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İ ngiltere'nin 
dün tayyare 

Akdeniz filosu Başkumandanı , 

ile şehrimize geldi ve döndü 

Milli Sel 'imiz dün Alniral 
Cunnin ham' ı kabul buyurdu 
Amiral Ankara temaslarından 

çok mütehassis avdet ediyor 
Dost ve müttefik lngiltere"nin Akdeniz filosu başkumandanı Amiral 

Sir A. B. Cunningham refakatindeki zevat ve mihmandarlariyle birlik· 
te bu sabah saat 8.30 da lstanbuldan devlet hava yolları tayyaresiyle 
hareket etmiş ve 10.30 da Ankaraya gelmiştir. 

Muhterem misafirimiz İngiliz - Türk bayraklariyle donatılmış olan 
devlet hava yollan meydanında Milli Müdafaa Vekaleti Müsteşarı kor
general Nazmi Solok, Ankara Mevki Kumandanı general Kemal Gök
çe, Deniz Müşteşarı albay Hüsnü Gökdenizer, Hava Müsteşarı albay 
Zeki Doğan, Merkez komutanı albay Demir Ali, Emniyet Miidürü Şi
nasi Tugay, Devlet hava yolları umum müdiirü Ferruh Şahinbaş ile 
matbuat mümessilleri tarafından istikbal edilmiştir. 

Başta mızıka olduğu halde bir askeri kıta selam resmini ifa etmiştir. 
--- Amiral Sir A. B. Cunningham tay-

ı yareden indiği zaman Korgeneral 
Nazmi Solok tarafından, karşılamıya 
gelen zevat kendisine takdim edil -

Bir ziyaret 
.münasebetiyle miştir. Amiral, Korgenerale teşek -

kür etmiş ve : 
F. R. AT AY - Türk ordusu mümessillerini ta-

Son Le Mois mecmuasında 
C:3ude Janette töyle diyor: "An
kara ile anlatılmadıkça Avrupa
nın ne farkında, ne de ıark - ce
nubunda müessir bir baraj kur
mak mümkün idi.,, Bir diğer mu
harrir bu fikri tamamlıyor : 
"Böylece, 1925 tenberi Türkiye 
\•.UMiı91! ... ~~~~~l!:-.~~~·"n 

ge:ı ı ıa tıuıu, ı.rınu· 

{So11u 7 foci .savfada) Amiro( tayyarP.den iniyor 

dafaa barajı teessüs ediyor. Ta
rihte ilk defa olarak, İngiltere, 
Fransa, Rusya ve Türkiye §arkta 
statükonun muhafazası için ve 
mütterek bir tehlikeye karşı bir· 
le,mektedirler.,, 

Tecavüz davaıı, İtalya için sa
dece bir nüfuı mahreci, Alman
ya için hak müsavatı ve Avrupa 
almanlığmm milli ittihadı gaye
lerine münhasır zannettirildiği 
zaman vaziyet ba§ka idi. Habe
tistan'ı aldıktan sonra, İtalyan a
razisi Anadolu'nun hemen hemen 

/ngiltere'nin Akdeniz lilonı Başkumandanı Genel Kurmay 
Başkanımız Mareşal Cakmak'ın öile yemeğinde 

bet misline çıktı. Böyle bir vüs
at, yalnız iki mihver devletinin 
de kesafetini tenha memleketle
rin ayarına indirmeğe, ve uzun 
bir siy ve itletmeğe, yani ıulh 
devri açmağa müsaittir. Alman. 
lar milli vahdetlerini çoktan ta
mamladılar. Bundan başka sulh 
iıtiyen demokrasiler her ikisi ile 
iktısadi elbirliği yapmağa hazır \ 
olduklarını bin kere teyit et
tiler. İngiliz matbuatı, Avrupa 
farkında ve ıark • cenubundaki 
memleketlerle Almanya'nni en 
ırkı, adeta inhisarkari iktısadi 
münaıebetler tesis etmesine mu
halif olmadıklarrnı izah ettiler. 
Bir taraftan muvaffakiyetler, di
ğer taraftan bu uysallık bilakis 
i~tah ve cesaret artırmağa yara
dı: Bohemya ve Moravya, Slo
vakya ve Arnavutluk hadiseleri, 
Avrupa, Asya ve Afrika kıtala
rını alakadar eden uzun ve affet
mez bir mücadele devrinin ebaş
lamatda olduğuna en nikbin o
lanları da ikna etti. 

Trakya'da büyük askeri 
manevralar yapılacak 

Manevralar IS Ağustostan 21 
Ağustosa kadar devam edecek 

Bu mücadeleye imkan vermek. 
değil, bilıikiı onu evela menet
mek, ıonra ümitsizlettirmek, ni
hayet milletleri kendi istiklal ve 
emniyet iıtikrarlarma kavu,tur
mak lazımdı. İngiliz imparator
luğunun bu uğurda harp kararı
na kadar varan tetebbüs ve mü
dahalesi, zamanında ve yerinde 
olmuıtur. Bu karar, tetebbüs ve 
müdahale olmaıaydı, Avrupa 
tarkmdaki, cenup - farkındaki 
Yakın - ıark'taki memleketleri~ 
bugün nasıl kanlı f adalara ıahit 
olmut bulunacakları tasavvur bi. 
le edilemez. İngiltere sulh cephe-

(Sonu J üncü sayfada) 

•· 

Geçen ıeneki Trakya manevralarından bir görünüş 
. J:ler. sene mutat olduğu gibi bu sene de Trakya mıntakasında 

bırıncı ordu kıtaatı tarafından büyük mikyasta bı" 
1 kt r manevra yapı-aca ır. 

15 ağustostan 21 ağustosa kadar ol- j 
mak üzere altı gün devam edecek 0 • 

lan bu manevra Kırklareli • Edirne a
rasında ve Hasköy şimal mıntakasın
da yapılacaktır. 

25 a~.u~.tos günü manevraya iştirak 
eden butun kıtaat tarafından Edirne 
civarında büyük erkanı harbiye reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın huzurunda 
yapılacak bir geçit resmi ile manev -
raya son verilecektir. 

Ecnebi ataşemiliterlerin de davet 
edilmiş bulundukları bu geçit resmin
de gazeteciler de hazır bulunabilecek
lerdir. 

(a.a.) 

Hava tehlikesine 
kürıı müdafaa 

-
Dahiliye Vekilimiz 

İsi anbul' da pasif müdafaa 
iJiyle alakadar oluyor 

[Yazısı J üacU .saY,/ada] 

Cümhurreisimiz lnönü Amiral Sir A. B. Cunni.ngham'la beraber 

ı--

ı MİLLİ SEF'İMİZ 
İç ve dış ticaretimizin inkişafını 

alôkadar eden bütün meselelere dair 
HALK ARASINDA 

Milli Şefımiz lnönü dün saat 
17 ye doğru Çankaya'dan şehre 
inmiş ve şehir içinde bir gezinti 
yapmışlardır. 

Samanpazarında otomobille
rinden inen Milli Şef, halkın a
rasında yaya olarak Ulus meyda
nına kadar gelmiş. Cümhuriyet 
Halk Partisine girmişlerdir. Par
ti bahçesinden geçerek Muhafız 
Gücü garnizonunu teftiş eden 
Cümhurreisimiz buradan Büyük 
Millet Meclisi bahçesine inmiş 

ve büyük havuzun başında, halk 
ile bir müddet hasbıhalde bulun
muştur. Bundan sonra otomo
bille tekrar köşke avdet etmiş
lerdir. 

Ticaret vekilimizin 
gazetemize 

mühim beyanatı 
Zirai kredi faizleri indi ri ld i 

Milli Şellnini aralarında gö
~,......c&!~~i-"ııw •tilıiı~ veıö

kı~lamışlardır. 

Bir muharririmiz dün Ticaret Vekilimiz 8. Cezmi Erçin'i ziyaret ede· 
rek memleketin mühim iktisadi işleri ve son günlerde İstanbul matbua
tında geniş akisler uyandıran bazı ihracat meseleleri etrafında bir müla· 
kat rica etmiştir· Vekil, bu ricayı nezaketle kabul etmiş ve hemen bü • 
tün ticari İ ler üzerinde etraflı beyanatta bulunmuştur. 

Moa rif ve İ ktısot 
Vekilleri İstonbul'do 

) 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Maarif 
vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel Eski
§ehird'en, İktısat velikimiz B. Hüsnü 
Çakır da Ankara'dan şehrimize gel -
diler. 

B. Hasan - Ali Yücel, Maarif veka
letine bağlı müesseseler ileri gelen -
leri tarafından karşılandı ve doğruca 
Modadaki evine gitti. Vekil İstanbul
da bir iki gün kaldıktan sonra Trak • 
ya'ya gidecektir. 

İktısat vekilimiz B. Hüsnü Çakır 
da Maltepe'de trenden inerek Gözte -
pedeki evine gitti. B. Hüsnü Çakır 
öğlede nsonra 11 inci yerli mallar ser 
gisini zi?'a~~t .. etti. lktısat vekilimizi 
pazartesı gunu tekrar Ankaraya döne 
cektir. 

nen yazıyoruz : 

Ticaret Vekili B. Cezmi Erçin 

Avukathk kanununun 
tefsir edilmesine karşı 

yanlış 

tedbir 

Adliye Vekilimiz bir kariimizin . 
derdiyle yakından alakadar oldu 

C. Müddeiumumilikleri vaııtaıiyle adliye 
teıkilatına mühim bir tamim gönderildi 

Bundan birkaç gün evel, İzmir' deki okuyucularımızdan Bn. 
~eb~hat Türkkan bize bir mektup göndermit ve altında bir avu
~at ımzasmı taıımadığı için mahkemeye verdiği bir istidanın ge
r~ çevrildiğini anlatmııtı. Bir arkadaıımız, dünkü sayımızrn ikin
cı sayfa11nda ve kendi sütununda bu mektubu aynen koyduktan 
sonra bir kanunun batka batka yerlerde bqka batka anlqıldığı
nı tebarüz ettirmitti. 

--, Adliye vekilimiz, bu yazı ile yakın
dan alakadar olmuş ve Nebahat Türk-

Vofi m iz lstonbul'da kan·ın mektubunda anıattığı hadise_ 
· yi "avukatlık kanununun yanlış anla-

İstanbul, 4 (Telefonla) _ Ankara şılma~ından ileri ~elmiş esef oluna -
vali ve bel d' .. B N T cak bır hata,, suretınde tavsif ettik -e ıye reısı . evzat an- · .. .. . ten sonra, bır daha bu turlu hareket-
dof~ bır ay kadar dinlenmek üzere lere meydan kalmamak üzere bütün 
bugun latanbul'a ıelmiıtir. (Sonu s iaci sayfada) 

-

ı 

·~41a---anıay• 

ltalya ile olan ihracat vaziyeti 

İstanbul matbuatında italyanların 
bazı mallarını gümrüklerden çektiği· 
ne ve İtalya'ya sevkolunan bazı mal· 
larımıza ait bedellerin de kliring he
sabına yatırılmadığına dair bazı ma
lCımat görüldü. Bu doğru mudur? 

- Hadise şudur: İstanbul gümrü
ğüne gelmiş olan İtalyan menşeli 76 
sandık pamuklu mensucat, 30 ton 
kontrplak. 3 sandık boncuğun, son bir 
ay içinde f talyaya iade edildiği öğ -
renilmiştir. Matbuatta görülen haber 
üzerine İstanbul mıntaka müdürlüğü
ne müracaat eden italyan ataşesi, pa· 
muklu mensucatta yüzde 15 ten fazla 
suni pamuk bulunduğundan ithali ha
linde ceza verileceğinden dolayı; 
kontrplakların, kontrplak talimatna. 
mesine muhalif olmaları itibariyle it
~al imkansızlığı yüzünden İtalya'ya 
ıade edi1diğini, esasen ehemiyetli ol
mıyan boncuklar hakkında malumatı 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Bas1n Birliği Reisi 
İngiliz mebus muharrirleri 
Jeref ine bir ziyafet verdi 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi İstanbul'da bulunan B . 
J on Parker'in reisliği altındaki ingi
liz mebus muharrirleri şerefine, Ba -
sın Birliği adına, Basın Birliği Reisi 
Başmuharririmiz Ankara Mebusu B. 
Falih Rıfkı Atay Parkotel'de bir ak
şam ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette 
İstanbul gazetelerinin başmuharrirle
ri de hazır bulunmuştur. 

l,<Y~ 
aie1 
6~ 'Yf!VY"w 
(fi Öf"1 t~t-

Mümf az Faik Fenik 
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• Basın Birliğ. Ankara 
mıntakasma ôzô kaydı 

lstanbul Üniversitesi kadrosu Barem Kanunu İzah namesi 

Yeni kadro 1 eylülden 
itibaren tatbik edilecek 

Maliye Vekaletinin 
Ankara, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, (ankm, Konya, 

Kuıehir, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Eskişehir, Bilecik, 
Amasya vilayetleri dahilindeki gazete ve m.ecmua sahipleriyle 
gazele ve me~mualarda (alışanlara vesair birlik mensuplarına 

İstanbul üniversitesi tedris heyeti kadrosuna yapılması karar
latmıt olan ilaveler 1 eylül 1939 tarihinden itibaren tatbik edile
cektir. 

hazırla.dığı İzahnameyi 

aynen neşrediyoruz 

Basın Birligı Ankara Mıntakası 
idare Heyeti Riyasetinden: 

Basın Birliği Ankara mıntakasının 
teşekkül edip 15 temmuz 1939 dan iti
baren faaliyete başladıgı, merkez ida
re heyetince gazetelerle ilan olun
muştur. 

Birliğe yazılmaları ihtiyarlarına 
bırakılmış olanlar da vardır: 

1 - Meslekten çekilmiş gazeteci • 
ler (mecmuacılar) 

2 - Bir gazete veya mecmua veya 
ajanstaki yazı işi ücrete veya telif 
hakkına bağlı olmıyan veya böyle bir 
işi devamlı olarak üzerine almıyan 
muharrirler, 

Kadrodaki ilaveler §Undan ibarettir: 125 lira maaşlı 6 adet 
~rofesör; 80 lira maa§lı 7 profesör, 70 lira maaşlı 10 doÇent, 55 
lır_a maaşlı ~8 doçent, 30 lira maaşlı 50 asistan, 35 lira maa§lı 75 
aıntan, 40 lıra maaşlı 15 başasistan, 45 lira maa§lı 25 ba,asistan 
55 lira maaılı 20 şef. ' 

Bafra'da su baskını ı 
Kadroda yapılan tadillerden sonra 

İstanbul üniversitesinin tedris heyeti 
şu şekli almıştır: 125 liralık 7 ; 100 li-

Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamıı oldu
ğu izahnamenin ilk kısımlarını ne§retmi§tik. Yabancı dil bilen
ler, bunların imtihan vaziyeti, yabancı memleketlerde okuyan
lar, yedek subay okulundan çrkanlar, sonradan yabancı dil öğre
nenler, bazı hususi memuriyetle, terfi müddetleri, daha aşağı de
rec:e ile memuriyete tayin, ihtisas memuriyetleri, kadrolar ve An
kara için verilmekte olan mesken zamlarına ait hükümleri de bu
gün neırediyoruz: 

ralık 5; 90 liralık 16 ordinaryüs profe-Mıntaka idare heyeti, Ankara'da 
Ulus gazetesi dahilindeki hususi da · 
ire&inde çalışmaktadır. 

Mıntaka idare heyeti, kanunun 
muvakkat maddesinin B fıkrası mud· 
hince birliği teşkil eden azadan An
kara, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, 
Çankırı, Konya, Kırşehir, Çorum, 
Yozgat, Tokat, Sıvas, Eskişehir, Bile
cik ve Amasya vilayetleri dahilinde 
bulunanları ıo ağustos 1939 dan itiba
ren bir ay içinde merkezimize müra
caata davet eder. 

3 - Mıntakaya dahil vilayetlerde 
yabancı bir gazete, veya mecmuanın 
muhabiri olan türk veya ecnebiler, 

Samsun, 4 a.a. - Birkaç gündür 

fasıla ile devam eden yağmurlar dün 

saat 16 da şiddetini arttırmış ve Baf

ra'nın İsmetpaşa, Tabakane ve Gazi

paşa mahallelerini su basmıştır. Her
hangi bir kazaya mahal vermemek i

çin derhal gereken tedbirler alınmış 

ve su basan mahallerdeki evler tahli
ye edilmiş, içinde oturanlar emin yer
lere yerleştirilmiştir. Zarar tesbit e
dilmektedir. 

sör; 80 lira maaşlı 25: 70 lira maaşlı Teselsüllü derece sırası takip etmi-
3 profesör: 70 lira maaşlı 2 laboratu· yen memuriyetlerde her daire tc§ki 
var şefi; 70 lira maaşlı 40; 60 lira lat ve memurin kanunu ahkamına gö
maaşh 40; 50 lira maaşlı 28; 40 lira re bir memurun azami üç derece ma
maaşlı 22 doçent; 50 lira maaşlı bir fevk memuriyete terfian tayinine ve 
teşrih prosektörü; 60 lira maaşlı bir bu suretle üç derece mafevk bir me
arapça lektörü; 60 lira maaşlı 20 baş muriyete tayin olunanlara ikinci ve 
asistan; 50 lira maaşlı 25 birinci sınıf, bir terfi müddetini doldurduktan son-
40 lira maaşlı 15 ikinci sını~ ; 35 lira ra da üçüncü derece mafevk maaşının 
maaşlı 75 üçüncü sınıf; 70 lira maaşlı verilmesine cevaz veren teadül kanu-
50 dördüncü sınıf asistan. nunun 8 inci maddesinin 4 ve 5 inci 

Birliğe aza yazılmaları mecburi O· 

lanlar şunlardır : 
1 - Bir gazete veya mecmuanın sa

hibi olan, 
2 - Bir gazete veya mecmuanın ve

ya ajansın yazı, resim, fotoğraf, tas
hih ışini iicretle (veya telif hakkı o
larak) devamlı ve muntazam surette 
yapan. 

Bunlardan Ankara'da bulunanlar 
bizzat gelerek, diğer vilayetlerde bu
lunanlar da taahhütlii birer mektupla 
hazırlanan kayıt varakalarından biri
ni istiyecek ve varakayı dolduracak 
ve buna 4 X 6 ebadında üç fotoğrafı
nı da ilave ederek bu müddet zarfın
da ve bir taahhiltlü mektupla gönde· 
recektir. 10 eylül tarihine kadar bü
tün meslektaşların bu varakalarını 

Ankara'ya göndermiş olmaları Jazım· 
dır. 

Gazete ve mecmua sahipleri aynı 
zamanda. çıkarmakta oldukları gazete 
ve mecmualara ait hükümetten alın
mış beyannamenin mahallin en biiylik 
mülkiye amiri tarafından musaddak 
bir suretini ve çıkarmakta oldukları 
gazete ve mecmuanın mUrncaatları 

gününde çıkmış olan son nüshasından 
iki sayısını tevdi edecek lerdir. 

Azalık için müracaatı mecburi o
lanlardan muharrir, muhbir, muhabir
lerle ressam ve fotoğrafçılar da mat
buat kanunu mucibince vilayetlerin -
den aldıkları tastikli hüviyet varaka
larını da mıntakaya tevdi edecekler
dir. 

Kadastro hakimleri ve 
grup müdürleri 

loplanhsı 
Memleketimizde tatbik edilmekte 

olan kadastroda hukuki ve fenni e

saslara istinat edilerek, henüz kadag.. 

trosu yapılmamış olan yerlerde bu iş· 

lcrin bir an evcl tamamlanması için 

İstanbul, İzmir. Allana ve Edirne ka· 

dastro hakimleriyle iki grup müdürii 

ve merkez müdürlerinden mürekkep 
bir heyet teşkil olunmuş, h yet dün · 

den itibaren umum müdür Halit Ziya 

Tilrkkan'ır:ı reisliğinde çalışmalarına 

başlamıştır. 

Üzerinde çalışılan işler ezcümle 

!iıunlardır : 
ı - Memleket kadastrosunu en az 

masraflı ve en kısa zamanda tamam -

laınak ıçin bugüne kadar yapılmış 

tecr ubelerden istifade edilerek icap 

cu. yorsa yeni kanuni tedbirler almak 

ve :adastro ilan müddetlerini azalt· 
rr 

2 - Grup müdiirlükleri teşkilatı
nın istenilen faydayı verebilmesi için 
gene tecriibelere bakarak icap eden 
ted ırler i almak. 

Heyet bu mevzular üzerinde müza
k0relerine devam etmektedir Umum 
iT' • lür B Halit Ziya Türkkan heyet 
~erefine diın öğleyin İstasyon gazi
nc .. unda bir ziyafet vermiştir. 

-Birmingham sergisıne 

gönderilecek Ege malları 
İzmir, 4 a.a. - Birmingham'da 27 

eylülden 7 ilkteşrine kadar açılacak 
olan gıda maddeleri ~e:gisinde .t~rk 
mahsulatı nümunelerının teşhırıne 
karar verilmesi üzerine İzmir ticaret 
odası bu nümuneleri hazırlamak üzere 
faali ete geçmıştir. 

4 - Mıntaka dahilinde çıkan ecne
bi gazete ve mecmualarında, gerek 
ücretle veya telif hakkı mukabilinde 
devamlı ve muntazam olarak, gerek 
ücretle veya teklif hakkına bağlı ve 
<lcvamlı olmıyarak çalışanlar, 

Bunlardan müracaat edenlerin ad
ları da merkez idare heyetine bildiri
lecektir. 

Aza yazılmaları mecburi olanlar i
lan edilen müddet içinde müracaat et
memiş bulunuyorlarsa, bunlar mes
lekte çalışmaktan menolunacak, mem
nuiyet hilfifına hareketle çalışan ve
ya çalıştıranlar hakkında 25 liraya ka
dar para cezasına hükmedilecek, te
kerrüründe bu ceza iki kat alınacak
tır. 

Mıntakamız dahilindeki basın men
suplarına arzederiz. 

Basın Birliği 

mıntakasında 

Ankara 

Basın Birliği Ankara mıntakası 
idare heyeti dün Birlik merkezinde 
toplanarak, mevcudun ittifakiyle re
isliğe Kemalettin Karni Kamu, reis ve 
killiğine Mümtaz Faik Fenik ve umu
mi katipliğe Mekki Sait Esen'i seçmiş 
tir. İdare heyeti, mıntaka dahilinde 
aza kaydına ba§hıtnış ve aUikalı mües
seselere tebligatta bulunrnu§tur. 

Bugünkü toplantı 

Basın Birliği Ankara Mıntakası 
idare Heyeti Riyasetinden : 

İdare heyeti bugün saat 17 de top( 
lanarak miizakerelerine devam ede

cektir. İdare heyeti azasının saat 17 

de Ulus matbaasındaki mıntaka mer
kezinde hazır bulunmaları rica olu-
nur. 

Buca'da 3000 dönüm 

fidanllk yandı 
İzmir, 4 a.a. - Dün öğleden sonra 

Buca'nın Ulupınar köyü civarındaki 

fidanlık tutu~muş ve yangın iiç bin 
dönümlük hali arazideki fidanlıkları 
yakmıştır. Ateş gece yarısına doğru 
söndürülmüştür. 

Bir haftada elli iki kaçakçı 
yakalandı 

Ankara, 4 a.a. - Geçen bir hafta 
zarfında gümrük muhafaza teşkilatı, 
Suriye hududunda: kırk üç kaçakçı, 
bin iki yüz kırk dört kilo gümrük eş
yası ile üç altın lira, bir tüfek, dört 
kaçakçı hayvanı. İstanbul'da dokuz 
kaçakçı, bir kilo Uç yüz elli gram u
yuşturucu madde ele geçirmiştir. 

İzmir turistik yolları 

inşaata başladı 
İzmir, 4 a.a. - Vilayet turistik 

yollarını yapan şirket, eveıa İzmir -
İnciraltı-Ilıca kısmının yapılması için 
vilayetten emir almıştır. Bu yol gele
cek temmuza kadar bitirilmi~ olacak 
ve ondan sonra diğer turistik yolların 
yapılmasına başlanacaktır. 

İzmir ticaret ve zahire 
borsasında seçim 

İzmir, 4 a.a. - Ticaret ve zahire 
borsası idare heyeti reisliğine Kazım 
Tar, reis vekilliğine Şerif Remzi se
çilmişlerdir. 

11-1 AVA 

Evela asistanlığa girenler, hangi fıkrala:ı ~erine kaim olan yeni kanu
dcrecede olursa olsun bir yıl müddet- n.un 7 ıncı maddesinin 4 üncü fıkra
le namzetlik devresi geçireceklerdir. sıyle her ne suretle olursa olsun bir 
Namzetleri rektör tayin edecektir. ! derecede~ fazla terfi esası kaldırıl-
N tl"k d . . . mıştır. Bınaenaleyh amze ı cvresını muvaffakıyetle .... 
bitirenlerin asaletleri Vekaletçe tas. ~ - Artık teselsulu derece sırası 
dik olunacaktır. Memurluktan asis- ~a~ıp l ed~n veya etmiyen bilumum 
tanlığa geçenlerin namzetlik müdde- . a ro. ar a her ne suretle ~lur:a el
ti ·· dd 1 · • h ı;un bır dereceden fazla tcrfı caız de-

mu et erının esabında sayıla- g~ ildir (Ancak 1452 1 t d··1 k 
caktır. • sayı ı ea u a -

Asistanlarla baş asistanların inti -

hap, kabul, tayin, terfi ve infisal şe
killeriyle istihdam müddetleri ve va· 

zife ve memuriyetleri hakkındaki di

ğer hususlar Maarif Vekilliğince tes

bit olunacaktır. Bu esaslar dairesinde 

herhangi bir derecede muvaffakiyet

sizliği sabit olanların tayinlerindeki 

usule tevfikan asistanlıklarına niha -

yet verilecektir. Bu gibilere açık ma
a§ı verilmiyecektir. 

Tıb fakültesinde klinik asistanla -
rına ihtısas vesikası alıncıya kadar 

ücret verilecektir. Bunlardan asıl 
hizmete alınanlar üçüncü sınıf asis-
tanlığa tayin olunacaklardır. • 

nununun meriyeti zamanında teselsü
lü derece sırası takip etmiyen 2 veya 
3 derece mafevk maa~lı bir memuri
yete terfian tayin edilenlerden, he -
nüz eski derecelerinde bir terfi müd
deti bulunmamış olmalarından veya 
bu müddeti doldurmuş oldukları hal
de 1108 sayılı maaş kanununun 1 in
ci madesine istinaden terfilerini ta -
kip eden ay iptidasını beklediklerin
den dolayı kanunun meriyet mcvkiine 
girdiği tarihte iki derece mafevk ma
aşını alamamış olanlara (kanun bir 
dereceden fazla terfii m~nettiği ve 
bunların terfileri ise daha evci te
kemmül etmiş bulunduğu için) kanu
nun neşri tırihinden ıonra da evelce 
terfilerinin yapıldığı iki derece ma
fevk. maaşlarının verilmesi iktiza e
der.) l~~ ev a istdn adro u arttın t ve a

sistanlık dereceleri kademelendirile -

ıncı ve daha yukarı aereceıeruı:u, ya· 
ni 60, 70, 80, 90, 100, 125 ve 150 lira 
asli maaşlı memuriyetlerden birine, a
şağıdaki derecede kadroya göre me
muriyet olmadığı veya ehil memur 
bulunmadığı takdirde iki derece ap
ğıdaki memurların terfian tayini 
mümkündür. Ancak bu suretle iki 
derece yukarıdaki memuriyete tayin 
olunanlara eski derecelerinde bir ter
fi müddeti dolduruncıya kadar o de
rece maaşının ve bir terfi müddetince 
de aradaki derece maaıının verilmesi 
ve bundan sonra tayin edildikleri de
rece maaşının itası icabeder. 

Şimal anadolusu 

dün yağışlı geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu geçmiş, rüzgar cenubu şarki
den aaniyede üç metre hızla esmi§tir. 
Giinün en yüksek sıcaklığı 31 derece 
olarak kaydedilmiştir. Yurtta hava 
cenubu şarki Anadoluda açık, Ege 
bölgesi ile Karadenizin garp kıyıla· 
rında az bulutlu, diğer bölgelerde U· 

mumiyetle az bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki yağışların metre murab· 
baına bıraktıkları su miktarı Sinop
ta 73, Gerzede 21, Hopada 6, Çar~am
ba, Terme ve Uludağda 5, Samsunda 
4, Zonguldak, Kars, Sarıkamış ve Ar
dahanda 3, Edirnede 2 kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakyada şarktan, do
ğu, cenup ve cenubu şarki Anadolu 
bölgelerinde garptan diğer yerlerde 
ekseriyetle şimalden saniyede en çok 
7 metre hızla esmiştir. En yüksek sı
caklıklar Antalya ve Afyonda 30, Er
zincanda 31, Kocaeli ve Çanakkalede 
32, Adana ve Urfada 33, İzmirde 34, 
Bursada 35, Diyarbakırda 36, Akhisar 
ve Nazillide 37 derecedir. 

rck, Qunlara profesörler yanında yeti
şebilmek imk6nı verilmektedir. Bu 
suretle ileride üniversitenin muhtaç 
olduğu ilim elemanları, yani doçent
ler ve profesörler muayyen yetişme 

merhalelerinden geçmiş olanlar ara· 
sından seçileceklerdir. 

Yeni kadro ile İktısat fakültesine 
bir dekan katibi, bir kalem amiri, bir 
kitapane memuru, bir hesap memuru, 
iki katip ilave edilmektedir. 

İzmit mıntaka C. H. P. 

müfettişinin teftişleri 

İzmit, 4 a.a. - Mıntaka C. H. Par

tisi müfettişi Samsun mebusu Zühtü 

Durukan birkaç gündenberi vilayeti

mizde teftişlerde bulunmaktadır. Bu· 

gün vilayet parti idare heyeti B. Züh

tü Durukan'ın reisliğinde toplanarak 

vilayet parti baıkanlığı intihabını 

yapmıı ve Abidin Aral ittifakla Koca

eli C. H. P. idare heyeti başkanlığına 

aeçilmi1tir. 

Bir misal ..• 

Bu hükmü bir misalle de izah ede
lim; 

Her h=ingi bir daire kadrosunda 7 
inci dereceden sonra 6 ıncı derect'de 
bir mem•.riyet olmasa veya 6 ıncı de
recede bir kadro bulunduğu halde bu 
derecedeki memur 5 inci dereceye 
terfi edecek ehliyette bulunmasa: bu 
kadroda 7 inci dereceyi işgal eden bir 
memurun 6 ıncı dereceyi atlıyarak 5 
inci dereceye terfian tayini caizdir. 
Bu takdirde mezkur memura 7 inci 
derece maaşını bir terfi müddeti fi
len almamış ise bu müddeti doldu • 
runcaya kadar 7 inci derece maaıının 
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Zavallı kaşlar ! 
Güzel kadın kaşlarına bır saçkı

ran gibi musalliit olan moda, hala, 
tahribatını yapmıya devam ediyor. 
Bu vaziyet karşısında isyan etmek 
ve buna dair birkaç satır, belki de, 
bana düşmiyecektir. Onun için sö
zü, modadan anlar, eli kalem tutar, 
aydın bir garplı kadına, Sophie 
Kerr'c bırakacagım: 

"Güniin birinde kadınlar ayna
nın karşısına geçip kendilerini mut
laka başka birisine benzetmek gibi 
çocukça, manasız arzulardan vazge
çeceklerdir. O zaman ilk atacakları 
adım, yeniden kaşlarını bırakmak o
lacaktır. Eğer bunu yaparlarsa o 
vakit, nasıl şahsiyetlerini, hüviyet
lerini elde ettiklerini ve Jlolivud'un 
acaip çehrelerine menzemek gü
lünçlüğünden kurtulduklarını se
vinçle göreceklerdir. 

Kaşlara dokunulmıyacak olursa, 
o zaman, gözler daha koyu renkli, 
daha derin, büyük burunlar daha 
az iri, ileri çıkmış elmacık kemikle
ri daha çekik ve bütün çehre daha 
muvazeneli görünür. 

Çünkü kaşların bir çeh~enin ta
bii resminde mühim bir mevkii var-

dır. Onların biçimi değiştirilince 

simanın da umumiyetle şahsiyeti, 

ifade ve manası deği~ir. 
Kaşlar daima simada karakteri 

ifade eder. Onu kaldıracak olursa· 
nız karakter de kaybolur ve çehre· 
niz manasız bir maske halini alır. 

Kaşları yolmak, yahut tıraş et
mek, sanı/ığı gibi yeni bir şey de
ğildir. Kleopatra da bunu yapardı. 
Çin'de ise bu moda, Çin'in tarihi 
kadar eskidir. 

Modern kadın, simasında bir ifa· 
de bir m~na taşımak mecburiyetin
dedir. Buna ise, en fazla, bir )İft 
kaş yardım eder.,, 

Bayan okurlarım, ne dersiniz? 
T. 1. 

Sıhatini karısına borçlu olan 
f,ir ihtiyar! -

Madam Patrick Henry Adams
ın bir amerika mecmuasında yaz-

dığı fU fıkrayı, bilmem, okumuş· 
musunuzdur? 

"75 yaıında bir adam, bir dok
torun muayenehanesine girerek 
umumi bir muayeneden geçiril· 
mesini rica etti. 

Doktor adamı, esaslı bir suret
te muayene ettikten sonra güle
rek : 

- Her yeriniz sağlam. Sıhati· 
niz fevkalade yolunda! 

dedi. 
ihtiyar giyindi ve muayene Üc· 

retini vererek gitmeie hazırla
nırken doktor, kendisine sordu: 

- Bu yatta bu kadar aıhatli 
kalabilmek için muayyen bir re· 
jim mi takip ettiniz? 

Y etmit betlik ihtiyar fU ceva
bı verdi : 

- Bundan elli sene önce ev
lendiğim zaman karımla şöyle bir 
anlatma yaptık: eğer ben fazla • 

öfkelenip de bağırıp çağırmıya 
batlanam o, hiç •esini çıkarmıya
cak, bana cevap vermiyecekti. E
ğer o hiddetlenirse haykırmıya 
batlarsa ben evden çıkıp gide· 
cektim. 

Bu sayede elli senedir, bir hay
li zamanımı açık havada geçir
dim. Belki de aıhatimin yolunda 
gitmesine bu sebep olmuştur.,, 

Sinekle mülakat 
......... -----·--Mitat Cemal, ıiir ve romandan 
sonra timdi de anket muharrirli
gını deniyor. Cümhuriyette bu 
brantta ilk yazısını okuduk ve ho
ıumuza gitti. Bir orijinalite gös
termek istiyen muharrir ilk mü· 
lakatını yapmak için kimi intihap 
etmiı bilir misiniz? Bir sineği .•• 
Evet, hem de bir bayan ıinekle 
yaptığı bu mülakatın sonunda, 
muhatabının sözlerine kızarak 
bir tokatta onu cansız yere .erdi
ğini haber veriyor. 

Aman bizim anket muharrir
leri bu yazıdan sakın ders alıp 
da onu taklide kalkıtmaıınlar. 
Yoksa, mülakat verecek olanla
rın vay haline. Futbol hakemi gi
bi, her an yumruk, silleye maruz 
kalacaklar. 

5-
ve terfi müddetini ikmal ettiği tarihi 
takip eden ay iptidasından itibaren 
de bir terfi müddetince 6 ıncı derece 
maaşının verilmesi ve bundan sonra 
terfian tayin olunduğu 5 inci derece 
maaşının itası lazım gelir. 

Ancak bu memura her derecede ter
fi müddetini doldurduğu zaman bir 
derece mafevk maaşın tediye edilebil
mesi için yeniden mucip alınmasına 
lüzum olmadığı gibi, bu memur terfi
an tayin edildiği iki derece mafevk 
maaşlı memuriyetin unvanını (daha 
dun derece maaşını aldığı müddetçe 
de) taşır. Yalnız iki derece terfiin a
radaki derecede kadroya göre memu
riyet olmamasından veya memuriyet 
mevcut olduğu halde o derecede ehil 
memur bulunmamasından dolayı tec
viz edilmiş olmasına göre iki derece 
terfii bu sebeplerden birine istinat e
den memurun başka daireye nakil ve 
tahvilinde kendisi için terfi ettirildi
ği değil, maaıını almağa başlamış ol
duğu derecenin hakkı müktesep teş: 
kil etmesi icabeder. 

Bir de aradaki derecede kadroya 
göre memuriyet olup olmadığını ve 
memuriyet olduğu halde o derecede 
ehil memur bulunup bulunmadığını 
vekaletler değil, vekaletlere ait mü
düriy~t:er kadrosunun vaziyetine g~ 
re halletmek icabeder. Ancak bu su
retle her hangi bir müdüriyett~ ara
daki derecede memuriyet olmadığı 
veya memuriyet olup ta o derecede e
hil memur bulunmadığı takdirde (da
ha aşağı dereceden terfi yapılması 
münhal olan memuriyetlere ehil me• 
mur getirmeyi temin için tecviz edil· 
mig olduğuna göre) iki derece )'.Uka-

- · • •• 1 ___ .,_ .......... ~ 

olma ı icabe m::yi vekaletin di r 
müdürivet~eri memurlarından her 
hangi birisinin iki d~rece terfi sure
tiyle münhal olan o memuriyete ge· 
tirilmeai de caizdir. 

Daha CJ§ağı derece il• 
memur tayini 

C - 1938 mali yılı bidayetine ka
dar, 1931 mali yılı bütçe kanununun 
19 uncu maddesine istinaden ve bu 
tarihten sonra da meclisi ilice ittihaz 
buyurulmut olan 590 sayılı kararın 1 
inci fıkrası mucibince, yukarı dere
cedeki vazifeler maaşatı kargılık gös· 
terilmek suretiyle daha aşağı derece
lerden memur tayin edilmekte idi. 
Yeni kanunun 7 inci maddesinin 7 in
ci fıkrasiyle; 6 ıncı ve daha aşağı de
recelerdeki, yani 70, 60, 50, 40, 35, 30, 
25, 20 ve 15 lira asli maaşlı memu
riyetlere bu dereceler kar§ılık gös
terilmek şartiyle daha aşağı derece 
ile memur tayinine cevaz verilmiş ol
duğundan, badema bu memuriyetler
de yüksek bir derece maa§ı karşılık 
gösterilmek suretiyle daha aşağı de
rece ile memur tayini miimkündür. 
Bu suretle tayin edilen memurlar, 
karşılık gösterilen derecenin değil, 
tayin edildikleri ve maaşını alacakla
rı dereceye ait memuriyet Unvanını 
taşırlar. Karşılık gösterilen derece 
kendilerine hiç bir hak bahşetmez. 

D - 1452 sayılı teadül kanununun 
8 inci madesine göre (A) serisine ter
fi edebilmek için en az 15 sene dev-

let hizmetinde bulunmak ve yük -

sek bir mektepten mezun olmak şart
tır. Yeni kanun ile (A) serisi ve bu 

seriye terfi edebilmek için 15 sene 

hizmet kaydı kaldırılmış bulunmakta

dır. 4Bu talimatnamenin 6 ıncı madde
sinin muhtelif fıkralarında izah edi

len şekilde umumi müfettişliklere, 

Riyaseti Cümhur dairesi memurluk

larına, hususi kalem miidürlüklerinc, 

mütercimliklerc, elçiliklere, valilik -
lcre ve hukuk müıavirliklerine tayin 
edilenler . müstesna olmak üzere bun 

dan sonra 5 inci ve daha yukarı dere

celerdeki memuriyetlere terfian ta
yin edilecek memurların muhakkak 
yüksek bir mektepten mezun olmaları 
icabctmcktedir. Yüksek mckteı: me -
zunu olmıyanların 6 ıncı dereceden 
yukarıya terfi ettirilmeleri mümkün 
değildir. (Bu kanunun meriyeti tari
hinde devlet hizmetinde müstahdem 
olup yüksek mektep mezunu olmı -
yanların vaziyeti talimatnamenin mu
vakkat 5 inci maddesinde izah edil
miştir.) 

(Sonu var) 



5 - 8 - 1939 

tiava tehlikesine 

karıı müdafaa 

Dahiliye Vekilimiz 

İstanbul' da pas il müdafaa 
iıiyle alakadar oluyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekilimiz B. Faik Öztrak dün Anka
ra'dan şehrimize gelmiştir. Vekil, va
li ve belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar 
\1e vilayet erkanı tarafından karşılan 
rnıştır. B. Faik Öztrak Haydarpaşa'
dan İstanbul'a geçerek on gün kadar 
kalmak üzere Tarabyadaki Tokatli
yan oteline gitmiştir. Dahiliye Veki
limiz öğleden sonra belediyede meş -
gul oldu ve Dr. Lütfi Kırdar'dan be
lediye işleri hakkında izahat aldı. 

B. Faik Öztrak şu beyanatta bu
lunmuştur : 
"- İstanbul, Türkiyenin en büyük 

tehridir. Burada Dahiliye Vekaletini 
alakadar eden birçok işler vardır. Ve
kalete geldiğimdenberi lstanbul'un 
bu işleriyle meşgul olmak için zaman 
bulamamıştım. Şimdi çalışmak üzere 
birkaç gün için geldim. Belli başlı 
meseleler üzerinde tetkikler yaparak 
lüzumlu göreceğim tedbirleri almıya 
~alışacağım. Bu arada bilhassa pasif 
korunma işiyle alfıkadar olacağım. 
Yakında yapılacak manevralarla bu
?\un alakası vardır. Pasif korunma 
tnevzuunda belediyelerin, hususi ida
relerin ve Dahiliye Vekaletinin mü· 
him vazifeleri vardır. Biz de bu vazi
feler itibariyle burada manevraya iş
tirak etmiş olacağız. Vekaletin sefer
berlik müdürünü birkaç gün evel ls
tanbula yolJadım. Şimdi kendim de 
\lali B. Lfttfi Kırdar'la birlikte gerek 
bu işi, gerek diğer işleri tertip etmek
le meşgulüz . ., 

Bir ziyaret 
münasebetiyle 

(Başı J inci sayfada) 

•ini tesis edebilmek için Avrupa
llrn garbin de F ransa'ya, tarkın
da Polonya' ya, Balkanlar ve Ya
kın - Şark aleminde Türkiye'nin 
tea.hhüdüne nıuhtaç idi. Bu teah· 

ı~,.tel Ru ya..,u:.ı rr: 
1 
m.~la!1!1ığı 

.emez. 
Türk seddi ve mesnedi, Akde· 

l\iz'in ıark havzasında İngiliz 
donanmasına kati bir hakimiyet 
lemin etmiştir. Müstahkem ada
lar, bir taraftan İngiliz gemileri, 
diğer taraftan türk sahilleri için 
lehlike olmaktan çıkmıştır. Bu 
hal ve imparatorluk yolu üzerin
deki İngiliz menfaatlerinin Tür
kiye'nin kudret ve istiklal zaru
reti ile ittiriki, nihayet beynel
bıilel nizam hakkındaki fikir ve 
aaye birliği İngiltere ile Türkiye 
lrasındaki dostluğun yalnız bu
Rün için değil, uzak istikbal için 
dahi kıymetini vücuda getirmek
tedir. Milletlerimiz bu kıymeti 
tuurla takdir etmekte ve bu tak
diri gösteren hiç bir tezahür fır
•atını kaybetmemektedirler. • 

İngiltere devletinin Akdeniz 
Fi losu başkumandanı Amiral 
Cunningham'ın İstanbul ve An· 
~ara'yı ziyareti dahi bu tezahür
lerden biridir. Sulh cephesinin 
l\.kdeniz'e isabet eden vazife ve 
ltıesuliyetlerinin ne kadar ağır 
l)lduğu tasavvur olunabilir. Fa
kat gerek bu donanmanın maddi 
btanevi kudreti, gerek onun ba
hnda bulunan muhterem kuman
danın yuksek liyakati bu vazife 
~e mesuliyetlerin kolaylıkla ba
)lrılmasını temin eden inanca
~rdır. 

Akdeniz filosu Başkumanda
~tnın bu ziyareti dahi, iki mem
tket arasındaki iş, el ve emek 
~İrliğinin inkitaf ı, iki millet ara· 
•tı daki sevgi ve tesanüt bağları· 
•n takviyesi hususunda yeni bir 
il olacaktır. 

F. R. ATAY 

\nkara' da fuar gecesi 
Açılması yaklaşan 1939 İzmir en

tnasyonal fuarını muhite tanıtmak 
1Yetiy e, şehrimizde bulunan Egeli 
'llçler Çubuk barajı gazinosunda bu 
, ıam fuar gecesi tertip ctmişle; dir. 
tcenin, mevsimin en güzel garden-
~tisi olması için bütün hazırlıkları 
llrııışlard ı r. 

1
,Cençler, ankaralılara hem bir ne -
1 gece geçirtmek, hem de güzel İz· 
t fuannın ehemiyetiyle mütenasip 
1 
!J~anıtma vazifesi görmek gayesin -

trler. 

ULUS 

D-.0 N YA . H A"B E R L E R İ · 
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Bütün Yunanistan 
4 ağustosu kutluyor 
General Metaksas Elen milletine 
hitaben bir beyanname neşretti 

Atina, 4 a.a. - 4 ağustos rejiminin 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle baş 
vekil Metaksas aşağıdaki beyanname
yi neşretmiştir: 

"Bugün, uzun süren makus bir ta
liin yükü altında eğilen yunan mil -
Jetinin kalkındığı ve başını kaldır • 
dığı günün dördüncü yıldönümünü 
kutluyoruz. İktidarı kıralın idaresi al 
tında tam ve mutlak olarak ele aldı -
ğımız ve o gündenberi üç sene geçmiş 
tir. Zaman itibariyle pek kısa olan bu 
üç sene, neticeleri itibariyle o ka
dar mühimdir ki, bizi bugün 1936 a -
ğustosundan bir ası~l.ı~ bir devrenin 
ayırdığını zannedebılırız. 

Kalkınma eserini izaha lüzum yok
tur. Tek bir yunanlı yoktur ki, bunu, 
hayatının bütün hususiyetlerinde, ru
hunda ve değişen zihniyetinde duy • 
masın. Dördüncü !leneye hakiki bir 
millt hakimiyet içinde giriyoruz. 

O ç ıenenin tarihçeıi 

detmek ve hepimizin ita.at etmekle 
mükellef olduğumuzun kıymetini 
takdir etmek ikinci bir tabiat haline 
gelmelidir. Bu böyle olunca da, haki
katen hakim ve filen hür bir millet 
oluruz. Aksi takdirde, hüriyet para -
vanası arkasında anarşiyi ve itaatsiz
liği idare ederiz ve bütün kıymetleri 
alt üst eden haset bütün fertlerin mü 
nasebatına hakim olur. 

Yunan milleti asla geri 
dönmiyecektir ! 

Muvaffak olmak için en iyi yol 
üzerinde bulunuyoruz. Maniasız ol -
mıyan ve fakat zevksiz de bulunmı -
yan bu çetin yolun bizi nereye götü
receğini millet tamamiyle idrak et -
miştir. Şuna eminiz ki, yunan milleti 
asla geriye dönmiyecektir. Ve taşkın 
bir sevinçle, cesaretle ve şahsi men
faatler gözetmeksizin daima daha 
yükseğe çıkacaktır. Yunanistanın bü
tün gençliğini, milletimizin istikba • 
linin bir kaya gibi sağlam olduğunu 
ve düşündüğümüz gibi ve yaratacağı
mız gibi olacağını her şeyden ziyade 
isbat eder. 

İ ngi ite re' de 

Büyük hava 
manevraları 

yapılacak 
Londra, 4 a.a. - lngilterenin hava 

manevraları 8 ağustos akşamı ile 11 
ağustos arasında yapılacak ve bu ma
nevralara 1300 tayyare iştirak ede • 
cektir. 

Geçen seneki manevralara 900 tay 
yare iştirak etmişti. Manevralara tay 
yarelere karşı müdafaa kuvetleri de 
iştirak edecektir. 

ltalya'daki manevralar 
Torino, 24 a.a. - Kıra}, dün manev

ralar yapan kırmızı taraf kıtaat mın
takasını ve bilhassa Dora, Ripars ve 
Chisone nehirleri vadisini ziyaret et
miştir. 

Manevraların uyandırdığı alaka 
Riga, 4 a.a. - Yarı resmi "Brive 

Zeme" gazetesi. Avrupada manevra
lar haftası başlığı altında ve beş sü
tun üzerine yazdığı bir makalede i -
talyan, alman, türk, romen ve İngiliz 
manevraları hakkında mah1mat ver -
mekte ve bu manevraların uyandırdı
ğı büyük alakaya işaret etmektedir. 

sas'ın önünde ve umumi bir heyecan 
içinde parlak bir geçit yapmıştır. 

Affedilen asiler 

Birinci sene milletin umumi itima
dı ile tebarüz etti. İkinci sene mille
tin müttefik heyecanı ile geçti ve ü
çüncü senenin bariz vasfı halk kitle
sinin rejimin hedefi ve icraatı tasvip 
etmesi ve bu tasvibin milletin şuurun 
da derin bir yer tutması oldu. Öyle 
ki, bugün her yunanlı bu devleti ken
disine mal etmiş bulunuyor ve bunu 
böyle telakki etmekte de tamamiyle 
haklıdır. Biribirimizden vaktiyle nef
ret eden bizler, ırkımızın vasfı iki -
lik olduğu söylenilen bizler, bir kap 
içinde yoğrulduk ve mütecanis, a -
henkli, disiplinli ve parçalanmaz bir 
kitle halinde tekrar meydana çıktık. 
Bu netice, harici tehlikelerin veya teh 
ditlerin tazyiki altında değil, münha
sıran kalkınmayı istiyen ve muvaffak 
olan milli ruhun samimi ihtiyaçları 
karşısında elde edildi. 

İşte böyle mesut alametler altında
dır ki değişikliğimizin dördüncü yı -
lına basıyoruz.,. Atina, 4 a.a. - 4 Ağustos bayramı 

münasebetiyle Kıral, geçen seneki 
Kandiya isyanından dolayı mahkum 

Atina, 4 a.a. - Milli gençlik dün olanların geri kalan cezalarını af et
akşam saat 19.30 da Başvekil Metak- miştir. 

Parlak bir geçit resmi 

Hiç l;ir zaıncın cldıtılını31acalc 

İngiltere aleyhinde 

Japonlar sistemOtik 
tahrikôt }'aDacaklar 

Harici tehlikeler geldiği vakit, bi
zi hazır buldu. Geçen nisandaki en -
ternasyonal buhran bizi, 11kı sıkıya 
birleşmiş, kuvetli ve her ihtimale kar
şı koyabilecek vaziyette gördü. Bun-

Dün gece İngiltere aleyhinde 

Japon şehirlerinde nümayişler yapıldı 
dan sonra da, fırtına devam ettiği Tokyo, 4 a.a. - Domei Ajansı, Tiençin mahreci ile aşağıdaki habe-
müddetçe artık hep böyle olacağız ri vermektedir : 
ve bu bulutlar geçtikten veya sulh Çinde İngiliz aleyhtarı tahrikat, bundan böyle merkezi bir komite i
güneşiyle dağıtıldıktan sonra da ge- le temas halinde hareket eden mahalll komiteler tarafından organize 
ne bizi hiç bir şey birbirimizden a - olunacaktır. 
yıramıyacaktır. Nifak tohumunu ek - Tiençin komitesi 14 ağustos ıçın 
miye yelteneni boğacağız. ' büyük bir tezahür hazırlamaktadır. 

Hepimiz anladık ki, Akdeniz ale- Mahalli komiteler 12 ağustosta Tien
minin ortasındaki coğrafi vaziyeti - çin'de toplanarak ingiliz aleyhtarı ha
miz ve topraklarımızın şekli bizi ku - rekete verilecek şekiller üzerinde mü
vetli olmıya mecbur ediyor. Aksi tak- zakere edeceklerdir. 
dirde, eskiden bir çok defalar oldu- İngiliz aleyhtarı faaliyette ezcüm
ğu üzere, ortadan kalkmamız tehlike- le aşağıdaki noktalar nazarı dikkate 
si vardır. alınacaktır: 

Milli müdafaa gayretleri 

Evela askerlikçe kuvetli olmamız 
lazımdır. İşte bunun içindir ki icabe
den bütün fedakarlıkları yapıyoruz. 
Fakat askeri kuvet kafi değildir. Her 
şeyden evel ruhumuzun derinliklerin· 
den gelen bizzat kendi medeniyeti -
mize sahip olmamız icabeder. Çünkü 
medeniyetçe kuvetli olmayıp yalnız 
askerlikçe kuvetli olursak, müzakere
deki orta çağ zırhlarına benzeriz: Gö 
rünüşte heybetli fakat içi boş ... 

' işte bundan dolayıdır ki, beş sene 
evci üçüncü yunan medeniyeti lü • 
zumunu ilan ederken milletin hayati 
ihtiyaçlarına ve mevcudiyetine cevap 
verdiğime kani idim. Bu ihtiyacı her 
birimiz ruhumuzda duyuyorduk. Siz 
hepiniz bunu anladınız. Çünkü bu, 
hepinizi meşgul ediyordu. 

Diıiplinli bir tekamül rejimi 

4 ağustos rejimi, disiplinli bir te -
kamül rejimidir. Tekamül ise eski ka
lıplara rücu etmek değil, bizzat reji
min kendi ihtiyaçlarından, yani mil • 
letin hayati ihtiyaçlarından doğan ye 
ni tipte kalıplar dökmektir. Çünkü 
siyasi bir rejim bir milletin dahili ih
tiyaçlarının canlı bir ifadesidir. Fa • 
kat bugün asıl muhtaç olduğumuz 
ve daha da uzun müddet muhtaç ola
cağımız şey, şimdiye kadar maddi 
ve manevi bütün kazançlarımızı, ve 
bilhassa üç senedenberi kabul ettiği -
miz zihniyeti tanin etmektir, ta ki 
uzun bir itiyat ile bu, bizde ikinci bir 
tabiat haline gelsin. 

Bu böyle olursa, asli vasıflarımız 
hadisatın ilcaatına ve mütehalif rüz • 
garlara tabi olmaktan çıkar ve re • 
jimimizin kum yığınına değil sağlam 
bir esasa dayanarak inkişaf edeceği
ne emin olabiliriz. Her birimiz için 
hasedi, hırsları, ve küstah hodbinliği 
müşterek milli menfaat önünde tar -

1 - İngiliz aleyhtarı hissiyattan 
İngiliz aleyhtarı harekete geçmek ça
re !erinin ara~tırılması. 

2 - İngiliz lehtarı hissiyat taşıyan 
japonların isimlerinin ilan edilmesi, 

3 - Hariçte İngiliz aleyhtarı hissi
yatın yaydırılması, 

4 - Hindistandaki istiklal hareke
tine yardım edilmesi, 

5 - Asya milletlerinin lngiltereye 
karşı birleşmelerinin organize edil. 
mesi. 

Tokyo'da gene İngiliz aleyhtarı 
nümayi ler yapıldı 

Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansı bildi
riyor: Bu sabah İngiltere aleyhinde 
büyük nümayişler olmu§tur: hükü· 
met merkezinin ticaret mahallesi olan 
Nihanbashi mahallesinden 25 bin kişi 
saat 8 de toplanarak bir alay teşkil 
etmiş ve İngiltere büyük elçiliğine 
gitmiştir. 

Nümayişçiler, ellerinde "kahrolsun 
İngiltere,. gibi ingiliz aleyhtarı ya
zılar taşıyan bayraklar olduğu halde 
elçiliğin önüne gitmişlerdir. Nüma -
yişçilerden beşini büyük elçilik müs
teşarı Cunningham kabul etmiş ve nü 
mayişçiler buna bir karar sureti tev
di etmişlerdir. 

Sapporo, Nara, Shizuoka ve diğer 
büyük şehirlerde de mümasil nüma . 
yişler vuku bulmuştur. 

Çunking gene borbamrdıman 
edildi 

Şanghay. 4 a.a. - Dün gece japon 
tayyareleri Çunkfng Uzerinde yeni 
bir akın daha yapmışlardır. 

Dokuz tayyareden mürekkep ilk 
grup saat 3 te gelmi~ ve konsolosluk
lar mahallesini bombardıman etmiş -
tir. Şanghay fransız elçiliği doktoru 
Vieron'un bahçesine bir bomba düş
müt ve ev kısmen harap olmuştur. 
Elçiliğin iki çinli hamalı ölmü§tür. 
Diğer taraftan bahçenin duvarı da yı-

kılmış ve oraya sığınmış olan üç çinli 
enkaz altında gömülü kalmıştır. Fran 
sız konsolosanesinin tavanları, cam -
ları ve kapıları ağır hasara uğramış -
tır. 

18 tayyarelik ikinci bir grup Şan
tov - Çunking yolu ile Yangtse nehri
nin sağ sahilinde bulunan ve birçok 
muhacire sığınak teşkil eden kaplıca
ları bombardıman etmiştir. Müteaddit 
ölü ve yaralı vardır. 

Çin tayyareleri büyük bir faaliyet 
göstermişlerdir. 

Çinliler beı mühim ıehri geri 
aldılar 

Chung - King, 4 a.a. - Chekiai a
jansı bildiriyor : 

İki japon fırkası geçende Hankov
dan alınarak meçhul bir istikamete 
hareket etmiştir. 

Geçen hafta çinliler Peiping - Han 
kov demiryolunun şarkında, garbın
da beş mühim şehri istirdat etmişler
dir. 

Bir tedhişç i kadın 

İng i lte re' den çıkarıldı 
Londra, 4 a.a. - 24 yaşında olup 

hizmetçilik eden Bayan Ardina bu 
gece Holyhead'den Cambria vapuru
na bindirilerek İrlandaya sevkolun • 
muştur. 

tr.l~nda tehtişçilerine tenkil için 
dah~.lıye_ nezaretine verilen selahiyet
ler uzerıne İngiltere'den tardolunan 
il~ ka~ı~ ?udur. Ardina bir emniyet 
mufettışının ve birçok kadın polisin 
muh~faz~sı ~ltında Londra'dan Holy
head e gıtmıştir. 

Yeni tethi1çilik hiidiıeleri 
Londra, 4 a.a. - Bugün öğleden 

sonra da yeni tethişçi vakaları vukua 
gelmiştir. 

Halifaks pastahanesinde bir bom -
ba patlamış ve bütün öğleden sonraki 
mektuplar yanmıştır. 

Preston'da da posta çuvallarının 
postahaneye götürülmesi esnasında 
ikinci bir bomba patlamıı ve posta ha 
rap olmuştur. 

Bu hadiselerin İrlanda tethişçileri 
tarafından çıkarıldığı tahmin olun • 
maktadır. 
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iSTANBUL Gazeteler· 
CUMHURİYET 

ispanya ve dünya sulhu 
Nadir Nadi, bu başmaka~esinde, 5s -

panyol milli bayramı münasebetıyle, 
Cümhureisimizle General Franko ara -
sında teati edilen telgrafların. "Akdeniz 
muvazenesinin biri şarkta diğeri garpta 
iki mühim unsurun dostluk ve ahenk 
havası içinde olduğunu göıteren bir ha
dise,, diye kaydettikten sonra, İspanyol 
rüst hareket hattı bugünkü ahenk ha -
harbi esnasında Türkiye'nin aldığı dil -
rüst hareket hattı bugünku ahenk ha -
vasının temini husuıunda mühim bir rol 
oynadıfını söyhiyor ve rcneral Franko
nun., hukuki tamamiyetine sahip bir dev
let şefi olma&ı hadiseıinin dünya sulhu 
bakımından miıhim oldu unu, zira milli 
hüviyetine kavuşmuş dıı tesirlerden 
münezzeh, müstakil bir İspanyanın sa -
mimi olarak sulh istiyeceğini, bundan 
da ancak sulh cephesinin istifade ede
ceğini izah ediyor. 

İngiliz dostluğu ve türk 
donanması 
(Nalına mıhına) muharriri, boğaz su

larında yanyana dizili İngiliz - türk harp 
eemilerinin, aynı filonun birlikleri gibi 
sulhun nigehbanı ve koruyucusu olduk
larını, birbirleri ıerefine kadeh kaldı -
ran türk ve ingiliz 11.mirallerlnin, ica -
bında harp kartalı oluverecek birer sulh 
güvercinine benzediklerini söyledikten 
sonra. Yavuzda alınmıı, türk topları -
nın gölgesi altında beraber yemek yi
yen İngiliz ve türk denizcilerinın fotog
rafının, bu bunaltıcı günlerde insana 
ferahlık ve iman veren, &Uzel bir dost
luk ve silah arkadaşlığı man7.arası oldu
ğunu ilave ediyor ve türk - İngiliz, türk
fransız - ıovyet .dostluklarının, Akde -
nizde, yakın ıarkta, hatta balkanlarda 
sulhun üç ayaklı, sağlam temelini teş
kil ett ifiini izahtan sonra, Turkiyenin 
donanma ihtiyacını tebarüz ettiriyor ve 
diyor ki: "Turkiye, dostluğuna güvenip 
yeni ve kuvetli bir donanma yapmaktan 
vazgeçmek değil, bilakiı bu dostluktan 
istifade edip kuvetli bir donanmaya sa
hip olmak ıiyasetini gütmelidir. Kendi 
kuvetine güvenen ve kuvetli olan, biç 
bir zaman zararlı çıkmaz. 

·a.a, Matbuat Servisi 

ıuykast hazırlamakla, aynı milleti için
de bulunduğu sükQn, huzur ve r~f:ıJı >:e: 
rine felaketlere siırukliyeceğını ıyı 
bil~eli, menfi hareketlerin akibetini 
layikiyle hesaplamalıdır,, diyor. 

YENİ SABAH 

Nasıl aldatıyc.rlar 

Hüseyin Cahit Yalçın, Stefani ajansı 
muhabirinin, 1stanbuldan İtalyan gaze
telerine gönderdıği guya Turkiye u -
mumi efkarının düşüncelerini izah et -
tiği yalan yanlı& mütalC3larla dolu bir 
telgrafı fa5ist matbuatının, umumi efka
rı aldatmak için yaptıgı neşnyatı misal 
olarak gosteriyor ve türk umumi cfki
rınm ıngiliz fransız anlaşmalarına karşı 
duyduğu memnuniyetin azaldığı iddiası
nı reddederek, bu memnuniyetin bilakis 
artmakta olduğunu tebarüz ettiriyor. 

Anadolu' da dola§an bir 
italyanrn iftiraları 

3 temmuz tarihli (İa Stempa) gazete
sin.de, Antonio Loveto imzasiyle çıkan 
bir yazıyı iktibas ederek, hudutlarından 
türk mebuslarını geçirmiyen italyanla
ra Sivas, Erzurum gibi memleketin en 
iç noktalarına kadar ulaşma müsaadesi 
vermenin i5te böyle korkunç ve melfın 
iftiralara hedef olma neticesini doiurdu· 
ğunu soylüyor: iktibas edilen yazıda, 
Sivas ve Erzurum kôylüsiınün taassu -
bundan, türklüğu ermeni öldürmekten 
ibaret zannettilıini, yeni mesele men -
sup genç çobanlarda bile bolşevikliğe 
ve musliımanlığa karşı temayüller sez
diğinden, İlitanbul, Ankara ve İzmir mek• 
teplerinde profesörlerin bolııevik pro -
pagandalarına kurban giden gençler bu
lun.dugundan bahsedildikten sonra: "An• 
karanın eınperyalistligi" başlığı altın
da, bir takım ııyasi müUihazalar serde
dilmekte, türklerin Antakya ve İsken • 
derun gibi yarın da Halebe göz dike
cekleri, garp topraklarında hak iddiasın
da. bulunduklarını, takip ettikleri yolun 
emperyaliz molduğu sbylenmektedir.,, 

İtalyan ajans muhabirini 
atmalıyız . ~ 

TAN 
(Şimdilik bu kadar) sütunu muharriri, 

Murat sertoğlu. (La Stamps) gazetesin
de intişar eden yazıyı Stafani ajansı mu
habirinin, turkler arasında ikilik bul -
duğunu bile ımaya curet eden Stefani 
ajansı muhabirinin İtalyan gazetelerine 
verdiği haberi ele alarak, misafirper -
verliğin bu kadarını fazla buluyor ve bu 
muhabirı kulağından maşa ile tutarak ka-' 
pı dışarı etmenin :ı:amanı geldiğini ıoy
luyor. 

Birkaç vaka ve kıssadan hisse 
M. Zekeriya Sertel, bu bavmakalede, 

İtalyanların ve alınanların cazete ve 
bülten şeklimleki propagan<lıılarını ele 
alıyor, muhtelif müelliflerin propagan
da hakkındaki yazılarını hatırlattıktan 
sonra, gayesi milletin ruhunu fethetmek 
olan propagandaya karşı bizim de pro
paganda ile mukabele etmemiz liızumu
nu ileri sürüyor. 

AK~AM 

Dünya harbinin beşinci yılı 

T ürkiye' d~ d~;-m~r ~--:--~-.-..._.,_..,., •dalt bu nuıkllhr•lnde u • 
muml hıır~ın lllilnı üzerinden yırmi beı 
sene geç1?:1ış oldu.tunu ve insaniyetin bu 
harp _Y~zunden hır çok ziyanlara uğra -
mış, _ılım v~ fence bir asır geri kalmış 
oldu~nu, ı~sanlarda zihniyetin değiş
memış oldugunu ve Avrupanın güya ay
nı noktada sayar gibi yeni bir harbin 
korkuları ve hazırlıkları içinde bulun
duğunu yazdıktan, bazı kimselerin Av
ruparun bugiın geçirmekte olduğu buh
ranın sebebini sulhun fena yapılışında 
bulm.ak~a olducunu ilive ettikten sonra, 
bu fıkrın yanlış ol~uğunu, ralibi, mağ
lubu olan her harbın her türlü sulhun 
mu.tlaka yeni fesat ve intikam tohum
larıyle dolu olacağmı söylemekte ve 
fena olan harptir, mütaleasını 11erdet -
mektedir. 

Romadan İstanbula, muhtelif tüccarla
ra ve ticaret müesseselerine gönderilen 
"Haftalık haber" adında ingjlizce, fran
sııca ve almanca gazetenin başlığını ay
nen koyarak, totaliterlerin memleketi -
mizdeki propagandaları hali durmadığı
nı hatırlatıyor, müteyakkız bulunulma
sı lüzumuna bir daha iıaret ediyor. 

VAKİT 

Yunan istan' da yeni rejimin 
zaferi 

Asım Uı, yunan başvekili Metaksas'ın 
iktidar mevkiine eeçtiği günün dördün
cü yıldonümü münasebetiyle yazdığı bu 
başmakalede, yeni rejimin tarihçesini 
yapıyor ve yunan başvekilinin dört se
ne içinde yaptıiı hizmetleri tebarüz et
tiriyor. 

Satie tahkikatı 

Satle binası yolsuzlufu iddianamesi -
nin müddeiumumilikçe sorgu hakimliği
ne verildiğini, ve mevkuf Yusuf Ziya 
Önişle, muhendis Ne3et Kasım ve Ta
hir Kevkebe tebliğ edildiğini, iddiar.a
mede bu tic; kişi doğrudan doğruya suç
lu, diğerlerinin dolayısiyle alakadar gö
rüldüğilnü, Refi Celal Bayar, Ziya Ta
ner, Şahin Girsy ve Vedad Ödiıl hak
larında meni: mahkeme kararı istendi
ğini yaıyor. 

SON TELGRAF 
İtalyanlar kurdukları tuzağın 
içine düştüler 

Ethem İzzet Benice, bu unvanlı baş -
makalesinde turk vatanını muhayyel ha
yat nhaları içine alan ve bunu resmi 
gazeteleri ile açıkça söylemekten çe • 
k!nmiye_n İtalyanlar için şimdi yepyeni 
hır vazıyet taha<ldüs etıuiş olduğunu, 
~rnavutluğun işgali ile filiyata geçen 
ıtalyanlar bu yanlış atlımı ile kurmuş ol· 
du&u tuzağa kendisinin düşmü, ve sulh 
cephesinin teşekkülü ve Tlirkiyenin İn -
iİltere - Fransa ittifakını kabul edişi İ
talyayı yıldırımla vurulmuşa döntlürmüş 
bulundufunu yazdıktan ve hesap ve 
planları alt ıist olan bu sulh cep -
hesinin bütün kudretiyle kıskıvrak bağ
lanıldıklarını &<:iren İtalyan t'&Zetelerinin 
kendilerini tutamaz olduklarını ve ara
~ıuf~ki do~tl~k muahedesine rağmen 
şımdı aleyhımıze ateş püskürmekte bu
h~nduklarını ilave ettikten sonra "Tür
kıye aleyhine tevcih edilen emeller bir 
sırp halini alınca •imdi bütün kuvetle
riyle tahrik ve fesada ba&ladılar,. diyor. . 

iKDAM 
Balkanların bugünkü hali 

! Türk Kooperatifçilik 
cemiyeti bugün 

toplanıyor 

Dokuz senedenberi memleketimiz
de kooperatifçilik mevzuu üzerinde 
faydalı neşriyat yapan Türk Koope • 
ratifçilik cemiyeti umumi heyeti, bu 
yılki kongresini bugün saat 15 te An
kara Halkevinde yapacaktır. Toplan
tı?a cemiyetin nizamnamesi, yeni ce
mıyetler kanununa göre değiştirile
cek.ve geçen yılın hesap ve faaliyet 
raporu umumi heyete arzolunacaktır. 

Kooperatifçilik cemiyeti, ilmi bir 
tetkik cemiyeti olmakla beraber koo -
peratifçilik fikrini Parti prensipleri 
dahilinde neşir ve tamim etmeği de 
nizamnamesine koymuş ve bugüne ka
dar olan çalışmalarında hükümetin 
muzaharet ve himayesini görmüştür. 

Fransız askeri heyeti 
Londra'ya gitti 

Paris, 4 a.a. - General Doumenc'in 
riyaset ettiği fransız askeri heyeti 
Londra'ya gitmek üzere bu sabah Pa
risten ayrılmı§tır. Heyet Londra'da 
İngiliz askeri heyeti ile temas edecek 
ve oradan beraberce Moskovaya ha
reket eyliyecektir. 

General Huntziger' in 
Londra 'daki temasları 

(İkd~n,ı) başmakalesinde, İtalyan p
zetelerının bulgarları mazliım, diğer 
balkanlı komşularını evbilhassa türk -
!eri zalim eösteren yazılarını bahis mev
zuu ederek Bulgaristanın balkan antan
tına karıı takındığı vaziyette bu nifak 
tohumlarının imil oldufunu söylüyor 
ve . Türkiye cümhuriyetinin dostluğunu 
teııs yolundaki gayretlerini tebarüz et -
tirdiktcn ıonra, "Köıeivanof kabinesi 
faşist ve nazi hükümetlerin istila emel: 
!erine ve plAnlarma bulgar milletini A
let etmekle. balkan mil~• l•ri birHıdne 

Londra, 4 a.a. - Türkiyeye gitmiş 
olan fransız askeri heyetinin reisi 
general Huntzigcr, iki gündenberi 
Lon~ra'da bulunmaktadır. Bu sabah 

1 

harbıye nezaretine giderek ingiliz ge
nel k~rmay reisi general Gort ile u
zun hır nım.;ı qtt ı • 
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Birleşik devletlerin 
İtalyan - Japon - Alman fesanüdüne 

indirdiği ağır darbe 

J
aponya'ya karşı A • 

merika'nın vermiş 

olduğu ticaret muahedesi
ni fesih kararı bütün en
ternasyonal mahfillerde 
muhtelif manalarda tefsir 
edilmekte devam ediyor. 
Demokratik memleketler
de bu jest japon emperya
lizmine bir ihtar olarak 
bütün kıymetiyle takdir e
dilmektedir. Totaliter re
jimli memleketlerde bunu 
bilhassa Büyük Britanya
nın Tokyo hükümetine 
yapmaya mecbur kalmış 
olduğu tavizler yüzünden 
ga~p devledt:unin uzak 
şarktaki itibarlarını tehli
keli surette haleldar ede
bilecek bir vaziyeti ıslah 
teşebbüsü olarak telakki 
etmek istiyorlar. Alınan ve 
İtalyan matbuatının bu hu
sustaki mütaleaları bu ba
kımdan dikkate şayandır. 

Bunlardan şu intiba hasıl 
olmaktadır ki Amerika'nın 
bu hareketi alman - ita1yan 
- japon tesanüdü için en 
ağır darbe olmuştur ve Ja
ponya'nın İtalyan - alman 
ittifakına iştiraki ihtimali
ni büsbütün ortadan kal -
dırmak neticesini doğur -
maktadır, çünkü Tokyo 
hükümeti görmemezlikten 
gelmeye pek meyal olduğu 
hakikatle birden bire kar
şılaşmıştır. Bu itibarla bir
leşik devletlerin 1911 ja -
pon - amerikan ticaret ve 
seyrüsefer muahedesini 
feshetmekle almış olduğu 
vaziyetin ansızın Berlin'e 
dönen şansöliye Hitler'in 
B . von Ribbentrop'la yap
tığı görüşmede büyük bir 
yer tutmuş olduğu tahmin 
olunabilir. 

T okyo'da B. Roose -
velt'in hareketi bil

hassa hayret uyandırmış -
tır. Japon matbuatı 1911 
muahedesinin feshiyle ya-
ratılmış olan vaziyetin 
ciddi olduğunu ve impara
torluğun umumi iktisadi -
yatı üzerinde yapacağı te
sirlerden başka derin siya
si akisleri de olabileceğini 
gizlemiyor. Galip gelen fi
kir şudur ki birleşik dev
letler, beyaz ırktan millet
ler hesabına, İngiltere'nin 
Uzak şark'taki vaziyetinin 
zayıflamasının tesirlerini 
tadil etmek üzere, burada 
daha azimkar bir siyasete 
başlamaktadır. Japonya ile 
birleşik devletler arasında 
ticaret muvazenesi ameri
kalıların lehinde olduğu
na göre, B. Roosevelt'i bu 
harekete sevkeden siyasi 
sebepler olduğu anlaşılı -
yor. Japonların Asya kıta
sında tesis etmek iddiasın
da oldukları yeni nizamı 

kabul ve tasdik ettirmeye 
meyal bir dış siyaset üze
rinde nüfuzları aşikar olan 
askeri mahfilleri bilhassa 

düşündüren bu husustur. 
Tiyen - Çin hadisesinin 
sistematik surette istisma
riyle !ngiltere'yi yormuş 
olduklarını sandıkları bir 
sırada Japonya ansızın 
karşı koyması imkansız o
olan bir amerikan engeliy
le karşılaşmaktadır. 

Japon dış bakanlığı

nın organı olan ga-

zete Vaşington'un ileri 
sürdüğü sebeplerin 1911 
muahedesinin sadece tadi
li için de ileri sürülebile
cegım ve bu sebeplerin 
muahedenin kayıtsız şart

sız feshini mazur göste -
recek mahiyette olmadığı
nı söyliyerek japon devlet 
adamlarının hayretine ter
ceman olmuştur. Bu gaze
te Uzak şarkta yeni bir va
ziyetin süratle inkişaf et
tiğini ve Tokyo hükümeti· 
nin uzun zaman diğer dev
letlerin bu vakıayı kabul 
edeceklerini ummu~ oldu
ğunu tebarüz ettiriyor; 
birleşik devletler lıüküme
ti Japonya ile başka bir 
ticaret ve seyrüsefer mua
hdesi akdetmek istediği 
takdirde, Uzak şarktaki 
yeni vaziyetin icaplarına 
uygun olması şartiyle, 

Tokyo kabinesinin buna 
memnuniyetle hazır oldu
ğunu ilave ediyor. 

Öyle görünüyor ki sui
tefehhüm bu noktadadır. 
Vaşington, 1911 ticaret ve 
seyrüsefer muahedesini 
Japonya'nın Asya kıtası 

üzerindeki genişlemesi yü
zünden tehlikeye düşen 

birleşik devletler menfaat
leriyle "açık kapı" siyase
tini korumak maksadiyle 
feshetmiştir. Tokyo, bila-

lds, müzakere ve akdedile

cek yeni bir anlaşmanın 

Japonya'nın Çin'de silah 
kuvetiyle tesis etmi~ oldu
ğu yeni nizamın çerçevesi 

dahilinde tasarlanması i -
cap ettiğini iddia ediyor. 

Bu iki ayrı görÜ§Ü uzlaş

tırmak müşkül ve . hatta 
imkansızdır, ve japonlar, 

birleşik devletler birdenbi
re almış olduğu vaziyeti 
tadil etmediği takdirde 
yeni bir muahedenin akdi 

için pek az ümit kalacağı
nı gizlemiyorlar. Bu iddia 

ispata muhtaçtır. 

N ipon diplomasisi i -
cabında hadiselere 

intibak etmesini ve günün 

zaruretleri önünde boyun 

eğmesini pek ala bilir. tık 
heyecanın tesiriyle, Japon

ya'nın yeni müzakerelere 
girişmiyeceği ne kadar id
dia edilse de siyasi icaplar 
ve esaslı menfaatleri koru

mak endişesi Tokyo kabi -

nesini hiç şüphesiz hadise
leri daha realist bir zihni
yetle müşahedeye sevke -
decektir. 

1911 japon - amerikan 
muahedesinin feshi keyfi
yteinin Tokyo'da devam e
den İngiliz - japon müza
kereleri üzerindeki akis -
leri ne olacaktır? Ari ta -
Craigie ihzari anlaşması, 
malümdur ki, bir yatıştır
ma havası yaratmıştır, fa
kat müzakerelerin devamı, 
Tiyen - Çin meselesinin 
devamlı bir halli araştırı
lırken ciddi müşkül1erle 

karşılaşmıştır. Burada as
keri makamların nüfuzu, 
bir anlaşmaya pek az mü
sait bir manada kendini 
hissettirmektedir. İngiliz
ler japonların İngiliz imti
yazlı mıntakası dahilinde
ki Çin bankalarına yatırıl
mış gümüş mevduatın nak
li hususundaki taleplerine 
kati surette itiraz etmek -
tedirler. Japonlar hakikat
ten ziyade zahiri görünen 
bir anlaşmada İngilizlere 
itimat verecek m:ıhiyette 
olmıyan vasıtalarla ingiliz
ler üzerinde bılvası ta taz
yik yapmak istemektedir
ler. J aponya'nın kontrolü 
altındaki bütün Çin mer -
kezlerinde İngiliz aleyhda
rı nümayişler yeniden baş
lamakta ve her gün art
maktadır ve iki tarafta ga
zetelerin hücumları, Tiyen 
- Çin hadiseleri arasındaki 
şiddetini yeniden bulmuş
tur. 

L ondra matbuatı, 1n

gilıere'nin de Ja -
ponya'yı yola getirecek 
vasıtalardan mahrum olma-

dığını anlatmak istiyor. 

Amerika gibi, ingiliz - ja
pon ticaret muahedesinin 
feshi imknaı ileri sürülü-

yor. Bu, alakalı ingiliz ma
kamlarının şimdiden tet-
kike koyulabilecekleri bir 

tedbirdir. Fakat bu tedbi
rin ancak Tokyo'da yapıl
makta ola!'\ müzakereler a
kim kaldığı takdirde alı

nacağı sanılabilir. Muhak
kak olan bir şey varsa 

Londra ile Vaşington'un 

danışıklı hareket edecek-
• 
leri ve Japonya'ya karşı 

takip edecekleri siyasette 
biribirlerine müzaharet e

decekleridir. Bu da Tokyo

nun tahmin edememiş ol -

duğu bir realitedir. Ame

rika'nın Japonya'ya yap

mış olduğu ihtar, onları 

düşündürmeli, siyasi ve ik
tisadi emperyalizmin va -
him tehlikelere maruz kal
madan aşamıyacağı bir 

had bulunduğunu onlara 
anlatmalıydı. 
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lspanya'da kararsızhk 
Yüz sene içinde lspanya'da sanırım ki yüzden faz

la isyan olmuştur. lspanyo/lar generallerinden bazı
larının günün siyasetine muhalif oluşuna bizim kadar 
hayret etmezler. 

sasen iki senelik sivil harbin birdenbire çatlaksız 
bir ahenk ve tecanüsla nihayetlenmesi beklenemezdi. 

ispanya hiç bir zaman tam bir vahdete sahip olma
mıştır: vilayetler arasındaki rekabetler menfaat ve 
parti rekabetlerini teşdit ediyordu. Bugün, ispanya 
muztariptir. Yeni bir hayata alışması, mütecanis ve de
vamlı bir inşa programına inkıyat etmesi lazımdır. 

Bu güç bir iştir. 

ispanya siyasetinin bugünkü hadiseleri dış tercih
ler hususunda bir ihtilattan ziyade bir iç nızam güç
lüklerini ifade eder. 

. . Hiç bir zam~n ve yerde, sivil harp liberal bir re-
1ıml~ sona ermış değildir. Dağılmış, rakiple§miş olaıı 
cemıyet unsurları ancak otoriter bir rejim altında ni
zama girerler. Sivil harp teskin edildi mi hemen dai
ma galip şerikler arasında otoriteyi niha/ surette ele 
geçi~mek içı:n bir ~ararsızlık devresi başlar. Devrimiz
de, fılen katı otorıteye sahip olmak demek memleke
tin ordusunu ve silahlarını, iktısadi vası:aların kon
trolünü elde tutmak ve otoriteye imanı aşılıyan ve ya
yan kalabalık kadroların teşkili demektir. 

ispanya bugün rejim istikrarsızlığı devresinde bu
Junmak•adır. Ve vaziyeti biraz hususiyeti J;aızdir. Es
ki vahdet insf yakına tekabül eden kıraliyetçi anane _ 
ler, gençliğin büyük bir kısmını cemeden merkeziyet
~i ve sosyalist temayüller, vilayetten vilayete deği§en 
ıhtiyat ve mistikler ve kilisa meselesi karşısında Fran
ko'nun nihai kararlarını tahmin etmek -imkansızdır. 
Frank.onun isticalden ve gelişi güzel hareketten çeki
nen bır adam olduğu anla§ılıyor'. 

lspa::_ya. istikbalini henüz kati bir taahhüde bağla
mış degıldır. 

Lucien Romier 
LE F!GARO 
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Ali diyor ki : 
" Bir millet nasd olur da haıbelmed~n 
istiklalinden vazge(er r anhyamam. 1 

haur1Z; bize saldnmak isliyenin göreceği var! 

OSSOCIA TED PRESİ MUHABİRİ ELMER W. 
PETERSON LST ANBUL'DAN AMERiKAN GA
ZETELERiNE YAZIYOR : 

Her hangi bir türkün, 

kendi istiklaline 
karşı bir saldırganlık ih -
timalinden bahsederken 
"Türkiye hazırdır" dediği
ni duyuyorsunuz. 

Bu basit ifadede memle
ketin dikkate. şayan ruhu
nu sarılmış ve gizlenmiş 
bulursunuz. 

Çünkü Türkiye istikla
lini müdafaaya hem hazır
dır, hem de buna ciddiyet
le azmetmiştir. Kaldı ki 
türkler, harbetmesini de 
gayet iyi bilirler. İngiliz
ler, büyük harpte bunu 
Gelibolu'da anlamışlardır. 

Bugün Türkiye'ye taarru
za kalkışacak olan her 
hangi bir kuvet, ayni ilacı 
tadacaktır. · 

Bu hakikatı anlamak i
çin türk ordusunu görmek 
zaruri değildir. Her hangi 
bir adamla karşılaşınca bu 
kanaati edinebilirsiniz. 

Mesela sabah kahvaltı -
nızı size getiren garson A
li'den de bunu öğrenebilir
siniz. Ali 'nin İngilizcesi 
mahduttur; fakat tesirli
dir. 

Kendisine istiklal mese
lesinden, avrupalılarla mü
nasebetlerinden ve buna 

benzer bahislerden konuş
tuğunuz zaınan onun şu 
sözleri söylediğini işitir
siniz: 

" .... · · · fakat Çekoslo· 
vakya l Onlar harbetmedi
ler. Hiç bir şeycikler yap
tıkları yok." 

Ali'nin omuzları düşü -
yor ve sözüne devam edi
yor: 

"Ne diye döğüşmüyor
lar? Ben, burasını anlaya
mıyorum." 

Ben soruyorum: 

- Siz türkler istiklati
niz uğrunda, hüriyetinizi 
korumak için çarpışır mı
sınız? 

Ali'nin omuzları gerili
yor ve yumruğunu sahne
deki bir aktör gibi havaya 
kaldırıyor. Diyor ki: 

"Türkiye hazırdır. Tür
kiye'de herkes hazırdır. 
Ben de hazırım. İstiyen 
denesin. O zaman göreceği 
var." 

J şte size modern 
modern Türkiye. 

Bir millet ki istiklal telak
kisi ve anlayışı görülecek 
şeydir. 

Neden her hangi bir 
millet, döğüşüp çarpış
maksızın istiklalinden vaz 
geçebilir. Türkler fert o
larak da, zümre olarak da 
bunu anlayamazlar. 

Ş urasını unutmayınız 

ki bu ruh, iyi talim 
ve teçhiz edilmiş, müte
hassıslarca hem tecavüzde, 
hem müdafaada gayet ku
vetli olduğu tebarüz etti
rilen bir ordu tarafından 
beslenmektedir. Böylece 
Türkife'nin neden bugün 
çetin bir memleket olarak 
olursunuz.~---~~ 

Lüzum görüldüğü za
man Türkiye, savaş boyu
na bir milyon asker"<iöke
bilir. Buna, arazinin mü -
dafaa için çok elverişli ol
duğunu ve Anadolu'da, e
ğer icap ederse, ağır ağır 
geri çekilmek ve bu sıra
da lazım gelen bütün ted
birleri almak mümkün bu
lunduğunu da ilave ediniz. 

• .. . . . . Bir çok müte
hassıslar, türk piyadesini 
yarıp geçmenin çok zor ol
duğunu teslim ediyorlar. 
Bundan başka büyük bir 
harpte Türkiye, tek başına 
da kalmıyacaktır. İstikla
lini müdafaa azim ve ka -
rarında bulunan Türkiye, 
her türlü hülyalardan u
zak düşünüyor. 

Bir İngiliz - fr.ansız iş
birliğine giren Türkiye'
nin Sovyet Rusya ile ve 
yakın dostlariyle olan mü-

5 - 8 - 1939 

RADYO ) ·---
TÜRKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kc~./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 

-ANKARA-

CUMARTESİ - 5-8-1939 
13.30 Program 
13.35 TÜRK MÜZİGİ : 

1 - --------- Bayati peşre -
vi. 

2 - Rahmi bey Bayati 
şarkı - Gül hazin sün
bül perişan 

3 - Selahattin Pınar - Ba
yati şarkı - Delisin de
li gönliım 

4- Mustafa çavuş - Bayati 
şarkı - Canım tezdir 
sabrcdemem 

5 - ---------- Tanbur taksi -
mi 

6 - ---·------ Halk türküsü -
Ey serenler serenler . 

7 - ---------- Saz semaisi 
14.00 Memleket saat ayan a

jans ve meteoroloji habe~le
ri 

14.10-15.30 MÜZİK (Dans 
müziği - Pi) 

18.30 Progr?.m 
18.35 MÜZİK (Küçük Orkes

tra - Şef: NECİP AŞKIN): 
1-Brahms - Macar dansı 

No. 1~2 
2- Spero Kochmann - E -

b.edi arkadaş 
3 - Franz Königschoffer -

Tirol entermezzo 
4- Fredefik Hippmann • 

Seyahat şarkıları (fan
tezi) 

nasebetleri dostanedir. 
Balkan paktının imzası su
retiyle eskiden harbettiği 
Yunanistan ile olan bütün 
ihtilafları halledilmiş, ku
vetli bir dostluk teessüs 
etmiştir. 

Müslüman devletlerle 
din! bakımdan değil de si
yasi bakımdan alakaôar o
lan Türkiye, yakın şark 
memleketlerinin takdir ve 
hayranlığını toplamıştır. 
Bilhassa İran ile çok iyi 
dosttur. 

1933 de Balkan paktına 
--! - -l!t_._ _ 'f ~ _ T _,_ 

Asya paktı da imzalamış
tır. 

Türkiye, bugün Çanak

kale boğazının demir mu

hafızıdır. Montrö anlaş
ması mucibince burada, 
yalnız harp zamanında de
ğil, harbın kendini tehdit 
ettiği kanaatini hasıl edin
ce de dilediği tedbirleri a
labilirler. 

Türkiye, yeni yaptığı 

istihkamlarla Çanakkale 
ve Karadeniz boğazlarını 
tahkim etmiştir. 

Türkiye, kendini dahil
deki inkişaflarına vakfet
miş bir memleket olmakla 
beraber, Türkiye, Avrupa 
ve şarki 'Akdeniz siyasi 
inkişaflarının en ehemi
yetli bir merkezi olmuş -
tur. 

T ürkiye'yi hemen ve 

umumi surette ha-

1.910 TÜRK MÜZ!ôt (İnce 
saz faslı) 

20.00 Memleket saat ayarı 
20.00 T E M S 1 L - - - - - - • 
20.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri 
21.00 TÜRK MÜZİGt (Eski 

eserlerden mürekkep pro 
gram) 

21.40 Konuşma 
21.55 Neşeli plaklar - R. 
22.00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde) 
22.30 MÜZİK (Operet ve sa

ire - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi • 

raat, esham, tahvilat kanı • 
biyo - _nukut borsası' (fiyat) 

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

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETI.ER ı 
19 Berlin, Königsberg 
20.30 Paris - 21 Milano 

ORKESTRA KONSERLER! 
VE SENFONİK KONSER
LER: 12 Londra - 16 Lon• 
dra - 19.45 Londra - 20 30 
Brüksel - 20.45 Strazb~rg 
- 21 Brüksel 

SOLO KONSERLERİ: 13.45 
Londra 

NEFESLİ SAZLAR ( Marş 
v.s.): 5 Breslav - 12 Deuts
chlands - 19 Laypzig -
22 Beromünster 

HAFİF MÜZİK: 16 Münib 
- 20.15 Berlin, Deutsch • 
lands, Frankfurt - 22.50 
Hamburg - 23 Deutsch • 
lands 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştiit 
gart - 22.20 Münib 

DANS MÜZİG1: 21 Riga, Mi 
lano - 21.30 Kovno _ 21.40 
Sofya - 21.50 Floransa --ı· 
22.20 Köln, Kopenhag, Re· ,, 
va! - 22.40 Königsberg _. 
22.45 Droytviç - 23.25 
Belgrad, - 23 Roma, Lük· 
semburg - 24 Köln 

rekete geçiren başlıca nok• 

ta, istiklal ve memleketin 
toprak bütünlüğü mesele• 

sidir. Bu meseledeki re • 
aksiyonları görenler, Tür· 
kiye'nin kolaylıkla baş e· 

ğecek bir memleket olma· 
dığını anlarlar. 

İstanbul'da bir kulüpte 

İngiliz ordusuna mensup 
bir zabit, türk ordusu hak
kındaki tecrübelerini, ba· 
şını sallayarak şöyle a · -:o 

tıyordu: 

ze şunu 

türkler, dünyanın en i 
harp yapan askerleridı;· 

Filistin'de onların karşı• 

sında bulundum. Bu bit 
tek tecrübe de kafi geldi· 
Yiyecekleri yokken demi• 

yorum, içecek suları biJe 

mevcut değilken gene mil' 

harebeye devam ediyorlar' 
dı. Türkler, harikulade 

metin ve çetin askerler' 

dir." 

Bu türk ordusunun at"' 

kasında da, bir milletiıl 

muharebe etmeksizin, dÔ" 
ğüşmeksizin nasıl olup d• 

istikliilinden vaz geçebi ' 
leceğini bir türlü kafasıl11 

sığdıramıyan Ali vardır 1ı' 

şöyle der: 

- Türkiye hazırdır f 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş g~nç, 
Antuvan, kardeşi Jilber, arkadaşı Domınik Herıyo, 
Mariyan ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Aradan hayli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı sev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmeı 
görünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ge
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuğu düşü
rürken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la ev
lennıektedir.) 

t'>praklara doğru sevinçle uçuyorlardı. Sanki ü
mitleri, mallıın ve bilinen §eyler, adi, gündelik §ey· 
lf!r değilmit gibi ••. Zaten bu beyhude ba§langıçlar, 
l-u adilikler değil midir ki insanın ruhunu alt üst 
eder. Kadın "fak at gelin için artık gülmek zama· 
cı bitti!" diye dütünüyor ve yanındakine adeta 
memnuniyetle §unları fısıldıyordu: 

B o y o K A ş K R o M A N 1 

Geçen seneki mavi volanlı muslin elbisesini 
hatrrladı. Bu elbiseyi de kız karde§leri hiç beğen
mezlerdi. "Bu elbiseyi ne zaman giysem öyle eğ
lenirdim ki... Yalnız dansetmek, sevmek, sadece 
zevk düşünmek! Ne iyi §eylerdi onlar! insana ne 
ferahlık verirdi!" Sonra tekrar aklından §U fikir
ler geçti: "Fakat §İmdi de değişen ne va:t? 
Şimdi de mesudum! Saadete alı§mak zor bir şey •.• 
Fakat ... Bir seneden fazla bir zamandır aevgili O• 

(arak yaşadık. Halbuki şimdi •.. .'' 

- Bu Segre•lerin kızları galiba haylı fingir· 
dek ~eyler! Ötede beride epeyce gezip tozmu§

lar l ... " 
Dı§arıda kilisenin önünde, bir sürü çocuk da· 

dısı toplanmı§tı. Bunlar sinirli sinirli arabaları sal· 
)ıyorlar, gelen çiçekleri, gelin elbisesinin kaça mat 
olduğunu a§ağı yukar bir kaç frank farkla he
sap ediyorlardı. Sonra kendi hallerine acıyor
lar, niçin bizim dantel elbiselerimiz yok; niçin biz 
evlenince bu kadar hediye göndermezler, diye 
kederleniyorlardı. Orglar çalarken Antuvan'la 
Mariyan diz çökmÜ§ler, ilk defa kendilerini, on· 
lardan daha kuvetli bir mevcudiyetin avuçları için

de hissetmeğe başlamı§lardı. 
Düğünden sonra genç evliler bir kaç ay için 

Ispanya'ya gittiler ve birinci kanun 1920 nin baş
larında tekrar Pariı'e dönüp lI - Sen - Lui'deki a· 

Yazan: /rene Nemirov6ki -30- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 
p&.rhmanlarına yerle§tiler. Kiradan kendisine dü· 
şen hisseyi onların Üzerine devreden Doıninik 
Londra'ya gitmİ§ti. 

lspanya'ya ve Portekiz'e yaptıkları seyahatten 
onlarda bir kaç saniyelik güzel hatıralar kahnı§tı· 
Diğer zamanlar hep Cllll sıkıntısı, anla§mamazlık

la geçmişti. (Filhakika yatağa beraber zevkle gi
riyorlardı. Fakat yalnız aralarında bu vardı. Bi· 
ribirlerinin tazeliklerinde, hayatiyetlerinde hiç bir 
tat duymuyorlardı.) Antuvan hazan kendi kendi-
11ine: "Artık ne sevgiliyiz, ne de dost!" diye dÜ§Ü· 
nüyordu. Biribirleriyle sanki her §eyi tecrübe et
mi§lerdi. Sazan a§km acı ve çılgın sarho§luğunu 
teessürle andıkları oluyordu. 

Eve döndükleri akşam Ji.lber'den uf ak bir 
mektup buldular. Solanj•Ia evlendiklerini ve daha 
bir müddet lsviçre'de kalmayı dü§ündüklerini 
bildiriyordu. il - Sen - Lui•deki apartıman Mari
>an'a daha soğuk ve daha oturulmaz gelmitti. 
Zaten bu evde hiç bir §ey insanın yüzüne gülmÜ· 
yordu. Göz ya§ları, ıstırap, izzeti nefis fedakarlık·' 
ları sanki e§yalara ve dıvarlara sinmİ§tİ. 

Pencerenin önündeki küçük masada Yemek
lerini yediler. Antuvan zaten daima burada ye
mek yerdi. Gece Sen ü7 erinde çok karanlıktı; va
pur düdükleri i§itiliyordu. 

Mariyan: 
- Eğer bu saatte ben evimde olsa idirn, diye 

clü§ünüyordu. 

Onun evi burası değildi. Acaba kız karde§leri 
§imdi ne yapıyorlardı 7 Evlin aklından geçti. Has
ba belki de §İmdi bir balo için hazırlarııyordu. 
Artık Noel yakla§ıyordu. Her gece mütenıadiyen 
dans vardı, o da bu gece giyinebilir, Antuvan'la 
beraber çıkabilir, dansedebilirdi. Fakat elbisesi 
yeni değildi; sonra da saçlarını yaptrnn8.!tıı§tı ... 
Dahası var: bu akşaın nedense kendisini çok yor· 
gun ve bitkin hissediyordu. Zaten bir kaç günden
beri gebe olduğundan §Üphelenmeğe ba§larnıştı. 

"Geçen sene bu zamanlar Antuvan'ı bulmak 
için giyindirdim. O zamanda ayakkabların, elbise· 
!erin kendisine mahsus tılsımlı bir kıymeti vardı. 
Bu kıymeti ancak ben anlıyabilirdiml" diye dÜ§Ü• 

nüyordu. 

Dar masanın üzerinden biribirlerine baktılar. 

Ve birdenbire biribirlerini o kadar yalnız, o kadar 

yabancı hissettiler ki, korktular. Solanj'dan Jil. 

ber'den, seyahatlerine ait ufak hatıralardan bah

settiler. Sonra Antuvan kendilerine hizmet eden 

uşağa gülerek dedi ki: 

- Marten i~leri epey iyi idare etmİ§l 

Mariyan: 

- Tabii! Tabii!. .. dedi. Marten1in bundan bir 

kaç ay evel telefonlarda kendisine: 

"- Mösyö Kannontel evde değil madmazel ! 
Nereye gittiğini, ne zaman geleceğini bilmiyorum," 

diye cevap veren adam olduğunu hatırladı. 

Aman yarabbi! Sesi hala kulaklarında idi. 

Yemeği bitirdiler. Mariyan sordu: 

- Perdeıeri indireyırn mi? 

- Nasıl ~terseniz., . 

Bunu söyler söylemez de aklından hayretle 

§unlar geçiverdi: "Şimdi sade perdeleri · 'innelt 

(Sonu var) 
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Adliye Vekilimiz bir karilmizln 
derdiyle yakından alakadar oldu 

B 1 · · f d ) avukatlara tanıdığı bu imtiyaz ar-( aşı ıncı say a a . . 
cümhuriyet müddeiumumiliklerine zuhal ve yazı yaz1?ağ~ mesl~~ ıtt~-
kendi imzasiyle bir tamim göndermiş haz ede1? ~rzu~a!cılerzn men ı. ve IJ 

\ sahiplerznın Iayıhaları devletın ka-
tir. 

Sayın vekilimizin gösterdiği alaka-
ya teşekkür ediyor ve bu tamimi ay -
nen sütunlarımıza geçiriyoruz: 

"3499 numaralı avukatlık kanu -
nunun 23 ve 40 ıncı maddelerine 
gôre kanun işlerinde ve hukuki 
meselelerde rey vermek ve hakiki 
veya hükmi şahıslara ait husu/arda 
evrak tanzim etmek yalınz baroya 
kayıtlı avukatlara münhasır ve bu 
maksatla avukat. mütaleasına mü -
racat olunan her husus hakkında 

ayrı ayrı muntazam dosya tutmak
la mükellef ve kendi tarafından ka 
leme alınan veya müsveddesi ya -
pılan her evrakı bizzat veya mü -
vekkili ile birlikte imza etmeğe 
mecburdur. Bazı mahkemelerin ka 
nunun bu hükmünü tevsi ederek 
mahkemeye verilen her arzuhal ve 
layihada avukat imzası aradıkları 

veya avukatın ismi başlığını havi 

evraka yazılmasını istedikleri vu -

Jcubulan müracaat ve istilam/ardan 
anlaşılmaktadır. 

Kanunun vazettiği bu hüküm ve 

Dün İstanbul' da 
iki otomobil kazası 

oldu iki kiıi öldü 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugün 

Bü ükdere yolunda iki otomobil k~ -
za?ı oldu ve iki kişi öldü. Hadisenın 
biri şöyle olmuştu~: .. 

Paris belediyesınden alınmış 9 ı2 
plaka numarasını haiz -:'e yu~n te_ba· 
asından Fransova'nın ıdaresındekı o
tomobil Kireçburnu'na giderken karşı 
taraftan bisikletle gelmekte olan 17 
yaşında Kemale '6arpmıştır. ~em~l ~u 
çarpma neticesinde derhal olı:rıüştur. 
Kazaya sebebiyet veren ecnebı yaka
lanarak hakkında takibata başlanmıı
ur. 

İkinci kaza şöyle olmu§tur : 
Geii9 •• humnl 

a ınua vırısı aynı yo rşttı-an 

moto11kletle gelen Şükrü adında bir 
gence çarpmıttır. Müsademe netice
sinde Şükrü yirmi metre öteye fırla· 
mış ve beyni parçalanaralf ölmüştür. 
Hidiıe hakkında tahkikata batlanmıı 
tır. 

Satye meselesi 

mahkemeye 
intikal ediyor 

İstanbul. 4 (Telefonla) - Satye 
binasının Deniz\\ank tarafından satın 
alınması yolsuzluğu tahkikatı son 
safhaya gelmit bulunmaktadır. Müd
deiumumilik dosya üzerindeki tet -
kiklerini bitirerek mütaleaaını sorgu 
hakimliğine vermiştir. Dava edilen 
üçü mevkuf ön üç kişiye son tahki -
katın açılmasına itirazları olup olma
dığını bildirmek il.zere bu pazartesi
ye kadar mühlet verilmiştir. 

Müdeiumumilik esas itibariyle di-

biliyetini tanıyarak icrayı vekalete 
ruhsat verdiği kimselere yazdırmak 
suretiyle kendilerinin zarardan vi-
kayesini temin maksadına matuf· 
tur. Ancak hiç kimse layihasını mu 
hakkak bir avukata yazdırmağa ic
bar edilemez. Her şahıs layihasını 
bizzat da yazabilir. Binaenaleyh 
layiha sahiplerine layihaların mu
hakkak bir avukata imza ettirilme
si mecburiyeti tahmil edilmesi ka
nun hükümlerine mugayirdir. Kal
dı ki 40 ıncı maddenin son fıkra -
sında (avukat .... evrakı bizzat veya 
müvekkiliyle birlikte imzaya mec-

burdur) denilmesine nazaran avu

katın evrakı yalnız başına imza i -
çin vekaletnameyi haiz olması ve 

bunun haricindeki imzanın müvek

kiline muza[ olmaması icabeder. 
Jş sahiplerine lüzumsuz mecbu

riyet ve masraf tahmiline meydan 
verilmemek üzere keyfiyetin mın

takanız dahilindeki mahkemelere 

ve barolara tebliğini isterim.,, 

Uşak'ta fecibir1 
otobüs kazası 

28 yarah, 1 ölü var 
Uşak. 4 a.a. - Dün ~ediz - U~ak 

şosesi üzerinde v~. yşa.~ a be§ kılo
metre mesafede sogutlu çeıme mev
kiinde feci bir otobüs kazası olmuş-
tur. 

Burada yapılacak bir düğüne işti· 
rak etmek üzere Gediz'den otobüsle 
gelmekte olan ve içlerinde çocuklar 
da bulunan otuz iki kişiden yirmi se
kizi otobüsün devrilip yuvarlanması 
neticesi ağır ve hafif olmak üzere 
yaralanmıı ve bir kişi de ölmüştür. 

Hadise, bu kazadan kurtulan yol • 
culardan biri tarafından haber veril· 

mit bunun üzerine vaka mahalline 
•• .&._ ... ·-···· &°""c. .. ·nınu~ c .. tnuaaeltı -

mumi ile hükümet tabibi yerinde me

seleye vaziyet eylemiıterdir. 
Yaralılar derhal memleket hastane

sine nakledilmiıler ve burada hasta
ne sertabibi ile devlet demiryolları ve 
teker fabrikası operatörleri ıeç vak
te kadar yaralıların tedavileriyle meı 
gul olmuılardır. 

Bu feci vaka tehrimizde büyük bir 
teessür ile kartılanmııtır. 

vanın açılmasına ve istinat ettiği ci· 
hetleri mütaleasında tekrar etmekte, 
Yuıuf Ziya Öniı. Tahir Gökep. ve 
Netet Kasımın mevkufen, İsmail laa, 
Malik Gökep, Atıf Odül, Meteus Ce
mal, Sadun Galip Savacı, Hamdi E • 
min Çap, Ziya Taner, Sedat Ödül ve 
Şahin Giray'ın da gayri mevkuf ola • 
rak muhakemelerine Refi Bayarın da 
meni muhakemesine karar vermesini 
istemittir. Müddeiumumilik mütale
aaı tekrar dördüncü sorgu hakimliği
ne verilmiıtir. 

tr·===============================================" 

MAVi SU 
Yazan: Maior WREN 

Bazan bizden daha kalabalık çete· 
lerin takibine uğruyorduk. 

Bazan köylerde tüfek ate§iyle kar
tılanıyorduk (bizi olmak iddiasında 
bulunduğumuz kimseler sanıyorlar
dı). 

Bazan, sığınabileceğimizi umduğu
muz vaha senegalli fransız kıtalarının 
i§galinde bulunuyordu. 

Keıif •eyahati rekorunu kı.rdık mı 
bilmem, fakll• tarihten öncenın hara· 
beleriyle süslü bazı mıntakalara gi· 
ren ilk avrupalılar olduğumuzu sanı· 
yorum. 

Nihayetsiz kum çölleri içinde kay
bolmuş bu ülkelerde, ne bir Atlantid 
kıraliçesi, ne de mütehakkim iradeli 
bayanlar tarafından idare edilen yu· 
nan menteli beyaz insanlar bulduk. 
Heyhat 1 Uzun seyahatimiz esnaaınd~, 
iptidai ve pis insanlardan batka bır 
§ey bulmadık. 

iiank'l-' Buddi'nin maharet. cesa
ret ve tecrübeleri olmasaydı, bunca 
sefalet ve tehlikelere bir ay bile mu
kavemet edemezdik. Diğer taraftan, 
arapçaya vukufumuz din kardetleri· 
miz Tuareglerle karııtaımatanmızda 

bir çok defalar hayatımızı kurtardı. 
Böyle bir vaziyette hemen evliya ke
siliyorduk. Hank'la Buddi silkftta and 
etmiş insanlar oluyorlardı. Kardeıim· 
le ben, esrarengiz bir ziyaret yapan 
Sünusilerdik. Trablus çölündeki Kuf 
ra'dan hareket ederek, yolda allahın 
takdis ettiği bütiln yerleri gezdikten 
sonra Tombuktu'ya dönüyorduk. 

Çok tükür o civarlarda hakiki Sü
nusiler yoktu. Muhtelif dervitler, di
ni tarikatlerin nihayetsiz muhalefeti 
ve müslüman lehceleri arasındaki da
ha bilyük farklar komedimizi nispe
ten kolaylaıtırdı. Tüfeklerimiz, fa· 
kirliğimiz, zahiri vahtetimiz daha zi
yade itimize yaradı. 

Sıtma, kavurucu sıcaklar, pis sular, 
kötü ve kifayetsiz gıda, yiyecek hu
susundaki fasılasız bir mücadelenin 
b

0

iltiln korkunç güçlükleri bizi o de-
recede hırpaladı ki ekseriya ölümle 
burun buruna geldik. Develerimiz öl
dü. Biraz su bulmak için giripıiı ol
duğumuz uzun bir ıeyahat müthit bir 
inkisarla neticelendi: kuyu kurumut
tu. Aynt ,Un, bizden tilphelenen bir 
Tuareg barkasının bbi esir etmealne 
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Nevyork 
mektupları 

DONYA SERGİSİNDE 1 s P o R 
111111111111111111111111111111 

TÜRKiYE GONü Serbest güreş 
TÜRKİYE 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Milli günlerin en mônôhsı, en 
güzeli ve en çok beğenileni idi 

birincilikleri 
Serbest güreş Türkiye birin~~ll!~ • 

lerine iştirak edecek latanbul ~uret -
çilerinin seçimlerine Süleymanıye sa· 
lonunda devam edilmiJtir. 

Alınan teknik netice ıunlardır : 

N evyork (Hususi .M~habir~
mizden) - Sergı ıdareıı

nin, sergiye iştirak eden yabancı 
milletlere kendilerinden istedikle
ri gibi bahsetmek fırsatını vermek 
için birer gün ayırdığını e~elce 
yazmıştım. Sergi açılalıberı h~r 
gün sergideki sulh meyd~n~n~ hır 
veya iki millet geldi,.kendısını kon
serle, dansla, kıyafetle, nutukla 
sergiye iştirak· eden 62 diğer mil
lete, bilhassa sulh meydanında, sa
yısı ekseriya on binden a§_'lğı düı
miyen amerikalı kalabalıga tanıt-

tı. 
Bazı milletler ove tetekküller or-

taya üç, dört yüz kitilik choeur'le
riyle, memleketlerinden bugün i
çin getirdikleri veya Amerika'daki 
kalabalık kolonileri arasından seç
tikleri baleleri ile, tanınmıı artist· 
}eriyle çıkıyorlardı. Gardropları u
mumiyetle çok zengindi, kadın er
kek bir kaç yüz ki§iyi birden giydi
rebiliyorlardı. 

S
ergi idaresi milli günler için 
şöyle bir program hazırla

mıştı: Sabahleyin sergi id~e~inin 
otomobillerinden bir kaçı. ııvıl ve 

Yazan : 

N. H. ATAY 
balağa zannedersiniz - sergideki 
milli günlerin en manalılarından, 
en güzellerinden ve en beğenilen
lerinden biri oldu. Evela nutuklar 
çok güzeldi. Sulh meydanında se
firin ve Nevyork üniversitesi terbi
ye profesörü Trasher'in söyledik
leri nutuklar, Vedat Tör'ün hazır
ladığı, profesyonel amerikalı bir 
grupun söylediği "Türkiye şiiri", 
yakın harp tehlikesinin, hepsini bir 
ıstırap yığını haline getirdiği ame
rikalıları fevkalade teshir etti. Bir 
kaç saat, on binlerce halk. Türkiye 
tarafından vadedilen, Türkiye tara
fından temsil edilen sulha inandı, 
bununla neşelendı. Sonra bir türk 
kızı tarafından verilen keman kon
seri, milli danslar ve asil dostları
mız yunanlıların, bayraklariyle ü
niformalariyle yaptıkları dostluk 
tezahürleri. 

Böyle bir hadise, sergi tarihinde 
tekdir. 

askeri teşrifat memurları, tıbkı ya- Türk &ününden iki gün önce. 
hancı memleketlerde devlet reisle· 
rine itimatnamesini verecek sefir- serıide yunan günü tesit e-
lere yapıldığı gibi, güne riyaset e- dilmiıti. O gün merasime ittirik 

ve inandırıcı safhasını, 1939 Nev • 
york dünya sergisinde düny~ mi!· 
!etlerinin gözünün önüne, hıç bır 
tezahür bundan daha ifadeli bir şe
kilde koyamazdı. 

Merasim bittikten sonra, başta 
büyük elçimiz Münir Erte

gün olduğu halde türk heyeti, bu 
iki grupun arasında, önce türk son
ra yunan pavyonuna gittiler, mızı
ka çaldı, devlet reisleri selamlandı 
ve gece; sitede, türk heyeti tara -
fından verilen büyük ziyafette, 
dünya federasyonu tetkili hakkın
daki eseriyle Amerika'nın belli bat· 
1ı şahsiyetlerinden biri haline ge
len Streit (1) büyük idealini Tür
kiye misali ile anlattı: 

- Buna rüya diyorlar, Lozan'da 
yeni Türkiye'nin de bet seneden 
fazla yaşayamıyacağını iddia edi
yorlardı. O zaman ben aksini iddia 
ettim, bahse girdim ve kazandım. 
şimdi de dünya federasyonu tetki
li idealinin bir rüya olmadığını, ge· 
ne Türkiye ile, Tilrkiye'nin iki 
şümullü paktı ile, Sadaabad ve Bal
kan paktları ile izah ederek bahse 
giritebilirim .. ilh .. ilh ... 

Ziyafette, Amerika'nın eski erkl
nıharbiye reisi ve mütareke yılla
rında Türkiye'ye gelen amerikalı 
heyetin reisi, general Harbord da 
konuıtu, Atatürk'le mülakatını, A· 

66 KiLO - Ali Vural ile Mehmet 
Yamansavaşlar güreıti, neticede Ali 
sayı hesabiyle yenildi. Ali Se.zer, A~· 
met Harmancıya hükmen ıalıp geldı. 
lsa Doğan, Rasime hükmen galip, İz· 
zet Ktlıç, Doğana hükmen, Hasan 
Şenyıldı.z, Fethiye 14 dakikada tutla 
galip ıeldi. İsmail Şenol, Haun Ka· 
radenize ittifakla galip geldi. 

79 KİLO - Besim, Ali Ahmede it• 
tifakla mağlup oldu. Koç Ahmet, U
zun Hasana 4 dakikada tuıla ıı&Iip 
geldi. 

66 KİLO - Sabahattin, Mehmet 
Palaya hükmen ıalip ıeldi. • • 

59 KİLO - Süleyman, Sadıye ıtti· 
fakla galip geldi. Vah~et, Faru~ 15 
dakikada ittifakla galıp. İlhamı Bas• 
riye 13 dakikada tuıta &alip geldi. 
Hakkı Salihattine 8 dakikada tuıla 
galip geldi. Burhanettin, Ekreme 4 
dakikada tuıla ıalip ıeldi. Ali Hancı
oğlu, Ali Şenol'a ittifakla gali.P ıel• 
di, Ahmet, Cemale ittifakla galıp cel· 
di. Ahmet Dalan. Mehmet Oktava 11 
dakikada tuşla mağlup oldu. 

72 KİLO - Celll, Turana hükmen. 
galip geldi. Kandemir, Halile ittifak· 
la galip geldi. 

Güreılere cumartesi ıünU. akpmı 
gene Süleymaniye salonunda devam 
edilecektir. 

Ankara'da yapılacak 
decek zatın Nevyork'da oturduğu eden yunanlılar, yun.an pavyonu -

otele veya büroya gidiyor, onu v.e nun açılıt gününde yaptıkları gibi, seçme mu··sabakaları 
merasimden sonra bayrakları ile, maiyetindeki zevatı alıyor, sergı-

k d h ıilahlariyle muntazam bir kıta ha-
;:tg:ıti;~~r;os;~f ::~~aı:ra::;o:, b~ tinde, türk pavyonuna gelmişler, Güne hazırlanırken, bizi maddt B61ıe Gar~ı Ajanlıfından : 

tatürk'ün Umumt harpteki ve İstik· 
lal harbındaki askeri phsiyetini, 
yeni Türkiye'yi kuruıunu anlattı. 

atlı kıta tarafından kartılanıyor, holde milli ıefi, ikinci katta ebedi malzemenin ve elemanın azlıfı kor- Bugün ve yarın Muhafız GU.cU. aı .. 
·· d · · ıefi sellmlamıtlar, aktam y~meii.ni kutuyordu, manevi kıymetlerimiz "k 

sonra heyet atlı kıta on e, sergı ı: ıı"tede bı"zimle beraber yemıılerdı. ba k 1 nında bölce serbest ıilreı birincilı • 
dare binasına gidiyor, resmi defterı . 

1 
. her fCyi kurtardı, ortaya, ! a arı-

r Türk günü, doatlarımız ön erın- nınkine hiç benzemiyen muazzam teri yapılacaktır : 
imzalıyor, sulh meydanına ge ıyor, de mızıkaları, bayrakları, sırtların- n--babla a 
orada müttehid devletler kara, de- bir eser çıktı. Tartıya aaat 13 te, mu.a J' 
niz kuvetlerinden mürekkep bir kı- da üniformaları olduğu halde ve i- saat 15 te batlanacaktır. 

"d' kı" grup halı"nde sulh meydanına (1) Bu ·•t. 1"1". 1"2J .1rasınd.1 ••z•teci 
tanın. ıerefine yaptıiı ıe:.ç;.ı~ı~•W:e~y~-.....;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MA!lj~t~'"'ı;;;,m.rİ ... f.ib1u;ıu~n:m~u~, u~· r;u~n2zİ•;·~-.:B:a:ı~ha::k;e:m:.;..: ~T~a~y~y·ar~~ıİYiallu.~ _.., "' .~... .u,.HIDthl., hıl ,,_~ ..... A SiJual. 
mümessilini ziyaret ediyor, ıergi i- etmi§, Amerika vatandatı yunanlı- d• ihn Knkin civarında •üminli H7'Ut-
dareai heyeti reisinin öğle yeme- lar, ikinci grupta, yunan ordusuna de kalmış, bu köy hılkı ile şimdiye tadar 

11 d G ı devam eden bir dostluk tesis etmiştir. Ken-
ğinde bulunuyor ve öğleden ıonra mensup yunan 1 ar var ı. rup ar disi halen Müminli Jı:ôyüni.ın fahri muhta-
ıulh meydanında, memleketinin meydanda, platformun önünde (se· rıdır. 
maddi. manevi her türlü kıymetle- firimizie heyetimizin önünde) ön-
rini dünya milletlerinin takdirine ce. bir geçit yaptılar, sonra plat-
arzediyot. forma çıktılar. Orada, oldukça u-

2 2 temmuz cumartesi cünü, 
1939 Nevyork dünya ıerıi· 

sinde. Türk ıünü, iıte böyle bir 
proıram ile teait edildi. 

Amerik&:da büyük bir türk kolo
nisinin mevcut ve bütün memleket· 
te büyük kalabalıklar tarafından 

söylenebilecek milli prkılar, oyna
nabilecek milli danalar olmadıfını 
hepimiz biliriz. Biz sahneye .çok 
mütevazi bir talebe grubundan ve 
karadenizli bet kitilik türk kolo
nisinden batka bir ıey çıkarama
dık, müzik, notalardan ve gramo· 
fon plaklarından istifade edilerek 
bir iki hafta içinde burada huırlan
dı. Buna rağmen tilrk günü - ya· 
zıyı sonuna kadar okumazsanız mü-

ramak kaldı. 
Dedim ya, yalnız maceralarımızın 

tadadı bile bir cildi doldurmaya klfi 
ıelirdi. Fakat azaplı ve pek carip se
yahatimiz hakkında bazı tipik valra· 
tarın hikiyeai bir fikir vermeye Wi 
gelebilir. 

Meseli, çok eaki bir medeniyete 
mensup ve inanılmaz derecede ıibel 
bir kadın tarafından idare edilen be· 
ya.z ırktan bir milletin içinde yqamıı 
olması icap eden bir mahallin keıfi 
bu meyandadır. 

Bir gün, kayalar arasında yürüdü· 
ğümliz ıırada, bizden on miali kala· 
balık, silahlı ve ateı etmeye müheyya 
bir çetenin baskınına uğradık. 

Bu gibi hallerde yaptığımız gibi, 
Hank'la Buddi delileri derhal dilsiz 
keıildiler, Digbi Mahdi Silnuıinin 
murahhası, ben de onun muavini ol· 
duk. 

Digbi ilerledi: 
- Selimilnaleykilm easellmüihvan. 
Bizi bir Tuareg çetesinin öncüleri 

aanmıı oldukları için bu araplar bizi 
bu kadar sevimli bulduklarına pek 
memnun oldular. 

Digbi, Buddi ile Hank'ın dint ıilkd· 
tiliklerini izah etti ve bizi mağrabe
ler diye takdim etti. 

Araplar bizi birlikte yola devama 
davet ettiler. Reddetmek için hiç bir 
makul ıebep olmadıfından kabul et• 
mek mecburiyetinde lraldık. 

Her halde ellerindeydlk. tnaaflan
na kalmıttık. Zahiren davetli, haki· 

zun süren bir gösterit yaptılar. He
pimiz, herkes ayakta yurfan ban • 
dosunun çaldığı ıelam havasını 

dinledik. Merasim bundan sonra 
batladı. 

Amerikalılar hayret içinde idi -
ler. Devletler araıındaki dostluk 
tarihin hiç bir devrinde ve dünya 
coğrafyasının hiç bir yerinde, bu 
kadar halk tabakalarına milıterek 
bir ideal olmamııt1. 

Amerika'daki, amerikalı veya yu
nanlı rumları. arzularına rağmen 
kimae, reami otoriteler bile, sürük
leyip bu meydana getiremezdi. Bu
nu bilhassa amerikalılar biliyorlar
dı. Bu çok parlak, çok manalı bir 
tezahür oldu. Türk tarihinin mil· 
letler dostluğuna ve milletler sul
huna dofru inkipf eden, bu yeni 

katte onların eıiriydik. 
Digbi'nin ihtiyar ıeyhe, evliyadan 

olmakla beraber, dine olan a1kımız1n 
cengaverlik damarlarımızı daha ziya
de kabarttığını, bir elle kuranı tutu· 
yorsak, öteki elle de cengaverlerin kı· 
hcını tuttuğumuzu aöylemesini ger
çek bir memnuniyetle dinledim. 
Kardeıim illve etti : 
- Tuareıler kabileye tecavüze cü

ret ettikleri takdirde sadakatimizi ar
zetmelde memnun olacatız. 

İhtiyar reiı tefekkür etti. fakat 
bir kere yurduna varınca, sahranın 
Tuareılerinden umuru olmadığını 
söyledi. 

- Yqadığım yerin zabtı imkinsız· 
dır, dedi. 

Bu bize cazip göründü. 
Şeyh doiru aöylüyordu. 
O ve adamları ancak develeri aat

mak üzere kervanlarının Tamut'a gi· 
derken yolda arbedelere maruz kal • 
ma11ndan endite ediyorlardı. Çünkü 
Tuaregler deveye çok kıymet verir
ler. 

Digbi: 
- Deve mi? dedi. Kendi kendine 

yürüyen yeglne servetlerden biri. 
İki Uç 1&atlik bir yilrilyilıten son

ra, bir ııra lra,ahk dağlara vardık. 
Dar ve yokuı bir yol karıımıza çık
tı. Teker teker yola lirdik; aıaiıda 
muazzam bir ova vardı ve ortaıında 
kocaman bir peynire benziyen c•r• 
dedikleri münferit bir ıepe bulunu
yordu. 

~----BUGÜN ....... 

ULUS Sinemasında 
3 film birden 

1 - KIRALIÇE MARI 
Frederic March - Katherine 

Hepburn 

2 - SiLAH KANUNU 
George O'brien 

3 - RENKLi YENi MIKI 
Seans saatleri ,2.30 - 3.45 • 5.30 -

6,45 - gece saat 9 da 

Kıraliçe Mari, Yeni Miki, Jurnal 

Tel: 2193 ' 

İki saat daha yürüdükten sonra 
yaylanın tepesine vardık. Duruğu 
yayvan ve bir kilometre kadar muhiti 
olan bir dağa hemen dim dik çıkmıt· 
tık. 

Bu dağ çıkılmaz ve hatta bir keçi 
ayağı tarafından bile çiğnenmemiı 
görünüyordu. Bu münferit kayaya 
ancak bir kartal konabilirdi. 

HattA, bu dağın tepesinde mükem· 
mel ıurette inp edilmiı. fakat insan 
eli değmeden inp edilmiı bir kale 
vardı. Bir yara benziyen bu garip ka
yanın etrafını devredince bir yarığa 
geldik, ve kalın kaktüsler arasında 
bu gedikten içeri girdik. 

Birdenbire yolumuz üç metre ge
niılikte bir hendekle kesildi. Üstün
de, pek dar birer köprü vazifesi ıö
ren palmiye kütükleri vardı, ancak 
bir devenin geçebileceği genitlikte o
lan bu köprüler diltman kaleye gir
mek çılgınlığına kapıldığı takdirde 
çarçabuk kaldırılabilir veya imha e
dilebilirdi. 

Nihayet hayvanlar terkedildi ve bir 
merdivenden tek batına bir adam ta
rafından müdafaa edilse bile zapte
dilmeai imklnsız bir yere çıktık. Me
lankolik ve muhteıem manzaralı bu 
kale, daha dofrusu bu tahkim edil -
mi' Jcöy. 1&kinlerinin miktarına cöre 
U.ç miali 1eni1ti ; fakat yer o kadar •· 
caip, o k.ıdar enteresandı ki, nazik 
vaziyetitııi2in bGdln enditelerinl ba· 
na unutturdu. 

Yerliler alellcle araplatdı, ve her ne 
..... 419 

Necmettin ve Selmuı'dır. 
Katip: Necdet Ulutandır. 

Bu müsabakalarda duhuliye olma
yıp herkes ıerbeıtçe &irebilir. 

Kayseri'de bir kız 

Enstitüsü açıl.yor 
Kayseri, 4 a.a. - Şehrimizde açıl· 

muı kararlattırılan kız enstitüsü için 
İstasyon caddesi üzerinde yeni yapı
lan mektep binuı tahıis edilmittir. 

Ankaradan ıelen lametpqa kız enı • 
titüsil müdürünün yaptığı tetlrikatta 
mektebin ilk ve orta tahsil venneıi, 

akpm dersaneli ve yataklı olması ka· 
bul edilmiıtir. 

Memleket kadınlıfının kültür se· 
viyesini yükaeltecek olan enstitü va
limizin kıymetli yardımlariyle bu 
devrede tedrisata baılıyacalrtır. 

bana öyle ıeliyor ki onların cetleri 
her zaman orada yap.mıılardır. Fakat 
dütilnünce, bu inanılmıyacak kayala
rı dikmit olanların onların cetleri ol
maması lbım geldiğini anladım. Bir 
iki bin senedenberi dağda yerlepniı 
olan bu insanlar, hlll orada yaııyor
lardı. fakat menıei esrarlı kalan bu 
köy onlar tarafından bina edilmemit
ti. Ve orada inaanlar, misafirperver 
bir ıeyhin milliyim idaresi altında 
sade ve belki meaut bir hayat yqıyor
lardı. 

Eritilmez kayaları ilzerinde tam 
bir emniyet içinde olan canlan, çöle 
indiler mi derhal bedevi haydutlar 
yibünden tehlikeye maruz bulunu
yordu. 

Kifi miktarda ıuya sahiptiler, çün
kü dağda bir kaynak vardı. Keçi eti, 
aebze ve hurma ile bealeniyordular, 
fakat hububat, tuz ve cephaneleri 
yoktu. Develer ve kadınlar tarafından 
itlenmiı elbiaelerle mübadele ettikle· 
ri bu ıeyleri ele geçirmek için Ta
mut"a kadar altı aylık bir aeyahat la· 
zımdı. 

Bize hakiki ve tam arap mi1&fir -
perverliğini göstermit olan bu mert 
insanlar yanında bir kaç pn kaldık. 
Hiç olmazu onların nuarında ger
çekten kıymetli olan bazı hediyeler 
vermek ve prb dofru tehlikeli bir 
yoldan ıidecek kervanlarına muha
fıshk etmek vadi71e minaetdarlıfı -
mm Uade ettik. 

~~~~~~~~~~.-............................. . 
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Ti<aret Vekilimizin gazetemize beyanatı Tokyo İtalyan -Alman 
ittifakma mı giriyor? (Başı 1 inci sayfada) 

olmadığını söylemiştir. 1talya'ya sevk 
ettiğimiz bazı malların bedellerinin 
kliringe yatırılmadığı keyfiyeti ise 
münferit ve şahsi vakalardan ibaret 
bulunduğu ve esasen ara sıra bu kabil 
muamelelerin vukua gelerek tashih e
dildikleri de malumdur. Binaenaleyh 
ortada mühim bir hadise görmüyo-
rum. 

E•nala küçük kredi meaeleıi 

- Halk Bankası müdürünün İstan
bul'a gelerek bazı tetkikatta bulundu
ğu ve mumaileyhin İstanbul'da mat
buata verdiği haberden küçük kredi 
muamelelerinin işlemesi için Vekale
tinizce esaslı tetkikata girişildigi öğ
renildi. Bu mevzu hakkında izahat ve-
rir misiniz? 

- Meşgul olduğumuz işlerden biri
dir. Biliyorsunuz ki geçen sene son . 
larına doğru Ankara'da Halk Banka
sı ve İstanbul ile Ankara'da birer 

mizin müsaadesi nisbetinde, göz Ö· 

nünde tutulmuştur. 
Bahis mevzuu olan bu yeni tipler, 

meri bulunan dört nizamnamenin hep 
sine ilave edilmiştir: 
Fındıklarımız için, taneleri daha 

mütecanis ve binnetice daha yüksek 
evsaflı bir seri ihdas olunmuştur. Ku
ru üzümlerimizin, son senelerde bazı 
alıcı pazarların isteklerine uyularak, 
yıkanmış fakat kükürtlenmemiş bir 
halde ihraçlarına imkan verilmiştir. 

takip etmekte ve belediyelerle sıkı te
ması muhafaza etmekteyiz. Bununla 
beraber, kanunun istihdaf ettiği mak
satlara vasıl olmaktan henüz oldukça 
uzaktayız. Şüphesiz ki pazarlığın kısa 
bir zamanda ortadan kalkacağını ne 
ümit ettik, nede edebiliriz. Böyle de
rin bir itiyattan süratle kurtulmak 
kolay olmuyor. Kanunun ciddi bir su
rette ve musırrane tatbikini temin et
mek için mümkün olan bütün gayret
leri sarfetmekteyiz. Belediyeleri bu 
noktada daima ikaz ve teşci ettik. Be
lediye teşkilatına, yardımcı olarak, A~ağı kalitede mallar iyilerle 
kendi teşkilatımızı da kattık. Bugün- karıştırılmıyacak 
kü imkanlarımız bundan ibarettir. Diğer taraftan, şimdiye kadar ihraç 

Bazı gazetelerde pazarlıksız satış larına imkan olmıyan, ecnebi maddt
mecburiyetinin ilga edileceği yazıl - teri temizlenmiş fakat tası'\ife tabi tu
mıştır. Bu haberi teyit veya tekzip tutmamış fındıkların; çok yağm~r 
edecek vaziyette bulunmuyorum. Zira yemiş veya ezik kuru üzümlerin; i
henüz bir karara varmadık. Şu ciheti çinde yüzde yirmiye kadar hafif kir
tavzih edeyim: muhtelif memleketle- li bulunan taze yumurtaların; nüfuz 
rin mevzuatını da tetkik ediyoruz. Bu nisbeti yüzde yirmi beşe kadar va
nevi kanunlar tatbikatında belediye ran palamutların ayrı tip adlariyle ha 
zabıtasına müracaat zaruretinde bu- · ·· d ·1 ı · d ·· kün kı 

Halk Sandığı açılmıştı. Bunların ser- lundugvumuza nazaran, bu teşkilcitın ~ıce gon en me erı e mud~ .. k k • 
mayesinin büyük bir ekseriyeti hazi- ınmıştır. Böylelikle, bu uşu a-

imkanlariyle mütenasip, daha fazla liteli mallar n · · ··ksek tip adla nece temin edilmiş ve bu suretle, he- ı • ıyı ve yu • 
kabiliyeti tatbikiyeyi haiz başka bir riyle ihraç olunan mallarımıza karış

men her yerde olduğu gibi bizde de f 
büyük bankaların boş bıraktıkları kü- ormül aramaktan da hali değiliz. tırılması kısmen önlenmi:l ve bunları, 
çük kredi uhası devletin teşebbüsü Olçüler ve ayar nizamname•i aşağı neviden olduklarını bilerek ala-

cakları için ihraç kapılarımız serbest 
ve yardımiyle icap eden müesseseleri 

- Ölçüler ve ayar nizamnamesinin bırakılmıştır. Kontrol şekillerinde ya 
kazanmıştır. 

tatbikatından şikayet edilmektedir. pılan değişikliklerde, hüsnüniyet sa
Bu müesseselerin faaliyetini alcika 

Bunun için Vekaletinizce ne düşünül- hibi ihracatçılarımızın zarar görme· ile takip ettik ve halli icap eden me -
mektedir? melerinc ehemiyet vermiş bulunuyo -

&elelerimiz bulunduğunu gördük. ruz. Bu maksatla, nizamnamelerde tes 
Bunları ba~1ıca iki kategoriye ayıra· - Bildiğiniz veçhile 1931 senesin- bit olunan müsamaha hadlerini cil:ı:i 
biliriz : clenberi metre sistemine dahil olmuş ve muayyen bir nispet dahilinde aştı-

1 - Bu müesseselerin şekil ve bün- bulunuyoruz. Şehir ve kasabalarımız- ğı görülen malfarın, sahipleri hakkın-
yelerine müteallik meseleler, da metre usulü ölçülerin yerleştiğini da takibatta bulunulmaksızın yeniden 

2 - Küçük tacir ve sanatkarların kabul edebiliriz. Köylerimiz de tedri- işlettirilmesine imkan veren hüküm-
bu kredilerden hakkiyle istifade edip cen bu itiyadı almaktadırlar. ler konulmuştur. 
etmedikleri meselesi. Bu mevzuda günün meselesi yalnız Nizamnamelerde yapılan değişiklik 

1 - Halk sandıkları ile Halk ban· teşkilatta görülen bazı müşkülatın i- }erden biri de, mevcut toleranslarda 
kası arasında daha sıkı bir irtibat te- zalesinc matuftur. Düşündüklerimiz vukua gelen tadilattır. Bu noktada, 
sisine ihtiyaç hissedılmektedir. Hal- şunlardır: ölçüler kanunu ve nizam- bir taraftan yabancı memleketlerdeki 
buki sandıklar ayrı biret hükmi şah- namesi çok geniş ve şamildir. Halkı alıcılarımızın arbitrajsız kabul ettik
siyet, birer cüzütam oldukları cihet- alakadar eden ölçüler metre, tartı öl- leri azami toleranslar ile ihracatçı. 
le bunların banka ile münasebetleri çüleri, elektrik, su ve havagazı saatle- larımızın tatbikat sırasında vaki olan 
şube ve merkez münasebetleri nevin· ri gibi şeyler olduğuna göre bütiln taleplerinin, imkan nispetinde telifi 
den değildir. Bundan başka bugünkü mesaimizi bu gibi mühim ölçüler üze- suretiyle hareket olunmuştur. 
idare tarzı masrafı da mucip olmak- rinde teksif etmemiz muvafık olacak- Şurasını da iiave etmek lazımdır ki, 
tadır. Her halde, sandıklara başka bir tır. Binaenaleyh, sanayide kullanılan yeni yapılan dört nizamname ile, ih· 
idare şekli verilmesi lüzumlu görül- bir takm müşireler gibi ölçüler ve a- racatçılarımızın, tesbit edilmiş olan 
mektedir. Jetlerin damga ve ayar usullerinden tiplere göre mal hazırlıyabilmelerini 

2 - Üzerinde durduğumuz esaslı hariç tutulması için mevzuatımızda mümkün kılmak üzere, önümüzdeki 
mesele ıudur: küçük tacir ve esnaf tadilat yapmak zaruridir. Buna in ti- mevsim başına kadar, maddesine gö· 
Halk sandıklarından layıkiyle istifa· zaren, bugünkü mevzuatın müsaadesi re, sekiz ila on aylık bir devrede, hu
de edememektedirler. MeseU 1~t~n: nisbctinde esaslı ölsülcr dııtında ka. suııi bir muamele yapılmasını amir 
bul &:ibi büyük bir 1chirde biribınnı lan teknik aletler hakkında mümkün muvakkat hükümler konulnı t 
tanımak imkanına malik olmıyan es- olan genİ§liği vermese galı'iıyoı uz.. r UKaraa yazıu esaslar ri'1dıı~~İıuç 
naf kefalet temin edemiyor. Ankara'· Ölçüler teşkilatı bulunan ekser ma • nizamnamelerde yapılan değişiklikler 
da da vaziyet aıağı yukarı aynıdır. hallerde mıntaka ticaret müdürlükleri Başvekalete arzolunmuştur. Bunların 
Münferiden bulunamıyan teminatın ihdas edildiğinden, bu müdürlükleri biran evci meriyete konulması için 
müçtemian daha suhuletle bulunabile- vazifedar ve salahiyettar kılmak su· çalışılmaktadır. 
ceği aşikardır. Bu itibarla aandıklar retiyle merkezden sorulan işleri 
kar§ısında küçük tacir ve sanatkarla- mümkün olduğu kadar azaltmakta ve 
rın teşkilatlandırılmaları ve teşkilat- böylece muamelede sürat temin eyle
ları vasıtasiyle kredi tevzii imkanla- mekteyiz. 
rını aramaktayız. Küçük ıanatkarlar 
kanun layihası kanuniyet iktisap et
tiği takdirde bazı yeni imkanlar elde 
edebileceğiz. Halk bankası kanununa 
da bu maksadı temine hadim hüküm
ler ilavesi lazım gelmektedir. 

Ticaret ve ıanayi odaları 
kongreBİ 

- Ticaret ve sanayi odaları kongre
sinin yakında toplanacağı ve bu oda
lara ait kanun ile borsalar nizamna -
mesinin tadili mevzuubahis edilmek -
tedir? 

- Ticaret ve sanayi odalarının be
tinci ummui kongresi 23 teşrinievel
de Ankara'da toplanacaktır. Ruzna
menin en mühim maddesini oda ve 
borsaların yeniden te kilatlandırıl
ması mevzuu teşkil etmektedir. Gerek 
§İmdiye kadar elde edilen neticelere. 
gerek yaptığımız yeni H:tkiklere müs
teniden oda ve borsalar için birer ka
nun layihası hazırlanmaktadır. Kon
grede bu layihalar müzakere mevzuu 
olacaktır. 

Memleketimizde halen mevcut o· 
lan odaların büyük ekseriyeti gayrifa· 
al veya bütçelerinin darlığı yüzün· 
den faaliyetsizliğe mahkum haldedir· 
Jer. Odaların hem tüccara, hem devle· 
te hizmet edebilecek teşkilatla takvi
yelerini ve hayatiyeti haiz olmıyan -
ların da, tüccarın arzusu veçhile, or
tadan kaldırılmalarını istihdaf eyle· 
mekteyiz. 

Borsalara gelince bunlar, 1302 ta· 
rihli - yarım asırlık - bir nizamna · 
me ile idare edilmektedir. Bunlar için 
de bir kanun layihası hazırlanmakta· 
dır. Bu müesseselerin tahsil etmekte 
oldukları ücretlerin hakiki hizmetle
re tekabül etmesi imkanlarını temine 
çalışacağız. Alım satımın cereyan e -
deceği bina ve tesisatı halen yapama
mış borsalarımız vardır ki bunların 
rolü adeta varidat cibayetine münha· 
sır kalmaktadır. Bu hal tecviz edile· 

• mez. 

Paz.arlıkBız Batı§ kanunu 

_ Pazarlıksız satış kanununun ta
dili yazılıyor doğru mudur? 

_ Bu kanun tatbikatı gazetelerde 
hemen her gün ne derece yer almakta 
ise Vekaleti de aynı nisbette meşgul 
etmektedir. Tatbikatı çok Y,akından 

Kontrol, bazı maddelere daha 
te§mil ediliyor 

- İhraç maddelerimizin kontrolü 
ve standartlaşması için alınmakta o
lan tedbirler tevsi edilecek mi; bazı 
nizamnamelerin tatbikatında müşkü -
lat görüldüğü ileri sürülüyor bunlar 
hakkında Vekaletin kararı var mıdır? 

- İhracatı kontrola t~bi mallarımı
zın dış pazarlarda gördükleri itibar 
ve bunların ticaretinde müşahade edi
len dürüstlük ve fiyatlarında vukua 
gelen kıymetlenme, şimdiye kadar 
yumurta, fındık, çekirdeksiz kuru Ü· 

züm ve palamut maddeleri üzerinde 
teksif edilmiş bulunan çalışmaların. 
diğer maddelere de teşmilini teşvik 
edici mahiyette görülmüştür. 

Bu cümleden olarak, Ticaret Veka
letinin, yukarda adları geçen dört 
maddeye ilaveten buğday, arpa, tif
tik, ve yapağı gibi dört bi.ıyük ihraç 
maddesini kontrola tabi tutmağa ka
rar vererek bu husustaki hazırlıkla

rını ilerletmiş ve bu işlerle tavzif e
dilecek kadroyu meydana getirmiş 

bulunduğu maliımdur. 

Bidayette, memleketimiz mahsul· 
!erinin müteamil tiplerinin yavaş ya
vaş tekemmül ettirilerek standardlaş
tırılması gayesini taşıyan bir planla 
- ve bu işle uğraşan tacir ve alakadar
ların rnıitalea ve görgülerine azami 
kıymet ve yer vererek • tanzim edi
len ihracatı kontrol nizamnameleri • 
nin, tatbikatı sırasında, gerek alıcı 
pazarlarda ve gerekse ihracatçıları. 
mız nezdindeki akisleri yakından ta -
kip edilerek bunların, hem alıcıları 
n:emnun bırakacak ve hem de ihracat 
çılarımıza, asgari bir fedakarlıkla a
zami kıymette mal hazırlama imkanı
nı verecek şekilde tekemmülüne ç -
ltşılmaktadır. 

Tatbikattan alınan son neticelere 
göre, nizamnamelerde bir taraftan da
ha yi.ıksek evsafta mal ihzarına ve di
ğer taraftan da halen diğer tiplere ka
rıştırılmak suretiyle satılan aşağı ne
viden malların, ayrı olarak ihracına 
imkan verilmesine lüzum görülmüş -
tür. Bu lüzumu karşılamak üzere, me
ri nizamnameler tadil edilmiş ve bu 
arada, piyasanın, kontrolün icrası ve 
mevcut toleran::drın genişletrımesi 

hakkındaki temennileri, P.rensiP.leri • 

Turizm işlerimiz 

- Büyük Millet Meclisinde turiz
min teşviki için tetkikatta bulundu -
ğunuzu söylemiştiniz. Bu hususta 
mal\ımat verir misiniz? 

- Memleketimiz turizmin inkişa -
fı bakımından büyük imkanlar vade
den bir memlekettir. Coğrafi vaziye
ti, tabii güzellikleri ve iklimin çe§İt· 
!iliği, tarihi servetlerinin ehemiyeti 
ve tenevvüü itibariyle adeta imtiyaz
lı bir vaziyettedir. 

Bu servet kaynakları tam manasiy
le istismar edilebildiği gün, turizm, 
halkımızın refahına ve dolayısiyle 
milli ekonomimize müessir l:ir şekil
de hizmet edebilecek ve Türkiyenin 
turizm geliri, ihracatının yanında ınü 
him bir mevki tutacaktır. 

Bu gayeye varabilmek için birçok 
tedbirler almağa ihtiyaç vardır. Tabi
at ve tarih servetlerimiz turizm bakı· 
mından işlenmemiştir. Henüı; kurul· 
mamış olan bir sanayi şubesinin haın 
maddesine ise, bu servetlerin işlen · 
memiş, modern tesisat ve teçhizatla 
tamamlanmamış hali de öyledir. Bun 
ları istismar edebilmek için tıpkı sa· 
nayide olduğu gibi, milli sermayenin 
bu sahaya akması, teşvik ve himaye 
görmesi, turizm faaliyetlernin plan
laştırılması ve organize edilmesi, tu
rizm ile doğrudan doğruya veya bil· 
vasıta alakadar milli faaliyet ve siya
setlerin hemahenk bir tarzda yürütül· 
mesi, mevcut kanunların turizm bakı· 
mından ihtiyaca uydurulması, icahe· 
den yeni mevzuatın tedvini ve niha
yet bütün bu hazırlıklardan sonra bil
gili ve sistematik bir propaganda ya· 
pılması icabeder. 

İlk adım olmak üzere bir "Turizmi 
teşvik kanunu" projesi hazırlamakta
yız. Bu kanun turizm mıntakalarının. 
ikamet ve kür istasyonlarının tayin 
ve tesbitini, bunların idare tarzlarını, 
merkezi bir mürakabe ve koordinas
yona ait hükümleri, turizm mıntaka
larında otel, pansiyon, gazino, lokan· 
ta, kaplıca, plaj, eğlence yerleri gibi 
turistik endüstrinin tesis ve işletme
lerine ait hükümleri, bu endüstrinin 
istifade edebileceği muafiyet ve hi • 
mayeleri, bir otel kredisi müessesesi
nin kurulmasına matuf hazırlık ted· 
birlerini ihtiva edecektir. 

Hususi turizm teşebbüslerine bah
şedilecek himayeden, yalnız turizme 
elverişli görülecek şehirlerde ve tu· 
rizm istasyonlarında bulunan ve aynı 
zamanda matluP. teknik evsafı haiz 

olan veya ihraz etmek istiyen mües
seseler derece derece istifade edecek
lerdir. Tesbit edilecek evsafı haiz ol
mak üzere turizm mınıakalarında ye
niden kurulacak müesseseler • ki ka
nun asıl bunları istihdaf etmekte
dir - bu himayenin azamisinden fayda 
!anacaklardır. Binnetice emlak yaptır 
mak suretiyle irat sahibi olmak isti· 
yenler için en karlı irat menbaı otel
ler ve emsali müesseseler olacaktır. 

Bu himayeye mukabil turistik iş -
!etmeler bir takım mükellefiyetlere 
tabi tutulacaklardır. Kanundan isti. 
fade eden müesseselerin Hatları, bil
hassa otel ve pansiyon fiatları tesbit 
ve mürakabe edilecektir. 

Ziraatçilere açılan kredi 
ucuzlatılıyor 

Zirai kredinin ucuzlatılması için 
bazı tetkikatın yapıldığını işitmekte
yiz. Bir neticeye vasıl oldunuz mu? 

- 1939 senesi btitçe müzakereleri 
sırasında Büyük Millet Meclisinde 
zirai kredilerin açılmasındaki forma
liteleri azaltmak krediyi genişletmek 
ve mümkün olduğu kadar ucuzlatmak 
için tetkikatta b~lunuyoruz demiş -
tim. Bu tetkikatın krediyi ucuzlatma
ğa taalluk eden kısmı neticelenmiş ve 
bir karara bağlanmıştır. Bu karara gö 
re, Ziraat Bankasının Kredi ve Satış 
Kooperatiflerine % i,5 faizle açmak
ta olduğu kısa vadeli kredilerden is
tihsale taalluk eden ve takriben on i
ki milyon liraya baliğ olan kısmının 
faizleri % 5,25 haddine indirildiği gi
bi; Bankanın müstahsile doğrudan 
doğruya açtığı ve vadeleri beş sene
ye kadar yükselen orta vadeli kredi
lerle vadeleri beş seneden fazla olan 
uzun vadeli kredilerin faizi de % 8,5 
dan yüzde 6 ya tenzil edilmiş bulun
maktadır. 

Bu kararın memleketimizin zirai is
tihsal hayatında son derece mühim 
bir tesiri olacaktır. Bir taraftan koo
per.atifler takviye edilmiş ve koope. 
ratıf hareket ve faaliyeti müstahsil 
n~zarında iktısaden daha cazip gel
\ış olacak; diğer taraftan Ziraat Ban 
ası~ca ~esen müstahsile açılacak or

ta vadeh kredilerle, zürraın zirai a
letler her t" ı·· · ! . . ~r .u ış ve çift hayvanları 

Nürenberg kongresi esnasında 

Alman - Japon askeri 
resmen ilôn olunması 

ittifakının 
muhtemel 

Roma, 4 a.a. - İtalya' da bir toplantı yapan Roma ve Berlin'• 
dek.i ~apon büyük elçilerinin yakinleri·nden sızan haberlere göre, 
bu ıkı diplomat dünkü mülakatları neticesinde Japonya'nın da 
Alman • İtalyan ittifakına girmesini hükümete tavsiyeye karar 
vermişlerdir. 

B~. yold~ b~r ~apor telgrafla Tokyo- ı de ?akimane bir hareket olmıyacağı • 
ya gonderılmıştır. nı ılave etmektedir. Bu da gösterir 

Berlin'deki kanaat ~~· ~u müzakereler halen bitmiş de • 
Bertin, 4 a.a. - Havas muhabiri bil gıldır· 

diriyor: 
Alman zimamdarlarının, japonya 

ile askeri bir ittifak aktini demokra -
silerin Sovyetler birliğiyle muhtemel 
bir anlaşmalarına cevap olmak üzere 
elde tuttukları çoktanberi bilinmekle 
beraber halen Almanya - Japonya it. 
tifakının aktedilmiye hazır bir halde 
bulunduğunu gösteren emareler mev
cut değildir. Hatta Bcrlindeki umu • 
mi intiba, Almanya'nın İngiliz - fran
sız - sovyet ittifakına İspanya - Al • 
manya bağlarının bir kat daha sıkılaş 
tırılması ile cevap verilmesini tercih 
ettiği merkezinde gibidir. 

Salahiyetli alman mahfilleri, bu hu
susta şimdilik hiç bir şey söylenmi • 
yeceğini bildirmekte ve Berlinin ha -
len yapılmakta olan görüşmelerin ne
ticelerini şimdiden bildirmesinin hiç 

Bir japon heyeti yolda 
Diğer taraftan, nasyonal sosyalit 

kongresine japon müşahit delegesi o
larak iştirak etmek üzere bir askeri 
heyet yoldadır ve bu ay sonunda Al -
manya'ya muvasalat edecektir. Bu 
heyet, sabık harbiye nazırı general 
Teranşi ile sabık bahriye nazırı ami • 
ral Osuminin riyasetindedir. Bunla .. 
rın her ikisi de bir alman - japon aske 
ri ittifakına taraftar olarak tanınmıJ 
şahsiyetlerdir. 

Berlindeki umumi kanaat, bu hey· 
etin gelmesi ile müzakerelerde katt 
bir terakki elde edilebileceği merke • 
zindedir. Bu vaziyette Nurenberg 
kongresi tezahürleri arasında bir al· 
man japon askeri ittifakının aktolun
duğunun resmen bildirfımesi de pek 
muhtemeldir. 

B. Butler'in Avam kamarasında beyanatı 

Son günlerde Danzig'te 
askeri faaliyet arth 

İngiltere Varşova ile sıkı temas halinde 
tedarıkı gıbı ışletmenin demirbaşını 
teşkil eyliyen vasıtlarla techizine da
ha fazla imkan bulunacak ve uzun va
deli kredilerle Bankanın Ziraat Ve
J(h1tİf ~ır ~uiehC"Jn~mıcKenn 'mtına
sip yerlerinde meyvalıklar yetiştir -
mek maksadiyle başlamış olduğu te
şebbiisat ve faaliyeti de esaslı suret
te takviye edilmiş olacaktır. 

Londra, 4 a.a. - Avam kamarasın
da bazı mebuslar, hariciye parlamen
to müsteşarı B. Butlerden, Danzig'de 
n~"l'n,.,,.1 • "'l'"tr:>li,st t.>hrı;,.ı;,.,;,, f,.,.1". 

B. But er, ver iği c vapta son haf· 
talar içinde Danzigde askcii ve yarı 
askeri faaliyetin fazlalaşması olduğu
nu, Polonya hükümetinin de İngilte
re hükümet~ ile sıkı bir teması muha
faza ettiğini ilave eylemiştir. 

Polonya'nın Berlin'e cevabı 

Varşova. 4 a. a. - Polonya'nın Dan· 
zig genel komiseri B. Şodaki. Danzig 
~d.i\lıtucı~ııu .U>lıyt:ıı ..1V ....,.uı.ı.u-..ı ...... 

Zirai kredilerin ucuzlatılmasına da
ir olan bu kararın tatbik şekli üzerin
de de bazı tertibat, aynı zamanda, a
lınmış bulunmaktadır: kredilerin be
hemehal istihsalde sarfolunmalarının 
temini ve kendilerine kredi açılacak 
şahıslara kredinin toptan verilmiye -
rek peyderpey ve istihsal için sarfo
lundukça tevzii ve bu cihetin krediyi 
açan merciler tarafından sıkı bir su
rette kontrol edilmesi: zirai kredinin 
her nevine tatbik edilmekte olan u
sul ve merasimin mümkün olduğu ka
dar basitleştirilmesi; Ziraat Bankası
nın mali menabiini nazarı dikkate a
larak açılacak krediler ıçın azami 
hadler tayini bu meyanda zikroluna
bilir. 

Zirai sigorta me•ele•i 

- Zirai sigorta hakkında bir hazır
lığınız var mı? 

- Zirai kredi mevzuu ele alının
ca, zirai sigortaları, bilhassa hayvan 
sigortasını da birlikte yürütmek za
ruridir. Bize komşu olan memleketle
rin hemen cümlesinde zirai sigorta 
mevzuu hayli işlenmiş ve ilerletilmiş 
tir. Ziraate tahsis olunan serı;vayenin 
emniyeti için zirai sigorta esaslı şart· 
)ardan biridir. Ziraat Bankası kanu
nunda, bankanın sigorta işleri ile re
sen veya iştirak suretiyle iştigal ede
bileceği tasrih kılındığından mezkur 
banka ile birlikte bu mevzuu da işle· 
meğe başladık ve tetkikatımızı da hay 
1i ilerlettik. 

T akaı muameleleri tanzim 
edilecek mi? 

- Son bir sual daha sormak isti
yoruz. Büyük Millet Meclisinde bir 
suale verdiğiniz cevapta ithal ve ted· 
diye rejimimizi anlatırken takas mu
amelelerinin tanzim edileceğinden 
bahsetmiştiniz. Hazırlığınızın ne saf
hada olduğuna dair birkaç kelime söy 
ler misiniz? 

- Çok mühim bir sual sordunuz. 
Bunun için genişçe izahat vermek 
isterim. Fakat bugün lafı uzattık. Bir 
iki gün sonra gelin etraflıca görüşe
lim. 

' 
Askeri heyet haberine ilave 

Heyet Londra'da 

Muhafazakar mebuslardan Adams, 
Danzig'e büyük çaplı toplar yerleşti
rilmesi doğrudan doğruya bir tecavüz 
telakki olunabilip olunamıyacağını 
sormuştur. 

notasına Polonya hükümetinin ceva - ı 

hını bugün ayan reisine tevdi etmiş· 

tir. 
Polonya notası, 9. 11. 920 mukave· 

lenamesini hatırlatmakta ve bu muka
velename mucibince gümrük kontro
lü teşkilatının yalnız Polonya hükü • 

metinin salahiyeti dahilinde bulundu

ğunu bildirmektedir. 

B. Çemberleyn 'in uzakşark işleri 

hakkın!daki beyanatından sonra 

Avam kamarası dün 
tôtil devresine girdi 

Londra, 4 a.a. - Başvekil B. Çemberleyn avam kamarasında 
Uzak - Şark meselesi hakkında, sorulan muhtelif suallere cevap 
olarak aşağıdaki izahatı vermiş tir: 

'- İngiltere'nin, Uzak - Şark'taki 
filosu, japon filosundan yüksek de -
ğildir. Bazı şartlarla Uzak • Şark'a 
bazı gemilerin gönderilmesini lüzum
lu görebiliriz. Fakat, japonlar ile mu
allakta bulunan meseleleri müzakere 
yolu ile halletmek daha iyi olur. 

Bütün Çin arazisinde dağınık bir 
halde bulunan bütün ingiliz vatandaş
larını muhafaza ve siyanet edebilmek 
güç bir meseledir. 

Arita • Craigie formülü üzerinden 
bir anlaşmıya varmak için İngiltere 
ve japonya hükümetlerinin büyük 
güçlüklere maruz kalmaları icabeder. 
İngiltere, Japonya ile, yalnız nakit 
meselelerini ve Çin parası işini hal· 
letmiye hazır değildir. 

İngiltere hükümetinin Brükselde 
ve Cenevrede Çi1t hükümetine müza

Mülteciler meBeleBi 

Londra, 4 a.a. - Bugün biten içti
ma devresinin avam kamarasındaki 
son müzakere mevzuunu mtilteciler 
meselesi teşkil eylemiştir. 

Müstakil Miss Rathbone ve işçi 
Benn yeni bir gayret hamlesi sarfe
dilmesini talep etmiştir. 

Hükümet namına cevap veren B. 
Winterton mülteciler ve muhacirler 
meselesine İngilterenin yaptığı yar
dımların ehemiyetini tebarüz ettirmiş 
ve aşağıdaki malı1matı vermiştir: 

"- İspanyol mültecileri meselesin· 
de 100 bin İngiliz lirası harcanmıştır. 
Polonyaya iltica etmiş olan Çekoslo· 
vaklardan iki bini İngiltereye gelmiş
tir. 

heret kararı alması sebebiyle İngiliz· Hükümetler arası komitesinin faa
japon ticaret muahedesinin feshedil- liyetinin neticesi olarak, Evian top· 
mesi lazım geldiği söyleniyor ve bu lantısındanberi 150 bin mülteci Al· 
yüzden hükümet tenkit olunuyor. manyayı terketmiştir. Bunlardan kırk 
Halbuki İngiltere, bu muahedeyi fes- bini Almanya'dan Amerika'ya kırk 
hetmek için hiç bir teahhüt altına bini de İngiltereye geçmiştir. İki bin 
girmiş değildir. kişi ingiliz müstemlekelerine yerleş-

Uzak • Şark'taki hadiseler, cidden tirilmiştir. Avusturalya üç sene sene
takbih edilmiye değer mahiyettedir. vi beş bin kişi alacaktır. Brezilya 11 
Fakat unutmıyalım ki, önümüzdeki bin mülteci almış sekiz bin millteci 
aylar içinde çok daha vahim ve bize almıya hazır bulunmuştur. 

Londra, 4 a.a. - Moskovaya gide • 
cek olan fransız askeri heyeti, bugün 
s.•at lSı30 da bura;:a gelmiştir. 

çok daha yakın meseleleri tetkike Almanya'daki teşekküllere yardım 
mecbur kalmamız imkanı vardır ve için teşekküller de kurulmaktadır. 
bu vaziyette muhtemel her türlü buh-ı Mesele iki tarafın da hüsnüniyetiyle 
ranlara karşı koymak için kuvetleri- bir yahut iki senede nihayet üç sene· 
mizi muhafaza mecburiY,etindeY.iz, de halledilebilecektir. 
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Afyon - İzmir arasıntla 

bir tren kazası oldu 

Milli Sel 'imiz dün Amiral 
Cunningham'ı kabol buyurdu 

İzmir' de Atatürk heykeline 

törenle bir çelenk koydu 
lzmir, 4 a.a. - Malaya kumandanı Albay Tower bu sabah saat 

t0.30 da cümhuriyet meydanındaki Atatürk heykeline merasim
le bir çelenk koymuştur. Bu merasimde bulunan İngiliz kıtası sa
at 10 da Konakta karaya çıkmış ve merasim yerine gitmekte olan 
türk kıtası ile selim teatisinden sonra yürüyüşe geçmiştir. 

Uşak, 4 a.a. - Bugün Afyondan İz. 
mire geçen posta treni, Hamam ile Ba 
naz arasında makinist Sinyal verdiği 
halde arabacının dikkatsizliği yüzün
den, bir yaylı arabasiyle çarpışmış ve 
bu çarpışmada atın birisi yaralanmış 
ve birisi de ölmüştür. Araba içinde -
ki yolculardan birisi ağır diğeri ha -
fi yaralanmıştır. Yaralılar tren alına
rak tren saat 12 de Uşağa gelmiştir. 
Hastalar memleket hastanesine ya • 
rırıl~ış ve tren yoluna devam eyle • 

ır. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

nımakla bahtiyarım, demi_ştir. 
Bundan sonra mızıka önce ingiliz 

marşını ve sonra İstiklal mar§ımızı 
çalmıı, muhterem misafirimiz selcim 
resmini ifa eden kıtayı teftiş etmiş -
tir. • 

Amiral, otomobiline binmeden ön
ce memleketimiz ve yolculuğu hak -
kındaki ihtisaslarını rica eden bir mu 
harririmize şunları söylemiştir: 

"Fevkalade memnun 1'e 
mütehaHİ•im,, 

"- Türkiyeye geldiğimden ve Tür
kiyeyi ziyaretimden fevkalade mem -
nun ve mütchassisim. Bilhassa şim -
di, Türkiyenin yeni ve modern mer -
kezi olan Ankarayı göreceğimden 
ayrıca memnuniyet duyuyorum. An
karaya ayak basarken hükümet rica
linizle temas etmek ve bilhassa muh
terem Reisicümhurunuz tarafından 
kabul edilmek ve Mareşalla tanışmak 
fırsatını bulacağımı düşünerek ayrı
ca bahtiyarlık hissetmekteyim.,, 

Bundan sonra Amiral, lstanbulda
ki ziyaretlerinin de üzerinde .derin 
bir memnuniyet uyandırdığını zıkret
miş ve demiştir ki : 

"Esasen İstanbulu bundan on beş 
sene evel bir kere daha ziyaret etmiş
tim. Güzel şehri tekrar gördüğümden 
dolayı zevk duydum.,, 

Bundan sonra Amiral ve refakatin
dekiler, otomobillerle şehre hareket 
etmiş ve Ankara Palasta kendilerine 
tahsis olunan daireye inmişlerdir. 

Muhterem misafirimize bu seyaha
t,ınde Akdeniz donanması genel kur
may başkanı Komodor A. 1. Willis, 
İngiltere sefareti Akdeniz ataşesi al
bay Erik Maxie Donnen, yüzbaşı E. 
F. M. Fcymor ve mihmandarları albay 
ı 'ecati Özdeniz le ön yüzbaşı Rahmi 
"./alım refakat ediyorlardı. 

Re•mi ziyaretler 

_Mi iÜ.!')xı· , • :f~l~ş__ta~ ... ~.l%il 

ı~ 

Imıiltere,nin Akdeniz filosu BC111kumandanı Mareşal'la beraber 

Sir A. B. Cunninırham Milli Müdafaa Vekilimiz general 
Naci Tınaz,la beraber 

yada Cümhurreisliğ i köşküne giderek ı 
hususr defteri imzalamış, bundan 

o Merasime başlarında mızıkaları ol
duğu halde türk ve ingiliz deniz si
lahendaz kıtalariyle Malaya'daki pi -
yade silahendaz kıtası iştirak etmiş
tir. Kıtalar meydandaki yerlerini al
dıktan sonra albay Tower, vali Etem 
Aykut, tümgeneral Rasim Aktuğ, in
giliz ve türk kurmayları erkanı, deniz 
ve merkez komutanları heykel önüne 
gelmişlerdir. 

El 

Albay Tower İngiliz armasını tem
silen yapılmış çelengi en büyük tür· 
kün heykeline koyarken eşsiz kahra
manın abidesini çevreliyen türk ve 
ingiliz kıtaları selam vaziyeti almış
lardı. Çelengin konulmasını takiben 
türk bandosu İngiliz marşını, ingiliz 
bandosu istiklal marşını çalmışlardır. 

Merasimin akabinde Türk - İngiliz 
kıtaatının vali ve komutanlar önün -
den geçit resmi başlamış şark ve gar
bın en asil ve centilmen iki büyük mil· 
!etinin deniz erlerinin başlarında ban· 
doları olduğu halde biribirini takiben 
geçişleri halkın coşkun tezahüratı ve 
sürekli alkışlariyle karşılanmıştır. 

Müstahkem mevki komutanının Malaya süvarisi şerefine 
verdiği ziyafet 

Türk ve ingiliz erba§ları 
bir arada yemek yediler 

İzmir, 4 a.a. - Türk ve İngiliz ge· 
dikli erbaşları dün gece çok eski bir 
maziye istinat eden Türk - İngiliz si· 
lah arkadaşlığının bir tezahürü mahi· 
yetinde olarak birarada hususi suret· 
tc yemek yemişlerdir. 
lzmirliler gemiyi ziyaret ettiler 

İzmir, 4 a.a. - Malaya kumandanı 
albay Tower, bugün İngiliz general 
konsolosunun Buca'daki yazlık ika· 
metgahında hususi bir öğle yemeğin
de hazır bulunmuştur. 

İngiliz kıraliçesinin doğum yıldö ln1ıiliz bahriyelileri lzmir 1ıazinolarında istirahat ediyorlar 
nümü olmak münasebetiyle limanı- derek oradaki bazı eski eserleri tetkik 
mızda bulunan Malaya zırhlısı alay etmişlerdir. 
sancaklariyle donanmış ve öğle vakti Bugün saat 15 ten 18 e kadar Mala-
21 top atmı}tır. ya zırhlısını İzmir halkının serbest 
•• "'-1 - ı..•--::- ----· ..... ~ ;n...l..:..iu~t ,et.me ine müsaade edilmiıtir. 

gılız subayları bugun Bergama ya gi- f Malaya'nın motörleri halkı gemiye 

kadar götürmekte idi. Ziyaretçiler 
kendilerine tefrik edilen mihmandar· 
ların delaletiyle ve haklarında göste
rilen büyük bir misafirpe:-verlik ha· 
vası içinde gemiyi gezmiırJcr ve veri
len l.zahatı dinlemiılerdir. 

sonra sırasile Genel Kurmay başka - Amiral Hariciye Vekilimiz B. Sükrü Sara<;oilu ile berabP~ 
nımız Mareşal Fevzi Çakmak'ı, Milli K11 mı, oğ1an mı t 
Müdafaa Vekilimiz General Naci Tı
naz'ı ve Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlunu makamlarında ziyaret 
etmişlerdir. Bu ziyaretler iade olun
muştur. 

Mareıalı.mı:z; bir ziyafet verdi 

Saat 13.30 da, Genel Kurmak Baş
kanımız Mareşal Fevzi Çakmak tara
fından muhterem misafirimiz Amiral 
Sir A. B. Cunningham şerefine An
kara Palasta bir öğle ziyafeti veril -
miştir. Ziyafette Milli Müdafaa ve
kilimiz General Naci Tınaz, Harici -
ye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve A
miralin refakatinde bulunan zevat i
le Genel Kurmay ve Milli Müdafaa 
ve Hariciye vekaletleri ileri gelen -
leri hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok dostane bir hava için
de geçmiş, dost ve müttefik ordula -
rın mümessilleri arasında samimi has
bihallerde bulunulmuştur. 

Amiral Cümhurreisimiz:in 
nez.dinde .. 

Amiral saat 15 de Çankayaya çık· 
mış ve 15.15 d o Cümhurreisimiz ta -
rafından kabul buyurulmuştur. 

Avdet 
A,miral ve refakatindeki zevat, ön

ce hazırlanmış olan resmi programa 
göre saat 16.30 da gene hususi bir tay· 
yare ile İs tan bula avdet edeceklerdi. 
Fakat Amiral hava meydanına saat 
16.50 de geldi ve orada kendisine in
tizar edenlere, çok neşeli bir çehre 
ile : 

- Biraz geciktim, çünkü Mareşa
lin yanında fazla kaldım, dedi. 

Tayyare tam saat 16.55 de uğurla· 
yıcıların samimi tezahürleri arasında 
havalandı ve İstanbul istikametinde 
gözden kayboldu. 

Muhterem misafirimizin, gelişinde 
olduğu gibi dönüşünde de hava mey -
danında resmi merasim yapıldı. Mil
li Müdafaa Vekaleti kara, hava, deniz 
müsteşarlariyle, Ankara mevki ku -

• mandanı, merkez kumandanı ve em -
niyet müdüriyle devlet hava yolları 
umum müdürü ve matbuat mümessil -
teri Sir A.B. Cunningham'ın teşyi -
in:.!e hazır bulundular. Bir kıta as
ker selam resmini ifa etti ve iki dost 
milletin milli marşları çalındı. 

Anadolu Ajansının Amiral' a 
güzel bir •Ürprizi 

Bu sırada Anadolu Ajansı namına 
arkadaıımız Rasim Eğdemir Amira-

Amiral tayyare meydanında karşılanıyor 

le güzel bir albüm takdim etmiştır. Amiral lıtanbul'da 
Bu albüm ajansın foto servisi şefi İstanbul, 4 (Telefonla) - Muhte -

sanatkar Kemal Çakus tarafından rem misafirimiz akşam üzeri saat 
hazırlanmıştı ve aziz misafirimiz dün 18.30 da Yeşilköy tayyare meydanı • 
sabah tayyareden inerken, ziyaretler- na dönmüş ve askeri marasimle kar -
de ve ziyafette bulunurken tespit şılanmıştır. Ankaradaki temasların -
edilmiş fotografları ihtiva ediyordu. dan fevkalade memnun ve mütehassis 

Amiral bu cemilekarane jestten olduğunu söyliyen Amiral Yeşilköy-
çok memnun oldu ve teşekkür etti. den Dolmabahçeye oradan da motor-

Amiral, hareketinden evci, Ankara la Warspitc zırhlısına gitmiştir. 
hakkındaki ihtisa.slarını da rica eden Harp filomuz kumandanı Amiral 
muharririmize şunları söylemiştir : Mehmet Ali saat 13 de Moda deniz 

"- Ankara kısa zaman içinde gös - kulübünde İngiliz misafirler şerefi
termiş olduğu terakki ile mermerden ne bir öğle ziyafeti vermiştir. Misa
bir heykeli andırıyor., fir filo zabıtan ve efradı bugün grup 

Dost ve müttefik ordunun muhtc - lar halinde şehrin görülmiyc değer 
rem mümessili, kendisini getiren Fer yerlerini gezmişlerdir. 
tayyaresinin hatıra defterine ise şu Dost Amiral Sir Cunningham gece 
cümleyi kaydetmiştir : saat 22 de Warapite zırhlısında bir 
"- En modern bir tayyarede en ra- süvare vermiş, süvare çok neşeli ve 

hat, en güzel bir yolculuk geçirdik.,, samimi olmuştur. 

Prenses Jüliana 

doğurmak üzere 

Halk merakla bekliyor 
Soestdıjk, 4 a.a. - Doktor Dejonk 

bir çocuğu dünyaya gelmek üzere o
lan Veliaht prenses Juliana'nın ya -
nında bulunmak üzere Lahey'den ha
reket etmiştir. 

Kabine buhranı dolayısiyle bu sa. 
bah Lahey'e dönmesi mukarrer olan 
kıraliçc Vilhelmine hareketini tehir 
etmiştir. Sarayda çocuğun doğması 

için her şey hazırlanmıştır. Ve bütün 
millet çocuğun oğlan olmasını sabır
sızlıkla bekliyor. Çünkü yüz seneden
beri Hollanda'da erkek bir veliaht 
dünyaya gelmemiştir. 

Londra' da ıiddetli bir infilak 

oldu 94 kiJi yaralandı 

Londra, 4 a.a. - City de Saint . 
Paul kilisesi civarında inşa halinde 
bulunan bir bina infilak etmiştir. 

Tahkikat neticesinde, infilak ve in· 
hidamın, su borusunun patlamasından 
hasıl olduğu anlaşılmıştır. Bunun Ü· 

zerine gaz borusu da patlamış, elek -
trik cereyanı sönmüş ve bina da çök
müştür. 

94 kişi yaralı vardır. Bunlardan sek 
seni hastanelere yatırılmıştır. İnfilak 
mahallinde alev, sekiz on metre yük -
selmiştir. 

Moskova görüşmelerinde 

ileri sürülen formüller 
Londra, 4 a.a. - Avam kamarasında 

liberal Manderin bir sualine cevap 
veren B. Çemberleyn, Sovyetleri bir
liği ve İngiltere tarafından bilvasıta 
tecavüzü tarif için ileri sürülen for -
mülleri bildiremiyeceğini, zira müza
kere yapmakta olan diğer tarafların 

müsaadesi olmadıkça bu gibi vesika -
ların neşrinin adet olmadı~ını bildir
miştir. 

, . 

Evelki gün İzmir takımiyle, İngiliz Malaya gemisi mürettebatı 
arasında bir maç yapıldığını ve bu maçı İzmir takımının 9 - 1 kazan
dığını telefon haberi olarak yazmıştık. Yukarıdaki resimlerde lzmir 
muhtelitini ve İngiliz oyuncularını İzmir kalesi önünde görüyorsunuz. 

Sovyetlerin reddettiği 

bir japon teklifi 
Tokyo, 4 a.a. - Sovyet hükümeti , 

Sakalin adasındaki japon petrol ve 
kömür imtiyazlarına dair Tokyo hü
kümeti tarafından yapılan teklifleri 
reddetmiştir. Sovyet hükümeti cevap 
olarak, ihtilafa dair ıovyet noktai na
zarını bildiren bir muhtırayı japon 
hükümetine bildirmekle iktifa etmi§
tir. 

İz m İ r Enternasyonal 
Fuarı na hazırlan ı nız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
~====================.:!) 
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Kiralık : 

Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 
mahall~sinde 3 oda 1 mutbak havaga
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 lira 
müracaat. Ti: 3991 2618 

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

2766 

lstanbul'da acele kir:alık - Cadde 
bostan asfaltta 4 oda havagazı, banyo 
kübik apartman. Müracaat Bn. Hayri
Ye Yeni yol No. 6 Göztepe İstanbul. 

2826 

Kiralık oda - Bir bay yahut ba
yan için Möbleli Möblesiz. Sağlık 
Bakanlığından evelki garaj bahçesi
nin karşısında Uğur Ap. No. 5 2829 

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

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

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

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında, Bakanlıklar karşısında maktu
an 18 liraya Büyük bir oda (2 inci 
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 
Fevzi. 2839 

Kiralık dükkan - Köşe başı ve her 
işe elverişli Çocuk Saray caddesinde 
31 No.lu dükkan boş olarak devren ki 
ralıktır. Telefon: 1230 2841 

Kiralık müstakil oda - Hela ve ban 
yo, su tamamen ayrı. Yenişehir dör • 
düncü durak Ataç S. No. 16 2846 

Kiralık mobilyalı oda - Bir bay i-
çin Dikmen cad. Yiş sokak Yozgat 
Ap. 4. cü kata müracaat edilmesi. 

2873 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
Ynönü caddesi Çoruh sokak N o. 3 de 
Bahçe içerisinde nezaretli olan her 
türlü konforü havi kaloriferli apart
man dört oda bir hol sandık ve hiz
metçi odalarını havi bir dairesi kira -
lıktır. Görmek için her gün kapıcı -
ya müracaat. 2882 

Kiralık oda - Bayan için su, elek
trik banyo dahil 20 lira Yenişehir A
tatürk Bl. Ercan ap. No. 2 2883 

Kiralık - Vekaletler karşısında 
Meşrutiyet cadesi üzerinde Türe so
kağında Şenyuva apartmanı çatı ka • 
tında iki oda bir holü muhtevi daire 

2884 

Kiralık kaloriferli daire - Dört o
da bir hol muşambalı. tam konforlu, 
iyi nezaretli. Bakanlıklar ~arşısı Çan 
kaya caddesi üzerinde Ersın Ap. 

2889 

Kwalık oda _ Banyolu eşyalı. ve 

K ooperatif arkası Ap. daıre -
eşyasız 

. d Müracaat sabah akşam Anafar-
sın e. . N . .. 

1 C d N 0 111 Halıl acı mu esse -ta ar a . · 
2893 sesi. Adnan Özkan. 

Kiralık ev _ Tam konforlu 3 oda 
büyük bir hol bir sandık odası kalo
rifer ve saire. Tuna Cad. flozkır Ap. 
sokak No. 8 Yenişehir. 2895 

Kiralık oda - Güzel bir oda kibralık 
1 d . an · tır. Etfaiye meydanı Be e ıye 

kası arkası İhsan bey Ap. kat 2 No. 5 

şe müracaat. 2896 

Kiralık - 4 oda 1 hol ve teferruatı 
eski yangın yeri Necati bey mahalle
si okutucular sokak No. 3 Ragıp bey 
apartman No. 4 Telefon 2640 2903 

Azle nezdinde kiralık döşeli oda -
Tam konfor. Atatürk bulvarı Toygar 
ap1rtman No. 5 2908 

Kiralık - Yenişehir Vekaletler kar 
şısı konur sokak No. 9 da 3. cü kat 4 
od:ılı bir daire. Yenihal No: 4 Tel: 
2368 ze müracaat. 2915 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısında Karanfil ve Bilge sokağının 

kösesinde tam konforlu 4 ve 5 oda 
ile bir holden ibaret daireler. Kapıcı 
ya müracaat. 2920 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde 
ehven ve acele, Yenişehir Tuna cad
desi, Elmadağ sokak No. 4 de 2922 

Kiralık mobilyalı bır oda - Anka
ra Ali Nazmi apartman. No. 9 - 2. Ko-
op•ratif arkasında. 2923 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için JO Kuruş 
iki defa için 50 Kuruş 
Üç defa İÇİTJ 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fast için 10 kuruş alıntr. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilan için 
140 kuruş almacaktır. Bir kolay -
lık olmak Ü.Zere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü ~ 
çük ilan 120 hadten ibaret olma -
lıdır 

Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş a
lrnır. 

Küçük ilanların 120 harfi ııeçme
mesi lazımdır. Bu miktan geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

Satıhk : 

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

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa içir 
de Ankara taşı olduğu halde uygur 
fiyatla satılıktır Tel: 3173 2682 

ULUS 
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:-iALKEVLERI DERGISJ 1 TAYYARE SAATLERi 
: • Saat Dakika 
: ÜLKÜ'nün Ağustos 1939 ta- : 
: rihli 78 inci sayısı çıkmıştır. -- -_ Profesör M. Fuat Köprülü'nün, : 
: Lozan'ın XVI ıncı yıldönümü E 
: başlıklı yazısını takip eden ya- : 

zıları sırasiyle yazıyoruz: 

: Nüfus ve iktısadi şartları: (W.: 
: Halbwachs) fransızcadan çev.: E 
: Ziyaettin Fahri. - Ortazaman : 
: Türk - İslam dünyasında hüküm- : 
: darlar: (Prof. A. Mez) almanca- : 
E dan çev: Cemal Köprülü. - Rus : 
: Edebiyatındaki Facia, ilk kur- : 
E banlar: (Nikola Briyan Şaninof) E 
: fransızcadan çev: Ali Süha De- : -- lilbaşı. - Geceler (Şiir) Sıtkı : 
- Akozan. - Kültür teorileri hak- : -: kında: Şevket Aziz Kansu. - E 
: Millet Nedir? (Ernest Renan) E -fransızcadan çev: Peyami Er- : 
: man. - Yaylalar (şiir): H. T. : -: Dağlıoğlu. - Türk plastik san- : 
: at hayatına toplu bir bakış: Re- E 

Izmirden - Ankaraya 
Adanadan - Ankaraya 
lstanbuldan - Ankaraya 
Ankaradao - lzmire 
Ankaradan - Adanaya 
Ankaradan - İstanbula 

9 
9 
9 

15 
14 
16 

10 
30 
30 
05 
45 
00 

NOBETÇIECZANELER 
1/ 8/1939 gününden 31 / 8/1939 akşamına 
kadar ECZANELER gece nöbeti cetveli 

1-Ankara ve Yenirıehir 
Eczaneleri 

2 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 

3- İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

4-Yeni ve Halk 
Eczaneleri 

5 - Sakarya ve Çankaya 
Eczaneleri 

6- Merkez Eczanesi 

1 7 13 19 25 31 

2 8 14 20 26 

3 9 ıs 21 21 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 
6 12 18 24 30 

Pazar ııeceleri nöbet alan eczaneler pa
zar günü de açtk bulunmak mecburiyetin
dedirler. Diğer eczanelerin pazar günleri 
ihtiyari olarak tatil yapmaları kabul edil
miştir. 

ACELE iMDAT 
: fik Epikınan. - Milli edebiyat E Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has- c 

- devri şiir sahasında aşık tarzı = talık vukuunda acele imdat istemek için 
--- tesirleri: Fevziye Abdullah. _ E Belediyeler Hastanesine (2257) numa· 

ra ile telefon edilir. 
- Beden Terbiyesi ve gençlik me- : LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
_ selesi: Nüzhet Baha. _ 
: AYIN HABERLERİ: : - -Büyük Millet Meclisinde : -: Basın Birliği Kongresi - Milli : 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefon müraca
at: Şehir; (1023 - 1024 ). - Şehirler ara
st: (2341 · 2342). - Elektrik ve Ha va -
gazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa· 
ieri Şehir An barı: (3705) : Şef'in mesajları - Maarif Şura- : 

: sı - Hatay vilayeti - Lozan'uı : 
Çok ucuz ve acele satılık arsalar - XVI ıncı yıldönümü. E 

Rus sefareti karşısında Toprak ofisi = HALKEVLERİ POSTASI: : 

TAV..Sl TELEFON NUMARALARI: 

Zincırlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 . 3259). 
Yenişehir. Havuzbaşı Bizim Taksı 
(3848). 

ittisalinde 289 · 569 - 858 M. imarceı : Halkevleri ve Spor kullip]eri : 

~:r;e~~nmiş üç arsa Tel:;~:: Sanai ; k~~~=:~!r;e;,~r T;~~~;~a~:;;> (Ş. ~ 
Satılık bağ - İrak sefarethanesi 

civarında Hanef zade bay Tevfik ba
ğı altında 5375 metre 3000 lira muham 
men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa 
zartesi günü saat ı 7,5 da açık arttır -
ma ile Belediye müzayede salonunda 
satılacaktır. 2835 

: G) - İsparta Halkevi binası ve : 

§ r:~~e~:r!o~~~ls;:r~!m -;a~i~=t~:: ~ 
: ri (M. C. Duru) - Halkevleri E 
: çalışmaları (A. C.). : 

: FİKİR HAYATI: = 
: Bir okuyucunun notları (Ma- E 
: arif Şurası - Fransız ihtilalinin : 

Satılık kalorifer - 350 metre rad - : ld'· ·· ·· : : yı onumu - Aşkla siyaset ara- -
yatör 3 kazan ve teferruatiyle satılık· : sında _ Bir aktörün kitabından) : 
tır. Telefon 2136 müracaat. 2837 E Nahit Sırrı. : 

Acele satılık çiftlik - Malı köy is- E BİBLİYOGRAFYA: § 
tasyonuna 3 saat mesafede dağlı, o- - A. M. Schneider - Karnapp -
valı, ormanlı ve sulu senevi iki bin : "Die Stadtmuer Von İznik - İz- : 
davan idare eder kabili zer batapo nik'in şehir suru" "Arif Müfit : 
20 bin dönüm vüsatinde Boyalı çiftli- : Mansal,, - Griffith Taylor "En- : 
ği ucuz fiyatla acele satılıktır. Talip- § viroment. race and Migration : 
lerin Çıkrıkçılar yokuşunda Altın E <.""; Muhtt, ~rk ve Muhaceret) ,. : 
bakkal Yusuf Gülkök'e müracaatları. E "'.e~k~; Az.ız Kansu" - Kazım • 

2860 : Dırık Eskı ve Yeni Tlirk Halı
: cılığt.. = 
: ÜLKÜ'nün bu sayısına Milli : Satılık zarif kadın şapkaları - Sı

hiye vekaleti yanında İsmet Koyun · 
cu Ap. No. 3 daire 2 ye müracaat. 

2872 

Satılık arsa ev apartman - Yenişe 

hir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın

da. Tel: 2181 Yenişehir Dirim Ap. 
2876 

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

Acele satılık mobilya - Sofra ve 
mutfak takımları. Her gün saat 18.30-
20. Yenişehir Kızılırmak sokak No. 15 
3 üncü kat. 2881 

Acele satılık - Çok az kullanılmış 
gardrop tuvalet, iki kişilik nikelaj kar 
yola, büfe ve portmanto. Yenişehir 

Adakale No. 11. 2885 

Satılık ev - İstanbul Bomonti c: 
Silahşor s: No. 37. 8 oda konforlu a
partman: görmek için içindekilere, 
pazarlık Ankara'da sanayi cad. 
82 No. Tel: 1953 Ankarada emlakla 
mübadele olunur. 2901 

Acele satılık apartman - Ayda 240 
lira icar getiren Cebeci hastanesi itti
salinde 5 daire 1838 M2. arsasiyle 
Sanayi caddesi N o. 82 Tel: 1953 e mü-
racaat. 2899 

: Şefin Lozan'dan döndüğü zaman E 
: Ankara'da karşılanışına dair bir E 
: resim de ilave edilmiştir. : 

- -":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 
Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er

kanihariye karşısında 2400 M. Ana -
fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de -
posuna müracaat. 2925 

Acele satılık arsa ve hane - Ka
vaklı derede Küçük Esat yolu üzerin
de No. 46 da 1669 metre murabbaı ar
sa ile iki kat sırf taştan terkos suyu 
ve bahçesinde havuzu bulunan mükem 
mel nezaretli hane acele satılıktır. 
Yukardaki 46 No. lu haneye mUraca-
at. 2926 

iş arayanlar: 

Daktilo işleri - Evinde kendi ma -
kinesinde çalışmak üzere bir bayan 
türkçe daktilo işleri aramaktadır. U
lusta A. rumuzuna mektupla müra -
caat edilmesi. 2813 

iş arıyor - Daktilograf bir bayan 
müsait şartlar altında müessese ve ya 
zıhanelerde çalışmak istiyor. 

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

Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: C 1291 ), 
İstanbul Taksisi: (3997 ). 

Devlet Demıryolları Gar istihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Işrk Taksi İnönü Caddesi ( 3394 ). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K dere'ye 
K dere'den Ulus M na 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmenden Ulus M. na 
Ulu~ .M. ~an Keçioren'e 
Keçıoren den Ulus M. na 
Ulua M. dan Etıik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeciden Ulus M, na 
Cebeciden A. Fabrikalara 
As. fabrikalardan Cebeciye 
Yenişehirden Ulus M. na 
Uluı M. dan Yenlşehire 
S. pazarından Akköprüye 
A~l.-~n-::~-- l' -------

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

23.00 
23.20 

zo.oo 
20.30 

6.00 21.00 
6.30 21.30 
6.30 21.00 
7.00 Zl.30 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.--.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 
6.15 7.00 

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

1$ Ulus meydaniyle İstasyon arasında her 
bee d3kikade bir sefer olup tren za • 
manları seferler daha sıktır. 

il Ulus meydanıyle Y enışehır. Bakanlık -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki · 
katla: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulua Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danma dönü§leri sinemaların dağı115 sa
atine tabidirler, 

Posta saatleri 
Teahhiltlü saat ( 18) e kadardır . 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpa$a Hattı ı 

Her g!in: 

Her gün; 

8.30 (Pazartesi, Perşembe ve 
Cumartesi Toroı S treni 

17.00 - 19.25 Anadolu S. treni; 
- 20.20: 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı ; 
Her &iin 11.25; 
Kayseri, Ulukışla Adana. Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çar5amba ve 
Cuma ııünleri; 21.23 Toroı 
S. treni: 

Kayseri, Ulukışla. Adana Hattı : 
Her gUn: 12.451 
Zonguldal. Çanlı:tn Hattı : 
Her giin: 17.20: 

Fırsat satılık plajlı çamlı arsa 
Ankarada bir emlakla mübadele edile
bilir. Caddebostan 1293 M2. Müraca
at Ankara Sanayi caddesi No. 82 Tel: 

lş arıyor - Almanca steno daktilo çi aranıyor. Dahiliye vekaleti matbu -
ile Fransızca İngilizce daktilo ve bir at umum müdürlüğünde müşavir Ser
az da Türkçe bilen bir ecnebi bayan iş ver tskite müracaat. Telefon 5023 den 

1953 2900 

Satılık - Mamak'ta maske yolu 
üzerinde çeşme başında 6 oda, banyo 
mutfak ve saireli bir ev satılıktır. Ay 
nı evde Bay Behçet'e müracaat. 2902 

Satılık - 36 model uzun şase 1 
fort kamyonu acele satılıktır. 2908 
taksi Telefona müracaat. 2910 

Satılık - Cebecide manzara ve kon 
forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar 

ariyor. Ulus'ta A. L. rumuzuna mek - 121 istenecek. 2928 
tupla müracaat. 2894 

Tezg~htar aranıyor - Bakkaliye 
iş arıyor - Bilumum fen işleri, mağazalarında çalışmış tecrübeli tez· 

proje aletten anlıyan arazide çalışabi gahtar aranıyor. Yenişehirde Meşru -
len betonarme tafsilat ve detaylarını tiyet caddesinde Sümer Bakkaliyesi· 
çizen ve şartnamelere göre iş gören ne müracaat. 2868 
bir geneç vazife arıyor. Anafartalar . . 
Cad. belediye karşısı Kalecik pazarı Aran~yor -. Kıtap ve kırtasıyeden 
Kamil Şamdancıya müracaat. H. K. anlar bır tezgahtar aranıyor. Saman -

2927. pazarında (Akay) kitapevine müraca-
at Tel: 3585 2888 

1 ş verenler : 
bedellerinin yüzde kırkı taksitle. Tel: -~----

Aranıyor - Kırtasiye mağazalarında 
çalı§mış genç bir tezgahtar ve bir de 
kasadar aranıyor. 

M. Nedim İrengün ticarethanesi
ne müracaat. Yeni hal No. 1 - 59 2181 Yenişehir Atatürk bulvarı. 2912 Bir matbaa makinisti alınacaktır -

Tel: 2246 2898 Yıldız matbaasına müracaat edilmesi. 
Satılık arsalar - İstikbalin en şe- 2759 

s -8 - 1939 
_,, 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -- -- --
Pavyon İnşaat ve tesisatı --------- ---- -- -Türkiye Kızılay Cemiyeti ---- Umumi ---- --------- Merkezinden : - -- -1. - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem:= --- pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku· =: --- --·-- ruştur. =: 
2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: =: --- A · Eksiltme şartnamesi --- B · Mukavele projesi = --- C - Umumi fenni ve hususi şartnameler _ --- -D - Keşif cetveli _ --- E - 1 adet 1/200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahiJ 24 parça = ------ 1/50 tatbikat planı = 
İstiy~nler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- :E 

da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay Satış Deposu § 
Müdüriyetinden alabilirler. = 

3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 15 te İstanbul § 
Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşek'kil =: 

----------------:= ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· = = 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. --= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş =: -= muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz =: -:= olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. = 
:= A • En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 
::: bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Mildürlilk- :: 

:= terinden alınmış fenni ehliyet vesikası. = 
:E B Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. :: - -= 6 - Teklif mektuplan yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir -= saat evveline kadar !stanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu = 
§ Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt· 35 
:E me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri° ecektir. Posta := 
:= ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. eti maddede yazılı saate =: 
:= kadar gelmiş olması ve ılış zarfın mUhür mumu ile iyice kapatıJmış := = olması rnzımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

Pazarlıkla malzeme alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komis 

yonundan : Muvakkat 
teminat 

Muhammen bedeli miktarı 
Miktarı Cinsi Lira Lira İhale tarihi 

300 Ton Toleol 90.000 5750 14-8-1939 saat 13 de 
5 Ton ı No. lı Santralit. 10.000 750 14-8-1939 saat 13,30 da 
8 Ton 11 No. lı Santralit. 16.000 1200 14-8-1939 saat 15 te 
5 Ton Difenilüretan. 10.000 750 14-8-1939 saat 15,30 da 
5 Ton Akardit. 10.000 750 14-8-1939 saat 16 da 

Cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yukar-
da- yazılı malzemeler hizalarında gösterilen gün ve saatte Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale 

~ .... '"' 

s;~best- d~vi:le ödenecktir. Şartnamelerinde bundan başka bir değişiklik 
yoktur. $artname almak istiyenlere 300 Ton Toleolün şartnamesi (4) lira 
(50) kuruş mukabilinde ve diğerlerinin şartnameleri parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin yukarda yazılı teminatlarla ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarını ve bu i§le 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle mezkO.r gün 
ve saatte Komisyona mürac:aatları. (3530) 13500 

Askeri Fabrikalar 

Evsafa aıağıda yauh 45 ton 
kum ahnacak 

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

Si 02 takriben 
Al2 03 ,, 

Fe
2 

03 ., 

Ca O ,, 
Mg ,, 
K" O ,, 
H7ırarete mukavemeti: 

90,5 % 
% 
% 
% 
% 
% 

7,5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 

l ı adet yuvarlak taslama tezgahı 
1 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezğahı 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 18. 

8. 1939 cuma günü saat 14 te pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple • 
rin muvakkat teminat olan (1125) li· 

ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 

Seğer mahrutu takriben 33 olacak - olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc 
cardan olduklarına dair tiacret odası ttl. 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira vesikasiyle mezkO.r gün ve saatte 
olan yukarıda yazılı 45 ton kum As · misyona müracaatları. 

ko-

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü (3529) 13499 
merkez satın alma komisyonunca 
15-8-1939 salı günü saat 14 te pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa -
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (135) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadı'ltlarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat 
te komisyona müracaatları. (3449) 

13405 

4 ton Klor barium ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

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

alma komisyonunca 15-8-939 salı gü
nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko-

Müteahhit nam ve hesabına 

ı ton Grafit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira 
olan 2 ton grafit müteahhit nam ve 
hesabına askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo-

nunca 12. 8. 939 cumartesi günü saat 
10.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (97) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
lerindeki vesaikle komisyoncu olma· 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkO.r gün ve saatte komis 
yona müracaatları. (3571) 13542 

refli mevkii olan Atatürk anıtı civa
rında çok ucuz fiyat parsellenmiş Tel: Aranıyor - Haftada 4 - S saat al• A ra n lyo r • misyondan verilir. Taliplerin muvak-

• kat teminat olan (54) lira ve 2490 nu-
2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 manca dersi verecek bir alman bay ve -------- maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 

Kiralık _ Bir Fransız ailesi nezdin 
de güzel bir oda kiralık~.ır. Posta ~u
tusu 466 ya mektupla muracaat edıl -

Satılık apartman arsası ve ev -
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt cad 
dede, köşe başında geniş cepheli 835 
metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, 
3059 Z921 

ya bayan aranıyor. Yenişehir Kazım Mobilya aranıyor - 3 parçalı ceviz ki vesaikle komisyoncu olmadıkları 
Özalp Cad. Yiğit Koşun sokak 19-1 bir gardrop ve bir tuvalet veya yalnız na ve bu işle alakadar tüccardan ol 
Ap. mektupla müracaat. 2911 bir ayna alınacaktır. Yenişehir Dü - tluklanna dair ticaret odası vesikasi 

Hizmetçi aranıyor - Ev hizmeti zenli sokak No. 11 bay Çaçkes'e ınüra le mezkur ;;ün ve saatte komisyoıı::ı 
· · d b' k · · h' t t 2847 müracaatları. \3450) 13406 ve ıkı yaşın a ır çocu ıçın ızme - caa . 

Zayi - Ankara emniyet müdürlü -
ğünden aldığım 1/506 numaralı i" .. ı -
met tezkeremi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı· 
ğı ilan olunur. 

2909 Luthiye Hans 
mesi. 2924 



5. 8. 1939 

Nafia Vekôleti 

r erli kok alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9. 8. 939 «iarşamba günü saat 15 te 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top· 
lanan malzeme eksiltme komisyonun
d ı;eman 6370 lira muhammen bedelli 
Ankara'da Vekalet bahçesindeki de -
poya teslim şartiylc 260 ton yerli kok 
kömürünün kapalı zarf usulü ile ek • 
ıiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 477,75 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

\rakkat teminat ve şartnamesinde yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
gaat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(3210) 13230 

Gümrük Muhafaza 

... 
Levazım Amirliği 

Kuru Fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Lü1eburyaz tümen birlikleri • 

nin senelik ihtiyacı için 10 taksitte a
lınmak ve tümen anbarında muayene
si yapıldıktan sonra birliklere nakli 
müteahhide ait olmak üzere 137.400 
kilo kuru fasulya K. Z. eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20.610 lira olup 
muvakkat teminatı 1545 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Lüleburgaz süva
ri tümen satın alma komisyonuna ver
meleri. 

(3248) 13203 

Sade yağı allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : Kışlık elbise yaptırılacak 
l - Konyadaki kıtaatın senelik ih· 

Gümrük Muhafaza Genel Ko- tiyacı olan 27.000 kilo sadeyağı K. 
ınutanlığı lstanbul Levazım Amirli- zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ii Satın Alma Komisyonundan: 2 - Tahmin bedeli 30.140 lira olup 

1 _ Gümrük muhafaza kıtaat ihti _ muvakkat teminatı 2825 lira 63 kuruş· 

\'acı için 3500 takım kışlık elbisenin tur. . . 
.ı?5. 8. 939 cuma günü saat ıı de kapa· 3 - Eksıltmesı 15. 8. 1939 salı gü • 
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. nü saat - ~edir. . . 

2 - Bunların tahmin edilen fiyatı 1 4 -: ~ksıltmeye gıreceklerın eksilt· 
35000 lira ve muvakkat teminatı 2625 me gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
li~~dır. cü maddelerinde istenilen bclgeleriy-

3 _ Şartnamesiyle nümunesi ko - le birlikte ihale gün ve saatinden en 
ın ,;yondadır. Görülebilir. geç bir saat eveline kadar teminat ve 

4 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanu - teklif mektuplarını Konya satın alma 
nun tarifi veçhile hazırlıyacakları tek komisyonuna vermeleri. 
lif mektuplarını o gün eksiltme saa - (3273) 13255 
tinden bir saat cvcline kadar Galata 8 • • 1 k 
rıhtım caddesi Veli Alemdar han z ır garaj yaptın OCQ 
inci kattaki komisyona vermeleri. Ankara Levazım Amirliği Satın 

(5784/ 3539) 13536 Alma Komisyonundan : 

Jandarma 
1 - Kayseri'de gösterilecek yerde 

bir garaj inşası kapalı eksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 ku • 
ruştur. İlk teminatı 4214 lira 53 ku
ruştur. 

ali nacak 3 - İhalesi 14.8.939 pazartesi günU 
saat 16 da Kayseri'de komutanlık dai· 

Komutanlığı resinde satın alma komisyonunda ya
Komisyonun· pılacaktır. 

Jandarma Genel 
A.nkara Satın Alma 
dan : 

<>ôrt milim kıymet biçilen çeşitli sekiz 
}'üz yedi bin beş yüz adi ve bir tane -
'İne 25 santim kıyu biçilen çeşitli 
tırk bin beş yüz bu 1\1'.ıhı: teahhüdü· 
ııu ifa etmiyen müL.ıhhit nam ve he
•abına açık eksiltme usulü ile 21. 8. 
939 pazarteıi günü saat onda satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon· 
dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 
girmek isteyenlerin yüz kırk lira alt
~ış dokuz kuruşluk ilk teminat ve 
§artnamede yazılı belgelerle birlikte 
belli gün saat ona kadar komisyona 
başvurmaları. (3502) 13532 

Enstitüler 

Arpa, mısır ve saire ahnacak 
Tav~çuluk Enstitüaü Direktör

lüğünden : 

Tavukçuluk enstitüsü için açık ek
•iltme usuliyle 18.000 kilo kepek 
ıo.ooo kilo buğday, 9.000 kilo yulaf, 
8.ooo kilo mısır ve 8.000 kilo arpa ah
llacaktır. Muhammen fiyat 3330 lira -
dır. Şartnameler her gün saat ondan 
on altıya kadar Çankırı yolu üzerin • 
deki Tavukçuluk enstitüsü direktör -
lüğü tarafından parasız olarak veri -
lir. İsteklilerin 21. 8. 939 pazartesi gü 
tıü saat onda ticaret odası vesikasiyle 
~49 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 

abuzu veya banka mektuplariyle bir 
likte Tavukçuluk enstitüsünde topla
llacak k_?misyona başvurmaları. 

(3512) 13538 

Yulaf, ot, saman 

alınacak 

A.th Spor Kulübünden : 

4 - İstekliler bu işe ait şartname, 
1EEri "ve· A'ii'Kara-: v~ 1stinbut 1cvazifu 
amirlikleri satın alma komisyonların 
dan 300 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi 
için mahalli nafıa müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde yaptırdığına dair 
vesika ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ilncii maddelerinde yazılı belgeleri ve 
ilk teminatı havi teklif me)ttuplarını 
ihale saatinden en geç bir saat evetine 
kadar Kayseri'de komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermiş olacak • 
tardır. Postadaki gecikmeler kabul e· 
dilmiyecektir. (3317) 13310 

Arpa veya yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amir-iği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Konya'daki kıtaat ihtiyacı 

325.000 kilo arpa veya yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15600 lira olup 
muvakkat teminatı 1462,50 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde 25 miktar faz
lası teminatta dahildir. 

3 - Eksiltmesi 15.8.939 günü saat 
16 dadır. 

4 ":"'" Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve P'\atından 
bir saat cveline kadar teklH mektup
larını Konyada levazım amirliği alım 
ve satım komisyonuna verecek veya 
göndereceklerdir. 

Ayni saatte yapılacak olan bu 325 
bin kilo arpa veya yulafın hangisinin 
tercihan alınacağını ciheti askeriye 
takdir edecek ve o cins yem maddesi 
mukaveleye bağlanacaktır. 

(3430) 13413 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
l ....:.. Konyadaki kıtaatın ıenelik ih

tiyacı olan 942.000 kilo yulak K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

ULUS 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32 inci madeıine uy
gun olmayan mektupların sahipleri 
eksiltmeye iştirak etmiyeccklerdir. 

(3433) 13414 

Buğday üğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 1.716.000 kilo bugd._y ö -
ğütmesi K. Zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 30.888 lira olup 
muvakkat teminatı 2895 lira 7.'.i ku -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16.8.939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. Şartnames~ Kon
yada LV. amirliği ve İstanhul, Anka· 
ra LV. amirlikleri SA. AL. KO. la • 
rındadır. İstekliler KO. yonlarda o • 
kuyabilirlcr. 

4 - Eksiltmeye gireceklerın ek -
siltme günü 2490 sayılı k.munun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen be!gclc • 
riyle birlikte ihale gün ve saatından 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Konya'da Lv. 
amirliği satın alma komisyonur.a ver
meleri. Bu saattan sonra verı!en ve 
yahut gönderilen mektuplar al.nmı
yacaktır. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine 
uygun olmıyan mektupların sal':ıpleri 
eksiltmeye iştirak etmiyeceklcrdir. 

(3435) 13415 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri 

senelik ihtiyacı için 260 ton sığır ve
ya keçi eti K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 52.000 lira olup 
muvakkat teminatı 3900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazarte
si günü saat 10 dadır. 
Şartnamesi her gün iş zamanında 

Ko. da görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen belge
leriyle birlikte ihale gün ve saaatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını kanunun 
32. inci maddesine uygun olarak ko· 
misyona teslim etmeleri ilan olunur. 

(3448) 13434 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Al .... ,. Knmisvonundan: 
1 - Kimya taburunda kurs subay-

larının tabldot ihtiyacı için aşağıda 
cins ve miktarları yazılı malzeme pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 8-8-939 salı günü 
saat 10 da teminatlariyle birlikte An
kara Lv. amirliği satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. (3584) 13539 
Adet Cinsi 

210 Yemek tabağı 

. 

70 takım Çatal, kaşık, bıçak 
40 metre Sofra muşambası 
?O Bardak 
25 Sürahi 
15 Sofra masası 150X80 

3 
2 
2 
1 
3 
3 
l 
1 

20 
15 
6 
6 
4 
4 

30 
20 
70 
70 
15 

1 
3 

10 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

ebadında 
Kuşane tencere büyük 

,, ,, orta 
" " küçilk 

Kevgir orta 
Kepçe süzgeçli 

,, çukur 
Tulumba tatlısı. makinesi 
Yağ tavası büyük 
Meyva tabağı 
Çiçeklik 
Servis kaşığı 
Servis tabağı 
Kayık tabak büyük 
Kayık tabak orta 
Salata tabağı 
Tuzluk biberlik 
Yemek peçetesi 
Çatal, kaşık mesnedi 
1,25X1,50 ebadında ıofra 
örtüsü keten 
Et makinesi 
Rende 
Limonluk 
Kenarlı tepsi büyük 

,, orta 
" •• küçük 

Ekmek bıçağı 
Et bıçağı 
Et satırı 

inşaat münakasası 

5 - İsteklilerin belli gün ve saa • 
tinde 2490 sayılı kanunun istediği 

vesaikle İzmitte tümen satın alma 
komisyonuna gelmeleri lüzumu ilan 
olunur. (3477) 13531 

Sömikok kömürü 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 3236 ton sömi
kak kömürü K. zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 82518 lira olup 
muvakkat teminatı 435 lira 90 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir· 
liği satın alma komisyonuna vermele
ri. 

Şartnamesi Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonundan 463 kuruş 

mukabilinde alınabileceği gibi İstan
bul Lv. amirliği satın alma komisyo • 
nunda görülebilir. 

(3580) 13550 

Lavamarin kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 1383 ton lavc
marin kömürü K. zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 24202,50 lira o
lup muvakkat teminatı 1815 lira 19 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 21. 8 1939 pazartesi 
günü saat 11,30 dadır. 

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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele
ri. 

5 - Şartnamesini görmek isteyen
ler her gün öğleden sonra Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. nında görebilirler. 

( 3581) 13551 

Ekmeklik un 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Alayımız ihtiyacı için 100.000 
kilo ekmeklik lıll1 acık eksiltmeleri ?. 
7. 939 ve 27. 7. 939 ve 28. 7. 939 günle
ri yapılarak talip zuhur etmediğinden 
43. üncü madde mucibince 29. 7. 939 
gününden itibaren bir ay içinde pa -
zarlıkla alınmasına karar verilmiştir. 

2 - Un üç taksitte alınacak ve as • 
keri evsafı haiz olacak asgari 100 kilo 
un 143/ 5 kilo ekmek verecektir. 

3 - İlk teminatı 712 lira 50 kuruı 
olup kati 1425 liradır. 

(3582) 

Kuru soğan 

13552 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 5000 kilo kuru 
soğan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 7. 8. 939 pazartesi 
günü saat 10,30 da teminatlariyle bir~ 
likte Ankara LV. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (3585) 13554 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Muğla ve Marmaris garnizon

ları için 20.000 kilo Milas, Küllük ve 
Bodrum garnizonları için 19.000 kilo 
sadeyağına talip çıkmadığından tek· 
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2, - İhaleleri 21 ağustos 939 pazar
tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olan 
Tutarı 22.000 lira ve muvakkat temi
natı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
ait olan tutarı 20.900 lira ve muvak· 
kat teminatı 1568 lira olup toptan da 
verilebilir. 

Kultip hayvanları için 81.000 kilo 
~ulaf 81.000 kilo yemlik ot 65,000 ki
•o yataklık sapsamanı açık eksiltme· 
Y! konmuştur. Açık eksiltme 15-8-939 
lalı gilnli saat 17 de Atlı spor Kulü
bü binasında komisyon tarafından ya
~llacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 45216 li
ra olup muvakkat teminatı 4239 li
radır. 

3 - Eksiltmesi 15.8.939 salı günü 
saat 15 dedir. Şartnamesi Konyada 
LV. amirliği ve İstanbul, Ankara LV. 
amirlikleri SA. AL. KO. larındadır. 
İstekliler KO. yonlarda okuyabilir -
ler. 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alma Komisyonundan: 

4 - Teklif mektuplan ihale saatin
den bir saat evci komisyona verilme
lidir. Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kanuni vesaiki haiz olanların 
komutanlık satın alma komisyonuna 

İstekliler şartnameyi gi>!'mek Ü2'e · 
te kulUp muhasebesine her gün öğle· 
den sonra müracaatları. (3476) 13443 

Zayı' - Geredenin Yalacık ilk mek· 
1~bi betinci sınıfından aldığım tasdik 
~ıneyi kaybettim. Yenisini çıkarta · 
~~ımr'lan eskisinin hükmü yoktur. 
Şükrii oğlu Mehmet Tarık Gürdağ 

2206 Mektep No. 28 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle ihale gün ve sa.atindan en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Konya'da LV. amir· 
liği satın alma komisyonuna verme· 
leri. Bu saattan sonra verilen veya
hut gönderilen mektuplar alınmıya -
caktır. 

müracaatları ilan olunur. (3586) 

3586 

1 - Tümenin Gebze garnizonu için 
emanet suretiyle inşa edilmekte olan 
natamam kamyon hangarının keşifna-

meaine göre inşaatının ikmali açık Mahruli (adu tamir ettirilecek 
eksiltme ile yapılacaktır. 

2 - Açık eksiltmesi 14. ağustos 939 Ankara Levazım Amirliği Satın 
pazartesi günü saat 16 da İzmitte tü- Alma Komisyonundan: 
men satın alma komisyonunda yapıla- 1 - Harp okulunda mevcut 139 adet 
caktır. mahruti çadır pazarlıkla tamir ettiri· 

3 - Fenni şartnamesi İstanbul, An lecektir. 
kara Lv. amirlik.leri s~tın alma komis 2 - Taliplerin 7. 8. 939 pazartesi gü 
yonunda ve lzmıtte t.~men satın alma nü saat 10 da teminatlariylc birlikte 
komisyonunda her gun görülebilir. Ankara Lv. amirliği satın alma ko • 

4 - Keşif tutarı 8508 lira 12 kuruş- misyonuna gelmeleri. 
tur. İlk inancası 640 liradır. (358i) 13556 

Arpa, yulaf ve kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Kıtası Cinsi Kilosu İhale T. Günü 
M. Tem. Tah. B. 

saati Lr. Kr. Kr. St. 

------------------ --- --- --- -
Tefenni Arpa 425000 7.8.939 Pazartesi 15 1275 00 4 00 kapalı 

,. Yulaf 425000 7-8-939 ,. 15,30 1593 75 5 oo ,, 
.. kuru ot 318000 8-8-939 Salı 10,30 1192 50 5 00 ,, 
1 - Tefenni garnizonunun senelik ihtiyacı olan arpa ve yulafı ile kuru 

otu eksiltmeye konulmu1 olup eksiltmesi tüm komutanlığı binasındaki 

satınalma komisyonu marifetiyle yapılacağından her erzakın yukarda cins 
ve miktarı, ihale tarihi, gün ve saatleri ile muvakkat teminatı ve muham
men fiyatları, eksiltmenin şekilleri yukarda gösterilmiştir. 

2 - Şartname ve evsafları komisyonda mevcut olup istekliler tarafın -
dan her zaman okunabilir. Eksiltmelere iştirak edecek olanların teklif 
mektuplarını ve kanunun 2, 3. üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bir
likte ihaleden bir saat önce komisyonda hazır bulunmaları. (3196) 13166 

Muhtelif yiyecek alınac.ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi talebe, Kadro er ve hayvanları ihtiyacı 
olan aşağıda miktar ve cinsleri ve hizalarınc!a tahmin bedeli ve ilk temi
natları yazılı yiyecek ve yem satın alınacaktır. 

2 - İhale gün ve saatlerde aşağıda yazılıdır. 
3 - İstekliler 2490 sayılı kanuna göre istenilen belgelerle teminatlarını 

Kırıkkaledc askeri fabrikalar muhascbeciliğine yatırarak alınacak mak· 
buzla birlikte belli gün ve saatte Mektep satın alma komisyonuna gelme• 
leri. (3432) 

Okurların 

Miktarı M. Bedeli İl. Teminatı İha. Gün saat Cinsi 

43.200 4320,00 324,00 17-8-939 13 Ekmek 
16.200 5670,00 425,25 18-8-939 14 Koyun eti 

Eratın 

37584 3758,00 281,88 17-8-939 14 Ekmek \ 

!4440 2349,00 176,18 18-8-93!':1 15 Sığır eti 

Hayvanların 

17820 1069,20 Arpa 
7920 237,60 Saman 

11800 708,00 K.Ot 

2014,80 151,14 13428 

İnşaat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Uşak'ta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hangarının bedel keşif, 

muvakkat teminatlariyle ihale gün ve saatları aşağıda yazılmıştır. Pavyo· 
nun fenni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kuruıı mukabi· 
linde Afyon'da inşaat şubesinden alınabilir. 

2 - Bir pavyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şartları hakkında mu· 

fassal malfımat edinmek istiyenlerlc keşif ve şartnameyi okumak ve pro
eJell:'ıg'örn.e.ır ,.~ .. yenler her gün nıeaai saatlerinde ve isteklilerin de arttır

ma eksiltme kanununun 2-3. üncü maddelerindeki belgeleriyle teminatlı 
teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda askeri satınalma ko
misyonuna vermeleri. (3583) 

Keşif bedeli Muvakkat T. 
Lira kuruş Lira Kr. İhale gün saat 

3176 61 22-8-939 salı 11 Uşakta bir pavyon 
İki ·hangar 

42341 61 
60659 00 4232 95 ,, ,, ,. ,. • 15 

13553 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pl§na göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet l 000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 ,. 250 " 1.000 .. 

40 • 100 .. 4.000 .. 
100 " so • 5.000 .. 
120 .. 40 • 4.800 .. 
160 • 20 • 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 fi. 
raclan atağı dütmiyenlere iktamiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylill, l Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 



-tO-

Vilôyetler 

Hidro elekrik tesisah 
Muğla Belediye Reisliğinden 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
yen konulan iş iki parçadan ibaret -
tir. 

A - Kanal, santral binası, trans -
for binaları 

B - 300 KV A Türboalternatör, 
cebri isale borusu on yedi buçuk kilo
metrelik yüksek voltluk havai hat ve 
transformatör tesisatı şehir şebekesi 

hariçtir. 
2 - İşin muhammen bedeli tesisat 

4 7619,27 lira inşaat 17344,58 liradır. 
3 - İstekliler tesisata ait evrakı i

ki lira otuz sekiz kuruş mukabilinde 
belediyeden alabilirler. İnşaat işi be -
delsiz verilir. 

4 - Eksiltme: inşaat kısmının 15 
Ağustos 939 salı, tesisat kısmının 29 
Agustos 939 salı günü saat 16 beledi
ye dairesinde belediye encümenince 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilm~k için is
teklilerin 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine göre inşaat için 
1300,84 lira tesisat için 3571,45 lira· 
lık muvakkat teminat 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
!arla inşaat için mühendis veya fen 
memuru göstermesi lazımdır. Tesisat 
içinde 50.000 liralık elektrik işi yap . 
tı ğına dair nafıa vekaletinden müte -
ahhitlik vesikası göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. Pos -
ta ile gönderilecek mektupların teah
hürle gelmesi nazarı itibare alınmıya· 
caktır. (3242) 13197 

de her gün görülebilir ve müracaat 
vukuunda bedelsiz verilir. 

4 - Talip ihaleye iştirak için 950 
lira muvakkat akçesi makbuziyle be
raber kanuni ikametgah sahibi oldu
ğunu ve ticaret odasında kayıtlı bu -
lunduğunu havi vesaiki teklif mektu· 
bu içerisine koyması ve ihale saatin· 
den bir saat evvel encümen reisliğine 
mühürlü zarfını imza mukabilinde 
teslim etmesi meşruttur. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Boğalar ihale tarihinden itiba· 
ren her ay 100 boğa vermek suretiy
le iki ayda taahhüt yerine getirilecek 
tir. Tamamını teslim edenler şartna
mesi mucip bedelini alacaklardır. Ev
safı matlubeyi haiz olmıyanlar hasta
lıklı bulunanlar kabul edilmez,. 

6 - Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. (5487-3291) 

13270 

Sose tômiri 
Eskişehir Valiliğinden : 

24-7-939 tarihinde ihale edilmek ü
zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Eskişehir - Sivrihisar 
yolunun 13+000 - 3+ 080 inci kilomet
releri arasındaki (22262,75) lira keşif 
bedelli şose esaslı tamiratı talip zu. 
hur etmediğinden 2490 sayılı kanun
un 40 ıncı maddesine tevfikan 31-7-
939 tarihinden 14-8-939 tarihine mü. 
sadif pazartesi günü saat 15 kadar 
temdit edilmiştir. 

İsteklilerin evelki şeraite tevfikan 
müracaatları. (3380) 13348 

• 

UtUS 

P. T. ve T. Md. 
j .. 2 - Dosya Kars Nafıa müdürlü • 
ğunde ve Ardahan rnalmüdürlüğündt 
görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 3722 lira -

6 - Taliplerin ihale günü muayyen 
saatte teminat makbuzlariyle ve tica
ret odası kayıt vesikalariyle birlikte 
belediye encümenine müracaatları i
lan olunur. 

(3507/ 5782) 13458 400 adet Telefon dı~. - İsteklilerin ihale gününden as-

Satılık ram ye ko"knar g ... a la 1 k gari 8 gün evel Kars vilayetine yap • ) a ( fi 11 a 1 naca tığı işler ve bonservislerile müracaat 
Çankırı Orman Çevirge Müdür- p T T U M"d" 

1 
.. •.. d ederek vesika veren komisyondan a-

1 .. • ·· d • • • mum u ur ugun en: 1 w • • • ugun en : 
1 

İd "ht' . . 
250 

d acagı ehlıyet vesıkası ıle 939 yılı ti-
1 - Çankırı vilayetinin Çerkeş ka- ~ :~e ı ıyacı ıç~n d ~·et ~~ taret odası vesikasını ibraz etmeleri. 

zası daihilinde kain hudutları şartna- sa, a e seyyar ve 5 a et ıvar ı ı ; - İhal . 18 8 939 t .h. .. 
.. . ceman 400 adet telefon kapalı .ıarfla . esı · · arı ıne musa 

metle yazılı Çıt,, devlet ormanından k .
1 

k 1 dıf cuma günü saat 16 da Ardahan 
b. f · d e sı tmeye çı arı mıştır. 
ır sene zar ından orman an çıkarıl - 2 M h b d 1 (l2 000· ) malmüdürlüğünde müte"lekkil ek • 

m k .. "3308 3 d"kT .. •• - u ammen e e . •mu - . :r 
a ~z~r~ .. ,, m - . ı ı ı ~~m ~.23 vakkat teminat (900) lira olup eksilt - sıltme komisyonunda yapılacaktır. 

m3. dıkılı koknar agacı 20 gun mud - . .. 6 t · · 
d tl k 1 fl 

mesı, 4. Eylul 939 pazartesi günü saat - steklılerın 2490 sayılı kanu • 
e e ve apa ı zar a arttırmıya ko- a ı k h nulm 16 da Ankara'da P. T. T. umum mü - n uygun o ara azırlıyacakları tek-

2 
uştuAr.t 

21 8 939 
. dürlük binasındaki satınalma komis - lif mektuplarını saat 15 şe kadar ko-

- r tırma . . pazartesı · · · · .. ·· 
15 

d k . yonunda yapılacaktır. mısyon rıyasetıne vermış olmaları, 
gunu .. sd~t 1 .. ~ ·· eb_çan ıdrı ormanı veçır· 3 - İstekliler, muvakkat teminat postada vuku bulan gecikmeler kabul 
ge mu ur ugu ınasın a yapı acak - . d'l t makbuz veya banka mektubile kanunı e ı mez. (5705/ 3470) 13437 
ır. .k. h vesaı ı mu tevi kapalı zarflarını o 

3 - Çamın beher metre mikap gay-
ri mamul muhammen fiyatı "460,, kök gün saat 15 e kadar mezkur komisyo • 

na vereceklerdir. 
narın "400., kuruştur. 

Hükumet konağı 

Kars Vilayeti Kağızman kazası 

5 - 8 - 1939 

Kirahk büyük 
• 
sınema 

Akhisar Türk Hava Kurumu Şj 
besinden : 
Yazlık ve kışlık kısımları ve sigar 

salonlarını muhtevi Akhisar tayyar 
sineması 3 sene 8 ay müddetle kira 
verilmek üzere müzayedeye konul 
muştu. 

Görülen lüzum üzerine artırn1' 
müddeti 10 Ağustos 939 perşembe gt 
nüne kadar uzatılmıştır. İhale perşe~ 
be günü saat 11 de yapılacaktır. Ta 
tipler şartnameyi görmek üzere An~ 
rada türk hava kurumu genel merk~ 
zine, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bur 
sa, Eskişehir, Manisa ve Akhisardi 
kurum şubelerine müracaat etmeli 
dir. (2781/3563) 13541 

Ambar yaptırılacak 
Malmüdürlüğünden : Karacabey Harası Müdürlüğün• 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. 
4 - Muvakkat teminat "1178" lira levazım, İstanbulda Kınacıyan hanın· 

"16" kuruştur. da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük -
5 - Arttırmaya iştirak edecek istek }erinden bedelsiz olarak verilecektir. 

liler 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre evrakı müsbiteleriyle teminat <2939

) 1
2
9

73 

Kağızman kasabasında yapı lacak den : 
53505 lira 83 kuruş keşif bedelli hü • Müessese merkezinde 35674 lira 78 
kümet konağı inşaatı kapalı zar f u- kuruş keşif bedelli yem anbarı inşaı 
suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye- sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kd. 
si 940 mali yılında ödenmek şartiyle nulmuştur. Eksiltme 21 ağustos 93~ 
eksiltmeye çıkarılmıştır. pazartesi günü saat on beşte Bursl 

mektuplarını ihaleden bir saat önce 
komisyona vermiş bulunmaları lazım
dır. Bu müddet zarfında evrakı müs
bitelerini vermiyen taliplerin itiraz 
hakları yoktur. 

6 - İstekliler şartname ve mukave
le projelerini görmek istedikleri za
man Çankırı orman çevirge müdürlü
lü ile Ankarada orman umum müdür
lüne müracaat etmeleri. 

(5838/ 3561 13537 

1 - Dosyasındaki evraklar şun - veteriner müdürlüğü dairesinde yapı 
}ardır : lacaktır. 

A M k 1 
. . Muvakkat teminat 2675 lira 60 ku' 

- u ave e pro1esı 
B Ek ·1 . ruştur . - sı tme şartnamesı, bayın - B . · 1• L J 

Tapu ve Kadastro Okulunun ka- dırlık genel şartnamesi u ışe aı.t ma ı , renni, şartname, m 
bul tartları c F · t · . kavele pro1e ve keşif iki lira bedel 

lerı. - e?nı şfar n~mestı ve ~apı ış- mukabilinde hara muhasebesinden ve• 
(A) şubesinin tahsil müddeti iki, umumı ve ennı şar namesı T 

(B) şubesinin bir yıldır. A. şubesine D - Metraj ve hülasai keşfiye rı ~·· . . 
orta okul ve B. şubesine lise mezun - E _ Silsilei fiyat 

1 
a~ıp~erın. Bur~a nafıasında alacak• 

Tapu ve Kadastro 

Talebe kaydı 

ları alınır. B. şubesine girenlere ayda F - Projeler arı ~ ışe aıkt. ehi lıy~t vesikası teminat 
E&kitehir Valiliğinden : yirmi be<:. lira yevmiye verı'lı' r. Lise - 2 D K N f "d"' l" ve saır evra ıy e bırlikte 2490 numa-' :ı - osya ars a ıa mu ur u • 1 •. •. • •. 

24-7-939 tarihinde ihale edilmek Ü· nin fen kolundan mezun olanlariyle ğünde ve Kağızman malmüdürlüğün _ r~ ı kanunun hukuml.erı dahılınde telt' Dahiliye Vekaleti 

Şose ınşası 

zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ecnebi lisanı bilenleri tercih olunur. de go·· " I b' I' lıf mektuplarını eksıltme günü saat ru e ı ır. d .. 
çıkarılmış olan Sarıköy Mıhahççık Harta yaptı rl lacak Okul yatakhanesinde memur tale - 3 - Muvakkat teminatı 3925 lira o~ .?~~e k~d~r Bursa veteriner mü • 
yolunun 13+ 293 - 4+ 400 kilometrele- beden fazla yatak kalırsa muhtaç 0 _ 30 k durlugune ıçtıma edecek Hara inşaat . uruştur. k . d 
rı arasındaki {11708,27) lira keşif be- Dahiliye Vekaletinden : lanlara verilir. Yataklarını ve iaşele- 4 t t kl'l · "h 1 .... d omısyonuna tev i etmeleri şartname - s e ı erın ı a e gunun en as· . .. . 

Siirt Defterdarlığından : delli şose inşaatı talip zuhur etmedi- Bogazlıyan kasabasının meskun ve rini kendileri temin ederler. gari 8 gün evel Kars vilayetine yap - vesaır evrakı .gorm~~ ısteyenlerin Ha 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kurda· ğinden 2490 aayılı kanunun 40 ıncı gayri meskun 150 hektarlık sahası - Vesik_aların asılları verilmeli ve mu tığı i~ler, bonservisleriyle müracaat ra muhasebe5s7ın5e3 3mur2acaatları . 

maddesine tevfikan 31-7-939 tarihin - n h l'h h 1 1 · h b ( / 51 ) 13534 

Hükumet konağı inşası 

lan hükümet konağı bedeli keşfi ın a ı azır arta arının a ma ışi ek a ere ıçin posta pulu gönderilmeli - ederek vesika veren komisyondan a-
den 14-8-939 tarihine müsadif pazar- sı" ltmeye r-ıka 1 t d' 23156 lira bu konak inşaatının tama - ., rı mış ır. ır . . lacağı ehliyet vesikası ile 939 vılı ti-
teıi günü saat 15,45 kadar temdı·t e· 1 · kt b d ı· 2500 ı· d • mı 939 - 940 mali yıllarında ikmal e - dilmiştir. şın ma u e e ı ıra ır. Eylülün 15 inde kayıt ve kabul def caret odası vesikasını ibraz etmeleri. 

dilecek ve bedeli ödenecektir. Muvakkat teminat l87,5 liradır. teri kapanır. 5 - İhalesi 17. 8. 939 gününe müsa-
İsteklilerin evelki ı:eraite tevfikan İh 1 .. .. b' .. dd 2 - Bu işe ait şartname projesi :ı a e gunu ır ay mu etle temdit Tafsilat okul direktöründen iste - dif perı::.embe uünü saat 12 de Kag· ız· 

Ankara Belediyesi . 

müracaatları. (3381) 13349 edilmiş old g· d 'h ı 2 • · :ı " C - Bayındırlık işleri genel şart - u un an ı a e 1 agus - nır. man malmüdiirlüğünde müteşekkil ek 
namesi B. . tos pazartesi günü saat 14 de Boğaz - Vesikalar şunlardır: siltme komisyonunda yapılacaktır. Bir yüksek mühendis aranıyor 

D - Yapı işleri umumi ve fenni 1 na 1 nşaatı lıyan belediye dairesinde yapılacak - 1 - Mezun olduğu okul şahadetna- 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -ıartnamesi. tır. İsteklilerin vaktinde Belediyeler mesi. . na uygun olarak teklif mektuplarını Ankara Belediye Reisliğinden: 
E - Vahidi fiyat listesi huıusi ıı.art Balıkesir P. T. T. Müdürlüğün- imar heyeti fen şefliğinden iştirak ve 2 - Nüfus.cüzdanı saat 11 e kadar komisyon riyasetine 1 - Belediye su işleri müdürlüğü. 

:r d 'k 1 1 b kl"f k 3 B 1 d d d ne bir yüksek mühendis alınacaktır. 
name keşif hülasası cetveli en : sı ası a ma arı ve unu te ı me tup - e e ıye en musa dak sıhat vermiş olmaları, postada Ketikmeler 

F _ Projeler 1 - Balıkesirde inıa edilecek P. larına koymaları lazımdır. raporu. kabul edilmez. 2 - Kadroya göre aylık ücret 300 
İstekliler ihale gününe kadar Siirt~· T. binası kapalı zarf usuliylc ek- Mukavele ve §&rtnameler: Boga'Z - 4 - Poliıten musaddak iyi hal maz (5707/ 3471) 13438 liradır. Ancak istekliJerin vaziyetle • 

defterdarlık ve nafıa mUdUrlük daire· aıltmeye çıkarılmıştır. lıyan belediyesinden ve Ankarı.ıia R .. batası. . H""k" f k ..., • 1 rine göre yeni hükümler dairesinde 
lerinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı 2 - B u işin keşif bedeli 48305 lira lediyeler imar heyetinden parasız alı- 5 - 4 adet yenı çıkarılmış vesıka U Ume 0nag1 1nsaa 1 3 - İsteklilerin aşağıda yazılı '"'\ 

g
örebilirler. 3_7 kuruş ve m. uvak.kat teminatı 3623 nabilir. fotografı sikalarla su işleri müdürlüğüne milra·I 

3 
_ Eksiltme 

2
1. S. 

939 
pazartesi lıra olu~ e~sı.~tmesı 14 ağustos . 939 Teklif mektupları tayin edilen gün Kabul edilenre bildirecekleri sarih Kan Vilayeti Sarıkamıı Malmü· caatları ilan olunur. 

a t t 16 d B 1 k P den Saat 14 de kadar Bogazllyan be adrese eylülün haftasında tebligat ya du··rlu"gvun" den •• A _ Dı"ploma 

günü saat 17 de Siirt defterdarlığın - paz r es~. g.~n~ vs.~a a ~. ı esır · • da müteşekkil komisyonda yapılacak- T. T. mudurlugunde teşekkul edecek lediye reisliğine verilmelidir. Veya -P _ılır. (3415) 13451 Sarıkamış kasabasında yapılacak B) Şimdiye kadar çalıştığı yerler• 
tır. komisyonda yapılacaktır. hut posta ile gönderildiğinde bu sa- 48972 lira 96 kuruş keşif bedelli hü • den alınan vesikalar. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 3 - Bu işe ait evrak : atte belediyeye vasıl olmuş bulunma- kümet konağı inşaatı kapalı zarf U· D) Fotograflı bir istida 
yapılacaktır. A - P~ojeler. lıdır. (3399) 13423 suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye- E) Hüsnühal şahadetnamesl 

5 -- Eksiltmeye girebilmek için is- . B-: Fı~at bordro•~· mesaha cetve· Harta yaptırılacak si 940 m;Ui yılında ödenmek şartiyle (3505) 13478 
teklilerin bedeli keşfin % 7,5 olan lı, keı:ııf hula~a cetvelı • eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1736 lira 70 kuruşluk teminat mek - c - ~ennı ve hususı şartnameler. Dahiliye Vek&.letinden : Maden mühendisi ahnacak 1 - Dosyasındaki evraklar şun - Elbise yaptırılacak 
t p ve zarf usulü veçhile zarflara kon Olup ısteyenler bu evrakı 242 kuruş Yozgat kasabasının meskun ve gay- lardır: 
u IA d s·· t ·1· t ' d b bedel mukabilinde Balıkesir P. T. T ri meskun 261 hektarlık sahanın hali lktısat Vekaletinden : A M k 1 . . A k B d ması azım ır. ıır vı aye ın en u " d'" 

1 
.. •.. d 

1 
b"l" 

1 
- u ave e proıesı n ara ele iyeıinden : 

. . . hl. .k 1939 mu ur ugun en a a ı ır er. h h t l T k k·ı· B k . b ış ıçın alınmış e ıyet vesı ası 
4 1 

kl·ı "h 
1 

d azır ar asının a ımı ve bunu çevre· aşra ve mer ez teş ı atımız ıçın - E siltme şartnamesı, ayın - 1 - Otobüs idaresi müstahdemini 
• . . . d · - ate ı er, ı a e en en az se- l' 60 h k ı k k k 250 400 1' .. ı· ' d ··h malı senesıne aıt tıcaret o ası vesı - k" .. 

1 
b . b • ıyen e tar ı ısım ile 321 he - - ıra ucret ı ma en mu en - dırlık genel şartnamesi için yaptırılacak olan 200 takım yaz · 

kası ız gun eve ve u ışe enzer asgrı tara varan sahanın 1/ 4000 mikyaslı ta disleri alınacaktır. C - Fenn~ şartnamesi ve yapı iş- lık elbise ve kasketler on beş güıı 
6 ~ Ehliyet vesikası talebinde bulu 5o.OdOO liralık y~pı işini bir d~fada ba- keometrik münhanili umumi hartası- Taliplerin vesikalariyle birlikte ve· leri umumi ve fenni şartnamesi müddetle açık eksiltmeye konulmuf 

1 
'h 1 .. .. d k" şar ıklarına daır referanslarıyle Ba- nın alımı iıı.i eksiltmeye r-ıkarılmı~ - kaletimiz Maadin umum müdürlug~ü- D p . 1 t nan ar ı a e gunun en en az se ız 

1 
k . . ·- · .. ıı ıı :r - ro1e er. ur. 

gün evel istida ile vilayete müracaat ı esır valılı?ıne mur~caat ederek a- tır. ne müracaatları. (3537) 13510 E - Metraj ve hülasai keşfiye 2 - Muhammen bedeli (2000) lira· 

d kl d
. B f d lacakları ehlıyet ve tıcaret odası ve - hin maktu bedeli 6000 liradır. G - Silsı' leı" fı·yat dır. 

c ece er ır. u zaman zar ın a ve - . , • :ı 

S
·ka t 1 b" d b ı ı sıkalarını ve i<anunı muvakkat temi- Eksı"ltme 25 ag- ustos 939 cuma gu"nu" 2 D d · ı· · 3 M akk t t · t (150) l" ı a e ın e u unmıyan ar o zama- . - osya Kars Nafıa mü i.ır u · - uv a emına ıra • 

na kadar yapmış oldukları işlere dair natını. muhtevı z_arfları~ı o gün ihale· saat 15 de Yozgat belediye dairesinde günde ve Sarıkamış malmüdürlüğün - dır. 
vesaiki lef edeceklerdir. ~en bı.r ~a.at kevel~ne yanı saat 15 e ka· toplanacak eksiltme komisyonu tara- de görülebilir. 4 - Şartname ve nümunelerini göt 

7 - Teklif mektupları yukarıda ü- ~': mez ur .omısyona makbuz muka- fından yapılacaktır. • 3 - Muvakkat teminatı 3673 lira • mek isteyenlerin her gün encümen ki 
çüncu maddede yazılı saatten bir sa· ~~lı.n?e vermış olmaları lazım gelece- Muvakkat teminat 450 liradır. Motosiklet ahnacak dır. lemine ve isteklilerin de 22. 8. 939 salı 
at evetine kadar komisyon riyasetine gı ılan olunur. (3379) 13371 Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak 4 _ İsteklilerin ihale gününden as· günü saat 10,30 da belediye encüme 
getirilerek makbuz mukabilinde veri- Ele kt rı· k . 1 . tinde Belediyeler imar heyetinden iş- Elbistan Kazası Kaymakamlı· gari 8 gün evel Kars vilayetine yap . nine müracaatları. (3573) 13543 

tıgı ış er, nservıslerıyle müracaat lecektir. Postada vukua gelecek gecı'k 1 Ş e rl tirak vesikası alarak teklif mektupla- ğından : - · l bo . . 
meler kabul edilmez. rına koymaları lazımdır. Kazamız köylerinin sağlık işlerin· ederek vesika veren komisyondan a-

(3243) . 
13198 

Kırklareli Belediye Riyasetin· Şartnameler Yozgat belediyesinden de kullanılmak üzere satın alınacak lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ti-
den : ve Ankarada belediyeler imar heyetin Zündap ve yahut İndiana markalı mo taret odası vesikasını ibraz etmesi. 

Bir arazoz ahnacak 
Elazığ Belediyesinden : 

Belediyemiz için alınacak bir adet 
(Fort) markalı arazoz makinesi 18 
temmuz 1939 dan itibaren bir ay mUd 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talipler 16 maddeyi havi şartna . 
mesindeki yazılı şeraite göre ve mu· 
hammen bedeli üzerinden yüzde 7,5 
teminatı muvakkate verdikten sonra 
açık eksiltmeye iştirak edebilirler. 

İhale günü 17 Ağustos 1939 perşem 
be günü saat 15 tir. Taliplerin Elazığ 
belediyesine müracaatları ilan olu · 
nur. 13240 

Boğa alınacak 

Yozgat Vilayetinden : 
1 - Merkez ve mülhakat köyleri· 

nin sığır hayvanatının ıslahı için top· 
lanmış köy damızlıkları tahsisatından 
yerli ırkına mensup lekesiz siyah bir 
metre on santim boylu teşekkülatı be· 
deniyesi damızlığa elverişli (200) baş 
2-3 yaşlı 50 • 75 lira muhammen bedel 
li Buğa mübayaası 30 gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 - Eksiltme 16·8·939 çarşamba gü 
nü saat 14 de vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır· 

3 _ Bu hususa ait fenni ve hususi 
prtnamesi vilayet daimi encümenin-

Nafıa Vekaletinden musaddak pro- den parasız alınabilir. Teklifler tayin tosiklete talip zuhur etmediğinden i- 5 - İhalesi 16 8. 939 gününe müsa-
je mucibince Kırklareli belediyesinin edilen günde saat 14 de kadar Yozgat halenin 10-8-939 tarihine talik edildi- dif çarşamba günü saat 16 da Sarıka -
"14144" lira "90" kuruş bedeli keşifli belediye reisliğine verilmesi ve?"ahu~ ği ilan olunur. l34o7 mış malmüdürlüğünde müteşekkil ek 
alçak tevettürlü şebeke malzemesi ile posta ile bu saate kadar gönderılmesı siltme komisyonunda yapılacaktır. 
montaj 30 gün müddetle pazarlığa bı- lazımdır. (3504) 13533 11 takım elbise ahnacak 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
rakılmıştır. Demir direkler belediye- Elbistan Kazası Kaymakamlı· na uygun olarak hazırlıyacakları tek-
ce verilecektir. Talip olanların kanu- ğından : lif mektuplarını saat 15 şe kadar ko· 
ni vesaik ile ihale günü olan 22 Ağus- Kazamız sağlık korucuları için sa- misyon riyasetine vermiş olmaları, 
tos 939 salı günü saat 15 de % 7,5 mu tın alınacak beher takımı 11 lira mu • postada vuku bulan gecikmeler ka • 
vakkat teminat olan 1061 liralık mak- h k bul edilmez. (57708/ 3472) 13439 ammen ıymetli 11 takım elbiseye 
buz1ariyıe be tediye encümenine mü - Kı· ra l ık ma ha I muayyen ihale gününde talip zuhur ı• k 
racaatları ve pr~je, şartnameyi Kırk - etmediğinden ihalenin 10·8-939 tari - nşaat m Ü na aSaSI 
lareli belediyesinde ve İstanbul'da Adliye Vekaletinden : 
G 1 t d A k

. · h Yenı'ıı.ehı"rde Temyı"z mahkemesı"yle hine talik edildiği ilan olunur. 
a a a a s ıyarasıon anında yük - :ı 

sek elektrik mühendisi Hasan Halet vekalet memurlarına resmi mesai sa· 
13408 

lşıkpınardan bir lira mukabilinde a- atleri haricinde şartnamesi mucibince 
labilecekleri ilan olunur. kahve, çay, ve limonata gibi meşru • 

5684/ 3469) 13455 bat yapılıp satmak üzere binanın bod 
rum katında bir oda bir sene müddet
le ve artırma usuliyle kiraya verile· Soğuk asi alt ah nacak 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asfalt yolların tamiri için ge

rekli olan yirmi beş ton Biton, emil
siyon (Soğuk asfalt) açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3250 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 243.75 lira· 

dır. 
4 - İhalesi ağuıtoıun 17 inci per • 

şembe günü saat 10 da belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye fen itleri 
müdürlü&Undedir. İateycnler oradan 
parasız alabilirler. 

cektir. 
Artırma 16-8-939 çarşamba günü sa-

at 15 dedir. 
Bir senelik bedeli icarı 60 lira tah· 

min olunmuştur. 
Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş

tur. İsteklilerin bu işe ait şartnameyi 
görmek üzere her gün Temyiz binasın 
da levazım ve daire müdürlüğüne, ar
tırma günü 4 lira 50 kuruşluk ınuvak· 
kat teminatın yatırıldığına dair vezne 
makbuzu ile birlikte levazım ve daire 
müdürlüğü odasında müteşekkil ko • 
misyona müracaat etmeleri. 

(3475) 13442 

HükOmet konağı inıaall 
Kars Vilayeti Ardahan Kazası 

Malmüdürlüğünden : 
Ardahan kasabasında yapılacak 

49747 lira 80 kuruş keşif bedelli hü· 
kümet konağı inşaatı kapalı zarf u
suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye
si 940 mali yılında ödenmek şartiyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Dosyasındaki evraklar şun -
lardır: 

A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme şartnamesi ve bayın 

dırlık genel ıartnamesi 
C - Fenni ıartnamesi ve yapı iş· 

leri umumt ve fenni şartnamesi 
D - Projeler. 
E - Silıilei fiyat 
G - Metraj ve bülbai keıfiyc 

Çay Belediyesinden ı 

Keşif bedeli (1200) lira ve (1000) 
metre tulünde Hatay yolunun kenar
ları adi arnavut kaldırımı ve keşif 
bedeli (682) lira (17) kuruş kargir 
dört oda bir salon üç idrarlık umumi 
hala inşası açık eksiltmeye konulmuş 
tur. 

İhalesi 7. 8. 939 cuma günü saat 
14 de belediye encümeninde yapıla -
caktır. 

İlk teminat olarak kaldır~mın (90) 
lira halanın (51) lira (16) kuruş olup 
şartnameyi öğrenmek istiyenlerin be 
tediyeye müracaatları. 

2490 numaralı kanunun 2, 3 madde· 
}erinde yazılı belgeler ve bu gibi iş -
lerle iştigal ettiklerine dair vesika -
tarını ihaleden üç giln evel behem
hal encümene bildirmeleri lbımdır. 

13470 

... .. 
· Ziraat~ Vekôleti 

Elbise yaptınlacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekalet müstahdemini için kumaf' 
lan vekaletçe verilmek ve diğer bü ' 
tün malzemesi müteahhide ait olma~ 
üzere kurvaze biçimde caket yelek '/fi 
pantalon ki ceman 63 takım erkek el~ 
sesi ile 4 takım kostüm tayyör ve ~ 
adet kasket diktirileccktir. · 

Beher takım elbise ve kostüm tay ' 
yör ve kasketlerin kumaştan maadl 
diğer bütün malzeme masrafı dahil J 
mak üzere muhammen imaliye ücreti 
12 lira ve kati teminat 121 liradır. 

Pazarlığa gireceklerin evelemirô' 
bu teminatı yatırmaları lazımdır. Pi' 
zarlığa gireceklerin 7 ağustos pazat ' 
tesi günü saat 15 de komisyonda h• ' 
zır bulunmaları. Şartname vekalet lt' 
vazım müdiirlüğünden parasız olar•' 
verilir. (3510) 13481 ..../ 

Toplantıya dôvet 
Atlı Spor Kulübünden : 

Cemiyetler kanunu esasına göre 1~: 
niden tanzim edilecek Atlı spor kıılil 
bü nizamnamesini görüşmek uıe~ 
kulübün sayın asli ve fahri üyeıer1tl 
nin 5. 8. 939 cumartesi saat on bef 
Atlı spor kulübüne teşrifleri rica 011'' 
nur. (3553)- 13520 



5 - 8- 1939 

An.~Q,ta Valiliği 

Hükumet konağı tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara hükümet konağının ta
mir işi 7. 8. 939 pazartesi günü saat 
15 de hükümet binasında nafıa mü • 
dürlüğünde toplanacak nafıa komiı • 
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Keşif bedeli (14999) lira (63) 
kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminatı (1124) lira 
(98) kuruştur. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
ıııektup veya makbuzlariyle, ticaret o
dası vesikasını ve nafıa müdürlüğün • 
den alacakları fenni ehliyet vesika . 
lariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
de saat 14 de kadar teklif mektupları
nı komisyon reisligine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün nafıa müdürlüğünde göl"ebile 
cekleri. (3214) 13170 

Kiralık ev 

Milli Müdafaa V. 

Benzin ve yağlar 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için 9000 kilo 
benzin, 225 kilo vakum, 90 kilo valin, 
225 kilo B. B. ya 285 kilo gaz yağı. A· 
çık eksiltme ile satın alınacaktır. Hep
sine tahmin edilen fiyat 2600 lira ek· 
s,ltmesi 7.8.939 pazartesi günü saat 11 
df'! M. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

satın alma komisyonunda görülebilir. 
4 - Taliplerin belli gün ve saatte 

teminat ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalariyle ve bu gibi işleri yaptık
larına dair ticaret odası tezkeresiyle 
birlikte M. M. V. satın alma komis • 
yonunda bulunmalarını ilan olunur. 

(3191) 13165 

Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-Ankara Valiliğinden : 

Hususi idareye ait olup senelik i - misyonundan .: 
carı 300 liradan ibaret bulunan Çakır· 1 - Müteahıt nam ve hesabına be· 
b.r mahallesindeki 68 No.lu hane 7. her adedine tahmin edilen fiyatı (24) 
8. 939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere yirmi dört li~~ <9?) doksan kuruş olan 
açık artırmaya konulmuştur. (901) do.kuz uz bır'\.det tav~it semeri 

T 1. 1 • 3 7 5 · b · d k" · açık eksıltme suretıyle munakasaya a ıp erın 0 , nıs etın e ı temı· 

tl . 1 b' l"k .h 1 .. •. konulmuştur. na arıy e ır ı te ı a e gunu saat on th 1 • 14 - t 93 · 
beşte vilayet daimi encümenine tart • .~ :- a esı b. dagdu.s oı 9 pazartesı 

. . .. k . 
1 

• h • gunu saat on ır e ır. 
namesını gorme ısteyen erın ususı l . ( 68 . .. 
'd h kk k .. d .. lü" .. .. 3 - lk temınatı 1 3) bın altı yuz 
ı are ta a u mu ur gune muraca· k .. r d 
atlan ilan olunur. se sen uç ıra ır. . 

(
3314

) 13283 4 - Evsaf ve şartnamesı her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma ko

Duvar tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

608 lira 8 kuruş keşif bedelli ıehir 

bahçeai duvarının tamir işini 10. 8. 
939 perşembe günü saat 15 de daimi 
encümende pazarlıkla ihalesi yapıl -
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 45 lira 61 kuruş
tur. İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuzu: Ticaret odası 
vesikası ve Nafıa müdürlüğünden a . 
lacakları ehliyet vesikalariyle birlik . 
te ıözü geçen gün ve saatte daimi en· 
cümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek· 
leri. (3227) 13286 

:-.nkara V aliliiinden : 
'1 - On bir kaza husuıt idare diı • 

panserleri için muhammen bedeli 2993 
liradan ibaret 158 kalem tıbbi ecza i· 
le 15 kalem alet satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 225 liradır. 
3 - İstekliler liste ve şartnamesi • 

ni Ankara ve İstanbul Sıhat müdilr • 
lüklerine müracaatla görebilirler. 

4 - İhale 10 Aguıtoı 1939 perşem -
be günü yapılacajından isteklilerin 
aynı günde ıaat 15 de vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

{3336) 13303 

Kinin alınacak 
Ankara Valiliiinden : 

1 - Muhammen bedeli 2964 lira • 
dan ibaret 76 kilo klor maiyeti kinin 
komprimesi satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Sıhat müdürlüklerine müracaatla gö • 
rülebilir. 

3 - % 7,5 teminat bedeli 222 lira 
30 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihale günü olarak 
tayin edilen 10 Ağuıtoı 1939 perıem· 
be günü sat 15 de vilayet daimi encü-
menine gelmeleri. (3337) 13304 

Hükumet konağı 
• 
ınşası 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli (21.343) lira (33) ku • 

ruştan ibaret bulunan ve kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye çıkarılan Polatlı 
hükümet konağı inşaatı için ihale gü
nü zuhur eden taliplerin vaki teklif · 
teri layiki had görülmemiş olduğun • 
dan 12. 8. 939 cumartesi günü saat 11 
de ihalesi yapılmak üzere yeniden ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

misyonundan bedelsiz olarak alınabi
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikla ve temi
natile birlikte ihalesi gün ve saatında 
M.M.V. satın alma komisyonuna gel 
meleri. (3316) 13309 

Bornüz ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mısyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (310) kuruı olan (1060) adet 
Bornüz açık eksiltme ıuretiyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. ağuıtoı 939 pazarte· 
si günü saat on dörttedir. 

3 - İlk teminatı 246 lira 50 kurut'. 
tur. 

~~,._...,---" 

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
miıyonundan bedelıu olarak alınabi
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göıterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale gün ve 9aatinde 
M. M. V. satın alma komiıyonuna gel-
meleri. (3365) 13333 

Pejtemal ahnacak 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (15) on beş kurut olan 95000 
doksan beş bin adet mendil kapalı 
zarf uıuliyle münakasaya konulmuı· 
tur. 

2 - İhalesi 17 ağustos 939 perıem· 
be günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1069) liradır. 
4 - Evsaf ve §artnamesi her gün 

ö&leden ıonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alı • 
na bilir. Muvakkat teminat (1600) lira (75) 

kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubu veya 

makbuzu, ticaret odasının vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu ite ait ol . 
mak üzere alacakları ehliyet vesika . 
lariyle birlikte sözü geçen günde sa . 
at 10 na kadar teklif zarflarını nafıa 

komisyon reisliğine vermeleri; buna 
ait keşif ve ıartnameyi her gün nafıa 
müdürlilğünde görebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve Uçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın . 
dan bir saat evel M. V. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3368) 13340 

(3350) 13308 

Zayi - Küçük Yozgat ilk okulun -
dan 935 • 936 ders yılı aldıiım tahadet 
nameyi kaybettim. Yenisini alacafım
dan eıklıinin hükmü olmadıfı ilin o
nur 

204 numaralı Riza oğlu Hüseyin 
2914 Öztekin 

Haki çadır bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (105) yUz bet kurut olan 
(250.000) iki yüz elli bin mette hiki 
mahruti çadır bezi kapalı zarf uıu • 
liyle münakaıaya konulmuıtur. 

2 - İhaleıi 18 ağuıtoı 939 cuma 
ıUnil aut on birdedir. 

3 - İlk teminatı (14250) on dört 
bin iki yi1a elli liradır. 

ULUS 
4 - Evsaf ve prtnameıi (13) on üç 

lira 30 kurut mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle. teminat 
ve teklif mektuplarını ihale uatın • 
dan behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3369) 13341 

Yalak örtüsü al11acak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (500) beş yüz kuru§ olan (9600) 
dokuz bin altı yüz adet yatak örtilıü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 16 ağustos 939 çarıam
ba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3600) üç bin altı 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve tartnamesi (240) iki 
yüz kırk kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın • 
dan behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3370) 13342 

Temizlik malzemesi ah111<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 35 kalem 

temizlik malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 17.8.939 perıembe 
günü saat 11 de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
1597 lira 06 kuruş olup muvakkat te
minatı 119 lira 78 kuruttur .. 

4 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebi • 
lir. 

5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
2490 sayılı kanunda yazılı olan vesi
kalariyle birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilin olu -
nur. {3429) 13412 

Yastık kıhfhk bez 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metreaine tahmin edilen 
fiyatı (37) otuz yedi kuruş olan 
(130.000) yüz otuz bin metre yastık 
kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhaleıi 25 ağuıtos 939 cuma 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3607) üç bin al -
tı yüz yedi lira 50 kuruıtur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (241) iki
yüz kırk bir kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına • 
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göıterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin • 
den behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3577) 13547 

Yatak kıhfhk bez 
oh nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyat (37) otuz yedi kurut olan 560.000 
bet yüz altmış bin metre yatak kılıf -
lıgı bez kapalı zarf usuliyle münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ağustos 939 cuma 
günü saat on dörttedir. 

3 - tik teminatı (11610) on bir bin 
altı yüz on liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on Ji. 
ra 36 kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komiayonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanuoun ikinci ve üçüncü mad 
delerinl:le gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3578) 13548 

Nöbe~i mu11mbası ahı acık 

Mahkemeler 

-ıı-

Ordu hasta bakıcı hemıireler okuluna alt 
bazı izahat ve.okula kaylf ve kabul ıartları 

M. M. Vekaletinden ı 
1 - Haıtabakıcı hemıireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vekl· 

leti tarafından (Ordu baıstabakıcı bemıireler okulu) açılmıttır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 

olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanele

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün ııhht te· 
ıekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahıil müddeti Uç ıene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bet 
lira harçlık verilecek ve iaıe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira aılt nıaat
dan batlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
saman dahi iaıe. giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylill 1939 da tedrisata başhyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul prtları ıunlardır: 
a • Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b • Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa-

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir· 

mek ve evraka bağlamak lbımdır. 
c • aşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmamak 
d . Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poliıçe tev• 

ıik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e • En aa orta okul tahsilini bitirmit olmak veya bu derecede tahıil gör

düğUnil ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f . Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip bopnanlarla koca11 

ölmilt olarıl~ kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir milıbit evrak 
keza eklenecektir). 

g . Sıhbr sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen
mek suretiyle vela diğer inzibati tıebeplerle okuldan Ç1karıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi se· 
bepler dıtında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ· 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhlidname vermek 

8 ·- Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunlan Ankaradakiler M. 

M Vek.ileti ııhhat işleri daireıine, diğer vil1yet merkezlerindekiler Vali· 
liklerine. kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M Vekaleti sıhhat itleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
kamlar tarafındın kendilerine bildirilecektir. 

ı 1 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedt· 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekileti sıhhat itlerı 

dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir 
(J869) 11849 

4 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüiünden : 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iqeleri i;in aşağıda cins 

ve miktarları yazılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - 21-8-939 tarihine müsadif pazarteai günü saat 11 de Rektörlük bi· 

nasındaki komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Daha fazla izahat ve parasız ıartname almak iıtiyenlerin Enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatları. (3538) 13535 
Cinsi Miktar Fiyat Tutarı T.L. Teminat 

Reçel 
Zeytin 
Kaıar peyniri 
Beyaz peynir 

5000 
2000 
1500 
2000 

40 
35 
70 
45 

2000 
700 

1050 
900 

) 
) 
) 
) 

550 T. ~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -
~ Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ 
- -- -§ Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi § - -- -§ Merkezinden : § - -- -:S ı. - Eksiltmeye konulan it: Haydarpapda inp olunacak Verem5 
:S pavyonu bina ve tesisatının tahmini keıif bedeli (142432) lira (41) 5 
:S kuruıtur. :5 
E: 2. - Bu i1e ait prtname ve evrak ıuntardır: := 
:= A ·Eksiltme şartnamesi 5 - -= B • Mukavele projesi = - -= C • Umumi fenni ve hususi prtnameler = - -= D • Ketif cetveli = - -= E • 1 adet 1/ 500 vaziyet pllnı ve 14 adet 1/ 50 tatbikat ptını = - -:= (Cepheler ve maktalar dahil) 5 
5 lstiyenler bu prtname ve evrakı 7 lira 12 kurut bedel makabi· 5 
:= linde Ankara Kızılay Umumi Merkesinden ve latanbul'da Kısılay 5 
5 İstanbul Depoau Müdüriyetinden alabilirler. 5 - -5 3. - Eksiltme 10.8.939 t~ihli pertembe ,Unll aut 11 de tıtanbul 5 
5 Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdllriyetl nezdinde mlltetelddl 5 
5 ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. = -= 4. - Eksiltme kapalı zarf uıultl ile yapılacaktır. 5 
5 S. - Eksiltmeye girebilmek için iıteklinin 8371 lira 62 kuruı 5 -= muvakkat teminat vermesi bundan bqka qaladaki vesikaları haiz 5 -= olup eksiltme komisyonuna gaıtermesi llzımdır: 5 -= A • En az bir parçada 100.000 liralık bina lnpatını iyi ve tamam 5 -5 bitirmit oldufuna ve bu ite girebileceklerine dair Nafıa MUdilrlilk· 5 
5 lerinden alınmıt fenni ehliyet vesika11. 5 
5 B • Bu seneye ait Ticaret Odası veaikuı. 5 
5 6. - Teklif mektuplan yukarda 3. cil maddede yazılı 1aatten bir 5 
5 saat evveline kadar İstanbul'da Kınlay hanında Kızılay Depoıu 5 
5 Müdüriyetinde mliteıekkil ihale komiıyonuna getirilecek, eksilt • 5 
5 me komiıyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta i5 
5 ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı 1Ute 5 
5 kadar gelmit olmuı ve dıı zarfın milbUr mumu ile iyice kapatılmıı 5 S olmaıı lbundır. POltada olacak gecikmeler kabul edilmea. 2756 § 
'=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljj:' 

----~~~~-------------~--------~~~.__--~~~~~~ 



-!2-

YÜK VE YOLCU 
gemileri inŞası 

Münakalat Vekaletinden : 
ı - Devlet deniz yolları itletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yUk ve yolcu 
ıemiıinin inpsı İngiliz pntiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır . 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni ,eraiti ev· 
veliye ile mukavele ahkimı esasiyeai 20 ağuıtoı 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar latanbulda Devlet Denizyolları iıletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve lngilterede Londra Türk Tica
ret Atateliiinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaJarın en 
ıeç ıs Teırinievvel 939 tarihine kadar mufuaal Plin ve detay re
ıimleri ve fenni prtnameleri muhtevi nihai tekliflefini latanbulda 
Devlet Denizyolları itletme Umum Müdürlüğüne vermiı olQ:Ulları 
prtbr. 

4 - Teklifler lstanbulda Devlet Denizyolları Iıletme Umum 
MUdUrlilğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan mU,sae
aeler arasında pazarlık yapılarak it ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya tantiyeler tarafından verilecek 
ve milsakere ve temalar da yine doğrudan doğruya wantiyelerin •· 
bibi ıel&hiyet miltehuaısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim Sirketinden : 

8. 8. 1939 pazar ıünü sabah aaat 5 den 8 ze kadar 
Zarurt bir ameliyenin icrası için aile bahçesi civarı ve Hapisha

ne caddeainin bir kısmı ve Hamamönü ıemtlerinden elektrik cere-
yanının keaileceğini aayın abonelerimize il&n olunur. 2917 ' 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111111111111111111111L. - -- -- -1 Kiralık mahal i - -- -- -5 C-Lir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir 5 
- v-a -: metafede kaloriferli kirıir dört yüz metre murabbaında : - -5 im kat üzerinde her türlü te,kilita müsait banka ıigorta E 
i ıinema kıraathane ve mükemmel bilardo aalonu bunlara : -i mümasil müeıseaatı aaireye elveritli mahal kiralıktır. lıti- : 
S yenlerin İstanbul Paıta salonunda Bay Durau Aliye müra- § 
5 caatlan. 2798 i -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11r' 

Mutlaka kuı tüyü kullanınız 

A 

5034 

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

Tahmil ve tahliye işleri 
Toprn -.11er1 Ofisi Pollftı ıjansındın : 
Ajansımıza ait tahmil ve tahliye itlerine talip zuhur et

meditinden mukaYele projemizde tidilit yapılmıt ve ye
niden ihaleıi 25-8-939 ıününe tilik edilmiıtir. 

Taliplerin tidil edilen projemizi görmek üzere Ankara, 
Eakitehir ve Polatlı toprak mahıulleri ofiıine müracaatla-
n ilin olunur. 2918 

Güzel 

olmak 
• • 
ıçın 

Her te1den evvel ıılı
hatli ve parlak bir te
ne, lekeıiz ve düzıün 

M 
bir cilde malik olmak 
lizımdır. 

~EY KREM PERTEV 
Sizin de cildinizi ıü· 
zelle,tirir, pddelerini 
bealiyerek canlandmr. 

40 aenelik bir tecrübe mabıulil olan KREM PERTEV tertip ve f;! 
yapılıt tarsındaki incelik dolayııiyle, tenin fazla yailanmaaı- i 

: na mlni oı.-. Yap• olarak huıuıt tUp ve vuolarda satılır. 

FLiT 

ucus 

Sil!J!51Z 
ıinekJPri t 

FLiT 
' ILB . 
/JlDIJRU/IUZ 

daima ÖlDl./RUR 
, 
• 

u.-ı ...... J ....... . 
lltuHI, Oııl•tt v., .... Hu 1 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -
~ Türk Koo11erallfclllk cemiyeti ~ - -- -- -5 Yıllık Konsreaini :E - -- -- -5 5 Ağustos Cumartesi günü Ankırı Halketlnde 5 - -- -5 Saat 17 de yapacaktır 5 - -

5-B. 1939 

Muvaffakiyetle ımıf seçen çamklanmza ne hediye ala-
71111 diye düıünmeyiniz: 

• 

HAKiKi BAUER MARKA KOÇUK MOTOSiKLET
LER, KIZ VE ERKEK BiSiKLETLERi çocuklanmza ııh
hi nezih faideli bir eğlence temin ederler. 

Veresiye satış yeri 
KOÇ TiCARET TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Uluı Meydanı 2809 

§ Mukayyet izalarla Cemiyetin tabii iza addettifi bütün § 
5 kooperatif tirketleri ortaklarının, öğretmenlerin ve koope- 5 ------------------------
5 ratifçililde alakadar olanların toplantıya gelmeleri rica o- = 
- 1un -= ur. 2891 = 
'=iiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Talebe kayt ve kabulü 
Maarif Vekilliğinde : 

. Ankara~c!a ~ M.elek Öğretmen Okulunun hiç.ki • dikit. moda, 
çıçek, ev ıdare.sı. y...,. .,,_ .. --•--... · -- .. · ·• · - -
ıubelerine, km enatitüıü mnanlanndan yirmi iki yqrm ıeçme
mit olanlar arasında ye kız enıtitüleri bulunan merkezlerde ya
pılacak bir müsabaka ıınavı neticeıind'e parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatııız talebe alınacaktır. 
Müıabaka ıınavına kabul edil•kl•rin mezun olcluldan kız 

enstitülerince namzet ıöıterilmeleri ıerekli oldujundan, i.teklile
rin en çok 10.Vlll.1939 perıembe ıünü a:kf&IDına kadar mezun 
olduklan kız enstitülerine bir dilekçe ile mürac:aatlan ve hanıi 
ihtiaaa tubeai için ve hanıi merkezde ımava ıirmek iıtdiklerini 
turih etmeleri. (3589) 13557 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GO. · z Hastalıkları 
11nıf mütehaııııı 

İıtanbul Hı1darpap haatınesi 11bık 
ıoz muteha11111 ve Gülhane haıtanesi 
ubık ıöz baı muavini. Muayene: il· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye ııraaı 
Tılaa Ap. kat: 1 2832 

Ti: 3592. 

DAKTiLO KURSU 
61 iNCi DEVRE 

sine Ağustos ilk haftuında bat
lıyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) 
ayda diploma verilir. 
Belediye ııruında Hanef apart. 
kat 1 No. 4 Telefon: 3714 2780 

Zayi tasdikname - Kırıehir Dinek 
balı Yeıilova ilk okulundan aldığım 

tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a
lacağım ilin olunur. 

2905 Ramazan Gökçe 

Yeni Eczane üstünde 

Tahlilat Laboratuar1 
Kınacı Han paaajı No. 1 Tel. 1725 

idrar, kan, balgam, ıaita 
Ye bütün 

Kimya ve Bakteriyoloji 
a'1alizleri 

U L U S - 20. inci 111. - No: 64U 

lmtiyu Sahibi 
lakender Amm 

Umumi Neıriyab idare Eden 
Yuı !ıleri Müdürü 

Mümtu Faik FENlK 

ULUS Buımevi ANKARA 

Kayıtların yenilenmesi 
Ankara Ticaret Lisesi Direktörlüiüne ı 

Eıki öğrencilerimizin kayitlerinin yenilenmeıi 7 Ağuatoa 1939 
gününden 19 Ajuıtoı 1939 ıününe kadar yapılacaktır. Oğrenci
lerin muhakkak velileriyle beraber tayin edilen aünlerde saat 
9 • 12 araıında Direktörlüie bat vurmalan aksi takdirde kayıtla-
rmın ıilineceği ilin olunur. 13528 

,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.lllllllllllll&. 
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- a s PETROL NiZAM § - -- -: Kepekleri ve saç dökülmeıini tedavi eden tesiri : - -: mücerrep bir iliçbr. : 
§ Her eczanede arayımz. Yapddıiı yer § 
;11.4111 NIZAME1TIN DiLER TAKSIM Eczanesi 50141111111F 

TARSUS AMERİCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Derıler 26 Eyl6lde bqlar. 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca taıdik edilmittlr. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret deraleri vardır. 

Yatılı ücret 250 lira, ıündüzlü ücret 60 liradır. 
Kayıt muameleai yapılmaktadır. 5028 

Lokanta ve Gazinoların 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulitımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK Ye BIÇAK takımlanm almayınız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile 
Avrupanmkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara ıabı merkezi: Niyazi Kınmman ve Ortaiı Anafar-
talar caddeıi. No. 93 Tel. 1973 2858 

DOGU 
Biçki ve dikiş yurdu 

En aon metodla tedris yapan 
ün alan ve teveccüh kazanan Ha
cı Bayramdaki DOCiU Biçki 
Yurdu talebe kaydına batlamıt
tır. Müracaat edenlere azam! ko
laylık göıterilmektedir. 

YENi 
BU GECE 

SiNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

Çigan melodisi 
Yurt direktörlüğü. 2863 

Kı4ın oyunları 
Vircinia Burce - Loretta Younı 

u11111111111ıı1111111111111111111111111111 11111••• 

GUndtlz iki film 

1 - PARIS ÇIÇECI 
2 - KADIN OYUNLARI 

Seanslar: 
14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

BU GUN BU GECE 

!ki büyük film 

1 • Ölüm Dönemeci 

2 • Demir Kaya 
Seanslar: 

14,30 • 16.30 • lS.30 • Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz matineler 

Rode Sandor 
11111111111111111111 ... 11111111111111111111111111111 

Gündüz iki film 
1 - ÇIGAN MELODiSi 
2 - DOŞKON KADINLAR 

Seanslar: 
14 • 16 • 18 - Gece 20,30 da 

10 ve 12 de ucuz matinede iki film 
1 - Kızlar Pansiyonu 
2 - Balalayka 

BU GECE Ankarafalaı yanında Açık Hava Sinemumda BEBEKLER PERiSi 
CEBEC ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 


