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Memleket röportajı 

Yakında başhyoruz 
t dar e 1064 

bugün şehrimizde 
Amiral dün Taksim Abidesine çelenk koydu 

Milll Sef'imiz bugün dost 
devlet Amiralini kabul ediyor 

İngiliz Amirali diyor ki: 

Türklye'nln sulh cephesine 
iltihakla dünya sulhüne 

raptığı hizmet ~ok büyüktür 

lqilterenin AWenis lila.ı amiral •emiai Wor•pite'in Y.-J,,,. •örüniifü 

Elen Kıralı S. M. Jorj 

Dahiliye Vekilimiz 1 

İstanbul'a gitti 
Dahiliye Vekilimiz Faik Öztrak 

dün akpm 19.25 te kalkan ekıpreale 

lıtanbul'a hareket etmiıtir. İstasyon
da Dahiliye Vekileti ileri gelenleri 
ve dostları tarafından uğurlanmııtır. 

bbrı Vılisl •• İstllllld'ı gilli 
Vali ve belediye reiaimis Nevsat 

Tandoğan senelik mezuniyetini kul· 
lanmak üzere dün akpm 19,25 te kal
kan ekspresle lıtanbuta· hareket et
miıtir. lttaayonda vlllyet ve belediye 

4 aıuslos senlikleri 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Elen milleti Metaksas 
rejiminin yıldöntmünü 
bugün törenle kutluyor 

Atina, 3 a.a. - Atina Ajansı bildiriyor: 4 ağustos ıenlikleri, daha 
bugünden baılach denilebilir. Her tarafta bayraklar dalgalanmakta, her 
yerden prkı sesleri yükselmektedir. 

istasyon caddesinin üç noktasında üç büyük zafer takı kurulmuttur· 
Bu tak1ann her biri yunan tarihinin '.>ir safhasını temsil eylemektedir. 
T aklann biri, klasik devrim ikincisi Bizans devrinin üçüncüsü de bu • 
günkü yunan medeniyetinin yükseldiğini göatermektedir. 

(Sonu 6 ınc: .say/ad•' 

[ Metaluu rejiminin üç aeae içinde Yunaniıtan'da ricucla aetinli
ii parlak batarılar bakkmdaki yazımız 6 mcı aayfadadır.] 

a nyıe u eaat . qi öy mey-
clanmclan hususi bir tayyare ıle Ankara'ya hareket edecek ve saat 
10.30 a doğru Ankara hava meydanına nıuvaaalat etmit olacaktır. \' 

" dostları tarafından 

hedefleri 
üzerinde 

(Soaıı 1 iacl aa7lada) 
111111111111111111111111 

Malaya gemisinin İzmir ziyareti 

• I 

lstanbul da 

Elen 8Qfvelıili B. Metalı.,., geçen ıenelıi 4 aiuıtoı 4enlilılerCntle 

F.R.ATAY. 
1ld 7eni lmpuatorluia inkipf 

" h•kimiyet aahuı temin etmek 
btiyen tecaTiizi politikanın iki 
iatilrameti vardır: biri Avrupa'· 
DID tarla, cenubu • tarla ve Y .. 
km • Şaik, diieri Afrika! Acaba 
f qiatlerle nuyonal • 10ayaliatler, 
büyük harpten evel düveli,,.,_ 
auama aruında olduju tibi, 
takaim plinı hazırlamıılar mı
dır? Böyle bir plin vara, onun 
Werl hareket planlan tibi, IOD 

derece sisli tutulmut olacaiına 
ıüpiae yoktur. Herhalde ba de
rece taktik " mukadderat birli. 
fi, mübhemler tiatiine kurula. 
mas. 

Müstahkem mevki kumandanı 

Hata tehlikesine 
kaqı pasif Danzig' deki Nazi Sef'i diyor ki: 

süvari ıerefine ziyafet verdi korunma f aallyetl 
İstanbul, 3 (Telefonla) - latan· 

Da nzi ng'i n Alma nya'ya 
döneceğini biliyoruz !.. 

• .. Flbt •• • ZIRlll ollcllını bilmiyoruz 

Mukadderatımızı Hltler' e tevdi ettik 
V&l'fOY&, 3 a.a. -Dauiı nui lefkilib reiai Fönter alman de

~~ birliiinin büyük bir tezahüründe aöylediii nutukla demiftir 

. bulun bava tehlikesine kartı korwı
muı için puif korunma faal(yetine 
geçildi. Dahiliye Vekaleti mim se
ferberlik mildilrü B .Ninmettin de 
bu itle meuul olmak iisere bugün ı .. 
tanbula geldi. Yakında Trakya'da ya
pılacak bilyilk manevralardan sonra 
tayyare filolarımıs latanbula biri ıe
ce, biri gilndiis olmak üzere iki hil
cwn manevrası yapacaklardır. lıtan
buldald pasif korunma faaliyetinin 
hedefi bücQmlara kartı korunma ted· 
birlerinin ikmalidir. Villyet pasif 
korunma nisamnameai hükümlerinin 
tatbiki için bir talimatname vücuda "- Danziı'in Almanya'ya dönecefini biliyoruz. Fakat bunun 
getirmiıtir. Bu talimatname reaml ne zaman vukubulacaiım bilmiyoruz. Mukadderabmızı keacliai
daireler ve mileaaeaelerle fabrikalann ne tam ve mutlak itimadımız olan Hitler' e tevdi etmiı bulunu10-
bayle bir hücuma brfı alecaklan ter- ruz. 
tibatı, teıkil edecekleri yangın IC>n· Bu IC>zler bugünlük D · h 

Eler bir hamlede Franaayı ._ 
Jl\mak ve lota üzerinde tama. 
mm lel'beat kalmak imkbı ol. 
aydı, tecavüz plimm tatbik et. 
mek lllolayclı. Hamle muvaffüc 
olmam, yeni ve mun bir takat 
harbine tiritilmit olacaktır. lıte 
evelemirde bu takat harbinin ta
bii mesnetleri olan ııda ve ham. 
madde memleketleri üstünde ha. 
kim olmak, onlan ya Çekiatan 
aibi doiruclan dotıuYa, ya Slo
vakya uaulü tibiiyet bilinde 
mihvere bail•mak, hüküm ve 
nüfua huchıtlan Akdeniz Ye Aa-

Amiral Canning/aam T OPlllle nlatrmına fılnyor 
İzmir, 3 (Telefonla) - Buaün öile •akti müstahkem mnki 

~danı ıeneral Raıiaa Aktolu Malaya harp 18111• • üvari • 
ıerefıne Orduevi'nde bir ziyafet verdi. Müttefik don:!m: erW~ 
nmın araaında bulunmaktan mütevellit mem · eı· · ·· ı d" 

dü k. 1 • i kt.ı•l" . h anzıı uıu • ı , rme e ı~ erın n teıe au une aıt u ıunda bir tefler yapılmıyacaiı sure- • 
•u•ları havı bulunmaktadır. tinde tef•ir olunmaktadı~. C. H. p. Ankara idare 

Förater, nutkunda, lngıltere ve Po· 
lonya ile alay etmiıtir. 

Heyeti Relsllğl 

ıa' da diler iW imparator)u.x..•1t F , ...... , 
n11 ere ve ranaa nm •mırlan. 

na dayandıktan, esir, tibi ve ya. 
n • tibi memleketler ııda ve 
ham madde iatihaali ~an 
eyice nizam ve emniyet albna 
almclıktaa IODr&, Y• yeni bir 
harp açmak, yahut lllibverin dik· 
tuı altında bir dörtler maaaaı 
kurmak: bayati aaba plinmm 
tatbik taktiii bu idi ve o tahak
kuk ederken, Avrupa'nm tarlan
daki, cenup • f&l'kmdaki ve ya. 
km • tark'taki memleketler iatik
lillerinden olacalclar, nazi ve fa
ıilt tef eli-üller içinde -...da 

(& .. ' tbıdl •7!1d•) 

Kadeh· • • • nunıy ını aoy e ı. 
ını n;ı•aafır donanma ve ıüvariıi terefine kaldırdı. Süvari 

de aynı tekılde lllukabele etti. 
Bu alqam inıiliz koloniai --Lir ıazi-·-da • ·ı· d • ileri" 

f • b" • r-- --.a 11111 ız enıx 
~ ı!'e • ır zıyafet vermittir. Vali, mevki Pamanc:luu beledi 
reıaı, den ıelenler hazır bulunmufbu'dır. ' Je 

(Sonu 1 iacl sayfada) 

Man~u - SoyYef 
hududunda yeni 

had iseler 

ı ı İKİ teultil et/ildi 

Var90va, 3 LL - Alman polisi 
Danzig'de iıtihldmlarda çalıpn ı ı 
itçiyi sabotaj yaptıklarından dolayı 
te\'kif etmiıtir. Keza Uç ukert mil. 
hendia de tevkif olunmuıtur. 

Mihver devletlerinin culteri 

Hılnkkinı, 3 ı.L - Domei ıjanaı, niimıqitleri 
atafıdaki cephe teblilfni n~rediyor : Paria, 3 LL - Franıız matbuatı 

Nomon Han mıntakuında bili ka- buıün bilhusa Danziı vasiyeti ile 
rıpkbk devam etmektedir. 26 qua- meuul olmaktadır. 
tostan itibaren lloıol - Sovyet kuvet· "Pöti Jurnal" da La Rocbuaiere 
leri, müteaddit defa, K•llb ve Hol•· diyor ki: 
tein tehirlerinin iltisakı noktası civa- "Mihver devletlerinin •kert nilma· 
nnda hududu geçmiye tetebbfla et- Yitleri Danzig'de ve Macar • Romen 
miılerae de Japon. Mançu kuvetleri hududunda tesadüfi ıibi bir takım 
tarafından geri pilıkilrtillmUıtUr. hldiaelerle baıtamııtır. Bu hldiaeler 

Dilıman bava kuvetleu. 29 ve 31 Macar • Romen hududun.da buit bir 
temmus tarihleri ile 2 •iuıtoa tari- seyrüsefer meaeleainden çıkmııtır. 
hinde Mançu araaiai üzerinde UÇUflar Bunların hepsi almanların iti ıf bi ıö 
ve japon tayyarelerinin takibine ut- silküyor ve her feyden evet Polonya 
l'UDlflardır. Japon tayyareleri, .e aJeyhine mfltevecdhtir.,. 
t&)7-lre (~et) dUJflımllttilr. CS.. ı b#JI •7'ab) 

B. lbrahim A)'Gflı 
Ankara Cümhurlyet Halk Putiai 

villyet idare heyeti dün müfettiı A· 
maıya mebusu Esat Oru'ın bqkanlı· 
ğında toplanarak idare heyeti rlyae. 

(Soaa 1 iad aylada) 
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~konomik meseleler: 

Türkiye'de endüstrinin 
iç poza rı meselesi 

Endüstrinin iç pazar meselesi (*), 
bir sermaye terakümü davasıdır. Ser
maye terakümü, pazarın genişlik ve 
derinliğinin bir tabiidir. Yeni ve ba
kir sahaların endüstriye pazarlaştı

rılması , sermaye terakümünü arttır

dığı gibi, mevcut pazarlarda ihtiyaç
ların zamanla çeşitlenmesi de bu tera
kümü yükseltir. Fakat diğer taraftan 
bu imkanlar, pazarın büny evi refahı
na göre de değişebilir. Pazar aslında 
fakirse, genişleme ve çeşitlenmenin 
tesiri, zengin bir pazara kıyasen mah
dut teraküm imkanları verir. Binaen
aleyh endüstrinin inkişaf seyrinin sü
rati, pazarın refah seviyesinin bir ta
biidir. Garpta bir takım memleketler
de endüstrinin diğer bir takım mem
leketlere kıyasen pek süratle inkişaf 
etmiş olmasının sebebi, bu memleket
lerin hariçte buldukları ve kendileri
ne hasrettikleri pazarların bünyevi 
zenginliğidir. Umumi harpten sonra 
yeni dış pazarlar bulmak imkanı a
zalınca ve eski dış pazarlarda yeni ye
ni endüstri hareketleri başlayınca, bir 
takım garplı sanayi memleketleri iç 
pazarlarına dönmek mecburiyetinde 
kaldılar. İç pazarların ihtiyaç çeşit -
lenmesinde eskisine kıyasen pek sü
ratli bir inkişaf başladı. Bu memle -
ketlerde endüstrinin, sermaye terakü
münü idame ettirmek için piyasaya 
yeni yeni ihtiyaç maddeleri sürmek, 
piyasada yeni yeni ihtiyaçlar tevlit 
etmek gibi yukardan aşağı bir istih
lak siyaseti tatbikine koyulduğunu 

görüyoruz. Halbuki eskiden ihtiyaç
lar kültür seviyesinin inkişafına mu· 
vazi olarak aşağıdan yukarı hasıl o
luyordu. 

Türkiye'de endüstrinin pazarı me
selesi, garpteki endüstrinin pazar da
valarından farklıdır. Milli endüstriye 
dış piyasa bugün için mevzubahis o
lamaz. Memleket bu gün bu imkan
dan mahrumdur. Hangi pamuk veya 
yünlü kumaşlarımızla yahut diğer sa
nayi mamfıllerimizle dünya piyasa
ıanda rekabet edebiliriz? Bir taraftan 
maliyetlerimiz, diğer taraftan mal ka
liteleri böyle bir rekabeti kabul ede
cek seviyeden daha uzaktır. Milli en· 
düstri dt§ piyasalardan mahrum ol-

makla beraber, iç piyasada ihmal edi· 
lemiyecek imkanlara malik bulunmak· 
tadır. İlk bakışta iç piyasamız bünye 
itibariyle fakir görünmektedir. Haki
katen uzun acnel~ devam eden harp· 
ler, buhranlar memleketin müterakim 
servetlerini eritmiş ve memleketi fak
ra sürüklemiştir. Fakat bugün iç pi
yasa henüz tam simasını iktisap et
miş değildir. Henüz ölçüsünü bilme
diğimiz büyük genişleme imkanları
na malik bulunmaktadır. Binaenaleyh 
piyasanın fakirliği mese~esi, anc~k 
henüz tam manisiyle genışleyememış 
olan bugünkü dar çerçeve için mev
zubahistir. 

IBmail Husrev TôKIN 
tihsalde bulunuyor piyasaya ancak 
fazla mahsulü çıkarıyordu, yahut ya
bancı memleketler için istihlak mad
deleri ve ham maddeler istihsal edi
yordu. Endüstrileşme yeni maddele -
rin istihlakine yol açtığı gibi, memle
ketin kültür seviyesinin yükselmesi 
de ihtiyaç çeşitlenmesine imkan ver
mektedir. Medeni yaşama tarzının 

gittikçe yerleşmesi, yeni medeni ih
tiyaçlar doğurmaktadır. Bu ihtiyaç 
çeşitlenmesi de iç pazarın derinleşme 
potansiyelini teşkil etmektedir. 

İç piyasa milli endüstri için gerek 
saha, gerek derinlik itibariyle henüz 
teşekkül çağında bulunduğundan bu 
piyasanın bünyev1 refahı hakkında 
da kati bir hüküm vermeğe imkan 
yoktur. İç piyasa, teşekkülü esnasın
da maruz kalacağı konjunktür temev
vüçlerinden edeceği istifadeye göre 
şu veya bu refah seviyesine kavuşa · 
caktır. Mamafi iç piyasa zahiri bir 
fakirlik arzetmekle beraber, kurul
makta olan yeni endüstri cüzütamla
rın tevlit ettikleri iç mübadele saye
sinde halkda ehemiyeti ihmal cdile
miyecek bir sermaye terakümüne im
kan bahşedecektir. 

Yeni Moskova El(imiz ge!di 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Terfian 

Moskova Büyük Elçiliğimize tayin 
olunan Belgrad Elçimiz Haydar Ak
tay bu sabah lstanbul'a geldi. 

--
Maliye hukuk müşavirliği 

Açık bulunan Maliye Vekaleti hu
kuk müşavirliğine İzmir avukatların
dan B. Süleyman Faik Özkan tayin 
edilmiştir. 

Dün Sinop'ta şiddetli 
bir fırtına oldu 

Dün şehrimizde hava çok bulutlu 
geçmiş, rüzgar şimali şarkiden sani· 
yede 8 metre kadar hızla esmiştir. 
En yüksek sıcaklık 29 derece olarak 
~.aydedilmiştir. Yurdda hav..ı Egenin 
cenup kısmiyle Akdeniz sahillerinde 
'lçık, Trakya mıntakası ile şarki A
nadolu ve Karadeniz sahillerinde mev 
~ii yağışlı, diğer yerlerde umumiyet· 
le bulutlu geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların karemetreye bıraktı~ları 
su miktarları Çarşambada 46, Gırze· 
de 39, Samsun'da 28, Sarıkamışta 18, 
Termede 15, Ardahanda 14, Erzurum
da ıı, Sinop ve Hopa'da 6, Rize'de 3, 
Tokatta 2 kilogramdır. Rüzgarlar 
Akdeniz sahilleriyle şarki Anadolu -
da cenuptan, diğer mıntakalarda u
mumiyetle §imal istikametinden sani 
yede en çok 8 metre kadar hızla es
rniştir. Sinopta şimal istikametinden 
esen fırtınanın süarti saniyede 16 met 
reyi bulmuştur. En yüksek ısı Erzin
::anda 28, Edirne ve Islahiye'de 32, 
Antalya ve Adana'da 34, Bodrum ve 
Diyarbakır'da 36 derecedir. 

ULUS 

I 
................................. ~ 

Günün peıinden 
.................................................... 

Bir süal 
lıtmir'de Güzelyah'da 40 mcı 

sokak, 62 numarada oturan Bayan 
Nebahat Türkkan isimli bir okuyu
cumuz, a§ağıdaki mektubu yazı
yor: mektup, aynen §udur : 

"Manisa'da adliyede açılacak 
bir davam vardı. Manisa'ya gittim, 
avukata vardım. İ§imi söyledim, pe· 
ki bi rarzuhal yazalım götür ver i§in 
görülür dedi, fakat on liranı alırım 
dedi. Paramın az olduiunu ve fakir 
olduğumu ~ söyledim. A§ağı yaza· 
mam dedi. Ba§ka bir avukata git· 
tim. O da on lira aradı. Bir daktilo
yu buldum. Derdimi aöyledim. Peki 
bi rarzuhal yazalım dedi. Elli kuru§ 
aradı, otuz be§ kuruta pazarlık et· 
tim. Yazdırdım, götürdüm hakime 
verdim. Bunu kim yazdı diye sor
du. Daktiloya yazdırdun dedim. A· 
vukatın imzası olmadıkça kabul e • 
dilmez. Avukatlık kanunu vardır. 
Duymadınız mı dedi ve kabul etme· 
di. Bir avukata götür de imza etsin 
dedi. Ba§ka bir üçüncü avukata var• 
dun. Be§ lira ver de imza edivere · 
yim dedi. Fakirim, yoksulum dedim. 
Haydi dört liraya bir imza dedi. Ve
remedim. İzmir'e elimdeki arzuhal· 
lerle döndüm geldim. Gene bir dak· 
tiloya baş vurdum. Meseleyi anlat
tım. Buradan verebilirsin dedi. Be§ 
kurut ver ben onun muamelesini dü
zelteyim dedi. Yazılan bu arzuhal
lerin başına İzmir mahkemesi vası· 
tasiyle yazısını yazıverdi. Götür
düm, burada hakime verdim. Hava· 
le ve muamelesini yaptı, Manisa'ya 
gitti. Mahkemem yürüdü. Bu nasıl 
i§ ben bunu anlamadım. En nihayet 
avukatın çok para aradığı bir İ§İ 
az bir para ile gördüm. lzmir'de ka· 
nun başka, Manisa'da baıka mı? •• 

Türkiye'nin her tarafında kanu· 
nun tek ve mutlak olduğu muhak
!<akhr. Ve gene §Üphesiz ki bu ka· 
nunun hükümleri, memleketin her 
tarafında aynı hükümler içinde tat
\,,jk cdair. 

Fakat bu mektup, bizim eeas~ı 
riertlerimizde·;ı birine temsa etmek· 
tedir: }.anunun anlayı§a göre l>;ttbi
ki !. .. Meclise sık sık gelen tefsir la· 
yihaları da bu anlayı§ ihtilifınm 
bir baıka delilidir. 

Yukarıdaki hiı.diaeyi bu anlayıt 
farkından baıka neye verirainiz? 
V - J .6.- .. • ., , ..,, 

rudur ya İzmir hakiminin ... Mani· ' . sa hakimi müracaatın bır avukat 
tarafından yapılmasını isterken ne 
kadar bir kanuni hükmü yerine ge· 
tirdiğine kani iae, lzmir ha.kimi de 
istidayı Manisa'ya havale ederken 
kanuni bir muameleyi tekemmül et
tirdiğine kanidir. 

Kanun maddelerinin lisan ve fi. 
kiT bakımından vazıht muhtelif dü
§Ünütlere yol açmaz, kati ve açık 
olmaın lüzumut zaman zaman mec
lis kürsüsünden bile izhar edilmit -
tir. Vekaletlere, vilayetlerden en 
çok gelen muameleler, kanun mad
deleri, nizamna!l'1eler, talimatname
ler ve tamim hükümlerinin ıümul 
ve derecesi haklnndadır. 

Bu mektup sahibi gibi, birçok 
vatandaşların, mevzuatın be.ıka 
ba§ka anlayıılaTdan dolayı muzta • 
rip olduklarında ıüphe etmiyelim. 

KUTAY 

Hatay vilayeti P. T. T. 
Müdürlüğü 

Hatay vilayeti posta, telgraf ve te
lefon umum müdürlüğüne eski Hatay 
J'OSta idaresi başmüfettişlerinden B. 
Besim Tecer tayin edilmiştir. 

Muallim 
mekteplerine parasız 

talebe ahnacak 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl 

1a muallim mekteplerine kadro boş
luğu nispetinde parasız yatılı talebe 
alınacaktır. Müracaat edeceklerin ya
şı muallim mekteplerinin birinci sı -
nıfları için 17-21 olacaktır. Alınacak 
talebe sınıfını pek iyi ve iyi derece
de bitirmiş olanlar arasından seçile
cektir. Liselerin ikinci ve üçüncü sı
nıflarından muallim mekteplerinin 
muadil sınıflarına geçmek istiyenler 
\.'erildikleri mekteplerde meslek der
sinden imtihana tabi tutulacaklardır. 
Muallimler meclisi 1 eylülde topla -
narak müracaat eden talebenin vazi· 
yetini tetkik edecek ve liseler 3, mu
allim mektepleri meslek kısmı 5, vi
layet merkezinde lisesi bulunan orta 
'11ektepler 2, diğer orta mekepler 4 
nclmzet seçeceklerdir. Muallim mek· 
t::plerine seçilecek talebe bir teahhüt 
tenedi yaparak verildiği mektep ida
resine verecektir. Teahhüt senedi a
lınmadıkça talebe mektebe al· ::mıya
c-aktır. 

Sağhk teıkilallnda 

yeni tayin ve terfiler 
Bodrum hükümet tabibi BB. Reşat 

Göktepe Datça hükümet tabipliğine, 
Datça hükümet tabibi Salfilıattin Er
can Burdur hükümet tabipliğine, 

Kırklareli merkez hükümet tabibi Ya
fes Sezer Gürdes hükümet tabipliği
ne, 937 mezunlarından Salahattin Ak
kaynak Arapkir hükümet tabipliğine, 
Kulp hükümet tabibi İhsan Göknel 
Urfa merkez hilklimet tabipliğine, 
Çanakkale memleket hastanesi bakte
riyologu Hüsamettin Oktay Manisa 
memleket hastanesi bakteriyologlu -
ğuna, açıktan kulak mütehassısı Ni
hat Öktem Aydın memleket hastane
si kulak mütehaasıslığına. Savur hü
kümet tabibi Ekrem Yüksekova hü
kiimet tabipliğine, Dirik hükümet ta· 
bibi Faik Gündoğu Beytüşşebap hü
kümet tabipliğine naklen. Pashof hU
.kümet tabibi İlhami Faydagör Sam
sun Sıtma Mücadele tabipliğine, Ma
nisa sıtma mücadele tabibi İhsan Pe
sı Jaboratuar şefliğine terfian tayin
edilmişlerdir. 

yabancı memleke'tlere 
gitmek isteyen 

muallimler 
Maarif Vekaleti bazı muallimlerin 

tahsil ve tetebbu için garp memleket· 
lcrine gitmek üzere Vekalete müraca
at ettikleri nazarı dikkate alınarak 
bütün kültür te§kilatına bir tamim 
yapmıştır. Vekalet bu tamiminde bü
tün kadrolar normal bir şekle sokul
madan önce hiç bir muallimin vazife· 
sinden mezun addedilmek suretiyle 
yabancı memleketlere gidemiyecekle
rini ve muallimlerin boşuboşuna mü
racaatta bulunmamalarını bildirmek· 
tedir. 

ESKi GAZETELER 

Okunan gazeteleri Çocuk E -
sirgeme kurumuna verirseniz 
kimsesiz yavrulara yardım et • 
miş olursunuz. 

4-8- 1939 

Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış oldu

ğu izahnamenin ilk kısımlarını neşretmiştik. Yabancı dil bilen
ler, bunların imtihan vaziyeti, yabancı memleketlerde okuyan
lar, yedek subay okulundan çıkanlar, sonradan yabancı dil öğre· 
nenler, bazı hususi memuriyetle, terfi müddetleri, daha aşağı de
rece ile memuriyete tayin, ihtisas memuriyetleri, kadrolar ve An
kara için verilmekte olan mesken zamlarına ait hükümleri de bu
gün neşrediyoruz: 

-4-
Bazı hu•uBi memuriyetler fi müddetlerini doldurduklarından 

MADDE: 6 - Umumi müfettişlik, dolayı terfi edenlerin bulundukları 
valilik ve elçiliklerle riyaseti cümhur bu dereceler, tekaütlüklerinin hesa • 
dairesi memurluklarına, hukuk müşa· bında ve diğer memuriyetlere nakil 
virliklerine, kalemi mahsus müdür- ve tahvillerinde müktesep hak sayıl
lüklerine ve mütercimliklere; teadül maz. Bunların nakil ve tahvillerinde 
kanunu hükümlerine tabi tutulmak - ve tekaütlüklerinde tahsil vaziyetle
sızın alınacak memurlarla; fevkalade rine ve eveke hizmetleri mesbuk de
mahiyette siyasi sebeplere veya idari ğilse istisnaen tayin edildikleri vazi
zaruretlere ve yahut mesleki ihtisas- fede geçen hizmet müddetlerine göre 
lara mebni (B, C) serilerindeki her ve evelce memuriyette bulunmuşlarsa 
dereceye İcra Vekilleri heyeti kara- istisnaen tayin edildikleri vazifelerde 
riyle bidayeten tayin edilecek me - geçen hizmet müddetlerinin evelce 
murlar için 1452 sayılı kanunun 7 in- memuriyette bulundukları sırada ih
ci maddesinin 4 üncü fıkrasiyle kabul raz ettikleri dereceye yapacağı tesir 
edilen istisnai hüküm yeni kanunun 6 göz önline alınmak suı;etiyle iktisap 
ıncı maddesiyle değiştirilmiştir. etmeleri lazım gelen derece maaşları 

6 ıncı madde hükmüne göre; esastır. Bu esasa göre tahsili lise de-
A - Devlet memurluğuna ilk de- recesinde olan ve bu kanunun neşrin-

fa alınacak olanlardan, den sonra ilk defa devlet mettıuriye-
B - Evelce devlet memuriyetinde tine 90 lira maaşlı valiliğe girip son

bulunduğu halde bilahare ayrılmış ve radan 100 liraya çıktığı ve hizmet 
en az 5 seneyi müstemiren memurluk müddeti de 28 seneye baliğ olduğu 
haricinde geçirmiş olanlardan; Umu- farzolunan bir memurun tekailtlü -
mi müfettişlik, Riyaseti Cümhur dai- ğünde ve başka memuriyete nakil ve 
resi memurlukları, husust kalem mü-- tahvilinde kendisi için hakkı mükte
dürlükleri, mUterc:imlikler, elçilikler, sep teşkil etmesi lazım gelen maaş 
valilikler ve hukuk mlişavirliklerine miktarı (100) lira değil, tahsili lise 
tayin edileceklerin menşelerine ve derecesinde olanlar için dört senede 
tahsillerine bakılmaksızın ve kanu- bir terfi esası kabul edilmiş olduğu
nun 3 üncü maddesindeki kayıtlara na göre, (60) lira olmak lazım gelir. 
tabi tutulmaksızın girecekleri kadro- Buna mukabil eski teadül kanunu
daki derece maaşiyle tayinlerinin ya- nun müsait hükümlerinden istifade 
pılması caizdir. ederek yirmi senelik memuriyet ha-

c - Dairesinin bağlı bulunduğu yatı zarfında (70) lira maaşa nail o
vekalete tabi alelllınum teşkilat hari- lan ve bu kanunun neşrinden sonra 
cinde diğer bir vekalet teşkilatına da- da (100) lira maaşla valiliğe tayin e
hil yukarıda sayılı memuriyetlerden dilip dört sene valilikte bulunduktan 
birine ilk defa olarak tayin edilecek sonra tahvilen başka bir nıemuriyete 
her hangi bir derecedeki devlet me- tayin edilmek istenilen ve tahsili de 
murlarının da keza kanunun 3 üncü lise derecesinde olan bir memura ka-
...-.... ı.ı.-.~- .. ..,,_...__ J--·--· ... ···--ı---· -J ·- · - 1 

yinlerinin icrası mümkündür. Madde· kazanmış ve valilikte de bi t erfi 
nin bu esasa taallfik eden hükmüne müddeti bulunmuş olduğuna göre 80 

lira olması icabeder. göre, mesela; bir maliye memurunun 
valiliğe, gene bir maliye memurunun 
maliye vekaleti kalemi mahsus mü
dürlüğü hariç olmak üzere diğer ve
kaletler kalemi mahsus müdürlüğüne 
getirilmesi caiz ise de Dahiliye ve
kaleti memurlarından birinin valili
ğe ve dahiliye hukuk müşavirliğine 
getirilmesi tecviz edilemez. 

D - Bu suretle tayin edilen me
murların bulundukları memuriyetler· 
de muayyen terfi müddetlerini dol
durduktan sonra ayni vazifelerin yük
sek derecelerine terfileri yapılabilir. 

E - Yukarıki fıkralara göre yapı
lacak tayin ve terfiler, adı geçen va
zifelerin filen ifasıyla mukayyet ol
duğundan, bu madde hükmüne daya
nılarak valiliğe getirilmiş olan bir za
tın, mesela; dahiliye vekaletinin mer
keze ait vazifelerinden birinde istih
damı yoluna gidilemez. 

Mükteıep hak Bayılmıyan 
vaziyet 

F - Bu hükümlere istinaden: men
telerine ve tahsillerine göre girebile
cekleri maaşlı memurluk dereceleri
nin fevkinde bir dereceye istisnaen 
tayin edilenlerle ayni vazifelerde ter-

G - Yeni kanunun 13 üncü mad
desinde yazılı ihtisas mevkileri hariç 
olmak üzere artık fevkalade mahiyet
te siyasi sebeplere veya idari zaru -
retlere ve yahut mesleki ihtisaslara 
mebni İcra Vekilleri heyeti karariy
le 6 ıncı dereceye kadar bidayeten 
memur tayini caiz değildir. 
Şu kadar ki, 1452 sayılı teadül ka

nununun meriyeti zamanında bu se
bep ve zaruretlere istinaden hakkı 
müktesep teşkil etmemek şartiyle 6 
ıncı dereceye kadar İcra Vekilleri he
yeti karariyle tayin edilmiş olan me
murlardan halen bu vazifelerde müs
tahdem bulunanlara bu gün verilmek
te olan maaşlar ile muvakkat tazmi
natların, ayni vazifelerde kaldıkları 
müddetçe şahıslarına münhasır olmak 
ş.artiyle tediyesine devam olunacak
tır. 

Terli müddetleri 
MADDE: 7 - 1452 sayılı teadül 

kanununun 8 inci maddesiyle; yüksek 
mektep mezunu olmıyanlar için en az 
üç ve yüksek mektep mezunları için 
de en az iki sene olarak kabul edilen 
terfi müddeti yeni kanunun 7 inci 
maddesiyle birer sene arttırılmıştır. 

iç pazarın tam manasiyle g7nişl:· 
rnesi nedir? Bugün memleketın hır 
çok yerleri kısmen münakatatsızlık : 
tan kısmen de ananevi yaşayış şeklı 
icabı, ihtiyaçlarının mühim bir kıs · 
mını pazardan değil, doğrudan doğ
ruya zati istihsaliyle temin etmekte
dir. Zamanla bu mıntakaların tama
men pazar münasebetlerine geçmesi, 
yani bütün ihtiyaçlarını . piyasadan 
temin etmeğe başlaması, ıç pazarı ge
nişletecektir. Bundan başka memle • 
ketin lugünkü mevcuda kıyasen ç<.ık 
kalabalık bir nüfus barındırmak im
kanlarına malik olduğu da hesaha ka
tılmalıdır. Sayımlarda da gördüğü
müz gibi sürcıtle artmakta olan 11~ • 

!us hali sahc.ları doldurmakta, ~:!hır· 
lerin kalabal: gı artmaktadır. Nühıs 
tezayüdü ihtiyaç tezayüdü v~ iş b~
lümünün genişlemesi deme~tır. İhtı: 
yaç tezayüdü milli endüstr.~~~ .~e.~ı 
müstehlikler verecek, iş bolumunu11 
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sine benZ.,t>...n borulardan ancak 
bir insanın çıkaracağı sesler çıkı· 
yor. Bu icat tekemmül edene, en 
ağfr tarkrları piyano gibi tutları
na basılarak söyliyen makineler 
göreceğiz demektir. O zaman ne 
olursa muganni ve muganniyele• 
re olacak. lıııiz kalacak zavallı· 
lar! Fakat bu makineyi insan gi· 
bi konu§turm.ak da mümkün olur· 
aa, hatiplere de paydos boruıu 
çalınacak. Ağzını yormadan iste· 
diğin kadar makineyi konu§turur
sun, olur biter. 

Badema yukarı dereceye terfi için 
en az dört sene bir derecede bulun
muş ve bu kadar müddet o derece ma• 
aşını filen almış olmak şarttır. Yük
sek bir mektepten mezun olanlar için 
bu müddet üç sene olarak kabul edil· 
miştir. Şu kadar ki, müddetini ikmal 
etmeden münhal bulunan mafevk de
recede bir memuriyete terfian tayini 
icabedenler bu memuriyete tayin edi
lebilirse de asgari terfi müddetleri
nin hitamına kadar eski derece maaş
larını alırlar. 

genişlemesi de yeni yeni ~endüstri 
şubeleri doğuracaktır. Zatı ek.?no
mice yaşıyan mıntakaların muba. 
deleye geçmeleri ve nüfusun artması 
hadiseleri ,iç pazarın genişleme po · 
tansiyelini teşkil etmektedir. v. 

tç piyasada yalnız genişleme degıl 
ayni zamanda derinleşme imkanları 
da pek fazladır. Memlekette modern 
ekonominin tedricen bütün münase
betlere bakim olması, ekonomik ihti
yaçlarda bir farklı !aşma tevlit. etme~
tedir. Endüstriyel teşebbüslerın dog: 
mağa başlaması, istihlak maddelerı 
yanında inşaat malzemesi, işletme 
malzemesi, yardımcı maddeler, ma· 
kine, alat, edevat gibi istihsal mad
de !erinin de istihlakini uyandırdı. 
Endüstriyel teşebbüslerde çalışan 
teknik kuvetlerin artması istihlak 
mrddelerinin istihlakini, müteşebbis
lerin çoğalması da hem istihsal hem 
istihlak maddelerinin istihlakini art
tırdı. Halbuki endüstrileşme hareke
tinden evel memlekette halkın bir 
kısmı ya sırf zati ihtiyaçları için is-

(*) Makalede Jcastcdi/en pazar, satış 

pa:ıarıdır. 

Petrol 
Gazeteler haber veriyorlar: ls

veç'in orta kısmında petrol emare
/eri keşfedilmiş. Zengin petrol kay
naklarının bulunacağı ümidiyle 
şimdi araştırmalara başlanmak üze
reymiş. 

Petrol, milJetler için, tayyare pi-
yangosu gibi bfr şeydir. Petr~I _k~
yuları adeta altın tulumbası ~ıbı '!
Jet. Masrafı az, karı çok bır alJah 
vergisi. 

Fakat bir müddettenberi bu pi-
yangonun vuruşu mil/etler için ar
tık hayıra sayılır olmaktan çıkmış
tır. Mihver devletlerinin gözlerini 
şarka doğru dört açtıran sebebin 
Romen, Irak, lran ve Azerbaycan 
petrolleri olduğunu Mısır'daki sa
ğır sultan bile duydu. Aç devletler 
petrol kokusunu . aJ!nca, aradaki 
dört beş rnemleketı bıle hesaba kat· 
madan, gözlerini ta uzak ülkelere 
dikerlerse, yanı başlarında çıkaca~ 
petrolün onları ne hale koyacagı 

tasavvur olunabilir. 
Petrol çıkması şimdi karı kadar 

belası da çok bir şey olmuştur. O
nun için sulhçu lsveç hesabına bu 
habere sevinmek mi, yoksa mütees-

sir olmak mı lazım geldiğini kesti-
remedik . *** 

Selerberlik 

Sinir harbi dünyada bütün hı· 
ziyle devam ediyor. Her yandan 
sili.h ıakırtılan, iddialı nutuk gÜ· 
rültüleri, motör homurtuları geli
yor. Bütün kulaklar kiriıte! Ha 
patladı, ha patlıyor, diye, bomba 
Üstünde oturan adama döndük. 

Onun içindir ki son gelen Va
kit'in ba§J11aka1esine göz atınca 
telaılandık: Aınn Us üstadımız 
"seferberlik,, tavsiye" ediyor. 

Fakat müsterih olunuz, onun 
istediği seferberlik öyle tehlikeli 
neviden değil. lstanbul'un ıivri 
sineklerine harp açmak istiyor 
da ••• 

Kandil 
G~çen gün Beyoğlu'nda beı bi-

nayı kül eden bir yangrn nereden 
çrkınıt biliyor musunuz? Bir ev
de yakılan Meryem ana kandilin
den. Dindar bir ihtiyar karı ko· 
ca, bütün ömürlerince evlerinin 
bir köşesinde yanan kandili sön· 
dürınemek için ellerinden geleni 
yapını§lar. Fakat dünyanın hali 
değiıti. Bakm itte, kendilerini be
lalardan korusun diye yaktıkları 
kandil bile belalarm en büyüğü 
ne sebebiyet veriyor. 

Seı makineıi 

Amerikalılar gene bir icatta 
buhınmuılar. Bu defa icat edilen 
insan seai çıkaran bir makinedir. 
O da yenilik mi diyecekainiz: 
radyo ve gramofon ne güne duru
yor. Hayır, bu seferki öyle deiil, 
insan sesini söylemeden bizzat 
kendisi çıkaran bir makine. Tut· 
)ara basıyorsunuz, insan hançere· 

Kelebek ve radyo 

Muhtelif alimler tarafından 
yapılan tecrübeler neticeıinde ke• 
lebeklerin boynuzlarının tıpkı 
telaiz antenleri gibi çahıtıiı aabit 
olmut. Erkek bir kelebek saatler
ce mesafede olan bir diıi kelebe• 
iin vücudundan bu suretle habel'· 
dar oluyor ve dosdoğru onun ya
nına uçuyormut. 

Ne harikulade bir kabiliyet de· 
ğil mi? Fakat bu harikulade ka· 
biliyetlerinden ancak neslin ida
mesi için istifade ediyorlar. Bir de 
insanların ,radyoyu, nasıl bir harp 
ve nesli tahrip vasıtası haline ge• 

Bilfarz (10) uncu derecede buluı • 
nan ve yüksek mektep mezunu olmı
yan bir memurun henüz dört sene o 
derecede hizmet etmeden ve maaşını 
filen almadan bir derece fevkindeki 
(9) uncu derecede münhal bir me
muriyete terfian tayini lazım gelse, 
bu memurun (9) uncu dereceye terfii 
yapılabilir. Ancak (10) uncu derece· 
deki hizmet müddeti dört sene olun
caya kadar kendisine (9) uncu dere
cede 10 uncu derece maaşının veril
mesi ve 10 uncu derece maaşını filen 
dört sene aldıktan sonra da yeniuen 
bir mucip almaksızın otomatikman 
(9) uncu derece maaşının tediyesi 
lazım gelir. 

(Sonu var) 

tinniye çahıtrklannı düıünerek 
mukayese edin. 

,, 
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Tecavüz 
hedefleri 
üzerinde 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Al mo n • Sovyet tico ret Lord Hal~faks diyor ki : 
görüşmeleri etrafında • f il • • 

Bertin, 3 a.a. - Alman - ıovyet ti- lngiltere Çin' deki men aa er1nı 

c D u N 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

bağlanacaklardı. İngiltere ve 
F ranaa imparatorluklarını de
vam ettirmek için, iki yeni em
peryalizmi bu korkunç mesnet
ten mahrum etmek mecburiye
tindedirler. Hayati aaha içinde 
bulunan devletler de kendi hüri
yetlerini devam ettirmek için, 
lnıiltere ve Fransa'nın sulh nı
zammı müdafaa etm•k .z.arure
tindedirler, 

caret müzakereleri hakkında ıelahi - k ı 
yettar alman mahfillerinde teyit olun ve ü~ün<ü devletlere arıı o an 

YENİ SABAH 
İngiliz donanmasının ziyar~ duğuna göre, hiç bir alman heyeti 

Sovyetler Birliğine hareket etmit de· hh .. ,, ı ı ı 1 Hüıeyin Cahit Yalçın, !'kde~z !.ılo
ıu kumandanının reaml .zıyaretı mıma
ıebetiyle htanbulun duyduiu heyecan 
ve memnuniyet hiılerini, her ı~ .w
kua ıelebilecek olan bu ziyare~ı~, ııy~
ıl münaaebetlerin buıün arzettıiı -~~ı.ık 
ve ciddi vaziyet içinde lktiaap ettııı ıı
tiınai ehemiyet •e mlnayı tebarüz. !t • 
tirdiii bu baımakalede, Türk • t~ılız : 

ğildir. Sovyetler Birlili ile ticaret taa U erını unu amaı. 
mübadelelerinde alikadar tüccarlar Londra, 3 a.a. - ltçi muhalefet partisine men~up ,LoTd ~neli 
ve yahut endüıtri firmaları delegele- Lordlar Kamaraımda Hariciye Nazm Lor~ Ha~ı~akı tan, dıplo-

Menfaat ve talih birliğinin, te
cavüze kal'fı cebretmit olduğu 
bu toplanma, hayati saha planı 
içindeki devletleri tesanüdü ve 
müıterek müdafaa planları ile 
tamamlanmak ve tabiileıtiril
mek lizımıelir. Balkan paktının 
Ye Sadabat misakının yeniden 
luymetlendirilme ve yeni tartla
ra intibak ettirilme lüzumu, bu 
auretle, tekrar ve daha kuvetle 
hissediliyor. Evelemirde Balkan 
devletleri arasında sükWı, em· 
niyet ve dayanııma teessüsünü 

ıaye edinen bu tet~k.kü!, ti~~i, 
Balkan devletleri ıstıklallerının 
müfterek müdafaasını dütüne
cek mevkidedir. 

Bir defa için harp tehlikesini 
önlemek kifi ıelmez. Bu tehlike
yi bir daha n~etm!yecek t~kil
de aindirmek ıçın bır tedbırler 
ailsileai üzerinde zihinleri timdi
den yormak liznndır. A. vrupa' -
nın tarkında, cenup - ıarkında 
ve Yakın - Şark'taki memleket -
ler eler milli müdafaalarını 
miİlt müdafaa sanayilerini ve 
onlan takviye edecek mesnet ve 
kaynaklan inkitaf ettirecek o
luna, tecavüzün muvaffakiyet 
talihini kendiliğinden hiçe indi
rirler ve beynelmilel elbirliii sis
teminin muvaffak olma tali~ini 
aıttmrlar. Kendi milli hüriyetle
rine olduiu kadar, beynelmilel 

ri Moskovaya husust ziyaretler yap- matik vaziyet ve bu vaziy~ .kartııında .ın.gıltere nın hareket hat-
mıt olabilirler. Fakat bunların hiç bir tı hakkında izahat vermeıını talep etmııtır. 
hususi ehemiyeti yoktur. 
----------------·-------------~ Bunun üzerine Lort Halifaks bil-

i• 1 hasaa uzak ıark v~ Polonya meselele-

J a po n 1 a r ç u n ki n g 1 . :::t:~~s eden bır beyanatta bulun-

Lort Halifakı uzak ıark meselesi 

b b d tt · ı r hakkında demiştir ki: 

Om a r 1 m a n e 1 e " - İngiliz hilkümeti, Çin'deki in-
giliz menfaatlerini ve yahut üçüncü 

Ekonomik meselelerin görüşmelerden 
hariç tutulmasına yanaşmiyorlar 

Ç kinı 30 a.a. - Bu hafta ikinci defa olarak japon tayyare
un • . , . d · f B mbardımana ·1 · bu ıece Çunkıng ı bombar ıman etmıt ır. o • • ç· 

~1 
en, halinde 27 bombardıman tayyaresi ittirik eylemıttır. ın 

uç ırup k l ak . . . h l tır 
tayyareleri de dütmanı al'fı am ıçın ava anmıt • 

------
Hasarat ile ölü ve yaralılar hakkın· \ı 

da henüz hiç bir malilmat mevcut de· B O 1 d. 8. Suat 
ğ. 1d. • o o ıye 

ı ır. 

Japonlar büyük bir bozıuna o zlo görüctü 
uğradılar ava ~ . . 

Hong-Kong, 3 a.a. - Chekiai ajan

sından: 
Dün Kiangıi'de Kao-an'nın !İmalin-

de kain Yuen • Seai ıehrindeki düt • 
man mevzilerine hücum eden çin kı • 
taatı, Japonları büyük bir hezimete 
uğratmıtlardır. . . 

Japonlar, periıan bır halde rıcat et-

Paris, 3 a.a. - Havas ajansı bıldı· 

riyor: TU k. 
Başvekil Daladiye, dün, r ıye 

bü ük elçisi Suat Davaz'ı kabul ede
re~ uzun ve samimi bir mülakatta bu· 
lunmuştur. 

8. Suat Davaz. Pam'ten ayrıldı 
Paris, 3 a.a. _ Türkiye'nin Tahran 

devletlere karşı olan taahhütlerini 
unutmak niyetinde değildir. 

Hükümet, Tokyo foımülü ite, yal
nız Tiençin°de vukua gelen vaziyetin 
esasındaki meseleleri pratik bir suret
te müzakere ve halletmeği tecrübe et· 
mektedir. İngiltere'nin Tokyo büyük 
elçisi bu nazik vaziyeti, ciddiyet ~.e 
anlaşma zihniyetiyle mütalea ve mu
zakere eylemektedir. 

ı nıiliz • franıız - amerikan 
te•anüJü 

Japon batvekilinin, To~yo formÜ· 
lilnün neşrinden sonrakı beyanatı, 
yantıı olarak nakledilmiştir. Aksi tak 
dirde ingiliz hükümet~ bu beyanat.t~
ki vaziyeti kabul eylıyemez. İngı~ız 
hilkümeti, Tiençin ablukasını ve Ja
ponların iıgali altındaki Çin mıntaka· 
!arı ile bizzat Japonya·da gittikçe ar
tan İngiliz aleyhtarı hare~atı _çok v~
him telikki etmek mecburıyetındedır. 

İngiliz, fransız ve af\ıerikan bükü: 
metlerinin umumi hedefi ve gayelerı 

Fraıwız kuvetlerinin teıkil ettıklen 
blokun mailup olmaz bir ıevket ve ~at
vet olmakla beraber bu ittifakın iftıhar 
edeceii en büyük nokta ıulhun bak~ıı 
yolunda ifa ettiii hizmet old\lİUllU ı -
zah ediyor. 

"Hot geldiniz amiral!~, . . 
(Her aabah) ıütunu muha~rı~'·. bu hı· 
tapla baıladıiı fıkrasında, ınıılız ıemi
lerini ıeyreden her türkün sözünü .. -
vinçten parlakla~tıran ıe>:~n, ~iliz ıe
milerinin temlzlıie ve ıuzellıie kadar 
mıiıterek barıı div11ının nihayet mu ~ 
.zaffer olacaıı:ına dair bealenen ku~eth 
imanın ıozlerden taıan nuru ol~uı.~nu 
ıöylüyor ve tarihin karanhi~ ı~mulen 
uzun aaırlar içinde hem ıevıımıı hem 
de dövuımıiı olan türk ve in~iliz mil.· 
!etlerinin mütekabil hiırmetınden bı.r 
zerreai kaybolmamıı bulunduiunu, bu ı
tibarla, ıulhıeverler cepheainde, insi • 
lizlere ıüvenebilir bir do.ı, merd ve 
aözilne aadık bir müttefik ııfatiyle a
ramızda ıordütümiızden dolayı duydu
iumu.ı payanıız ıevinci tebarüz ettiri 
yor. 

Memur divaıı 
(Şimdilik bu kadar) ıiitununda. Mu • 

rat Sertoilu. Denizbanlrtan açıktı kalın 
memurların hemen hepsine, muvafık bi
rer vazife bulunmuı olduiu haberini 
memnuniyetle kaydettikten ıonra, bütün 
bilıiıi bir kaç formalite. deftere kayıt, 
dosya aramak ıibi, hariçte bet para et· 
miyen ma!Umattan mürekkep bir adamızı 
ac;ıkta kalmasının ifade ettiii fe~i ma· 
nayı belirtiyor ve a11l yapılacak ıı, her 
hanıi bir daireye memur alırke'? ç_ok 
dikkatli ve h-..aplı davranmak, ılerıde 
her hanıi bır taıfiyeye ııli mahal bı· 

rakmamak olduıı:unu ıciyliıyor. 

TAN 
mektedirler. 

150 ltöy nı alh'nda lıaldı 

elçiliğine tayin edilmit olan B. Suad 
Davaz bu akpm Pariı'ten hareket et-

mittir. 
aynıdır. Ve fransız ve amerikan hü. Sinir harbi yahut beyaz harp 
kümetleri, lngiltere'nin niyetlerinden M. Zekeriya Sertel, batmakalealnde, 
ve harekltından daima haberdar tu- be:raz harp denilen kanıız hari>in mu· 

Ş h 3 a. Tı·en,.in nehri üze ·· Ü ·• cı'di nazi Almanya11nın metodu, ntillet-ang ay, a. - :s • H d . Akt tulmuıtur. Fakat bu, her ü,.um zun 
1 il Ti B Aı· oy ar oy ~ terin harp lı:orkuıundan istifade ederek 

rindeki aeddin yıkı muı serıne • • 1 de aynı zamanda aynı hareket yapma- ıinirlerini ıerıin bir halde bulundur • 
ençin ile Pekin araaında klin ceman ld mız llzım geldiği manasını tazammun mak ve kendi kuvetlerine inandırmak ol-
50 bin nüfuslu 150 köyü su baamıı ve Belgrat'ton ayra 1 duğunu, Avusturyayı. Çekoılovakyayı, 
Tl·ençin nehrinde de aeyrUaefain in- etmez. Memeli böyle iıral ettiiini izah ettik • 

d • ten aonra, "Demokraıilerin ıinir har -
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a.a. Matbuat Servisi 

CUMHURİYEl 

Bir ıükutun izahı 
Nadir Nadi, baımakalesinde, mihver 

devletlerinin dıı politikaıı ~e~·~~ ta • 
kip edilecek bir aafhaya ~ır~ıiı~, hu
dutlarımızın arasında muthıt bır ıil
lrilnet hiıküm ıürdüiiınü aoyliyere~ "A
caba neden l,. ıualini ıoruyor ve bır al
man mecmuaıının, büyiık harpte oldu -

f. u ıribi, timdi de A.lm~y~yı kı!'1'anan 
nıilterenin onu harbe ıur~klemıye. _te
tebbüı etili tarzındaki iddıHı ve dııer 
bir almaa muharririnin, naıyonal. -: aoı
yatiıt rejimini heıemonya tesııınden 
müteneffir ıösteren yazııını ele alarak, 
mihver devletlerinin, kendilerini halka 
mazur ıoıtermek üzere kendi ef~rı a· 
mumiyelerine karıı harekete ıeçm.ıı bu
lunduklarını ıöylUyor ve buırünkli .U • 
Jriitu vaitlerini yerine ıetiremiyen mih
ver devletlerinin. bir takım mü11it fır -
utlar yaratınc~ya kadar ta~ip e~tikleri 
avutma ıiyaaetı olarak tavııf edıyor. 

Bir rezalet katarı 
Peyami Sefa, aon ıenelerde kavıa yü

ünden on altı buyuk maçın tatil edil -
mi• olduiunu ıoyliyerek bunun "Rezalet 
katarı., diye uvıif ed!yor ve. aon daya.k 
hldiıesinin p.hıl terbıyeye aıt miinferıt 
ve müıtesna bir hal deiil, içtimai bir 
hldiıe olduiunu iah edivor. 

Bir facia 

"Nalına mıhına" ıütunu muharriri, t .. 
tanbul mebuılarının Eyüp parti merke
zinde ve halkevind& bir facia ile karıı
laıtılı:larını aöyliyerek, Ciılaved fabri
ka11nda çahpn Mehmet Celilettin Yıl
maz lıimli bir lıçlnln, fabrikanın bo • 
zuk tniıatı yüzünden kolunu makine)'e 
kaptırarak na1ıl maUU ve ıefil kaldıiı
nı anlıtıyor ve alik&dar dairelerden 
ciddi tetkikat ve tahkikat yapmalarını 
ve kaaya uirayıp da ellerine bet on ku
ruı verilmek ıuretiyle hakları yenmiı a
mele vana bunların haklarını aramala
rını ehemiyetle ııteriz, diyor. 

idam cezaıı etraf mda 

HABER 
\" 

\. T eınni bi•met et,. 
kıtaa utramıttır. Belgrat, 3 a.a. - Avala ajanıı bil i- l~~·::r...__""ticaref mualaedesinı · ilk aı vaffaki eti, ıovyet-

• • "•ftr• ~ ·::-:::.:~-:-::-t~il~~~~~i'1j~~'if.1i~Siı~-:.O.-~~~~--llltı.l:li~!lltllllllllllt.;l:JÇ ı-8ıryl5, "'! a.ı. -=· Adfti ıaıeteaıne ğine tayin edilen Belgrat orta elçisi Amerika Birletik devletleri, Ja- 1iterlerin bütün ümidini lurmıı •• on • 

Suad Dervit. bu fıkr11ında Adliye ve
ki1inin cümhuriyet miıdeiumumilerine, 
"İdam cezaaının ne ıuretle infaz olun
m11ını ve kimlerin hazır bulunmasını, 
kimlerin bulunm11ına munade edilme • 
ılni vazi kanunun arzu etmekte olduiu 
na dair olan tamiminden bahsediyor n 
Adliye vekiletinin cellid mcseleaini de 
nazan dikkate almasını iıtiyerek idam 
ce.ra11nın iıkence ce.raaı olmadılını ya
zıyor ~e "Bu itin inaan öldıirmeyi ma
razi bir zevk ve tecessüsünü tatmin et
mek iıtiyen 17 yaıındaki 11diıt bir çin-

ıöre, in(ilis büyük elçiıi B. Craigie, B. Ali Haydar Aktay, dün Belgrat'tan ponya ile olan ticaret m1.1ahedesini lan telişa dütürmüıtür,, diyor. 

llmınllr lmum Miidiri 
isllenderun' ı gidiyor 

balen yapılmakta olan ingiliz - japon ayrılmıştır. Elçi garda gazetecilere fesheylemi§tir. Ben İngiltere'nin de İngiliz filosu limanımızda 
ıarUpelerinden iktisadi meaelelerin yaptığı beyanatta Yugoılavya ve Bel- kendi ticaret muahedesini feıhetmek (Günün meseleleri) sütunu muharriri, 
çıkarılmaıım talep etmittir. B. Crai • grat'ta bir çok umimi dostlar bırak - niyetini bildirmeyi arzu eyliyeceği inıiliz filosunun limanımızı ziyaretin -

• ' • f 0 kri 6 k f deki mananın (Türkiye ile 1nıilterenin ,, cıe nın ı ne 1 re, on eranıın çer- tığını ve en iyi hatıralarla hareket et- ıeraiti pek iyi biliyorum. Fakat bu Akdeniz mukadderatlarım birleştirme-
çeveai daraltılmıt ve bu suretle mu • ğini bildinnittir. Mumaileyh Anka • keyfiyet, hususi bir tetkika ve domin !erinin ıulh bakımından ehemiyetini te
vaffakiyet pnıları da arttırılmıt ola- raya gidecek, ortadan da yeni vazife- yonlarla iıtiıareye ihtiyaç göstermek- barüz ettirerek, inıiliz ve fran11z aa -lstanbul, 3 (Telefonla) - Limanlar 

umum müdürü Rauft Manyaı on 
güne kadar lıkenderuna (iderek bu 
Jirnanımısın ihtiyacını kartılıyacak te 
ıi•tın vilcude &etirilmeai için tetkik
lerde bulunacaktır. 

Amiral Horti'nin oilu 
1ttanbul' dan ıeçti 

latanbul, 3 (Telefonla) - Afrika
da bir gezinti yapan Macariıtan kı • 
ral naibi amiral Horti'nin oğlu Etyen 
Horti buıün huıuıt tayyareaiyle lı -
tanbul'a gelmit ve benzin aldıktan 
ıonra Budapettey hareket etmittir. 

Dlyınel iıleri Reis muavini iği 

Ahmet Hamdi Alaelıili 

•uyuk Millet Mecliıi, son tatil dev 
resine gireceği günlerde diyanet itle
ri teıkillt kanununda bazı değiıiklik
ler kabul etmiıti. Bu arada yeniden 
ihdaa edilen diyanet itleri reiı mu -
avinliğine ıenelerdenberi bu riyase -
tin heyeti milpvere balığında bulu
"a" B. Ahmet Hamdi Akaekilinin tayi 
ni yüksek tudika iktiran etmittir. 
Bu kıymetli ilim ve idare adamının 
l'eni vazifeainde de muvaffak olaca · 
lı kanaatiyle kendiıini tebrik ederiz. 

caktır. Fakat japon, delegesi, B. Crai- sinin ba•ına hareket edecektir. tedir. kert heyetlerinin Türkiyeyi ziyaretleri-
7 ni takip etmeai itibariyle de bu ziyare-

gie'nin bu talebini katt surette reddey Lort Halifaks, Danzig meseleıi ile tin mtnaıı büyük olduiunu söylüyor ve 
lemittir. Zira bu, Cralıie - Arita an - Polonya münasebetleri hakkında da inıiliz donanm11ının Akdeniz emniye-

t '-1 t t t kil ı kt 8 Hamd·ı Arpag tinin en büyiik ıarantiıini teıkll ettiiini lafJft&ıly e uır eza eı ey eme e- • ıunları aöylemittir : buıün artık Akdenizde emniyetin bozul-
dir. Ve tonferanı, ancak Japon talep- " - İngiliz hükümeti, Danzig'de ma11ndan korlrulmıyacatmı izah ediyor 
lerinin hepsinin lngills deleıeleri ta- Berlin'den ayrıldı vaziyetin inki•afını büyük bir dikkat- Ye diyor ki: "Onun için limanımızda ba-

b lü ih imali ff 7 lunan inıiliz filoıunu Akdenizde aulb ve rafından ka u t ne muva a - le takip eylemektedir. İngiltere - Po- emniyetin bir ıembolü olarak ıellmlar ve 
kiyetle neticelenebilecektir. Berlin, 3 a.a. - Yerine Türkiyenin lonya mali müzakerelerinin muvaffa- miufirlerimiıin arımı.rda iyi cünler ıe-

'
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am-!L- Tokyo büyük elçisi Hüsrev Gerede kiyetsizliği sırf teknik güçlüklerden çirmelerini teaıemıi ederiz ... 
,.... •.-uaın tayin edilmit olan Türkiye Büyük El d • t ..:--t1enn• İn-·-~•:...: ogmuş ur.,, 

-,-- rnu1114QU .. ,. çisi Hamdi Arpag, Berlinden ayrıl -
Ne beJbinlilr, ne nilrbinlik! .• Londra, 3 LL - Bu aabahld Lon -

dra pzetelerl, uzak prkta lnailtere 
ile Amerika'nın takip etmekte olduk
ları ıiyaaetler arasında aitaide haris 
bir tekil almakta olan muvuillii fev
kallde milhim ve falihayır addetmek
te müttefiktirler. 

Bu gueteler, ingillz ve Amerikan 
ıiyaıi mümnsilerinin Tokyo'da müt
tefikan yapmıt oldukları proteıtola • 
rın bu müvaziliğin bir nitanesi oldufu 
nu illve etmektedirler. 

mıttır. 

Hamdi Arı>aa, Berlindeki kordip -
lomatiğin en tanınmıı ıimalarından 
idi. 

Lort Halifaks nihayet, sözlerini 
ıöyle bitirmiştir: 

" - Biz, ıulh kuvetlerini organize 
etmek ıuretiyle harp unaurlarını orta

Mersin' e dan kaldırmak için elimi.zden geleni 
yaptık. Şimdi llzım olan şey, sakin ve 
müttehit bulunmak, ıayialua fazla e

. hemiyet vermekten içtinap etmek ve 

"Ha midiye,, 

hareket etti 
lüenderun, 3 LL - Bir milddetten ne fula nikbinliie ne de fazla bed· 

beri limanımızda bulunmakta olan binlite diltmemektir. 
Hamidiye mektep ıemiıi düıi Meni- Daima kuvetleı:ımekte olan .b~r mil-
ne hareket etmittir. Hamidiye ile kor· let, istikbale emnıyetle bakabıhr." 

, d k ıeneral Munf fer Ergüder de ller • 
Moıkova ya gi ece sine aitmittlr. Xorceneral iskelede 

Romen • Macar sın1r 
ihtilôfı halledildi 

ft gemide kaza bym1kamı, jandar • 
Fransız askeri heyeti ma komutanı, halk partisi ve balkm 

. . batkan ve üyeleri, belediye reiıi ve 
Parıı, 3 a.a. - Mosko~aya ııdecek bir çok zevat tarafından tetyi edilmif, 

olan FNllıız aakert heyetı, yarın ~n- t~hir namına kendilerine ve ıemi ıü- Bükreı, 3 a.a. - Rador ajansı bil • 
draya hareke~ ~dec~.k .. ve Londra da variıine birer buket sunulmuttur. diriyor: 
İngiliz beyetı ıle ıoruımelerde bulu- Macaristan'ın Bükreı orta elçiliği, 
nacaktır. Billhare iki heyet, birlikte macar hükümetinin Romanya ile bir 
olarak vapurla Moskovaya hareket T edhicçiler mukavele aktedilinciye kadar yukarı 
eyliyecektir. ~ Tina üzerinde sandal ve ut nakliya-

Heyetler çartamba günü ı·ngİltere'den tını men için icabeden tedbirleri al -
Lenin6fal'ta olacalı mıt olduğunu hariciye nezaretine bil

Londra, 3 La. - İngiliz ve franıız 
aıkerl heyetlerini Sovyetler Birlitine 

götürecek olan City Of E.«tter vapu
ru cumartesi günü saat 16 da Tilbu

ryden b.lreket etiecek ve çarşamba gü
nü Leningrat'a varacaktır. 

Souyet culreri delegelerinin 
li•te•i 

Moskova, 3 a.a. - Hari::iye hallı 
ıc:omııcı l;ği, İng:Hz • Fransız - Sov
yet aıktrf görüıınelerine itt~rlk ede
cek olan ıovyet askeri delegelerinin 
liıtt1iııi BB. Seedı ve Naggiara bll
dirmıttii". Maamafih bu yüksek su
'lay1arın iıimleri burada henU. netre 
dilmell\i~tir. 

dirnıit oldufundan, Romanya bükü -
Çlkarıhyor meti Sinaia müzakerelerinin tekrar 

baflamasına müuade etmittir. 
Londra, 3 a.a. - Tethiıçiler hak

kındaki kanunun tatbikine devam o
lunarak yeniden bazı irlandahlar hu
dut harici edilmittir. Bu ıuretle mem 
leketten tardolunanların sayııı 37 ye 
balil olmuttur. 
Bazı ıüphelilerin lngiltereye gir -

muini meneden bir takım emirname
ler de neşrolunmuıtur. 

İrlandalılar tetkilitına mensup iki 
mühim azanın lngiltreye ıirmete te
tebbüı ettikleri takdirde memleket -
ten tardedilmeleri için bütün liman
lara ve tayyare lıtaıyonlanna emir 
verllmittir. Bu Uri kiti Ruuel ite mu
avinlerinden biridir. 

Difer taraftan Romanya ve Maca -
riıtan hükümetleri Teceul hidisesi 
hakkında tahkikat yapmak Uzere muh 
telif bir komisyon tetkili için muta -
bık kalmıılardır. 

Maresaı Petıin' e te19kkür 
Burgos, 3 a.a. - İspanyol ajanıı, 

Fransız büyük elçiıi mareıal Petain'
in müe11ir müdahaleai sayeainde, Fran 
uda bulunmakta olan tıpanyol altın
larının lıpanyaya iadesi itinin ta
mamlandığını bildirmek ve bu müda
haleainden dolayı mareple tetekkür 
eylemektedir. 

İKDAM 
Türk· Yunan donluiu 

(İkdam) imzalı batınıkı1ede, Atina H· 
flrlmiz terefine verilen veda ziyafetin· 
deki nutukla türk - yunan milletini mü
teh111iı eden tezahürler münıaebetiylı 
türk yunan doıtluiunu tebarüz ettiri • 
Yor. 

Bira ve umumi ııhat 
(İıaretler) ıütıanundı, bira fiyatlan

nın 16 kurup ineceii haberine 1evinen
leri sörilp halimize aeıdıtım, nvallı 
bizlerin dünya piyauıından ne kadar u
zakta olchatumuzu ıoylüyor, meseli 
Franıada biranın lokanta fiyatı olarak 
aJtı kun11& ntıldıiım, hiç ıiipheaiz u
mumi ıihat dütünülerek yapılan bu ten
zilitın. bütçede biraz daha zarar ıöze 
alınarak bapa memleketlerdeki ucuz
luia yaklaıtırılacak derecede yapılma
aıru temenni ediyor. 

Garp memleketleri ile 
mübadele 

VAKİi 

Aıım Uı, buırünkü batmıkıleminde, 
fran.ızcı İltanbul ırazeteainin Türkiye 
ile Franu araaındaki ticırl mübadele 
vaziyetinden yum münaaebetiyle fran
ıız k~_ltürünün ı:_nemlelretimizdeki 'ıeniı 
mevkiı ve ticarı muamelenin dereceai 
mukayese ediline. vaıııi)'etteki prabeti 
hakikaten itiraf etmek zaruri olacaiı • 
nı aöyledikten ıonrı, Franu ribi dev
letlerle Tiırkiye ar111ndaki iktisadi mü
naaebetlerin ıeneden seneye ualmaıı 
bunlann Mrbeat dövlse batlınmaların: 
da!1 ile~i ıreldiiini Ye dostlukların arza 
~dılen ınkipfı ıöıtermemi için bunlann 
ıktiudl temele iıtlned ettirilmeai lü • 
umunu izah ediyor. 

İnıiliz miaaf irler 
(Gilniin Akiıleri) ılitunanda, inriliz 

don11~muının eehrimizi ziyareti müna
ı~betıyle yazılan bu fıkrada, bu ziy1re
tın, t.am ıll!1sle denilebilecek bir üslup. 
t~, ~rfUtflıüz, tellııız fakat mükemmel 
bır dıkkat ve olırunluk içinde lnkieaf et
me~te olan türk • ineiliz doıtluiunun 
katı>:en ilin edildiii bir devrin ilk dott· 
ca .zı>:ıreti olduiunu, türklerle inıiliz
lerın ınaanlık ve medeni7et ltılu diier 
ml11etlerle bir araya selerek lı:urduiu 
cephe idrak •• azmin en rikaek dere
c.!-inin bir ömeiini tetlı:il ettiiini aöy
luyor, lllmlml refahın ebediletmni ;yo
huadalı:i ll1lllDI teaald yolunda ller iri
mi sönek, bUCfbı l1IJanamda kaqdecb. 
iumz insfliz miufir1er dereceaiade ma
babbetle alırh7acatımua ftipbe olalllcb
iau ilA•• ...,__ 

Liseler bu halde kalmamalıdır. 

(Alı:pmdan akpma) ıütununda, Vi • 
Nd, maarifimizin tahıili buitleıtirme, 
kolaylaıtırma prenıipini tenkid ederek 
liıe me%Unlarının bilıiıizliiini bahiı 
mevzuu ediyor, Avrupa ölçülerine uy
ırwı büyük entülektiieller yetittirmek i
çin hakiki ilim öiretmekten baıka çare 
olmadıiını IÖylüyor ve liıelerin biricik 
hikmeti vücudu. bütün türk milletin;, 
en i1tidatlı zeki cevherlerini yübe.ıt 
tahıile hazırlamak olmuı icap ettiiini 
illveden aonra "Bıitıin memleket için
de en ırüıide hilkattaki evlidlanmızın 
aervet ıev!yeleri ne oluna olsun, ıele
bilmelerini temin edecek dereced de
mokratlaımıı bir maarif ıiıteminin ya
ratılmaımı istiyoruz" diyor. 

Bursa' dan bir mektup 
(Dikkatler) ıütuna muharriri Buru

dan muteber bir okuyucuıundan aldıiı 
kaydiyle bir mektup neırediyor. Okuyu
cu bu mektubunda, Buraa kaplıcaları
~ t.ec!•viye gelenlerin hiç bir doktorun 
fıkrını almadan tedaviye kalkı11111lan 
yüzünden ölüm vakalan bile o1dutunu 
aöylüyar ve ıu eehrl banyolarını batı 
bot bırakmanın doira olmadıimı tıbr bir 
zabıt ve rabıt altına almak zarureti bu
lunduiwıu iliv: ediyor. 

SON POSTA 
Sulh helvası 

Muhittin Birıen, (Her rün) ıütunun
da mihver devletlerinin Avrupaya ken
di ni.ramlarım verecekleri hilly11ına ka
pılarak pelte halinde duran Avrupayı 
karıttınp lı:arıttırıp kendi kalıplarına 
dökmek iıterken, farkına varmadan kı
vamını kaçırdıklarını, timdi. mihv:rin 
emrivaki ve kuvet politikaaına karıı, 
prp demokraaiıinin yeni bir nizam lı:ur
mıya çalııtıiının bariz bir surette ıo -
rüldüiünii ıöylıiyor ve "Eier yakında 
tam meyaneaini bulacaiım ümit ettiıi
miz helvayı, atee üıtilnden tam vaktin
de almazuk, milletlere bir ıulh ziyafe
ti çekmiye imkan bulamayız,, diyor. 

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

Asılsız bir haber 
Cümhuriyet ıazeteırinin 26 tem • 

muz 1939 tarihli nüıhaıında, Sanayie 
ait makine ithalinin tahdit ve kontro
lü üzerinde, fazlai iıtihdl nizamna • 

meainin verdifi ıeniı aalahiyetin, bu 
itlerle me11ul bir müfettit tarafından 
suiistim-.1 edilerek bu makinelerin 
tevzii itinde büyük yolsuzluklar yapıl 
dıfının tahakkuk ettiği ve bu müfetti 
tin itine nihayet verildiği hakkında 
bir yuı çıkmııtır. 

.öğrendiğimize göre, böyle bir suiis
!•mal hadisesi mevcut olmadığı gibi 
ıktiaat vekileti tetkilttında vuifesi -
ne nihayet ftrilmit bir memur da bu-
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Amerika'nın son 
jesti çok manidardı 

B. Roosevelt, geçen çarşamba günü, Berlin'in Tok -
yo'yu İngiliz - japon ihzari anlaşmasından çıkar -

mıya mecbur etmek istediği neticeler hakkında B. 
Cordell Hull'la uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Cümhurreisi Roosevelt Berlin, Roma ve Tokyonun 
bir "Uzak ~ark Münihi" dedikleri anlaşmadan ne bü
yük faydalar temin edeceklerini derhal larketmişti. 

- Alman matbuatı açıkça bütün imtiyazlı mıntakala
rın ablokasını istemekle kalmıyor, hatta "H ong - Kong 
ve Singapur üzerine yürüyüş,, den bile bahsediyordu. 

Daha vahim olanı, Japonyadaki alman ajanslarının 
bütün büyük japon şehirlerinde hızlı bir tempo ile 
vukua gelen İngiliz aleyhtarı büyük mitinglerle elde 
edebilecekleri neticelerdi. 

Bir kaç gün eve! ]aponyanın sabık Londra elçisi 
B . Honda diyordu ki: "lngiltere Almanya ve ltalya 
karşısında Avrupada pek acınacak bir manzara arze -
der. Japonya için Vaşington muahedesi boyunduru • 
ğunu atmak zamanı gelmiştir. Japonya Tiyen - Çin'de
ki ingiliz kıtalarını bir lahzada silahlarından tecrit e
debilir. lngiltere istediği kadar Hindistanı tahkim et
sin, burası ergeç ]aponyanın malı olacaktır. lngiltere 
mağlup edilince Çang-Kay-Şek hükümeti ortadan 
kalkacaktır.,, 

Bunun üzerine Birleşik Devletler Cümhurreisi, 
Corden H_ull'le yaptığı görüşmeden sonra, hariciye 
vekaletine 1911 de Japonya Ue aktedilmiş olan seyrü.
sefaln ve ticaret muahedesim· feshettiğini ilan ettir -
m;.,tir. 

Onceden haber verme mühleti altı ay olduğu için, 
f P'lh keyfiyeti ancak 26 sonkanun 1940 da meriyete 
g.recektir. O zamana kadar kongre ]aponyaya gidecek 
mallar üzerine ambargo konulması işini görüşebile -
cektir. 

Amerika ]aponyaya giden ham maddeler üzerine 
ambargo koyduğu takdirde, Japonya feci bir vaziyete 

düşecektir. 

Bu itibarla, altı ay zarfında Japonyaya verilen ders
ten istifade edeceği ve büyük demokrasilere karşı 

daha dürüst muamelede bulunacağı umulabilir. 

Her halde, Roosevelt'in yapmak istediği şey, fa -
ponya ile müzakereye giriştiği sırada lngiltereye yar
dım etmek ve mihverin teşriki üzerine gitgide arta • 
cak olan japon taleplerine mukavemet etmesine im • 

kan hazırlamaktır. 

Amerikalılar ingilizlerin azimkar davranmalarını, 
yani japonlara yapacakları taarruzları mahalline in -
hisar ettirmelerini isterler; fakat çinlilere bilvasıt3 
temin etikleri mali yardımı devam ettirmelerini de is-

terler. 
Jncrilizler bu hususta amerikalıların kendilerine 

yard~m edebileceğini bildirdiler. Cümhurreisi Roose
velt hiç beklenmeden, her zamandan fazla mütekayyi~ 
olduğunu Japonyaya ihbar etmek üzere, muahedeyı 
feshetti . 

1911 amerikan - japon ticaret muahedesinin feshi 
L ondrada büyük bir tesir yapmıştır. Bu b§.dise Ame -
rikanın dış siyasetinde istikrar olduğunu ve Ameri: 
kada uzak şark meselelerine karşı, Avrupa mesele!erı
ne karşı olandan ziyade bir alaka ~ev.cut old~gunu 
ir.~ilizlere isbat etmiştir. Demek kı bır umumı harp 
vukua geldiği takdirde Amerika uzak şarkta buna e -
hemiyetli bir surette iştirak edebilecektir. 

Üstelik, İngiliz hü.kümeti, kenı:Ji aleyhlerine dön • 
n ·te olan müzakereleri lehlerine çevirmek için fır -
sattan istifade edilebileceği kanaatındadır. Bu müza
kereler esnasında Japonya çok İleri gittiği takdirde, 
1ngiltere, Amerihnın yardımına güvenerek Japonya
yı iktisadi ambargo ile tehdit edebilecektir. 

Genevieve Tabouis 
OEUVRE 

İspanya 

Kıralı 

kim olacak? 
İspanyol muamması mey • 

dana çıkalıdanberi kıral
cılık taraftarları, bilhassa 
İsviçrede sabık İspanya 
kıralı on üçüncü Alfons'un 
etrafında faaliyette bulu
nuyorlar. 

Daha Serrano Suner Ro
maya giderken, maiyetin • 
deki zabitlerin bir çokları 
da eski hükümdarı selam -
lamak için İsviçreye git • 
mişlerdi. 

Fakat ortada iki mesele 
var: eveıa, kıralın kim o -
lacağı? Bazıları on üçüncü 
Alfons olsun diyor, bazıla· 
rı da onun oğlu Yuan'ı kı
ral yapmak istiyor. Tahta 
talip olanlar az değil .. İs
panya kıral istiyor, kıral 
olmak istiyenler de var. 

Fakat, kıral olan ne ya
pacak? ikinci mesele de 
burada .. Kıral idare mi e
decek? yoksa, iktidarı 
Frankoya bırakarak ital -
yan kıralı gibi sadece fah
ri bir şahsiyet olarak mı 
kalacak? 

Faris - Soir 

Anavalan ve 

üvey ana! 
Maruf Gayda, gene (Pa-

ris - Soir) a çatıyor. 
Leon Blöm, bu gazeteye 
bir yazı yazmış, yukarı A
dige' den kovulan almanla
rın cebre kurban gittikle • 
rini anlatnmth 

Giornale d'İtalia gazete-
sinin müdürü cevap veri -
yor: 

- Ali, diyor, alınanlar, 
kendi arzulariyle ana vata
na dönmek istediler. 

Nasıl, nasıl ! 
Bugün alman ana vata

nı Sicilyaya kadar uzanı -
yor. Hitler Almanyasının 
bugün bir öz anadan çok 
bir üvey ana olduğunu ııöy 
liyenler hep Sicilyaya sev
kcdildi. 

Paris - Soir 

Alman talebelerinin 

cıkardığı hadise 

Bir kaç gün evel Bonn ü-
niversitesi talebeleri 

Hatibin gösterdiği for -
müller talebenin hoşuna 
gitmedi. Talebeler itiraz 
ettiler, o kadar ki konfe • 
rans yarıda kaldı. 

Ceza olarak: talebeler 
yeni bir konfcran~ davet 
edildi. Orada Gestapo'nun 
azaları da hazır bulundu. 

Talebeler, bu "isteme -
dikleri adamlar,, a karşı 

gene itirazda bulundular. 
Konferans yeniden kesil -
di. 
Söylendiğine göre üni • 

versitenin rektörü Ber -
line gitmiş, ve bu vaziyeti 
anlatmıştır. Talebeler ar • 
tık üçüncü bir konferansa 
çağrılmıyacaklardır. 

Bu hadiseleri mübalağa 
etmiyelim ama, bunların 

sebep olduğu fenalıklar ü
zerinde de duralım. 

Faris - Soir 

İspanya ve 

Almanya 

Almanya, İspanyayı ye -
niden inşa etmek için, 

kendi vasıtalarının kafi ol
madığını anlamıya ba~ladı 
ama, hala itiraf etmiyor. 

Gazetta dö Frankport'un 
Sen-Sebastiyen'deki mu -
habiri, İspanyanın elinde 
işçi bulunsa bile kullan • 
mak için onların makine -
leri ve malzemeleri bulun
madığını, makineyi mal -
zemeyi bulmak için de ec -
nebi kredisine lüzum oldu
ğunu, halbuki ne Romanın 
ve ne de Berlinin İspan • 
yaya böyle kredi açamıya
caklarını yazıyor. 

Doktor Wohltot bir kaç 
hafta cvel İspanyol istih
sal maddeleriyle alman ma 
kinesi mübadelesi için Bur 
gosa gitti. 

Müzalr,.re cf"ıuJL .m.u.t<Cl.ıtı:i'tr, "11.l IJXil ,,._ W 
göre esasen muvaffak da 
olamazdı. Frankfurt gaze
tesi, doktor :Wohltat'ın 
müzakere edeceği bir şey 
olmadığını bildiriyor ve : 
"Doktor Wohltat'ın vazi -
fesi, ispanyol hükümetinin 
bu maddeler üzerindeki 
noktai nazarını öğrenmek
ti.,, diyor. 

Almanya muvaffakiyet -
sizlik nedir bilmez: 0, ya 
muvaffak olur, yahut da 
itiraf etmez. 

Paris - Soir 

Amerika'mn jesti 

duı tesiri yaph 

-----· 

ralarında Amerika, İngil -
terenin istediklerini dinle
memişti. 

Fakat İngiltere Japon • 
ya ile bir ittifak kararı a -
lınca Amerika sallandı. A
merika, maalesef geç kal • 
dı. 

Demokrasiler, bozuk dü
zen yürüyüşlerini düzelti
yorlar. Düzeltiyorlar a -
ma, düzgün harekete, geç
mesini bekliyorlar. 

Mamafih bazı şeylerde 

geç kalmanın faydası yok· 
değildir. 

:9erlin, Roma ve Tokyo, 
ingiliz - japon ittifakını 
demokrasilerin bir rücatı 
diye telakki ediyorlardı . 

Fakat Amerika, beklen -
medik bir zamanda bir sıç
rayış yaparak ilerledi. 

Bu, Hitlerin kıymet ver
diği bir İskoç duşudur. İs
ter istemez tesirini göste -
rir. • 

Faris - Soir 

İspanya' da 

dahili vaziyet 

gene karıştı 

İspanyada Franko mu -
vaffak olamayınca kabul 
edilecek olan hükümet şek 
li hakkında mütalea ser • 
dine başlanmıştır. 

Bu haleti ruhiye faşist -
leri endişelendirmekte • 
tedir. Falanjistler halk küt 
lelerini ele almak için, kı -
raliyetçilcre karşı onları 
tahrik etmektedirler. Gizli 
demokrasi taraftarı teıek -
küller kurulmaktadır. Bun 
!arın içinde en mühimi(An 
tifaşist birliği) dir. Sözde 
spor maksadiyle hemen her 
tarafta genç işçiler grup -
lanmaktadır. 
kıntı~ı günden güne art • 
maktadır. 

1927 ve 1935 sınıfları ter 
his edilmişlerdir, fakat as
kerlere verilen tezkerede 
yeniden davet ihtimaline 
karşı askeri techizatlarını 
iyi vaziyette muhafaza et
meleri ihtar edilmektedir. 

Pirene mm takasında 
franınz hududu civarına 
bazı asker1 kıtalar yerleı • 
tirilmiş tir. 

Jaca mıntakasında Hues
ca vilayetinin şimaline gön 
derilmek üzere 10.000 as -
lı:erin gelmesi beklenmek -
tedir. 

Her halde demokrasilere 
karşı ve "İspanyol impara
torluğu" nun teşkili uğ -
runda mücadele artmakta -
dır. 

nın ve Frankonun üzerine 
yemin ederim.,, İmparator
luk için Ccbelüttarık ve 
R onsillon bölgeleriyle 
geçmiş zamanlarda ispan
yollardan çalınmış bütün 
sömürgeleri yeniden fet -
hetmek için yorulmadan 
mücadele edeceğime yemin 
ederim.,, 

Diğer taraftan bugün 
San Sebestien'deki harp 

müzesinde şu ibare oku -
nur: "İspanyol kadınları, 

çocuklarınızı öldüren is -
panyol kurşunları değil, 

fransız kurşunlarıdır.,, 
Hemen her tarafta yarı

nın Akdenizini gösteren 
hartalar asılmıştır. Bu har 
talar Almanyada basılmış
tır ve oldukça eskidir, çün
kü İskenderun sancağı Tür 
kiyenin diye gösterilmiş -
tir. Tanca ile Cebelüttarık 
İspanyanın, Tunus, Korsi -
ka, Arnavutluk İtalya'nın, 
Filistin arapların mütala
batı arasındadır ... 

Umumiyetle İspanyada 
siyesi mücadelenin 20 ağus 
tosa doğru şiddetleneceği 
tahmin olunmaktadır. Fil
hakika bu tarihte Franko 
mihver devletlerine imza -
sını verecektir. 

Genevieve Tabouis 
Oeuvre 

4 - 8 - 1939 

'c RADYO J 
TÜRKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 

-ANKARA-

CUMA - 4-8-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİGİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Hafif müzik -

Pi.) 
19.30 TÜRK MÜZİGİ (Fasıl 

heyeti) 
20.15 Konuşma (Haftalık spor 

servisi) 
20 .. 30 Memleket saat ayarı, a

Jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.50 TÜRK MÜZİÔİ : 
1 - Tatyos - Kürdilihicaz -

kar peşrevi 
2- Udi İbrahim - Kürdili

hicazkar şarkı - Sineler 
aşkınla inler. 

3 - Selahattin Pınar - Kür
dilihicazkar şarkı • Ne
reden sevdim o zalim 
kadını 

4 - --------- Taksim 
5 - -·---- Türkü - Alişe -

min kaşları kara 
6 - --------- Türkü - Köş • 

küm var deryaya karşı 
7 - Sadettin Kaynak - Ni -

havent şarkı - Gönül ne
dir bilene 

8 - Sadettin Kaynak - Ni-
havent şarkı - Kirpikle
rinin gölgesi 

9- Artaki · Nihavent şar
kı - Koklasam saçlarını 

10- Faize Kapancı - Niha -
vent şarkı • Gel güze
lim Çamlrcaya 

121 30 Konuşma 

21.50 MÜZİK (Riyaseti Cüm• 
bur Bandosu - Şef: İhsan 
Künçer) : 
1 - Saint - Saens - Marş 
2 - Tachaikowsky - Güfte• 

siz şarkı 
3-Meyerbeer - "Le pardon 

de Ploermel" opera • 
sından fantezi 

4 - P. Lincke - Serenad 
5- Leo Delibes - "Lakmc'' 

operasından fantezi 
22.40 MÜZİK (Opera aryala

rı - Pl.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi -

raat, esham, tahvilat, kam - • 
biyo · nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband . Pl.) 
23.5..24 Yarınki program 

-AVRUPA -

OPERA VE OPERETLER : 
17 Deutschlands - 19.05 
Münih - 19.15 Sofya -
20.15 Berlin, Milano - 20.45 
Stokholm - 22.40 Köln 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 15.45 Londra - 19.30 
Londra - 20.30 Brüksel -
21 Prag, Varşova - 21.15 
Ştütgart - 21.30 Roma -
23 Faris 

ODA MÜZİÔİ: 17.10 Brü.lı:. 
sel - 22.30 Viyana 

SOLO KONSERLERİ: 17.lS 
Milano - 18 Varşova -
18.45 Brüksel 18.55 
Droytviç - 21.30 Droytviç 
- 22.15 Oslo - 22.30 Deuts 
chlancls, Sarbrüken 

NEFESLİ SAZLAR ( Marş 
v.s.): 6.30 Königsberg - 12 
Berlin - 16 Prag 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR: 23 Prag 

HAFİF MÜZİK: 19.05 Mü
nih - 20 Prag - 20.15 Köln 
Laypzig, Viyana - 20.35 
Königsberg - 21.45 Bertin 
- 23 Deutschlands. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 16 Deutschalan.ds -
22.30 Laypzig 

DANS MÜZİGİ: 20 Budapeş
te - 21.15 Hamburg - 21.30 
Roma - 2Z Droytviç, Sof. 
ya - 22.15 Presburg- 22.30 
Breslav - 2Z.SO Kopenhag 
- 23 Floransa, Milino, Pa
ris - 23.15 Viyana ş~aklar -R. 

--------------------------
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pasif hava müdafaası ve 
hasat hakkında bir konfe -
ransa davet edildi. 

Birleşik Amerika Dev • 
!etleri, Japonya ile ti· 

caret muahedesini bozmak
la hem Tokyoyu, hem de 
Roma ile Berlini kızdırdı. 

Tien - Çin hadiseleri sı • 

Falanjist gençler orga -
nizasyonuna girecek deli • 
kanlılar şöyle yemin eder -
ler: "Vatanı müdafaa ede
ceğimi Allahın, İspanya - Geçen •ene yapılan manevralarda alman askerleri 

t 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş ıenç, 
Antuvan, karde§i J ilber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Mariyan ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve ıeceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la, Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
A radan hayli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı sev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
görünen Dominik'e J ilber'le ihanet etmiş ve ondan ge
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuıı ve çocuğu düşü
rürken hastalanmıştır. Şimdi Dominik İsvic;re'de bir 
aenatoryomda olan Solanj'ı ziyaret etmiıı, Solanj ona 
J ilber'den gelen bir mektubu vermiştir. Okuyor:) 

gülmedin. Fakat biliyor musun, senden gelen her 
şeyi o kadar körü körüne kabul edeceğim ki ... Bı· 
rak geleyim sana... Müsaade et de geleyim.. Gö· 
receksin ki benim oraya geliıim o kadar korkunç 
bir ıey değildir. Orada en müthit olan ıer yalnız· 
tık, can sıkıntısı ve korkudur. Fakat sana öyle bir 
sevgi vereceğim ki .•• Ve sen kuvetlenir kuvetlen
mez, iyileşince, hemen evleniriz. Biliyor musun, 
ben seni senin arzuna rağmen Dominik'den, her 
halde çok seviyonım. Sen bu ••• • ••••.• (Burada 
bir kaç kelime eksikti, silinmi§tİ.) yapmıyacaktm. 
Bu çocuk bendendi. Sen benimsin. Sen benim ola
caksın. Müsaade et de geleyim ne olur. - Jilber" 

Dominik batını kaldırdı: 
_ Demek, dedi, Jilber'le evleneceksiniz? 

- Eğer iyileıirsem ••• 
Dominik gayet ağır bir ıesle, yüzünün hlltları

nı, ve sözünün tonunu bozmadan cevap verdi: 
_ Fakat, siz onu sevmiyorsunuz ki ••• Sevdiği

niz adam o değil ki ... 
Bu esnada camlı kapmın arkasından, yandaki 

odadan hasta bakıcının ayak sesleri aksediyordu. 
Solanj anlatmağa batladı: 

_ @± 

B o y o K A ş K R o M A N 1 

Yazan: lrene Nemirovıki -29- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

- Hiç kimseyi sevmiyorum. Bunu tam anladı· 
ğan zamanı timdi tamamiyle hatırlıyorum. Çok a· 
ğır bir halde Klinikde yattığım gündü; her ıeyi 
tecrübe etmiıler, ve her §eyi tatbik etmekten artık 
vaz geçmi§lerdi. Yatağımın yanında bir paravana 
vardı: Bu ölümün en kati bir itareti idi ... Bu ıu· 
retle hastanın ailesinin yanında bulunmasına mü
saade ediyorlar, fakat onlardan can çekitme anını 
&aklıyorlardı. Her ıeyin farkında idim. Bir bem§İ· 
re bileğimi tutuyordu. Biliyordum ki anneme son 
dadikalarımı haber vermek için nabzımı sayıyor• 
du. Şuurum ufak fasılalarla yerine geliyordu .• Di· 
ğer zamanlar hiç bir ıey hatırlayamıyordum. Ar• 
tJk bana bir tek kelime söylemiyorlardı. Uzel'ime 
eğiliyorlar, bana bak( lorlar, sonra ayrılıyorlardı. 
lıte o zaman sizi düşündüğümü fakat ilk defa o· 
tarak sevgisiz düşündüğümü hatırlıyorum. Sizi 
görmek istemiyordum. Mevcudiyetiniz bana tama· 
miyle lakayıttı. Hayata az çok acıyordum. Fakat 
a§kıma değil. Atkla tamamiyle meıbudunı. Büyiik 
bir ıstırap içinde idim .•• 

Solanj bunu söylediği zaman genç adam, onun 

sözlerinde, ıimdiye kadar hiç farketmediği ince 
bir istihza sezmitti. Solanj, bu istihza ile kendisini 
ondan uzaklattınnağa ondan kurtarmağa çah§ı· 
yordu. Nihayet ilave etti: 

- Iıte hepsi bu ••• 
Sustu. Bu esnada titrek bir zil çalmağa baıla· 

dı. Şüphesiz akıam yemeği zamanı idi. 
Hasta bakıcı tekrar göründü; gülerek: 
- Artık ınadmazeli yalnız bırakmanız lazım 

mösyö, dedi. Affedin beni. Çünkü madmazel 
Senkler çok hareket ediyor ve çok konutuyor. 
Sonra yorulacak, ve yorulunca da yarın M. Kar• 
montel'i gönneıi kabil olmıyacaktır. 

Dominik birdenbire: 

- Demek, diye mırıldadı. Demek nitanlınıa 
yarın geliyor? ... 

Solanj susuyordu. Hasta bakıcı mesleğine has 
bir memnuniyetle ilave etti: 

- Evet, dedi, sabahleyin bekliyoruz. 
Dominik iki kadmdan da müsaade istedi ve ay

rıldı. Koridorda havai mavi boyanmı§ kapıların Ü· 

:zerinde turada burada kırmızı ı§ıklar vardı. Has· 

talardan bazıları zil çalmı§lardı. Günün biraz din· 
lendirdiği öksürükler, ate§ler, uykusuzluklar, hül· 
yalar tekrar ba§lamı§tı• Dominik çıktı ve uzak· 
laıtı. 

xıv 

Mariyan'la Antuvan sonbaharın batında ev
lendiler. Hava tatlı fakat sisli ve kararsızdı. Bun· 
dan istikbal hakkında mana çıkarmanın imkanı 
yoktu. Güne§İn zayıf ıtıkları, bulutlan yırtmak, 
ve biribiı'ftıden tamamiyle ayırmak istiyor fakat 
bunlar gene de hemencecik biribirleriyle kavuşu
veriyorlardı. Düğün, tıbkı diğer bütün düği.inler 
gibi idi. Çan ve org sesleri, beyaz ve soğuk düğün 
çiçekleri, öd ağacı kokuları, kilisede çıtır çıtır ya
nan mumlar ..• Papas her zamanki sözlerini söylÜ• 
yor ve bu sözler, bütün bir kalabalık arasında 
sanki bir lakaydi okyanusunda imi§ gibi kaybolu· 
yordu. 

Davetlilerden Penbe ıapkalı Marise Segre'in 
arkadaılarından biri Yanındaki kadına: 

"- Ben cenaze törenlerini tercih ederim, dedi. 
Hiç olmazsa bunlar daha alaylı olur!" 

Kadın, boğuk bir sesle: 
"- Susun susun I" diye kekeledi. 
Bu kadın hiç §Üphesiz, elbiselerini, sevgilileri

ni, borçlarını düşünüyor, 'Ve her ıeye rağmen, tap 
taze genç kızlara, bu mavi elbiseler içinde kendi
lerinden emin kızlara bakrnaktan kendini alamı
yordu. Bundan sonra nazarlarını genç gelinin üze· 
rinde toplamak ayrıca bir zevkti: Gelin, hayat 
yolunda pupa yelken ilerleyen mesut ve sabırsız• 
hktan titreyen genç kızlara benzemiyordu. Bun· 
lar, asla fırtına yüzü görmemitlerdi. Bilinmiyea 

(Sonu var) 
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Dairelerde barem kanunu 
tatbikatına başlandı 

Güzellikten zarar gelir mi? 
Tabiatm •erdiii pzelliii IÖJl .. kapananm düi\inden bir sün önce 

mek iatediiimi elbette tahmin .. aaçl ...... oluijenli au ile boyattıktan 
derainia. Eskiden, tabii ıüzellii• e- birkaç ... t aoara - Jeai damadm 
hemiyet verilirken, ıelialere duvak talihin• - tekmil aaçlanm birden 
takılacap vakit "çirkinler talihine,, kaybettiiinİ de belki duJmupunuz· 

Milli Küme 
• 

§ampıyonu 

kim olacak? 
dediklerine söre, o türlü p.tliiin dar. d hu .. 
01

-;.:,:- ı:;:;r;ı:.~: 0: ~~~ !;:2 D. Spor _ G. Saray ~ıkmaıından nasıl ~ıkıhr ! 
çoktan ıeçmiıtir. Şimdi aiiael ol· .,.lan dokmaduklan 7erde ekzema, 
mak her kadmm kendi elinde, daha dudak ruju dudaklarda iltihap ya· Ne kadar dikenli olursa olıun, ben \ ıampiyonun ta~n. edilmesine. k~rar 
doiru•u. kendisi ile kuvafüriin, ma·. par, :..:.ıı· pudra bile ciltlerini tahrit 1 1 . beden kar•ılayıp iti ol- verdi ve bunun ıçın gol avara] sıste-

.. b' d _...1!ı.::..::.. ellerin .. - mese e en cep :r • • • ld · t• ada saıı·h ve• .. ik ve nikürun, ır e p ... ıa ... - ~ . . .. k balletmeyı en pra- mıne aıt e e ıs ın -
dedir. Bazı zamanlarda, hekimler eder... d 1 k dugu gıbı go~ere olu olarak telakki teamül bulunmadığını ileri ıürdü. 
de mMsla lüzumauz kıllan diitiir· Bunlardan o ayı, s\izel olma • tik ~uvaffakıyet y Ben her biri pek eski arkada§ım olan 

kl h t .. t n tan •azıeçinİ&• tabiatın •erdiii ka· ederım 1 • h.. t ve 
mek için elektri e ya u roa ıe da....ııa kanaat ediniz, demek ıüphe- . . . ki. Türlriye'nin en mü- bu zatların kanaat erıne urme . • 

ki · ı ·· ll!L ı'tı'ne kantırlar n Bıhyoruz ' . 1 ·ıı· k.. ·yon tay1°ni idn bunu en hakıkı 
ıtı any e auze ıa • .: siz me.teniyetsizlik olur. Her kadm him futbol hareketı o an mı 1 ume tamP1 • ~ r 
Tabiatm haksız olarak yaptııı bı b i ·ı '- · · k. aıampiyonu mev-ı yol olarak telakkı etmekle berabe 

k .. • ıençliiind• e enı ıne .. açın, sonra maçlarının bu sene ı r-- . ba d ·ıı· küme ta-
çimaizliii düzeltme uzere opera da k-diainden kaçanlar olmaıın k b.t i! olmasına rağmen kararı mevsım tın a mı 1 

törlerin ele ite kanıtıklan vardır. - lmak. B h si~. ço ~an 1 ~ Bunun bir kaç se- limatnamesiyle alakadarlara ve efkarı 
Benim söylemek iıtediiim de diye pzel o ıster. undan ma hal~ bellı ol~ ı .. ııt küme pmpiyo- umumiyeye tebliğ edilmiı olan uıul· 

1 h k d .,apmak zur ÇJkıYora& ı bebı var: eve mokı gu··,. ba•ladı. Bı·r den bı'r r'ıcat telakki ettig"im için tas· modern o an er a ınm • _ H ı.!-lerin •aaifeai... O mah· k '" :r :r 
k • t-...1·1· edeni -" eaauu nası ço geç ve.d~ • kayıtlar dolayı- vı'p etmedim. Bene~ bizim elimizde 

ve yaptırma 11 ,..., 
1 m .... zarlara çar• bulıunlarl takım mali ve ı arı . . · · t tb.k 

zelliktir. Bunun - maalesef - a demek hakkınızdır. Vakıa he· . 1 alakadar kulüplerden mühim bir bu vakada gol avaraJ ıııt~mını a ı 
rada aırada zararlan sörülüyor. kimler de o mahzurlara çare an· ~ıy e f tbol federasyoniyle anlat- edebilmek için kifi veaaık ve a~a~_ır 

Bu aararlann en çoiu aaçl~: JOrlar. Bir pn, elbette, çaresini bu· :ı:kl~ düttU. Bunların halli için mevcut değil idiyse bu ~akayı bü~~~ 
Titan kuvafürlerden ıelir. . lacaklardn'· 0 vakte kadar pzel- b 1 k aarfedildikten sonra baş- vuzuhiyle F. t. F. A .yanı beynelmı e 

. . ba kan na uymak için hazır-
Bütün devlet clairelen y~nı rem üml' ud olarak Maliye Ve

hklarma de•am etmektedırler. Bu c e en 1 b • 
ki.Jeti yeni bareme ıöre tayinlerini yapmaia bat amıt r. 

• al ani kan Kırıkkale askeri fabrikalar mu• 
55 liradan 60 lıraya ın ar has;beciıi Fuat Sözer, İstanbul yü-

Oçüncil aınıf müfettitlerden BB. sek mektepler muhasebecisi Rak~~ 
Nizamettin Oremez, Ferit Melen, Onay, lıtanbul liseler m~hase~cısı 
Celal Erçoğlu, Sait Ergin, Suat B.ı· İbrahim Kuadaroğlu, İzmır müsta?· 
§ar, Zeki Kerempe, Hüsnü Bengi, lh- kem mevki muhuebecisi Cevdet B~
&an Baç, Salih Gölet, Fazıl ~~an, vükaycan, deniz filoları muhaaebecı
Te kirdağ defterdarı Cemal Golge, ~i Sami özerdem, merkez muhasebe 
Rize defterdarı Pertev Yücel, Sivaı müdür muavini Madelet GUnsay, 
defterdarı Celil Engin, Maraı defter· Kırklareli defterdarı Abdullah Atuk. 
darı Galip Aktuğ, Denizli defterdarı Kırıehir defterdarı Şerif Özertam. 
Hakkı Ayaıhoğlu, Çankırı defterdarı Konya tahıillt tefi Kadri Gökçel. 

Ziver Benli, Çoruh defterdarı Nuru~· 16 Mradan 20 liraya almanl,,,. 
lah Toker, Giresun defterdarı. Saıt 
Yeldan, tsparta defterdarı Faık Ö~· 
erdem, Erzurum defterdarı Hamıt 
Karı, Eskitehir defterdarı Nusret 
Tuncay, Kastamonu def~~r~a~ı S~dık 
Güven, İzmir tahsilat muduru M~ey· 
yet Ar, Bilecik defterdarı .~v~ı A· 
tay Zonguldak defterdarı Huınu Po
ı ay: Tunceli defterdarı Şük~il. Öme~ 

Zat itleri müdürlUiü memuru Şe
ı if Tokat ve Fehmi Gören. Levuım 
müdürlüğü memurlarından Seniha 
Zeynioğlu ve Hayrettin Sildar, munta 
zam borçlar umum müdürlUiil memur 
larından Nedim Demirel, 

16 liradan 15 liraya alınanlar 

1 ılı aJhk ondüle denıl-
1 
ayı e~bae akalarda da, bu ıene tale- futbol federasyonuna yazıp ondan 

mıt aaç ara a .. .. (!'-ten aarar ıören ba1anlardan ö- ıyan mu ı k d 
d·ı· -Lit" k dar_.. zarar ıoru• ıa 

1 
. k 1 .. terden rıkarılmıı olma· fetva istemek ve bunu yapar en e a-

ı ı v- •• a ~ • · · • zur'" dilemekten baıka çare 7oktur. be erın u up ~ ı ·ı td 
lüne, onlara permanant denild~i~ 

11 
üzünden bir takım ıttıratıızlıklar .likadarlara vaziyetin beyne mı e .. en 

Dümer tahsilat müdür muavını Samı 
Nenekİi, vekalet muhuebe müdürü 
Fehmi Fırat, yedinci kor muhasebe· 
cisi Halim Demirağ, ikinci kor mu· 
haıebecisi Zihni Süral, İstanbul leva
zım amirliği muhaaebeciıi Necati Öz, 
latanbul ünivenitesi muhaeebecisi th 
ND Unal, Ankara levuım amirliği 
muhasebecisi Nuri Saler, hukuk mil
pvir muavini Hamdi Eralp, muhase
bat umum müdürlüğü kontrolörü Ha
lim Tura, bütçe ve malt kontrol ıube
si müdürü Ekrem Şahenk, Fevzi Ma
ğat, Malatya defterdarı M~hi~~in Bal 
kan, Kocaeli defterdarı RUttu Eke. 

latanbul liseler muhaaebeciliii me• 
murlarından Neyir Okyanos. latan• 
bul yükıek mektepler mubuebeciliil 
Yusuf Ziya Mumcu, İstanbul yübek 
mektepler veznedarı Tevfik Unmen. 
dördüncü tümen veznedarı Vasfi O. 
aüpek, altıncı tümen muhuebe kltibl 
Kerim Yiğit, ikinci piyade tümen 
muhasebe kltibi Şefik Yardeın. İstan
bul liseler veznedarı Zeki Tibet, U
nivenite mubuebe kltibi Bedrettlıı 
Türkelay, İstanbul liseler muhuebe 
ciliği kltibi Münir Uslan, lıtaninıl 
sthi mUeııeseler muhasebe kltibi Pu· 
at Sorguç, yedinci tümen muhMebe 
katibi Mustafa Pekuysal, Ankara le
vazım lmirliği muhasebe kltibi Tahir 
Eskiyerli, dokuzuncu Kor muhasebe 
Katibi Mehmet ö.z. 

denberi ıene 0 kadar zarar ıorul· G. A. i ~ 1 kla beklenmiyen neti- sorulduğunu ve gelecek cevaba gore 

mekted'ır. Zar--- en hafifi - be. • ntızam~.ız ı r vde.ld' ll.llatpiyonun tayin edileceğini bildir-
.. - celer muşahede e ı ı. r- ·· kil · di 

kimlik bakımından - aaçlarm bır· , .. _,,,. esir•me kurumunun 1 h iran sonlarında mek pek mum n 1 • 

denb'ıre do··ku··ıu .. vermeaidir. it ~u. ka· '"'ua wv Uzatmıya ım: a;.kstür mucibin- Her hangi bir futbol müıkUlünde 
_ ancak arkası alınan 1 . . d be elmilele yahut rahmetli Huıo 

darla kalsa, takma ıaçla t~lafı et- yardımlara 1 lan maçlar neucesın e yn fı h f 
k m

ibnkiin olur. Halbukı ıaç kı- ce yapı mı§ 0 
• 'la lstanbul' • Mayzel gibi Avrupa'nı meı ur ut • 

me .• h Ankara'dan Demırspor : bak _ bol ilimlerine müracaat edildiği bi • 
...._a ameliyatıam menenJıt aıta· Temmuz 16 dan 31 temmuza kadar dan Galatasaray tak~mları sayı ı . . defa vaki olacak da değildi. 
lıiı yaptıiı arada aıra.~a ititilir. Se- on bet gün zarfında Çocuk Esirgeme mından müsavi geldıler. . . rıncı dı Müsabaka sistemi 
bebi aaçlan Juyıran ,.ükaek harar.et. kurumunun Ankaradaki genel mer • Milli kümenin bu senekı talımatna- Bu yapılma · D · por 
midir yo1ua laarareti haııl eden k . d alakadarlara böyle müsavat kabul edildi ve ilk maçta emın 
lektn.~ mı'dı"r, pek İJI. bilinmezse de kezine mUracaa~ eden 552 haıta çocu me~ın e vasatı·ı·a denilen yani I&· oyuncularından birinin hakeme teca· . k 1 .. d .. ü Mu 

.. h 1 kurumun polikliniğinde muayene ve balınde ~ol . . n iki kulübün vüzU yüzünden maç yarım kaldı ve Tefti§ heyctı a em mu ur .. · 
o haatalıim akıbeti hiç de ayır ı tedavi edilmit ve 1858 ıüt yavrusuna yı~arı müsavıfı.gkeıltmıu··ru~noela öre yapmıt müteakip hafta Ankara'd~ oy~nacak 2mmer Tayşi, dördüncü sınıf mufet
aayılınaz •••• Saç kıYırmanın o kadar ıüt damlasından 1050 kilo pastörize mılli küme ~d x..,, golleri oyun da gayrı muayyen bır tarıhe ta- titlerden Esat Gürsu, Bülent Yazıc~, 

45 liradan 55 liraya alınanlar 

tehlikeli ifler açma• nadir olaa dtae, edilmi• rocuk sütü verilmittir .. Uç ço olduğu maçlarda atmıt o ur... Lutfi Kamu, Bedri Rakunt, İsmaıl 
el-Ltrikli aletin saçlarla birlik :r :r L-h d 0 kl ine takıim ederek elde edile- lik olundu. k' d Akaal, Muhittin Gürün, Mehmet lz-

- kan h .. • .. cuia para yardımı ve çocuk sarayı '" ye 1 e~ . ban isinde daha bü- Futbol federasyonunun bel ı e 
batı yaktıiı, bata ucum etm çesindeki yUzme havuzunda 3.000 ço- c~.k ~rıcı kısmet . g sayılacağı matbuatca bir trajedi haline sokul - men, Afyon varidat müdürü Hikmet 
ıine sebep olduiu daha çoktur. a cuk o .. are-enin eli altında her gün yuk ııe onun pmpı>:on G 1 olan bu basit dayak vakaıının Uyanık, Ankara varidat kontrol me-

,,.....::ı b' arlama • u.a• bl. - d·ı · t• Demırspor ve a a- mut muru Mazhar Tuğ, Sinop defterdarı 
Saçlara ıunuen ve ıç P • yüzme öirenmekte bulunmuı bu ıu- te ıg e ı mlıt ı. .. savi gelince her- tesiriyle vermit ol dutu bu karard.a 

lzmir'de yapdacak 
temsili maçlara haz1rhk 

deail- sulardan bazılarmm bırdea h k• 1 .. 1 yardım tasaray sayı arı mu . da k' e nazaran bı'r rı·cat vardı. Bı- Hikmet Koç, Samaun tahıil tefi Sü-b hli· retle kurum ayır ar e ı ı e d ı n bu he ea ıy ı 
bire parlamalan da baıka ir te gören rocuk sayısı on bet cUnde 5664 kes (Goal average) a ı verı e . - . . n her hangi bir eebeple ik- reyya lrten, Sivas varidat kontro me Ank•r• B6/g~si Futbol AJ•al•l•• 
k :r saba bq vurdu. Likin burada da bır rıncı ın;açı . iki •ntn ya- D\Uru Sabri Arda, Muğla defterdarı d•n .• e... . kul ocula varmııtır . d' D inpor'un mal edılememıı olmaaı ncı O d d f d 

Fazla kıllan diifürm• içın • ç • güçlük bat göster ı... ~ k lmuına mani t,tkil etmezdi ki. inayet B.ufdaycı oğlu, r u e ter a- 1 _ EylQl g39 ayı bqtnda bmir'de 
latulan (asetat dö talliy~) çocuk· yapmıt olduiu 14 musaba aya :ı~~ pçı·· kil ilk maçın yarıda katması bari- rt Abbas Hilmi Özmen, Ordu muhase- fuar münasebetiyle Ankara. lstanbul, 
lar için pek az zehirli olduiu halde, Galatasaray 13 maç yapmııtı.B .1k tun e izalesi mütkül _ mesela iki be müdürü Enver Tüzel, Mardin def· İzmir muhtelit futbol takımlan ara -

__ , L--1 ..... pek MEKTEP KiTAPLARI k.. fibtilrünün ilk maçını etı - c v . H 111 T ıı;.1 B·oa malmü baL 1 ..-lk obnıy .... ann DaAI a • • ~e icap ederken, milleti biribirine dütürecek ve seytr- terdarı a aıçıo• u, 1• - aında yapılacak temıilt mUsa && a· 

ziy•~~~G~k~~ ~~~-·~~ ~a~~~aı .~.~~~~~~~~~~~~~~~ı~k:u~a~ca:k~g~~~d;u~·r~ü~R=ı~~~ı~B;e;~:e~r~li~,~Ç~o~r~u;m~4~d~t;e~r~-~n:nw~~~u~l~~~ı:ar~~=·~·~7~•~-~t·~~~-~ ta.•1r • Jl• ~~ ·-·-~ - - ··· ,.._ • l[I f! m mt ,,. .. mir m • , 
de can s a .. ,., u e ;~ m Çocuk E..irgeme Kurumuna mu··sabakaya gelmemi• ve ıerkeılik vakasında hakemin yaralan.- defterdarı Salim Seçkin, İçel tahsilit mayıs stadyomunun antrenman saba· 

:r • • ş h ld 11nda batlanacaktır. J:>azılannm aonradua kan..r 7ap- vermenizi kurum eaygı ile eli- mağltlp addedilmiıti. ma11ndan ileri gelmışıtı. u a e ı- ıefi Seyfettin Kocakanat, Kayseri 
maudır. ler. Bundan dolayı da sahada filen kinci maç pek ala oynanabilirdi. Bu varidat kontrol memuru Server Tilin· 2 - . Antrenmanlara her hafta pa-

L 1 '---'-- '--- d ı · başladıg"ı yere k t · ·d t k t 1 ıartesı, '""'r!lllmba, cuma günleri saat Sadece cnnuız a, _.,._._ -.-· mağlup olanların aldıiı bir sayıdan a yapı mayınca lf er an, ımır varı a on ro memuru ~ r-

nlmaımdan bile cilt üzerinde aca • da mahrum olmuıtu. Bu cihetlerin döndü: birinci maç yarım kaldığın - İamail Fikri Tiske, İzmir varidat mü· 17 de devam olunacaktır. 
,.ip lekeler kaldıfı olur. pek ehemiyeti yoktu. Lakin b;• hilk· dan oynamamıı sayıldı. İkinci ise biç dürü Talat Tekeli, Kastamonu muha· 3 - Antrenmanlara gelecek ıpor-

Padralann içeriaiae basan renk. BUGON !\ men mağlup olduğu maç içir. Gala· oynanmadı. sebe müdürü Halil Cankır, Bitlis def- cuların forma hariç olmak üzere di· 
li tozlar kanfıl'• Bunlara dikkat e- tasaray zimmetine gol kaydedilecek Şimdi ne olacak? terdarı Sıtkı Göker, Bolu varidat mil ğer ıpor levuımını birlikte getir-
dilme• de herhansi bir sebeple d.. U l US SiaelnlSlnlll miydi? Bundan evel milmaıil bir hl- Bence it basittir. Bir ııra ricatler- dürü Azmi Arıkut, M. Kemalpap meleri lazımdır. 
rinin arasına sinrlene ıirdikleri diıedc bizim futbol federuyonunun le dolu olan bu iti düzeltmek için en Malmüdürü Sami Sunar, Bursa tahıi- 4 - Bu antrenmanlara qapcla ad-
yerde a4eta dö.,,,.. lekeleri bırakır- 3 film birden bükmen galip geleni üç gol atmıı doğru yol bir ricat daha yaparak bil· l&t tefi İzzet Tokyay, Trabzon mu - ları yuılı sporcuların gönderilmeled 
lar. l saydığı vesaikin tetkikinden anlatıl- tün bu ricatlerin hatladığı ilk nokta- huebe müdürü Rasim Bengidal, Ur- kulüplerin sayın bqkanlanndan ebe-

Manikür '(e pedikür pek dikkat· 1 - KIRAL ÇE MARI dı. Lakin burada mevzubahiı olan ku- ya dönmek yani milli küme talimat- fa defterdarı Fuıl Orhun, millt Em- miyetle rica olunur. 
le yapılmayıp da deriain içeriaine P'rederic llaroh • Katherine lüp TtJÜlabadaka Galatuaray'a bük • namesinde alikadarlara tatbiki v&de- lik müdür muavinlerinden Muzaffer Ankara Gücü: Natık, Enver, Ab-
mlkroPlar ıirene çıban tehlikeai o- Hepburn men galip gelmit olan Betiktat deiil- dilen (gol avaraj) sistemini tekrar e- Akbıyık, Millt Emllk kontrolörle· dul, Hamdi, Ali Rıza. 
Jar. Bilhaaaa manikürde, mikroplar di. Gol vuatiıini tayin etmek istiyen- le alarak iıi açıkça F. t. F. A. ya ya- rinden İzzet Tekin, Levazım müdür Deminpor: Hilmi, Gui, levket. 
tırnakların etrafında aokta nokta 2 - SiLAH KANUNU lec böyle nazari olarak galibe Uç g~l zıp gelecek cevaba uymaktır. muavini Kadri Bumin, merkez muha· Şemai, Orhan, Arif, Orhan, Zeki.. 
küçük çıbanlar haul ederler ... Tır • kaydedildiği zaman bu gollerin mağ· rebeci muavini Saip Sunay, merkez Gençler Birlifinden: Hasan, Ali. 
nalı ciliamı silmek için kull..W.. Georee O'brien lup takımın .zimmetine de kaydedihp Böyle olmaz da tekrar müsabaka muhasebe veznedarı Abdurrahman E- Gazi Lisesinden : Nusret, Keır:. 
aaetoa, tırnaklan ıntetir, tırnak 3 - RENKLi YENi MIKI edilmiyeceğini kestiremediler. sistemine bat vurursak burada izahı- ren, muhasebat umum müdürlüğü mil Bu sporculardan hilen Anbra'da 
tabaka tabaka dökülür, 7ahut aç• Seans saatleri 
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•
30 

• 
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45 

• S.30 _ Futbol federasyonu bu kör düğüm nı faydalı bulmadığım haldı manza- dür muavinlerinden Niyui Özak, ve bulunmıyan ve yahut muhtelif ıe~ı>-
lan kırılarak diifer. meaeleyi kesip atmak için futbol mil- ralar arzeden bir takım millihaza ve Rifat Gillçür ve Oıman Nuri Sözge, lerle bu antrenmanlara ittirlk eder.i-

Saçlan boyamak için kullanılan 6•45 - gece saat 9 ela tehasaıslarından mürekkep bir komiı- itirazların ıpor hayasını tekrar "o • muhasebat umum müdürlüiil emrin- yecekler varsa yerlerine diterleri ıe-
oluijeali ıuyun aaçları naul .. rtlet- Kıraliçe Mari, Yeni Miki, Jurnal yon tetkil etti. Bu komisyon iti in- kutmuından bihakkın korkarım. de Raif lllez, latanbul komutanlığı çilmek üzere keyfiyetin en seri vası· 
tin:litini, tellerini naad lurdıimı Tel: 2ll3 celedikten aonra takımları bir latan- muhuebecisi Memduh Çetingöz, al· ta ile ajanlığa bildirilmesi rica olu· 
berk• bilir ••• Kamı evlendirea bir bul'da bir de Ankara'da çarpııtırarak B. FELEK tıncı kor mubuebeciıi Ali Riza Gür- nur. (Telefon numarası: 3262) 

itetimize yardım olıun diye yiyecek

MAYi SU 
ler ve büyük miktarda su yUklenmiı 
bir deve verdiler. 

Görenler bizi çölün hakiki soypn
cuları sanırdı~ ıillhlar, elbiseler, teç· 
hizatın en küçük teferruatına kadar, 
akAyan hiç bir nokta yoktu. 

Hank'la Buddi mükemmel tebdil 
kıyafetleriyle, zayıf ve yağız beniz 

Tuaregler kaçmaya te,ebbüı ettiler, leriyle, muhteıem birer Tuareg ol • 
fakat üzerlerine aç kurtlar ıibi atı- muılardı. 

Yasan: ltla;or WREN 
Eveli, Tuareg kampını keıfe çık

bk. 

======-80-

Tam bir emniyet içinde oldukları· 
nı sanarak, hını.zlar ateı yakmıılar, 
ve yalnız develeri mubaf ua için iki 
üç adamı ayakta bırakarak yatmıılar
dı. Bu adamlar da nöbetciden ziyade 
çoban kimselerdi. Köylülerin muıaf
f er çetelere taarrus etmediklerini 
soyliyelim. 

Planımız basitti 
Azigigli yiiitletden altı kadarı u

yuklayan nöbetçileri haklıyacaktılu; 
Azigig'in sahip olduiu bütün siWı
lar çadırların üzerine bopltılacaktı. 
Sığınmak ve müdafaa tertibatı al· 

mak üzere bendeie kopcak olan Ta· 
aregler, daha binlerce askeri muhare
be meydanına davet için bora.zan ça
lan bir boruancı ile birlikte ünifor
malı f ranaız ordusunu kartılarında 

bu lacaktılar. 
Çölde kendilerini müdafaa etmeye 

alııık olan köylülerin mükemmel ha· 
reket etmit olduklarını söylemeliyim. 
Biz onlara cesaret vermiıtik. Müthiı 
bir aalvo atefi açtıktaa aonra zebuıl
ler gibi aldırdılar, ve bi.z kayalar ar· 
dından ortaya çıkınca dehlete düpn 

lan köylüler tarafından kuptıldılar. Tuareg oyunu oynamaktan çocuk 
Kısa fakat çılgınca bir demir, ateı. gibi seviniyorlardı. 
haykırıt anından aonra Azigigliler Bu çöl ülkesinin usulüne göre gi
ırıi kinlerini tatmin ettiler. Tama- yinmeye çarçabuk ahıtık. İki caketi: 
men partiyi kaybeden, pıkına dönen urd ve cübbeyi, celabiya denen pal· 
Tuaregler ortadan kayboldular... toyu, Sival dene plvarı, akellerin 

Elimize canlı olarak düıen bazıla- tuttuiu kefyeleri uıulü dairesinde 
rı, zalimliklerinin acısını çıkartmayı yerleıtirdik. 
il.zerlerine alan galiplere tikar oldu- Mavi peçeler biru can ııkıcı idi. 
lar. Bu zalimane hareketlerin önünü Ona da oldukça çabuk alııtık. 
almaya beyhude yere çalııtık. Çok u· Bu peçelerin, evelce beyu ırktan 
zun zaman dayak yemiı köpek bu ıe- olan Tuareglerin, renklerini güneı 
fer ayaldanmıı. efendisini ,ıırıyor · yanmasından korumak istedikleri a-
du. sırlardan kalına mı olduğunu, yahut 

Digbi, öiünerek: sadece kumun ciğerlere dolmasına 
- Boruancı harbı kazandır diye mani olmak için mi, yoka, esrar içln-

hay~rdı. de görünmek istediklerinden ve bu 
Bizim için, bu kanlı döiiltUn en a· maske onlara daha kolaylıkla dUt

çık tarafı ıu oldu ki, Azigig'e veda manlann nesaretinden korunmak im
ederken mükemmel bir hecine malik- kinını verdiii için mi kullanıldılını 
tik, ve minnetdar köyün kadınları bilmiyorum. 
tarafından bizim için yık.anmıf Tua- Ne de olsa, bu peçelerin çölde rils· 
reg elbiseleri giyinmlttik. glrın kaldırdıiı tozlardan, ve gilnet 

Delikanlılar da bize bir ihamda lıtıklarımn kunıtarın beyulıtı U.ze
bulunmak istediler. Bize bir kılavuz rindeld kuvetU akislerinden psleri 
verdiler. Cenup • prkl iıtikametinde konunak için fayduı filphe ıötUr· 
1* llllıaka kl1' dotru yol alırken ma- mu. Bunu J.alnaa TuareiJerin kul • 

landıklarını müphede etmek garip -
tir. 

Develerimiz ıu ile dolu zemıemiye· 
ler, köylülerin hubu.z (yerlilerin ek
meli) ve yağla solandan mürekkep 
kırmızı biberli aıida dedikleri müt -
hiı tı.murla doldurmuı oldukları ca
afa denilen deri heibeler taııyorlar
dı. 

Faala olan deveye samanla dolu ko
caman küfeler ve ıu ile dolu kırbalar 
yilklenmiıti. 
Aıkert ıemerlerimizi arap ıemerle

riyle detiınıit olduğumuz için tama
men "yerli"yi andırıyorduk; hakikat· 
te bizde avrupalı olarak tüfeklerimiz
le, Digbi'nin boruıundan batka bir 
teY ıtal.ı:wnuıtı. Şurasını da kavdet -
meliyiz ki haçlıların sillhlarından ay· 
nen kopya edilmiı olan ağır kılıçlar, 
eskı samanın mıarakları artık mevcut 
değildir. Bugün, Tuaregler son mo
del tüfeklere maliktirler. Mahalll 
renkten fazlaca mahrum olan Digbi'· 
nin faydalı borusu saklandı. 

Hareketimizden evel, kbyiln sakin
leri, bize ikram etmek ve ayni zaman
da ahçılık sanatlarını göstermek ar • 
.zusiyle, bir diffa (yemekli eğlenti) 
tertip ettiler. Ekmek, havuç ve yu -
murta halitası olan f.atta ve güzel bir 
kusfuı'la bbe s4rafet çektiler. 

sordum. 
Bir itmizarla: 
- Kuvetli r Deiil mi? cevabını ver

di. 
K'\b:t olduiu kadar maharetle par

D)&klariyle yemeye çalıtan Buddi: 
- Burada bir müddet daha kalır

sak, kabilenin büyük etlencesi ola
cağız, dedi. Her halde ,eybleri ve e
mirleri k.aıdetmek iıtiyen Hank ilive 
etti: 

- Evet, Şakerler ve emUler gibi. 
Buddi: 
- Bir haremimiz eksik, dedi. 
Uzakta oturup efendilerini gıbtay

la seyreden kadınlara bakarak: 

- Ya kızlar ziyafete neden celmi
yorlar? diye ıordu. 
Kardeıim: 

- Suı 1 dedi. Kadınlara dikkat et
me. Bu hususta müıUlmanlar arasın· 
da tam bir ketumiyet prttır. 

Buddi tasvip etti: 
- Hakkın oldufu muhakkak, pat • 

ron, ama orada bir hıristiyan kın gi· 
bi bana göz eden bir küçük var. Fa
kat araplarla maraza çıkarmayalım. 

Ve derinden bir iç çekti. 

Fasıl Vll 
lemailil• 

İçecek olarak, reiı bodrumundan 
(yani yataiının altından demek iıti
yorum) bir Jaıbi deıtisi getirdi. Bu 
bir haftadan beri tahammur eden pal· "Tuarel"' o'-1 ldan IODI'& bqı • 
miye prabıydı. mıaa pleıı ... nı.ı. bl)'Gk Wr cilt 

Hank'a ba iskfyi nua1 bulclupaua clo1charulQUk. 

Azigig'de (Fransız sudanı) bqlı • 
yan bu seyahat içimizden bir ikiıi i
çin ancak İngiliz Nigerya'sında Ka
no'da sona erdi. 

Bu belki, aahranın göbefinde avru· 
palılu tarafından yapılmıt seyahat· 
lerin en uzunu, en mütkUlU oldu. BU· 
yük bir kervan huırlamadan çölU ti· 
malden cenuba geçmiye muvaffak ol· 

muı pek az kipf vardır. 

Elimizden geldiii müddetçe cenup 
prkiye gidiyorduk; bqka tilrHl yap
mak mümkün olmayınca pmal prki· 
ye gidiyorduk, hele, Ayir'in timalin· 
de ellerine esir düıtüiümil.z Tuareg· 
ter bizi Fu'ın hududunda bulunan 
memleketlerine kadar göttlrdUkleri 

zaman. 
Bütün bir sene, El Halili'den 

(Tomboktu'dan 200 kilometre mesa -
fede) Agaden'e (Çad gölünden ayni 
mesafede) ve oradan Bilma!ya (500 

kilometre daha timalde) hemen tam 
bir daire resmettik. 

Buan, suıu.zluk ve açlık bi.zl ker
vanlan takibe mecbur ediyordu. U
mumiyetle, talihin prip bir cilvesi o
larak. bu kervanlar bizim takibetmek 
istedifimi.zin tam ten iıtibmetind• 
gidiyorlardı, fakat ya on1an takib 

etmek, yahut da &imek lbım pliyo -
du. 
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.................................................... I 
Dost Elen 

1 milletinin 1 
Melaksas rejimi 
dört yaşına baslı 

4 Aguslos ıenlikleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

Sokakların, meydanların mağazala
rın tezyinatı çok artistik ve çok par
laktır. 

fJt tıı'RQ!Ltf: 
---~·-·-] 

1 bayramı 1 .................................................... 
Atina'ya ziyaretçi ahını 

Eyaletlerden ve yabancı memleket
lerden gelen bir çok ziyaretçiler, esa
sen canlı bir halde bulunan payitah
tın sokaklarına, şataretleri ve mem
nuniyetleri ve Girid'in diğer adaların 
makedonyanın garbi Trakya'nın ve 
Epirin muhtelif ve pitore elbiseleri 
ile ayrı bir canlılık ilave etmektedir. 

lSMET
INON U Üç yıllık başarıların ana hatları 

B ugün, komşu ve dost mem
leketi kısa zaman içinde 

çok inkişaf ettirmiş ve yükseltmiş 
olan bir inkılabın üçüncü yıldönü
münü, Yunanistan, haklı bir heye
can ve sevinçle kutlamaktadır. 

4 ağustos 1936 dan önce Elen mil
letinin, müstakar ve idealist bir re
jimden mahrum oluşu yüzünden ne 
hazin ıstıraplar içinde kıvranmış 
olduğunu uzun boylu anlatmaya 
hacet yoktur. Yakın senelerin ha
diseleri, hafızalarda hatırasını tap 
taze yaşatmaktadır. 
Komşu memleket, idari bir inkı

laba ve otoriter bir rejime kavuşa
lı ancak üç sene olmuştur. Bu ka
dar kısa bir zaman bir milletin ta
rihi bakımından ancak bir an sayı
labilir. İşte bu an zarfında Yuna
nistan'ın bugünkü hükümet reisi 
B. Metaksas ve onun büyük bir ti
tizlikle seçmiş olduğu mesai arka
daşları, hüsnüniyet ve vatanperver
liğin, dikenlerınden temizlenmiş 

bir siyaset sahasında, neler yapma
ya muktedir olduğunu fazlasiyle 
ispat etmişlerdir. 

Komşularımızın saadetini ne ka
dar candan paylaştığımızı tebarüz 
ettirmek lüzumsuzdur. Mukaddera
tın birlikte ve kardeş hayatı yaşa
mak emriyle lıiribirinin kucagına 
atmış olduğu iki memleketten her 
birinin kuveti ve zaafı, diğerinin 
kuvet ve zaafı demek olduğunu ha
diseler ispat etmiştir. 

Bugün Elen milleti tam bir sü
kun ve istikrar içinde milli kalkın
ma yolunda hızla ilerliyorsa bunu 
hiç şüphesiz it Metaksas'ın kurdu
ğu disiplin ve icraat rejimine borç
ludur. 

General Metaksas'ın üç yıl önce 
iktidar mevkine geldiği gündenberi 
dost memlekette başarmış olduğu 
işleri bir makalenin çerçevesi içine 
sığdırmak müşküldür. Bununla be
raber biz bu başarıların ana hatla
rını olsun kısaca çizmeye gayret e
deceğiz. 

Milli Müdafaa 
Yeni rejim her şeyden evel, mem

leketin emniyetini ancak sağlam ve 
disiplinli bir orduya istinat etmek
le mümkün olacağını göz önünde 
ytutarak, parti mücadelelerinin su
baylar arasında da fena neticelerini 
göstermesi yüzünden bir :zamanlar 
oldukça zayıflamış olan Elen ordu
sunu kısa zaman içinde yeniden 
tensik etmiş, askeri işlerde tam bir 
disiplin ve çalışına havası yaratmış, 
bu orduyu en modern silahlar ve 
vasıtalarla teçhiz için hiç bir feda
karlıktan geri durmamıştır. Bugün 
yunan milleti kuvetli ve emniyet e
dilir bir orduya sahip bulunuyorsa 
bunu, kıymetli bir idare adamı ol
duğu kadar çekirdekten bir asker 
olan general Metaksas'ın dikkat ve 
itinasına borçludur. 

Milli müdafaa sahasına üç sene i
çinde milli hükümetin ayırdığı tah
sisat 9 buçuk milyar drahmiyi bul
muştur. Donanmaya yeni iki muh
rip ilave edilmiş, Skarmanga ter
sanesinin küşad resmi yapılmıı, ha
vaya karşı pasif müdafaa organize 
edilmiştir. 

Ziraat ve endüstri 
Metaksas bükümeti, memleketin 

iki hayat kaynağı olan ziraatla en· 
düstriyi gerektiği ehemiyetle ele 
almış ve bu sahalarda bütün kuve
tiyle çalışmıştır. Zirai borçlar ha • 
fifletilmiş, ekilen toprak miktarı 
üçte bir nispette arttırılmış, hay
vancılık % 38 nispetinde inkişaf 
l·aydetmiş. bilhassa buğday istihsa
lındeki tezayüt % 60 ı bulmuştur. 
Pamuk zeriyatındaki inkişaf da 
dikkate şayandır. 

Endüstri sahasında 1936 da 11 
milyar 840 milyonu bulan istihsal 
1938 de 14 milyar 500 milyona yük
selmiştir. İki sene içinde yeniden 
348 endüstri teşebbüsu faaliyete 
geçmiştir. 

Dış ticaret ve ticaret filosu 

4 agustos 136 dan 3 agustos l 938 
e kadar iki sene içinde dış ticaret 
s1hasıftda ihracatın idhalata nispe
ti o/r 61,68 den % 68,74 e yüksel
miştir. 

Bu artış. ayni müddet esnasında 
iclhalatın yükselmesine rağmen ol
n.uştur. Bu sayede dış ticaret mu
vazenesindeki açık 1938 de bir sene 
eıreline nazaran 1.037 milyon drah
mi miktarında azalmıştır. 

Hükümetin memleket için büyük 
bir varidat menbaı olan zengin de
niz ticaret filosunu inkişaf ettir-

Bugünkü Yunanistan tam bir 
sükun ve istikrar içinde milli 
kalkınma yolunda ilerleyişini 
Metaksas' ın kurduğu disiplin 
ve icraat rejimine borçludur. 

Bu akşam, milli gençlik teşkilatı -
na mensup kız, erkek kırk bin falan
jist başvekil general Metaksas'ın ö
nünde bir geçit resmi yapmıştır. 

Gazeteler, patron, amele, işçi zirai 
ve edebi bütün teşekkülleri milli hü
kümete bağlılığını ve vücuda getirdi
ği eserden dolayı minnettarlığını bil
diren beyannamelerini neşreylemek. 
tedir. 

Hava kuvetlerine iane 
Birçok mağazalar, büyük yıldö

nümünü daha iyi kutlamak için, ten-• 
zilatlı satışlar yapmaktadır. 

w p:est 'QfCJ c fİf111!e 
> 

Jl ıslapha Kem~[ 

Bu yıldönümü münasebetiyle, Baş
vekile havacılık filosunun takviyesi 
için birçok ianeler verilmiştir. 

Gazeteler, 4 ağustos 1936 tarihin -
denberi Yunanistan'ın kaydettiği re
fahın bilançosunu yaparak, bu şenlik
lerin ancak bir merhale teşkil ettiği
ni ve bunu müteakip, muvaffakiyetle
rini her tarafta göstermiş olan 4 a -
ğustos rejimi çevresinde kalkınma i
şine daha canlı bir surette devam o
lunacağını tebarüz ettirmektedir. 

ltalyan gazetelerinin neşriyatl 

Bir inkılabın zaferi 

Figaro gazetesinin Türkiye 
İçin neşrettiği ilave 

B. Metahsas Anhara'ya 1(elcli~i bir sırada "Ulus" u tetkik ederken 

Belgrad, 3 a.a. - Yunanistan'da 
yapılacak olan 4 ağustos şenlikleri 

münasebetiyle bütün italyan gazete· 
leri, Metaksas hükümetinin Yunanis
tan'ın iktısadi kültürel ve sosyal ba
kımdan kalkınması ve memlekete va
ziyetin normalleştirilmesi sahasında
ki icraatına uzun makaleler tahsis et
rnişlerdir. 

Bu ilôvede Fransız dostlarımızın yurdumu% 

hakkında çok sitayişkôr yazı ları vardır mek maksadiyle almış olduğu ted
birler sayesinde bir sene zarfında 
200 bin tonluk 18 yeni gemi ticaret 
filosuna eklenmiştir. Yabancı mem
leketlere bir çok yeni sefer servis
leri ihdas edilmiş, liman tesisatı as
rileştirilmiştir. 

Maliye 

Hükümetin takip ettiği mali si
yaset muvaffak semerelerini ver -
mektc gecikmemiıtir. 

569,6 milyon drahmilik: bir açık 
vereceği talunln edileretr ıuızıı ıdn-
mış olan 1937 • 1938 bütçesi, arada 
masrafların arttırılmış olmasına 
rağmen ancak 85 milyon gibi ehe
miyetsiz bir açıkla kapanmıştır. 

Gene hazırlandığı zaman 596 mil
yonluk bir açık vereceği tahmin e
dilen 1938 - 1939 bütçesi, varidatın 
artışı yüzünden ancak 150 milyon 
kadar bir açıkla kapanmıştır. 

Nafıa 

Nafıa işleri için hükümet on se
nelik geniş bir planın tatbikine ko
yulmuştur. Bu plan mucibince üç 
sene içinde 1.853 kilometrelik yeni 
yol inşa edilmiş, 273.000 strem top
rak ekilir hale getirilmiş, 1 milyon 
strem arazi su basmalarına karşı 
himaye edilmiş ve 470 ·bin strem 
toprağın sulanma şebekesi tamam
lanmıştır. Yalnız 1938 - 39 da yeni 
yolların inşasına 558.296.67 5 drah
mi sarfedilmiştir. 

Sıhat ve içtimai yardım 

Yeni hükümet yoksullara yardım 
için her sene 500 milyonluk bir tah
sisat ayırmaktadır. Hastahanelere 
4.320 yatak ilave edilmiş, ılk sene 
içinde göçmenler için yeniden 2.500 
mesken inşa edilmiştir. Çocuk esir
geme kurumuna senede 100 milyon
luk bir tahsisat verilmektedir. 

Memlekette sari hastalıklarla mü
cadele hususunda büyük gayretler 
sarfedilmiş, sıhi kontrol teşkilatı 
genişletilmiştir. 

Diğer işler 
Endüstri işçilerinin terfihi ve is

tikrara kavuşmaları için kollektif 
mukaveleler usulü ihdas edilmiş ve 
bu suretle 385 bin işçi ile 34 bin me
murun ücretleri arttırılmış, sekiz 
satlik iş günü kanununun sahası ge
nişletilmiş, iş ihtilaflarında tatl,,ik 
edilen mecburi hakem usulünden 
büyük faydalar görülmüştür. 1936 
da 135.000 olan işsizlerin miktarı a
lınan bu tedbirler sayesinde 1939 
nisanında 15.000 e inmiştir. Kurnl
muş olan içtimai sigorta enstitiısü 
şimdiden 315.000 işçi ve memurla 
bunların aileleri efradından 409.000 
kişiyi sigorta etmiştir. 

Matbuat için yeni bir kanun ya
pılmış ve neşriyat işleri bir teşki
lata raptedilmiş, matbuat mensup
larının hakları emniyet altına alın
mıştır. 

Turizmin inkişafına verilen cid
di ehemiyet ve bu yolda sarfedilen 
gayretler tesirini göstermekte ge
cikmemiş, memlekete gelen turist
lerin ve bunların memlekette bırak
tıkları servetin miktarı seneden se-

neye süratli bir inkişaf göstermiş
tir. 

Adliye işlerinin daha süratle yü
rümesi temin edilmiş, zehir müpte
laları ile suçlu çocuklar için husu
si müesseseler vücuda getirildiği 

gibi, hapisaneden çıkanlara yardım 
ve himaye için cemiyetler de ku -

Gene bu müııasebetle gazeteler. 
Yunanistan ile Yugoslavya arasında 
mevcut olan dostluk rabıtalarından 
bahsetmektedirler. 

Fransa'nın en ağır başlı ve muteber gazetelerinden biri olan LE Fi· 
GARO JO temmuz tarihli nüshasında 10 sayfalık büyük bir Türkiye 
ilaveai çıkardığını telgraf haberi olarak neşretmiştik. Türk devlet 
adamlariyle muharrir/erinin yeni Türkiye'nin muhtelif cephelerini 
izah eden olgun ya.zıları yanında, bu ilavede, fransız dostlarımızın 

da memleketimiz hakkında çok sitayişkar yazıları yer almıştır. Bun
lar arasında PA UL MOUSSET tarafından yazılan bir makalenin 
tercemesini karilerimize takdim ediyoruz: 

rulmuştur. 1 
Maarif sahasında yeniden 3.286 

mualim tayini suretiyle ilk tahsi
lin teşmili cihetine gidilirken bir 

6~.?ı~'kn odr~M~6 ııtı~kitFffi!irrış/·n!. 

Dün gece bir ~ok 
zelzeleler oldu 
tskışenır cıe utak 

bazı hasarlar var 
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niversiteye vaki olan tehacümun ö
nüne geçilmek üzere giriş imtihan
ları daha sıkı bir hale konulmuş -
tur. 

Hükümet güzel sanatlarla edebi
yata da hususi bir itina göstermiş, 
edebi eserlerin yazılışını teşvik i
çin tedbirler aldığı gibi güzel sa
natlar sahasında mükafatlar ihdas 
etmiş, yeni tiyatro heyetleri kur
muş, biri Selanik'te diğeri Atina'
da iki büyük açık hava tiyatrosu
nun inşasına girişmiş, musikiyi ve 
orkestraları inkişaf ettirmek için 
ehemiyetli tahsisat ayırmıştır. Ma
arif nezaretinde tesis edilmiş olan 
güzel sanatlar ve edebiyat umum 
müdürlüğünün bu hususta büyük 
faydaları dokunmuştur. 

İstanbul, 3 a.a. - Kandilli rasat
hanesinden bildirilmiştir: 

idare edilmiş müzakerelerle fasıla- o zamana kadar ancak izafi surette 
lanmış dört senelik çetin bir mücade dahil olduğu Avrupa çerçevesi içine 
le mutlak bir istiklalle neticelenmiş- sokmak; milli gururun makul bir su
ti. Türkiye muzafferdi. Fakat yor- rette arttırılması; yabancı tahakkü
gundu da. Eski müttefikleri bitap bir müne paydos; aynı medeniyet çerçe • 
halde idiler. Sovyetler Birliği müs- vesi ve yeni bir içtimai strüktür için
tesna, gerçek muzaharetlerden mah- de bütün bir milletin tevhit edilmesi. 
rumdu. Bazılarının iddia etmekten Kısaca: yıkılmış rejimin eserini -
çekinmedikleri gibi, az çok sovyetle- daha doğrusu bu eserin harabesini -
rin himayesi altına düşmiyecek miy- kökünden yıkmak, harabeleri tesviye 
di? etmek ve bir milleti yeniden doğur-

Bugün saat 14 ü 33 dakika 13 sani
ye geçe şiddetli bir zelzele kaydedil
miştir. Merkez üstü rasathaneden 125 
kilometre mesafede tahmin edilen bu 
zelzelenin de merkezi birkaç günden
beri faaliyette bulunan mıntakaya te
sadüf etmektedir ve geçen sarsıntılar
dan daha kuvetlidir. 

**. 

Hiç bir tahmin bunun kadar yanlış mak. lcrası söylemesinden çok daha 
çıkmamıştır. Türkiye'nin mukaddera- güç bir iş. 
tını sevk ve idare eden otoriter, te-- Çünkü bu işi muvaffakiyetle gör
rakkici ve cüretli rejime, Türkiye'yi, mek demek, ananeleri, adetleri ve iti
ittifakı başka devltelerce aranan dev- yatları altüst etmek demekti. Bunlar 
letler sırasına çıkarmak için on altı kabli olarak ıslahata muhalif bir dine 
yıldan az zaman kafi geldi. bağlı olduğu için ilgası o nisbette 

Ankara, 3 a.a. - Bugün saat 14,10 
da hafif bir hareketiarz hissedilmiı
tir. 

Görüldüğü gibi, üç sene zarfın
da tahakkuk ettirilmiş olan bu ka
dar iş, bir rejim için büyük bir if
tihar ve şeref vesilesidir. Metak
sas hükümetinin, bu muvaffakiyet
li yolunda, Elen milletine daha pek 
çok hizmetleri dokunacağından hiç 
şüphe etmiyoruz. 

Tayinler 
1 Nüfus umum müdürlüğü şube mü

dürlerinden B. Akif İşcan almakta 
olduğu yetmiş lira maaşla Hatay vali 
muavinliğine, Silifke kaymakamı Va
sıf Gerger nüfus umum müdürlüğü 
şube müdürlüğüne, Emniyet umum 
müdürlüğü emniyet amirlerinden Sa
lih Tanyeri Hatay hukuk işleri mü -
dürlüğüne, münhal bulunan 100 lira 
maaşlı Maliye vekaleti hukuk müşa -
virliğine İzmir avukatlarından B. Sü
leyman Faik Özkan, 80 lira maaşlı 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti güm -
rükler umum müdürlüğü tarife şubesi 
birinci müdürlüğüne 70 lira maaşlı 
ikinci sınıf müfettişlerden Pertev Du 
ru, 90 lira aylıklı İskenderun güm -
rükleri başmüdürlüğüne Gümrük ve 
İnhisarlar vekaleti baş müfettişi B. 
Abdulah Bahtoğlu, Hatay posta tel -
graf telefon müdürlüğüne bu idare -
nin eski baş müfettişlerinden B. Be • 
sim Tecer 70 lira maaşla tayin edil
mişlerdir. 

, 
Türkkuıu kamplanndaki 

talebelerin imtihanlan 
Bütünlemiye kalmış olan talebeden 

Iürkkuşu kamplarında çalışmakta o· 
!anlar, bütünleme imtihanlarının ya
pıldığı zamanda mekteplerde buluna-

••• 
İnegöl, 3 a.a. - Bugün gene 14,30 

da burada 25 saniye devam eden ol
dukça şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Zarar yoktur. 

••• 
Kütahya, 3 a.a. - Bugün burada 

saat 14,32 de 15 saniye devam eden ve 
halkı heyecana düşüren bir yer sar -
sıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. 

••• 
Uşak, 3 a.a. - Saat 14,30 da biri ha

fif ,diğtri devamlı olmak üzere şark
tan garba doğru iki hared:etiarz ol
muştur. Zayiat yr,ktur. 

••• 
Eskişehir, 3 a.a. - İki gündür sık 

sık fakat hafif olarak vuku bulan 
zelzele bugün 14,30 da şarktan garbe 
ve çok şiddetli surette tekerrür etmiş 
ve 6 saniye sürmüştür. Birçok evlerin 
bacaları yıkılmış, halkevi binasının 
muhtelif yerleri çatlamıştır. 

• * * 
Sinop, 3 a.a. - Bugün saat 14 de 

başlıyan ve bir saat devam eden tufa
nasa yağmurlar her tarafta seller hu
sule getirerek bütün mezruatına mü -
him miktarda zarar vermiştir. Sokak
ları su basmış bu yüzden caddelerde 
saatlarca münakalat durmuştur. Nü -
fusça zayiat yoktur. 

İzmir' de bir cinayet oldu 
İzmir, 3 (Telefonla) - Şehrimizde 

Zeytinlik sokağında Fatmanın evinde 
kadın yüzünden biribirine giren altı 
kişiden Şerif namındaki şahıs bıçakla 
öldürülmüştür. 

01ıyacaklarından bu gibilerin engelle
rt dikkate alınarak engel imtihanla
rının mekteplerine geldikleri zaman 
yapılması Maarif Vekaletince karar· 
ıaştırılmıştır. 

Çünkü Ankara, Moskova'nın tabii- güç şeylerdi. Bir milletin psikolojisi
yeti altına girmek şöyle dursun, çar- ne değil, köhnemiş müesseselere mü
çabuk komşusiyle müsavi §artlar al • cadele açmak mevzuubahisti. Mücade
tında muahede aktetmiye muvaffak le açıldı ve kazanıldı. Ve belki netice
oldu. Yunanistan'la münasebetleri leri yenilmiş güçlüklerle kıyaslıya
sağlamlaştı. Sonra, seneler geçtikçe, rak, türkler kendi Üzerlerinde kazan
Irak'la anlaşma, Balkan anlaşması, mış oldukları zaferlere, enternasyonal 
şark paktı, unutulmaz Montreux kon- sahada müzakerelerin muvaffakiyetle 
gresi, Boğazlara hakimiyetin yeniden idaresinden doğmuş olan muvaffaki
elde edilmesi, ve nihayet Fransa ve yetlerden ziyade kıymet v~riyorlar • 
İngiltere ile imzalanan yardımlaşma dı. 
beyannameleri ve Suriye ile arazi me- Çünkü Cümhuriyet Halk Partisi-
selelerini kati surette halleden prot o
kol biribirini takip etti. 

nin tasarlamış olduğu bütün inkı

laplar tahakkuk etmiştir. Ve 1923 ga
libinin tahayyül etmiş olduğu içtimat 
bünye devletle dinin ayrılması, yeni 

Aynı derecede dikkate şayan mu
vaffakiyetler ve kalkınma ki ancak 
29 ilk teşrin 1923 te Türkiye'ye yeni 
bir ana yasa vermiş olan Büyük Adam bir medeni kanun, vatandaşların ve 
ve inkılapla kabili izahtır. Toprakla cinsiyetlerin müsavatı, "kıyafet esa
birlikte üzerinde yaşıyan insanların reti" nin ilgası, enternasyonal saat ve 
dimağları da - Cümhuriyet Halk 
Partisiyle şefinin gayretleri sayesin-
de - yeniden fethedilmişti. Cümhu -
riyet ilan edildi. Eski padişahın fira
rından sonra, halefi olan ve yalnız 
halife olarak kalan Abdülmecit efen
dinin memleketten ayrılması, on asır 
zarfında, iyi ve kötü saatlerinde Os
manlı imparatorluğu üzerinde hü
kümran olmuş osmanlı hanedanının 

inhitatını tamamlayınca, milli hissi 
canlandırmış olanların girişmiş ol· 
dukları medenileştirme işi başlıya
bildi. 

Hiç şüphesiz, 1826 danberi, padi 
şahlar Asyai nizamlarını Avrupa me
deniyetinin ritrnine uydurmak ister 
görünmemiş değillerdi. Fakat onların 
ıslahat teşebbüsleri, kasten devamsız 
olmuştu. 1923 te genç Türkiye'nin 
mukadderatını emanet ettiği otorite 
hükümeti, işi kökünden halletti. 

Artık yeniçerileri kaldırmak, ya
bancı modele göre yeni bir ordu tas· 
lağı kurmıya giriımek mevzuubahis 
değildi. Yeni şeflerinin nazarında 

takvimin kullanılması, maarif, harf, 
dil inkılapları, iktisadi istiklal, mali-

yenin ıslahı, hastaneler ve içtimai yar
dım dispanserlerinin kurulması gibi 
yeni temeller üzerinde bina edildi. 
Her maddesi tek başına bir inkılap o
lan muazzam bir program. 

"Kurtuluş mücadelesi., semereleri
ni vermiştir. Bu asır başının me§h -r 
"hasta adam.,ı yerini teşebbüs arzu1a
riyle dolu genç bır atlete bırakmıştır. 
Ağır fedakarlıklar sanayi ve ticare
tin serbestçe inkişafına imkan hazır
lamıştır. 

Demiryolları, inşaat yerden fışkır
makta devarn ediyor. Sulhçu bir mıl -
let olan, emniyeti hususunda ittifak
larına olduğu kadar ordusuna da gu
venen Türkiye, her sahada, meziyet . 
lerinin dayanıklığını isbat etmiştir. 
Cümhurreisi İsmet İnönü buna kafil
dir: yeniden kavuştuğumuz müttefi
k.~miz terakkinin ön safında yürüyü
şunc devam edecektir. 

Paul M ousset 
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Amirah bugün şehrimizde 
(Baıı 1 inci sayfada) 

Dost ve müttFfik devlet amirali ha· 
va meydanında askeri meruimle is
tikbal edilecektir. Misafirler buradan 
doğr'Uca Ankara Palan gelecek ve 
kendilerine tahsis olunan dairede kı
sa bir müddet istirahat edeceklerdir. 
Bundan sonra Amiral Cunningham 
Cümhurreisliği kötküne giderek hu· 
ıusi defteri iıru:alıyacak ve sıraaiyle 
Genel Kurmay Baıkanımız Maretal 
Fevzi Çakmak'ı, Milli Müdafaa Ve • 
kilimiz General Naci Tınaz'ı ve Ha • 
riciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu'nu 
makamlarında ziyaret edecektir. Bu 
siyaretler iade olunacaktır. 

Marepl Çakmak, ö~leyin misafir 
Amiral ıerefine bir ziyafet verecek • 
tir. 

CUmhurreisimiz, ö&leden ıonra tea· 
bit buyuracakları saatte Amirali ka • 
bul buyuracaklardır. Bunu müteakip 
Amiral Cunningham ve refakatinde • 
ki zevat tekrar hava meydanına döne
cek ve saat tam 17 de kendilerine tah
ıis olunan huıuıi bir tayyare ile b
tanbula avdet edeceklerdir. Avdette 
aynı askeri merasim yapılacaktır. 

Amiral T aluim cibiJenne 
~elenlı lıoyJu 

fıtanbul, 3 (Telefonla) - Muhte • 
rem misafirimiz Amiral Sir Cunning· 
ham, bu sabah Taksim meydanına gi
derek Abideye merasimle çelenk koy
muıtur. 

Bu merasimde Amiral Şükür Okan 
ve İstanbul komutanı General Haliı 
Bıyıktay hazır bulunmutlardır. 

Sabah saat 9.15 de bir deniz kıta· 
mız, batta bando olmak üzere Taksim 
meydanına gelerek ortada· mevki al • 
mıı. saat 9,45 de de batta bando mızıka 
olduğu halde bir ingiliz deniz ve ka· 
ra bölüğü meydanda türk kıtuı kar • 
tısında yer alarak yekdiğerini selim· 
lamıılardır. 

lnııüiz ve türle filolara Kabatat önünde 

İzmlr'deki ma~ 

Mala yalılar 

maçı 1 -9 
kaybettiler 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 

X Roma - Resmi gazete yahudile· 
rin ıerbest mesleklerde naııl çalıpbi· 
leceklerine dair bir emirname neıret
mektedir. Gazetecilik ve kitapçılık 
yahudilere yasaktır. Diğer meslekler 

Malaya gemisinin 
İzmir ziyareti 

(Baıı 1 inci sayfada) 
Malaya bat hekimi bugün İzmir"• 

deki sağlık müesseselerini fezmif, 
takdirlerini bildirmiıtir. Cumartesi 
günü Malaya denizcileri ile İzmir de· 
niz kulübü bir müsabaka yapacaklar. 
o aktam da gemide bir suvare verile· 
cek ve bu münasebetle gemi donatı· 
lacaktır. 

Evelki akıamki ziyafet 
İzmir, 3 a.a. - Malaya zırhlısının 

limanımızda bulunması münaaebetiy· 
le vali Etem Aykut tarafından dost 
ve müttefik bahriyeliler ıerefine dün 
aktam Şehir gazinosunda 120 kitilik 
bir ziyafet verilmittir. Geç vakte ka· 
dar devam eden ziyafette misafir 
bahriyetilerle vali, komutan, belediye 
reisi, İngiliz gen~ral konsolosu ve da
ire müdiranı hazır bulu~utlardır. 
Ziyafetin sonlarına doğru vali Etem 
Aykut kadehini İngiliz kıratının sa• 
adetine ve dost milletin refahına kal· 
dırmıt ve MalaY,a komutanı da hakiki 
Türk • İngiliz dostluğu ,erefine ve 
Türkiye Reisicümburunun aaadetine 
içmittir. 

Danzig Nazi ıefl 

diyor ki : 
de ise yahudiler ancak yahudiler le • (Başı 1 inci saY.lada) 
bine olarak çalıpbileceklerdir. "Jurnal" da Sain Kriç töyle diyor: 

X Cincinnati _Amerika Reisicüm "Almanyanın doğrudan dotruya 
bur intihabatında iyandan Taft'ın Danzig'e taarruz etmekten siyade ce• 
ümhuriyetçiler tarafından namzet nuptan Polonyaya kartı bir çevirme 
gösterileceği bildirilmektedir. hareketine tetebbüs etmesi ibtima1i 

her an artmaktadır. Hidiselerin tu 
X Adis - Abda - Teaaenei mınta· garip teaadüfüne bakınız: 

Saat 10 da Amiral Sir Cunningbam, 
yanında kurmay heyeti olduiu halde 
otomobille taksim meydanına gelınit 
ve Amiral Şükür Okan ve General 
Haliı Bıyıktay tarafından kartılan • 
mı ıtır. 

Amiral Yavuz' Ja kartdanıyor 

İzmir, 3 (Telefonla) - Malaya ge
misinin futbol takımı bugün öğleden 
sonra Alsancak stadyoniunda İzmir 
mubtelitiyle kartılattı. Sahada timdi· 
ye kadar misli görülmemit bir kala
balık vardı. Vali gelmiıti. Miiatah· 
kem mevki bandosu da bulunuyordu. 

kasında 3.000 hektar araziyi sulıyacak Slovaltya'nın Macarütan'tı 
olan büyük .. Duca Aoata,, kanalının 7 illaalıı için 

Muhterem misafirimiz, kartılıkb 
yer alan ingiliz ve türk Jataları ara • 
ıından geçerek abideye musanna bir 
Pleak koymuıtur. 

Müteakiben İngiliz bandoıu tUrll 
~nı YUiirk.~&&. da ln&iliJ 
:m~'ifrngnam muvaaaıa· 

tuada olduğu gibi tqyide de meydanı 
dolduran binlerce balkın aamimt sev• 
ıi ve tezahürü ile seJimJanmıtbr. 

Misafirler sahaya çıkınca tiddetle 
alkıtlandılar. EveJa İngiliz mim mar
ıı, sonra istiklll martı çalındı ve oyu
na batlandı. 

kilometrelik ilk parçaaının kilf&t re.- Macar hariciye nazırı Kont Csald 
mi icra edilmittir. beyanatta bulunarak Macaristan siya-

X Venedik - Dük ve Dütea de setinin sıkı sıkıya Roma - Berlin mib 
Kent, Venediğe gelmitler ve büyük veri siyasetine bağlı oldufunu iline· 
italyan reaaamı Veroneae'in sergisini derken diğer taraftan da Almanya'da, 
ziyaret etmitlerdir. Bu sergide ital _ 1919 za kadar Macaristana merbut 

-~~~~~~~~~~~ı~~~ç~o~k~t~an~be§rii~~~sa~m~b~m~nu~~~z~i~d~e~~=~f~o~~~wb~u~l~u~~~u~t~o~ı~an~~w~anın ~bar devrenin ortalanna o yorp 
göstermegv e ba•ladılar. Bundan istifa· X Madrit Talavera'da yap ı lı 

:r - 1 an su: olmıyacaktır: bu kar11ılık da Ma-
de eden izmirliler Saidin de takıma bir suykast üzerı'ne 60 kı'•ı' t k"f -:s 

:r ev ı o • caristan'ı Almanyan'ın hakiki bir pey 
girmesiyle misafirleri tazyika başla- lunmuştur. ki haline getirecek ola naskeri bir it-
dılar. İlk devre 5 - 1 izmirlı"lerı'n le· X Lo d İlk t h · 1 ·· n ra - a mın ere gore tifaktır. İ• bu kadarla da kalmıyor. 
hine neticelendi. bu b vd k 1 • k . :r sene ug ay re o teıı ta nben Sovyet Ukranyası halkı ile Karpat 

İkinci devrede izmirliler rene Jıa. 
kim bir oyun çıkardı ve dört gol daha 
kazanarak oyunu 9 • 1 kendi lehine ne
ticelendirdi. Hakem bir inıiJiz bahri
Yf ıubayı idi. 

28.234.323 kentale balii olacaktır ki, halkının ırkdaıı olan Galiçya ruten
vuatr rekolteden fazladır. leri arasında tahrikitın arttığı ıörü· 

Saat 13 de donanma umum komuta
nı Amiral Şükür Okan misafir Ami· 
ral terefine Yavuzda bir öğle ziyafe
ti vermiıtir. Ziyafet iki dost memle· 
ker deniscilerinin bir sofrada neteli 
bir yemek yemelerine güzel bir vesile 
olmuıtur. Misafir bahriyeliler CSfle • 
elen aonra Boğuiçinde bir gezinti yap 
mıılardır. Amiral Cunninıılıam vilayete ııiriyıır 

X Vala11cia - Amusco istasyonun
da bir lokomotiften çıkan kıvılcım 
asit sillfrik dolu bir vagom ateı ver • 
mit ve yangın bütün trene sirayet et
mittir. Yolculardan bir çoiu gazdan 
boğulmak üzere iken kurtarılmıttır. 

lüyor. Prag'ın itıali ferdasında orta
ya atılan ukranyalılık fikrinin yeni· 
den canlanması karııaında bulunuyo
ruz. 

"Ekeslsior" gazetesinden: Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi • 
nin refikası '*t 17,30 da fransız kon
ıoloaanesi binasında amiralın ıerefi 
ne bir çay ziyafeti vermiıtir. Ziyafet 
te ingiliı ve türk denizcileri bulun 
muılardır. Amiral Cunningham ve in
&iliz deniı subayları terefine bu ıe
ce J&at 22 de inıiliz komoloaaneain 
de bir kabul resmi tertip edilmittil'. 
Doıt donanma komutanı yarın sahalı 
aaat 8.30 da Yeıilköy'den kalkacai 
huıust bir tayyare ile Ankara'ya &i· 
decektir. Misafir amiral ıuetecilere· 
re ıu beyanatta bulunmuttur: 

"- Memleketinize ayak butıiım 
andan itibaren gördüğüm her fCY ta· 
savvurun fevkinde buldum. İstanbul 
çok sevimli ve güsel bir tekirdir. 
Muhterem istanbullulardan gördüğü. 
milz nazik hüsnükabul beni mütehaa-

Birleşik devletlerde 
tasarruf siyaseti 

Vatinıton, 3 a.L - Hükümetin 215, 
891.168 dolar masraf ihtiyarına dair 
olan yeni kanun liyihuı, mümeuil • 
ler meclisi kredi encümeni tarafından 
tadil edilmittir. 

X Atina - Yunanistan bankasının 
Guvernör muavini B. Varvareaaos ö
len B. Drououplos'un yerine tayin e
dilmiıtir. Guvernör muavinli&ine mil· 
lf ekonomi nazırı B. Arvanitiı tayin 
edilmittir. 

X Roma - İtalya'nın bu senenin 
ilk Uç ayındaki ham mermer ihraca • 
tında ıeçen senenin aynı devresine 

Encüm~n bu. m~ktarı, ~3.190.056 do· nazaran hafif bir tuayüt görülmüı • 
lara trnzıl etmıtt~r. E~cüme~ aynı ~ tür. Filvaki bu senenin ilk üç ayında 
manda tasarruf sıyaaetı lebınde bır 15.700.000 liret kıymetinde 49.000 ton 
beyanname neıretmiıtir. mermer ihraç edilmiıtir. 

.. Alp dağlariyle Ren'in öte tara
fında alınan askeri tedbirlerin Fran
aa'da, İngiltere'de, Polonya'da. Tür
kiye'de ve Rusya'da mukabil emniyet 
tedbirleri alınmasını intaç edeceiine 
ıüphe yoktur . ., 

'ÖVr" gazetesinde de Bayan 'ra
bouiı diyor ki: 
"İngiltere hükümetinin de bpJa 

Paris hükümeti gibi Polonyaya met
ru menfaatlerinin himayesinde tama
miyle müzaheret etmeğe hazır bulun
dukları umumiyetle kabul olunmak
tadır . ., 

ı-Macaristan Slovakya ile C. H. P. Ankara İdare 
ıis etmektedir. Memleketinizi ziyare- War•pite 2emüinJe Amiral Cunninaham l•tanbal ualinni 
timin mahiyeti hakkında fazla bir teY tetyİ ediyor iyi geçinmek istiyor Heyeti RelsHrJ 
ıöyHyecek değilim. Ankara'yı bir an ı---------------------------
evel &örmek için hakiki bir sevinç 

(Baıı 1 inci sayfada) 

duymaktayım." 
Dost amiral bundan sonra gazeteci

lerin (uker göıiyle yakında bir harp 
olacağını tahmin ediyor musunuz?) 
ıualine de ıu cevabı vermittır: 
"- Hayır, bunu biç ıannetıniyo

rum. Genç Türkiye cümhurıyeti in • 
giltere'nin yanıbaıında sulh namına 
harekete hazır bulundukça vakın va
kitte büyük bir hai'p olacatına ihti
mal vermiyorum. Her halde türkle. 
rin ıulh cepheaine iltihakları ile dün
ya sulhuna yaptıkları hizıaet çok bil· 
yüktür. Mert türk milletine selim ve 
muhabbetlerimi iblAf edebilininis." 

Bir kadm mebua bir ıazeteci 
ile evlendi 

Londra, 3 LL - Muhafazaklr İı • 
lington mebuıu bayan Tbelma Cua
let ile Niyus Kronikl pzeteainin 
parlimento muhabiri B. David Lkei
rin nikAh meruimi buıUn Baıveldl 
B. Çemberleyn'in, bir çok nazır, in • 
giliz de•let adamı ve mebuılannın 
huzuru ile Avam Kamaramın huaual 
küçük ldiıcainde yapılmııtır. 

Büyük harbin 25 inci 

ylldönümünde 

Alman sulhçuluğu 
Berlin, 3 a.L - Almanya. umumi 

harbin 25 inci yıldönUmünU Bayreuth 
da Hitler'in önünde yapılan muazzam 
askeri ıeçit resmi ile kutlanmııtır. 

Almanya'nın umumt harbe girlti· 
nin 25 inci yıldCSnünıü mUnuebetiyle, 
kara, denls ve hava ordulan kuman· 
danları, kıtalara hitaben bugünün ha· 
tarlatan emriyevmiler neıreylemiıler• 
dir. 

General von Brauchitach, emriyev· 
misinde ezcümle töyle demektedir: 

.. Almanya sulh istiyor, fakat Al
manya, her ne bahuına yeni bir mü
cadeleye aokulmak mecburiyeti kar. 
ıısında kalırsa. alman orduıu, Alman 
yanın hayati menfaatlerini müdafaa 
eylemek ve alman aakerhrin falkiye
tlni lıpat etmek için, vulfnlnl, 1914 

Macaristan' dı mesleki KontCsaky'nin meclisteki beyanatı 
tetkiklere giden 111lerimiı ha ~~dapqte, 3 a.a. - Macar Ajansı bildiriyor: Mebuean meclisinde, 

Yüksek Ziraat enstitüsünü birinci. ncıye nazın Kont VCaakr, Slovakyada yapılan mac:ar aleyhtan propa.. 
ikinci, UçUncülUkle bitiren Ziraat fa- ganda hakkında apğıdakı beyanatta b~lunmuıtur : 
killteainden İsmail Şener (Trabson), .. :- Slovak milletinin büyük eberi- lemiıtir ki, iki memleket aruındald 
Hatif Öğe (İstanbul), Eyüp Hızalan ~etı,bu propagandayı .~vip e~yor. ~ünasebetleri daha fala fenalattıra • 
(Trabson) Be bu pro~daya ıltıhak etmiyor. bilecek olan muhtemel bir muvaffa • 

. undan emınım. kiyetsizliğin önüne geçmek üzere Ma 

tine avukat İbrahim Rauf Ayqlı'yı 
seçmittir. 

İbrahim Rauf Ayaılı milli müca
delenin sonuna kadar Ankara'da müd
deiumumilik ve bikimlik yapm•ı. 
1338 de avukatlık yapmak tbere istifa 
etmittir. Muhtelif zamanlar Ankara 
baro riyasetinde haysiyet divanı ba
lıklarında, vilayet ve belediye meclisi 
balıklarında bulunan ve Ankara'cb 
büyük bir sevgi ve hürmet ka- 'lan 
Rauf Ayaılı'ya yeni vazifesinde mu· 
vaf fakiyetler dileriz. Veterıner fakültesinden Fethi No- Bu macar aleyhtarı propapııdayı caristan, bu müzakereleri tehiri t~rcih 

yan (Afyon), Cavide Çopn (İstan • yapanlar küçük kil ilk lard 

1 

eylemiıtir. Bu mlbakerelere ancak 
bul)), Abdurrahman Civelek (Trab • Budapett,ede 1 --L ç 

1 
• i dcrupbu ır. Slovakyada sihinlerin yatı~ın~ 

ıon s Ovaa e çıs e, pro- aff-L' . Ef' .~ ..1 • .t..., • .a pag&ndalann, bir ıuytefebbilmden iba sonra muv aaıyet pnsları ıle bati•- ırne.,... ,_,. ı .... ,onuırul 
• Orman fakültesinden Mehmet Se • ret bulundufunu resmen bildirmiıtir. nacaktır. 
vım (Malatya), Meıut Defne (Çanla· Macaristan, Slovakyadaki macarların Macaristan harici ılyuetinin men • - bİf Jlngın OldU 
n), ~eıimi Biker (Ankara) ·, Doçent hayati menfaatlerine dokunulmadıku faatlerini muhafaa için bütün tedbir· E · ıı... 

b s- 1 1 tımes ..... t radyo difüzyon istasyo-
Tevfik B••er ı...-kanlııı..n.ıı- doktor u geçici bidiseleri ciddiye almıya • er a ınmıı ve yapılacak teıebbüslerin da lk' 

-ır ..., r;• ..., --L il · 1• · nun eve ı gün bir yangın olınuı -
Faik Tavıanoğlu ve Asistan Tevfik -atır. Slovakya ile dostluk milnaae • m essır ıfıni temin için yeni yem ted p T T 
Karabai birlikte bir ay müddetle Ma be. tlerlni inldpf ettirmek için her -- birlere de teve11ill olunacaktır, Meb- t1;1r· • : · Umum Müdürlüğünden 

:ır- 1 .. d bııe. ve .. rılen malumata göre yanıınn 
caristan'a meıle~I tetkik yapmak Uıe· yı yapan Macaristan, yeni devleti ta- duaan mec ısın en ve macar milletin • kalın do self denilen ve anten dir:k 
rı gönderilmektedirler nıyanların bqında ıelınektedir ve en sabırlı olmuını ve çabuk hiddet· 1 . 

• çoktanberi muallilta olan meseleleri lenmemeıini rica ederim. erı arasında bulunan küçük binanı"I 
-------------- halletmek ve bir ticaret muahedesi sı-ı...-.ıı. - .. "'-'-kak ..1-L.- paratönerinde tahaaaül edip ateıin aJ.-
t ol4u"-· ...:b· '-'-iri 1.. akd 1 k "·-r- - surette uaua f&P olan tavana sirayetinden do~ 
~ldik;e·~~lle i~;. :;tl. tu e~eı:ki teıebbflailnde balunmut- iyi bir hattı hareket kendiıini ıöate- tur. Yedek Aletlerle derhal t=rat 

yecektlr.., ..;~ket latb .!:1..~ .!c.~ ::ıktird =·ı:=ovakyanm da yapılmıı ve radyo neırlyatının kesil-
• • metine meydan verilmemittir. 
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c ~E~~~;&~ı f ····~·~·~·~·····i 1,,,,,,,,,,,,,,::~:';''''~'~';':':';~,,,,,,,,,,,.,,.1 
Saat Dakika ~ HALKEVLERJ DERGJSİE = = 

lzmirdea - Ankarıya 
Adanadan - Ankaraya 
lstanbuldan - Anlcaraya 
Ankaradan - lzmire 
Ankaradan - Adanaya 
Ankaradan - lstanbula 

: ~~ § ULKO'nün Ağustos 1939 ta- s Kira hk : Satlhk : § Toprak mahsulleri ofisinden : 5 
9 30 : rihli 78 inci sayısı çıkmııtır. : ---- :5 1 - Sandıklı imuyonunda yapılacak anbar, i'dare bina- =: 

15 05 : Profesör M. Fuat Köprülü'nlin : Kiralık_ Yüksek ziraat enstitüsil :5 ıı ile buna müteferrii itler götürü olarak kapalı zarf uıu· :5 
14 45 - Lo , XVI ' : Satılık ev - Bahçeli evlerde D. 4 - 1. 1 e1u·1tm k im 1 b · 1 -16 oo : zan ın ıncı yıl dönümü : mahallesinde 3 oda ı mut bak havaoa- = ıy e r eye onu uttur. t u ınıaatın ketif bede i = 

NOBETÇIECZANELER 
- b ı ki k' • tipi 24 No. ev satılıktır. Tel: 3173 - 545 -
: at 1 1 yu11ını ta ıp eden ya- : sı su elektrik, banyo. Kiruı 30 lira = 79.20 liradır. = = zıları sıraaiyle yazıyoruz: S müracaat. Tl: 3991 2618 

2681 =: 2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofiı Umum Mü- =: 
1/8/1939 cününden 31/8/1939 akşamına : Nüfus ve iktıaadt prtları: (W.: Satılık arsa - Çankayada ufalttı :5 dürlüiünden, lıtanbul ye lzmir tubelerinden alınabilir. 5 
kadar ECZANELER ıece nöbeti cetveli _: Halbwachı) fransızcadan çev.: :_ Kiralık- ismet P&f& mahal. lesinde •erinde 1800 metre murabbaı ·-.. içir - -kak • -.a- = 3 - Eksiltme 16. 8. 39 tarihinde saat 15.00 Ankara'da = 

1-An""-ra ve Yenı"ıehı'r : Ziyaettin Fahri. - Ortazaman : polis noktasının. altında Tınli eo de A-'--- tatı oldu.ıh• halde uyo11r - Of. b. d 1---•-&- T kl.f ekt 1 h -- - ı - il k t n-·-ı.:ı (3) oda,___ ı.:-_ ~• ... •- = ıı ınasın a vapı u;aaur. e ı m up arını a•İ zarf.= 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 : Türk· alim dünyasında hüküm-: ıt a m ... 1.9&, u.uyo .u- fiyatla aatıliktır. Tel: 3173 2682 - J -

2-Sebat ve Eıe : darlar: (Prof. A. Mez) almanca- S hktır. Alt kat 22 No. ya milrac:aat. = lar makbuz mukabilinde Ofiıin Muhaberat Servisine tes- = 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 - it.it. ç L ı ı1 ,L ,... = lı·m edı·1 kt. = s- htanbul ve Cebeci : dan çev: Cemal Köprülü. - Rus : 271.N oa ucu% ve ace e .sat ıa •r~u - - ece ır. _ 
Eczaneleri 3 9 ıs 21 27 - Ed b' t d k' F · ·ık k - . Ruı sefareti kartııında Toprak afiıi :5 4 - MuYakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. 5 

... -Y-ı· ve Hat'" : e ıya ın a ı acıa. ı ur- : Kıra/ık Oda - Ecnebi aile nezdin- ı· .... :--'lnde 289 • 569 • 858 M ımar· ca - -

.. .... a - banlar· (Nikola Briyan !:!an· of) - ..ıu. ~u..ı • -= 5 - istekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yap- ---
Eczaneleri 4 10 16 22 28 : • v ın : de gibel bilrua bir oda kapıaı ayn nm ..... lenmit ilç ana Tel: 1953 Sanai s - Sakarya ve Çankaya : fransızcadan çev: Ali Sühi De- : ban kal rif ri d y i r-- :5 bklan bu ıibi itlere ait veaikaları ve eksiltmeye ıirebil- =: 
Eczaneleri 5 11 17 23 29 : lilbatı. - Geceler (Şiir) Sıtkı : bir~:.:: IO~L neumaravar 1ı.r. e~. Cad. 82 2769 =- mek için Ofisten alacakları ehliyet veıikuını kovacaklar- =-

ı-Merkez Eczanesi 6 12 18 24 30 - Ak - &&& d J : ozan. - Kültür teorileri hak- : . Satılık bağ - lrak sefarethanesi = ır. 2843 = 
Puar ıeceleri nöbet alan eczaneler pa. - k d - Kı al k B' ba ba için - -

sar cünü de açık bulunmak mecburiyetin- : ın a: Şevket Aziz Kansı,.. - : . r ı - ır y veya yan civarında Hanef sade bay Tevfik ba- ';:illllllllll 1111111 -
dedirler. Diler eczanelerin pazar ıünleri : Millet Nedir? (Ernest Renan) : bır oda kiralıktır. Karaoğlan hWdl- ğı altında 5375 metre 3000 lira mubam .,, 11111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll'F 
ihtiyari olarak tatil yapmaları kabul edı'l- : f d p · E : met caddeıi No ...... ya mn-caat. 2806 -----------------------------mittir. : ransızca an çev: eyamı r: : · uu wo.: men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa • 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma. bir kaza, fevkıllde bir bu. 

talık vukuundı acele ımdat iıtemek için 
Beledi7eler Hastanesıne (2257) numa· 
ra ile telefon edilir. 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yancm ihbarı: (1521). - Telefon müraca· 

at: Şehir: (1023 • 1024). - Şehirler ıra· 
111: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hava . 
pzı lnza memurluiu: (1846). - Mesa· 
feri Sehir Anbarı: (l70S). 

!rAKSt TELEFON NUMARALARI: 
Ziııcirlicaml cıvan: (2645-1050-1196) 
lamanpazan civarı : (2806 • 3259). 
Yeniıehir. Havuzba•ı Bizim Takıl : 
(3148). 
Çankırı Caddesi Uluı Taksisi: ( 1291 ). 
latanbal Takaiıi: (3997). 
Dnlet Demir,.ollırı Gar istihbarat ve 
Müracaat Memurluiu: (1788). 
l•ılr Talrli lnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk Ye son ıeferleri 

E man. - Yaylala~ (tiir): . H. T. 5 Kiralık _ Bir macar aile yanında zarteai günü saat 17,5 da açık arttır· 
: Dağlıoğlu. - Turk. pliatık san- : güzel mobilyalı tam konforlu bir oda ma ile Belediye müzayede salonunda 
: a~ hayatına toplu bar bakıt: Re- : kiralıktır. Kutlu üstünde Devret Ap. satılacaktır. 2835 
: fak Epilmıan. - Millt edebiyat : No. 4 de müracaat. 2811 
: devri tiir aahaıında itık tarzı : 
: tesirleri: Fevziye Abdullah. _ : lstanbul'da acele kir•lık - Cadde 
E Beden Terbiyeıi ve gençlik me- : bostan asfaltta 4 oda havagazı, banyo 
E selesi: Nüzhet Baha. • S kübik apartnwJ- Müracaat Bn. Hayri-
: AYIN HABERLERİ. = ye Yeni yol No. 6 Göztepe İltanbul. 
E Büyük Millet Mec.lisinde _ : 2826 
: Basın Birliği Kongresi - Milli : ba-E Şef'in mesajları _ Maarif ŞClra- E Kiralık oda - Bir bay yahut 

- yan için Möbleli Möbleıiz. Sağlık E ıı - Hatay vilayeti - Lozan'ın : 
: XVI ıncı yıldönümü. : Bakanlığından evelki garaj bahçesi-= HALKEVLERt POSTASI. § nin karııaında Uğur Ap. No. 5 2829 

Satılık kaloriler - 350 metre rad • 
yatör 3 kazan ve teferruatiyle satılık-
tır. Tilefon 2136 müracaat. 2837 

Acele satılık çiftlik - Malıköy i• 
fasyonuna 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 yokutunda Altın 

bakkal Yusuf Gülkök'e müracaatları. 
2860 : Halkevleri ve Spor kulü~leri : Kiralık oda - Bir bay veya bayan 

: (General Cemil Tahir Taner) _ E ıçin güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
E Halkevleri ıpor çalıtmaları (Ş. 5 İnönü caddesi Lozan alanı Emciler Ac~ı~ satılık - Bir yatak odası 
: G) - lsparta Halkevi binası ve : sokağı No. 71 re müracaat. 2830 çift karyolalı masif Avrupa malı az 

Ulaa M. dan K. dere'ye 
it. dere'dea Ulus M. na 

- · ı · (S s ) H Ik : kullanılımı ve üç İran halısı. Adakale : proJe en · ayar - a ev- - Kiralık iki oda - Aile nezdinde 
6.45 23.00 - ler·nd 1 d f r 1 : h sokağı No. 11 a zemin kat. 2867 
7.15 23.20 : ı e ıosya yar ım aa ıyet e- - e ven ve acele, Yenitehir Tuna cad-

Ulu M. dan Çankayı'ya 
Çaaa,,.•c1an Ulua M. aa 
Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmenden Ulaı M. ııa 
Ulus M. dan Kec;iöreo'e 
Keçiören•den Ulus M. aa 
Ulaı M. dan"Etlik'e 
Btlllr'tea Ula• M. na 

7.25 23.00 
7.10 23ı20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

6.00 21.00 
6.30 21.30 
6.30 21.00 
7.00 21.30 

: ri (M. C. Duru) - Hatkevleri 5 desi, Elma~i sokak No. 4 de 2831 Satılık motosiklet - Aryel marka 
: çalıımaları (A. C.). : Kiralık al • sepetli faal motosiklet acele satılık -
~FİKİR HAYATI: E .. .. d .re - Yenitehır İsmet l- tır. Ulus meydanı boya salonu Bay 
_ B' k - nonu caddesı No. 8 orta kat 5 oda 1 Al' .. t 2871 - ır o uyucunun notları (Ma- : .. . . ıye muracaa . 
: arif Şurası - Franıız ihtilalinin : ~salon mhult~emıllktlıykle banyo mutbak 
: ld"" .. .. A ki . : ayrıca e • çıçe ı antre. Uıt kata Satılık zarif kadın ıapkaları - Sı-
- yı onumu - 1 a sıyaaet ara- - müracaat. Tel: 2127 biye '-•' · d t K 
: sında - Bir aktörün kitabından) : 2834 ve&a1etı yanın a amet oyun • 
: Nahı"t Sırrı. : K' 1 k y . h' Ad k 1 cu Ap. No. 3 daire 2 ye müracaat. 

Ulaı M. dan Cebeci'ye 7.oo 23.00 _ - ıra ı - enııe ır a a e IO • 2872 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 23.oo : BİBLİYOCRAFY A: E kak No. 19 kaloriferli bir ve iki oda 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.- : A. M. Schneider • Karnapp E ve müştemilatını havi modern yapıl • . Satılık arsa ev apartman - Yenite 
Aa. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 : "Die Stadtmuer Von İznik_ İz- : mış daireler. Kapıcıya müracaat. 2838 hır Cebeci ve Ankra'nın her tarafın-
Yeaiıehirden Ulus M. aa 7.00 23.00 E nik'in şehir suru" "A "f M"Tt E . . . dL Tel: 2181 Yenitehir Dirim Ap. 
Ulua M. dan Yeniıehire 7.10 23.00 - M 

1 
rı u 1 - Bır bayana kıra/ık oda - Aıle ya- 2876 

S paurından Akkopruye 6.15 7.00 : • ansa" - Griffith Taylor "En- : nında, Bakanlıklar kartısında maktu-
AkköprUden S. pazarına 7.30 9.45 5 vıroment race and lligration İ aa ıs liraya Bilyük bir oda (2 inci Satılık kelepir - Keçiörende mer· • 
Bahçeli Hlerdea Ulus il. u 7.41 __. i ~=i ~k X:.. il.:'~),. !. lırat) ~rab1ımr. 11\kacut Tel: 1440 kez yerde 6 odalı ldrcir eY. Su elek • 
Ulaı il'. da &llCWll eı.ıen - _. 5 Dl lk .. a 11 - ım : Fevzı. 2839 trik ve 15 dönüm bahçeaiyle. Tel: 
1 uı .... ,.c1anı,.1e letaaJ'GD ara•mda ber = r ~ Eakl Ye Yeni Tllrk Hah- = . . 

beı d!kikade bir sefer olup tren za - : cılıgı., . : . Kıralı~ ~akkia - Köte bqı ve. her Acele satılık mobilya - Sofra ve 
manian seferler daha. sık~r. : ÜLKÜ'nün bu sayısına Mılli : ııe elverıtlı Çocuk Saray caddeaınde fak takımları. Her giin saat 18.30-

1 Ulus mey~anıyle Yenııebır, Bakanlık - - Ş f'in Lo an'dan döndüğü zaman : 31 No.lu dükkAn bot olarak devren ki mut . • --'- '--k N 15 Jar. Cebecı. Samanpazan araamda saat : e z : T 1 f 1230 2841 20. Yenıtehır Kızılınu•• ao- o. 
ı den 20 1e kadar n1&tl her bet dakl • : Ankara' da karıılanıtına dair bir : ralıktır. e e on: 3 il il kat. 2881 
bela: Hat 20 den 21 e kadar her on da· : resim de ilave edilmiıtir. : Kı"raJ-L _Doktor ve dit tabiplerine ne 
kıkada; saat 7 den a • Ye aı den 23 • = = ~ ıl le c; k k 11 1 1 
kadar her on bq, yirmi ve otua dakika· : - elveritli cadde üzerinde kaloriferli Acele sat 1 

-
0 u u anı mı 

da bir mıantaaam HfeT1er nrdır. ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' genit bir oda ve hol Anfartalar Cad. gardrop tuvalet, iki kitilik nikelij kar 
J Ak'8mlan Ulaa Me:rdanmdan uat n B 1 d' E k Ap No 3 yola, bilfe ve portmanto. Yenitehir 

deki son aeferlerle bmılanıı Ulu meıt· e e ıye sıraıı me · · Adakale No. 11. 2885 
danma donüıleri sinemalarm cla&ıllt aa- 2845 

Peşin para ve açık 
arttırma ile satılık emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Esas 

No. 

256 

257 

572 

573 

575 

713 

Mevkii Mukadder K. Depozitoıu 

Misakı Milli M. Yeni Pala eıki Katırcı S. arsa. 
35 M2• l9bu arsa 4 numaralı Giyim Terzi evi 
sahibi Edvardın kartısındaki çıkmazda, 
Kadastronun 167 ada 12 parselindedir. 
Miaakımillt M. Hanardı S. 40. No. Kadas
tronun 168 ada 17 parselinde yazılı 82 M'. 
arsa. 

175.-

Küçük Eaat Mevlriinde, Şarkında lkiz 
Papaa hafı, garbında Dere, timalinde Bot
nak Tabir, cenubunda ikiz Papaı baiı ile 
mahdut tahminen on dönüm tarla. 
Keçiören, Bağlum yolunda ev ile birlikte 
bağın 1280 hiMede 360 binesi. (Tamamı 
21.245 M2.) kadastronun 1705 ada 3 parse
linde. 
Doğanbey M. Ta1dö1eme çıkmaz sokağı 
içinde 22 ve 24 numaralı evlerin anasında 
kadastronun 160 ada 15 panelinde kayıtlı 
168 M2• arsa 
~nafartalar il. Eıki Papani Yeni sanayi 
'Caddesi Balcı laman Aja wreaeline ait 
Hanın yanında l~t eden kıaıllJ. Kadu-

164.-

100.-

468.-

2.352.-

35.-

32.80 

20.-

93,60 

470,40 

M2• ana S.660.- 7"'7'.-"-"~ 

1. - Yukarda mevkileri ve meaabalen yuılı emlik petin para ve açık 
artırma ile aatılıktır. 

2. - Arttırmaya ittirlk edecekler içinde mtibilr kullananların mGbtlr• 
terini noterden taadik ettirmeleri ve müsayede ııruında verilen bedel mu· 
kadder kıymeti ıeçtili takdirde, taliplerin depositolarını niıpet dairesin
de tezyit eylemeleri lbımdır. 

3. - İhale 21-8-1939 puarteai giinil saat onda Bankamız aatıı komiıyo
nunda yapılacaktır. lıteklilerin o giin depozito akçesi, hüviyet cllsdanı ve 

atine tlbldirler. Kiralık masta.ti/ oda_ Hell ve ban Satılık ev - İstanbul Bomonti c: 
yo su tamamen ayrı. Yenitehir dör • Silllııor ı: No. 37. 8 oda konforlu a
dü~cü durak Ataç S. No. 16 2846 partman: görmek için için~ekilere, -

iki vesika fotolrafı ile Emllk serviain~ milrac:aatları. (3554) 13521 Ticaret Vckôleti 
Poıta saatleri 

TeahhUtlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar lıtanbul cihetlnt 
mektup kabul eder. 

pazarlık Ankara'da aanayı cad. 
Bir memur ahnacak 

Tren saatleri 

HaJdarpa1& Hattı : 

Ticaret Vekaleti Konjönktür ve 

Nqriyat Müdürlüğünden: 

Her da; a.30 (Pazartesi, Per,emb~ ve Müdürlilgwum·· Uzde münhal 100 lira 
Cumartesi Toroa S trenı 

Her da; 17.00 19.25 Aaadola S. treni: ücretli bir memuriyet için 5. 8. 939 
• 20.20; cumartesi günü müsabaka · açılacak -

Ka,.erl, livaa. Samsan. Diyarbakır tar. imtihan hesap, muhasebe, Alman· 
•.a Erıincan Hatta : ca daktilografi ve Almanca stenogra· 
Her IÜD V.2S: 
Kayseri. uıuırı,ıı Adına Halep fiden yapılacak ve ticaret mektebi 
we lıkenderun Hattı : mezunları tercih edilecektir. 

Puırtesı. Çırpmbı vt . A • 

Cu'mı günleri: 21.23 Turoı Talıp olanların mezkur tarıhte sa· 

Jh.,.erl. Ulukıila Adana Hattı : .. .. .. _ .. .. . 
S treni: lbah saat 10 da konjönktür ve neşriyat 

Her gün: 12 45: mudurlugune muracaat etmelerı. 
Zonpldıl. Ç:ankın HatU ı (3518) 13488 
P•• v.ün: 17.20: 

I' ayıtlarm yenilenmesi 
Ankara Ticaret Liaeai Direktörlüğüne : 

Eski öjrencilerim~in kayitlerinin yenilenmesi 7 Aiuıtoı 1939 
rüuünden 19 Aiuıtoı 1939 gününe kadar yapılacaktır. Oğrenci
le in muhakkak velileriyle beraber tayin edilen ıünlerde saat 
9 . 12 arasında Direktörlüğe bq vurmaları alui takdirde kayıtla-
r1nın silineceği ilin olunur. 13528 

................................... iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. - -- -- -- -! Türk Hava Kurumu § - -- -- -- -~ Bü:,rük Piyangosu ~ - -- -- -- -§ Dördüncü keıide 11 a§ustos 939 dadır 5 
= = - -- -~ Büvük ikramive 50.000 liradır i - -- -- -5 Bundan ba•k•: 15.000. 12.000. t0.000 liralık ikramiye- : - -i lerle 20.000 we 10.000 liralık iki adet mükifat ftl'dır- : 
= -........................................ 

Kiralık mobilyalı oda - Bir bay i- 82 No. Tel: 1953 Ankarada emlüla 
çin Dikmen cad. Yit sokak Yozgat mUbadele olunur. 2901 
Ap. 4. cü kata müracaat edilmeıi. 1 ıl L "•" Ayda 240 

A~ e ut ıa a,,_ .man -
2873 lira icar ıetiren Cebeci hastanesi itti· 

Kiralık dUkkan _ Hükümet cadde- talinde 5 daire 1838 M2. anaıiyle 
sinde 2 yol ağzında iyi mevkide 54 No. Sanayi caddesi No. 82 Tel: 1953 e mU-
lu dükkin kiralıktır. içindeki kundu- racaat. 2899 
ra malzemecisi Sami Çeliğ'e müraca- Fırsat utılık p1'jlı çamlı arsa 

at. 2875 Ankarada bir emllkla mübadele edile-
. · ı bilir Caddebostan 1293 M2. tlüraca-

Kıralık daire - Yenitehır amet A~kara Sana i caddesi No. 82 Tel: 
İnönü caddesi Çoruh ıokak No. 3 de at y 2900 
Bahçe içerisinde nezaretli olan her 1953 
türlü konforli havi kaloriferli apart- Satılık - Mamak'ta muke yolu 
man dört oda bir hol sandık ve his- üzerinde çepne bqında 6 oda, banyo 
metçi odalarını havi bir dairesi kira • mutfak ve aaireli bir ev 1&tıhktır. Ay 
lıktır. Görmek için her ıün kapıcı • m evde Bay Behçet'e milracaat. *2 
ya müracaat. 2882 

Kiralık oda - Bayan için ıu, elek-
trik banyo dahil 20 lira Yenitehir A- Aranıyor : 
tatürk Bl. Ercan ap. No. 2 2883 -----

• 
1 

k v kal tl k d Mobilya aranıyor -"3 parçalı cevia 
Kıra ı - e • e er arı11ın a . al 

. d · ıs. • d Tü bir gardrop ve bir tuv et veya yalnıı 
Meırutıyet ca eaı u.erın e re ao- . . 
kağında Şenyuva apartmanı çatı ka. bir ~yna alınacaktır. Yenitebı~ D~ • 
tında iki oda bir holü muhtevi daire zenh sokak No. 11 bay Çaçkeı e mura 

2884 caat. 2847 

Kiralık kaloril~rli daire - Dört o-

ve • 
tesııat Muhtelif • 

ınıaat 
Ltanbal Belediyeaind• ı 

Şartnamenin İlk Mubmnmen 
t9in Nevi bedeli teminatı bedeli 

1,70 

1,49 

1,00 

2543,28 

2230,54 

1495,80 

33910,35 Taksim bahçe guinoıunda yaptınla· 
cak elektrik havaguı, kalorifer, ııcak 
ve soluk su, mutfak, yangın ve ııhht 
teaisat. 

29740,43 Takıim babçeainin denis tarafındaki 
istinat duvar intaatı. 

19943,88 Taksim bahçesindeki havuzun fıski
ye ve elektrik tenviratı ile Takıim 
meydanı havuz ve kaakadları elek
trik tenviratı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve prtname bedelleri yu· 
karda yazılı itler ayrı ayrı kapalı zarf ekıiltrııesine konulmu1tur. lhale 
16-8-939 çarpmba günil saat ıs de latanbul btlediyeai daim! encllmeninde 
yapılacaktır. Şartnameler hizalarında yazılı bedeller mukabilinde Iıtan· 
bul belediyesi fen itleri müdürlüğünden alımbilir. Taliplerin 1939 yılına 
ait ticaret oduı ihaleden 8 liin evel fen itleri müdürlüğüne müracaatla ala
cakları, fennt ehliyet vesikalan ve ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 numaralı kanuna ıöre huırlıyacakları kapalı ı:arflarını ihale günil aut 
14 de kadar latanbul belediyesi daiml encüaıenine vermeleri. (5619-3405) 

13425 

da bir hol mu9ambalı, tam konforlu, 1 1 • 
iyi nezaretli. Bakanlıklar karf111 Çan j veren er • Zayi - Galatasaray liaeıinin ilçlln-
kaya caddesi üzerinde Enin Ap. - ... - iş arayanlar: CÜ sınıfından verilen tasdikname kay-

2889 Bir matbaa makinisti alınacaktır - - bolmuıtur. Yenisi alınacağından eski 

K
. 1 k od _ Banyolu efyalı ve Yıldız matbaaıına müracaat edilmesi. sinin hükmü kalmadıiını ilin ede -
ıra ı • 2759 Daktilo iılerl - Evinde kendi ma · 

eıyaaız Kooperatif arkaaı Ap. daire • kineıinde çalıfm&k ilaere bir bayan rım. 
sinde. Milracaat sabah.~ Anafar- Tezgahtar aranıyor - Bakkaliye tilrkçe daktilo itleri aramaktadır. U· 917 senesi okurlarından 297 nu • 
tal~r Cad. No. 111 Halıl Nacı mileue- mağazalarında çalıtm_ıt t~crübeli tH· luıta A. rumuzuna mektupla müra ;nualı Ahmet oilu Oıman Ka-
seıı. Adnan Özkan. 2893 ihtar aranıyor. Yenıtebırde Meıru - caat edilmeaL 2813 eoilu 

2886 

Kiralık ev - Tam konforlu 3 oda ~yet caddesinde Sümer Bakkaliyesi· 
büyük bir hol bir sandık odası kalo- ne müracaat. 2868 lı arıyor - Daktilograf bir bayan Zayi - İıtanbul belediyesi için Ga 
rif er ve saire. Tuna ~ad. Bozkır Ap. Aranıyor _ Kitap ve kırtasiyeden müsait prtlar altında müessese ve ya zi köprüsüne ait İstanbul ithalat güm
sokak No. 8 Yenitehır. 2895 anlar bir tezıihtar ar. anıyor. Saman • zıhanelerde çalıtmak istiyor. rüğlinün 938 - 939 seneıinde 29841/ 

ki tı vermek isteyenler Ulusta (H. 35049 numaralı beyannamelerle mua -
Kiralık oda - Gllzel bir oda kirahk pUarında (Akay) tapevine maraca- C.) rummuna mektupla milracaat et- meleıi yapılarak gümrilk mukabili 

tır. Etfaiye meydanı Belediye ban • at Tel: 3585 • 2888 meleri. • 2869 verilen dipozito akçesi için aldığımız 
kaıı ~kası lhaan bey Ap. kat 2 No. 5 Aranıyor. Kırtasiye mağazalarında 543408/415184 numaralı iki kıta mak-
te müracaat. 2896 çalıtmıt genç bir tezı&htar ve bir de lı arıyor - Almanca steno daktilo buz senetleri zayi edilmittir. Yenile -
Kiralık _ 4 oda ı hol ve teferruatı kuadar aranıyor. ile Fransızca lncilizce daktilo ve bir rinin kayıt ıuretini alacaiımdan bu 

eski yanıın yeri Necati bey IDlballe- 11. Nedim tren&Un ticaretbafteai· uda Tilrkçe bilen bir ecnebi bayan it mqbuzların hülriinı1eri kalmadığı i· 
si okutucular sokak No. 3 Ragıp bey ne müracaat. Yeni bal No. 1 - 59 ariyor. Ulu'ta A. L. rumuzuna mek • lin olunur .. 
apartman No. 4 Telefon 2640 2903 Tel: 2Z46 Z898 tupla miracaat. 2894 2880 lnpat Türk Limited §irketl 



4. 8. 1939 

Vilayetler 

Yol inşaatı 
Konya Valiliğinden : 

ı - Konya • İstasyon - Beyşehir 
yolunun 1 + 528.70 - 2 + 243 .10 ki
lometreleri arasındaki (25399) lira 
(92) kuruş keşif bedelli parke taşı ih· 
zar ve ferşi işi (20) gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 
gtinü saat 15 te vilayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1905) lira · 
dır. 

4 - Bu işe ait keşif, proje, pHin ve 
tartnamelcrle müteferriğı evrakı fen · 
niye her gün mesai saatleri içinde 
Konya nafıa müdürlüğünde görülebi
lir. Ve iki lira mukabilinde temin edi
lebilir. 

5 - Taliplerin 1905 liralık muvak · 
kat teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası kayıt vesikasını ve ihale 
tarihinden (8) gtin evelıne kadar Kon 
ıra vilayet makamına muracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını haiz ol· 
mak şartiyle (2490) sayılı kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektubunu ihale saatinden bir 
saat evetine kadar ve makbuz mukabi · 
tinde vilayet makamına tevdi etmeleri 
lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 
13068 

İtfaiye otomobili ahnacak 

ut us 

Su tesisatı me tarihinden (8) gün evel alınmış misyon reisliğine verilmesi lazım • 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası dır. Posta ile gönderil~n mektupla.• 
vesikaları ibraz edeceklerdir. rın gecikmesinden ve zıyaından bır Senirkent Belediyesinden 

13265 mesuliyet kabul edilmez. Senirkent kasabasının yüksek Na -

Şose 
" • • 4 - İhaleye girebilmek için, fıa vekaleti sular reisliği heyeti fen-

tO m 1 rl A - (2180.36) liralık teminat mek- niyesinden tasdikli şebeke su tesisa. 

Kırklareli Daimi Encümeninden: 
9 Ağustos 939 tarihine müsadif çar

şamba günü saat (16) da Kırklareli 
daimi encümeninde 15900 lira 77 ku
ruş keşif bedelli Pınarhisar L. Bur
gaz yolunun 24+658 • 26 + 360 ıncı ki
lometreleri arasında 1702 metre tul 
şose tamiratı esasiyesi kapalı zarf u
suliyle eksiltmesi yapılacaktır. Şart
name, keşifname ve buna müteferri 
diğer evrak her gü~ ~ır~l~reli Na -
fıa müdürlüğünde gorulcbılır. Muvak 
kat teminat 1192 lira 58 kuruştur. İs
teklilerin teklif mektupları ile eksilt
me gününden en az sekiz gün evci 
Kırklareli vilayetine müracaat ede -
rek bu iş için alacakları müteahhitlik 
vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibin 
Ct; verilmesi lazım gelen diğer vesaik 
ile birlikte 9 Ağustos 939 tarih ve çar 
şamba gü_nü s~~t (1~) kada_r Kır.kl~r
eli Daimı encumenıne verılmesı la -
zımdır. Postada vaki olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

13293 

Katran ağacı · sahıı 
Antalya Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüğünden : 

tubu tının 26126 lira 10 kuruş bedeli keşif-
B - İhaleden ıekiz gün evel müra- li kısmı 17. 7. 939 tarihinden itibaren 

caatla Kütahya vilayet nafıa müdürlü- 45 gün müddetle ve kapalı zarf usu -
ğünden bu işi yapmağa ehil oldukla - tiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
rına dair vesika. Tevzi şebekesine ait proje ve ek-

e - 939 senesi ticaret odası kayıt siltmc ve mukavele şartnameleri ve 
vesikası (5811/ 3541) 13512 hülasai keşif cetvelleri bedelsiz ola

rak talipler Senirkent belediyesin-

Parke kaldmm yaphnlatak den ihale günü olan 31 Ağustos 939 
perşembe gününe kadar alabilirler. 

Bursa Belediye Reiıliiinden : Mezkur işin % 7,5 teminat akçesi 
1 - (Kapalı zarf usuliye) eksilt - 1960 liradır. 

meye konulan iş Bursa şehri dahilin- Taliplerin ihaleye iştirak edebilme
de Altıparmak ve Tahal caddelerinin leri için yüksek Nafıa vekaletinden 
parke kaldırım inşaatıdır. tasdikli müteaahit ehliyet vesikası ve 

2 _ Keşif bedeli 17951 lira 35 ku - bu işe benzer bir veya bir kaç işi mu-
ruştur. vaffakiyetle başardığına dair bonser-

3 _ Eksiltme 21. Ağustos 1939 pa- visleri ve 939 yılına ait ticaret odasın 
zartesi günü saat 16 da belediye encü- dan alınmış vesika ibraz etmeleri. 
meni odasında yapılacaktır. . Teklif mektuplarının kanunun ta · 

4 _ Teklifnameler ihaleden bır sa- rifatları dairesinde noksansız ve ka · 
at önce (kapalı zarf içinde olarak) palı olarak 31 Aiustos 939 perşembe 
verilmiş olacaktır. günü saat 14 e kadar belediye endi. • 

5 _ 20.000 liraya kadar yol inşaatı- menine posta ile veya elden verilmesi. 
nı teahhüt ve ikmal etmiş olanlar ek- İhale 31 Ağustos 939 perşembe gü · 
siltmeyc kabul edileceğinden i~tekli- nü belediye binasında ve belediye en
lerin bu baptaki vesaikinin teklıf mek cümenince yapılacaktır. Taliplerin u
tubunı•. bağlamaları. sulü dairesinde ve 2490 sayılı kanu -

6 _ Eksiltmeye girmek istey~nle - nun tarifatına göre ihaleye iştirakla • 
rin muhammen bedelin % 7,5 nısbe - rı ilan olunur. (5404/ 3239) 13247 

Elektrik tesisah 

3 - Tomruklar·a ait aatıı şartname
si İatanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabı -

nın muhammen bedeli (13) lira (10) 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyel 11. 8. 939 cuma günü 
saat 15 de Dursunbey revir amirliğine 
müracaatları ilan olunur. 

(5718/ 3473) 13440 

Elektrik tesisatı 
Darende Belediye Reiıliiinden: 

1 - Kasabada yapılacak idro elek
trik tesisatı ve santral binasiyle su 
bendi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmcye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli : 29476 
lira 47 kuruş olup muvakkat teminat 
2210 lira yedi kuruştur. 

3 - İhale Darende belediyesinde 
14-8-939 pazartesi günü saat 14 de be· 
tediye encümeni tarafından yapılacak 
tır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil · 
mek için ihale gününden sekiz gün e· 
vel ehliyet vesikası ibraz etmesi mec· 
buridir. 

5 - Talipler 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü maddelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mck -
tuplarını 23 üncü madde mucibince i· 
hale saatinden bir saat evveline ka
dar belediye reisliğine vereceklerdir. 

6 - İstekliler bu i§e ait proje ve 
şartnameyi her gün Darende beledi-

-9-

Ankara Valiliği 

Şose ve menfez 
inşaatı 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli (161.020) lira (44) ku

ruştan ibaret bulunan Ankara Ge~~de 
yolunun 103 + 800 - 126 + 800 un -
cü kilometreleri arasında yapılacak şo 
se, menfez inşaatı 17. 8. 939 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encü -
meninde ihalesi yapılmak üzere kapa 
lı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş 
tur. 

Muvakkat teminatı 9301 lira 3 kuruş 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, te • 
n:ıinat mektup veya makbuzunu, tica· 
ret odası vesikası ve eksiltmenin yapı 
lacağı günden en az 8 gün evcl vila • 
yet makamına istida ile müracaat ede· 
rek asgari (60) bin liralık bu gibi yol 
inşaatını muvaffakiyetle bitirdiğine 

dair vesaikini ibraz etmek suretiyle 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar daimi encümen reisliğine ver -
meleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi (4) 
lira (5) kuruş mukabilinde nafıa mü 
dürlüğündcn alabilecekleri. 

(3422) 13386 

Garaj yaptırılacak 1 - Antalyanın Ka~ kazasına bağ
lı Karatepe devlet ormanlarından bir 
sene müddetle ve kapalı zarf usuliy -
le 917 metre mikap gayri mamul kat
ran ağacı yirmi gün müddetle arttır -
mıya çıkarılmıştır. 

tinde olan 1345 lira 33 kuruş pey ak
çesini eksiltme gününden ~ir gün e
veti akşamına kadar beledıye vezne -
sine teslim etmiş bulunmaları. 

ye dairesinde ve yalnız şartnameyi Ankara Valiliğinden : 
Senirkent Belediyesinden : Ankarada Samanpazarında Dişçi Bay Keşif bedeli (39680) lira (15) ku • 

Senirkent kasabasının yüksek Na · Ahmet Ertem nezdinde görebilecek. ruştan ibaret bulunan Etlik yolu Ü• 

2 - Arttırma 11. 8. 939 tarihine 
fıa vekaleti şirket ve müesseseler re · •~rdir. (3474) 13441 zerinde yapılacak Nafıa garajı inşaa• 

İstanbul Belediyesin~en : . rastlıyan cuma günü saat 12 de Antal 
İtfaiye için alınacak . bır adet. çelık ya orman idaresinde yapılacaktır. 

7 - Keşif , şartname ve mukavele -
nameler 2 lira mukabilinde Bursa be
lediyesinden alınabilir. 

(3546) 13514 
isliği heyeti fenniyesinden tasdikli tı 17. 8. 939 perşembe günü vilayet dai-
hidorolik elektrik tesisatının (16862) inşaat m Ü na kasası imi encümeninde ihalesi yapılmak üze 

ve otomatik merdivenh otomobıl ka · 3 _ Katranın beher gayri mamul 
palı zarf eksiltmesine . k~.n~_lmuştur. metr~ mikabı 780 kuruştur. 
İhale 14. 8. 939 pazartesı gunu saat l5 4 _ Muvakkat teminat 536 lira 45 

İnşaat münakasası 
de İstanbul belediyesi daimi cncüme· kuruştur. 
ninde yapılacaktır. Muhammen bede- 5 _ Tc'<lif rrıt-ktupları 11. ıs . 939 gü 
li 17800 lira ve ilk teminatı 1335 lira - nü saat ı ı c k:ıciar behemhal Antalya 
dır. Şartnamesi İstanbul bclc~iye if - orman müdürlüğünde mii.teşekkil ko
faiye müdürlüğünden bedclsız olarak misyon rc\slığ\ne verilmelidir. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - 16. 6. 939 tarihinden 4. 7. 939 ta 

rihine kadar ve 4. 7. 939 tarihinden 
19. 7. 939 tarihine kadar iki defa ka -
palı zarfla ksiltmeye konulup ta.ti~ 
çıkmıyan 32653.83 lira bedeli keşıfh 
Nazimiye kışla ve ahırı ikmal inşaatı 
bu defa 19. 7. 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmış-

verilir. Taliplerin il~ teminat makbu- 6 _ Şartname ve mukavelenameyi 
zu veya mektupları ılc 2490 No. lı ka· görmek isteyenlerin Ankarada orman 
nuna göre hazırlı yacakları kapalı zarf umum müdürlüğüne ve Antalya or · 
}arını ihale günü saat 14 de kadar İs.- man çevirge müdürlüğüne müracaat-
tanbul daimi encümenine vermelcrı. ları . (5606/ 3406) 13375 tır. 

(5448/3260) 13250 

Kapah zarf 
eksiltme 

usuliyle 
ilim 

'1"' t'abzon Vilayet Sıhhat ve iç
.~ ~.ıtliuunt ııılı&ul ··,1 ·· .1. ld.u -

zon nümune hastanesinin mutfak, ça· 
maşırhane ve etüv tesisatıdır. 

Bu itin muhammen keşif bedeli 
(47.940) liradır. kapalı zarf usuliyle 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardan ibarettir: 

A • Eksiltme şartnamesi. 
B • Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D • Yapı işleri umumi fenni şart· 

namesi. 
E • Sıhhi tesisata ait umumi ve fen 

ni şartname: Hususi şartname, keşif 
cetveli. 

İstiyenler bu ıartname ve evrakı 
(240) kuruş mukabilinde Trabzon na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-8-939 tarihinde cu
ma günü aaat 15 tc Trabzon sıhhat 

müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komiayonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (3595) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve bundan 
başka 939 yılına ait ticaret odası ka · 
yıt veıikası ile ihale gününden en az 
sekiz gün evel Trabzon vilii.yetine mü 
racaat ederek vilayetten alacakları bu 
işe ait ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
mecburidir· 

5 - Teklif mektupları yukarda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Trabzon sıhhat mü
dürlüğüne getirilerek eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Yün (Orap ipliği ahnacak 
Taksim • Ayazpaıada İstanbul 

Jandarma Satın Alma Komiıyo
nundan : 

1 - Jandarma ihtiyacı için aeki:z 
ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle satın 

alınacak ve eksiltmesi 16 Ağustos 939 
tarihine rastlıyan çarşamba günü sa

at on beşte Ayaspa~da on sekizinci 
jandarma mıntaka komutanlığı bina -
sındaki komisyonumuzda yapılacak -

• 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 

· C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesı 

D - Keşif hülasa cetveli 
F - 'iUf>'1•1irel"t"10N:uu .,.,.. uauu 

şartnamesi. 
G - Seridöpri 
H - İsteyenler bu işe ait evraktan 

yapı işleri umumi ve fenni şartname
siyle bayındırlık işleri genel şartna -
mesindcn maadasını 1,5 lira mukabi -

tır. b tinde Tunceli nafıa müdürlüğünden 
2 - Muhammen bedeli yirmi ~ş satın alabilirler. Yapı işleri umumi 

bin_ yir~i üç li~a ve il~ temina~ b_~n ve fenni şartnamesini ve bayındırlık 
sekız yuz yetmış altı lıra yctmış uç işleri genel 9artnamesini görmek iste-

kuruştur. ~ .. . yenler Tunceli nafıa dairesinde be -
3 _ Şart kagıdı her gun komısyon- d 1 · 1 k ·· b"l" 1 . . . . . e sız o ara gore ı ır er. 

da görülebıldığı gıbı yüz yirmi altı 3 _ Pazarlık Tunceli nafıa daire • 
kuruş bedel ~u~abilinde alınabilir. ıinde yapılacaktır. 

4 - İsteklıle~ı~ }ophanedc İs.t~~: 4 _ Pazarlığa girmek için istekli -
bul levazım amırlıgı muhasebecılıgı nin 2449.04 lira muvakkat teminat ver 
veznesine yatırılacak ilk teminat mak mesi ve aşağıdaki vesikaları hazi olup 
buz veya banka kefalet mektubu ve göstermesi lazımdır. 
şart kağıdında yazılı vesaiki de havi A _ İhaleden en az 3 gün evel 
teklif mek~upların~ mezkur g~nün mu Tunceli vilayetine müracaat ederek 
ayyen ıaatınden bır saat evelıne ka - bu işe girebilmek için alınmış ehliye~ 
dar komisyonda bulunmaları lazım - vesikası. 
dır. (5598/ 3404) 13424 B - Ticaret ve sanayi odası sicil 

vesikası {939 senesi). 
(3547) Mezbaha inşaatı 13515 

tashihi Samsun Belediye Riyasetinden: 
Kapalı zarf usuliyle ihale edileceği 

ilan olunan (60467) lira 99 kuruş be- Tokat iskan Müdürlüğünden 
deli keşifli ~:~baha inşaatına talip 28, 31 temmuz tarili Ulus gazete -
zuhur etn:edıgınden_ 2490 sayılı ar · sinde intişar eden 62 çift göçmen evi 
tırma, eksıltme . ve .ı.hal~. kanun~nun inşaatının eksiltmesi kapalı zarf usu-
4? ınıcı maddesı hukmune tevfıkan tiyle yapılacak iken sehven açık ek • 
bır ay zarfında pazarlıkla yaptırıla - siltme usuliyle yazılmıştır. Tashihen 
bir ay zarfında ~az~rlı_kla yaptırıl - ilan olunur. (3549) 13516 
masına karar verılmıştır. 

Taliplerin bu müddet zarfında pa
zartesi ve perıembe günleri saat 151 
de belediye daimi encümenine müra
caatları il!n olunur. 

(5704) 13436 

Kazalar 

Muhtelif yiyecek ahnacak 

lira (10) kuruş bedeli keşifli kısmı ~.7· re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
7. 939 tarihinden itibaren kırk beş gun Çay Belediyesinden : nulmuştur. 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek - Keşif bedeli (1200) lira ve (1000) Muvakkat teminatı (2976) lira (2) 
siltmiye çıkarılmıştır. metre tulünde Hatay yolunun kenar- kuruştur. 

Elektrik tesisatına ait proje -ve ek ları adi arnavut kaldırımı ve keşif İsteklilerin: teklif mektuplarını, 
siltme fenni ve mukavele ş~rtnamel~- bedeli (682) lira (17) kuruş kargir muvakkat teminat mc~tup yeya m~k
leri, hülasai keşif cetvellerı bcd~lsız dört oda bir salon üç idrarlık umumi buzu, ticaret odası vesıkası ve eksı~_t· 
olarak taliplerin Senirkent beledıye - hala inşası açık eksiltmeye konulmuş menin yapılacağı günde? ~n ~ 8 gu_n 
sinden ihale günü olan 31 A~ustos 939 tur. evel vilayet makamına ıstıda ıle mu· 
perşembe gününe kadar alabilirler. ı İhalesi 7. 8. 939 cuma günü saat racaat ederek alacakları fenni ehliyet 

Mezkur işin 3 7,5 teminat akçesi 14 de belediye encümeninde yapıla • vcsikalariyle birlikte yukarıda . ~özil 
1265 liradır. caktır. geçen günde saat 14 de kadar vılayet 

Taliplerin ihaleye iştirak edebilme- İlk teminat olarak kaldırımın (90) daimi encümeni reisliğine vermeleri. 
si için yükseli nafıa vekaletinden tas - lira halanın (51) lira (16) kuruş olup Bu işe ait keşif ve şartnameyi (1) 
dikli ehliyet vesikası ve bu İıje ben - şartnameyi öğrenmek istiyenlerin be lira (99) kuruş mukabilinde nafıa mü 
zer bir veya bir kaç işi muvaffakiyet- lediyeye müracaatları. dürlüğündcn alabilecekleri. 
le başardığına dair bonservisleri ve 2490 numaralı kanunun 2, 3 madde- (3423) 13387 
939 yılına ait ticaret odasından alın • lerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş -
mış vesika ibraz etmesi. !erle iştigal ettiklerine dair vesika • 

Teklif mektuplarının kanunun ta - tarını ihaleden üç gün evel behem
p~ırmrt~c!Tr~(ustös~!r'·pel'feı1Hbtr • ·---~-a..:ı.u-1-1,,1~34~77ıor""' ...... ,~-~~~- v .Jili.iind- r 
günü saat 14 e kadar belediye encü - Kefff" bedeli (l8!157) lira (68) ku • 

İnşaat münakasası 

. ru_Ştan ibaret bulunan Etlik merkez ll menine posta ile veya elden verilmesı. 
boratuvarlarında alatı baytariye de -

İhale 31 Ağustos 939 perşembe gü -
nü belediye binasında ve belediye en- posu inşaatı 23· 8. 939 çarşamba günü 

saat ıs de vilayet binasında nafıa kocümenince yapılacaktır. Taliplerin u-
sulü dairesinde ve 2490 sayılı kanu • misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
nun tarifatına göre ihaleye iştirakla . 235 adet büz ahnaca'k kapalı zarf usuliyc eksiltmeye çıkarıl 
rı ilan olunur. (5407/ 3240) 13248 Ankara Beledı·yesı·nden : mıMştır. kk • 

Hükumet konağı yaptnllacak 
uva at temınatı (1421) lira (88) 

1 - Belediye fen işlerinde kulla - kuruştur. 
nılmak üzere alınacak olan 0.50 lik İsteklilerin: teklif mektuplarını 
235 adet büz on beş gün müddetle a- muvakkat teminat makbuz veya mek· 
çık eksiltmeye konulmuştur. tubu, ticaret odası vesikası ve eksilt-

Kara Vilayeti Çıldır Kazası Mal
müdürlüğünden : 

Çıldır kasabasında yapılacak 33808 
lira 16 kuruş keşif bedeli hükümet ko 
nağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve on 
bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yı
lında ödenmek şartiyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 646,25 lira • menin yapılacağı günden en az 8 gün 
dır. cvel referans ve diğer vesikalarını 

3 - Muvakkat teminat (48,47) lira- raptederek Ankara vilayetine istida 
dır. ile müracaat ederek bu işe ait olarak 

1 - Dosyasındaki evrak şunlar -
dır: 

A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme şartnamesi ve bayın· 

dırlık genel şartnamesi 
C - Fenni şartname ve yapı işleri 

4 - Şartnamesini görmek iıteyen • 
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 8. 8. 939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (3264) 13218 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : umumi fenni şartnamesi. 

D _ Metraj ve hülasai kcıfiye. 1 - Yeni şehir Konur sokağında 
E _ Projeler. 1087 adanın 12 panelinde bulunan be 

tediyeye ait 121 metre mürabbaı yol 
2 - Dosyası Kars nafıa müdürlü - . • 

ğ .. d ç ld 1 -- d·· 
1 
.. ~ ·· d fazlasına talıp çıkmadııından pazar • un e ve ı ır ma mu ur ugun e 

1 
kl 1 k 

·· ··1 b·ı· ı a satı aca tır. 
goru e ı ır. 2 M h b d ı· · 

3 M kk . 2535 1. - u ammen e e ı (605) lıra • 
- uva at temınatı: ıra dır. 

61 kuruştur. . . 
4 İ t kı . 1 • "h 1 .... d 3 - Muvakkat tcmınat (45,50) lıra-- s e ı erın ı a e gunun en as- d 

gari 8 gün evel Kars vilayetinde yap- ı~. ş t k k. . . .. k 
tığı işler ve bonservisleriyle müraca- . - a~ name ~~ ro _ısını gorme 

d k "k k . d ısteycnlerın her gun encümen kalemi-at e ere vesı a veren omısyon an . . . .. .. 
ı ğ hı . "k ·ı 939 1 ne ve ııteklılerınde 8. 8. 939 ıalı gunu a aca ı e ıyet vesı ası ı e yı ı . .. . .. 
· t d .k .b 1 saat 10,30 da beledıye encumenıne mu 
tıcare o ası vesı asını ı raz etme e- racaatları. (3454) 13508 ri. 

5 - İhalesi 15. 8. 939 gününe mü - , 

alacakları ehliyet vesikalariyle birlik 
te yukarıda adı geçen günde saat 14 
de kadar eksiltme komisyonu reisli -
ğine tevdi etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa miidürlüğündc görebilecek· 
leri. (3557) 13523 

Tapu ve Kadastro 

Alôkadarlara 
Tapu Kadastro U. Müdürlüğün· 

den: 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olma· 
ıı lizımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 

İnşaat münakasası sadif salı günü saat 16 da Çıldır mal- 2 neYI makine yağı ahnacak 
Tirebolu KaYtnakamhimdan : müdürlüğünde müteşekkil komisyon-

Karakaya yatılı okulunun 939 • 940 da yapılacaktır. Ankara Belediyesinden : 

Çankaya'da Cümhurreisliği yüksek 
makamına mahsus köşk ile ittisalin -
de bulunan yerlerin ilan tarihinden 
itibaren kadastrosuna başlanmıştır. 

Buralarda gayri menkul malı veya 
gayri menkul mallar üzerinde aynı 
hakları bulunan kimselerin vesil:a·a
riyle birlikte Ankara kadastro mi.ıclür 
lü~üne (Anafartalar caddesinde me -
murlar kooperatifine ait binanın ü
çüncü katında bulunan) müracaatları 
ve beyanname vermeleri ve itan tari -
hinden itibaren 1 ay içinde müracatla 
beyanname vermiyen kimselerin ayni 
hakları yapılacak tetkikat neticesin
de hasıl olacak kanata göre tcsbit olu
nacağı 2613 numaralı kadastro kanu -
nu hükümlerine tevfikan ilan olunur. 

kabul edilmez. (3287) 13267 

A~ık eksiltme ilim 

Kütahya Nafıa Müdürlüiünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 

nulan iş: 
1 - Yapılmakta olan jandarma o -

kulunda (29071,48) lira keşif bedelli 
Çorum Vilayetinden : iki adet jandarma okul dersanesi pav-

9. 8. 939 tarih çarşamba günü saat yonudur. 
15 de Çorum vilayet daimi encünıenı 2 _ Bu işe ait evrak ıunlardır: 
eksiltme komisyonu odasında 9507.25 A - Eksiltme şartnamesi 

den yılına ait bir yıllık yiyeceği kırk 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 1 - Belediye vesaiti için alınacak 
üç çeşit olup muhammen bedeli iki bin na uygun olarak teklif ve mektupla- olan (3684) kilo A marka ince yağ ile 
yirmi üç liradır. Mezkur yiyecekler rını saat 15 şe kadar komisyon riya • 3804 kilo B marka yazlık yağ on beş 
1 ağustos 939 tarihinden itibaren bir setine vermiı olmaları. Postada vu - gün müddetle açık eksiltmeye konul-
ay müddetle açık eksiltmeye çıkarıl - bulan gecikmeler kabul edilmez. muıtur. 
mıştır. Taliplerin % 7,5 pey akçele - (5706) 13418 2 - Muhammen bedeli (1535,64) 
riyle kaymakamlıktaki komisyona mü liradır. 

racaatları. 13529 Sahhk ram tomrua"'u 3 - Muvakkat teminat (115,18) li-
, radır. 

(3555) 13526 
lira keşif bedelli memleket hastane&i B - Mukavele projeıi 
İnt2niyc pavyonuna yapılacak kalo . c - Hususi fenni şartname Muhtelif yiyecek ahnacak Duraunbey Alaçam Devlet Or· 
ri fc r tesisatı açık eksiltmeye konul - D _ Keşif hülbası ve metraj cetve nıan lıletmeai Revir Amirliğinden: 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün encümen kalemine ve is 
teklilcrin de 22. 8. 939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine milraca 

. Okullar 
t 1• Tirebolu KaymakamJıX..ından : 1 - Dursunbey devlet orman işlet-m· :ı; ur. ı. ıs 

1'.İukavele, eksiltmeı bayındırlık iş- E _ Proje Eıpiye yatılı okulunun 939 - 940 mesi istasyon daposunda istifte mev-
l•·i genci, hususi ve fenni şartname · İstekliler bu evrakı nafıa dairesin- den yılına ait bir yıllık yiyeceği cut (1117) adet muadili (643)• metre-
leri. proje keşif hülasasiy le buna mü - den (150) kuruş mukabilinde alabilir- kırk üç çeşit olup iki yüz yetmiş lira mikap (665) desimetre mikan çam 
teferri diğer evrak Çorum nafıasın · ler. dokıan beş kuruş kıymetindedir. Mez tomruğu açık arttırma ile satılığa çı-
dı.n parasız verilecektir. 3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi kur yiyecekle~ 1 ağustos 939 tarihin • karılmıştır. 

Muvakkat teminat (713) lira (4) ku günü saat 15 de nafıa dairesinde mü- den itibaren bır ay müddetle açık ek- 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
ruştur. teşekkil komisyon huzurunda yapıla- siltmeye çıkarı~mıştır. Taliplerin % payları mevcut ve kabukları soyul -

isteklilerin teklif mektupları ve caktır. Teklif mektupl.arının isteni - 7,5 pey akçele.rıylc kaymakamlıktaki muf olup hacım kabuksuz orta ku • 
Çorum nafıa müdürlUğünden eksilt • len vcsaikle birlikte bır saat evel ko- komisyona müracaatları. 13530 tur üzerinden hesaplanmııtır. 

atları. (3531) 13509 
Bir daktilo aranıyor 

Zayi - Ilgaz kazasının ilk okulun- Ankara Bölge Sanat Okulu Di-
dan almıı olduğum 71 numaralı taha- rektörlüğünden: 

detnamemi kaybettim. Yeniıini alaca- Okulumuz için Almanca bilen (Er
ğımdan eskiıinin hükmü olmadığı i- kek veya kadın) bir daktiloya ihtiyaç 
lan olunur. vardır. İsteklilerin okul idaresine mü 

llgazlı Sadık ollu Ali Onaal racaatları.. (3558) 13524 
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4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Kuru ot alınacak 3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazarte-
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- ıi günü saat 15 de Milas askeri garni-
~ü :~~:eıe:~n~e i~tenilen belgeleriy- Ankara Levazım Amirliii Satm zonunda yapılacaktır. 
e ır. 1 te ı a e _gun ve saatinden en Alma Komisyonundan : 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
~eıl~ır sa~t e~elıne kadar teminat ve ı - Merzifon garnizonu için 427000 siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
1~- - ı ~e tlup aknnı _Ankara Lv. amir- kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 3 üncü maddelerinde istenilen belge- Yazlık caket ve kasket 

Ankara Levazım Amirliği Satm ~gı sa ın a ma omısyonuna vermele- konmuştur. !eriyle birlikte ihale gün ve saatin • 

"Al K 
· d rı ve şartnamey· ·· k · ı · ' ma omısyonun an : ..• ı gorme ııteyen erın 2 - Tahmin bedeli 19215 lira olup den en geç bir saat eveline kadar te-

l T .. b. ı·kı · · ı·k ·h her ogleden sonra ko · ·· . - .. um

5

e

3

n

0 
ır 1 e1rıfnıkn sen

1
e ı ı - atları mısyona muraca- muvakkat teminatı 1441 lira 12 kuruş- minat mukabilinde ticaret odası vesi-

tıyacı ıçın tvn yu a apa ı zarf - • tur. kalariyle beraber teklif mektuplarını 

Levazım Amirliği 

Yulaf .ahnacak 

Askeri Fabrikalar Polis 
25 kalem (elik alınacak 

kıhfı yaptlrlfacak Askeri Fabrikalar Umum Mü-
Emniyet Umum Müdürlüğün· dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

den : misyonundan : 

la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7. Tahm. B. İlk Temin. 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte. komisyona vermiş olacaklardır. Mi -Ağustos 939 pazartesi günü saat 10 si günü saat 15 dedir. . las, Küllük, Bodrum garnizon odun • 1 - Emniyet amirleriyle muamelat Tahmin edilen bedeli (56.000) lira 
da yapıla~aktır. U~um ta~min tuta_ Yulaf 70062 50 4780 25 4 _Eksiltmeye girecekelerin eksilt !arı bir müteahhide verileceği gibi me_murları için yaptırılaca~ az.ı .230 olan 25 kalem çelik Askeri Fabrika -
rı 25970 lıra olup ılk temınatı 1948 li- Arpa 53247 50 3912 78 me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Milas Küllük birlikte Bodrum odun- çogu 250 adet kasket kılıfı ıle bırlıkte lar umum müdürlüğü merkez satın 
radır. (3271) 13253 cü maddelerinde istenilen belgeleriy- ları da ayrı birer müteahhide ihale e- yazlık caket 7. 8. 939 tarihine müsadif alma komisyonunca 17. 8. 1939 per -

2 - Şartnamesi her gün komisyon- le birlikte ihale gün ve saatinden en dilecektir. P.azarte~i günü saat 15 te açık ek - şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha-
da görülebilir. Yulaf alınacak geç bir saat evetine kadar teminat ve Şartnameyi görmek isteyenler Mi- sıltme ıle münakasaya konulmuştur. le edilecektir. Şartname (2) lira (80) 

3 - İstekliler ticaret odasına ka _ teklif mektuplarını Merzifon satın al- las ordu evindeki satın alma komis _ . 2. - Beher adedine 650 kuruş fiyat kuruş mukabilinde komisyonda veri-
yıth olduklarına dair vesika göster_ Ankara Levazım Amirliği Satın ma komisyonuna vermeleri. Kuru ota yonuna müracaatları. b~~ılen ~sket kıhfiyle cakete ait lir. Tali~lerin !Iluvakkat teminat olan 
mek mecburiyetindedirler. Alma Komisyonundan : ait şartname garnizon satın alma ko (3434) 13429 num~neyı görmek ve şartnameyi al - (4050) lıra ve 24.90 numaralı kanunun 

4 - Eksiltmesine iştirak edecekler 1 - Ankara garnizonu hayvanatı misyonundan alınabilir veyahut gö • mak ısteyenlerin umum müdürlük sa- 2 ve 3. maddelerındeki vesaikle komis 
2490 sayılı kanunun ikinci üçüncü ihtiyacı olan 690,000 kilo yulaf kapalı rülebmr. şartnameter parasızdır. Beş kalem malzeme ahnacak tın atma komisyonuna müracaatları. yoncu oımadık1arına ve bu işte alaka-
maddelerinde yazılı vesikaları ve te- zarfla eksiltmeye konmuştur. (3333) 13300 Ankara Levazım Amirliği Satın . 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle - dar tüccardan olduklarına dair ticaret 
minatı muvakkatalariyle teklif mek _ 2 - Tahmin bedeli 43125 lira olup u 1 k Alma Komisyonundan : rın 121 lira 87 kuruşluk makbuz veya odası vesikasiyle mezkur gün ve sa • 
tupları~ı ihale günü ihaleden bir sa • muvakkat teminatı 3234 lira 38 kuruş- n Q 1 naca 1 _ Merkz hastanesi için aşağıda banka mektubunu muhtevi teklif me~ atte komisyona müracaatlar. 

at ev~lıne kadar İzmir'de Burnova'da tur. . . .. Ankara Levazım Amirliği Satm cins ve miktarları yazılı be!t kalem tupları~ı ve 
24

90 sayılı kanunu~ ~ cu <345ı) 134
5
3 

asken satın alma komisyonuna mak - .~ - Eksıltm.esı 11. 8. 1939 cuma gu Alma Komisyonundan : malzeme pazarlıkla satın alınacak - ma~desınd~ ~~zıh belgelerle bırlı~te 
buz karşılığı vermeleri ilan olunur. nu saat 11 ~edır. Tümenin Tefennideki kıtaatının se- tır. eksıltme gunu saat 15 şe kadar komıs· 

(3192) 13149 4 -: 1;:ksıltmeye ~ireceklerin eksilt- nelik ihtiyacı olan 144250 kilo unu - 2 - Taliplerin 5. 8. 939 cumartesi yona gelmeleri. (3134) 13112 

S d 
... I k ~~ gu~~ :4~o say~ıı k~nunun 2, 3 ~n- nun kapalı zarfla eksiltmesi 12. 8. 939 günü saat 11,30 da teminat1ariyıe bir- Kıchk elbise ve kasket 

a e yagı a ınaca cu ~a. e e.rınde ıstenılen belgelerıy- cumartesi günü saat 11,30 da İspar • likte Ankara Lv. amirliği satın alma f 

Ankara Levazım Amirliği Satın le bı;!ıkte ıhale .gün ve saatin?en en ta tümen satın atma komisyonunda ya komisyonuna gelmeleri. 
Alma Komisyonundan : geç . ır saat evelıne kadar temınat ve pılacaktır. Adet yaphnlacak 

E 
. teklıf mektuplarını Ankara Lv am· · f" E · 1 dremıt ve Bergama garnizonları r·· al . · ır- Muhammen kılosunun ıyatı 12 ku- mnıyet Umum Müdürlüğün· 

ihtiyacı olan 21,5 ton sadeyağa veri - r~gı satın ma ~o~~syonu~a verme!~- ruştur. 200 İstanbul süpürgesi den : 

Ankara Defterdarllğı 

Elektrik tesisata 

yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından ı len fiyat pahalı görüldüğünden bir hı v~.ğ§trJnameyı gorm~k ısteyenlerın Muvakkat teminatı 1298 lira 2S ku- 100 Çalı süpürgesi 1 - Umum müdürlükte müstahdem 

ay müdetle pazarlı~a konul~uştur. a:ı:r~. e en so(;;1~~mısyona1~~~aca- ru~tur. (3348) 13307 100 Hela süpürgesi emniyet amirleriyle muamelat me -
Buhammen bedelı 2257S lıradır. K 1 k 100 Büyük kıl fırça murları için kumaş ve diğer levazımı 1 - 555 lira 45 keşif beöelınden l· 
2 - Şartnameyi görmek isteyenler UrU Ot a ınaca 50 Faraş (sağlam beyaz saç veya dahil azı 230 çoğu 250 takım maa kas- baret Etimesğut nahiyesinde mtmu • 

her gün iş saatinde komisyona müra- Buğday Öğüffürülecek Ankara Levazım Amirliği Satın çinkodan) ket kışlık elbise 5. 8. 939 tarihine mü- rin evlerinin bozuk olan elektrik te -
caat etsinler. . Alma Komiıyonundan : (3550) 13517 sadif cumartesi günü saat 11 de kapa- sisatının tanzim ve ısHihı iş: aç· ı. ek-

3 - Pazarlık 10. 8. 939 perşembe Ankara. Levazım Amirliği Satm 1 - Diyarbakırdaki birliklerin 50 kt'lo fı'lı'f alınacak lmı uz:trufr.usuliyle münakasaya konul - siltmeye konulmuştur. 
günü saat 16 da Edremit satın alma Alma Komısyonun~an : . . .. hayvanları ihtiyacı için 523400 kilo !il 2 - İhale 17.8.939 tarihine müs1d if 
komisyonu binasında yapılacak Edre- 1 - A~~ar~ gar~ı~on bırlık ve m~- kuru ot K. zarfla eksiltmeye kon- Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - Beher takımına 25 • lira fiyat perşembe günü saat 16 da An!:c::ra 
mit ve Bergama garnizonları için ay- esse~.e;~rı ıh~ıyacı ıçın 5.100 t~n bug- muştur. . Alma Komisyonundan : biçilen elbiselere ait nümuneyi gör - defterdarlığında toplanacak eksil t -
rı ayrı pazarlık yapılacaktır. day ogutmesı kapalı zarfla eksıltmeye 2 - Tahmın bedeli 18319 lira olup 1 - Genel kurmay için 50 kilo filit mek ve şartnamesini alma isteyenle - me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1693 lira konmuştur. muvakkat teminatı 1373 lira 92 ku- pazarlıkla satın alınacaktır. rin umum müdürlük satın alma komis 3 - İsteklilerin 42 liralık mu,r<.~-
13 kuruştur. (3193) 13150 2 - Tahmin bedeli 76.500 lira olup ruştur. 2 - Taliplerin 5. 8. 939 cumartesi yonuna müracaatları. kat teminat makbuzu ile ve nafıa ve-

muvakkat teminatı 5.075 liradır. 3 - Eksiltmesi 16-8-939 rarlllamba gu .. nü saat 11 de teminatlariyle bı.rlik- 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -

P
• · 1 k 1' "' kıileti yapı işleri umum müdürlüğiın-

:ı en a ınmış enni ehliyetnameleriy-ı rınç a ınaca 3 - Eksiltmesi 11. 8. 1939 cuma günü saat 10 dadır. Şartnamesi her te Ankara Lv. amirtig·i satın alma ko- rin 468 lira 75 kurulllluk teminat mak· d ı f 

Aııkara Levazıın Aml·rıı·g·ı· Satm günü saat 16 dadır. gün iş zamanında Ko. da görülebilir. misyonuna gelmeleri. buz veya banka mektubunu muhtevi ı b. l'k d d · kl k · e ır ı te a ı geçen gün e komisyo-
Alma Komisyonundan : 4 - Eksiltmeye gırece erin e s~lt· 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek - (3551) 13518 teklif mektuplarını ve 2490 sayılı ka - na gelmeleri ve bundan evci şartna -

1 K k b
. l"kl . "h . me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 un- siltme günü 2490 sayılı kanunun 2 3 nunun 4 cü maddesinde yaz· ılı belge · k ·f - or mer ez ır ı erı ı tıyacı • B d k d I k meyı ve eşı evraklarını görmek ve 

için 96.000 kilo pirinç K. zarfla ~ksilt cü maddelerinde istenilen belgeleriy- üncü maddelerinde istenilen belgele- Uğ ay 1 r I rı aCO lerle birlikte saat 10. a kadar komis . izahat almak isti yenlerin defterdar -
meye konmuştur. le birlikte ihale gün ve saatinden en riyle birlikte ihale gün ve saatinden Ankara Levazım Amirliği Satın yona teslim etmeleri. Jık milli emlak müdürlüğüne müra-

2 - Tahmin bedeli 19200 lira olup geç bir saat eveline kadar teminat ve en geç bir saat eveline kadar teminat Alma Komisyonundan : (3139) 13114 caatları . (3455) 13417 

kk 
~~ifmek~p~rınıAnkaraL~am~w~klifme~up~nnıWya~~~Lv ------------------------------~ muva at teminatı 1440 liradır. . • 1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi lı.ğı satın alma komisyonuna vermele- amirliği satın alma komisyonuna ver- için 1,150.000 buğday kırdırılması ka- Yazlık caket ve kasket kıhfı yaptırılacak 
günil saat 10 da D. Bakır Lv. A. Sa. rı. <33o6) 13278 meleri. (3437) 1340l palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Al. Ko. nunda yapılacaktır. B ""'d o"'nu"llu""ru··ıecek Un alınacak 2 - Tahmin bedeli 20700 lira olup 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- UQ ay 11 muvakkat teminatı 1552,5 liradır. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Ankara Levazım Amirliii Satm Ankara Levazım Amirliii Satın 3 - Eksiltmesi 22. 8. 939 sah günü 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- Alma Komiayonundan ı Alm• Komisyonundan : saat 10 dadır. 
:ıe birlikte ihale ~ün ve aaatind;n en 1 - Kor birliklerinin yıllık ihtiya- 1 - Çimişgezek birliği için 156000 Şartnamesi her gün komisyonda gö 
geç bir saat evelıne kadar temınat ve cı olan 3800 ton buğday ö.füdülme~i kilo un lc;ıruı lı ... 2 .. '1" -ı·-"'•- -··- 1 .... ., riil~hllir eKsııt • · - 't - ,.c,K5utmc:yc gırccc:A .. cın -
teklıf mektuplarını D. Bakır Lv. A. kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. muıtur. . . . e gu .. n .. 2490 sayılı kanunun 2 3 ün 

S A
l k • I · 2 Tah · bed 1' k"l 1 60 2 - Tahmın bedelı 20280 lıra olup m u • a. • omısyc.nuna verme erı, şart • - mın e ı ı osu • san- . . cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

namesi her gün iş zamanında komis- tim olup muvakkat teminatı 4290 lira- muvakkat te.mınat~ 1521 lıradır. le birlikte ihale gün ve satinden en 

d 
·· ··ı b"l" 13151 d 3 - Eksıltmesı 16-8-1939 çarşam • yon a goru e ı ı :. ır. . .. ş · geç bir saat evetine kadar teminat ve 

3 Ek "lt i 14 8 1939 t ba günu saat 10 dadır. artnamesı - sı mes • · pazar e- ~ . • 1 k . teklif mektuplarını kor satın alma ko 

Sade yağı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Bursa garnizonu senelik ihtiyacı 

için 26000 kilo sadeyaiı K. zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 26,000 lira olup 
muvakkat teminatı 1950 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Bursa tümen aa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. a
mirlikleri satınalma komisyonlarında 
ve Bursa tümen satın alma komisyo -
nunda her gün parasız görülebilir. 

(3195) 13152 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

si günü saat 15 dedir. Elazıgdakı asken satın a ma omıs - . . . . . . · b _ mısyonuna vermelerı. (3552) 
4 - Eksıltmeye gıreceklerın eksılt- yonuı:':da P.~~rtesı, çarşam a .. ~~ c~ 13519 

me günü 2490 uyılı kanununun 2, 3 ma gunlerı oğleden sonra gorulebı • 

cü maddelerinde istenilen belgeleriy- lir. 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
geç bir saat evetine kadar teminat ve siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
teklif mektuplarını Afyon kor satın üncü maddelerinde istenilen belgele
alma komisyonuna vermeleri. Buğday riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
öğütme şartnamesi İstanbul, Ankara. en geç bir saat evetine kadar teminat 
İzmir, Eskişehir, Konya, Manisa, Ak- ve teklif mektuplarını Elazığ askeri 
şehir askeri satın alma komisyonları- satın alma komisyonuna vermeleri. 
na gönderilmiştir. Mezkur şartname - 5 - İsteklilerin görülmesine lü -
den isteyenler 152 kuruş mukabilin • zum hasıl olan vesaiki resmiyesini 
de Afyon askeri satın alma komisyo- muvakkat teminatının konulduğu 
nundan alabilirler. zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

(3307) 13279 (3438) 13402 

Et ahnacak 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 

59500 kilo sığır, keçi veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Hangisi ucuz olursa o cins etin ihale
si yapılacaktır. Bu üç cins ete her ta
lip tarafından bir zarf içerisinde ol
mak üzere her üçüne de ayrı ayrı fi
yat teklif edilebilir. İhale 21. Ağus -
tos 939 pazartesi günü saat 15 de An
karada askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 16362 Lavamarin kömürü 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : lira 50 kuru§tur. Keçi etinin 14875 li-

radır. Kayun etinin 23800 liradır. Sı-
1 - Cizre hudut taburunun 28. 7. 

Ankara Levazım Amirlig·i Satm .. d 1 b. k. ğır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 ku-939 tarıhın e atmış ın ılo koyun, t K · t• · 1115 ı· k 
Alma Komisyonundan : · ~ · t 1. d ruş ur. eçı e ının ıra 62 uruş-

keçı veya sıgır etme a ıp çıkma ı • t K t" · 1785 ı· d ş 
1 4441 t L 

· k.. ·· ·· K. . . ur. oyun e ının ıra ır art -
- on avamarın omuru ğından yemden kapalı zarfla eksılt • · A d d K d ·d k 

zarfla eksiltmeye konmullltur. k ı t namesı Y ın a ve uşa asın a as e 
ır meye onu muş ur. • k . l d A k . 

2 Tah 
· b d ı· ss 512 ı· 55 t 

1 
.. .. 15 8 9 rı omısyon ar a n ara ve İzmır le-

- mın e e ı · ıra . 2 .~ .. ha e gudnud · · 39 cumarte- vazım amirlikleri satın alma komis -
kuruş olup muvakkat teminatı 4025 saat on a ır sı gunuT . 

1125
• 

1
• d yanlarında görülebilir. Talipler tek -

lira 62 kuruştur. 3 - emınatı ıra ır. l"f k 1 k • . . 
3 - Eksiltmesi 11 8. 1939 cuma gü· B lr ·· · ı me tup arını anunı vesıkalarıyle 

4 -
1
• le 1 guknl"fve saak ttben hır saat .e- birlikte ihaleden bir saat eveline ka-

nii saat 15 dedir. vel ta ıp er te ı me tu u ve temı - k · · 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Yapılacak Ceket 

ve kasket kılıfının 
dikimi için 

Muhammen fiyat Teminatı 
Cinsi Adet Lira kuru'l Lira kurus 

İhale güntı 

Yazlık ceket 477) 2 00 71 55 5-8-939 günü eüa:l&l 

Kasket kılıfı 477) saat 10 da 
Kadromuz memurları için yukarda ctns ve miktarı yazılı Ceket ve Kas

ket kılıfının yalnız dikimi eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin gösterilen 
gün ve saatte Ankara Emniyet Müdürlüğünde toplanacak olan komisyona 

gelmeleri. (3141) 13115 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonundaki birlik ve müesseseler hayvanları için kapa· 

1ı zarfla aşağıda yazıldığı üzere 1515 ton kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Miktarları, tahmin bedelleri ve ilk teminatları aşağıda yazılı ve hi· 

zalarında gösterilen yerlere teslim şartiyle her birisi için ayrı ayrı teklif 
mektubu verilebileceği gibi heyeti umumiyesi için de bir mektup verilir. 

Tahmin dilen bedeli 71962 lira 50 kuruş olup ilk teminatı da 4848 lira

dır. 

3 - Evsaf ve şartları Ankara İstanbul levazım amirlikleri ve Eskişe· 
hir kor satınalma komisyonlarından 360 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İhale günü 17-8-939 perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermele-
ri. (3413) 13379 
Mahalli Kilo Tutarı Teminatı 

Miktarı Lr. Kr. Lr. Kr. 

Alay 32 150,000 7125 00 534 38 
Harp okulu 522,000 24795 00 18S9 63 
Muhafız alayı 420,000 199SO 00 1496 25 
Diğer birlik ve 

müesseseler 423,000 20092 50 1506 94 

Aydın birliğinin ihtiyacı için 86000 
kilo sığır veya keçi ve koyun eti ka -
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Hangisi ucuz olursa o etin ihalesi ya
pılacaktır. Bu 3 cins et her talip tara
fından bir zarf içinde olmak üzere her 
üçüne de ayrı ayrı fiyat teklif edile -
ceği gibi bir cins ete de fiyat teklif 
edilebilir. İhale 14 Ağustos pazartesi 
günü saat 15 de Aydında askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

1515 71962 50 5397 10 4 Ek 
·ı . k 1 • k ·1t 1 c· h d b 1 dar makbuz mu abılınde komisyona 

-:: .. sı tmeye gırece e erın e ~-ı nat arını ızre u ut ta uru satın a - vermeleri. (3556) 13522 
me gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 un- ma komisyonu 2490 sayılı kanunun 2 -----------.:..---------------=-----~---:..:.:::_:::_ _____ .=::..:__::__ 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge -
le birlikte ihale gün ve saatinden en lerle müracaatları. 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 5 - Şartnameler parasız olarak ta-
teklif mektuplarını Tophanede lst. burca verilir. 13421 

Sığır etinin muhammen bedeli 
21 .500 lira. Keçi etinin 21.500 lira. Ko
yun etinin 34.400 liradır. 

Lv. A. Sa. At. komisyonuna· vermeleri. 
(3320) 13296 

Un ahnacak 
Sığır etinin ilk teminatı 1612 lira. Ankara Levazım Amirliği Satm 

50 kuruş. Keçi etinin 1612 lira 50 ku - Alma Komisyonundan : 
ruş. Koyun ~tinin 2.~50 liradı.r. . ı _ Merzifon garnizonu için 

Şartnamesı Aydın da asken komıs - 252.000 kilo ekmeklik un kapalı zarf
yonda: Ankara, İzmir levazım amir· la eksiltmeye konmuştur. 
li.~ler.i .satın ~ima .komis~onlarında gö 2 - Tahmin bedeli 32.760 lira olup 
rulebılır. Talıplerın teklıf mektupla - muvakkat teminatı 2457 liradır. 
rını kanuni vesikalariyle birlikte iha- 3 _ Eksiltmesi 15. 8. 1939 salı günü 
leden bir saat evetine kadar makbuz saat ıs dedir. 
mukabilinde komisyona verilmesi. 4 - Eksiltmeye girecekelerin eksilt 

(3269) 13236 me günil 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

Bir motör ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Amasya alayının Çarcurum garni • 

zonunda elektrik tesisatı i~in prtna
mesi mucibince bir adet mo'.Ör açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2500 li·ad:r. Te
minat akçası 187 lira 50 kuruşt'..tr. Ek
siltmesi 15.8.939 salı günü aaat 15 de 
alay garnizonunda yapılacaıttıı. ta • 
teklilerin mezk<lr günde kom;!.yona 
müracaat etmeleri. (3446) 13416 

Odun ahnacak Arpa ve yulaf ahnacak cü ~a~de1e.rinde i~tenilen b.eıgeıeriy-
ıe bırlıkte ıhale gun ve saatınden en Ankara Levazım Amirliii Satm 

Ankara Levazım Amirliii Satm geç bir saat evetine kadar teminat ve Alma Komisyonundan : 
Alma Komisyonundan : teklif mektuplarını Merzifon satın al- 1 - Milas, Küllük, Bodrum garni-

1 - Ankara garnizonu hayvanatı ih ma komisyonuna vermeleri. Şartname zonlarının ihtiyacı için 1,060,000 kilo 
tiyacı olan 1,121.000 kilo arpa veya yu parasızdır. Görmek isteyen her gürı odun kapalı zarfla eksiltmeye kon -
laf K. zarfla eksiltmeye konmuştur. Merzifon satın alma komisyonundan muştur. 

2 - Eksiltmesi ıı. 8. 1939 cuma gü· alabilir veyahut görebilir. 2 - Tahmin bedeli 15.900 lira olup 
nü saat ıs dedir. (3332) 13299 muvakkat teminatı 1200 liradır. 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
At.ağıda cins .ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminatı muvak kateleri gösterilen erzak ve mahru· 

k.at hızalarında~ı gün ve saatlerde Polatlı garnizonu satın atma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. İsteklile 
rın §artnamelerı görmek üzere Ankarada Levazım amirlı· g· ine ve Polatlıda ala L a m Md ı· · · ·· .. . . y ev zı . ugune muracaat• 
lan ve teklıf mektuplarının ihaleden bır saat evvel Polatlıda komisyona vermiş olmaları ilan olunur. (3308) 

Muhaın~en Muv~kkat 13289 
Miktarı Bedelı Temınatı 

Cinsi Kilo Lira Lira Kr. --
Sığır eti 22378 
Odun 89000 

5147 386 00 
1538 115 35 

Kuru soğan 2500 200 15 00 

Mercimek 5280 792 59 40 

Bulgur SOOO 
Pirinç 5000 
Patates 6000 

400 30 00 
1150 86 25 
540 40 50 

Kuru fasulya 8300 
Börülce 1300 

1079 80 57 
169 12 68 

Kok kömürü 114 700 
Kıriple kömürü 90800 
Zeytin 01100 
Kuru ot 325000 
Arpa 224000 
Yulaf 260000 

3441 258 00 
2270 170 25 

330 25 00 
11375 853 13 
10080 756 00 
14300 1072 50 

Sabun 2155 862 64 65 

Sadeyafı 3275 3210 240 75 

İhale gün ve saati 

23/ Ağs/39 cuma sa. 
24 ,, 39 cuma sat. 
24 ,, 39 perş. sa. 
28 ,, ,, P. ertesi 
28 .. .. .. 
23/ Eyl./ 39 C. ertesi 
29/ Ağs./39 salı sa. 
15/ Eyl./ 39 cuma sa. 
15 .. .. .. .. 
20 ,, ,, çarşamba sa. 
20 .. .. .. .. 
19 ,, ,, Salı sa. 
21 ,, ., perşembe sa. 
23/ Ağs./ ,, çarşamba 
23 ,, .. çarşamba 
19/ Eyl./ ., Salı 
15 ,, .. cuma. 

11 
16 
17,30 
16,30 
15 
11 
16,30 
17,30 
16,30 
17 
ıs 

ıs 

15 
15 
17 
16 
ıs 

de kapalı zarf 
da açık eksiltme 

.. .. 
" .. .. .. .. " 
" .. 
" • .. 
" " de ,, .. 
" " .. 

" Kapalı zarf 

" .. .. .. 
Açık eksiltme 
A'ık eksiltme 
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Karyola olanacak 
lük binasında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Enstitüler 

. Milh Müdafaa V. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

l _ Beherinin fiyatı (19) on dokuz 
lira 50 kuruş olan (2230) adet karyo
la (altlı üstlü) kapalı zarfla eksiltme· 
y~ konulmuştur. 

D. Hava Yolları 3 - Muhammen fiyatı 4620 lira, mu 
vakkat teminatı 346 lira 50 kuruı o -
lup banka mektubu veya maliye mak-

Soğuk hava dolabı ılınacak 

bey revir amirliğinde &örülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabının 
muhammen bedeli (13) lira (10) ku • 

ruıtur. 

4 - İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 
akçeleriyle 15.8.939 salı .g~n~ saat .. ıs 
de Dursunbey revir amırlığıne mura-Kanat şeridi ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 2 _ İhalesi 1 ağustos 939 pazartesi 

Mobilya yaptırılacak buzu kabul olunur. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Devlet Hava YoUarı Umum Mü- sayılı kanunun 2. ci ve üçüncü mad -
dürlüğünden : delerinde yazılı vesaik ve teminatla-

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör
lüğünden : 

caatları ilan olunur. 
(5812/3542) 13513 

1 - 100.100 metre kanat tcridi kapa 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli 6000 lira olup ilk te • 
minat miktarı 450 liradır. 

günü saat on birde yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı (3262) liradır. 

1 -İdaremiz için kapalı zarf usu - riyle beraber belli_ gün ve saatte ko • 
Iiyle mobilya yaptırılacaktır. misyona gelmelerı. 

Gazi terbiye enstitüsü için (1.50X 
1.3S X0.60J dahili ebadı) bir adet so • 
ğuk hava dolabı satın alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 1150 lira, muvakkat te
minatı 86.25 liradır. İhalesi 7.8.1939 
pazartesi günü saat 15 te Ankara mek
tepler muhasebeciliğinde satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Sat1hk köknar tomruğu 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 8. 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -

tır. 

4 _ Şartnamesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma komisyo • 
nundan (220) kuru§ bedel mukabilin • 
de alınabilir. 

2 - Muhammen bedeli 6500 lira o- (3312) 13288 
lup muvakkat teminat 375 liradır. 

3 - İhale 17. 8. 939 perşembe günü 
aaat 11 de tayyare meydanındaki u
mum müdürlük binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır, 

·, Adliye Vekôleti 

Devlet Orman lıletmeıi Kara· 
bük Revir Amirliğinden : 

1 - Büyükdüz bölgesi katiyatından 
Karabükte istasyonda istifade mev • 
cut (809) adet muadili (623) metre 
mikap ( 449) desimetre mi kip köknar 
tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

5 _ Eksiltmeye girecekler 2490 sa-

3 - Şartname ve nümuneler her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ti • 
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar • 
la birlikte ilk teminat ve teklif mek -
tuplarını muayyen saatten bir saat e
veline kadar komisyona makbuz mu -

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de gösterilen belgeler v,. ilk teminat
ları ile teklif mektuplarını ihale sa -
atinden behemehal bir saat evel M. M. 
v. satın alma komisyonuna vermele • 

4 - Fenni ve hususi şartnamelerle k k f 1 1 k 
proje ve resimler bet lira mu~~bilin- Elbise ve as e yap Hl aca 
de umum müdürlükten ahnabıhr. 

5 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat evetine kadar komis 

Adliye Vekaletinden : 
Kumaı. bütün malzeme ve dikişi 

müteahhide ait olmak ve dairede mev 
cut şartname ve dikiş nümunesi esas· 
tarı dahilinde yapılmak üzere veka • 
Iet ve temyiz mahkemesi odacı, mü -
vezzi ve diğer müstahdemlerine 103 
takım elbise ve 97 kasket açık eksilt • 
me suretiyle yaptırılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
enstitü idaresine müracaat etmeleri. 

(3155) 13135 

Çamaıır sabunu ahnacak 

2 - Tomruklar evsafı yüksek bu -
daksız olup ayrıca ba§kesme payları 
mevcut ve kabukları soyulmuıtur. 
Hacim orta kutur. üzerinden hesap • 
lanmıştır. 

ri. (3170) 13143 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-

kabili vermeleri. (2414) 12379 

Portatif ~ad1r ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1000 adet portatif çadır kapalı 

.zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 
Muhammen bedeli 7000 lira olup ilk 
teminat miktarı 525 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 8. 
939 tarihinde saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
tıçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larının muayyen saatten bir saat eve
line kadar komisyona vermeleri lazım 
dır. (2415) 12380 

Yün fanila ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
l _ .Seherine tahmın edilen fiyat 

(200) kuruıı olan (10620) adet yiin fa· 
nil kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 ağustos 939 perşembı 
aünü saat on birdedir. 

3- İlk teminatı (1593) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo · 
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ~d
delerinde gösterilen vesaikle temınat 
,,. teklif mektuplarını ihale uatından 
en aı bir aaat evetine kadar M. M. V. 

tın alma komiayomma vermeleri. 

f renk gömleği ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beberine tahmin edilen fiyat 

(210) kuruş olan (14.500) adet frenk 
ıömleği kapalı zarfla eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - İlk teminatı (2284) liradır 
3 - Şartnamesi her giln öğleden 

90nra M. M. V. aatın alma komisyo • 
nundan (155) kurut bedel mukabilin
de alınabilir. 

4 - İhalesi 9 ağustoı 939 çartamba 
pnü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncU maddelerin
de yazılı belgeler ile ilk teminatlarını 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme· 
leri. (3167) 13140 

Kısa don ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beherine tahmin edilen fiyat 

(45) kuruş olan (13350) adet kısa don 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko • 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 11 ağustos 939 cuma gü
nil saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (451) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo • 
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatından 
behemehal rir saat eveline kadar M 
M. V. satın alma komisyor.una verme-
leri. (3168) 13141 

Tire fanila alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beherine tahmin edilen fiyat 

(60) kuruş olan ( 16000) adet tire fa
nila kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 8 ağustos 939 salı günü 
.aat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (720) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. satın alma komisyo • 
nundan bedelsiz olarak alınabilir. 

Pijama ahnacak 
yona verilmesi lazımdır. 

(3403) 13374 lüğünden : . 3 - Tomruklara ait satı§ prtname· 
si Ankara, orman umum mildürlüğün 
de Ankara, İstanbul orman çevirge 
müdürlüğünde ve Karabükte devlet 
orman işletmesi revir amirliğinde gö
rülebilir. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı _ Beher takımına tahmin edilen 

fiyat (17 5) kuruş olan (17950) takım 
pijama kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 _ İhalesi 12 ağustos cumartesi gü-
nü saat on bird~ yapılacaktır. 

3 _ tık teminatı (2356) liradır. 

Nafia Vekôleti 

B~tonarme köprü 
inşası 

Nafıa Vekaletinden : 

İhale 16. 8. 939 çarıamba saat 14 de
dir. Eksiltme Yenişehirde Temyiz bi
nasında vekalet levazım ve daire mü
dürlüğü odasında toplanan komisyon 
ca yapılacaktır. 

1 _ Kurumumuz çamaıırhanesı ve 
laboratuvarları ihtiyacı olan ( 4000) 
kilo beyaz Hacışakir sabun açık ek • 
siltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedel (1520) ve mu-

vakkat teminat 114 liradır. 
3 - 10.8.939 perşembe günü saat 1.1 

de rektörlük binasında müteşekkıl 
komisyon tarafından ihalesi yapıla -
caktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

4 - Tomrukların muhammen bede-
li (13) liradır. 

s - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 16. 8. 939 günü. saat .. ıı 
de Karabükteki revir merkezıne mu • 

4 - Şartnamesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma komisyo
nundan (158) kuruş bedel mukabilin· 
de alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ü.ncü ma.ddele -
rinde yazılı belgelerle ılk temınatla • 
rını ve teklif mektuplarını behemehal 
ihale aaatından bir aaat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-

1 - İstekli çıkmamıı olduğundan 
dolayı ihalesi yapılamamış olan Ada· 
na viJayeti daihilinde Adana - Kara · 
isalı yolu üzerindeki "Çakıt., köprü · 
sünün betonarme olarak inşaatı aynı 
şartlarla ve (90.000) lira keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf usuliyle tekrar 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Beher takımı 21 liradan olup mec · 
muunun tahmin edilmiş bedeli 2163 
ve % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat 
162 lira 23 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminatlarını 
mal sandıklarına yatırdıklarına dair 
makbuzları şartnamenin 4 cü madde
sinin 2 ci bendinin (F) fıkrasında ya 
zıh vesikalarla birlikte ihale gün ve 
saatinde vekalet eksiltme komisyonu 
na müracaatları ilan olunur. 

şartname almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(3346) 13316 

Kirahk bakkal dükônı 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitü

sü Rektörlüğünden : 

racaatları. 
(5786/ 3540) 13511 

iktisat Vekôleti 

Maden mühendisi alınacak 
meleri. (3171) 13144 

Dekovil hattı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 _ Eskişehir tayyare fabrikasın • 

da dekovil hattı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 
18.798 lira 68 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 1410 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 8. 
939 perşembe günü saat 11 de ve ki -
let satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Plan, proje ve ıartnamesi 25 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat mektup veya mak • 
buzlanqı ihale saatinden bi~ 
saat eveline kadar komisyona verme-
• _. •• • ,,_,._.'- • etı..!IA 

Battaniye kılıfı 

ah nacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Ko

miayonundan : 
l - 4000 adet dikilmit battaniye kı 

lıfı kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. Muhammen bedeli 12.000 lira 
olup ilk teminat miktarı 900 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 8. 
939 cuma günü saat 15 de vekilet sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve prtnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le muayyen saatten bir aaat eveline 
kadar komisyona milracaatları. 

(3225) 13194 

(elik sa~dolap, saire ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(26000) yirmi altı bin lira olan (70) 
yetmiş adet çelik saçtan mimul e~ · 
mek dolabı (200) iki yüz adet çelık 
saçtan mamul Erat yemek masaı•, 
(400) dört yüz adet erat yemek sıra· 

11 ve ( 400) adet tabura kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lhaleai 11 ağustos 939 cuma gü 
nü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (1950) bin dokuz 
yüz elli liradır. 

4 _ Şartnamesi her gün öğleden 

sonra M. M. V. aatınalma komisyonun 
dan (130) kuruı bedel mukabilinde a· 
hnabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncU maddele· 
rinde yazılı belgelerle birlikte ilk te· 
minatlarını ve teklif mektuplarını be
hemehal ihale ıaatinden bir saat ev· 
veline kadar M. M. V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (3303) 13275 

2 - Eksiltme 14. 8. 939 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat (16) da na· 
fıa vekaletinde şose ve köprüler reis
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve huna 
müteferri evrak ( 450) kuruş mukabi· 
linde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin · 
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
nafıa vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu ve 
sikadan başka 939 senesine ait ticaret 
odası vesikasını ve (5750) liralık mu
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha· 
zırlıyacakları kapalı zarflarını ikin
ci maddede yazılı vakıttan bir saat e· 
veline kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine vermeleri lazım -
oır. (3324) 13337 

~ 

Maarif Vekaleti 

inşaat usta ve bölge sanal 
okullarına talebe ılınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

1 - Parasız yatılı olarak girmek is 
teyenler bulundukları vilayet merkez
lerinde açılacak müsabaka imtihanın • 
da kazananlar arasından seçilecek • 
tir. 

2 - Paralı yatılı veya yatısız gir· 
mek isteyenler için imtihan yoktur. 
Parasız yatılı girmek isteyenlerin 

en çok 17 Ağustos 1939 akşamına ka • 
dar bulundukları yerlerin kültür di • 
rektörlüklerine müracaat etmeleri la • 
zımdır. 
Paralı yatılı veya yatısız girecekler 

doğrudan doğruya Ankara İnşaat us -
ta okulu ile Ankara, Aydın, Bursa, 
Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Konya ve Sivas bölge sa· 
nat okulu direktörlUklerine 2 Teşrini
evel tarihine kadar müracaat edebilir· 
ler. (3102) 13243 

Harita U. Md, 

Planiğral ileti 

(3409) 13378 

G. ve inhisarlar V. 

Bir motör alınacak 

1 - Yüksek ziraat enstitüsünde bu 
lunan bakkaliye dükkanının göı:ülen 
lüzuma binaen 16. 8. 939 tarihinden 
25.2.940 tarihine kadar 193 günlüğü 
açık arttırma suretiyle icara verile· 

ceği. 
2 - 15.8.939 salı günü saat 11 de 

rektörlük binasındaki komisyon tara· 
fından ihalesi yapılacağı. 

3 - 193 günlük kira bedeli 862,94 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğün- lira ve muvakkat teminat C/cı 7 ,5 ol-

lktıaat Vekaletinden : 
Taşra ve merkez teşkilitımız.. içla 

250 - 400 lira ücretli maden muhen • 
disleri alınacaktır. 

Taliplerin vesikalariyle birlikte ..,. 
kiletimiz Maadin umum müdürlülü-
ne müracaatları. (3537) 13510 

Baş Vekôlet 
den : duğu. 

1 - Şartname, plan ve keşfi muci· 4 - Parasız ıartname ve daha faz- Ko··mu·· r alınacak 
dd 1 la izahat almak istiyenlerin enstitü bince parlayıcı ve patlayıcı ma e e-

k k dal.re müdürlüg-üne müracaatları lü - l ·ı rin nakline mahsus tekneye onaca Baıvekalet Devlet Meteora OJ 
ı . ı zumu ilan olunur. (3426) 13411 

bir adet motör kapalı zarf usu ıy e itleri Umum Müdürlüiünden : 
eksiltmeye konmuştur. ı _ Umum müdürlü~ümüzün kıt • 

II _ Muhamen bedeli (17957) lira lık ihtiyacı için (100) yüz ton yerli 
muvakkat teminatı (1346,81) liradır. sömikok kömürü açık eksiltme sure • 
ın - Eksiltme 24. VIII. 939 per • tiyle satın alınacaktır. 

şembe günü ııaat 15 te Kabataşta leva 2 _ Eksiltme 5. Afuıtos 1939 cu • 
·· t u sindeki alım marteli &ünü saat (10) da Ankara Ye-

IV _ Şartname, plan, keş:i:ifFrn~a;;;m;e~-1-'0.~:':~==~idMl*liliiimn,~;;=:_:;;::;.;:;:ı. _... No. 30 da 
ler her gün levazım şubesi müdürlü- Devlet Meteoroloji itleri umum mü .. 
ğü veznesinde 89 kuruş mukabilinde virlerinde istihdam edilmek üzere a - dürlüğünde toplanacak satın alma ko-
alınabilir. lınacağı cvelce gazetelerle ilan olu - misyonunda .yapıl~caktır. . . 

v _ Münakasaya girecekler mü . nan s muhasiplik için Ankarada mü - 3 - Tahmın cdılen bcdelı (2450. ıkl 
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve- sabaka imtihanı yapılması kararlaştı- bin dört yüz elli lira olup ilk temına
aaikle % 7,5 güvenme parası mak - rılmıştır. Evraklarını umum müdür • tı (183) yüz ıekıen üç lira (75) yet• 
buzu ve banka teminat mektubunu ih- lüğe göndermiş olan taliplerin imti • miş beş kuruştur. 
tiva edecek kapalı zarflarını ihale aa· hana iştirak etmek üzere 14. 8. 939 pa- 4 - İlk teminat banka mektubun • 
atinden bir saat eveline kadar mez - zartesi günü saat 10 da Ankarad'a or- dan gayri nakit veya nakit yerine ka· 
kur komisyon başkanlığına makbuz man umum müdürlüğünde hazır bu - im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
mukabilinde vermeleri lazımdır. lunmaları lazımdır. komiıyonca kabul edilemiyeceğinden 

(553/ 3354) 13367 (3486) 13459 bunların ekıiltmeden evel merkez mu 
hasebesine veya mal sandığına yatın• 
tarak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı llzımdır. İnşaat münakasası 

Ankara inhisarlar Batmüdürlü- 1 
ğünden: 

1 - Küçük Yozgat civarında Kılıç-' 
lar köyünde inıası mukarrer dinamit 
deposu ve müştemilatına ait işler ka
palı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme ve ihale 21. 8. 939 pa
zartesi günü saat 15 de bankalar cad
desinde kain inhisarlar idaresi bina -
sında ve başmüdür odasında toplana
cak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Mul!ammen bedeli (30129) li · 
ra 46 kuruş, muvakkat teminatı (2259) 
lira 70 kuruştur. 

4 - İsteklilerin diplomalı yüksek 
mühendisı veya yüksek mimar olma
ları, olmadıkları takdirde aynı evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulun -
duracaklarını noterlikten musaddak 

P. T. ve T. Md. 

Mukavva masura 
alınacak 

S - Şartnamesi bedelsiz olarak le
vazım Ş. müdürlüğünden temin edile
bilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanunun 2 • 3 Uncü madde -
terinde yazılı belgeleriyle birlikte 

P. T. T. Umum Müdürlüfünden: mezk\lr gün ve saatte komisyona bq

1 - İdare ihtiyacı için bir milyon 
adet mukavva masura açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (2500), mu 
vakkat teminat (187,5) lira olup ek 
siltmesi, 11 Eylül 939 pazartesi güm. 

vurmaları ilin olunur. 
(3226) 13176 

Mahkemeler 
saat {16) da Ankara'da P. T. T. umum ..ıa.rambolu Sulh Hukuk Matuw-
müdürlük binasındaki satınalma ko - mesinden : 
miayonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat Safranbolu SUmer bankasında be • 

ı bir teahhilt kağıdı ile ilk evel temin 
Harta Genel Direktörlüğünden: etmeleri ve en az on be§ bin liralık 

makbuz veya banka mektubiyle kanu- şinci kotrm,unda 2685 No.lu Ali lbin 
ni vesikalarını hamilen mezkur gün ile müddeaaleyh Çerkeıin Halkalı_ kö
ve saatte o komisyona müracaat ede • yünden Hüseyin Güven meyanesınde 
ceklerdir. mütehattis 22 lira 50 kuruş alacak da· 

1 - Harta Gn. Drk. deposunda pla- inşaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 
niğraf aleti konacak mahalde keıfin • olduklarına dair vesika ibraz etmele
de yazılı §artlar dahilinde tadilat pa • ri lazımdır. 
zarlıkla yapılacaktır. 5 - Yukarıda yazılı vesaik asılları 

2 - Pazarlık 10. 8. 939 perşembe gü ile birer suretlerini ihale gününden 
nil saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. sekiz gün eveline kadar baş müdürlil· 
lük binasında satın alma komisyonun- ğümüze ve yahut İstanbul'da inhisar
da yapılacaktır. tar umum müdürlük inşaat ıubesine 

3 - Keşif bedeli 985 lira 82 kuruş, bizzat veya bilvasıta tevdi etmek su -
muvakkat teminat 73 lira 95 kurut· retiyle ayrıca fenni bir ehliyet veaika
tur. Banka mektubu veya maliye mak- sı almaları icap eder. 
buzu kabul olunur. 6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. vasının icra kılınmakta olan duruı • 
T. levazım , İstanbul' da P. T.T. leva- masında: müddeaaleyh namına çıka • 
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden rılan davetiyenin muameileyhin An • 
bedelsiz olarak verilecektir. karaya giderek mahalli ikameti meç • 

(3209) 13229 bul bulunduğundan bahisle bili. teb • 
liğ iade kılınmıt ve müddei de ili • 

Devlet Orman iş. 

Satılık çam tomruğu 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun ve idari şartnameleri lstanbul'da in -

2. ci ve 3. cü maddelerindeki vesika • hisarlar umum müdürlüğü levazım 
lar ve teminatlariyle beraber yukarı - müdürlüğünde ve Ankarada inhisar -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- da yazılı gün ve saatte komisyona gel lar baş müdürlüğü barut tubesinde 
meleri. (3317) 13287 b l k d 

Hemşire ve hasta bakıcı 
alınacak 

Dursunbey Alaçam Devlet Or-· 
man lıletmesi Revir Amirliiinden: 

1 Dursunbey devlet orman itlet -
mesi istasyonu deposunda iıtifte 

mevcut "890" adet muadili "548" met· 
re mikap "345" desimetre mikan çam 
tomruğu açık artırma ile satılığa çı • 
karılmıştır. 

nen tebliiat icrasını talep eylemiş ol
duğundan muvafık görülen talep veç
bile ilinen teblifat icrasına karar 
verilmiş · olmakla mumaileyhin durut 
ma günü olan 26. 9. 939 salı günü saat 
9 da Safranbolu sulh hukuk mahke -
mesinde hazır bulunması veya tarafın 
dan musaddak vekaletname ile bir ve
kil göndermesi aksi takdirde muame
lei gıyabiye ifa olunacağı tebliğ maka 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

misyonundan : u unma ta ır. 
1 _ Kayseri hastanesi için 40 lira 7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

ücret 8 lira tayin bedeli ile iki birin Harta bezi alınacak nun taritatı dairesinde tanzim edecek 
ci sınıf ve otuz lira ücret 8 lira tayin leri kapalı teklif mektuplarını temi-

2887 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde yazılı belgelerle ve ilk temi· 
natiyle teklif mektuplarını ihale aaa
tından behemehal bir saat evetine ka
dar M. M. V. satın alına komisyonuna 

bedeli ile bir ikinci ıınıf hemşire ve Harta Genel Direktörlüğünden: nat mektup veya makbuzu ile refe -
yirmi beş lira ücret ve 8 lira tayin be 1 - Harta Gn. Drk. lüi~ ihtiyacı ~- r~n~. ve diğer vesi~alarını en ~eç bel-
deli ile üç hasta bakıcı alınacaktır. çin 14,000 metre harta bezı nüm~neıı- lı gun v~ saatten hır saat evelıne ka • 

2 _ İsteklilerin ellerindeki vesaik ne göre alınmak üzere açık eksıltme· dar komıayon batkanlığına makbuz 
ve hüsnühal kağıtları ile Kayseri as- ye konulmuştur. mukabilinde vermeleri, postada olan 
keri hastanesi bat hekimliğine müra- 2 - Eksiltme 11. 8. 939 cuma günü geçikmelerı kabul edilmez. 
caatlan. (3456) 13435 uat 10 da Cebecide harta Gn. Drk. (3452) 13507 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabukları aoyul • 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur, 
üzerinden heaaplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait satış prtname
si lıtanbul, Ankara. Balıkesir orman 
çeviree müdürlüklerinde ve Durıun-

Zayi - Yenişehir Atatürk bulvarı 
mühendisler birliği sokağında 1938 
haziranında inpsına batlanan Men • 
gü apartmanında Fasseptik inıası i
çin belediyeye depozito olarak yatırı· 
lan paranın makbuzu kaybolmuttur. 
Yenisi alınacağından eüiainin hümil 
olmadıiı ilin olunur. 
2890 Nqit lılenlfl 

vermeleri. (3169) 13142 
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ÇUBUK BARAJI DA 
Bayan R O SEL L idaresinde Viyana'mn en meıhur 

KADIN ORKESTRASI 
Her gece 

CAZ DANS KONSER 
~=Her akşam gidiş ve gelişler için otobüs vardır. 2840 =~ 

HER YERDE SArlLI,,,_ 
"EPOS//1:-GA LA TA , G UM R U il 

S():JlAH N'l 36 

Kızılcahamam kaplıcaları 
Her türlü yel romatizma siyatik ve beden ağrı ve sızıla

rrna biricik tifa yeri çamlarla muhat KIZILCA HAMAM 
kaplıcalarıdır. Şifai tesirleri namütenahi tecrübelerle müs
pettir. Çankırı oteli yanından her gün muntazam otobüs 
itlemektedir. 2892 

Kok kömürü sahşı 
Ankara memurlar kooperatif 

Sirketinden : . . . 
En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teıhın koku geJmııtı:r. 

Ortaklarımıza taksitli satıflara başlanılmıştır. . . 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kışın rahat etmek ıstıyen ıaYJ!1 

ortak ve mü§terilerimize §İmdiden kömürlerini almalarını tavaı· 
d . 2669 ye e erız. 

YÜK VE YOLCU 
gemileri inşası 

Münakalôt Vekôletinden : 
ı _ Devlet deniz yolları işletmesi ihtiyacı için yedi adet takri· 

l. f .. k olcu ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhte ı yu ve Y 
gemisinin inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır· 

· · · ·· t · fenni Aeraiti ev-2 - Bu gemilerin evsafı umumıyesını gos erır .-s. 

veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarıhı~den S 
Eylül 939 tarihine kadar lstanbulda Devlet Denizyolla:ı ışle~me 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve lngilterede Lo~dra -ı:urk Tıca
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edılecektır. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç ıs Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal. Pla~ ~e detay re-
. leri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai teklıflerını lstanbulda 
sım _.. · 1 1 
Devlet Deniz.yolları işletme Umum Müdürlügune vermış o ma arı 

şarttır. 

4 - Teklifler lstanbulda Devlet Denizyolları lşletme Umum 
Müdürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse
seler arasında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

s - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa· 
hibi selahiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

ULUS 4-8 -1939 

DAKTİLO KURSU 
61 1NC1 DEVRE 

sine Ağustos ilk haftasında baş
lıyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) 
ayda diploma verilir. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahkların 

mikroplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 
Belediye sırasında Hanef apart. 
kat l No. 4 Telefon: 3714 2780 HE O Lô 

idin Enıinsoy ı111~ ....... -Ecebeci Haııtanesi Bakteriyologu E 
E ve salgın bastalıklaı • mütehassısı = - -

Böbreklerin çahtmaık kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni 
bel soğukluğunu, mesane iltihaıbını, bel ağn smı, sık ark idrar bozmak ve boza~ken yan
mak hallerini giderir. Bol idrar temi·n eder. İdrarda kumların ve mesanede tatların teşek
külüne mani olur. Her Eczanede bulunur. - -E Tahlilat Jaboratuarı Ti. 1725 5 

~Yeni eczane üstü Kınacı han pasaj§ ı 
~11111111111111111111111111111111111111;: 

DiKKAT: HELMOBLO idrarınızı tem izliyerek mavilettirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14-7-932 tarih ve 2/ 27 numaralı ruhsatını haizdir. 5031 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -
~ Türk Kooperalifcilik cemiyeti ~ 
- -- -=: Yıllık Kongresini = - -- -- -S Ağustos Cumartesi günü Ankara Halkevinde § ----- -- -

Saat 17 de yapacaktır ----- ---- -§ Mukayyet azalarla Cemiyetin tabii aza addettiği bütün § 
:= kooperatif şirketleri ortaklarının ve kooperatifçilikle ala- E: 
:= kadar olanların toplantıya gelmeleri rica olunur. 2891 =: - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Toplantıya dôvet 
Ath Spor Kulübünden : 

Cemiyetler kanunu esasına göre ye
niden tanzim edilecek Atlı spor kulü
bü nizamnamesini görüşmek üzere 
kulübün sayın asli ve fahri üyeleri • 1 
nin 5. 8.--939 cumartesi saat on beşte 
Atlı spor kulübüne teşrifleri rica olu. 
nur. (3553) 13520 

Ankara Ü(üncü Noterliğine 
Y asef Özsöz ile müştereken 

;,Ietmekte olduğum Ankara' da 
Çocuk Sarayı caddesinde ( 42) 
numaralı hırdavat ve biJloriye 
dükkanındaki nısıf hissemi AN
KARA ÜÇÜNCÜ NOTER'liğin
den muaaddak 3..S.939 gün ve 
59 aayılı mukavelename l·ıe serı· -
kim raser uzsoz e devre mış o • 
doğumdan keyfiyeti~ usu~ü~ dai
resinde Ulus gazetesınde ılanını 
dilerim. 

Adres: 
Ankara' da Çocuk Sarayı cad

desinde ( 42) numaralı hırdavat 
ve billoriye mağazası sahiplerin· 
den Moiz Coral. 2878 

• Dr saf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15. 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

Satılık Bağ 
Aşağı Ayrancıda şarkan ve garben 

bağcı yolu şimalen resmi bağ, cenu • 
ben kalafat için ve Hurşit ve hacı bağ 
lariyle mahdut sekiz dönüm ebadın -
daki bağ mahalli satılıktır. Taliplerin 
en son fiyatı bildiren birer teklif mek 
tubiyle 25. 8. 939 tarihine kadar Tür
kiye İş bankası merkezine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 2849 

Lüks lambaları 
Ankara satı§ yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad · 
desi No. 93 

J 

2059 

Satılık bağ ve bağhane 
Etlik mevkiinde Derici Hacı Veli Satıhk apartman 

bağı denmekle maruf ve büyük bir e· Bilumum konforu havi lşıklar cad· 
vi ihtiva eden üç kıta tapu senedine desindeki Erzurumlu Nafiz apartma· 
bağlı 18 dönüm bağ mahalli satılıktır nı satılıktır. 

. T~lipler~n verec:kleri en ~on fiy~tı Taliplerin en son fiyatı bildirir bi· 
bıldıren bırer teklıf mektubıyl7 Tur- rer teklif mektubiyle ve 25. 8. 939 ta
kiye İş bankası Ankara merkezıne 25· ·h·ne kadar Türkiye İş bankası An· 
8 939 ta ·hı.ne kadar müracat etmele· rı 1 

• .• 
1 

•• 
· rı 2850 kara merkezıne muracaat etme erı ı· 

ri ilan olunur. lan olunur. 2851 

Mozayik yaotırılacak 
Sümer Banktan 

Bankamız Merkez binası zemi•n katında, yerli mallar pazarları 
mağazalarının zeminine karoseramikleri banka tarafından veril
mek suretiyle karoseramik döşenecek ve mağaza dahilinde mo
zayik basamaklar yaptırılacaktır. 

Keramik dötenecek saha takriben 410 M2 dır. 
Bu işe ait şartname parasız olarak Sümer Bank lntaat Şubesin

den alınabilir •• 
Münakasa 31. 7. 1939 tarihinde Sümer Bank inşaat Şubesinde 

yapılacaktır. 
llk teminat 60 liradır. (3410) 13377 

Yalova Kaphcalan 
Sıhal ve iılimai Muavenet Vekaleti Yalova Kaphcaları 

İJlefme müdürlüğünden : 
İşletme ve inkişafı itleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletine devredilen Yalova Kaplı
calarının 29-7 -939 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan 
tenzilatlı tarifeler. 

(OTEL TERMAL) 

Bir kitilik odalar 275 kuruştan 385 kuruşa kadar. \ 
İki kişilik odalar 340 kuruttan 495 kuruta kadar. 
Bir kitilik hususi daireler 425, 475 kuruştur. 
İki kitilik hususi daireler 600, 770 ve 950 kuruştur. 

( B U Y O K O T E L ). 
Bir kiıilik odalar 165 kuruştan 275 kuruşa kadar. 
iki kişilik odalar 250 kuruştan 330 kuruşa kadar. 
Piv~i.:iır~r/a kuçuk ot'eı ve-çına.r-oteııiiae bır kfşi içil.& ss 

kuruştan 220 kuruşa kadar. 
iki kişi için 90 kuruştan 330 kuruşa kadar odalar vardır. 
1 - Bu fiatlar oda fiatı olup Otel T ennal ile Büyük O

telde pansiyon mecburidir. Bunların fiatlan şöyledir. 
Termal otelde kahvaltı, öğle ve aktam yemekleri bir ki-

şi için 275 kuru§tur. • . . • 
Büyük otelde kahvaltı, öğle ve ak§am yemeklerı hır kıtı 

için 200 kuruştur. 
2 - Bu fiatlar otel hesabiyle birlikte tesviye olunur. 
3 - Hariçten gelenler veya diğer otellerde oturanlar bu 

lokantalarda yemek istedikleri takdirde beher yemek için 
Termal otelde 125, Büyük Otelde 85 kuruş tediye ederler. 

4 - 15 günlük kür için kalacaklara Otel, banyo, ve alel
uınum tedavi ücretlerinden o/0 25, 15 günden fazla kala
caklara 15 günlük için % 25, 15 günden fazlası için % 30 
tenzilat yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler müstesna olmak üzere 
otel, banyo ve yemek ve tedavi ücretleri için ayrıca % 10 
alınmaz. (3411) 13391 

Sargılık be% ve pamuk ahnacak 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6467 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
~=================~ 

Ankara Nümune Haataneai Ba§hekiJnliğinden : 
Muhammen fiatı: Muvakkat teminatı 

Cinsi ve miktarı: Evsafı Lira K. Lira K. İhale tarihi: 

5000. metre sargılık Ame:-ikan bezi 90. sm. eninde, nümunesi gibi 1150. 00 86 25 açık 16-8-939 çarşamba 
Türk kodeksine muvafık. 2325. 00 174 38 ,, S. 14.30 1500. kilo pamuk İdrofil. 

1 -Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı ol.ın sargılık bezle !drofil pamuk açık eksiltmeye 

Nümune kc-.nmuştur · h ı· 'k • · 
2 - T l~ 1 akkat temirıatıarı ve seneı a ıye ticaret odası vesı aıı.ıyle ıhale 

a ıp er muv . . ··racaat etmeı · 
Hastanesinde müteşekkıl komu.yona mu H -erı. 

3 - Şartnameler her gün Ankara Nümune astaneainde görülebilir. (3397) 

günü Ankara 

13409 

Muhtelif sargılar almacak 
İhale tar. 

SİNEMALAR 
HA.L'K 

sus 
• B h k. l·~· d Muhammen Muvakkat Ankara N ümune Hastanesı a~ e ım ıgın en : . . tı 

Cinsi 
Miktarı bedelı temına 

Gaz Hidrofil 

Nişastalı sargı 

Kambirik sargı 

40000. metre. Türk kodeksine muva
fık. 90. sm. genişliğinde ve 30. ar sm. 
genişliğinde kesilmiş olacak. 
150. adet 3. metre boy, 10. sm. ge· Lira K. 
nişliğinde. 
2000. adet 3. ,. ,. 10. ,, ) 5950 00 

2500. " 3. ,, " s. " ) 
,. ,, 500. " 5. ,, " 5. " ) 
" " 350. ,, 1/ 2 metrelik ) 

Gaz İyodoforme 3500. metre 90. sm. geniş ) 
Tarlatan bezi 

Lira K. --
446 25 19-8-939 

Cumartesi 
s. 11.30 

. • ıo. adet 3. metre boy, 10. sm. geniş.) . . .. 
Elestık~ s~rgı Nümune Hastanesının 1939 mali yılı ihtiyacı olan muhtelif sargının temını ıçın ka~al.: z~rf us~-
. 

1 
- k ~l ara konulmuştur. Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı veç hile hazırlıyacak~~rı k~~~~rlu. teklıf 

lıyle e sı tmeye . .. b. t vveline kadar Ankara Nümune Hastanesinde muteşe ı omısyona 
mektuplarını bellı gun ve saatten ır saa e 

vermPleri lazımdır. .. inde ve İstanbul'da Sıhhat ve 1. M. Müdürlüğünde görülebilir. 
2 - Şartnameler Ankara NumuneHastanes ,(3398) 13525 

BU GECE 

PARİS ÇİÇEGİ 
Danielle Darrieux _.-. ............................................ 

Gündüz iki film 

1 - Kadın oyunları 

BU GUN BU GECE 
İki b'üyük film 

1 • Ölünı Dönemeci 

2 • Denıir Kaya 
Seanslar: 

2 - Poris çiçeği 14,30 - 16,30. 18,30 • Gece 21 de 

Seanslar: Halk matinesi 12,15 de 

BU GECE 

Kızlar pansiyonu . ................................................. . 
Gündüz iki film 

1 - BALALAYKA 

2 • Kızlar pansiyonu 
Seanslar: 

12 • 14 • 16 • 18 - Gece 20,30 da 14 45 . 16 45 • 18,45 • Gece 21 de AŞKIN UY ANIŞI 
J I ----- --------------__....._ ____ _...._,...._......_ __ _.._...._ __ ................. __ _..._ 

BU G Ec E Aııka~apalas Yanındaki Açık Hava Sineınasında SATILIK BEBEK 
CebeC1 ,, ,, ıt YAŞASIN AŞK 

~~~~=====;;;.;:::;:::==============~~============~====~=~ 

-; 


