

sözlerine §Öyle devam eylemiştir : 
V-L- •• - 1\ ------y - ~· ----·· - · 

marasının hattı hareketi daima göz 
önünde bulundurulur ve bu hattı ha
rekete ehemiyet verilir. Bilhassa dik
tatörlük memleketlerinde, avam ka
marasında haklı olarak ingiliz mille
tinin tecavüze karşı mukavemet et
mek hususundaki muazzam azminin 
bir ifadesi olarak telakki edilmekte -
dir. 

Şurasını tebarüz ettirmek isterim 
ki, diktatörler, ezcümle Arnavutluk 
üzerine, son darbelerini indirmek i • 
çin daima avam kamarasını tatil dev
relerini intihap etmişlerdir. 

hudut hadiseleri 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Macaristan tarafından işgalinden son 
ra yukarı Tissa üzerinden sal ve san
dallarla gelip geçmek yeni bir Ro -
manya - Macaristan rejiminin teessü
süne kadar tatil edilmiştir. 

Yasak edilen bölgede nehri geceleri 
geçmek teşebbüsleri son zamanlarda 
bazı hadiselere sebep olmuştur. 

3 - 8 - 1939 

İtalya- Fransa 
sınırında 

manevra başladı 
(Başı 1 ınci sayfada) 

lar, piyade ve süvari kolları geçerek 
Po vadisinde muvakkaten yerleşecek
leri noktalara doğru gitmektedirler. 

Manevraların mevzuu 

Sekiz gün devam edecek olan ma
nevraların mevzuu şudur: 

Alp geçitlerinden inen düşman 
Torino'ya doğru ilerliyerek Lotaret 
ve Granero geçitlerinden Piemonte'a 
girmiş ve Cenevre ve Cenis dağların
da İtalyan istihkamlarını tahrip et -
miştir. 

Po ordusunun kısmı küllisi o za -
man müdahale ederek Alplara doğru 
harekete geçecek ve kati neticeyi As
ti - Caiiale hattında 70 kilometrelik 
bir cephede istihsal etmeğe çalışacak
tır. Bir taraftan da bu orduyu icap 
ederse takviye etmek üzere Po mın
takasından muhtelif cüzütamlar Alp 
lara çıkarak garbe doğru ilerliyecek
lerdir. 

Yeni tipte olan Po ·ordusu üç mo
törlü kolordu, bir "zırhlı" kolordu. 
bir .'hafif ve seri" kolordu, bir "kendi 
vesaitine bindirilmiş" kolordu ve muh 
telif piyade cüzütamlarından mürek
keptir. Bunların arasında 30 "siyah 
gömlekliler" alayı bulunmaktadır. 

Manevralarda motörlü kıtalar 

Askeri mahfillerde söylendiğine 
göre bu seneki manevralar, İtalyan er
kanıharbiyesine çok miktarda motör
lü kıtaların kullanılması neticesinde 
elde edilecek randıman hakkında bir 
fikir vermeğe matuftur. Tahşidatın 
ne şekilde yapılacağı, bu kıtaların mu 
harebe mıntakasına ne suretle sevk e
dilerek muharebeye iştirak ettirilece 
ği. ha~k~nda İtalyan erkanıharbiyesi 
hır fıkır edinmek istemektedir. 

Bu hususta italyanlar tamamiyle 
motörleştirihniş kıtalarla ilk tecrübe
yi İspanya harbi esnasında yapmışlar 

Nevyork sergisindeki 
tlJUllUllı &Ua 

(Başı 1 inci sayfada) 

...... n.~··· 
İngiliz - Frans11 donanma 
mümessillerinin görü~meleri 
Paris, 2 a.a. - Gazetelerin yazdığı

na göre askeri fransız mahfilleri İngi
liz ve fransız donanmalarının mümes
silleri arasında son günler zarfında 

Maltada yapılan görüşmelere büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Aynı mahfillere göre bu görüşme -
ler olan üssü kumandanı fransız ge
nerali Duval ile ingiliz kontramirali 
Woodehouse arasında bugün Cebelüt 
tankta başlıyacak olan görüşmelerle 
alakadardır. 

ise de bu tecrübe pek kısa ölçüde ya
pılmıştır. Bu sefer, italyan gazeteleri
ne göre "sekiz gün zarfında 12.000 
motör işliyecektir. 

Tabii hava kuvetleri harekatın bil· 
tün safhalarında başlıca rolü oynıya
caklardır. 

İtalyan erkanıharbiyesinin doktri
nine göre bombardıman tayyareleri
nin cephe yarıldığı zaman birçok ah
valde orta derecedeki topçu kuvetle• 
rinin yerine muvaffakiyetle ve büyük 
farklarla kaim olmaları lazımdır. 

Musolini manevraları takip etti 
Roma, 2 a.a. - Musolini bizzat 

kullandığı bir bombardıman tayyare
siyle bu sabah askeri manevraların 

yapıldığı sahanın üzerinden uçmuş 

ve iki saat kadar harekatı takip et
tikten sonra manevralarda hazır bu -
lunmak üzere gelen kıra! ile görüş. 
mek için Cameri tayyare meydanına 
inmiştir. 

Musolini kıralla bir saat görüştük
ten sonra tayyare ile Rimini'ye dön
müştür. 

Maarif Vekilimiz 
cıK ~enı 1111 

(Başı 1 inci sayfadaj 

oradan da Trakya'ya geçecektir. Ve
kil, Lüleburgaz'daki muallim mekte
biyle eğitmen kursunu görecek ve on
dan sonra İstanbul'a dönerek İzmir'e 
gidecektir. Maarif Vekilimiz İzmir' -
deki Kızılçullu muallim mektebi ve 
eğitmen kursunu da gördükten sonra 
20 ağustosa doğru İstanbul üzerinden 
şehrimize dönecektir. 

Nevyork hükümeti dahilindeki ga
zetelerin sahip ve başmuharrirleri ta
rafından kurulmuş olan bu cemiyet 
azalarının devlet pavyonumuzdaki bu 
toplanışları münasebetiyle sergi ko
misyonu reisi Vedat Nedim Tör söy
lediği bir nutukta, Türkiye'nin sulh 
ve demokrasi ideallerini geniş bir su
rette izah etmitşir. Bundan sonra, her 
gazeteci memleketimiz hakkında ayrı 
ayrı sualler sormuşlar ve bu sualler 

31 temmuzde Teceul köyü önünde samimi bir münakaşaya vesile olmuş

Vekil, bilahare Kastamonu'ya gi
decek oradaki muallim mektebi ve e
ğitmen kursunu da tetkik edecek ve 
şimdilik teftişlerini bu şekilde bitire-Romanya hudut muhafızları sandal -

cılara evela şifahen ve sonra da silah 
atmak suret.iyle dur emrini vermişler
dir. Bunun üzerine mac.ar hudut mu
hafızları Romanya hudut muhafızla
rının üzerine ve Teceul köyüne ateş 
açmışlardır. Silah teatisi sabahın sa
at altısına kadar sürmüştür. 

tur. Devlet pavyonumuzu ziyaretten 
sonra Nevyork matbuat cemiyeti aza
ları diğer pavyonurnuzu da gezmiş -
ler ve burada şereflerine bir ziyafet 
veri1miştir. 

cektir. 
Haber aldığımıza göre Maarif Ve

kaleti bu mekteplerdeki talebe kadro
sunun arttırılmasını ve bunun i~in de 
mekteplere ilaveler yapılmasını dü
şünmektedir. Maarif Vekilimizin ma
hallinde yapacağı tetkiklerden sonra 
icap eden tedbirler süratle alınacak -

Misafir ingiliz denizcileri bugün 
öğleden sonra şehre çıkarak gezintiler 
de bulunmuşlar ve her tarafta hal -
kın içten gelen samimi tezahürleriyle 
karşılanmışlardır. Yarın sabah saat 
10 da İngiliz donanması namına tak
sim CÜll)huriyet abidesine bir çelenk 
konacak, merasimde İstanbul kuman
danı, İngiliz ve türk askeri kıtaları 

hazır bulunacaklardır. Saat 13 de 
Tümamiral Şükrü Okan misafirleri
miz şerefine Yavuzda bir ziyafet ve
recektir. Saat 15 te ingiliz ve türk su
bayları hususi bir vapurla Boğazda 
bir gezinti yapacaklardır. Saat 22 de 
de ingiliz konsolosanesinde misafir 
amiral şerefine bir ziyafet verilecek 
ve bu arada ingiliz kolonisi amirala 
takdim olunacaktır. 

İngiliz donanmasının kıymetli a -
mirah Cunningham cuma günü tayya
re ile Yeşilköy'den Ankara'ya hare . 
ket edecektir. 

Londra, 2 a.a. - "Deyli Herald,, 
gazetesinin bildirdiğine göre Anş • 
luştan sonra İngiltereye iltica eden 
ve şimdi Londra Hampstad'daki ika
metgahında bulunan Dr. Freud, ağır 

surette hastadır. Son günler zarfında 
vahimleşen sıhi vaziyeti, etrafındaki
leri endişeye düşürmektedir. 

Gerginliğin gittikçe fazlalaştığı 
bir saatte avam kamarasının tatil yap
ması şayanıteessürdür. Ağustos so
nunda Almanya"da iki buçuk milyon 
kişi sitah altında bulunacak. Alman 
kıtaları Polonya hududu boyunda ta · 
haşşüt eylemektedir. Pek yakında 
Danzig'i istihlaf edecek başka zayıt 
noktaların da kendisini göstermesı 
muhtemeldir. Bundan başka Tirol'de 
garip bir vaziyet mevcuttur ve bu va
ziyetin neticeleri vahim olabilir. Bü -
tün bunlar, korkunç ve muazzam ala
metlerdir. 

Diğer taraftan müttefikler de bü · 
yük hazırlıklar yapmaktadır. Sulh az
minin, aksi takdirde cebir ve şiddetin 
geçirteceği son imtihanın yakın ol -
duğunu tahmin ediyorum. Bu dakika· 
da parlamentonun toplantıya çağırıl
masını ise efkarıumumiye, pek yakın 

Bu hususta tahkikata başlanmıştır. 
Bütün mesuliyet nizamsız kereste yüz 
dürülmesini teşvik ve te§ci eden ma -
car makamlarına terettüp etmektedir. 

Macar hükümeti on gün evel bu 

mıntakada yeni bir nakliyat rejimi te-

sisi için müzakereye başlanmasını Ro
manya hükümetinden istemiştir. Bu -

Pavyonlarımızdaki bu kabul resmi
ne iştirak etmiş olan bütün gazeteci
ler mensup buludukları gazetelerde 
pavyonlarımızı ziyaretlerine ait inti
balarını en güzel bir şekilde kaydet
tikleri gibi memleketimiz hakkında 
da anlayışlı ve sitayişkarane yazılar 

yazmışlardır. 
Bu münasebetle şunu da kaydetmek 

isterim ki, Nevyork matbuat cemiye
tinin sergi içinde ziyaret için intihap 
ettikleri pavyonlar türk - ingiliz ve 
sovyet ruysa pavyonlarıdır. · 

tır. 

Almanya' nın 
yeni emelleri 

Malaya gemisi lzmir'de 
İzmir, 2 a.a. - İngiltere'nin Akde

niz donanmasına mensup ve Fırka
teyn kaptanı Tover'in kumandasında 
bulunan 31.100 tonilatoluk Malaya 
saff1harp gemisi, saat 9.30 da Kösten 
adası açıklarında "Uyanık" gemimiz 
ve havadan kara ve deniz tayyarele
rimiz tarafından karşılanmış, saat 
10.30 da limanımıza vasıl olarak 21 
atım topla şehri selamlamıştır. Sa
hil bataryamız aynı atımla mukabele
de bulunmuştur. 

Büyük bir halk kütlesi, müs"tahkem 
mevki halini alışındanberi bu limana 
ilk resmi ziyareti yapan müttefik bah 
riyelileri alkışlamak için sahil boyu· 
na dolmuş bulunuyordu. 

Gemi, demir attıktan sonra mihman 
darlarla ingiliz general konsolosu, bir 
motörle Malaya'ya gitmişlerdir. Ku -
mandan Tover, beraberinde ingiliı 
general konsolosu, maiyeti erkanı ve 
mihmandarları olduğu •halde, konak 
iskelesinde karaya çıkarak sırası ile 
dairelerinde Vali Ethem Aykut'u, 
müstahkem mevki komutanı Tümge
neral Rasim Aktogu'yu ve Belediye 
reisi doktor Behçet Uz'u ziyaret et
mis, vilayette bir polis müfrezesi, 
ku::Oandanlıkta bir bölillr asker ve mı-

Dün zelzele oldu 
Ankara, 2 a.a. - Bugün saat 15 

ile 15.10 arasında İstanbul, Kütahya, 
Kocaeli ve İnönünde hafif bir zelze
le olmuştur. 

*** 
İnegöl, 2 a.a. - Bugün burada 15.10 

da 20 saniye devam eden şiddetli bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

*** 
İzmir, 2 a.a. - Bugün saat 15.08 de 

şehrimizde oldukça kuvetli bir zelze
le olmuştur. 

** 
İstanbul, 2 a.a. - Kandilli rasata

nesindeıı bildirilmiştir: Bugün saat 
15 i 6 dakika 37 saniye geçe kuvetli
ce bir zelzele kaydedilmiştir. Merkez 
üstünün rasataneden 130 kilometre 
mesafede bulunduğu tahmin edilmek 
tedir. 

*** 
Uşak, 2 a.a. - Bugün saat 15 i 8 

geçe on saniye devam eden bir hare . 
ket olmuştur. Hasar yoktur. 

*** 
İzmir, 2 a.a. - Bugün· şehrimizde 

hissedilen zelzele aynı zamanda. Ber
gama, Foça, Torbalıda da hissedilmiş 
tir. Hasar ve zarar yoktur. 

bir tehlikenin alameti olarak telakki 
eyliyecektir. 

Bu sebeplerden dolayı, par lamen -
tonun B. Grinvud'un ileri sürdüğü 21 
ağustos tarihinde, vaziyeti tetkik i
çin toplanması doğrudur. Avam kama
rası, 21 ağustosta toplandıktan sonra, 
icap ederse yeniden tatil yapabilir. 

Avam kamarası, müzakerat netice
sinde, işçi muhalefet partisinin par -
lamentonun 21 ağustosta toplanması

nı istiyen teklifini 132 reye karşı 245 
reyle reddetmiş ve bunu müteakip 
B. Çemberleyn'in parlamentoyu 4 a · 
ğustostan 3 teşrinievele kadar tatil 
teklifini 129 reye karşı 245 reyle ka
bul etmiştir. 

Çukurova pamukları 
Adana, 2 a.a. - Tecim ve endüstri 

odasının tahmin bürosu pamuk tah
min raporunu neşretmiştir. Buna gö
re Adana merkez mıntakası ile, Ko
zan, Osmaniye, Ceyhan, Dörtyol ve 
Bahçe kazalarından 151 bin balya pa
muk alınabilecektir. 

nun üzerine Romanya ve macar he -
yetleri Sinaiada müzakereye başla -
mışlardır. Macar hükümeti bu suret -
le de yukarı Tissada bir mukavele 
yapılmadıkça sandal ve sallarla nak
liyat yapılmıyacağını tanımış bulun -
maktadır. 

Buna bina_en, Romanya hükümeti, 
macar hükümeti tarafından esefe şa
yan olan hudut hadiselerine nihayet 
vermek için nizamsız nakliyata mani 
olacak tedbirler ittihaz edilinceye ka
dar Sinaia müzakerelerini durdur -
muştur. 

Şehrimizde yeni bir 

Nevyorklu meslektaşların pavyonla 
rımızı bu ziyaretlerini müteakip mat
buat cemiyeti reisi Mathenri Vedat 
Nedim Tör'e gönderdiği bir mektup
ta intibalarını ve tahassüslerini şöyle 
ifade eylemektedir: 

"Bu ziyaretten evel bizim gözümüz 
de Türkiye diğer bir çok yabancı mern 
leketlerden biri idi. Tiirkiye'yi ancak 
garip esrarlı bir yer diye başkaların -
dan ayırıyorduk. Halbuki aramızda 
temas, bizde hakiki Türkiyeye karşı 
bir yakınlık duygusu uyandırdı. Ora
da bir çok yeni şeyler öğrendik ve il-
hamlar topladık. Türkiye'ye karşı 
peyda ettiğimiz hararetli dostluk ve 
anlaşma daimi kalacaktır. Memleketi
nize mensup gazetecilerle tanışmak • 

k 
'f" k ld tan ve kendileriyle meslek meseleleri 

yap 1 oope ra ta • uru u üzerinde görüşmekten ayrıca bir zevk 

(Başı 1 inci sayfada) 
Umumi dikkat bilhassa Danzig il -

zerinde toplandığı halde, hakikatte 
Almanya'nın filen kontrolü altında o
lan Slovakyaya mühim miktarda al -
man ajanları girmektedir. Alman pla
nı, Almanya tarafından mutlak kon -
trole tekabül eden bir anlaşma muka
bilinde, Slovakya topraklarını Maca
ristan'a vermektir. Bu anlaşma mu
cibince, alman kıtaatı Romanya hu -
duduna kadar Macaristan'da serbest
çe dolaşabileceklerdir. 

Böyle bir hareketin stratejik ehe
miyeti kolayca anlaşılabilir: bunun 
hedefi Romanya'dan Polonyaya her 
türlü müzaherete Macaristanda her 
türlü isyan hareketine mani olmak -
tır. Bu vaziyet bilhassa alman kıt:ı

atına büyük bir hareket kabiliyeti te
min edecektir. 

Ortaklarını ev sahibi yapmak mak

sadiyle şehrimize Şen Evler yapı ko
operatifi adiyle yeni bir kooperatif 

kurulmuştur. Kooperatif Ziraat ensti

tüleri civarında aldığı arsalarda or-

taklarına ev ya9tıracaktır. ıs sen müd 

deti olan kooperatif 350 lira peşin 

aldık. Aramızda gaye ve menfaat birli 
ğini bu sayede daha yakından öğren
dik. Aynı gayelere doğru elbirliği ile 
çalışmakta devam edeceğimizi ümit 
ediyoruz . ., 

Cemiyetin umumi katibi Robert 
Nerser de mektubunda şöyle demek
tedir: 

Rekolte 187 bin balya tahmin olu
nuyor. 

verenleri ortak olarak kabul etmekte

dir. 

Ziyaretimiz her şeyden evel Türki
ye hakkındaki malfimatımızın ne ka -
dar yanlış olduğunu bize öğretti. 

Memleketinizin terakki yolunda iler
liyen tamamiyle modern bir memle • 
ket olduğunu ziyaretimiz neticesinde 
kavramış bulunuyoruz. Benim ve bir 
çoklarımızın emeli bu memleketi ken 
di gözümüzle görmektir. Serginizi 
görmekle ve sizlerle temasta bulun ' 
makla elde ettiğimiz kanaatleri gaze~ 
telerimizde ifadeye çalı§acajız. 



• Amerika'da sınema filmlerini 

Kadın cemiyetleri 
sıkı bir sansürden geçiriyorlar 

Bu cemiyetlerin hoşuna gitmiyen 

uir artist, meslek hayatına veda eder 
merikada birçok birlikler, cemiyetler _ve kulüpler v~rd~ ve bu~A ların, milyonlarca kadın azası olan bırçoğu da, fazıletı ~e ah~a

kı korumıya uğraşırlar. Bu gibi birliklerin ~emleket u~umı .efka~ 
·· · d k ' t · · k bu··yu""ktur·· Bunlar adeta, memleketın bır nevı uzerın e ı esırı ço · ' 

· d d B ptıklan i"'lerde çok ileri giderler, fakat nüfuzla· vıc anı ır. azan ya ,.. 
rı 0 kadar büyüktür ki, sinema endüstrisi gibi, ilk .bak~şta serbest gi
bi gör.inen bir endüstri ıubeai bile onların . t~sı~lerınden. kurtul~
JT'az. işte size, bu gibi cemiyetlerin kudretlerını goster~~ bırkaç mı· 
sal. Resmi hiç bir müeyyidesi olmamakla beraber .. bu nufu7 .""e kud· 
retin boş laftan ibaret olmadığını da bu misaller gosterecektır. 

ŞiŞMAN KOMiK FA TIY en 
meşhur ylldızlar arasında idi. Ba· 
tına gelen rezaletti ve huıusi ma· 
hiyette bir it yÜzünden, kadın ce· 
miyetleri ona boykot yapmıya ka· 
rar verdiler. 15 gün sonra itsiz 
kaldı. Altı ay sonra, ıerseri oldu. 
İki sene sonra da öldü. 

* * :{. 
"SEX APPEAL,, KELİMESi 

Clara Bow için icat edilmiştir. Bu 
güzel artist, biraz "karanlıkça,, 
bir hayat sürüyordu. Kadın cemi· 
yetleri onun meslek hayatını boz· 
mıya karar verdiler. Bugün Clara 
Bow mütevazı bir otele sahiptir. 

* *:,. 
SIMONE SIMON hakkında bir 

çok hikayeler, bu arada da gizli 
bir kapı ile altın bir anahtar hi
kayesi anlatılıyordu. Bir ara etra· 
fında öyle tehditler yükselmeğe 
başladı ki, zavallı artist, tecrit 
cezası "erilmeden Önce Amerika· 
yı terkedip seli.meli Fransa'ya 
kaçmakta buldu. 

* *:,. 
KADIN SiNEMA ARTiSTLE· 

RI muayyen bir yaştan Önce film· 
lerde öpüşemezler. Jean Parker 
bu ''hak" ı henüz elde edebil· 
mittir. Fakat 16 yatında olan De· 
anna Durbin'le 18 yatında olan 
Olympe Bradna'nın ilk öpüşme
leri, akisleri hala bitmemit olan 
.ııürültülere aebep olmuıtur. 

* * :to 
BU CEMiYETLER bazan da 

biribirlerini seven insanların ev· 
~ . . ·-- ,,_,_ 

Gable'i evlendirdikleri gibi, ıim· 
di de Annabella ile Tyrone Powe
r'i evlendinnİ§lerdir. Belki de ya· 
kında Barbara Stanwyck'le Ro
bert Taylor'u evlendirecekler. 

* *:,. 
ONLARIN NAZARINDA BQ. 

ŞANMAK da büyük bir cürüm
dür. Karınızı botadınız mı , ona 
bir nafaka, daha büyük, dalına 
daha büyük bir nafaka bağlama· 
ğa mecbursunuz. Laurel de, bu 
yüzden iflas edenlerin ilki değil
dir. 

* * l/o 
LORETI A YOUNC sevdiği a-

damla evlenemiyor. Çünkü vak
tiyle kocasından ayrılmııtır ve 
cemiyetler onun yeniden evlen· 
mesine izin vermiyorlar. Bunun 
bir sebebi de Loretta'nın günün 
birinde bir gazeteciye, kendisi· 
nin sofu bir katolik olduğunu söy
Jemiı bulunmasıdır. 

* * ~ 
BUTON BUNLARA MUKA· 

BİL, Mae Weıt ne yapsa ses çı· 
karmıyorlar. Çünkü, cemiyetlere 
göre o "tabii bir kadın,, dır, se
yircileri battan çıkarmıyor. Hal· 
buki, öteki artistler onun gibi ha
reket etmedikleri için, kendileri
nl bu fazilet ve ahlak ltekçileri
nin yıldırımlarmdan koruyamı· 
yorlar. 

Nis sinemalarında 

fıstık yemek yasak 
Nis belediyesi, sinema salonların

da fıstık yenmesini yasak etmiştir. 
Filmin en heyecanlı yerinde kırılan 
kabuğun gürültüsünü duyarak ra -
hatsız olan, yahut, perde arasında 
" cya film bittiği zaman ezilen ka -
!._ !darın çatırdısına tahammül ede
mıyen bir çok seyirciler, şüphesiz 
b ı karan memnuniyetle karşılıya · 
ca lardrr. 

Fakat, Nis belediyesini böyle bir 
k<'rar vermiye sevkeden sebep büs
bii tün başkadır: Yangın çıktığı za
man, bu kabuklar ateşin büyüme -
siı• e de meydan vermektedir. 

ı-
S in em a artistlerinin 

hakiki isimleri 
Sinema yıldızları umumiyetle 

müstear adlar kullanırlar. Faraza 
nihayet evlenebilen Barbara Stan • 
wyck ve Robert T aylor, asıl isimle· 
rini kullanmışlardır: Birinin ismi 
Ruby Stevens, ötekininki de Spang· 
ler Arlington Brugh'dir. 

Yeni evliler kimseye görünme -
den savuşmak istemişler, bu yüzden 
de izdivaç merasiminden sonra ga • 
zeteciler ancak 300 ( 1) tane resim 
çekebilmişlerdir. Merle Oberon Hollivud'da bir lilm çevirdikten sonra Londra'ya S?elere~ mcr-h •~r. sahne .. vazı~ 

Alexandre Korda ile evlenmiştir. Resmimiz artisti son /ilminin sahneleıt. l"n l . . d e ~oıterıyor 

5ağda: 

Sybille Sclımitz;, 
T abis firketinin İ· 
leri gelen artist· 
lerinden biridir. 
Ciddi ifadeli, ku· 
sursuz; ve güzel 
yüzü, mU.acına 

uygun rollerde 
ona büyük bir 
muvallakiyet te • 
min etmektedir. 
Bu yıldız; güzel 
giyinmeii de ae
ver. Resmimi%de 
onu yaz.lık bir tay 
nm- tttJ>~d'T/, ~ 
rüyorsunu%. 

Solda: 

Alman artisti 
Mady Rahi, Tobis 
firmasının önümüz 
deki mevsim İçin 
hazırladığı "Dün
ya üzerinde dans 
ediyoruz,, filmin -
de rol almıştır. 

Büyük dans ve rö
vü sahneleriyle do 
lu olan bu filmin 
bir kısmı da lstan
bul'da cereyan et
mektedir. 

Çocuklara "Tarzanlık,, 

dersi vermek için ----------...-. ........ --~---
Johnny Weismuller 
muallimlik ediyor 

J ohnny W eissmuller, geçenlerde 
Brentwood'da yeni bir eve taşınmış
tır. Artist yeni ikametgahına yerleş
tikten sonra da mahalle halkı arasın
da müthiş bir "inkılap" olmuş, civa -
rın bütün çocukları, "Tarzanlık" oy
namağa başlamışlardır. 

Bunlardan bir tanesi, yüksek bir a
ğacın dallarının çatal teşkil ettikleri 
noktada kendisine bir de güzel kulü
be yapmıştır. Fakat çocukların en zi
yade hoşlandıkları şey, ağaçtan ağa
ca seyahattir. Bu yüzden Johnny We
issmuller geçen gün garip bir müra
caat karşısında kalmıştır. 

Artist evinden çıkınca, bir kadınla 
karşılaşmıştır. Kadıncağız ona: 

- Çok rica ederim, demiştir, oğlu
ma ağaçtan ağaca nasıl atlanacağını 
bir kere öğretiverin. Çünkü acemilik 

--

!"Samimi anlaşma,, 
filmi İngiltere'de 

yasak edildi 
Fransız sahne vazii Marcel 

L'Herbier'nin yaptığı ve fransız
ingiliz dostluğundan bahseden 
''Samimi anlaşma" adlı film, in ~ 
giliz sansürü tarafından yasak e
dilmiştir. 

Bu, hakikaten hayret verici 
'0ir haberdir: Çünkü filmde, bir 
asırlık ingiliz - fransız münasebet
leri gayet ölçülü ve bitaraf bir şe
kilde nakledilmiş ve baş roller, is
tidatlı aktörlere verilmiş bulunu .. 
yordu. Bu kararın verilmesine se
bep, Fransa'da bilinmiyen, fakat 
lngiltere'de bir kanun kadar sıkı 
tatbik olunan bir adettir : Filhaki
ka lngiltere'de, kıral hanedanının 
son üç nesline mensup şahsiyet • 
lere ait roller, tiyatro sahnesinde 
veya beyaz perdede temsil edil
mez. Bütün ingiliz filmleri de kı • 
raliçe Victoria'ya kadar gelir, f~ • 
kat daha ileriye geçemezler. 

İşte İngiltere'deki sansür ko • 
misyonu, kararını verirken bu a • 
naneye istinat etmiştir. Film esa
sen Bukingham sarayında valide 
kıraliçe Mari'ye gösterilmiş bulu· 
nuyordu ve o, bazı sahneler için 
bir takım ihtirazi kayıtlar derme
yan etmişti. Her halde bu husus .. 
taki kati karar, hiikümdarlar ta ... 

rafından verilecektir. 

Diplomatlar 
• 

vesınema 

Diplomatlık insanı bütün meslekle
re criştirebiliyor: 

İngiliz hariciye nezaretinin en yük 
sek şahsiyetlerinden biri olan Sir Ro
b~rt Vansittart, Ludwig Berger'in 
Denham'da çevirmekte olduğu Bağ
.Qat hırsızı adlı filmin muhavereleri
nr ,..._,,.,. -•culdfJr. 

Vaktiyle birçok şiirler ve piyesler 
yazmış olan Sir Robert Vanıittart. 
şark işlerinde mütehassıstır, çünkü 
vaktiyle İran elçiliğinde ataşelik yap 
mıştır. 

İngiliz diplomatlarının en mühim
lerinden birinin, bir filmin muhave -
relerini yazması, hayli şaşılacak bir 
şey olsa gerek ... fakat, siyasi vaziye
tin gergin olduğu bugünlerde, insana 
bir ferahlık hissi de vermiyor değil... 
demek ki Sir Robert Vansittart vazi
yeti o kadar vahim görmüyormuş. 

Acaba öteki devletlerin, bilhassa 
totaliter devletlerin hariciye nazırla
rı ve diplomatları da böyle bir işe ne 
zaman ba,şlıyacaklar? O vakit, siyast 
~!"uktaki gerginliğin tamamen geçti· 

1 gıne hükmedebiliriz. 
~~~~~--~~~~~~__, 

yüzünden düşüp bir yerini kırmasın
dan korkuyorum. Deanna Durbin'in son filminin adı şöyledir: "Üç genç kız büyüdü!,,. 

Şimdi her tarafta pasif müdafaa 
tedbirleri almıyor: Sigaradan son • 
ra, fıstık da yasak edildi. Acaba, ko
lay ate§ alıyorlar diye, filmler de ya
sak edilecek mi dersiniz ) 

Alttıa .. -· .Jstl nHcle Wetasner, rejisör Hana H. Zerlett'in çevirdiği 
"Altm maske,, filminin baı rolünü oynamaktadır.· 

Johnny bu talebi yerine getirmiş
tir. O gün bugün, Eddie adlı bu ço • 
cu~, "Tarzan'ın talebesi" sıfatiyle, ar
kadaşlarından büyük bir hürmet gör
mektedir. 

Deanna da, bu sözü doğru çıkarmak için olsa gerek, Melvyn Vouglas'a 
karşı dostluktan ziyade aşka yakın hisler beslemektedir. Şimdi Holivut, 
bu masum flört'ün dedikodusu ile dolu ... Fakat Deanna'yı beyaz perdede 
daima taze, saf ve m&sum bir genç kız olarak görmeğe alışanlar, bu aşk 
macerasını duyunca ihtiyarsız olarak hayal sukutuna uğruyorlar. Dean
na'nın aşık olması, bir melek veya bir perinin maddile:ımesi gibi bir §ey .. 
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Ankara'yı ilk görenler ne düşünüyor? 

Divrikli iki talebe baş 
şehri görmeğe geldi 

Onlan dinledikten sonra ıu hükmü (ıkarabiliriz: 

Gençliğe Ankara'yı tanıtalım! 
Divrik orta okulundan 75 izcinin 

Ankaraya gelmesi, bana, bir anketin 
neticesini hatırlattı: 

Gaziantep lisesinin dokuzuncu sı
nıfında okuyan 47 gence, aralarında 
kaçının Ankara'yı görüp tanıdığını 
soran muallim, cevapları tasnif et
tiği zaman şu neticeye varmıştı: De· 
kuz!... Bunlar arasından beşinin vak
tiyle babaları Ankara'da memur ol . 
duğu için başşehri görmüşlerdi, yal
nız dört tanesi Ankara'yı görmek için 
A nkara'ya gelmişlerdi. 

Ankarasız bir türk inkılfıbı anlayı
§mı, nasıl tam telakki edebilirsiniz? 
Rejimimizin en esaslı tarafı, az mil· 
lete nasip olan bir dinamizmi bize a
şılamasıdır. Zonguldak hattının avan
projeleri yapıldığı zaman, İsveçli gnı 
pun mUhendisleri bu hattın inşası i
çin aekiz sene lazım olduğunu söyle· 
mişlerdi. Bizim kendilerine, daha ön
ce bitirilmesi 15zımgeldiğini anlatan 
mucip sebeplerimize verdikleri cevap 
§U olmuştur: 

"- Teknik imkan yoktur!,. 
Fakat hat, bizim istediğimiz zaman

da bitti, yalnız buradaki mazi sigası
m benimsemek llizımdır: hattı o ya
bancı grup değil, biz bitirdik! .. 

Ankara, hemen hemen baştan niha
yete kadar, bu ancak bizim yapabile
ceğimiz eserlerle doludur. Onun ba, 
vasfi, Kemalizmin yapıcı, kurucu, ya
ratıcı taraflarını, maddi eserler ha
linde yükıeltmiş olmasıdır. Bu An • 
kara bu itibarla yeni nesil için bir 
ders'tir. 

Dün bir tesadüf, bir ahbap evinde 
aynı Divrikli gençlerden ikisi ile 
tanıştık. İkisi de bu sene orta mek
tebin son sınıfında idiler, biri Div
rik'te, diğeri Sivas'ta doğmuştur. En
teresan taraf olarak birincisi, daha 
ilk defa trene biniyordu, 

Ankara onlar için büyük şehir'dir. 

• 
~ey var ki, insanın kafasının içine 
doluyor, düşündürüyor ve diyor ki: 
bak, beni görüyorsun ya .. ben, on beş 
sene evci, sarı yüzlü, mahzun bir step 
parçası idim. İzmir kıyılarından dö 
nen büyük enerji, benim bağrımda da 
çetin ve asi bir tabiatle medeniyet 
harbi yaptı, renksiz yüzüme yeşillik, 
çatlak, kısır gövdeme hayat verdi, su
ya ve gölgeye kavuştum. Beni, için
deki türklerin birer yirminci asır in
sanı olarak, rahat ve zevkli y.aşıya -
cakları yapılarla ıüsledi, nihayet ben 
vücut buldum. Sen de aynı kanın, ay
nı kafanın aynı devrin çocuğusun .... 
yaşadığın köşede bir Ankara yaratmı
ya kendini ver 1., 

Türkiyc'nin yeni yetişen bütün ço
cuklarına, Ankara'yı göstermek ve öğ 
retmek işini ihmal etmiyelim: Anka
ra, yalnız dekor halinde görülecek 
bir yer değildir. Ders alınacak taraf
ları vardır. Divrik orta mektep tale-
1.ıclcrinin kendi başlarına ve muallim
lerinin rehberliği ile yaptıkları bu se
yahati, niçin Türkiye'nin bütün lise. 
!eri, bütün orta mektepleri yatımasın? 

Memleketin her tarafından gençlik, 
Ankara'yı ziyareti, hiç bir arzuyu ka
çırmıyarak gözlemektedir. Üniversi
te gençliği arasında bile, henüz bü
yük bir kısmının başşehri taQımadı 
ğını biliyoruz. Divrik orta mektepli
sinin, Ankara ziyaretine ait en ku. 
vetli hatıra olarak kaydettiği ruh ve 
atmosfer heyecanından, yarın mesuli
yctli vazifeler alarak iktidarı temsil 
edecek olanları mahrum bırakmamalı
yız. Mekteplerimiz Ankara'yı ziyaret 
haftaları tertip etmeli, alakalı ma
kamlar bunları kolayla!tırmalı ve ha
zırlamalıdırlar. Gençliğin Ankara'yı 

tanıması, sade ve mücerret bir iç tu
rizm hareketi olmaktan daha çok ma· 
nalı ve büyüktür. - C. K. 
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~HALKEVLERI DERGISJ1 TAYYARE SAATLERi - .: - Saat Dakika ---- -ÜLKÜ'nün Ağustos 1939 ta- : 
: rihli 78 inci sayısı çıkmıştır. E - -
: Profesör M. Fuat Köpriilü'nün, E 
: Lozan'ın XVI ıncı yıldönümü : 
: başlıklı yazısını takip eden ya- : 
E zıları sırasiyle yazıyoruz: -
E Nüfus ve iktısadi şartlan: (W. E 
: Halbwachs) fransızcadan çev.: : 
: Ziyaettin Fahri. - Ortazaman : 
E Türk - lalam dünyasında hüküm- E 
: darlar: (Prof. A. Mez) almanca- E 
E dan çev: Cemal Köprülü. - Rus E 
E Edebiyatındaki Facia, ilk kur- E 
§ banlar: (Nikola Briyan Şaninof) E 
: fransızcadan çev: Ali Süha De- : 
: lilbaşı. - Geceler (Şiir) Sıtkı : 
: Akozan. - Kültür teorileri hak- : 
: kında: Şevket Aziz Kansu. - : 
E Millet Nedir? (Ernest Renan) : 
E fransızcadan çcv: Peyami Er- : 
E man. - Yaylalar (şiir): H. T. E 
: Dağlıoğlu. - Türk plfistik san- : 
: at hayatına toplu bir bakış: Re- E 
: fik Epikman. - Milli edebiyat _ = devri şiir sahasında aşık tarzı = 
E tesirleri: Fevziye Abdullah. - : 
: Beden Terbiyesi ve gençlik me- : 

selesi: Nüzhet Baha. : = AYIN HABERLERİ: : 
: Büyük Millet Meclisinde : 
E Basın Birliği Kongresi - Milli : 
: Şcf'in mesajları - Maarif Şura- : 
: sı - Hatay viliiyeti - Lozan'ın _ = xvı ıncı yıldönümü. = 
= HALKEVLERİ POST ASI: : 
E Halkevlcri ve Spor kulüpleri : 
- (General Cemil Tahir Taner) - : 
: Halkcvlcri spor çalışmaları (Ş. -
- G) - İsparta Halkevi binası ve : 
E projeleri (S. Sayar) - llalkev- : 
E ]erinde sosyal yardım faaliyetle- : 
: ri (M. C. Duru) - Halkcvleri : 
: çalışmaları (A. C.). --= FİKİR HAYATI: -
E Bir okuyucunun notları (Ma- : 
;: arif Şurası - Fransız ihtilalinin 
: yıldönümü - Aşkla siyaset ara- : 
: sınd~ - Bir aktörün kitabından) E 

Nahıt Sırrı. : 

E BİBLİYOGRAFYA: § 
: A. M. Schncidcr • Karnapp : 
- "Die Stadtmuer Von İznik - tz. : 
E nik'in şehir suru" "Arif Müfit § 
: Mansal,. - Griffith Taylor "En- : 
E viroment race and Migration E 
: (- Muhit, I rk ve Muhaceret),. 
: ' ' Şevket Aziz Kansu .. - &azım : 

Izmirdeıı - Ankaraya 
Adanadan - Ankaraya 
İıtanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - lzmire 
Ankaradan - Adanaya 
Ankaradan - İıtanbula 

9 
9 
9 

15 
14 
16 

10 
so 
30 
05 
45 
00 

NOBETÇJECZANELER 
1/8/1939 ıünündeıı 31/8/1939 akıamına 
kadar ECZANELER ıece nöbeti cetveli 

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

2- Sebat ve Ece 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3- İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

4-Yeni ve Halk 
3 9 15 21 27 

Eczaneleri 4 10 16 2.2 28 
S - Sakarya ve Çankaya 

Eczaneleri 5 11 17 23 29 
6-Merkez . Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar ıeceleri nöbet alan eczaneler pa
zar .ıı:unü de açık bulunmak mecburiyetin
~e~ırle!". Diier eczanelerin pazar ıUnleri 
ıh~ıy.arı olarak tatil yapmaları kabul edil
mı§tır. 

ACELE lMDAT 
Bir yaralanma, bir kau, fevlcalide bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Haataneıine (2257) numa
ra ıle telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ıhbarı: ( 1521 ). - Teleton mıiraca· 

at: Şehir: (1023. 1024). - Şehirler ara· 
11: (2341 · 2342). - Elektrik ve Havı. 
~az_ı arıza memurlugu: ( 1846). - Mcıa· 
ıerı Şehir Anbarı: (3705). 

TA~Sl .TELEFON NUMARALARI: 
Zıncır lıcamı cıvarı: (2645-1050-1196) 
Samanp~.ı:arı civarı : (2806 • 3259). 
Yenıııehır Havuzbaeı Bizim Taksi 
(3848). 
Çankırı Caddesı Ulus Takslıı: (1291 ). 
İatanbul Takıiai: (3997). 
Devlet Demıryolları Gar lstihbarat ve 
Muracaat. Memurluğu: (1788). 
lşık Taksı lnonıi Caddesı (3394 ). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dı:re'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Cankaya'dan Ulus M. na 
Uluı M . dan Dikmen'e 
Dikmenden Uluı M. na 

Ulus M dan Kı:çioren'e 
Kecıoren"den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 
E~lik'ten Ulus. M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeciden Uluı M. ııa 

Cebeciden A. Fabrikalara 
Aı. fabrikalardan Cebeciye 

Yenişehirden Uluı M. na 
Ulus M. dan Yenişebire 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 
6.00 
6.30 
6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

21.00 
21.30 
21.0&> 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 

S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 

Bahı;eli evlerden Ulus M. na 7.45 - 
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

Kirahk : 
Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 

mahallr.sinde 3 oda 1 mutbak havaga
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 lira 
müracaat. Tl: 3991 2618 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilya
sız kalorifer sıcak sulu bir oda kira -
lıktır. Yenişehir Atatürk alanı Kalaç 
Ap. No. 8. 2758 

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

2766 

Kiralık daire - Halkcvi karşısında 
ki apartmanda üç oda, bir sandık oda
sı ve geniş bir hol yerler tamamen li
noleum kaplıdır. Kalorifer ve sıcak 
suyu vardır. Telefon: 1915 2767 

Kiralık - Bahçeli ve kaloriferli ev. 
Bahçeli evlerde tanzim edilmiş ha • 
vuı; ve bahçesi ile kolayca kullanılır 

iktisadi kat. Kaloriferi cami beş bu · 
çuk odalı ev. Ti: 2610. 2784 

Kiralık - Doktor muayenehanesi 

lş arıyor - Sana: oku:ı. ı:ı~'tat şu
besinden diplomalı ve tcc..rUb,.J: bi r 
genç bina inşaatı heseır "' k ontrol 
işlerini kabul etmektedir hvıçre o
telinde R. T. adresine miıı at.cıat 

J!bl8 

iş arıyor - Diplomalı <.le.!-. tr i k ı , J · 

hendisi iş arıyor. Şeraıt etn•tndır 
Adres: Bq NEUMAN İı.tct:1Lı..l 1ak 
sim Bahar sok.ı k No : 14 2819 

iş arıyor - Daktilograf bir bayan 
müsait şartlar altında müessese ve y;ı 
zıhanelerde çalışmak istiyor. 

İş vermek isteyenler Ulusta (H. 
C.) rumuzuna mektupla müracaat et-
meleri. 2869 

Sat.lak : 

Satılık ev - Bahçeli evlerde D. 4 
tipi 24 No. ev satılıktır. Tel: 3173 

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa içir 
d.e Ankara taşı olduğu halde uygur 
fıyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

ve yazıhane 1 • d ·· · ·t h . o maga a musaı cep c- Çok ucuz ve acele satılık J 
de 2 odası bulunan kaloriferli bir da- Rus sefareti karşısında Toarsak arf:-: 
·re Atat"" k b ı G.. N pra o ısı 
ı · ur u varı uven Ap. o. 3 ittisalinde 289 - 569 - 858 M · 
Tel. 2610 2785 . ımarca 

· parselenmiş üç arsa Tel: 1953 Sanai 

Kiralık - Mutbak banyo müşterek Cad. 82 2769 
bir oda kiralıktır. Yenişehir Selanik 
caddesi Türe sokak Şen yuva Ap. 1 
No.ya müracaat. 2793 

Kiralık Oda - Ecnebi aile nezdin
de güzel büyük bir oda kapısı ayrı 
banyosu ve kaloriferi vardır. Yenişe -
hir Arman sokak numara 1. 2804 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
bir oda kiralıktır. Karaoğlan hükü
met caddesi No. 66 ya müracaat. 2806 

Kiralık - Bir macar aile yanındd 
güzel mobilyalı tam konforlu bir oda 
kiralıktır. Kutlu üstünde Devrcs Ap. 
No. 4 de müracaat. 2811 

lstanbul'da acele kiralık - Cadde 
b~ı:an asfaltta 4 oda havagazı, banyo 
kubık apartman. Müracaat Bn. Hayri
ye Yeni yol No. 6 Göztepe İstanbul. 

2826 

Satılık bağ - lrak sefarethanesi 
civarında Hanef zade bay Tevfik ba
ğı altında 5375 metre 3000 lira muham 
men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa • 
zartesi günü saat 17,5 da açık arttır -
ma ile Belediye müzayede salonunda 
satılacaktır. 2835 

Satılık kalorifer - 350 metre rad • 
yatör 3 kazan ve tcferruatiyle satılık-
tır. Telefon 2136 müracaat. 2837 

Satılık - Bir yeni buz dolabı Mü • 
dafai Hukuk caddesi 43 numaraya 
müracaat. 2844 

Acele satılık çiftlik - Malı köy is
tasyonuna 3 saat mesafede dağlı, o
valı, ormanlı ve sulu senevi iki bin 
davarı idare eder kabili zer batapo i
ki bin dönüm vüsatinde Boyalı çiftli
ği ucuz fiyatla acele satılıktır. Talip
lerin Çıkrıkçılar yokuşunda Altın 
bakkal Yusuf Gülkök'c müracaatları. 

2860 

Ankara, yalnız sivaslı ve divriklilcr 
için değil, biıtün türk vatandaşları 

için bUyük ehirdir. 
Ankara'ya, münevver bir kasabalı 

göziyle bakınız: kitapta bütün oku· 
duklarınız, hayatınızda satırların si-
ze verdiği intibalarla şekilleştirmiş 
olduklarınızın hepsi onun içindedir. 
Bunlar belki, duşündüklerinizden ay
rı. fakat hakikattirler. Orta mektebi 
bitirmiş olmak, henüz yüzde yetmişi· 
nin yazma okuma bilmediği Türkiye 
vatandaşları seviyesi için bir yüksek 
ölçü'dür. Onların gözi~le An.karayı 
dinlemek, bu genç neslın kcndı yaşa· 
dıkları ve çoğu asfalt yol, akar su, 
planlı ev, sinema, elektrik ve saire 
g:bi bugünün zaruri sayılan ihtiyaçla 
rının nasıl bir hasret halinde olduğu-

Vak~t~or U. Md. 

Bir hôtip a lınacak 
Vakıflar U. Müdürlüğünden: 

= Dir:ik 0 lfeü-; ·na V--! 'T' :• t •• • -

: cılığı,, (Kemal Knal). E 
: ÜLKÜ'nün bu sayısına Milli : 
: Şef'in Lozan'dan döndüğü zaman : 
: Ankara'da karşılanışına dair bir E 
- resim de ilave edilmiştir. E 

~ Ulus meydaniylo İo\a.ayoa aruıııda her 
manian ıeterler daha ıuımr. 

O Uluı meydaniyle Yeniıehir, Bakanlık · 
!ar. Cebeci, Samanpazan arasında aaıt 
8 den 20 ye kadar vaaati her beı dakl • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her oıı be,, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam ıeferler vardır. 

Kir•lık oda - Bir bay yahut ba
y~n için M.öbleli öblesiz. Sağlık 
nın karşısında Çgur Ap. No. 5 2829 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
İnönü caddesi Lozan alanı Emciler 
ıokağı No. 71 re müracaat. 2830 

çift karyolalı masif vru"°pa malı a-r 
kullanılmış ve üç İr1n halısı. Adakale 
sokağı No. 11 a zemin kat. 2867 

Satılık motosiklet - Aryel marka 
sepetli faal motosiklet acele satılık -
tır. Ulus meydanı boya salonu Bay 

nu anlatır Ye şüphesiz ki Divrikli ço· 

Ankara'nın Çankaya kazasına bağ -
1ı Kutludüğün köyü camii münhal 
hatipligi için 22. 8. 939 tarihine müsa
dif salı günü saat ikide müsabaka im
tihanı yapılacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte Ankara merkez 
müftülüğünde bulunmaları ve daha 
evci istida ile müracaat etmeleri ilan 
olunur. (3503) 13477 

Bir memur aranıyor 
cuklar, yarın 1ehirlerine döndükleri Vakıflar Umum Müdürlüğün-
zaman, kendi yaşadıkları yurt köşe· den : 
&inde de vücut bulacak yarınki Anka· 
rcı. idealine koşacaklardır: cadde de· 
yince hatırlarına geniş, ağaçlıklı, ter· 
temiz; aafalt yol; mesken deyince i· 
çinde sıcak suyu, banyosu, kaloriferi, 
telefonu olan yapı, nakil vasıtası de
yince motör gelecek ve kısacası yeni 
zamanların bütiın kazançlarını hatır

lıyacaklardır. 
Çocuklardan birine Ankara'da en 

çok neyi beğendiğini sordum. Hiç te· 
reddüt etmeden şu cevabı verdi: 
"- Burada herkesin bir işi var. 

H:rkes gideceği yere acele acele gi
diyor. Vakit kaybetmek istemiy~r: 
ben başıboş insana rastlamadım gıbı 
bir ıey •• Sonra durmadan bina yapı
yorlar . ., 
Şu intibadaki buluş güzelliğine 

dikkat ettiniz mi? Türkiye' de yakın 
:zamanlara kadar meşguliyetler, mev
simlik idi: çiftçi senenin muayyen za 

Mütenevvi eski harflerle yazılı 
vakfiyeleri doğru okuyup göserile -
cek e as dairesinde icmallerini yap
mağa ve eski hukuki istılah ve tabir
leri anlamağa muktedir bir memura 
ihtiyaç vardır. 

Deneme yapılarak ücret veya yev
miye ile istihdam edilecek olan bu 
memurun Devlet hizmetinde çalışma· 
ğa mani bir hali olmaması şarttır. 

Taliplerin o yoldaki vesikalarını ve 
hüviyet verakasını müstashiben 17 
Ağustos 939 perşembe günü akşamına 
kadar Vakıflar umum müdürlüğünde 
Vakıf kayıtlar idaresine müracaat ey-
lemeleri. (3519) 13489 

Kömür alınacak 
Vakıflar Umu m Müdürlüğün-

manı çalııır, onun mahsulünü satan den : 
tüccar muayyen zaman çalışır, pazaı ı 

1 - Ankarada ikinci vakıf aparman 
için 7100 - 7300 kaloride kapalı zarf 
usuliyle 450 ton kok kömürü alınacak 

yalnız köy olan küçük sanatkar, köy· 
lünün alış verişe geldiği haftalara 
mahsus olarak muayyen zaman çalı· 
şır ve sonra bu faaliyet devresinden tır. 
claba çok uzun olan bir vakit öldürme 2 - Muhammen bedeli beher tonu 
devri başlardı. Eskiden bazı yerlerde 
136 vatandaşa bir kahve düşmesi haki
katini burada arayınız 1 Bu genç elim· 

28 liradan 12600 liradır. Muvakkat te
minat 945 lira olup nakit veya banka 
mektubu olacaktır. 

huriyet çocuğu, bundan sonra, bir sü- 3 - Şartname vakıflar levazım me
rü yapılacak işleri olan bu memleket- murluğundan parasız olarak alınacak 
tc başı boş ve avare dolaşan vatanda • 
şa, elbetteki tufeyli olarak bakacak • tır. 
tır. 

Aynı suale ikincisi şu cevabı verdi : 
• - Ben, resimlerde gördüğüm Anka· 
ıa'dan daha büyük, daha gü.ı:el, daha 
canlı bir şehir buldum. Fotograf, an
cak bir sokağı, bir binayı, bir yeri ala
biliyor. Hepsini birden alsa bile, ben
ce Ankara bu değildir. Ankara'da bir 
ele gözle görülmiycn, elle tutulmıyan 

t.ir e , ne bileyim, havaya benzer bir 

4 - İhale 17. 8. 939 tarihine müsa -
dif perşembe günü saat 15 de ikinci 
vakıf apartmanında inşaat müdürlü -
itinde müteşekkil komisyonda yapı -
lacaktır. 

5 - Taliplerin tayin edilen günde 
saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
4 üncü fıkradaki komisyona vermele
ri lazımdır. 

(3520) 13490 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Maliye Vekôleti .· 

Kumaş alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

V ekalct müstahdeminine yaptırıl

mak üzere yerlimalı (434) metre elbise 

lik kumaş ile (128 metre (10) santim 

paltoluk kumaş a~ık eksiltme ile alı

nacaktır. 

1 - Elbiselik kumaşın muhammen 
bedeli beher metresi (4) lira (50) ku
ruştur. Paltoluk kumaşın beher met
resi ise (3) lira (70) kuruştur. 

2 - Her ikisine ait muvakkat te
minat akçesi (182) lira (3) kuruştur. 

3 - Şartname ve kumaş nümunelc
ri levazım müdürlüğünde görülebi • 
lir. 

4 İhalesi 18. 8. 939 cuma günü saat 
15 te levazım müdürlüğünde toplana
cak eksiltme komisyonunda yapılacak 

tır. (3521) 13491 

Ziraat Vekaleti 

Elbise yaptınlacak 
Ziraat Vekalet inden : 

Vekalet müstahdemini için kumaş-
ları vekaletçe verilmek ve diğer bil -
tün malzemesi müteahhide ait olmak 
üzere kurvaze biçimde caket yelek ve 
pantalon ki ceman 63 takım erkek clbi 
sesi ile 4 takım kostüm tayyör ve 63 
adet kasket diktirilecektir. 

Beher takım elbise ve kostüm tay -
yör ve kasketlerin kumaştan maada 

diğer bütün malzeme masrafı dahil ol 
mak üzere muhammen imaliye ücreti 

12 lira ve kati teminat 121 liradır. 

Pazarlığa gireceklerin evclemirde 

bu teminatı yatırmaları lazımdır. Pa

zarlığa gireceklerin 7 ağustos pazar -

tcsi günü saat 15 de komisyonda ha -
zır bulunmaları. Şartname vekalet le
vazım müdürlüğünden parasız olarak 
verilir. (3510) 13481 

§ Akşamları U!uı Meydanından ıaat 23 
deki ıon ıeferlerle bunların Uluı mey
danına donüıleri ıiııemaların dagıhı il· 
atine tabidirler, 

Posta saat leri 
Teahhiltlii aaat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İatanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saa tleri 

Haydarpaşa Hattı : 

Her ıün: 8.30 (Pazartesi, Perıembe ve 
Cumarteai Toros S treni 

Her clln: 17.00 • 19.25 Anadolu S. lreni; 
• 20.20; 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı ı 

Her ıün 9.25; 
Kayıeri, Ulukışla Adana. Halep 
ve lıkcnderun Hattı : 

Pazarteıl, Çarıamba ve 
Cuma ıünleri; 21,23 Toroı 
S. treni; 

Kayseri, Ulukı,ıa, Adana Hattı : 
Her (Ün: 12.45; 
Zonguldal, Çınkm Hattı ı 

Her ııün: 17.20: 

Hava Kurumu 

Eksiltme tehiri 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde 
ehven ve acele, Yenişehir Tuna cad
desi, Elmadağ sokak No. 4 de 2831 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesi No. 8 orta kat 5 oda 1 
ıalon müştcmilatiyle banyo mutbak 
ayrıca hela çiçeklik antre. Üst kata 
müracaat. Tel: 2127 2834 

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
kak No. 19 kaloriferli bir ve iki oda 
ve müştcmilltını havi modern yapıl -
mış daireler. KapJcıya müracaat. 2838 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında, Bakanlıklar karşısında maktu

Aliye müracaat. 2871 

Satılık zarif kadın şapkaları - Sı

hiye vekllcti yanında İsmet Koyun -
cu Ap. No. 3 daire 2 ye müracaat. 

2872 

Satılık arsa ev apartman - Yenişe 

hir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın

da. Tel: 2181 Yenişehir Dirim Ap. 
2876 

Satılık kelepir - Kcçiörende mer
kez yerde 6 odalı kargir ev. Su elek -
trik ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: 
2181 Y. şehir Dirim Ap. 2877 

an 18 liraya Büyük bir oda (2 inci --------------
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 
Fevzi. 2839 Aran ıyo r : 
Kiralık dükkan - Köşe başı ve her 

işe elverişli Çocuk Saray caddesinde Mobilya aranıyor - 3 parçalı ceviz 
31 No.lu dükk!n boş olarak devren ki bir gardrop ve bir tuvalet veya yalnız 
ralıktır. Telefon: 1230 2841 bir ayna alınacaktır. Yenişehir Dü -

. zenli sokak No. 11 bay Çaçkcs'e müra 
Kıralık - Doktor ve diş tabiplerine t 2847 . ı· dd . caa. 

clverış ı ca e üzerinde kalorıferli 

geniş bir oda ve hol Anfartalar Cad. 
Belediye sırası Emek Ap. No. 3 

2845 

Kiralık müstakil oda - Hela ve ban 
yo, su t amamen ayrı. Yenişehir dör -
düncü durak Ataç S. N o. 16 2846 

----------------------------~ 

iş verenler : 

Bir matbaa makinisti alınacaktır -
Yıldız matbaasına müracaat edilmesi. 

2759 
Amortisör Lôstik halat Kiralık dükkin - Hükümet cadde-

sinde 2 yol ağzında iyi mevkide 54 No. !ezgahtar aranıyor - ~ak~aliye 

alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüiün· 

den : 

1 d .. kkan kira} k İ . d k" k d magazalarında çalışmış tecrubelı tez· 
u ual cmecil ıs tır: Ççı~. -~ ı .~: ~- gahtar aranıyor. Yenişehirde Meşru -

ra m z ı amı e ıg e mur c · tiyct caddesinde Sümer Bakkaliyesi-
at. 2875 ne müracaat. 2868 
Kiralık mobilyalı oda - Bir bay i- ----------------

11. 8. 939 cuma günü açık eksiltme çin Dikmen cad. Yiş sokak Yozgat Ankara ikinci Aıliye Hukuk 
ile alınacak olan 7000 Mt. amortiıö • Ap. 4. cil kata müracaat edilmesi. Mahkemesinden : 
rün görülen lüzum üzerine münaka • 2873 Eskişehirdc şeker fabrikası dcmet-
sası tehir edilmiştir. çilcrindcn Ayaşlı Hüseyin'in oğlu 

1- Türkkuıu birliklerine 18. Mm. Mustafa yanında Ayaşın Kesenoz kö· 
kutrunda 7.000 metre amortisör alına- 1 Ş Q raya n la r: yünden çolak Hasan oğullarından 
caktır. Mustafa oğlu Aliye: 

2 - Bu iş için tahmin edilen bedel Karınız Fatma Yurtseven tarafın-
/<! arıyor - Ötcdenbcri en müm · d (Ankarada Türkkuşu deposunda tcs- ~ an aleyhinize açılan boşanma dava"ı 

taz ticarethanelerde ve mücssesatı ma ·· lim şartiyle) 9.000 T. lirasıdır. uzerine gösterilen ikametgahınızda 
liyede çalışmıı usulil muzaafaya va 

3 - Fenni ve idari şartnameler kıf bir bay her ha . bir ticarethane bulunmadığınızdan dolayı mahkeme 
Türkkuşu genel direktörlüğüı satın .. tt 1 ngı k . . Ul ce ilanen davetiye tebliğine karar VC · 

1 b
.. 1 ve muessesa a ça ışma ıstıyor. us .1 . 

a.~a urosundan parasız olarak a ına da R. S. rumuzuna mektupla müraca rı mış olduğundan bermucibi karar 
bılıt. . .. . .. at. 2796 duruşmanızın muall~k bulunduğu 13. 

4 - Tcslım muddctı kırk beş gun • 9. 939 çarşamba günu saat ı 1 de Anka 
dür. Daktilo işleri - Evinde kendi ına ra ikinci asliye hukuk mahkemesinde 

5 - İhale 16. 8. 939 çarşamba günü kinesinde çalışmak üzere bir bayan ha.zır bulunmanız veya musaddak bir 
saat 15 de T. H. K. genel merkez bina- türkçc daktilo işleri aramaktadır. U· vekil göndermeniz lüzumu davetiye 
sında Türkkuşu gcn~l direktörliliün- lusta A. rumuzuna mektupla müra makamına kaim olmak üzere ilanen 
de yapılacaktır. 2870 caat edilmesi. 2813 teblii olunur. 2862 



Vilayetler 

İtfaiye kamyonu 

ve saire alınacak 
lıtanbul Belediyesinden : 

İtfaiye için alınacak 4 adet pompalı 
lt11ınyon 2 adet su tankı 2 adet arabasız 
l:tıotopomp kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale 7. 8. 939 pazartesi günü 
•aat 15 de daimi encümende yapıla -
taktır. Muhammen bedel 38.700 lira ve 
ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. Şart· 
t\amesi İstanbul belediyesi itfaiye mü
dürlüğünden 87 kuruşa alınabilir. Ta
liplerin il~c teminat makbuz veya mek
tupları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacalı:ları kapalı zarflarını ihale 
tümi saat 14 de kadar İstanbul bele · 
diyesi daimi encUmenine vermeleri. 

(5243/3151) 13158 

Gö~men evleri yaplmlacak 
Tokat iskan Müdürlüğünden : 
Erbaa'nın Kırk harman köyünde 

>'apılacak 62 çift kerpiç göçmen evi· 
tıin inşaatı 21.7.939 tarihinden itiba · 
ten 20 gün müddetle kapalı eksiltme
i'e konulmuştur. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
bu işleri yapabileceklerine dair nafıa
dan ehliyet ve ticaret odasından ala • 
cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. 

6 _ Teklif mektuplariyle 4369 lira 
71 kuruşu muhtevi teminat makbuz 
veya mektuplarının kapalı zarf içinde 
yukarıda yazılı gün ve saatten bir sa
at evci isk.in müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde teslim edilmiş olacaktır. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatipden bir saat eve • 
line kadar iskan müdürlüğüne gelmiş 
olması lazımdır. Postada vukubula • 
cak gecikmeler kabul edilme~. ~una 
ait fenni hususi şartnamelerı plan ve 
projeleri görmek ve fazl~ .ma!ümat al
mak isteyenlerin Kayscrı .ıs~an mü -
dürlüğüne ve Ankara.da ıs~an umum 
müdürlüğü fen heyetıne muracaathı.rı 
ilan olunur. (3457) 13420 

Harta yaptırılacak 
Kütahya belediyesinden : 

Belediyemiz hali hazır hartasının 
noksanlarının ikmali işine 26. 7. 939 
günü talip zuhur etmemesinden uza
tılarak ihalesi 9. 8. 939 çarşamba günü 
ne talik edilmiştir. İsteklilerin mez • 
kür günde ehliyet vesikalariyle saat 
15 de belediye encUmenine müracaat· 
!arı ilan olunur. 

(5755/ 3513) 13483 

ULUS 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
tiplerin 2563 lira 66 kuru~luk m~.v~~
kat teminat vermeleri ve ıhale gunun 
den 8 gün evel vilayet makamına mü
racaatla alacakları ehliyet vesikaları
nı komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - İnşaat müddeti 30. 4. 940 tari • 
hine kadardır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat ev~line 
kadar makbuz mukabilinde komısyo
na verilmesi lazımdır. Posta ile gön· 
derilecek mektupların saat 14 de ka • 
dar komisyona gelmiş olması şart.tır. 

Postadaki gecikmeler kabul edıl -
mez. (5752/3511) 13482 

Hükümel konağı inıası 

/. Kazalar 

Harta yaptırılacak 
Boğazliyan Belediye Riyaaetin

den: 
Boğazlıyan kasabasının meskun ve 

gayrimeskun (150) hektarlık sahası· 
nın halihazır haritalarının alımı işi 
eksiltmeye çıkarılmış talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

İşinin maktu bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminat 187.5 liradır. 

İhale 21 ağuıotos 939 pazartesi günü 
saat 15 te Boğazlıyan belediye daire
sinde yapılacaktır. 

Bingöl Vilayeti Defterdarlığın· İsteklilerin vaktinde belediyeler i-
dan : mar heyeti fen ıefliğinden iştirak ve· 

sikaıoı almaları ve bu teklif mektupla
A - Eksiltmeye konulan iş: Bin -

· rına koymaları lazımdır. 
göl vilayeti hükümet konağı ınşası Mukavele ve şartnameler Boğazlı -
keşif bedeli (134.657) lira (87) kuruş yan belediyesinden ve Ankara İmar 
tut· heyetinden parasız alınabilir. Teklif 

İnşaat bedelinin (25.000) liras~ 939 mektupları tayin edilen günde saat 

A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme şartnamesi, bayın -

dırlık genel şartnamesi 
C - Fenni tartnamesi ve yapı iş-

leri umumi ve fenni şartnamesi 
D - Metraj ve hülasai keşfiye 
E - Silsilei fiyat 
F - Projeler 
2 - Dosya Kara Nafıa müdürlü • 

ğünde ve Kağızman malmüdürlüğün -
de görülebilir. 

3 _ Muvakkat teminatı 3925 lira 
30 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihale gününden as
gari 8 gün evel Kars vilayetine yap • 
tığı işler, bonservisleriyle mUracaat 
ederek vesika veren komisyondan a
lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ~i
caret odası vesikasını ibraz etmelerı. 

5 _İhalesi 17. 8. 939 gününe müsa
dif perşembe günü saat ı_~ de K~ğız· 
man malmüdiirlüğünde muteşekkıl ek 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
na uygun olarak teklif mck:uplar.ını 
saat 11 e kadar komısyon rıyasetıne 
vermiş olmaları, postada gecikmeler 
kabul edilmez. 

13438 
mali yılı (55.000) lirası 940 malı yıl! 14 e kadar Boğazlıyan belediye reis
ve (54657) lira (87) kuruş da 941 malı liğine verilmelidir ve yahut posta ile 
yılı bütçelerinden tediye olunacak • gönderildiğinde bu saatte belediyeye "' • t 
ur. vasıı oımuş buıunma1ıdır. 13242 Hükumet konagı ınıaa ı 

(5707/ 3471) 

B) Bu işe ait proje, keşifname, g~- Kan Vilayeti Sarıkamı~ Malmü· 
net şartname, fenni şartname, keşıf inşaat mü na kasası dürlüğünden : 
fiyat ve metraj cetvelleriyle teferru- Sarıkamış kasabasında yapılacak 

-9-

(12300) lira muhammen be.delli Hay • 
darpaşa (C. t. F.) teslim şartiyle te .. 
ferrüatiyle beraber üç takım Çukur 
İksa ve keza teferrüatiylc beraber üç 
takım Çukur İksa ve kör grupları mal 
zemcsinin kapalı zarf usulü ile eksirt-
mesi yapılacaktır. .. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 922,50 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 
h vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko • 
misyona vermeleri lazımdır. 

(2936) 1297% 

Benzin ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

10. 8. 939 perşembe günü saat 15 de 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için -
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan mal;ı:cme eksiltme komisyonun· 
da 3818,75 lira muhammen bedelli 9000 
litre kırmızı benzin ile 650 teneke be
yaz benzinin açık eksiltme usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 286 lira 41 kuruş 
tur. 

2 - Beher çift evin kerestesi dev· 
lete ait olmak üzere keşif bedeli 274 
lira 73 kuruştur. 

atı (6) lira (75) kuruş mukabi.~i~~e Çay Belediyesinden : 48972 lira 96 kuruş keşif bedelli hü 
Jandaz-ma binaSI yapf lfllacak Bingöl, Elazığ, Ankara nafıa mudur· Keşif bedeli (1200) lira ve (1000) kümet konağı inşaatı kapalı zarf u· 

lüklerinden alınabilir. . . metre tulünde Hatay yolunun kenar- suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiyc-

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birli~
te aynı gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyonda hazır bulunmaları lazım· 

3 - Talip olanların 10.8.939 ıncı 

Perşembe günü saat on beşte ~ilayet 
iskan müdürlüğünde müteşekkıl ko • 
lnisyona müracaatları ilan olunur. 

Erzurum Valiliğ.in.~e~.: .. . C) Bu iş 28. 7. 939 tarihind~n ıtı- lan adi arnavut kaldırımı ve keşif si 
940 

mali yılında ödenmek şartiyle 
Erzurum vilayet uçuncu mu.fettış • haren 30 gün müddetle eksıltmeye bedeli (682) lira (17) kuru.. kargir 

dır. (3257) 13249 

Muhtelif camlar d d 939 Y eksiltmeye çıkarılmıştır. Iik grup inşaatı sahasın a .. yen_ı e. n Y.a konulmuştur. İhalesi 28 ağustos dört oda b"ır salon ü,.. idrarlık umumi kl 
f 1 k d f Y 1 - Dosyasındaki evra ar şun • pılacak olan ja.ıdarma mu ettış ı bı- pazarte<ıi günü saat 15 de Bingöl c. • hala inşası açık eksiltmeye konulmuş lardır: 

alınacak 13346 

2 bina yapt1rılacak 
nası inşaatının betonarme ~arkas kıs- terdarhğı odasında toplanacak komıs tur. A - Mukavele projesi 
ıtıı kapalı zarf usuliyle eksıltmeye çı- yonca yapılacaktır. . İhalesi 7. 8. 939 cuma günü saat B _ Eksiltme şartnamesi, bayın • Nafıa Vekaletinden : 

Siirt Vilayeti Daimi Encümenin· 
den : 

karılmıştır. . . D) Eksiltme kapalı zarf usulıyle • 14 de lıelediye encümeninde yapıla • dırlık genel şartnamesi 
1 - Bu işin keşif bed .... ı 42962 lıra dir. · caktır. c _ Fenni şartnamesi ve yapı iş· 

14. 8. 939 pazartesi günü saat 15 d~ 
Ankarada Nafıa vekfileti binası için • 
de malzeme müdürlüğü odasında top· 
toplanan malzeme eksiltme komisyo· 
nunda 1170 lira muhammen bedelli 
muhtelif camların açık eksiltme usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

t - Bir aydanberi açık eksiltmede 
bıılunan Siirt merkezinde Yenişehir
t:e huausi idarece yapılacak biribirine 
tnülasık ikişer evden ibaret iki bina 
h~aatına talip çıkmadığından aynı 
' ... raitle bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

90 kuruştur. E) Muvakkat teminat (7983) lira • İlk teminat olarak kaldırımın (90) leri umumi ve fenni şartnamesi 
2 - İhalesi 18 Ağustos .9~9 :uma dır. lira halanın (51) lira (16) kuruş olup D _ Projeler. 

günü saat 15,06 Erzurum vılayetı na • F) İstekliler 939 yılı ticaret o_da~ı şartnameyi öğrenmek istiyenlerin be E _ Metraj ve hülasai keşfiye 
fıa komisyonunda ya~ılacaktır. . vesikası, nafıa vekaletinden bu ış_ ı· lediyeye müracaatları. G _ Silsilci fiyat 

3 - Muvukkat temı~atı 3222 lıra • çin alınmış ehliyet vesikası ve bu ışe 2490 numaralı kanunun 2, 3 madde-
2 

_ Dosya Kars Nafıa müdürlü • 
dır. Fenniyei gr~~ ınşaatı kontrol benzer bir kalemde (50.000) lir~ı~ }erinde yazılı belgeler ve bu gibi iş • günde ve Sarıkamış malmüdürlüğün. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

malzeme müdiirlüğünden bedelsiz ola 
rak alınabilir. 

şefliğinde okuyabılırle~. . . iş yaptığına ve bu işin dairemizce ıyı lerle iştigal ettiklerine dair vesika · de görülebilir. 
4 - İsteklilerin bu ışe ıştırak ede- bir surette kabul edilmiş olduğuna larını ihaleden üç gün evet bebem- 3 - Muvakkat teminatı 3673 lira . 

2 - Her binanın muhammen bede
lı 4800 lira olup muvakkat teminatı 
3 ,o liradır. 

bilmeleri için sekiz gün eve] istida i- dair vesika vereceklerdir. hal encümene bildirmeleri lazımdır. 
le vilayet makamına bu iş.i yapabile • K) Bedel teklif mektubiyle muvak 13470 dı~. _ İsteklilerin ihale gününden as-

Muvakat teminat 87 lira 75 kuruş • 
tur. 

ceklerine dair ehliyet vesıkası alma • kat teminata ait malsandığı makbuzu 
1 ] . d k b F ffu'"kuAmet konag"ı ı'nıaatı gari 8 gün evci Kars vilayetine yap. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile bir • 
likte aynı gün uat 15 e kadar mez • 
kur komisyonda hazır bulunmaları 

3 - İhale 17 -8-939 perşembe günü 
•aat 10 da ViUiyet daimi encümenin
de icra edilecektir. 

arı azım ır. veya banka teminat me tu unu, · il 
tığı işler, bonservislerıyle m racaat 

(5776/ 3514) 13484 fıkrasındaki vesikaları havi mühür- ederek veıoika veren komisyondan a-

4 - Taliplerin bu iş için vilayetten 
'ferilmiş ehliyet vesikası ibraz etme
leri mecburidir. 

5 - Keşif, proje, şartnameler her 
gün mesai saatlerinde vilayet nafıa 
dairesinde bedelsiz olarak görülebi
lir. 

13347 

Harta yaptırılacak 
Çanakkale Belediyeainden : 

1 - Çanakkale kasabasının meskCin 
'te gayri meskun 225 haJ4terlık saha • 
\ının hali hazır haritalariyle bunu 
Çcvreliyen 40 hektarla (265) hektara 
"aran sahanın 1-4000 mikyaslı mün • 
hanili takeometrelik haritasının yeni 
den alımı işi kapalı zarf usuliylc ek • 
•iltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşin maktu bedeli 4500 lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 337 lira 50 
lcuruştur. 

4 - Eksiltme 15-8-939 salı günü 

Havuz inşaatı 
Erzurum Valiliğinden : 

Erzurum vilayeti üçüncü umumi 
müfettişlik grup inşaatı sahası yeni • 
den yapılacak olan büyük havuz inşa
şaatı ve tesisatı kapalı zarf usuliyle 
ek.siltme_vfl!I: r.1kJtnll't'l••f'1r 

20 kuruştur. 
2 - İhalesi 18 Ağustos 939 cuma 

günü saat ıs de Erzurum vilayet na -
fıa komi~onunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1794 lira -
dır. 

4 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi grup inşaatı kontrol şefliğinde 
okuyabilirler. 

5 - İsteklilerin bu işe i'tirak ede • 
bilmeleri için sekiz gün evet istida i
le viliyet makamına müracaatla bu işi 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika
sı almaları lazımdır. 

(5777/3515) 13485 

1 n~aat mü na kasası 
•aat 15 de Çanakkale belediye bina - İzmir Belediyesinden : 
Bında eksiltme komisyonu tarafından Yapılmakta olan çocuk hastanesi -
}'apılacaktır. nin harici sıvası dahili bölme duvar· 

S - Eksiltmeye iştirak edecckle • lan ve harici doğramalariyle çatısı 
tin belediyeler imar heyetinden işti . nın bir kısmının inşası başmühcn -
t~k vesikası almaları ve bunu teklif dislikten 175 kuruş mukabilinde teda
Mektuplarına koymaları lazımdır. rik edilecek keşif proje ve şartname· 
tartnameler Çanakkale belediyesin - si veçhile kapalı zarfla eksiltmeye 
d~n ve Ankara belediyeler imar heye· konulmuştur. Muhammen bedeli 34655 
ti fen şefliğinden parasız alınabilir. lira 35 kuruş olup ihalesi 25. 8. 939 
'tekliflerin tayin edilen gün ve saat cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
14 de kadar Çanakkale belediye reis · kanunun tarifatı dahilinde hazırlan -
li~ine verilmesi ve yahut posta ile bu mış teklif mektupları ihale günü a
laatten evet gönderilmiş bulunması zami saat 16 ya kadar encümende ri • 
la1ımdır. (5632 • 3442) 13403 yasete verilir. Muvakkat teminatı 

G.. 1 • t ) k 2599 lira 16 kuruş olup öğleden sonra O(men ev en yap iri aca kapalı bulunmasına binaen öğleden 
Kayıeri iskan Müdürlüğünden: evel i.ş bankasına verilir. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayse· 13487 

inşaat mün ıkasası 
h vilayetinin Pınarbaşı kazası merke· 
~inde 20 çift, Kaynar nahiye merke · 
•inde 15 çift mczkür nahiyenin Ters· 
•kan köyünde 10 çift, Pantı köyünde Çanakkale Nafıa Müdürlüğün-
S çift. Pazarviran nahiye merke:ııin · den : 
t 16 çift, Viranşehir nahiyesinin Pöh 1 _ Kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
tnk köyünde 12 çift olmak üzere 88 ye konulan iş: Çanakkale jandarma 
ft kargir ve Kaynar nahiyesinin Be· pavyonları yanında yapılacak iki der
•tek köyünde 15 çift ve Bünyan ka- sane ve bir ahır inşaatı olup bedeli 
sının Sarıoğlan nahiye merkezinde keşfi 34.182 lira 12 kuruştur. 
a çift ki ceman 33 çift de kerpiç göç 2 _ Bu işe ait evraklar şunlardır: 
en evleri inşaatıdır. A _ Plan 
Keşif bedeli "62394" lira 16 kuruş- B _ Eksiltme şartnamesi 

qt. C - Hususi şartname 
2 - inşaat 15 gün mUddetle ve ka- D _ Fiyat bordrosu mesaha cetve-
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul • li keşif hülıisası 
ltştuı. Toptan veya köy itibariyle E _ Mukavele projesi 
l'tı ayrı ihale edilecektir. F _ Bayındırlık işleri genel şart -
3 - Yapılacak evlerin keresteleri namesi 
tasyonlarda teslim şartiyle hükümet G _ Tesviyei türabiye ve kargir in 
afından verilecek bir diğer bilu • şaata ait fenni şartname. 

1.ırn malzeme ve işçilik müteahhide L _ Dahili elektrik tesisatına ait 
t olacaktır. fenni ve hususi şartname 
~ - Eksiltme günü 4. 8. 939 cuma 3 - İhale 21. 8. 939 tarihine rastlı-
tıU saat 15 te iskan müdürlüğünde yan pazartesi günü saat 15 de nafıa 
lllanacak eksiltme komisyonu tara- müdürlüğii binası içinde toplanacak 
4dan yapılacaktır. komisyon huzurunda yap• \acaktır. 

ıu .. zarfların 28 ag~ us tos 939 pazartesi Karı Vilayeti Ardahan Kazaaı .
1 9 1 

· 
lacağı ehliyet vesikası ı e 93 yı ı tı· 

günü saat 14 e kadar .Defterdar_lık. __ o.· Malmüdürlüğünden : d ·k 'b etmesi lazımdır. (3374) 13370 
- 1 k caret o ası vcsı asını ı raz . 

dasında eksiltme komıstonu reıslıgı· Ardahan kasabası~da yap~ ac~. 5 _ İhalesi 16 8. 939 gününe müsa· 
ne verilerek mukabilinde makbuz a- 49747 lira 80 k~ruş keşıf bedellı hu· dif çarşamba günü saat 16 da Sarıka • 
lınması lazımdır. Posta ile yapılacak kümet konağı ınşaatı kapalı zarf u- 1 .. d .. ı·· •.. d u'"te!;ıekkil ek Milli Müdafaa V. 

d . . 1 b k' mış ma mu ur ugun e m ,.. . 
tekliflerdeki gecikmeler muteber e· suliyle ve ~n bın lır~~ı bu yı a ~ye· siltme komisyonunda yapılacaktır. 
ğildir. (3536) 13505 si 940 malı yılında odenmek şartıyle 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

... ı.-.ııı;ILr>J:X1'ya;bTrı..1m-~t.ıV....... • - ... -

n ara Belediyesi 

Bir yüksek mühendis aramyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediye su işleri müdürlüğü -
ne bir yüksek mühendis alınacaktır. 

2 - Kadroya göre aylık ücret 300 
liradır. Ancak isteklilerin vaziyetle -
rine göre yeni hükümler dairesinde 
ücret verilecektir. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı ve· 
sikalarla su işleri müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

A - Diploma 
B) Şimdiye kadar çalıştığı yerler 

den alınan vesikalar. 
D) Fotograflı bir istida 
E) Hüsnühal şahadetnamesi 

(3505) 13478 

Ma?'ot ar.nacak 
Ankara Belediyesinden : 

.ı - Su işleri için (50.000) litre ma
zot pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (6500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (487,50 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 4. 8. 939 cuma günü sa· 
at 10,30 da belediye encümenine mü· 
racaatları. (3532) 13501 

48 Kalem tohum ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Bahçeler için alınacak olan 48 
kalem tohum 45 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1822) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (136,65) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 15. 9. 939 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü • 
menine müracaatları. (3533) 13502 

Z A Yi 
319 senesinde İstanbul Mercan 

idadisinden aldığım §ehadetna
memi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilin olunur. 

Mehmet Rif at Diker 

1 d lıf mektuplarını saat 15 şe kadar ko-
ar ır: . · · · ı ı 

A M k 1 . . mısyon rıyasetıne vermış oma arı, - u ave e pro1esı . 
B _ Eksiltme §Clrtnamesi ve bayın postad~ vuku bulan gecıkmeler ka • 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

dırlık genel şartnamesi bul edılmez. (57708/ 3472) 13439 
l - İzmirde bir pavyon ve iki cep -

hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konnl 
muştur. Keşif bedeli 38.261 lira 22 ku
ruş olup ilk teminat miktarı 2870 lir:ı-

C - Fenni şartnamesi ve yapı iş· 
leri umumi ve fenni şartnamesi Hükümel konağı yaphrıla<ak 

D - Projeler. 
G - Metraj ve hülasai keşfiye 
E - Silsilei fiyat 

Doğu Bayazit Malmüdürlüğün- dır. 
d • 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 8. 

enEll: lt b. .. .. . . 1 1. 939 cuma günü saat 11 de vekalet sa· 
2 - Dosya Kars Nafıa müdürlü • 

ğünde ve Ardahan malmüdürlüğünde 
ı a ı ın uç yuz yırmı a tı ıra 1 k · d 1 k 

31 k k ·f b d ır d ~ B tın a ma omısyonun a yapı aca tır. 
uruş e~ı e e .ı ogu ayazıt 3 - Şartname, proje ve planlar 195 

görülebilir. 
3 - Muvakkat teminatı 3722 lira· 

kaza merkezınde yemden yaptırıla • k k b·ı· d 1 b"l" 
k h .. k.. k • b" f • uruş mu a ı ın e a ına ı ır. 

ca u umet onaıı ınası ennı ve 4 İ t kl"l · k 2 3 ·· • .. - s c ı erın anunun ve cu 
dır hususı şartnamelere gore 1939 yılın • dd 1 . d 1 "kl b. J"kt · . . . ma e erın e yazı ı vesaı e ır ı e 

4 - İsteklilerin ihale gününden as- da on bın lırası ve 1940 yılında bakı - "lk t • t t kl"f kt l . . h . . d 1 • . b . ı emına ve e ı me up arını ı-
gari 8 gün evel Kars vilayetine yap • yes~. er ay ıçın . e yapı an ış n~~ .:tın hale saatinden bir saat eveline kadar 
tıg· ı i .. ler ve bonservislerilc müracaat de odenmek şartıyle 4. 8. 939 gunun • k . 1 . le:: d 

Y • • - •• d omısyona verme en cızım ır. 
ederek vesika veren komisyondan a- den ıtıbarcn 2.0 gun ~u detle ve ka • (3223) 13193 
lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ti-1 palı zarf u~ulıy.le ek~ılt_me~e çıkarıl • •• • 
carct odaıoı vesikasını ibraz etmeleri. mıştı~: Talıple~ın ellı hın lıray~ k~. - Y Un ÇO rap af 1 na Ca k 

ı. - İhalesi 18. 8. 939 tarihine müsa dar yuzde yedı buçuk ve altı bın uç 
dif cuma günü saat 16 da Ardahan yüT. yirmi altı lira 31 kuruş için de M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : malmüdürltig~ünde müteşekkil ek . yüzde beş nisbetinde teminat ile bir- B h "f . . d"l 
· b . .. 1 - e er çı tıne tahmın e ı en 

siltmc komisyonunda yapılacaktır. 1

1ı6kten k23d· 8· d93~ çaBrşam a ~~d~~ 1~.a.~~ fiyatı ( 45) kırk beş kuruş olan 44300 
6 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanu • ya a ar ogu ayazıt mu ur ugu .. b" .. .. . .. 

d · · d ·· kk"l k · .. kırk dort ın uç yuz çıft yun çorap na uygun olarak hazırlıyacakları tek- aıresın e muteşe ı omısyona mu f . .. 
1 1 · kapalı zar usulıyle munakasaya ko -lif mektuplarını saat 15 şe kadar ko- racaat ey eme en. 

. . . . (3516) 13486 nulmuştur . 
mısyon rıyasetıne vermış olmaları, 2 - İhalesi 11 Ağustos 939 cuma 
poı;tada vukubulan gecikmeler kabul günü saat on dörttedir. 
edilmez. (5705/ 3470) 13437 3 - İlk teminatı (1495) bin dört 

Hükumet konag" ı incaah yüz doksan beş lira 50 kur~ştur. .. 
f 4 - Evsaf ve şartnamesı her gun 

Kara Vilayeti Kağızman kazası M öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
Malmüdürlüğünden : U htel if ma iz eme misyonundan bedelsiz olarak alınabi· 

Kağızman kasabasında yapılacak lir. · 

53505 lira 83 kuruş keşif bedelli hü - alınacak 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kümet konağı inşaatı kapalı zarf u- sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye- Nafıa Vekaletinden : delerinde gösterilen vesaikle teminat 
si 940 mali yılında ödenmek şartiyle 28.8.939 sah gün saat 11 de Ankarada ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
eksiltmeye çıkarılmıştır. nafıa vekaleti binası içinde malzeme behemhal bir saat eveline kadar M. 

1 - Dosyasındaki evraklar şun • müdürlüğü odasında toplanan malze - M. satın alma komisyonuna vermele • 
lardır: me eksiltme komisyonunda ceman ri. (3277) 13238 

3 çeşit yiyecek olanacak 
Kütahya 6 sayılı J. Okulu Komutanlığından : 

Tutarı 

Lira Kr. --
24975 

Alınacak erzakın 

Miktarı 

Azı Çoğu 

250000 270000 

Erzakın beher kilo-
su için tahmin 
edilen bedel 

Kr. Sa. 

9 25 

% 7,5 muvakkat 
teminat 
miktarı İhalenin 
Lira Kr. gün. Saat 

1873 12 22.8.39 Salı 11 

Erzakın 

cinsi 

Ekmek yerli 
ıekstra 

13200 50000 60000 22 990 22.8.39 Salı 14 Sığır eti 
8400 6000 8000 105 630 22.8.39 perşembe 16 Sade yağı 
1 - Okul eratının 1 Eylül 939 tarihinden 31 Ağu&tos 940 nihayetine kadar bir yıllık ekmek, sığır eti ve aade 

yağı ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 22-8-939 salı günü yukarda ve hizalarında yazılı saatlerde ihalesi yapıl
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve erzakların hizalarında yazılı miktarda teminat akçe veya mektupla. 
riyle 939 yılına ait ticaret odası vesi kası ve (2490) sayılı kanunda yazılı sair vesaikle birlikte gösterilen saat· 
terden birer saat eve] okulumuzda müteşekkil komisyona vermelerini. 

3 - Sıhhi ve umumi şartnamesi Okul K. lığında görülebilir. 13506 
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.. 
~: Ankara Valiliği 

• Odun ve ~1ra ahnacak 
1 Ankara Valiliğinden : 
1 - Vilayet hususi idare ihtiyacı i

çin 35 ton gürgen oduniyle 1500 kilo 
çıra açık eksiltme ile satın alınacak -
tır. 

2 - Odunun kilosu (2) çıranın be
her kilosu 7,5 kuruş olmak üzere mu
hammen bedeli mecmuu 8ı2 lira 50 ku 
ruştur. 

3 - İhalesi 10. 8. 939 perşembe gü -
nü saat ı5 te vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. Taliplerin temi -
natlariyle birlikte ihale günü daimi 
encümene ve şartnameyi görmek iste
yenlerin her gün encümen kalemine 
müracaatları ilan olunuT-

(3278) 13239 

Stadyomda muhtelif inıaat 

yapflnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - (4433) lira keşif bedelli stad -
yom birinci sınıf tribünlerinin tecri • 
di, muvakkat teminatı (332) lira ( 48) 
kuruş. 

2 - (1675) lira (20) kuruş keşif be
delli stadyom tribün sıralarının yapıl
ması muvakkat teminatı (125) lira (63) 
kuruş. 

3 - (3201) lira (87) kuruş keşif be
delli iki basketbol ve iki tenis sahası 
inşaatı, muvakkat teminatı ( 240 ) 
lira ( 14 ) kuruş olan bu işler 14 
8. 939 pazartesi günü saat 15 de vila -
yet daimi encümeninde açık eksiltme 
suretiyle ayrı ayrı ihaleleri yapılmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin: muvakkat teminat mek 

Hipodromda inşaat 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 4442 lira 13 kuruştan 
ibaret bulunan şehir Hipodromu bi • 
rinci sınıf tribünü üzerinin iki kat 
eversil ile tecridi işi 14. 8. 939 pazar -
tesi günü saat ıs de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 333 lira 16 ku
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu işe ait ala -
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
likte yukarıda adı geçen gün ve saat
te daimi encümen reisliğine gelmele
ri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek 
lerL 3419) 13383 

Tômirat ve demir 

korkuluk işleri 

ULUS 3 - 8 - 1939 

Askeri Fabrikalar 1
-0KU! 

2) Muhammen bedel (29.000), mu • 
vakkat teminat (2.175) lira olup ek· 
siltmesi, 17 ağustos 939 perşembe gü
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır . 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile ka • 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı o gün saat (lS) e kadar mezkllr ko
misyona vereceklerdir. 

Tarih Fakütesi pansiyon 

talimatnamesinin yemek 
ihalesi yapllacak 

1 O kalem muhtelif boru hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- D ı• N LE ' 

dürlüğü Merkez Sa.tin Alına Ko· • 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yatılı pansiyon ta

lebesi için sabah, öğle akşam yemek
leri kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. 

misyonundan : 

8-8-ı939 salı günü saat 16 da pazar- u N u TMA ' 
tıkla ihale edileceği 18, 20, 22 ve 24 • 
Temmuz 1939 tarihlerinde ilan edilen 
10 kalem muhtelif borunun listesin -
de tadil.it yapılacağından mezkilr gün 
lerde bu borular hakkında çıkan ilan
lar hükümsüzdür. (340ı) 13364 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım. İstanbul'da Kınaciyan ha • 
nında P. T. T. ayniyat şubesi müdür
lüklerinden (ı4S) kuruş mukabilinde 
verilecektir. (26ı4) 12622 

Telefon şebeke 

malzemesi ahnacak 

B - Muhammen bedel beher tale -
be için 75 kuruş bir senelik umum tu
tarı 34218 lira 7S kuruştur. 

C - İsteklilerin şartnameyi gör -
mek üzere fakülte hesap memurluğu
na müracaat etmeleri. 

Evsafı aıağıda yaz ıh 45 ton 
kum ahnacak 

Ç - % 7S muvakkat teminat bedeli Askeri Fabrikalar Umum Mü-
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 2566 lira 41 kuruştur. dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-

l - İdare ihtiyacı için 6 kalem te- D - İhale 7. 8. 939 pazartesi günü misyonundan : 
lefon l:lebeke malzemesi açık eksiltme- saat ıs de Ankara mektepler muhase- Si 02 takriben 90,5 % 

becilig-inde yapılacaktır. Teklif mek- Al o 7 5 % ye çıkarılmıştır. 2 ~ " • 

b d 1 ( 113 tuplarının ihaleden bir saat eveline F o o 5 at. 2 - Muhammen e e 2.80) e2 3 " • ıo 

Giyinmek istersen yarı 
fiyatına 

A(ıldı OSKA'mn 
1 1 1 

mevsım sonu serglSI 

f ırsah ka~ırmayin 
sallhyor hepsi .•• 

.1 

ı ı 

ı ı 

' ı 

1 

muvakkat teminat (84,96) lira olup kadar mezkur muhasebeciliğinde mev- Ca O " 0,3 % D Q G..., u 
Ankara Valiliğinden : eksiltmesi, 8 Eylül 939 cuma günü sa- cut bulunan komisyon heyetine tes - Mg " 0,2 % r; --1' Keşif bedeli (3337) lira (72) kuruş- at (16) da Ankarada P. T. T. umum lim edilmiş bulunması lazımdır. K ., O " 0,5 % 

tan ibaret bulunan şehir hipodromun- müdürlük binasındaki satın alma ko - (3138) ı3113 H~rarete mukavemeti: ki Ve d İ kiş yu rd U 
da yapılacak tamirat ile demir kor • misyonunda yapılacaktır. Seğer mahrutu takriben 33 olacak · son metodla tedris yapan 
kuluk tamir ve inşa işleri 14. 8. 939 3 - İstekliler, muvakkat teminat Tarih fakültesi pansiyon tı:. ün alan ve teveccüh kazanan Ha-
pa.zartesi günü saat 15 de ihalesi ya - makbuz veya banka mektubiyle ka - Tahmin edilen bedeli (1800) lira cı Bayramdaki DOGU Biçki 
pılmak üzere açık eksiltmeye konul - nuni vesikalarının hamilen mezkur talebesinin ~amaŞH ihalesi olan yukarıda yazılı 45 ton kum As 

1 
Yurdu talebe kaydına başlamış· 

muştur. gün ve saatte o komisyona müracaat- keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü j tır. Müracaat edenlere azami ko-
Muvakkat teminatı 250 lira 33 ku - edeceklerdir. yapllacak merkez satın alma komisyonunca layhk gösterilmektedir. 

ruştur. 4 - Şartnameler, Ankarada P. T . 15-8-1939 salı günü saat 14 te pazar - Yurt direktörlüğü. 
İsteklilerin teminat mektup veya T. levazım, İstanbul'da P. T .T. leva - Ankara Dil ve Tarih. cografya lıkla ihale edilecektir. Şartname pa - •••••••••••••• .. 

makbuz ve ticaret odası vesikasiyle zım ayniyat şu.besi müdürlüklerinden fakültesi direktörlüğünden: rasız olarak komisyondan verilir. Ta-

2863 

nafıa müdürlüğünden bu işe ait ala - bedelsiz olarak verilecektir. A _ Fakülte yatılı pansiyon tale - liplerin muvakkat teminat olan (135) 
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir (3182) 13ı89 besi çamaşırlarının yıkanma işi açık lira ve 24.90 nu.maral~ kanunun. 2 ve 3. 
likte yukarıda adı geçen gün ve saat- eksiltme yoluyla münakasaya konul - mad<lelerındekı vesaıkle komısyoncu 
te vilayet daimi encümeni reisliğine Müsabaka imtihanı muştur. olmadıklarına ve bu işle alakadar 
müracaatları. B _ Muhammen bedel büyük par • tüccardan olduklarına dair ticaret o-

P. T. T. Umumi Müdürlüğün. Bu işe ait keşif ve şartnameyi her ça için 7 kuruş orta parça için 4, kü - dası vesikasiyle mezkur gün ve saat-
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek- den : çük parça için 2 kuruş olup tamamı te komisyona müracaatları. (3449) 
leri. (3420) 13384 1 - İdaremiz münhallerine alınma-

5280 
liradır. 13405 

sı kararlaştırılan ve maaşları 30 dan 55 

Zayi - Kayseri vilayeti Pınarbaşı 

kazası birinci ilk mektepten 1934 • 
1935 ders yılı aldığım şahadetname · 
mi kaybettim. Yenisini alacağımdaıl 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olu · 
nur. 

Pınarbaşı kazasından Veysel oğlıı 
69 No.lu Selahattin Sazan 

Kazma' ku .. rek ve saire liraya kadar olan mürakipler için mü- c - İsteklilerin şartnameyi gör -
tup veya makbuzu, ticaret odası vesi- mek üzere fakülte hesap memurluğu-sabaka imtihanı yapılacaktır. 
kası ve bu işlere ait nafıa müdürlü • I k İ . h " · na müracaatları, 

4 lon Klor barium ahnacak 
naca 2 - steklilerın ( uvıyet cüzdanı, 

ğünden alacakları ehliyet vesikalariy- O 1 . ç _ "'-o 7,5 muvakkat teminat 396 
mektep şahadetnamesı, sıhat raporu, ' ' 

le birlikte sözü geçen rün ve saatte Ankara Valiliğinden : aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musad- liradır. 
daimi encümene gelmeleri. 724 lira 20 kuruş rayiç bedelli mü- dak iyi hal kağıdı, askelik vesikası D - İhale 10. 8. 1939 günü saat ıs 

Bu işlere ait keşif ve şartnameler kellef amele işlerinde kullanılacak dört fotograf ve bir dilekçe ile (ha ~ ~~ Ankara mektepler ~uhase~ecili -
her gün nafıa müdürlü~ünde görüle - kazma, kürek ve çekiç saplariyle di - len memur olanların zati sicil cüzdan- gınde yapılacaktır. Temınatın ıhale -
bilir, ğer levazımın 14. 8. 939 pazartesi gü- lariyle dilekçelerini) l8 ağustos 939 den bir saat eveline kadar mektepler 

(3359) 13327 n~ saa: 15 d7 vilayet da~.mi encüme - akşamına kadar. Ankara, İstanbul muhaseb;ciliği veznesine yatırılmış 

Meyva bahçesi 

yaptırı Jacak 
~nkara Valiliğinden ı 

Madde 1 - Ankara Akköprü civa
rında tesis olunacak meyve bahçesi i
ı;in muhtelifulcins ağaç mübaya.ası ve 
bunların şartnamesi mucibince çu
kurlarının açılması ve timarı ve kabu
li katiye kadar bakımı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

n.ınde ıhalesı yapılmak uzere açık ek- İzmir, Konya, Seyhan, Sivas, Kasta _ olması lazımdır. (3190) 13216 

sıltmeye konulmuştur. monu, Trabzon, Erzurum, Diyarba -
Muvakkat teminatı 54 lira 31 ku - kır ve Edirne vilayet P. T. T. mü-

ruştur. dürlüklerine müracaat eylemeleri ve 
İstek~ilerin muvakka~ te~inat. ~ bunların 788 sayılı memurin kanunu

buzu, tıcaret odası vesıkasıyle bırlık- nun 4 üncü maddesindeki şartları ha
t~. sözü geçen gil.n ve saatte dainıi en- iz olmakla beraber devlet memuriye -
cumene gelmelerı. tine ilk def · 1 · 30 " 

Devlet Orman İş. 

Safıhk köknar tomruğu 
Buna ait tı.artnameyi her gün nafıa . a gırecey erın y ... şını 

"' 2'1'rmta h1tl1t17-"--' - r - • - -
müdürlüğünde görebilccckierı. 3 _ Mürakipliğe alınacakların en bük- Revir .tUnirliğinden : 

(3421) ı3385 az lise mezunu olmaları lazımdır. Hu-
1 

_ Karabükte istasyonda revir ö-

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alına Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (720) lira o
lan 4 ton klor Barium askeri fabrika-
!ar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 15-8-939 salı gü
nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (S4) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları 
na ve bu işle alakadar tüccardan ol 
duklarına dair ticaret odası vesikasi -
le mezkur gün ve saatte komisyona 

tafef yu'YarıaiC"iaııa~a ıeiglfü 
ah naca~ 

Askeri Fabrikalar Umum Mü-

.. 
1 

Uıüncü Noter : ı 

Ulus meydanı Koçak ı l Hanrnda 

İşe başlamıştır ı 

ı 2751 Telefon 1247 

Zayi - 325 senesinde Tekirdağı 
idadi mektebinden almış olduğum şa· 
hadetnamemi zayi ettim. Y~nisini a• 
ır-- ~.-~ ..... .. .,ı,,;.,;nin hükmü olmad1ı 

Askeri Fabrikalar büt~... _ •• r i 
Şevket Alkut 2865 

2 - Ağaçların mubayaası ve testi -
mi ve kabuli katiye kadar bakımın 
keşif bedeli (10725) on bin yedi yüz 
yirmi beş liradır. 

Polis 
kuk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve ti nünde istifte mevcut (722) adet mu
caret mektebi mezunlariyle muadili adili (S8l) metremikap (903) desimet
olan ecnebi mekteplerinden mezun o- re mikap köknar tomruğu açık arttır
lanlar ve bunlardan da ecnebi lisanı ma ile satılacaktır. 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
Pek yakında 

İstanbul tiyatrosu " 
bilenler tercihan alınırlar. 2 _ Tomrukların ayrıca beş kesme 

miayonundan : 

3 - !hale 12 eylül 939 salı gunu 
saat on beşte Ankara vilayeti ziraat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara ziraat mü
dürlüğünden alınır. Eksiltmeye işti -
rak edecek olan taliplerin muhammen 
bedelin% 7,5 tutarı olan meblağa ait 
banka mektubu veya vilayet muhase 
be müdürlüğü veznesine yatırılmış 
depozito akçesi makbuzu ile gösteri 
len günde saat on beşte vilayet ziraat 
müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

Keten kumaş ahnacok 4 - Müsabaka adı geçen vilayet P. paylan mevcut kabukları soyulmuş 
Müdürlüğün- T. T. müdürlüklerinde 21 ağustos 939 olup hacim kabuksuz orta kutur üze-

Emniyet Umum pazartesi günü saat on dörtte yapıla- rinden hesaplanmıştır. 
den: • caktır. 3 _Tomruklara ait satış şartname-

1 - Zabıta memurlarına yaptınla- 5 - Müsabakada muvaffak olanlar- · A k 'd müdürlü 
1 k ıb· 1 · · t 1 ama sı n ara a orman umum -

cak y~ ı e ıse er ıçın sa ın a ın dan lise mezunlarına 20 ve yüksek ğünde Ankara İstanbul orman çevir· 
sına luzum hasıl olan 9000 metre krem mektep mezunlarına da tahsil derece- ge müdürlüklerinde ve Karabükte 
r~nkte keten kumaş ~~P.~1 zarf usu - terine ve 3656 sayılı tevhit ve teadül devlet orman işletmesi revir amirli
lıyle 4. 8. 939 cuma gunu saat ıs te kanunu hükümlerine göre asli maaş ve -· d .. "l bT 

Zengin kadrosu ile 

ANKARA'DA 
il 

il 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezğahı 
Asked Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 18 
8. ı939 cuma günü saat 14 te pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple :ı 

rin muvakkat teminat olan (112S) li- l••••••••••••••~t'' 
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

.. k konulmuştur . . gın e goru e ı ır. 
muna asaya . · .· rılır. 4 - Tomrukların muhammen bede-

maddelerindeki vesaikle komisyoncu 

2 - Beher metresıne 100 kuruş f ı- 6 _ Başka dairelerden naklen ge - 1. (13) 1. d . .. . .. ı ıra ır. 

yat biçilen kumaş~ aıt nu~uneyı go.r- lecek olanlar müsabakaya tabi olmak- 5 _ İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
mek ve ş~rt?.a~eyı almak ısteyen~erın la beraber kendilerine umumi hüküm- pey akçesiyle 7-8-939 günü saat (11) 
umum mudurluk satın alma komısyo- ler dairesinde maaş verilir. de Karabükteki revir merkezine mü-

olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc Zayi - Ankara belediyesinde k3 
cardan olduklarına dair tiacret odası yıtlı No. 1210 taksi otomobil num ... 1 

vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko- plakasının birisini kaybettim hükmJ 

(3347) 13339 
misyona müracaatları. yoktut. 

(3529) 13499 Şoför Bafralı Mehmet Esentep! 
nuna müra:aatları. . . 7 - Müsabaka imtihanında muvaf- racaatlan. (5474-3290) 13269 

3 _ E~sıltmeye 0gırmek ısteyenle · fak olup da mürakipliğe tayin edile: Sulama tesisatı 
Münakasa temdidi 

yaptınl~cak 

rin 675 lıralık temınat m~kbuz. veya cekler teşrini evel 939 bidayetinden ı
banka mektubunu muhtevı teklıf mek tibaren Ankarada 15 gün kurs görecek 
tuplarını ve 2490 sayılı kanunu:ı ~ cü ler ve bunun neticesinde yapılacak im I · 
maddesinde yazılı belgelerle bırlıkte tihanda kazananlar mürakip sıfatiyle Çoruh Devlet Orman ~letmesı 

· k V ı·ı· • · d d k d k Revir Amirliğinden : 'An ara a ı ıgın en : eksiltme günü saat 14 e a ar o - vilayetlere gönderilecek aJakadarlara 
Keşif bedeli (6104) lira (8S) kuruş- misyona teslim etmeleri. tedriste buluncaklardır. 

tan ibaret bulunan şehir Hipodromu (3100) 13093 8 - Kursta muvaffak olamıyanlar-
sulama tesisatı işi 14. 8. 939 pazartesi dan hariçten gelenler memuriyete ka-
günü saat ıs de vilayet daimi encü - bul edilmiyecekler ve naklen gel~~ -
meninde ihalesi yapılmak üzere açık ler ise idarenin tensip edeceği dıger 
eksiltmeye konulmuştur. vazifelere tayin edileceklerdir. 

Muvakkat teminatı (457) lira (87) (3364) 13332 
kuruştur. 

İsteklilerin: Teminat mektup veya 
makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu iş için ala • 
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
tikte yukarıda adı geçen gün ve saat
te daimi encümen reisliğine müracat
ları. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebile -
cekleri. (3417) 13381 

Beton künk alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden~ 

1 - İdare ihtiyacı için 9000 adet be 
ton künk kapalı zarfla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (9450), mu
vakkat teminat (70S,75) lira olup ek
siltmesi, 10 Ağustos 939 perşembe gü
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

1 k 3 - İstekliler, muvakkat teminat 
Elbise ve tulum yaphn aca makbuz veya banka mektubiyle kanu 

ni vesaiki muhtevi kapalı zarfların 
rlnkara Valiliğinden : o gün saat (ıS) e kadar mezkf.tr ko -

t1075) lira (50) kuruş muhammen misyona vereceklerdir. 
bedelli yol çavuşlarının ıo takım el- 4 - Şartnameler, Ankarada P. T 
bisesi ve mütemadi tamirat a.n:elele - T . levazım, İstanbul'da P. T. T. leva 
rinin 127 tulum yaptırılması ışı 14· 8· zım tyniyat şubesi müdürlüklerinder 
939 pazartesi günü saat ıs de açık ~k- bedelsiz olarak verilecektir. 
siltme suretiyle daimi encümende. ıha (3183) 13190 
lesi yapılacaktır. Muvakkat temınat • • 
80 lira 66 kuruştur. u. demırı alınacak 

Fakülteler · 

Mobilya yaphnlacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yeni binası için 
yaptırılacak muhtelif cinste mobilya
nın kapalı zarf usulü ile münakasası 
10 gün daha temdit edilmiştir. 

B - Muhammen bedel 50017 lira 
76 kuruştur. 

C - İstekliler fennt şartname ve 
resimleri almak için Ankara mektep
ler muhasebeciliğine 2S lira yatıracak 
Jar ve alacakları makbuzla fakülte he
sap memurluğuna müracaat edecekler 
dir. 

Ç - % 7,S muvakkat teminat bede
li 37SO lira 33 kuruştur. 

Ulus, Cümhuriyet ve Tan gazetele
rinin 20, 25, 30 haziran ve 5 temmuz 
939 tarihli nüshalarında neşrolunan 

"Borçkada kurulacak kereste fahri -
kası için satın alınacak lokomobil ve 
sair ormancılık alat ve edevatı" hak
kındaki ilanda zikredilen teklif mek
tuplarını verme müddetinin görülen 
lüzum üzerine 10 ağustos 939 tarihine 
kadar uzatıldığı ilan olunur. 

(545S-3288) 13291 

Sahhk (am tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Yalakkuzu bölgesi kati yatın -
dan Eskipazarda istasyonda istifte 
mevcut "679" adet muadili "528" met
re mikap "468" desimetre mikap çam 
tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca başkesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

İstekliler muvakkat teminat mek -
tup veya makubuzu, ticaret oda -
sı vesikasiyle birlikte yukarıda adı ge 
çen gün ve saatte daimi encümene gel 
melerl. 

Bu işe ait keşif ve §artnameyi her 
gün nafıa müdürlü~iiııde görebilecek-

P. T. T. Levazım Müdürlüğün-

den: 
1) Telgraf ve telefon hatları ihtiya

cı için fabrikamızda imal edilecek ta
kazlara muktazi 38X 45X 7 m/ m t'\Çk
talı (230) ton U. demiri kapalı zarfla 
eksiltmeye j;ıkarılmıştır. 

D - İhale 7. 8. 939 pazartesi günü 
saat 16 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihaleden bir saat evetine 
kadar mezkur muhasebecilik vezne -
sine teslim edilmiş bulunması lazım· 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğünde Ankara İstanbul orman çevir
ğe müdürlüklerinde ve Karabükte dev 
let orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li "13" lira "65" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesiyle 12-8-939 günü saat "11" 
de Karabükteki revir merkezine mü-
racaatları. _(5649-3443) .13432 

leri. (3418) 13382 
dır. ,(344ı). 13472 

Pazarlıkla malzeme alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satrn Alma Komis 

yonundan : 

Miktarı Cinsi 

Muvakkat 
teminat 

Muhammen bedeli miktarı 
Lira Lira İhale tarihi 

300 Ton Toleol 90.000 57SO ı4-8-1939 saat 13 de 
5 Ton 1 No. lı Santralit. 10.000 750 14-8-1939 saat 13,30 da 
8 Ton ıı No. Iı Santralit. 16.000 ı200 14-8-1939 saat 15 te 
5 Ton Difenilüretan. 10.000 750 14-8-1939 saat 15,30 da 
5 Ton Akardit. 'ıo.ooo 750 14-8-1939 saat ı6 da 

Cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yuka! 
da yazılı malzemeler hizalarında gösterilen gün ve saatte Askeri Fabrika 
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonunca pazarlıkla ihal~ 
edilecektir. Bu malzeme evelce ilan edilen evsaflarda olacak ve bedelle.r

1 

serbest dövizle ödenecktir. Şartnamelerinde bundan başka bir değişiklı• 
yoktur. Şartname almak istiyenlere 300 Ton Toleolün şartnamesi (4) li_r' 
(50) kuruş mukabilinde ve diğerlerinin şartnameleri parasız olarak koın15 

yondan verilir. Taliplerin yukarda yazılı teminatlarla ve 2490 sayılı kaıııJ 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarını ve bu i~~ 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur gıı 
ve saatte Komisyona müracaatları. (3530) 13SOO 

...ııııı11111111111111111111111ııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111ıı~ - ~ = ~ 

E Kiralık mahal ~ 
= ~ - ~ = Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir ~ 
§ mesafede kaloriferli kir gir dört yüz metre murabbaında ~ 
: bir kat üzerinde her türlü teşkilata müsait banka sigorta ~ 
: sinema kıraathane ve mükemmel bilardo salonu bunlara ~ 
: mümasil müeasesatı saireye elveri§li mahal kiralıktır. isti~ ~ 
: yenlerin İstanbul Pasta salonunda Bay Dursu Aliye müra· ~ 
~ caatları. 2798 

1
1 
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Harta ve Proje işleri 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumundan: 

Manavgatın 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 işletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

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

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu in
şaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su İşleri Mütehassıslığın-
dan alınabilir. (3351) 13317 

Peşin para ve açık arttırma ile 
,. satılık emlak 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas 
No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozitosu 

56 İsmetpaşa M. Dündar sokak 570 ada 4 
parselde 112 M2. arsa 

62 İsmetpaşa M. Dere sokağı 570 ada 10 
parselde 284 M2. arsa 

68 İsmetpaşa M. Dereyolu sokak 570 ada 
16 parselde 873 M2· arsa 

04 lsmetpaşa M. Ulucak caddesi 564 ada 6 
parselde 689 M2. arsa 

118 

531 

532 

lsmctpaşa M. Dağ (Beştepeler) sokak 
22 ada 25 parselde 29 M2. arsa 
Yenişehir, Atatürk Uranı 1100 ada 
24 parselde 873 hissede 118 hisse arsa 

(Hisse mikdarı 118 M2.) 
Yenişehir, Karanfil sokak 1100 ada 
25 parsel 600 hissede 335 hisse arsa 

22.- ı,40 

113.- 22,60 

349.- 69,80 

344.- 68,80 

116.- 23,20 

2360.- 472,00 

tamamı 600 M2. hisse mikdarı 335 M2. 5025.- 1005,00 
ı. - Yukarda mevki ve mesahalan yazılı emlak peşin para ve açık artır-

ma ile satılıktır. 
2. - Artırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühür-

lerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesin

de tezyit eylemeleri lazımdır. 
3. - İhale 14-8-1939 pazartesi günü saat onda B~nkamız satış komisyo

nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito ak~~di, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlik Servisine müracaatları. (3361) 

13329 

Kalem eczayi tıbbiye ilô nı 
Ankara Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Fiyatı teminatı İhale tarıhl 

Lira K. Lira K. 
-------

Şartnamesindeki listesinde 
yazılı 246. kalem muhtelif 
Eczayı Tıbbiye. 14300 00 1072 50 18-8-939 saat 15. kapalı 

zarf usuliyle 
t - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı için 246. ka

lem muhtelif Eczayı Tıbbiye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırhyacaklan mühürlü 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Nümune Hasta
nesinde müteşekkil komisyona vermeleri lazımdır. 

2 - Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesinde ve !ıtanbul'da Sıh· 
hat ve 1çtimai muavenet Müdürlüğünde görülebilir. (3321) 13471 

~· ·•ı ıı ıı ıı ıı ııı ııı ı ıı ı ıııı ı ıı ıı ı ııı ıı ı ııııııı ı ıııı ı ıııııııı ıııııııııııııııııııııa. - --- -- ----- Türk Kurumu Hnvo ---.. -- -- ---- BüYük Piyangosu ---
----- -

--- Dörd üncü keşide 11 ağustos 939 dadır ----- -------- · Büyük ikramiye S0.000 liradır --
--- --------

Bundan ba,ka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikı·amiye· 

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ..• 

-
----;111111111111111 11111 1111111111111111111ı1111111111111111111111111ıı111111111111 ır 
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HATAY' iN KURTULU~U 

Yeni ve Cebeci A. Hava 
Sinemasında 

---------
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Podyum, banko ve dolap 
yaphnlacak 

Maarif Vekilliğinden ~ 
:Uuhammen bed eli 3390 liradır. 

Muvakkat t eminatı 254 lira 0,25 ku
ruştur. İhalesi açık eksiltme suretiy
le 19. VIII. 1939 cuma, g ünü 11 de 
vekillikte yapılacaktır. Şartname ve 
ve resimleri görmek isteyenlerin le
vazım müdürlüğüne müracaatları. 

(3535) 13504 

Dı anı Muhasebat 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Göle malmüdürlüğünün 931 yılı i
dare hesabının iadei muhakemesi üze 
rine tanzim olunan 717 sayılı ilamla 
tahakkuk memuru Göle eski sulh ha
kimi Şerefin, muhasiple müşterek 
zimmetinden 1 lira 16 kuruşun refine 
karar verilmiş ve yapılan bütün araş
tırmalara rağmen adı geçenin adresi 
tesbit edilmemiş olduğundan ilam 
tebliğ edilmemiştir. Hukuk U. muha
kemeleri kanunun 141 inci maddesi 
gereğinece tebliğ makaınına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 31 temmuz 1939 tarihin -
den itibaren daire dahilindeki levha· 
ya asılmıştır. (3534) 13503 

Levazım Amirliği 

2 Garaj yaptmrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kütahyada yapılacak iki adet 

bir No. lu garaj inşaatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 129415 lira 30 
kuruş olup muvakkat teminatı 7720 

Elektrik işi 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu koridorlarını ay

dınlatan lambalar için 20 adet rele ile 
20 adet düğme pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Taliplerin 4. 8. 939 günü saat 
ıs de teminatlariyle birlikte Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (3525) 13495 

Semer tamir ettirilecek 
lira 78 kuruştur. 

3 _ Eksilmesi 21. 8. 939 pazartesi Ankara Levazım Amirliği Satın 
günü saat 17,30 dadır. Alma Kom~syonundan : 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt Levazım yı?"ecek a~b~nnda mevcut 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 18~ adet tevhıt se~ennı·n· ahşap .ve de 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- mır kısımları tamır ettırılecektır. İs· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en teklilerin 5. 8. 939 cuma.rt~~i. günü sa
geç bir saat eveline kadar teminat ve at 10 da. Ankara Lv:. amırlıgı satın al
teklif mektuplarını makbuz mukabi - ma komısyonuna muracaatları. 
li komisyona teslim etmeleri. (3524) 13494 

5 Plan keşif fenni ve hususi 50 "ff 1 ( k 
şartnameler, İstanbul, Ankara Lv. a- (1 na in a IOaCa 
mirlikleri ve Balıkesir kolordu satın- Ankara Levazım Amirliği Satın 
alma komisyonunda her gün parasız Alma Komisyonundan : 
görülebilir. - Ve 650 kuruş mu~abili 1 - Genel kurmay dairesi için 50 
Balıkesir kolordu inşaat şubesınden çift nalın pazarlıkla satın alınacak -
alınabilir. tır. 

6 _ Eksiltmeye girebilmek için bu 2 - Taliplerin 4. 8. 939 g ünü saat 
gibi kıymette inşaat işleri yaptıklar.ı- 10,30 da teminatlariyle birlikte An
na dair ihale gününden en az sekız kara Lv. amirliği satın alma komisyo
gün evel vilayet nafıa mürdürlüğün- nuna gelmeleri. (3526) 13436 
den alınmış ehliyet vesikası teklif k 1 
zarfına konulmuş bulunması ıazımdır. Bas ü ve yangın 

{3427) 13389 

TAS HiH AT 
29. 7. 939 tarihinde Kütahya'da ya

pılacak garaj inşaatının muvakkat te
minatı 9706 lira 15 kuruş olarak ya
zılmıştır. 7720 lira 78 kuruş olarak 
tashih edilmiştir. {35z6) 13479 

Arpa a llnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkez kıtaatı hayvana 

tı ihtiyacı için 825.000 kilo arpa satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 41250 lira
dır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri 
satın alma komisyonunda pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri öğleden 
sonra görülebilecektir. 

3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat 10.30 da tüm binasında bu -
lunan askeri satın alma komisyonun
da olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakat teminatı 3093 lira 75 
kuruştur. 

6 - Teklif mektu ları 21. 8. 939 pa
alma komisyonu reisliğine verilmiş 

olacak ve bu saatten sonra kabul edil
miyecektir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum 
hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak 
kat teminatının konulduğu zarf içeri
sine konulmuş olacaktır. 

(3497) 13474 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun dan : 
1 Hozat dağ alayı ihtiyacı için 600 

ton arpa satın alınacaktır. Tahmin e· 
dilen bedeli 36.000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri 
satın alma komisyonunda pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri öğleden 

sonra görebileceklerdir. 
3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 

günü saat 10 da tüm binası içerisinde 
bulunan askeri satın alma komisyo~ 

nunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacaktır . 
5 - Muvakkat teminatı 2700 lira~ 

dır. 

6 - Teklif mektupları 21. 8. 939 
pazartesi günü saat 9 za kadar satın 

alma komisyonu riyasetine verilmiş 
olacak ve bu saatten sonra mektuplar 
kabul edilmiyecektir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum 
hasıl olan vesaiki resmiyJsini muvak
kat teminatının konulduğu zarf içe -
risine konulmuş olacaktır. 

(3498) 13475 

Mimar veya mühendis aramyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyon und an : 
1 - Çorlu kor inşaat şubesinde ça

lışmak üzere (250) lira ücreti şehri -
yeli yüksek diplomalı bir mimar veya 
mühendis alınacaktır. Taliplerin 21. 
8. 939 gününe kadar Çorluda kolordu 
inşaat şubesine istida ile müracaat -
ları, 

2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal 
kağıdı, tercümei hali ve askerlik ve -
sikası suretleriyle yaptığı işlere dair 
vesikalarını istidalarına raptetmeleri 
lazımdır. (3499) 1347 

söndürme tulumbas ı 

tamir ettirilecek 
Ankara Levazim Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Furunda tamire muhtaç iki a

det baskül ile iki adet yangın söndür
me tulumbası tamir ettirilecektir. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 4. 8. 939 cuma günü saat 10 dd 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(3527) 13497 

Dolap, masa ve saire ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Merkez hastanesi ihtiyacı için 

aşağıda cins ve miktarları yazılı me • 
vat pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 4. 8. 939 cuma günti 
saat 14 de teminatlariyle birlikte An
kara Lv. amirliğ i satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (3528) 

Adet 

6 Büfe dolabı 
M möfn-y~rm>A· ... w•w•• 

20 Demir yemek sırası . 

13498 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i

çin 95 ton sığır veya keçi veya koyun 
eti komutanlıkça pahalı görüldüğün • 
den 23. 8. 939 pazartesi günü saat 11 
de pazarlıkla münakasası yapılacak • 
tır. 

2 - Alınacak sığır eti veya koyun 
eti veya keçi etlerinin hagisisine tek
lif edilen fiyat en aşağı olursa ihale 
kanununa göre ona göre yapılacaktır. 

3 - Sığıretinin muhammen bedeli 
20900 keçi etinin 22.800 kayun etinin 
28.500 liradır. İlk teminatları sığır e
tinin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin 
1710 lira koyun etinin 2137 lira 50 ku 
ruştur. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler 
iş saatlerinde her gün eksiltmeye gi
receklerin 2190 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki belgeleriyle bir
likte saat ona kadar teklif mektupla
rını Siirt tüm satın alma komisyonu-
na vermeleri. {3496) 13473 

Arpa ve kuru yonca ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Garnizonun 939 eylül başından 

940 ağustos sonuna kadar 360,000 kilo 
arpa kapalı zarfla eksiJtmeye konmuş 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 21.600 lira olup 
muvakkat teminatı 1620 liradır. 

3 - Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü 
nü saat 16 da Erzincanda satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 ~ Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde is tenilen bclgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını komisyon başkanlı -
ğına vermiş veya posta ile de aynı Ko. 
misyonda bulunmuş olacaktır. Şart -
namesi ve evsafı kolordunun tekmil 
garnizonlarında mevcuttur ve aynı -
dır her yerde her gün göriilebilir. 

SOO kilo cama111 sodası ah nacak Erzincan garnizonunun ağustos a
Ankara Levazım Amirliği Satın yından temmuz sonuna kadar 360,000 

A lma Komisyonundan ı kilo kuru yonca kapalı zarfla eksit -
1 - Cebeci hastanesi için 500 kilo meye konulmuştur. Tahmin bedeli 

çamaşır sodası pazarlıkla satın alına- 17100 lira teminatı 1282 lira 50 kuruş 
caktır . tur. Eksiltmesi 18. 8. 939 cuma günü 

2 - Taliplerin 4. 8. 939 cuma günli saat 16,30 da Erzincanda Sa. Al. Ko. 
saat 15 de teminatlariyle birlikte An- nında yapılacaktır. Şartnamesi ve ev
kara Lv. amirliği satın alma komisyo- safı kolordunun tekmil garnizonların 
nuna gelmeleri. (3523) 13493 da mevcuttur ve aynıdır. Her yerde 

- -- -- -------------------------------
--
--

Pavyon İnşaat ve tesi~atı ~ ------Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 
------Merkezinden : 

ı. - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem =: 
pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira {77) ku- § 
ruştur. 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Umumi fenni ve hususi şartnameler 

--------------
D • Keşif cetveli =: 
E • 1 adet 1/ 200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 parça =: -1/50 tatbikat planı = 
!stiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- § 

= da Kızılay Genel Merkezinden, lstanbul'da Kızılay Satış Deposu :S = Müdüriyetinden alabilirler. _ 

---
· = 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe gilnü saat 15 te İstanbul = -=: Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil = 

_ ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· := 
:= 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = 
:= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş =: = muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz := = olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. = 

A . En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam = = bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- := --
-= ferinden alınmış fenni ehliyet vesikası. = 

_ B Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. = 
:= 6 - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir = 
== saat evveline kadar lstanburda Kızılay hanında Kızılay Deposu := 
:= Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt =: 
_ me komisyonu reisli ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta := 
': ile gönderilecek makbuzlann nihayet 3. cü maddede yazılı saate =: = kadar gelmiş olması ve ıiış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış = -- olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 =: 
~111 111 11 111 1 111 1 1111 11 1 11111111 1 111 1 11111 1 11111 1 11 11 1 1 11 11111111111111 1 111111~ 

• 

TARSUS AMERİCAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 26 Eylulde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur Ticaret dersleri vardır. 

Yatılı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 l iradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 5028 

Bir doktor Oranıyor 
• 

TürJCiye de-mir vi çelik fabrıkaları müessesesi 

' 
1 

• 

• 

müdürlüğünden : 
Müessesemiz için 300 lira ücret ve gayri mefruş bir ika

metgah verilmek şartiyle, dahiliye mütehassısı bir tabip a
lınacaktır. 
Yaşının 50 yi mütecaviz olmaması ve kafi derecede tec

rübe görmüş bulunması meşruttur. 
Taliplerin icabeden vesaiki bağlamak suretiyle bir istida 

ile Karabük Müessese Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 2864 

~1111111111111111111111 11 11111111111111111111 11 111 1 1111 1 1111111111 1 111111111 1 11!:. 
-----------------------
---------
---
---

---
Pavyon İnşaat ve tesisatı § 

Türkiye Kızıl ay Cemiyeti 

Merkezinden : 

Umumi 
------------

1. - Eksiltmeye konulan iş : Haydarpaşada inşa o]unacak Verem § 
pavyonu bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) = 
kuruştur. = -2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

--------
C • Umumi fenni ve hususi şartnameler = 
D - Keşif cetveli := 
E - 1 adet 1/ 500 vaziyet planı ve 14 adet 1/ 50 tatbikat planı =: -(Cepheler ve maktalar dahil) -

İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabi- § 
tinde Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve !stanbul'da Kızılay := 

- İstanbul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. = -- 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstanbul := 
= Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil =: 
= ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. =: -----

4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. =: 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş E: 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz =: 
:= olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: =: 

A · En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 
=: bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- =: = !erinden alınmış fennt ehliyet vesikası. =: 

B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. := --= 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir =: 
- saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu 5 
:= Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt. := 
=: me komisyonu reisJiğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta := 
:= ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate = 
:= kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış =: 
§ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 § 
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

her gün görülebilir. ı yon başkanlı ğına verilmiş veya poata 
İstekliler teklif mektuplarını ek • ile aynı saatte komisyonda bulundur-

siltme saatinden bir saat evci komis -1 muş olacaktır. (3522) 13492 
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'' ODAK~' 
POPULAR PORTRE 

"BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

''KODAK VERiKROM'' 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese muracaat ediniz 

'KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

Muvaffakiyetle aınıf geçen çocuklarınıza ne hediye ala
yım diye dütünmeyiniz: 

~2öo/f.fezm 

HAKiKi BAUER MARKA KOÇUK MOTOSiKLET
LER, KIZ VE ERKEK BiSiKLETLERi çocuklarınıza sıh
hi nezih faideli bir eğlence temin ederler. 

Veresiye satış yeri 
KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Umumi 

Ulus Meydanı 2809 

Heyet toplantısı 
Bankasından : Belediyeler 

Belediyeler Bankası idare meclisi, 2301 numaralı belediyeler 
bankası kanunu ile esas nizamnamesinde yazılı umumi heyeti 18 
eylül 939 pazartesi günü saat 15 te Cümhuriyet caddesindeki ban· 
ka merkez binasında alelade toplantıya davet etmeğe karar ver-

mittir. 
~UZNAME 

18 Eylül 1939 toplantısına ait nızname: 
1 - ldare meclisi ve mürakipler raporunun okunması 
2 - 1938 yılı bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası 
3 - 1939 yılı için bir mürakibin s~ilmesi. (3509) 13480 

~ ÇUBUK BARAJINDA , 
Bayan R O S El L idaresinde Viyana'mn en meıhur 

KADIN ORKESTRASI 
Her gece 

DANS KONSER 
idit ve gcliıler i5in otobüs varcıır. 2840 ===:!! 

CAZ 

ULUS 

6 
25 
lira 

·G. v.e inhisarlar V. 

Dr. SITKI FIRA l 
birinci GQ. · Z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık goz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

Ti: 3592 

Ticaret Vekôleti 

Bjr memur allnacak 

DAKl1LO KUK::>U 
61 1NC1 DEVRE 

sine Ağustos ilk haftasında baş
hyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) 
ayda diploma verilir. 
Belediye sırasında Hanef apart. 
kat 1 No. 4 Telefon: 3714 2780 

Zayi - Rize idadisinden aldığım 

şahadetnameyi kaybettim. Yenisi ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

2866 105 Hulusi Ergeneli 

Yeni Eczane üstünde 

Tahlilôt Laboratuarı 
Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

idrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

Kimya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

· Deniz Levazım 

Muhtelif boya malıemesi 

ah nacak 

Ticaret Vekaleti Konjönktür ve 
Neşriyat Müdürlüğünden: 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6466 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faık fENlK 

ULUS Baaımevi AN KARA 

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

3 - 8 - 1939 

Devlet Hava Yolları Umum Müdü~r~ 
lüğünden: 
Hatlarımıza ilôveten 7 ağustos 939 pazartesi 

gününden itibaren İstanbul - İzmir arasında 

(doğru) seferler başlıyacaktır 

Hava hatları 

Ankara - İzmir (İstanbul üzerinden) 
İstanbul - İzmir (doğru hat) 

Bilet Fiatlan 
Gidiş Gidiş - Dönüş 
Lira Kr. Lira Kr. 

40.00 
20.00 

57.00 
28.50 

7 Ağustostan itibaren hareket saatleri 

Ankaradan hareket İstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 00 

İstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 20 

İstanbuldan hareket İzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

İzmirden hareket lstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 00 

Ankaradan hareket İzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 17 45 

İzmirden hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat dakika 

9 00 11 45 

Fazla tafsilat için: Meydan Müdürlükleriyle Acentalara müracaat e . 
dilmesi. (3326) 13285 

-çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 
getirdiğimiz için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık -
İstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız iatifadenizdir. --

M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No.1-59 ~ ----- Telefon: 2246 2417 = -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KANTARİYE ŞİRKETİ 
Koyunpazarında (KANTARlYE ŞlRKETl) namındaki mağa

zamız geçenki harikte yandığından bu kere Koyunpazarında Pide· 
ciler sokağında Yeni Işık kolahanesi yanında 19 numaralı dükkana 
şirketimizi nakletmiş olduğumuzdan sayın müşterilerimizin mez

kur dükkana teşriflerini rica ederiz. 
Kantariye Şirketi Naim Güdüllü ve şeriki 2824 

~111111 .SAGLAM - UCUZ - VADELİ ııııııl.!o. ------ Her cins Bisiklet - Motosikletleri -------= IŞIK elektrik bisiklet motosiklet mağazasından temin -
§§ edebilirsiniz. =: =: Anafartalar caddesi Şekerci Ali Uzun karşısı No. 81 =: 
:: Tel: 3716 2825 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Müdürlüğümüzde münhal 100 lira 
ücretli bir memuriyet için 5. 8. 939 
cumartesi günü müsabaka açılacak • 
tır. İmtihan hesap, muhasebe, Alman· 
ca daktilografi ve Almanca stenogra
fiden yapılacak ve ticaret mektebi 
mezunları tercih edilecektir. ~===========================================:=,========================:~ 

Talip olanların mezkür tarihte sa
bah saat 10 da konjönktür ve neşriyat 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(3518) 13488 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ti
caret Memurluğundan : 

Ankara vilayetinde Yenişehir sem· 
tinde Demirtepe mahallesinde Akbay 

sokağında 17 numaralı evde oturan ve 

ı T. C. tabasından olup Ankarad'a Ye
nişehir semtinde 17 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek ta -

ahhüdat ve fabrika mümessilliği tica· 
retiyle iştigal eden ve Ticaret odası

nın 2759 sicil numarasında mukayyet 
bulunan Dr. Sabri'nin unvanı ticareti 
Dr. Sabri Bilman olarak tesçil edil -
diği gibi bu unvanın imza şekli de ti
.!aret kanununun 42 inci maddesi mu-

1 cibince dairece 1. 8. 939 tarihinde tes· 
l çil edildiği ilan olunur. 2861 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Kızlar Maktebi 
.................................................... 

Gündüz iki film 

1-BETOVEN 
, 

2 - KIZLAR MEKTEBİ 
Seanslar: 

14,45 . 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük filır 

1 - Ölüm Dönemeci 

2 - Demir Kaya 
Seanslar: 

14,30 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 
Halk matinesi 12,15 de 
AŞKIN UY ANIŞI 

c 

BU GECE 

BALALAYKA 
Anna Şten 

..., ............................................... . 
Gündüz iki film 

1 - KIZLAR P ANSIYONU 
2 - SALALA YKA 

Seanslar: 
12 • 14 - 16 18 . Gece l0.3i' da 

BU GECE Anka~apalaı yanındaki Açık Hava Sinemasında SATILIK BEBEK 
Cebecı ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 


