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ADIMIZ ANDIMl'ZDlla 

Muhtelif mekteplerden mezun 
olanlar askerliklerini nasıl yapa
caklar? Bu husustaki tafsil atı 
6 mcı sayfamızda bulacaksınız. 

t dar e 

Milli _...ef'imiz Bolu'ya şeref verdiler 
Cümhurreisimiz bir yurt seyahatine çıktılar 

tazim lezahürlerile karsJlandı 
- o . . - . -. 

Milli Şef'imiz giderken geçtikleri yerlerde 
·halkın ihtiyaçlariyle alakadar oldular 

iklim 
ve bina 

-, 
F. R. ATAY 

Ankara' da büyük devlet bina
larından birınin projeleri hazır
lanmakta idi. Mimarın, ön cep
heyi boyda·nboya koridora has
rettiğini ve çalışma bürolarını av
lu üstüne aldığını gören mesul 
makam, bu tertibi kabulde tered
düt etti. Mimara: "- Herkesin 
tenkidine uğrıyacaksmız !,, dedi. 
Mimar cevap verdi: "- Fakat 
bu cephe yazın mütemadiyen gÜ· 
net görür. Kıtın iae mütemadi-

İSTANBUL'DA VE İZMİR'DE 
• 

yen rüz ar altındadır. Bi!layı , __ ___ 
nızı rahat çalıştırmak değil mi
dir?,, 

Uell..c 1 "9;1;. 1-te~p 
Bir diğer büyük yapımızdaki 

bürolar, §İmdi, sabahtan akşama 
kadar güneş altrnda yanan bir 
cephe üstüne konmuştur. Sakat 
ve yanlıt bir fikre daha işaret e
delim: tip • bina! Maaşlı bir mi-
mara, farzedelim, bir mektep, 
bir kaza, yahut vilayet hükümet 
konağı projesini yaptıracaksı
nız. Ve çiçek saksısını şuraya bu
raya koyar gibi, bu tip - binayı 
memleketin neresinde mektep, 
yahut hükümet konağına ihtiyaç 
varsa, götürüp konduracaksınız. 
İstanbul' da böyle bir tip • mek
tep binası, yokuşa, inişe, düze 
uydunılmuş ve nihayet Küçüksu 
kasrının ta karşısına, yanlaması
na Boğaziçi kenarına oturtul
muştur. 

En basit, iptidai denecek ka
dar basit iki fikirden nasıl gaflet 
edilmekte olduğuna akıl erdire
miyoruz. Biri, iklimle ve cihetler· 
le bina arasındaki sıkı münase
bettir. Memleketimiz müteaddit 
iklim tesirleri arzeder. Şarki 
Trakya ile Kafkas ve Mezopo
tamya hudutları, şimal cenup ve 
garp sahilleri arasında çok ya
ğışlı Avrupa iklimi, yazın kurak 
kışın yağışlı, y~hut yazın son de-
rece sıcak, kışın pek soğuk Ege 
ve step iklimleri, kışın soğuğu 
vasati - 9 yaylalarla yaz sıcağı 
vasati + 33 ovalar, hemen ne İs
terseniz bulursunuz. Bu iklimle
re göre türk binasının bütün mal. 
zemesinde ve tertiplerinde husu
si intibak şartları lazımdır. Aynı 
pencereyi Erzurum'da, Diyarba~ 
kır' da, Mersin ve Edirne' de nasıl 
kullanabiliriz? Bir gün kıymetli 
Avrupa şehircilerinden biri ker
piç Sincan köyü evlerine baka
rak: "-işte modern evler!,, de
mişti. Eğleniyor zannettim. izah 
etti: "-Bakınız, hiç tenasüp gö
rüyor musunuz? Cephenin biri 
tamamen kapalıdır. Birinde yal
nız ufak tek bir pencere var. Di
ğer iki cephe ise pencerelerle do
namnıştır. Bu tertip bu iklimde 
binlerce senelik bir tecrübenin 
eseridir. Yazın sıcağa kartı ken
dini korur; kışın ucuz surette ısı-

( Sonu 3 üncü sayfada) 

gemilerini ziyaret etti 
İngiliz gemilerinin gelmesi samimi 

dostluk tezahürlerine vesile oldu 
İzmir, 5 a.a. - Malaya süvarisi Albay Tower bu akşam 20.30 

da zırhlıda bir ziyafet vermiştir. Ziyafette vali, müstahkem mev· 
ki komutanı, belediye reisi, vilayet idare heyeti azası, ingiliz ge
neral konsolosu refikalariyle birlikte hazır bulunmuşlardır. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

lnl!iliz l(emisi süvarisi Atatürk'ün heykeli önünde 

Takas ahenkle işlerinin işlemesi 
. . 
ıçın 

Milli bankalarımız tarafından 
500.000 lira sermayeli 

Takas limtet şirketi kuruldu 
. 

Şirket dünden itibaren lstanbul Ziraat 
Bankasındaki dairede faaliyete başladı 
Memleketimizin gerek ticaret anlaşmalariyle bağlı bulunduğu 

memleketler ve gerek anlaşmalar ile bağlı olmadığı memleketler
le ticari mübadelelerinde mühim bir mevki tuta'n takas muame~ 
lelerinin ahenkli bir tarzda cereyanını temin maksadına matuf 
bir kararname dün resmi gazetede intişar etmiştir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Londra'ya dönecek olan ingiliz mu
rahhası ve İngiliz hariciyesi orta Av~ 

rupa dairesi şefi Strang 

Moskova'da 

Müzakere 
çok ilerledi 
Askeri heyetler dün 

hareket ettiler 
Strang1 ta geri dönüyor 

Maarif Vekilimiz Hasan - Ali Yücel'in 
Maarif işlerimize dair beyanatı 

lstanbul, 5 (Telefonla) - Maarif Vekili Hasan· Ali Yücel dün 
gazetecilere aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"Maarif' ŞQraaı irfan hayatımıza r

hizmet etmek mesuliyetini üzerine 1 
almış bir insan için istişare vazifesi- Orgeneral Asım 
ni büyük muvaf fakiyetle yapmıştır. • 

Ünıversitelerimizin yüksek ilim şah· Gündüz lstanbul1da 
siyetleri ile ilk öğretimin mütevazı 
mümessilleri aynı alaka ile maarif İstanbul, 5 (Telefonla) - Genel
meselelerine zihin vermiş ve konuş- kurmay ikinci reisi Orgeneral Asıın 
muşlardır. Gündüz Ankara'dan şehrimize gel -

Maarif Şurası bu bakımdan müşte- miştir. General Asım Gündüzü İstan
rek mesleki vicdanın en güzel bir te- bul komutanı korgeneral Halis Bı -
zahür neticesi oldu. Öyle zannediyo- yıktay karşılamıştır. General Asım 
rum ki memleketimizin sınırlarından Gündüz bir kaç güne kadar Trakya· 
gelmiş olanlarla merkezlerde vazifesi ya giderek yakında başlıyacak olan 
bulunanlar hiç bir ilmi rütbe farkı büyük manevraların tanzimi işile meJ 
gözetmeksizin biribirleriyle bağdaş - gul olacaktır. 
mı şiardır. ---

Şuranın tam hüriyet havası bu de- B k I 
mokratik manzaranın gıdası oldu. şu.. aşve ô et Müsteşara 

gidiyor 
ranın verimli olmasında en büyük a. 
mil, nazari mantıkla değil iş yapma 
mantıkı ile hareket etmesidir. 

Köy okullarının be§ sınıla 
çıkanlmcuı 

Alınan neticelerden birincisi üç sı
(Sonu 7. inci sayfada) 

Avrupa'ya 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Ba}veka

let müsteşarı Vehbi Demirel şehrimi
ze gelmiş, vali tarafından karşı lan • 
mıştır. B. Vehbi Demirel tedavi için 
Avrupaya hareket etmiştir. 

Londra, 5 a.a. - İngiliz - Fransız ~ --------------------------
Sovyet görüşmelerini idare etmek ü
zere Moskovaya gitmiş olan hariciye 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Dahiliye Vekilimizin 
İstanbul1da tetkikleri 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Dahili • 

ye vekilimiz B. Faik Öztrak bugün 
Vali Dr. Lutfi Kırdarla birlikte elek
trik idaresine gitti, orada kendisine 
ayrılan hususi dairesinde meşgul ol -
du. B. Faik Öztrak, bu arada tramvay 
elektrik ve tünel idarelerinin vaziyet~ 
leri hakkında izahat aldı. 

J.,,u~ 
~ 
6~~': 
Mümtaz Faik Fenik 

Bugün 6. cı savfamızda 

Sefirlerimiz arasında 
yapılan yeni tôyinler 

Brüluel elçiliğine 
tayin edilen 

B. Nebil Batu 

Pe§te elçiliğine 
tayin edilen B. 

Ruten Eırel Ü naydın 

Tokyo büyük elçili. 
ğine tayin edilen 

B. Ferit Tek 
Var,ova büyük elçimiz BB. Ferit Tek Tokyo büyük elçiliğine, Ti

ran elçisi Hulusi Fuat Tugay Madrit orta elçiliğine, Hariciye Vekale· 
ti umumi katiplik birinci muavini N ehil Batu Brüksel orta elçiliğine, 
Tokyo büyük elçimiz Husrev Gerede Berlin büyük elçiliğine, Atina 
orta elçimiz Ruşen Eıref Onaydın Peıte orta elçiliğine, Hariciye Ve
kaleti protokol dairesi reisi Şevket Fuat Keçeci Norveç hükümeti nez· 
dinde hükümetimizi temsil etmek üzere Kopenhag orta elçiliğine ta· 
yin edilmiıler ve Stokholm orta elçiliğine tayin olunan Agah Aksel'in 
hükümetimizi Finlandiya hükümeti nezdinde de tem&il eylemeai ka· 
rarlatmıttır. 
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Zirai kalkınma yolunda 

Hükumet • 
zırai kredi 

faizlerinin 

indirilmesine karar verdi 
1 

Zirai kalkınma hiç şüphesiz, tUrk ı kısmını yavaş yavaş kendi kontrolu 
müstahsılının verımli istıhsal yapa- altına almaktadır. 
bılmesi için lazım gelen esasların ve 
~ rtların tahakkuku ile başlar. Ziraat 
b. Ji, diğer istıhsal şubelerine nazaran 
çok kanşık bir takım ekonomik amil
lerin tesiri altında bulunan ve bünye
si fevkalade hususiyetler arzeden ge
nış ve dağınık bir ıstihsal §Ubesinde, 
bu istihsalin verimli olmasını tell)in 
etmek, aynı zamanda bir çok mesele
lerin birden hallini istiyen mUhim bir 
dava teşkil eder. 

Bu bitkımdan atılmış en mühim a
dımlardan biri olmak üısere, 1929 da 
neşredilmiş olan 1470 sayılı ziraf kre
di kooperatifleri kanununa göre ku -
rulmuş olan zirai kredi kooperatifle
rini zikredebiliriz. 

Osmanlı lmparatorluğıi devrinde 
böyle bir dava yoktu; çünkü l ~vlet 
mekanizması, bütün kuvvetleriniıı da· 
yandığı geniş türk müstahsilinin ma
işet hayatiyle alakadar değildi; uzun 
asırlar türk köylüsü, dertlerine kendi 
kendine şifa atamıya mahkfun kaldı. 
Bu halin doğurduğu neticeler malUm
dur: Guya ziraat memleketi olan Tür
kiye, ıehirlerinin ekmek ihtiyacını 
bile ecnebi memleketlerden getirdiği 
buğdaya ve una bağlamış: tabiat ver
gisi olan bir kaç kalem ihraç madde • 
sini de alıcı piyasaların mikdar ve 
keyfiyet bakımından taleplerine uy • 
duramamış, bunlarda bile yeni rakip 
memleketlerin kendisini fersah fer • 
sah geçmesine göz yummak mecburi
yetinde kalmış ve nihayet. ana vata • 
nın bir çok mıntakalarında parça par
ça ve biribirine kapalı, hususi tabiri 
ile "zati iktısat'' lar kurulmasına 

mani olamamıştı. 

Zirai kredi kooperatifleri, 1935 e 
kadar 67 bin müstahsile kredi tevzi 
ediyordu. Bu suretle müstahsillere a
çılan kredilerin azami haddi bir sene 
içinde 18 milyon liraya baliğ id~. Kre· 
di kooperatifleri tatbikatının ilk saf· 
hasın~şkil eden bu devrede müstah· 
illere verilen kredinin ucuzluğu an

cak murabaha kredisi ile:. mukayese e
dildiği takdirde tebarüz edebilir. 

Kredi kooperatiflerinin ikinci in • 
kişaf safhasını teşkil eden 1935 tarih· 
li tarim kredi kooperatifleri kanunu 
tatbikatı, bu yol da mühim bir hız 

teşkil etmiştir. Filhakika 1939 yılın
da tarım kredi kooperatifleri ortak 
adedi 120 bini geçmiştir. Aynı suretle 
bu mikdar müstahsilin finansmanı i
çin Ziraat Bankasının iştiraki de 8 
milyon liradan 17 milyon liraya çık • 
mıştır. 

Cümhuriyet, bu kadarını da yal -
nız ve yalnız türk köylüsünün hayat 
mukavemetine borçlu olduğumuz bu 
vaziyetle karşılaştı. Biribirini takip 
eden cümhuriyet hükümetleri, son • 
suz bir enerji ile, bu vaziyetin baştan 
başa ıslahı için mütemadi tedbirler 
almıya koyuldu. 

Bu tedbirler silsilesi uzundur; kı· 
ıaca ifade edebiliriz ki son on beş 

yılda alınan her tedbir, dünyanın ge· 
çirdiği sarsıntılı ve buhranlı prtlar 
ortasında toprak üzerinde çahşan 
büyük kütlenin hayatına daima bir 
az daha fazla nizam ve intizam, biraz 
daha fazla refah ve genişlik getirmiş 
bulunmaktadır. 

Ticaret Vekilimizin gazetecilere 
beyanatı ve Anadolu Ajansı bu yol • 
da yeni bir tedbirden daha memleket 
efkarı umumiyesini haberdar etti: 
hilkümet, zirai kredi hakkında yeni 
ve esaslı bazı kararlar almıştır. 

Bu haberin ifade cttiğı mana, köy
lümüzUn hangi şartlar içinde çalıştı. • 
tını yakından bilenlerce çok sarıh 
bir ıurette anlaşılır. 

Filhakika zirai kredi yukarda bah· 
ıettiğimiz verimli istihsal üzerin?e 
müessir olan amillerin başında gehr. 
Bu sebebe binaendir ki tamamen ta • 
bii müessirata bağlı bulunan zirai is
tihsalde kredi fiatı pek fazla ebemi • 
yet arzeyler. Eğet kredi, istihsal va· 
ziyet ve mikdarına göre ağır bulun • 
makta ise bunun fena avakibi gözük
mekte gecikmez. Vakıa defteri, mu -
hasebesi ve billinçosu olmıyan kilçük 
ziraatte bu hal senesi içinde anlaşıl
maz; ancak biribirini takip eden bir
kaç sene sonunda istikrazı yapan mUs 
tahsil bir daha altından kalkamıyacağı 
bir borç yükünün ıstırabını hissetmi
ye başlar ve )}.er yeni borçlanma müs
tahsilin faaliyetindeki zinde verim 
kuvetlerini yavaş yavaş kemirir. Bu 
vaziyete bir defa düşmüş olan müs -
tahsilin ziraat hayatında sık sık tesa
düf edilen fena mahsul veya fena fiat 
yıllarına karşı mukavemeti d.e kalm~
mıt demektir; bu tarzda tahrıpkar bır 
unıur da araya karıştımı, artık mUı • 
tahsil için kurtuluş yolu bulmak 
muhal bir şekle girer. 1935 yılında 
neırolunan 2814 sayılı Z~raat ~~nkas~ 
zirat alacaklarının taksıtlendırılmesı 
kanunu, işte bu yolda veri"_llili.ğini 
tamamen kaybetmekte olan çıftçıle -
rimizin imdadına yetişmiye çalışmış· 
tır: hiç şüphesiz ki bu gibi müıtah • 
ıillerin bUyük bir ekseriyeti, eski ha
tllarının tamiri için mütemadiyen 
müracaat ettikleri murabahacı faizle -
rinin kahrına uğramışlardı. 

Tarım kredi kooperatifleri faiz 
hadleri hususunda da selefleri olan 
Zirai Kı:edi Kooperatiflerinden fazla 
müstahsil lehine bir hareket vücude 
getirmişlerdir: filhakika zirai kredi 
kooperatiflerinde faiz, komisyon ile 
beraber başlangıçta 3 12 ve daha 
sonraları % 9 olarak hesap ediliyor 
ve ancak fai:ıin tahsili ve kredilerin 
tatbik şekli bakımından hakiki had 
bu rakamların fevkinde bulunuyor • 
du. Tarım kredi kooperatifleri, faiz 
hadlerini normal şekillere irca için 
daha elverişli bir makine olmuştur. 

1938 yılında neşrolunan 3399 sayılı 
kanun, umuıni fai z haddini % 8,5 a 
indirmiştir. Kredi kooperatifleri de 
bu hükmün tatbikatına dahil oldular. 

İşte hükümetin yeni kararı, zıraı 
kredi mevzuunda kısa ve umumt bir 
surette tcmaa ettiğimiz ıartların . ve 
vakıaların yeni bir nizam altına alın
masını temin edecektir. 

Hükümetin kararı hakkında veri· 
len malUmatı, ehemiyetine binaen ay· 
nen tekrar etmeyi faydalı ~ulmakta • 
yız: • 

"Ticaret Veklleti tarafından zlraı kre· 
"dilerin açılmasındaki formaliteleri .azalt· 
"mak, krediyi genişletmek ve m~mkUn 
"oldu~u kadar ucuzlatm~k mak~~ıle ya
•• pılmakta olan tetkiklerın kredı~ı ucu;ı;. • 
"latmıya taalluk eden kısmı netıcelenm.~ş 
"ve bir karar bağlanmıştır. Bu karara go· 
"re Ziraat Bankasının, Kredi ve Satıt 
"K~operatiflerine ckı;erisi c-v 7,5 fai;ıle ac;
" makta olduğu kısa vadeli kre<lilerdcn is
"tihsale taalluk eden ve t~kriben 12 !1111 : 
"yon liraya bllii olan mıkdarın faızlerı 
"% S.25 haddine indirildiği gibi; Banka • 
"nın müstahsile doı:rudan doğruya açu~ı 
"ve videleri beş &eneye kadar yükselen 
.. orta vadeli kredilerle vadeleri beş ıcne
.. den fazla olan uzun vi.tleli kredilerin fa. 
"izi de c<" 8.5 dan % 6 ya tenı:il edilmiş 
"bulunmaktadır. 

" Bu kararın memleketimizin zirai is • 
"tihsal hayatında son derece mlıhim tesiri 
"olacaktır .• Bir taraftan koopcratifl~r ik· 
"tisaden takviye edilmi' ve kooperatıf ha
" reket ve faaliyeti mlıstahsil nazarında 
"daha cazip kılınmıı olacaktı; diğer taraf
" tan Ziraat Bankasınca resen mıistahsile 
ll açılacak orta vadeli kredilerle, zürraın 
"ıiral aletler, her tUr!U iı ve c;ift hayvan
" l:ırı tedariki gibi işletmenin canlı ve 
"cansız demirbaşını teşkil eyliyen vasıta
" !arla teçhizine daha fazla i.mkiin \tul.una
" cak ve uzun viideli kredılerle. Zıı_-aat 
"Vekfiletinin zirai iıl&hat proııramıyle 
"lhenkli surette memleketin mun:ısip yer
" !erinde meyvalıklar yetiştirmek maksa • 
"diyle başlamış olduğu teşebbüsat ve fa-

~oyadı 

Bizde bütlln medeni ve ileri ham
leler yukarıdan gelmiştir. Soyadı 
kanunu da bunların arasındadır. 

Birkaç yıl öncesine kadar şahsiyet-
• siz fertlerden mürekkep bir cemi· 
yettik. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli; 
on binlerce Ahmet, on binlerce 
Mehmet, Ali ve VeW ... 

Şahsiyete hiç kıymet vermiyen, 
falan vatandaşı diğerinden temyize 
lüzum görmiyen geri bir devrin 
sakim itiyat/arından biri. 

Soyadı kanunu, bize, belki arzu
muza rağmen, ı"sim ve şahsiyet ver
di. Bundan nıilte§ekkir olmalı ve 
bu nimetten istifadeye bakmalı de
ğil miydik. 

Beden Terbiyesi 

isli~are heyetinde 
Beden Terbiyesi genel direktörlü

ğü merkez istişare heyeti dün öğle -
den evel genel dikrektör tümgeneral 
Cemil Tanerin reisliğinde son toplan 
tısını yapmı§tır. 

Bu toplantıda, teşkilat kanunu pro 
jesi ile 6 senelik umumt program, ce· 
miyetler kanununa müstakil iki fıkra 
eklenmesi hakkında kanun projesi, 
bazı spor malzemesinin gümrilksüz 
olarak memlekete ithali hakkındaki 
kanun projesi ve milli olimpiyat ko • 
mitesi nızamname projesi müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

lıtanbul Bölgeıi bütçeıi 

Beden terbiyesi genel direktörlU· 
ğünden: · 

Beden terbiyesi İstanbul gölgeıi 
bütçesinin reddedildiği hakkında bir 
İstanbul gazetesinde çıkan haberin as 
lı yoktur, 

İngiliz şantiyelerine 

ısmarlanacak vapurlar 
Münakalat Vekaleti, evelce yazdı -

ğımız gibi İngiliz ~antiyelerine ıipa • 
riş edilecek vapurlar için bir münaka
sa açmı§tır. Sipariş edilecek vapurla
rın yedi adedi takriben 1800 ve dört 
adedi de takriben 4800 tonluk olacak
tı;. Vapurlar, en müsait teklif yapan 
ılıüesseseler arasında Devlet deniz yol 
lan i~letme umum müdürlüğü tarafın 
elan pazarlıkla ihale edilecektir. 

" aliyeti de esaslı surette takviye edilmiş 
" olacaktır. 

" Zira[ kredilerin ucuzlatılmasına dair 
"olan bu kararın tatbik ıekli üzerinde de 
"bazı tertibat, aynı zamandı, alınacaktır: 
"kredilerin bchemahal iıtlhsalde 11rfolurr 
" m•larının temini ve ken.dllerine kredi 
"açılacak ıahııları kredinin toptan veril
" mlyerek peyderpey ve lıtihul iı;ln sar • 
" folundukra tevzii ve bu cihetin krediyi 
"açan· merciler tarafından 11kı bir ıuret
" te kontrol edilme&!; zlrat kredinin her 
"nevine tatbik edilmekte olan uıul ve me· 
"rasimin mümkiln olduğu kadar buitleı· 
'' tirilmesi: Ziraat Bankuının mali meni· 
"bil nazarı dikkate alınarak açılacak 
"krediler için azami hldler tayini bu me • 
"y~nda zikrolunabilir. 

" Cilmhuriyet Merkez Bınkaslyle mUta
" bık kılınarak~ ayrıca alman bir karar ile, 
" zirai ıenetlerin reeıkont muamelelerine 
"ba1ıanılma11 da, bilha11a Kooperatifle • 
" t'ln lnklıafmı, .. 7anı ihmal olmıyacak 
"surette takviye eyllyecekılr. " 

Bu ifadeye ntır11rtın Zmau ,..._._. 
!arın §ilmulil çok genittir. Filhakika 
hu kararlar araıında bir taraftan zirat 
kredinin kısa, orta ve uzun vldeli 
muhtelif cinıleri hakkında muhtelif 
hUkUmler görülmekte ve her bir kre· 
di cinsi için ayrı bir maksat takip e • 
dilmektedir. Bunlar arasında kısa 
vadeli kredi cihazı olan kooperatif -
ler hususi bir mevki i§fal etmekte, 
orta vadeli "donatma kredlleri,, ne 
kuvet verilmekte ve timdiye kadar 
ihmal edilmig bulunan uzun vadeli 
kredilere çok §&yanı dikkat bir mev· 
zuda başlanılacağı öğrenilmektedir. 

Bütün bu hareketler arasında bil· 
hassa faiz harllerinin mUhim bir mik
tarda indirilmesi esas teşkil etmekte
dir. 

A ılacak kredilerin işlemesinde 
husui bir takım kayıtlara ve bilhas -
sa bu kredilerin mutlaka istihsalde 
kullanılması hedefine büyük ehemi -
yet verilmektedir. Aynı suretle kre -
di formalitelerinin basitleştirileceği 
tebarüz ettirilmektedir. 

Zirai kredi mevzuunda alınan bu 
tedbirlerin her .biri ayrı ayrı mühim 
neticeler tevlid edecek mahiyettedir. 

Her biri hakkındaki düı;üncelerimizi 

ikinci bir yazı ile ifade etmiye çalı -
şacağ~z. ••• 

bası yüzünden yanlış anlamalara 
mahal kalmasın diye mevzuubahis 
Burhan'ın kendisi olmadıj;ını tav· 
zihe mecbur kalmış. Bu binlerce 
misalden biridir. 

Ziraat Bankası mahdut sermayesi 
ite türk ziraat hayatının bütün kredi 
ihtiyaçlarını karşılamak kudretinden 
uzun zaman mahrum kalmıştır. Filha
kika milli gelir içinde 500 milyon ol
mak üzere t41hmin edilen ziraat his -
ıesinin hiç olmazsa üçte birinin tica· 
ri bir vasıf kazandığı ve iç ve dış pi
yasalarda sat:tığa çıka~ mahsuller 
kıymeti oldugu nazarı dıkkate ahnır
ıa bunun büyük bir kısmının finans -
manı için icabeden sermaye hakkında 
bir fikir edinilmiş olur. Bugün aer • 
mayeai 30 milyon liradan 100 milyo • 
na iblağ edilmiş olan ve tedricen ö -
denmekte bulunan Ziraat Bankası, 

Fakat hfıla gazetelerimizi karış
tırın, isimler gene Ahmet, Mehmet, 
Ali, Veli diye çıkıyor. Kendilerin
den bahsettiğimiz vatandaşları a
nonimlikten kurtarmayı adet§ bir 
külfet sayıyoruz. 

Pazarlıksız satış kanunu da ileri 
bir medeni hamleydi. Esnafın, hal
kın bu kanunun yürümesine mani 
olmakta.gösterdiği ısrar yüzünden 
kanunun beklenilen neticeyi verme·. 
diği söyleniyor. Soyadı hususunda 
da ortaya konulmuş olan gazel ese
ri, kayıtsızlığımızla tahrip etmiye
lim. Vatandaşa hürmet nasıl şartsa, 
onıın adına da lıijrmet etmesini öğ-

. rene/im. 

••• 

vcut kredi ihtiyacının mühim bir 

Meseli geçen gün bir g~zetemiz 
bir kırı koca arasındaki davadan 
bahsederken Burhan'la Meliha a
rasındaki boşanma davası diye yaz. 
mış. Karısının adı Meliha olan Bur
han adındaki bir okuyucu isim ilti-

ffapiıanede kalpazanlık 

Şimdiye kadar zabıta tarihi 
muhakkak ki bu kadar cüretkar 
bir teıebbüs daha kaydetmemiı· 

Su tedavisinde ucuzluk ... 
Yalova kaplıcalarında tatbik e

dilen tenzilatlı tarifeye ait rakam· 
ları belki okumamışsınızdır: artık, 
su tedavisini lüks madde fiyatından 

Açık hava, güneş, su, hareket! 

çıkarıyoruz: Yalova kaplıcalarında 
tedavi, kut audiyle banyo kadar a • 
ğır bi külfetti. · 

Bravo sıhat Vekaletine ..• Şu Ya· 
lova kaplıcalarının, bir tedavi, saj· 
hk, sıhat kaynağı olan Yalova kap
lıcaalrınm, bu memleketin gürbüz 
ve sağlam nesil davasını gerçekleı· 
tirme vazifesini tekabbül etmiı olan 
müe11eseye devrinden daha tabii ne 
vardır? Bu hadise bize, bütün iıle • 
rimizi tam bir ihtııaa tasnifine tabi 
tutarak yürütmemiz zaruretini bir 
daha hatırlatır: bira fiyatları da in· 
hisarlara geçtikten sonra yan yarı
ya ucuzladı .... 

İki kiıi1ik bir aile Otel Termal'· 
da 340, Büyük Otelde 250 kuruıa 
oturabilecek ve Otel Termal'da aa• 
bah kahvaltısiyle öile ve akıam ye• 
meklerini 550, Büyük otelde 200 ku
ruta yiyebilecektir. Bu pa:--.11 ödi
yemiyecek olanlar için, pavycnlarla 
küçük otel ve Çınar otelinde 55 ku· 
ruıa kadar odalar hazırlanmııtır. 
On beş gün kalanlara da yüzde 25 
tenzilat yapılmaktadır. 

Hava inaanın en mühim ve en e• 
aaah bir gıdaaıdır. İki gün hiç bir 
ıey yemeden aç durulabilir, fakat 
nefea almadan iki dakika durula
maz. Vücudumuzun bütün ensice· 
leri arasında okzijene en çok muh· 
taç olan adalelerimizdir. Hareket 
ettiğimiz zaman bu ihtiyaç bir kaç 
misli artar. İşte bu sebepledir ki be· 
den terbiyesinde teneffüs cihazlan 
birinci derecede ehemiyeti haizdir. 
Kotanların, boka yapanların, ıüle
ıenlerin, kürek çekenlerin yüzen· 
lerin, futbol oynıyanların adalele
rinden Önce ciğerleri yorulur, ao • 
luğu kesilir. Fakat insan yalnız ci
ğerleriyle değil, cildi ile de teneffüa 
eder. Cildinin mesamatı tıkanan bir 
insan hastalanır, hatta ölebilir. O 
aebepledir ki sporcular fiili tenef
füste cildin mühim rolünü hiç bir 
vakit hatırdan çıkarmamalıdırlar. 
Hava banyolarının cildimizin sıha
tine yardım ettiğini bilmelidirler. 

Bu ucuzlama, yeni teıkili.bn ilk 
eseridir. Fakat au tedavisi mesele- yor. 
m . · b k d k t db" l 1 b•tt• Karanlıkta kalan bütün nebatlar 

Güneşe 1relince o da hava kadar 
ehemiyetlidir.(Michelet) "bütün çi
çekler arasında güneıe en çok 
muhtaç olan beıer çiçeğidir." di • 

ızın u a arcı e ır er e ı ı· ı . . . 
v• • y k d k. f" t gıbı ınsanlar da sararıp solar. ln-
gını sanmayınız. u arı a ı ıya • b. . .. . 
lar asgarilerdir. Mesela bir kişi için ls~nlar ır vakkdıt~er havad".eklgu.n~ş~n 
Ot l T ld 385 k k d uzumunu ta ır etme ı erı ıçın 

e erma a uruıa a ar o· k d ki h" k b l • 
d B k B .. ""k M"ll ur u an ıe ır ve aaa a arın ao-

a var. u anun uyu ı et k' ki d · b" "b" · b" · M ı· · d ·· k d"I" k a arını ar, evler1 ırı ınne ıtı-
ec ısın e m~za ere e ı ır en, me· tik yapmı§lar. Halbuki timdi yeni 

~uslarımız, . f ıy~tların e~ tanınmış yapılan tehirlerin evleri ziya ve ha
y vrup~. tehı~lerın~en yuksek. ~ldu· vanın girmesine müsait olduğu gibi 
gunu s~ylemıılerdı. tık tedbırı ha· sokakları geniıtir. Ondan batka da 
yırlı bır başlangıç telakki ederek ayrıca mahalleler arasında bahce· 
sonunu bekliye!_im: Türkive'nin he- ler, meydancıklar bırakıyorlar. Za
n_ıen hemen dort tarafında sayısız ten bu hava ihtiyacı takdir olun • 
ııfalı aular bo~u botuna akarken, duktan sonradır ki gene: ' ~- ve ço· 
dertleri bunlarla gidecek. gene ayı· cuklar için yazlan tatil lc.ıtmpları, 
aız va~andatların dermansız kalma• mektep kervanları, lıatti. açık hava 
ıı hazın bir tezattır. mektepleri teaiaine baalamışlardır. 
B k d M Fransızca da ~arbımeaeldir "Ziya 
aı uman an ustala Kemal 

ile havanın girmediği yere hekim 
Bugün, Atatürk'ün milli kuvetle 

Baıkumandanlığ~nın on sekizinci 
yıldöünmüdür: büyük ve etsiz baş· 
buğu minnetle analım. Hür, meaut 
ve müreffeh Türkiye onun zaferi ü
zerinde vücut bulmuıtur. .. ~............... ""' .. _ ......... ""'.-- .... -..... 
zaruri ve hayati olmahdır. Milletin 
hayatı tehlikeye düşmeyince harp 
bir cinayettir.,, diyordu. Onurı baı· 
kumandanlık zamanı kadar harbin 
bu memlekette 7.1\l"UJ'İleştiği tarihi 
hatırlıyabiJir t'l"'isiniz? 

Baıkumandanlığından bir aene 
yirmi bir gün sonra "düşmanı vata
nın harimiiametinde boğmak" kara· 
rını tatbik etti ve Sakarya kıyıla· 

rından kalkan akan türk akıncıları
na ilk hedef olarak Akdenizi gös
terdi; bu hedefe, iatilacı ve kendin
den kuvetli bir dütmanla cenkletir 
gibi değil, hazır bir yolda motör sü
ra tiyle elde edilmi§tir. 

Türk tarihine tek ve eşaiz olarak 

hediye ettiii her hi.diae, onun yok· 
luiunun haaretini derinlettiriyor. 

KUTAY 

girer." derler. Biribirinden ayrılmı· 
yan bu iki deva şifalı hassasını en 
önce derimiz üstünde gösterir. Ka
nımızı zenginleştirir, cümlei asabi
yemizi kuvetlendirir. Hepimiz bili
riz ki cildimiz yalnız uzviyetimizin .. - - . . . . .. . 
deki milyonlarca mesamat mübade
lata ve ( exitation) taharrüıe hiz· 
met eder. Kıl kadar ince sinirlerin 
uclan orada nihayet bulur ve onlar 
tıbkı bir piyanonun tutları gibi ha· 
rici ihtisasatı nakle yardım eder· 
ler. , 

Latif bir açık havada cildimize 
temas eden güneı mütemadiyen e
nerji husule getirir. Halbuki bulut· 
lu kapalı bir havada insana bir mis
kinlik, bir kırıklık arız olur. Gene 
o aebeple değil midir ki ıimdi artık 
dünyanın her tarafında plajlarda 
kadın erkek güneş banyosu yapmak 
arzusiyle kumlara boylu boyuna se· 
riliyorlar. 

Her ıeyde olduiu ıibi bunun da 
ifratı zarar verir. Güya mbdaya 
uyıun olsun diye eamerleımek için 
derilerini yara edinceye kadar aa
atlerce güneıe arzedenler ne kadar 
çoktur. Zavallıların o tifa veren 

Muntazam borçlar U. Müdürü güneıin inaanı çarpabileceiinden 
haberleri yoktur. Hayat menbat o· 
lan 1rünef, hazan ölüm tuaı olur. Uzun zamanôanberi muhtelif ma

liye branşlarında çalııtıktan ıonra 
muntazam borçlar umum müdUrlUiU· 
ne tayin edilmit bulunan kıymetli 
mallyecllerimizden B. Emin Ginkö· 
k'Un maaıı 90 liradan 100 liraya çıka
rılmak ıuretiyle terfi ettirilmittir. 

tir. Kalp para baarnanın ne kadar 
güç, tehlikeli, ne kadar ileri tek· 
nik vasıtalara ihtiyaç gösteren bir 
iş olduğu malumdur, Şimdi böyle 
bir i~in bir hapiaanedeki mah
kümlar tarafından başarılabilece· 
ğini tahmin eder miydiniz? Fa
kat bir zabıta romanından değil 
bir hakikatten bahsediyoruz. ln
~iltere'nin bir hapisanesinde bir
kaç kafadar uzun zamandan beri 
bu ticaretle me1ıulmüşler. 

Buldukları uaul de akıllara 
hayret verecek ,ey. Bunlar haki· 
ki kağıt banknotlan inceliıiine i
kiye bölmenin yolunu bulmuılar. 
Bu suretle ikiye ayrılan bankno• 
tun iki tarafına hazırladıkları çe· 
lik levha üzerindeki kalıbı bası· 
yorlarmış. İngiliz banknotlarmın 
en taklidi güç tarafı filiıranlı ka· 
ğıtlarıdır. Bunlar aynı kağıdı te· 
darik etmek imkansızlığı kattı· 

Onun için ıüneı banyolarında 
çok ihtiyatlı davranmak vücudu e
vela açık havaya alııtırmak, sonra 
tedricen eveli. kolları, bacakları 
ve sonra ıırtı, karnı ve ıöiüaü gü
neıe arz etmek lazımdır. Yalnız ba-

Bir de hapisanelerin terbiyevi 
hizmetinden bahsederler. 

Sinemada harp ıahnesi 

Büyük harpte bir alman 1remi
siyle bir İngiliz kruvazörü arasın· 

da Taymis mansabında cereyan 
etmiı olan bir deniz muharebesi 
bu defa almanlar tarafından fil. 
me ahnıyonnuı. Meşhur Emil 
Y anninıı'in de rol aldığı bu fil
mi çevirmek için alman ve İngiliz 
gemilerini temsil eden ·gemilerle 
dehiz• açılmıtlar ve operatör çe· 
vinnefe baılamıt. Bu muharebe 
İngiliz kruvazörünün bir torpile 
çarparak batmaaiyle neticelen
mişti, bu defa da tabii aynı şekil-

de cereyan etmesi icap ediyordu. 
Fakat ite bakın ki, mayn gemisi· 
nin denize koyuverdiii ilk torpil 
derhal ate§ alarak gemiyi hasara 
ufratmıf, içindeki artistler güç 
halle kendilerini kurtarabilmişler. 

Hani tarih tekerrürden ibaret· 
tir, derlerdi? 

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

fi genit bir haaır fapka veya beyaz 
bir örtü ile muhafaza etmelidir. Za
man meselesi de mühimdir. Me· 
sela Önceleri on dakikadan batlı -
yarak tedricen bir çeyrek yarını ~a· 
aat nihayet bir saate kadar çıkıla 
bilir. 
Güneı banyolarının bir çok fay· 

daları arasında adaleler Üzerine te· 
sirini bilmelidirler. istirahat halin
de bulunan bir adalenin bile güneş 
neıvünemastna medar olur. Sana· 
toryomlarda doktorlar muhtelif 
cilt hastalıklarında ıüneıin bu şi
falı tesirinden istifade ediyorlar. 
Güneı banyosu yapmak hiç de 

külfetli değildir. Balkonda yatak 
odasında, bahçede veya bir plajda 
yapılabilir. Evelce de aöylediğim 
ıibi fayda yerine zarar ıörmemek 
için tedrice riayet etmek şarttır. 
Zaten her ıeyin ifratı muzırdır. 

Vücudu açık havaya çıplak ar • 
zetmekten korkmalı. Tehlike so • 
ıiukta değil, aoğuk algınlığındadır. 
Çıplak olarak cereyanda durmak 
veya saatlerce boylu boyuna kum • 
salda uzanıp yatmak hastalığı da• 
vet etmekten baıka bir ıey değil
dir. Bir mayo ile veya sadece bir 
deniz donu ile odada, balkonda, 
bahçede, plajda açık ve günetli ha
vada ovunmalı, kolları, bacakları, 
gövdeyi işletmeli, teneffüs hareket• 
leri yapmalı vücudu yormadan it· 
!etmelidir. 
Açık hava veya günet banyoau• 

nu müteakip ya duş yapmalı veya 
denize girmelidir. Zaten cimnastiği 
veya her hangi bir sporu müteakip 
yıkanmak lazım değil, elzemdir. 
En sporcu milletler en temizdirler. 

Gençler daha mektep sıralannda 
su ile bağda~malı, arkadaş olmalı
dırlar. Her Türk gencinde her gün 
vücudunu sudan geçirmek bir iti
yat haline gelmelidir. Yıllardanberi 
yeni mekteplerimizde duı yerleri, 
pisin ve cimnastik aa.lonu yapılma· 
aını vakit, vakit it başında olan miı· 
nevverlerimize hatırlatmaktayız. 

Her gün dut yapmayan, vücudLı
nu iılettikten sonra sudan geçirme· 
yi ihmal eden cençler (aportmen) 
• Beden terbiye;incl"en • h';..kkiy1c is
tifade edebilmek, :vücudu daima , •• 
hatte, daima kudretli ve canlı bu· 
lundunnak istiyen sporcu gençler 
vücudun her aünkü gıdasını ondan 
eairgememelidirler. O ııda hareket, 
ziya, hava ve audan ibarettir. 

Safranbolu'nun imar plim 
Safranbolu, 5 a.a. - Safranbolu be

lediyesinin imar planı tatbikatı için 
belediyeler bankasından borç olarak 
alacağı elli bin liranın verilmesine 
Dahiliye vekaletince müsaade edilmiı 
tir. Belediye hartası mucibince istim· 
lak edeceği yerlerin tesbitine ba,lan • 
mııtır. 

Dün doğu. anadolu 

bölgesine yağmur yağdı 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç• 

miş, rüzgar şimali garbiden saniyede 
3 metre kadar hızla esmiştir. En yük· 
sek sıcaklık 31 derece olarak kayde
dilmiıtir. Yurtta hava: doğu Anadolu 
bölgesi ile Karadeni'Zin şark kısmın· 
da çok bulutlu Kocaeli, Ege ve cenup 
doğusu bölgelerinde açık, diğer böl
gelerde bulutlu geçmiştir. 24 saat i
çinde, Karadeni:ı kıyılariyle doğu A
nadoluya düşen mevzii yağışların met 
re miırabbaına bıraktıkları su miktar
ları 2 ile 4 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyıları ve doğu 
Anadoluda garptan, diğer bölgelerde 
şimal istikametinden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. En yük· 
sek sıcaklık Edirne ve Siirt'te 34, 
Bodrum'da 35. Nazilli ve Diyarbakır
da 37 derecedir. 

Barem kanununun 
izah namesi 

Birkaç gündür barem kanunu 
hakkında hazırlanan bir izah
nameyi neşretmeğe başlamıt~ 
tık. Karilerimiz bu izahname
nin devamını bugün 5 inci say
famızda bulacaklardır. 
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DÜNYA HABERLERi 

(Başı ı inci sayfada) 

nır. Mimarın vazifesi, bu evin 
malzemesini ıalah etmek, tekil
lerini daha güzellettinnek, sıhi 
tesislerini düzeltmektir. Bu ik
lımde oturanların binlerce ıene
lik tecrübeaini dikkatte tutmıyan 
bir mimar vazifesini yapmıı ol
maz!,, 

Bir de bizim muhacir evlerine 
bakınız: bunlar Trakya'da, Orta 
Anadolu' da, 11cak, aoğuk, rutu • 
betli kurak, her yerde hemen 
hem~n aynı ıeylerdir. 

Gaflet ettiğimiz ikinci nokta: 
bir binanın inıaıına milyonlar 
sarf ederiz. Fakat ondan, sanatrn 

d "3" "5" hi11esi olan yüz e veya 
proje ücretini tasarruf etmek is-

d "3" "5" teriz. Bu yüz e veya 
masrafa katlanmak veya onu ta
sarruf etmek, binayı güzel veya 
çirkin olarak eld~ etmek de~ek
lir. Bir memleketin umumi sım~
sını, münferit yapılardan her bı
rinin ayn ayrı manzarası ve hep
ıi arasındaki ahenk temin eder. 
Is tan bul' da ve Ankara' da hususi 
\'eya reımi, ıırf bu tasarru~ h~s
tahğı yüzünden pek çok çırkın, 
bir kısmı yıkılmak icabedecek 
kadar çirkin binalar kurulmuı· 

tur. d 
ikisinin de tedaviıi kolay ır: 

hiriıi için Nafıa Vekiletimiz 
memleketimizde çahıan yüksek 
ecnebi ve yerli mütehaıııılardan 
mürekkep bir konıre ~i.ve.t eder· 
t ·ı kongre izalanna ıımdıye ka
dar olan tecrübelerin neticeleri
ni ve iklim husuıiyetlerinin, mal
t.<?me ve yapılıt bakımından, te
ıirlerini mevzu olarak verir. ilk 
•iman kararlar pek tam olmazaa, 
onlan tedricen ikmal etmek im
lc.i.m vardır. ikincisinin çaresi, 
Nafıa Vekiletimizin bina yap
llıak hakkını kendiıine vermiı 
olduğu mimarların imzası olma
dıkça bina kurulmasına müsaa -
de edilmez ve bina tekillerini, 
l.nar bürom olan belediyelerin 
'-natkir mimarları yei-

yettar ürosunun sanatkar mi
~arları kontrol eder. Biri bir e
't ve ihtisas, dijeri bir tanzim 
te disiplin itidir. Memleketimiz 
~er ikiıini de temin edecek un
'vlara maliktir. 

F. R. ATAY 

Londra'da tethiş ! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İnfilôk neticesinde 
150 kişi yaralandı 
200 den fazla ev ciddi hasara uğradı 

Londra, 5 a.a· - Londra
0 mn merkez mahallesi_nde ~ün ':uku~ulan 

infilakta yaralananların adedi 1 50 dir. Bunların hır çogu agır ıse de 
ölenler yoktur. da f 

itfaiye ve polis kıtaatı yollan temizlemiye gece geç ~akt~ ka r aa-
liyetle devam etmişlerdir. Maamafih infilak yerine mu~vı! sokaklar: 
dan geçmek heniiz m~~kün değildir. 200 ~e~v~a~l~ ev .. cı~dı hasara uv~ 
ramıştır. Sant - Paul kılısesi evelce zannedıldıgı gıbı muhım hasara ug 
ramamıştır. Yalnız tarihi camlarından bir kaçı parçalanmıttır. 

T ethifçilerin mektup ve ı-
paketlerini kontrol 1 .,, h r ld 

Londra, 5 a.a. ~ Poliı m~murları, a ran a g en 
bombaları muhtevı paketlerın veya 
zarfların gönderildiği dört vilayet 
merkezinden gelen postayı dün birer 
birer tetkik etmişlerdir. Bu suretle tet 
kike tabi tutulan mektupların sayısı 

Mısır heyeti 
60.000 ve paketlerin sayısı da 8.000 den Kahire 5 a.a. - Başmabeyinci Hase· 
fazla idi. neyn paşa ile Mısırın sab~~ Tahr~n 

Hudut haricine çıkarılan elçisi Talat beyden ve harıcıye vezı .: 
lrlanclalılar rinin hususi kalem direktöründen mu 

rekkep bir heyet bu sabah Tahran haLondra, 5 a.a. - Sir Samuel Hoare, 
reket etmiştir. bugün tedhişçi faaliyetlerde medhal -

dar olduğu sanılan dört İrlandalı için Söylendiğine. göre heyet, Mısır il~ 
tebit emrini imzalamıştır. bu suretle İran arasındakı münasebetlerin takvı 
bir haftadanberi hudut haricine çıka- yesi hakkında kıral Faruk'un Şahin -
rılan İrlandalıların adedi 57 i bul - şaha bir mektubunu hamil bulunmak· 
muştur. dır. 

Roma ve Berlin'cleki Japon büyük elçilerinin ltalya'da bir mülikat 
yaptıklarını ve neticede Japonya'nm da alman· İtalyan ittifakına sir· 
meaini hükümete tavsiye etmiye karar verdiklerini dünkü aaymuzcla 
telgraf haberi olarak neıretmİftik. Bu vaziyet hakkmcla dün fU mü
temmim telgraflan aldık: 

Veliaht Prense• Juliana 

Hollanda veliahdının 
bir kızı dünyaya geldi 
Amıterdam, 5 a.a. - Hollanda ve

liahti Prenses J uliana bu sabah saat 
birde bir kız çocuğu dünyaya getir -
miştir. Protokol mucibince atılması 
icap eden 51 top vaktin geç olması 
münasebetiyle bu sabah sekizde atıl
mıştır. 

Bütün şehir ve köylerde bu doğum~ 
kutlamak için günlerce sürecek şen -
tikler yapılacaktır. 

Danzig arazisinde Leh 

gümrük memurları 
Danzig, s a.a. - Salahiyettar bir 

menbadan alınan malQmata göre, Dan
zig ayanı dün Varşovanın' verdiği 

notaya müsbet bir cevap vermiş ve 
Danzig arazisinde Polonya gümrük 
müfettişlerinin hukukuna hürmet e -
dileceğini bildinnittir. 

Pek yakında bu hususta resmi bir 
tebliğ netrolunacaktır. 

1 

Amman'da Emirin 

kudreti 
Amman 5 a.a. _ Tetrit meclis, 

Londra'd~ ingili• hilkilmeti ile şarki 
Urdün hüküıneti arasında vukua ge -
len anlatma çerçevesi dahilinde, ka -- . .. ,_ . .. 
keresiz ittifakla tuvip eyıemı,m. 

Emir Abdullah, hem devlet reisi 
hem de ordunun baş kumandanı ol • 
maktadır. Hükümdar, kanunları ya -
par ve bunların tatbikına nezaret ey
ler. N.uırları nısb ve azleder. Vazi -
feleri huıuıi bir nizamname ile teı -
bit edilecek olan hükümet, yalnız hü
kütndara kartı meıuldür. 

Moskova'da 

Müzakere 
çok ilerledi 

Tokyo, s a.a. - 4 ağustosta vukua 1 
gelen Aşima - Şiratori ko~gr.eıinin 
neticeleri hakkında her hangı bır res
mi malumat ahnmamıt olmakla bera
ber, iyi haber alan japon mahfillerin
den öğrenildiğine göre Japonya'nın 
alman - italyan askeri ittifakına ilti
hakı meselesi mühim terakkiler kay
deylemiıtir. 

İngiliz filosunun geçit resmine 
130 harp gemisi ittirak edecek 

Askeri heyetler dün 

hareket ettiler 
Strang'ta geri dönüyor 

(Baıı l inci sayfada) 
a Avrupa dairesi umum müdürü 

. Strang, pazartesi günü Londra'ya 
necektir. 
Londra diplomatik mahfillerindf' 
rüz ettirildiğine göre, Moskova 

· zakereleri, halen, B. Stranın vücu
a artık ihtiyaç hissettinniyecek 
ecede ilerlemiş bulunmaktadır. Di
taraftan Londra'da idare etmekte 
uğu dairede de mumaileyhin vü · 
una ihtiyaç vardır. 

Japonlar, ittilaln sovyetlere 
karı ı İ•tiyor .. 

Resmen teyit ettirilmesi mümkun 
olmıyan haberlere göre, haziranın ilk 
haftasında Tokyo, Roma ile Berline 
mukabil teklifler yapmıştır. Bu teklif 
ler o zaman alman ve İtalyan hükü -
metleri tarafından natamam görül • 
müştür. Bu mukabil teklifler, ezcüm
le Sovyetler Birliğine karıı, şartsız 
ve kayıtsız ve otomatik bir surette 
icra mevkiine girecek bir ittifakı ih· 
tiva etmekte idi. 

ltalyan gazeteleri ittilaln 
muhakkak atlclecliyor 

Roma, 5 a.a. - Matbuat, Oşima Şi
ratori'nin beyanatını büyük harfli 
başlıklarla neıretmekte, fakat bu be
yanat hakkında uzun tefsirlerde bu • 
lunmamaktadır. 

Görjinüıe göre burada askeri itti
A•lteri heyetler hareket etti faka girmek üzere Japonya'nın ken -
londra, s a.a. lngiliı ve fransız as- diliğinden diplomatik teıebbüste bu
i heyetleri, bugün öğle üzeri Lon· lunması beklenmekte ve bunun muh
dan hareket etmigler ve istasyon . temel aksülimellerinden doğacak me
tzcümle Sovyet büyük elçisi B suliyetler kendisine bırakılmak is -
'ski, tarafından uğurlanmışlardır. tenmektedir. . . ., . 
eti r saat 16 da Tilbury de City Gazeteler, Oııma Şırat?rı ?•? te -

hı e ' b' · 1 rdir Va şebbüsünü japon askeri rıcalının Cra-c.xeter vapuruna ınmış e · · .. ~ ü · 
Le" d ba a:ünü vara . igie - Arita ıtılafları zenne Londra 

; ıngra 8 çarıam tarafından ittihu edilen tarzıhal bir 
ır. cevap mahiyetinde tellkki eylemek -

~.,ıgarislan' ın Almanya'ya 
siparisl 

'~rlin, 5 a.a. - :e7utgaristan, Al
Yıya sekiz buçuk milyon marklık 
iryolu malzemesi siparişi vermiş-

Denizde çocuk cesedi 
ir, 5 (Hususi muhabirimizden) 

\llgiln denizden bir çocuk cesedi 
lmııtır. Çocuk üç aylıktır. Kar-
lik detiktlr. Zabıta derhal tah 

başlamııtır. 

tedirler. 
Bu cümleden olarak Gazeta del Po

polo, japon askeri şeflerinin Tokyo 
hükümetinden İtalya ve Almanya ile 
bir an evci askeri bir itilif akdetme -
sini istediklerini yazmakta ve bu iti -
lafın japon askeri ricalinin Londra -
ya bir cevabları mahiyetinde olacağı
nı ilive eylemektedir. 

Lavoro Faıcista gazetesi, iri harf
lerle şöyle yazmaktadır: 

"Japon askeri mahfilleri, Japon -
yanın mihver devletleriyle bir ittifak 
akdetmesi lüzumunda ıırar etmekte· 
dirler.,, 

Stampa gazetesi de Japonyanın 

Fransız bahriyesi Genel Kurmay Başkanı 
geçiti Kıralın yanındat'ı takip edecek · 

Londra, 5 a.a. - Fransız bahriyesi 1 
genel kurmay başkanı amiral Darlan, 
İngiliz amirallık dairesi tarafından, ö 
nümüzdeki çarşamba günü ihtiyat fi
lonun Portland'da yapacağı geçit rea 
mini, kıralın yatında ve kıralın ya -
nında takip eylemiye davet olunmut
tur. 

İtalyan 
manevrası 

Yabancı bir bahriyenin tefi ingiliz 
bahriyesi tarihinde ilk defa olarak. 
ingiliz kıralının yanında İngiliz bah
riyesinin bir geçit reaıninde bulumnı
ya davet edilmektedir. 

Çarpmba günü yapılacak olan ıe -
çit resmine, 130 harp ıemisi ittirak 
e)lliyccektir. 

Bir kamyon kazazı 
Aydın, 5 a.a. - Şeker yüklü oldu

ğu halde Uşak'tan Aydın'a gelmekte 
olan bir kamyon dün gece Kuyucak 
nahiyesi civarında devrilmiıtir. Bu 
kaza neticesinde teker ,uvallannın 
üzerinde duran bir çocuk ölmüt ve 
altı yolcu da muhtelif yerlerinden 
yaralanmıglardır. Yaralılar trenle 
Aydına getirilerek memleket buta -
nesine yatırılmıtlardır. 

Denizyolları Umum Müdürü 
lzmir' e ıidiyor 

lmıir, 5 (Hususi muhabirimizden) 
- Devlet deniz yolları umum mildil • 
rü B. Raufi Maanyaslı'nın yarın (bu
gün) ıehrimize gelecektir. 

ittifaka gireceğini muhakkak addey
lemektedir. 

Berlin, 5 a.a. - Japonya'nın pek 
yakında alman - İtalyan ukerl ittifa
kına iltihak edeceii hakkında italyan 
ve japon menbalarından verilen ha -
herler, ne dün ne de bu&Un alman 
matbuatında yer ahnamııtır. 

Milln, 5 a.a. - Po ordusununu yü
rüyüt kolları tayyarelerden gizlen
mek hususunda memnuniyete pyan 
neticeler almıtlardır. Her mühim cü -
ziitam kumandanının elinde bulunan 
ı :25,000 mikyasındaki topografya 
haftaları geçilecek mıntakadaki ağaç
lan, çalılıklan, ormanları hatti düt
man tayyarelerinden saklanılabilecek 
mahalleri tafıilitiyle göstermekte ol
duğundan kıtalar süratle Lombardiya
dan Piemonte'a kadar yürilyebilmit -
lerdir. 

* 
Torino, 5 a.a. - Manevraların ya-

pıldığı mıntakada kıraldan batka Pi
emonte prensi, Muaolinl ve marqal 
Badoglio ve Graziani de bulunmakta
dır. 

ı111Hz aaıeted mebaslır1 

bugün 11hrhnlzde 
İngiliz gazeteci mebuslarından 

mürekkep dört kitilik bir heyet bu sa
bahki ekspresle Ankara'ya gelecek
lerdir. Heyet bası tehrimizde birkaç 
gün kalacak ve buradan Kayaeri'ye, 
sonra Mersine ve tamire gidecektir. 
Heyet buı ayrı ayrı kısımlarda tet
kikler ,apacaklar ve aonra Türkiye 
baklunda bir kitap netredeceklerclir. 

( DONKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

lngiliz - türk itbirliği 
Nadir Nadi, Amiral Cunnihıam'm 

Cümhurreiıimi tarafından kabulü türk -
inıiliz doıtluiunun ve ıılu itbirliiinin 
kuvetini tebarüz ettiriyor ve bunun 
mesut bir hidise olduğunu, tUrk - inci
liz dostluiunun iki milleti biribirlne ne 
kadar bailadıiını anlamak için sathi 
müpbedelerin bile kifi ıeleceğini a_ôY· 
lediği bu baımakaleıinde, in~il!z denız
cilerine karıı ıöıterilen tamımı alika.yı 
tebarü zettiriyor ve Türkiye ile lncıl
tere'yi biribirine bağlıyan dostluk bağ-
larının düiüm noktası, her teYden eve) 
hakkın ve adaletin hakimiyetini temin 
yolundaki müıterek arzu olduiunu izah 
edıyor. 

Fikir ve ıpor gençliii 
Peyami Safa, meseleler sütununda, 

bizim memleketimizde, fikir ıençliği 
ile spor ıençliğinin biribirinden ayrıl -
dığmı, fikir ıençliiinin, futbolu içi bot 
bir kafanın aembolü tanıdıiını, spor 
ıençliii iıe, kitabı kafa ıişirici bir kon
ferans telakki ettiğini ıöyliyerek bu 
ayrılığın zaruri mi yokta marazi mi ol
duiunu araştınyor ve dünyanın hiç bir 
yerinde zekinın ve inıiyakın biribirin
den bu kadar ayrılııına cevaz verilemi
yeceğıni anlattıktan ıonra, atırı ıpor a
likaaıaı dizıinliyecek bir telkin ve ter
biye hareketine ihtiyacın en ıiddetli 
derecesını bul.duğunu, ıporun heyecan 
icin kumar haline celdiiini izah ederek 
"burun heyecan yatııtınp da ıençliae 
ha·isane bir zeki ve beden terbiyesinin 
mutedıl ve normal sevıiıi verilmedikçe 
yeni nesilleri doktorun ve poliıin elin
den kurtarmak zor olacak,, diyor. 

Milli piyango 
Nalına mıhma ıütunu muharriri, tay

yare piyanıoıunun Maliye Veklletine 
devri miinaıebetlyle, bu tertip bittik • 
ten sonra, piyanconun buıunkü teklın· 
de değişiklikler yapılsa muvafık olaca
ğını ac:iylüyerek Fransa'daki milli piyan
ıonun sık sık çekilmek, ucuz olmak. bi
let bayiliğinin yalnız malililere veril -
mek ıibi huıuıiyetlerini izah ediyor, 
bunların nazan dikkate alınarak piyan -
ıoya daha cazip ve mtiteklmil bir tekil 
bulunmaaını temenni ediyor. 

YENİ SABAH 
Yuna·niıtan' da 

Hüae,,ın Cahit Yalçm. Yunaninanm 
J'eni rejimin üçüncü yıldönümü müna -
sebetiyle yapılan ıenliklere tahııı etti
ği bu başmakalede iki memleket arasın
da teessüs eden rabıtaların, yunanlı 
dostlarımız için bir bayram teıkil eden 
bucünde onların hisaiyatına iıtirak et-

• "z' i i az'fe b&line koydu-.__,,..._ .. _ ...... ,_ 

İngiliz bahriyelileri türk 
limanlarında 

Asım Uı, bu baımakaleıinde, İncil
tere'nin Akdenis donanması baıkuman
danının limanımıza ıeliıinden mütevel
lit umumi memnuniyeti, inıilis bahriye
lilerinin her aınıf halk tabakaaı tarafın
dan en tamimi doıtluk hi11iyatiyle kar
tılanıtını tebarüs ettirdikten ıonra bu 
doıtluk tezahürlerinin, Avrupa'daki ıon 
hldiseler arasında bir kat daha ehemi • 
Jet aldığını izah ediyOI'. 

VAKİT 
Uzak - Şark ihtilafı 

İkdam imzalı bu baımakalede, tnıil
tere ile Çin arasında zuhura selen ih -
tilif münasebetiyle Uzak Şarktaki inci
liz ve amerikan menafii etrafında iza -
bat veriliyor. 

AKSAM 
Ön tekerlek ve arka tekerlek 

Vi - Nd, Akıamdan akıama ıütunun
da, arka tekerlek ön tekerleii takibedi
yor ıözünün ekaeriya doiru olduiunu 
ıöyliyeı.k, ıimdiki neıli ön tekerleğe, 
torunlarımızı arka tekerleee teıbih edi· 
yor, ve bir J'Oldan ayrılıp ötekine ci -
derken, münhasıran dini, kurunu vüıtai 
olan ahllkımızın, fazla evet efendimci 
olan terbi7emizin yerine rejimin üslu
bu ile mütenasip yenllerini kuracağımız 
ve yola çıkaracağımız cün, en milliyim 
en hafif pedaıoji uıullerini benimıemi
ye kalkııtıiımızı, bunun neticeıinde 
ıuıtalı çakılar, tekmeli maçlar, küfürlü 
mektep çıkıılariyle kartılattıiımızı izah 
ediyor ve diyor ki: "Arka tekerlekler, 
ön tekerleklerin peıinden: daha babamı 
dövmedim amma, annemi dövüyorum._ 
diyerek ııcırdıyor, ııcırdıyor. Katan 
yola ıokmak lizımdır. Eziyet çekerek, 
eıiyet çektirerek, terliyerek, terleterek: 
Her ıeye raimen.,, 

Bir İtalyan gazetesine cevap 

Necmeddin Sadak, bucünkü baımaka
leainde, İtalyan ve alman matbuatının 
Türkiye hakkındaki mütevali neıriyatı
nııı. Türkiye'de propaıandadan ziyade 
kendi okuyucuları üzerinde teıir yap -
mıya mahıuı olduiunu aöyledikten aon
ra Virjino Gayda'nm çemberleme Ye 
Balkanlar baılıklı bir yrzıaını ele ala
rak bu yazıdp kınca çocukça fikirleri 
belirtiyor ve Hatay meael•i miinaae -1 
betiyle, Türkiye'nin kendisini nttıiı 
teklinde iddialan, Hatay itinden dola -
yı Franaa ile aramızda ıercinlikler çık
tıiı tarihlerde, mihver matbuatının hep 
bir aiız.dan bise hak verdiklerini hatır
latarak cerhediyor, Türkiyenin neden 
iolayı lnıiltere ve Frann ile ittifak et
tiiini akla aıimaz efnnelerle izaha çah
.ıan Gayda'1a töyle mukabele ediyor: 

"Zahmete katlanmıya lüzum ,.ok, biz 
kısaca IÖJ'IİJelim. ltalya'nm Balkanlar .. 
da emeli oldajunu n AmantJata İl • 
ıal etmek auretlyle bu emellerini pek 
1aJannmsda açık ve acıklı bir pldld• 
WNııt elıtiil içJadir.,. 

•.a, .Matbuat Servisı 

, 
Hudut hadiseai 

SON POSTA 

Bazı gazetelerin ,Trakya hudu~u. -
muzda bulıar askerleriyle askerlerım~z 
araaında bir c;arpııma olduğuna ve bır 
aakerimizin yaralandıeına dair neşret -
tikleri haberin bundan on gtin evele ait 
eski bir haber oldı:ğumı, hldiıenin izam 
edilecek mahiyeti bulunmadııını yuı
yor. 

Gayda'nın tehdit politikası 
Muhittin Birıen, İtalyan muharriri 

Virjiniyo Gayda'nın Balkanlardaki ıi -
yaai vaziyeti tetkik eden yeni bir ma -
kalesinde, '{lirkiye'yi, Atatürk'ün istik
lal politikasından vazıeçerek futuhata 
dbnmekle itham ettigini aöyliyerek, 
Türkiye'nin fütuhat fikrinden uzak 
olduğunu tebaruz ettiriyor. Bununla 
beraber, bizzat ltalya'nın flituhat pe -
ıinde koşarken kendisi için tt.k ıördii
ğü ıeyi başkaları için batıl ıörüıunde
ki tezada işaret ettikten ıonra Hatay 
meıeleıine sözü ıetirerek, bu mesele
nin !iU sıralarda halledilmesi ıırf tua -
düfi bir ıey oldueunu ve Tiırkiye'nin 
bu iıte de hiç bir suretle fütuhat dil -
ıünmemiı olduğunu tekrar ediyor ve t. 
talya'nın Balkanlar üzerindeki emelle
rine temasla, yaz11ını ıoyle bitiriyor: 

"B. Gayda'ya haber verelim, İtalya
nın düdüğü her yerde ötebilir, fakat 
Balkanlarda dinliyecek kulak bulamaz. 
Türkiye'ye &elince, bilhassa o, Balkan
larda sulhun, hakkın nizamın ve inti • 
zanun bekçisi olacak ve Balkan top • 
raklarının bir fütuhat meydanı olmau
na mümanaat için elinden ıelen her ... 
1i yapacaktır.,, 

HABER 
Dünya tetik üıtünde duruyor 

M. Dalkılıç, bu yazısında en tehlike
li ina timdi cirmiı bulwı.duğumuzu ve 
tetiğe basmak için tekri hldiıenin kl
fi olduiunu ve vakaların milletlerin 
iradelerini bir anda ezip ıeçerek dün
yayı mahva ıoturebileceğini kaydetmek 
tedir. 

SON TELGRAF 
ltalyanlar için tek çıkar yol 

Etem İzzet Benice, bu yazıaında 1-
talya'nın coğafi, iktısadi ve mali bakım
lardan zaif olduğunu ve Almanya ile 
mukadderatını teırik etmeai. kendiıine 
karanlık bir istikbal hazırladıgını kay -
detttkten sonra, Akdeniz kapısına inen 
bir Almanya'mn yarın ıoreceii lüzum 
üzerine İtalyan sahil tehirlerine yerlet
mek istemiyeceiini, kimin temin ede· 
ceiini yazmakta ve İtalya için birici~ 
plıar ~•- aulh cepla•infa cloathatuna 
- ....,._ Utf- ...... oldataaa ill
,,. etmektedir. 

1 Yunanistan'da 

4 ağustos 
bayramı 

Atina, S a.a. - Atina ve bütün Yu· 
naniıtan 4 ağuıtoı bayramını heye
can ve rejime bağlılık tezahürleriyle 
kutlamıştır. Bütün gün Atina'nın 
meydanları, caddeleri ve yolları Yu
nanistan'ın her tarafından gelen mil
li kıyafetlerde halk kütleleriyle do· 
lup taşmıştır. Memleketin her tarafın 
dan gelen heyetler önlerinde kendi 
mızıkaları olduğu halde ıehirde do
latmıılardır. 

Öğleden ıonra, bütün heyetler 
ıtadyomda yunan danaları yapmıtlar
dır. Stadyomdaki 60.000 seyirciden 

başka civar tepelerden 200.000 kadar 
halk bu dansları seyretmiştir. En aşa
ğı yarım milyon kişi de Zappion par
kını ve civar sokakları dolduruyordu. 

Başvekil Metaksaı'ın ıtadyoma gi
riti bir çeyrek &üren coılrun tezahü
rat ve alkışlarla kartılanmıştır. 

Şenlikler meydanlarda ve ıokak -
larda gece geç vakitlere kadar devam 
etmittir. 

Saat 21,30 da matbuat müsteprı 
Nikulidis radyoda söylediği bir nu
tukta 4 ağustos rejimini methetmif 
ve bu rejimin göz kamaştırıcı baprı
larını tebarüz ettirmittir. 

Başvekôlet yazı 

işleri Müdürlüciii 
Devlet arıiv dai

resi müdürü iken, 
Batvekiletin yazı 

itleri müdürlüğü • 
ne tayinini mem
nuniyetle haber 
verdiğimiz B. Ha
lit Altan Ankara'
ya gelmit ve yeni 
vazifesine başla -
mıttır. Kendisini 
tebrik eder, mu
vaffakiyetler te-
~ 
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1914-1939 
Büyük bir facıanm 
25 inci yıldönümü 
B üyük harp başlangı

cının 25 inci yıldö
nümü bizi ciddi surette 
düşünceye sevkediyor. İm
paratorluk Almanya·sı 

dört seneden fazla devam 
edecek ve medeni dünyayı 
bu kadar feci surette alt 
üst edecek olan dünya har
bını açalıdanberi bir çey -
rek asır geçti. 

O devirdenberi, hat -
ta harp~en sonra <i .. , mil
letlerin hakiki sulhu tanı
mamış oldukları, daimi bir 
istikbal endişesi içinde 
tehlikeli bir hayat yaşa

maktan kurtulamadıkları 

söylenebilir. Bu yirmı be
şinci yıldönümünde tari -
hin en kahramanca müca
delelerinden birini anış 
son derece hazin bir hatıra 
teşkil eder. Harpten yirmi 
sene sonra ayni hareket 
noktasına varılmış olduğu

nu düşününce insan muaz
zep oluyor. 

1 mparatorluk Alman
ya'sının mesuliyet

leri bitaraf tarih bakımın
dan kati surette sabit ol
muştur, ve hadiselerin hiç 
bir tarafgirane tefsiri açık 
hakikati tadil edemez. Av
rupa'da normal bir niza
mın tesisi için lüzumlu ya
tıştırma arzusiyle affetmiş 
olabiliriz, fakat bir nesil 
sonra bile, mesuliyetleri 
unutmaya hakkımız yok -
tur. Alman diplomasisinin 
suçlu rolü Fransuva Jojef 
Avusturya - Macaristan'ı
nı Saraybosna cinayeti 
Sırbistan aleyhinde sonu
na kadar istismara sevket
mek, bitaraf ve dürüst 
Belçika topraklarına teca
vüz etmek, ve manevi ku
vetleri Avrupa'ya silah 
kuvetiyle tahakküm etmek 
istiyenler aleyhine ayak
landıran bütün diğer ha
talar olmuştur. Fakat ya
şamak tazım olduğu için, 
milletlerin nizam ve emni
yet içinde çalışmaya ihti -
yaçları olduğu için harbın 
uyandırmı§ olduğu kin ve 
gayızları hafifletmeye ve 
söndürmeye çalışıldı. 

O kadar haşin bir e
nerjiyle boğuşmuş 

olan milletlerin barışmala
rı imkanına inanmak iste
nildi. Medeniyetin bugün
kü inki~af merhalesinde 
herkes için müsavi hukuk, 
kar§ılıklı itimat, kollektif 
emniyet prensipi üzerine 
enternasyonal cemiyeti bi
na etmek mümkün olduğu 
ümidi beslenildi. Harbın 

ertesinde, yeni bir dünya 
nizamını yoktan yaratmak 
icap edince bu işe girişil

mek istendi. Milletler ce
miyeti bu cömert teşeb

büsten doğdu. Bu cemiye-

tin vazifesi sulhun idame
sine nezaret etmek, harbe 
mani olmak, bütün ihtilaf
ların sulh yoliyle hallini 
temin etmek ve bilhassa 
milletleri git gide artan 
askeri teçhizatlarının ağır 
yükünden kurtarmak için 
umumi silahsızlanmayı ha
zırlamaktı. Büyük Cenev
re müessesesi vazifesini 
tahakkuk ettiremedi, çün
kü ona emrine verilmiş o
lan vasıtalardan çok yük
sek işler gördürülmek is
tendi ve verebileceğinden 

fazlası talep edildi. 

M illetler Cemiyeti, 
sulh siyaseti, kol -

lektif emniyet, adil esas
lar üzerinde enternasyonal 
işbirliği gibi kendinden 
beklenen yüksek gayelerle 
birlikte yolundan çıktı, ve 
git gide zayıflarnasiyle 
1918 zaferinin vermiş ol
duğu bütün ümitler de su
ya düştü. 

Harp sonrasının bu ka
dar inkisar uyandırıcı in
kişafının derin sebebi bu
radadır. Realitelere göz 
yumarak ideal sahasına 

bağlanmak istendi. Ve ha
diseler bizi kimsenin ön -
lemek iktidarında olmadı
ğı realitelere irca etti. 
"Mukaddes hodbinlikler"
in yeniden uyanışı, iktısa
di ve siyasi rekabetler, hu
susi menfaatler arasındaki 
ayrılıklar, sonra en muhte
lif şekilJerde devletlerin 
iç hayatlarını alt üst eden 
ihtilal ruhu, bütün bunlar 
enerjileri süratle tüketme
ye, en emin doktrinleri 
yanlış çıkarmaya, hükü
metleri ve milletleri dün
yanın içinde bocaladığı 
manevi ve siyasi karışıklı
ğı arttıracğı önceden ma-
1\ım olan tecrübelere girit
meye aevketti. 

H er neye mal olursa 

olsun ihtil°itlara 
mani olmak arzusu o ka -
dar umumiydi ki daima 
kendinin ayni olan ve mer
hale merhale, muvaffaki -
yet ihtimallerini itina ile 
hesaplıyarak sulh muahe
delerini tahrip eden bir 
Almanya'nın cüreti karşı -
sında gevşeklik gösterildi. 
Ancak askeri kudretini ta
mamen yenilemiş, tatmin 
edilmemiş bir İtalya'nın 

yardımını temin etmiş, 

merkezi ve şarki Avrupa
da mutlak bir hegemonya 
kurmak hususundaki eski 
cermen hayaline yeniden 
bel bağlamış bir Almanya 
emrivaki karşısında kaldı
ğı zamandır ki Avrupa u
yanabildi. 

İki senedenberi Nasyo
nal - sosyalist ve faşist 

HULASA 

kudretinin kuvet yoliyle 
genişlemesi tehdidi karşı
sında bulunuyoruz; iki se
nedenberi harp umacısı 
milletlerin rüyalarına gi
riyor ve onları bir harp 
çıktığı takdirde kuvete 
kuvetle mukabele etmek 
üzere hızlı bir tempoyla 
silahlanmaya sevkediyor. 

Y irmi beş sene fasıla 
ile, fetih ve istila 

devletlerine karşı ayni hür 
devletlerin birliği teşek
kül etmektedir; bir çeyrek 
asırlık bir ara ile ayni 
maddi ve manevi şartlar i
çinde ayni facia kendini 
gBsteriyor, fakat bu defa 
yeni olan bir cihet daha 
vardır ki o da sulhcu mil
letlerin hadiseler tarafın

dan gafil avlanmalarına 

müsaade etmiyecekleridir. 
1939 da, küçük farklarla, 
1914 hareket noktasına 

dönmüş bulunuyoruz. Fa
kat bugün, realitelere şu
urla intibak etmiş manevi 
kuvetlerin uyanıklığı var
dır ki, o zaman mevcut de
ğildi, ve şu dakikada ma -
IUm olan tesirlerini o za
man göstermiş olsaydı hiç 
şüphesiz medeni dünyaya 
harplerin en müthişini ta
sarruf etmek imkanını ve
rirdi. 

Le Temps 

Tokyo pakti ve 

reaksiyonlar1 

I• ngiliz • Japon paktı, Va
şingtonda ve Moskovada 

Tokyonun hesap etmediği 
iki netice verdi. 

Cümhurreis Ruzvelt Ja -
ponya ile aradaki ticaret 
muahedesini bozdu. 

Bu, ticari' bir zecri ted
biri mi anlatıyor? Hayır, 

fakat bu vaziyet, ona bir 

hazırlıktır. 

Japonyaya Çinde her şey 
müsaade edilmiyor. Birle -
şik Amerika Devletleri bi
raz geçikmekle beraber ... 
İngiliz - Japon paktı ay~ 

nı zamanda, ingiliz - fran
sız - rus müzakerelerinin 
kararını tacil etti gibi gö
rünüyor. 

İngiltere, Tokyoda bu 

paktı imzalamakla A vru -
paya büsbütün kendisini 

verdiğini ve uzak şarktaKi 
hareketini bu siyasete bağ 
tadığını gösterdi. 

Fakat Nloskova Japon -
yayı bir numara düşman 

olarak telakki ettiğini bir 
daha gösterecektir. 

Paris - Soir 

(BüyUk harpten sonra ilk paskalye gecesi, beı ıenç, 
Antuvan, kardeşi jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Mariyan ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be
raber sıkıntıh 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 havlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
görünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ge
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuiu düşü
rürken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la ev-
lenmiş ve bir balayı seyahatinden dönmü~ tür. İkiıi B o y 
de evlenmekten bezgindir.) 
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Akdeniz ve harp 
!ta/yan askeri tayyareleri Akdeniz'de, bugün an

cak bittikten sonra bahsedilen manevralar yapmış
lardır. Mütehassıslar neticelerden pek memnun ol
muş/armış. Bundan böyle Akdeniz üzerinden !ta/ya
nın rızası olmadan kimsenin deniz veya havadan ge
çemiyeceği sabit olmuşmuş. Bu belki acele hüküm 
vermektir. Hiç bir zaman bir manevra bu neviden ka
ti hükümlere meydan vermiş değildir. Fakat ita/
yanların, askeri bir nümayişte bulunmak isterken, 
bunu iç denize inhisar ettirmiş olduklarına dikkat 
edelim. Neden manevrayı Alp/erde yapmamışlardır? 
Çünkü Alpler bizim için olduğu kadar onlar için bir 
maniadır. Çünkü sonbahardan itibaren bu dağlar kar
ların ablokası altında kalır. Alman orduları Majino 
hattiyle ve Fransız orduları Siegfried hattiyle karşı
laşırken İtalyan orduları da yüksek dağların tabii 
hattiyle karşılaşacaklardır. Harp herakatı ancak Ak
deniz'in şimal ve cenup kıyılarında, denizde ve deniz 
üstünde cereyan edebilecektir. Bunun haricinde her 
tarafta hiç olmazsa uzun müddet durgun harp. 

Onun içindir ki, daha ilk tehditlerden itibaren , 
transız genel kurmayı şimali Afrika'daki müdafaa 
tertibatımızı büyük ölçüde kuvetlendirmiştir. Bura
da büyük bir eser meydana getirmiş olduğumuzu 
söylemek bir s11rı faş etmek olmaz. Onun içindir ki 
general !ronside Avrupa'daki teftişlerine Akdeniz 
!:ahillerinden başlamıştır. Bazı ihtimallerin bizim 
kadar ingilizlerin de meçhulü olmadığı şüphesizdir. 
ltalyan manevraları bizi hava müdafaamızı kabil ol
C:uğu kadar çabuk tamamlamaya sevketmek için tam 
zamanında vukua gelmiştir ve bu hususun göz önün
de tutulduğunu biliyoruz. Unutmıyalım ki sömürge 
halkları tedip edilmiyecek hava bombardıman/arın
ılan çok çabuk paniğe kapılabilir. Onlar bizimledir. 
ltalyan generali Graziani'nin yaptığı mezalim avru
palı/arı hayrete düşüren bir süratle miislümanlar a
rasına yayılmıştır. Müslüman tebaalarımızın bizim 
yumuşak idaremizi bütün diğerlerine tercih ettikleri 
söylenebilir. Fakat bu halkın hı"ç bı'r za b · · • man ızım za-
fımıza hükmetmemesi de lazımdır Bu 't · d ·ı . na ı ına e ı -
mektedir. 

Gerisi için, İtalyan deniz ve hava kuvetlerinin li
yakati ne olursa olsun, allaha şükür bizm de elimiz 
armut devşirmiyor. lngiliz fransız donanması, iki 
milletin birleşik hava kuvetleri Akdeniz'de muzaffe
rane mukavemet edebilirler. Manevra yapmak ve 
caA~lC IIlUIJi:llr:uf:llı.ıı ~al. el '"" A.u "ı.u .. .ı P'-J " V'-J""' &.cua• 

la atfetmek kolaydır. Hakiki bir muharebede, şartlar 
değişir. ltalyan "miitehassıslar"ına bunu söyliyelim 
ve ihtiyatlı olmalarını kendilerine nasihat edelim. 

Gallus - lntrasigeant 
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Baltık denizinin en 
şehri mühim kilit 

DANZIG 
Danzig, Baltık denizinin 

en ehemiyetli bir stratejik 
noktası olarak telakki edi
lebilir. Bu şehre askeri o -
!arak kim hakim olursa, o 
yalnız Lehistan'a hükmet
mekle kalmaz, aynı za
manda Litvanya, Letonya, 
Estonya, Finlandiya ve 
hatta !sveç'i bile doğru • 
dan doğruya tehdid eder. 
Danzig, Baltık denizinin 

o K A ş 

şark ve merkezinin büyük 
bir kısmını kapatan bir 
kilittir. 

1939 martında biri teca
vüz siyaseti gütmiye baş
lıyan Almanya, Danzig 
şehrinin Çanakkale ve Ce
belüttarık boğazları ile 
mukayese edilecek derece
de ehemiyetli bir stratejik 
noktası olduğuna kati o
larak kanaat getirmiştir. 

K R o 

Almanya, Memel'i ele 
geçirerek Baltık memle
ketlerine doğru bir taar -
ruz üssü kazanmış oldu. 
Memel, şarka doğru uzan
mış bir üstür. Bu mahiye
tini de Danzig'in işgalin -
den sonra gösterecektir. 

Serbest şehrin bulundu
ğu arazi, gayri muntazam 
bir müselles şeklindedir. 
Garp yanı kavis şeklinde
dir. Bu müsellesin kaidesi 
Danzig körfezine uzanır. 
Nlüsellesin resi Lehistan 
Pomeranyasile şarki Prus
ya arasına girer. Tam bu -
rada Vistol nehri iki kola 
ayrılır. Bu müsellesin 
yüksekliği 50 kilometreyi 
geçmez. En geniş yeri 70 
kilometredir. Danzig ara -
zisi 1.894 kare kilometre 
sathındadır. 400.000 insan 
yaşar. Bunun 250.000 i nef 
si Danzigdedir. 

Vistol nehrinin belli 
başlı iki kolundan sağda -
ki kol serbest şehrin sağ 
hududunu teşkil eder. Ne
hir deltasındaki ikinci kol 
Danzig arazisini biribirir.
den cografi noktadan ol -
dukça ayn bir şekilde iki 
kısma ayırır. Danzig li
manı ve Danzig şehri şark 
kısmındadır. Burası arı7a
lı bir arazidir. Bir çok yol 
lar ve demiryollariyle ke -
silmiştir. Demiryollarının 
en mühimmi Danzig şeh -
rini Lehistan'a ve şarki 
Prusya'ya bağlar. Serbest 
şehrin şark kısmı bir çok 
kanallarla çizik çizik bir 
hale gelmiş bir ovadır. 

Danzig, harptan evel 
çok ehemiyetli olan gar -
nizonu ile kuvetli bir mev
ki idi. Vistol nehri saye
sinde alınması · güç, şarki 
Prusya cihetinden Alman
ya'yı bir rus taarruzuna 
}H\!9öh\1irn~nı efilı}S~aü. bir 

Serbest şehrin strate -
jik ehemiyeti harptan e -
velki devre nisbetle tama
men değişmiştir. MalUm 
olduğu üzere o zaman 
Danzig, kuvetli bir kale 
idi. Bu vaziyeti bir tara -
fa bırakılırsa Danzig bir 
vilayet, ve üçüncü derece
de bir limandı ... 

Bugün ise, Lehistan'la 
yirmi sene mü~terek bu -
lunduğundan azim şekilde 
inkişaf etmiştir. Burası 

Almanya'nın eline geçse, 
kuvetli, ve Lehistan'ın bü
tün deniz faaliyetini silip 
süpürecek kadar tehlike -
li olur. Danzig'e yerleşen 

alman topçusu, Danzig 
körfezinin içinde bulunan 
Lehist?.1'1n Gdynia lima -
nının mahrecini her an i -
çin kapatabilir. Vistol neh
rinin husule getirdiği ha • 
lici tıkar, Lehistan'ın nor
mal iktısadi hayatını ta -
mamen duı:nura uğratır. 

M A N 

değil, lambayı yakmak, kitapların yerlerini de
ğiştirmek, her §eyi yapmak onun hakkı. Çünkü e
" i burası. Eskiden yalnız kalmak istedim mi kapı· 
yı kapayıverirdim. Dominik bile apartımanın ba· 
na ait kısmına giremezdi. Hele kadınlar, ... ister 
Nikol olsun, ister bu beriki ..• (Evet beriki) benim 
keyfim olsun diye beklerlerdi ••• " 

Yazan: lrene Nemirov•ki -31- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Sonra ili.ve etti: 
- Hava güzel değil mi? •.• 
Hava, hiç de güzel değildi. Oda soğuktu. Se· 

viımeğe hiç de niyetleri yoktu. Baılarını çeviri
yorlardı. Mariyan'ın kafasında bir ıimıek çaktı: 
o, onu evelce ümit ettiği gibi eskisinden fazla ta· 
nımıyordu. Hatta ... Şimdi bile daha iyi tanımağa 
itta.'hı yoktu. Çok tenbeldi. Hiç bir ıeyi düıünmek 
btemiyordu. 

Yüksek sesle: 
- Soba da sönüyor! dedi. 
- Zili çalın da gelsin Marten ! 
- Yok. Kömür ıuracıkta. 
Sonra ikiıi de sustular ve yel"lerinden kımılda· 

madılar. 

Antuvan içini çekerekı 

- Hadi Mariyan, dedi, gidelim de yatalım ba-
. ' .tı ••••• 

xv 
Antuvan'm annesiyle babası yazı Normandi'de 

Sentelm'deki maliki.nelerinde geçirmitler, henüz 
dönmemiılerdi. 

Kıtın batlangıcmda Antuvan babasmm hasta 
olduğunu öğrendi. Fakat annesinin mektubundan 
da bir ıey anlamanın imkanı yoktu. Kadıncağız, 
kendi talihinden Paskal'ın orada olmamasından, 
Jilber'in evlenmesinden havanın yağmurlu gitme· 
sinden tikayet ediyor, babasının hastalığının ne 
olduğunu yazmıyordu. Hava hakikaten pisti, her 
gün yağmur her gün yağmur insana itkence veri
yordu. Mektuptan bir parça anladığına göre, ba
bası uyku uyumuyor, gene yan taraflarındaki ağ· 
rılardan ıstırap çekiyordu. Antuvan hiç sebebini 
arattırmadan daha kötü ıeylerden endiıe etti ve 
nihayet Noel'den bir kaç gün evel Sentelm'e git
meğe karar verdi. Fakat Mariyan'ı götürmiyecek
ti. Çünkü ıebe idi ve hakikaten yorıundu. Antu-

van'ın giditinde bir baıka sebep vardı: o, timdiye 
kadar babasının kendisine verdiği para ile ~ayet 
geniı bir surette yaıamııtı. Fakat evlendil<ten 
sonra, bilhassa aile kurduktan sonra bu para artık 
kafı gelmiyordu. Mariyan'm da bet parası yoktu. 
Onun için, Antuvan biraz gelirini arttırmak mec
buriye.tinde idi. Babasının vaziyetini düıi.•nürken 
ayrıca kendi istikbali de endişe ile gözünün önün· 
de canlanıyordu. Babasının servetinin hakiki mik
tarını bilmiyordu. Bildiği bir §ey varsa, o da bu
nun son senelerde rus tahvilatının dü§mesi ve spe· 
küli.syonlar yüzünden haylı azalmt§ olması idi. 
Eğer enditeleri doğru çıkarsa, babası hiç bir ıey 
bırakmıyacaktı. Yahut çok az §ey , kalacaktı: 

Sentelm'deki malikane yÜksek bir paraya ipotek 
ertilmiıti. Annesinden ve yahut büyilk kardeılerin
den bir §ey bekliyemezdi. Fakat eğer bir parça 
para kalacak olursa, bununla herhangi bir ife bat
Jıyabilirdi. Fakat bundan sonra ne it tut~un? Bü
ro mesaisini hiç sevmezdi. Tahsilinin yarıda kal
ması dolayısiyle hiç bir mesleğe ginneği aklından 
ıes;irmemiıti. Fakat her ıeyden evel vaziyeti çok 
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-ANKARA

TUR KİYE 

RADYO DİFUZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kc1;. / 20 Kw. 

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

T.A.P. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Fasıl he -

yeti) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji ha -
beri eri. 

13.15 Müzik (Küçük Orkes -
tra - Şef: Necip Aşkın) 

1 - Raffaele Valente - Uzak 
bir memleketten serenad 

2 - Fritz Recktenvald - Vi
yana müzikleri 

3 - Josef Lanner - Balo 
dansları 

4 - Rio Gcbhardt • Noktur
no ninni 

5 - Hanz Mainzer - Viyana 
polkası 

6 - Franz Lehar - Libellen -
taz operetinden potpurri 

14.15 - 14.30 Müzik (Dans 
müziği - Pl.) 

1·8.30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda müziği 

- İbrahim Ozgür ve ateş 
boceklcri) 

19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk müziği (Fasıl he

yeti) 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Mıizik (Piyano solola -

n - Pi.) 
20.30 Memleket saat ayarx, a

jans ve meteoroloji haber
leri. 

l 
2D.45 Türk müziği. 
1 - ------ Hüzzam peşrevi. 

2 - Mahmut Celalettin pa~a 
- Hüzzam şarkt - Değilai 
böyle evvel. 

3 - Tatyos - Hüzzam şarkı -
- Suyi katanede. 

4 - Arif bey - Segah şarkı -
Meftun olalı. 

5 - Arif bey - Segah şarkı -
Olmaz ilaç. 

6 - ------- Hüzzam saz se -
maisi 

7 - Artaki - Eviç şarkı - Aş
kınla harap olduğumu. 

8 - Bimen Şen - Ferahnak 
şarkı - Ruhumda bahar aç
tı. 

9 - ------- Eviç türkü - Şa
hane gözler şahane. 

10 - ------- Eviç türkü - El
veda dost deli gönül. 

21.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.45 - 23 Son ajans, spor ha

berleri ve yarınki program. 
-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER • 
19 Ştutgart - 19.30 Ham· 
burg - 20.15 Milnilı -
20.30 Lil - 21 Roma -
24 Ştutgart. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER -

LER : 8.45 Münih - 9 
Frankfurt - 9.30 Laypzir 
10 - Stokholm - 11.30 
Prağ - 17,30 Milano -
18.30 London • Recyonal 
-20.30 Floransa, Paris -
21.30 Prag . 

ODA MUSİKİSİ - 9 Doyç • 
landzender -9.30 Ştutgart 
- 15.15 Brüksel - 17.20 
Droytvic;. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 
Breslav - 11 Doyçland -
zender - 11.15 Kolonya 
- 16 London - Recyonal 
- 18 Kopenhag - 19 Bo • 
h .. mya - 19 Viyana -
22.30 Stokholm. 

NEFESLİ SAZLAR (Mare 
v. ı.) : 6 Hamburg - 11 
Sarbrük - 11 Viyana -
11.20 - Ştutgart - 12 
Doyçlandzender - 12 Frank 
furt - 18 Hamburr -18.30 
Prag. 

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

Almanya, Danzig'te çok 
kuvetli bir deniz üssü vü -
cuda getirdi mi, Danzig 
merkezi bir vaziyette ol • 
duğu içil}, Baltık denizi -
nin bütün şark ve orta kıs
mını olduğu gibi, Baltık 

sahillerine yerleşmiş olan 
bütün milletleri de tehdid 
edecektir. 

Bununla beraber, Dan
zig, bir serbest şehir kal
dıkça, Vistol nehrinin dö -
küldüğü yerde bir emni -
yet garantisi halindedir. 
Lehistan, bu nehrin iki 
kolunun teşkil ettiği ma
niadan istifade ed~ek, ve - --o ~ 

arasında mansus muvasa -
la yolları olmadığından, 

Vistol nehrine dayanır. 

Pomeranya'nın şark hudu
dunu mükemmelen himaye 
edecek bir müdafaa siste -
mi yaratabilir. Bu suretle 
Lehistan, esaslı kuvetleri -
ni garpta tecemmu ettirir, 
oradan gelecek bir alman 
taarruzunu püskürtür. 

Umumi harptan evel, 
Baltık denizinde Almanya 
yalnız Rusya'yı tehdit e -
diyordu. 1933 ve 1939 ha -
diseleri göstermiştir ki, 
Memel'in ilhakı, Alman -
ya'nın Baltık memleketle
ri dahilindeki faaliyeti ve 
Danzig üzerindeki ist~ -
leri geniş mikyasta bir al
man planı için bir basa -
maktan başka bir şey de -
ğildir. Bu planın gayesi, 
Baltık denizi ile, sahil dev 
}etleri üzerinde tam bir 
hakimiyet tesisidir. 

Alman donanmaının 

yakından bilmek lazımdı. 

topları Danzige yerleşti • 
mi, Stokholm, Kaunas, Ri
ga, Tallin ve Helsinki şe
hirlerini aynı derecede teh 
did edebilir, Almanlar 
Danzig'i bir taarruz üssü 
olarak kullanmak suretiy• 
le Tallin ve Helsinki'yi 
itaat altına aldıktan sonra 
Finlandiya k ö r f e z i • 
nin mahrecini kapatır. Bıı 
suretle Sovyet donanması 
nın bütün faaliyetini im • 
kansız bir hale getirir. 
Memel'in işgalinden son• 
ra, Almanya ile Letony• 
arasında 20 kilometre ka ı 
~ar bir mesafe kalmıştır. 

linde für strateji üssü ol 
duğu kadar, Baltık deni 
zi içinde bir politika nolc 
tasından Danzigin eheıni 
yeti pek çoktur. Filvak~ 
Danzig serbest şehir ka 
rakterini muhafaza etme 
se Baltık denizinde muvS 
zene kalmıyacaktır. Yalnt 
denizde değil, Baltık sa 
hillerinde de Danzig kud 
retli bir sed vazifesi gör f 
mektedir. Öyle bir set tel 
alman taarruzunu durdu 
rabilecek kabiliyettedir. 

Danzig limanı ve Dan 
zig körfezini nezareti al 
tında bulunduran Lehis 1 

tan askeri ve bahriyeli{ 
yalnız Lehistan'ın menfa 
atlerini müdafaa etmek1 
kalmıyor, aynı zamand 
Baltık devletlerinin sükt 
nunu, normal inkişafları 
nı ve istiklallerini de kJ 
ruyor. 

Thadee Kirkien 
(Paris - Midi) 

1 

Sentelm geniş ve sade bir evdi; etrafında, bir 
dere vardı, bu dere ilerdeki arazide kayboluyor, 
ve yer yer bataklıklar vücuda getiriyordu: Antu
van 'la kardeşleri eskiden buralarda avlanırlar, ha• 
hk tutarlardL Her §eye rağmen Antuvan'ı Sen• 
telm'e çok az hatıra bağlıyordu: 

Hatırasında bir sürü aile kavgalan canlanıyor• 
du. O bu gürültüleri kapalı kapıların arkasından 
duyardı. Sonra kardeşleriyle kendisi arasındaki 
rekabetlerin haddi hesabı yoktu. lıte burada ilk 
defa olarak vahti bir hüriyet havası içinde yaıa· 
mak arzusunu duymuf fakat bu arzu, annesinin 
can sıkan nasihatleri ve disiplini yüzünden daiına 
kırılmıttı. Nihayet gene burada, o annenin sevgili 
çocukları olan büyük kardetlerinin kendisine kar
~· haksız muamelelerine ıahit olmuıtu. Her ıeye 
rağmen Sentelm'e yaptığı seyahatten iyi neticeler 
umuyordu. Belki babası tarafından sıyanet edilme• 
ti ve ailesinin onu tutup ona cesaret vermesi müm
kün olabilirdi. 

"Ben onlardan bet para istemiyorum, hiç bir 
maddi yardım beklemiyorum'! diye düıünüyordu. 
"Çünkü ailemin batında laznn geldiği kadar bela 
var. Şimdi tutup bir de benimle mi uğraıacaklar?,, 

Sabahleyin erkenden Paris'ten hareket etmit· 
ti. Fakat Sentelm'e geldiği zaman akıam karan• 
lığı yerini çoktan geceye bırakmıth- Demir par· 
maklıklı kapının önünde haylı bekledi. Nihayet 
ba~çıvan uzaktan göründü. Kapının kanatları u• 
zun uzun homurdanarak gıcırdadı. Antuvan 
derhal bu sesi tammı§tı. Bu, on bet yatmda ikeıı 
duyduğu gıcırtılardı. 

(Sonu var) 
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S lca k Ve f ·ı k·ı r kredili ithalata ait taahhütler • 
Frartsız mütefekkir ediplerinden h 1 d ""' • hnameyı 

Andrc Mourois'nin son eserini teşkil Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka · azır a ıgı ıza 

D .. h t rafında büyük bul etmezseniz, sıcaklarda sıkıldığı-
unyanın er a , .. d. · K' k 

eden ya•amak sanatı "düşünmek sa- srndan alınan hesap hülasalanna göre 
ır k 29-7-1939 tarihindeki kliring hesapları 

aynen neşrediyoruz .. k 1 . t tT h ya'!: nız vakit tecrube e mız. ıtap o u-l-uçuk me tep erın a ı ı ep .. .. l . 
natı, sevmek sanatı, çalışma sanatı, bakiyeleri. 
kumanda etmek sanatı, ihtiyarlamak CET V EL : 1 

mevsiminde, 11caklarda olduğuna yun uz; bir §eY yazınız,. tı.ır soy eyı-
.. ı f.k. · ı · d kunur niz resim yapınız, rnusıkıye merakı• gore sıcak ar ı ır ış erıne o ı b l . . B 
. · ·· ·· .. nız varsa bir §eY este eyınız. un-

gıbı goı·unk~r.f'k" • 1 • 1 dl rmı ların hepsi fikir işleridir. Sıcaklar -

sanatı., adlarını taşıyan beş ayrı fa· 
sılda hayat hakkında dU~ilndü_r~cU 
fikirler ve pek rnakul tavsıyelerı ıh· 
tiva eden edebi olduğu kadar pratik 
bir değere de sahip güzel bi: e~erdir. 
Vuzuhlu bir mantığa, kuvetlı hır tah
lil kabiliyetine ve güzel bi~ üslUba 
sahip olan muharrir, bu eserınde ha
yat hakkında felsefe ve tecrübel~rin
den karilerini müstefit etrnek ıste
mi~tir. En münevverlerin. b~le i&tiğn~ 
gösteremiyecekleri bir fıkır kı.ymetı 
taşıyan bu kitap şimdi ço~ .te~ız ve 
pürüzsüz bir türkçe ile d.ıl~mıze çev
rilmiş ve Kanaat Kitabevının Ank~a 
kütüuanesi serisi arasında neşredıl
miştir. Fiyatı 50 kuruştur. B.u kıy
metli kitabı okurlarımıza bılhassa 

Türkıye Cümhıırıyet Merkez bank.asın
daki klirıng hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket Miktar T. L. 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamı.ş ~ldu

ğu izahnamenin ilk kısımlarını ne,retrniştik. Yabancı dıl bılen· 
ler, bunların imtihan vaziyeti, yabancı memleketlerde ~~!~an
lar yedek subay okulundan çıkanlar, sonradan yabancı dıl _?gre
ne~ler bazı hususi memuriyetle, terfi müddetleri, daha aıagı de
rece il~ memuriyete tayin, ihtisas memuriye!tleri, kadrolar ve An
kara için verilmekte olan mesken zamlarına ait hükümleri de bu

Halbu ı ı ır ış erıy e a a l 
. . 1 b'' .. k d la dan sıkıntınız derha azalır. 

t 'he geçırmı• o an uyu a am • . .. 
Almanya 
A Hesaplarmdakt 
borcumuz 
Almanya 

arı .. O h ld mekteplerı dunyanın 
rın pek çoğu sıcağı sevmekle ve en a e, . . 1.810.500 823.500 

ki "h t 1 her tarafında neden yaz mevsımın-
ziyade sıcakta çalışma a §O re a - d. d'· .. fil bT 
mlşlardır ... En başta Napolyon, bü- de kapatı~lar,. _ ıye uıun .. e 1 ır~ 

·· b' k d ld • k d r bü- mektepler• tatıl etmek usulu, e&kı yuk ır uman an o ugu a a .. w.. .
11 

l 
·· b. f.k. d ld - üphe- zamanlarda en zugurt mı et o an 

B Hesaplarındaki 
alacağımız 

Belçika 
Çekoslovakya 

987 .000 708.200 
708.200 

3.197.400 
762.100 

3.323.200 
732.900 

11.792.000 
276.600 

3.111.800 
809.80() 

2.279.60() 
81.600 

1.635.00() 
630.200 

82.90() 
1.352.700 

497.400 
231.500 

yuk ır ı ır a amdı bo·ı ugalu 1 İsrail oğullarından kalmıştır. On-
siz Temmuz ayın a ı e Ç ışma 0 • k 

• b k lardan önce o uyup yazan millet-
dasında so a ya tırırmış. 1 ld ki h 

.. b. - ı· · B ·· f lerde hoca ar yoru u an ya ut Ondan once, ta ıat a ımı, u on, l d . 
f .1 f V it d k y 0 sıkıldıkları zaman ar a mekteplerı 

rne•hur ı ozo a er e ış az - k k 1 7 

1 arada sırada apatır en, srail o-
cialarında soba yaktırmak a tanın· k dukl 1 d b. 
mışlardır ... J. J. Ruao en sıcak mev-ı ğutları 0 du d .. ar\ ~aman ar a ır 
· · · · ı bilmek i in ha taraftan a unya ı nzıklarını ka
sımde bıle ıyı ça ııa çw ~ bilmek için senenin birkaç a-
açık güneş karşısında oturdugu za- ;:;a cerre çık:nayı adet edinmit -
n~an yazar. tavsiye ederiz. 

Varlık 
Büyük İngiliz şairi Lort Bayren, )er. Paha sonraki mektep hocaları 

ceylan ile aoğuktan ayın derecede bu usulün tadına dayanaınaınışlar. 
korktuğu için, güneş ortalığı ısıttığı Okuttukları talebe cerre çıkmasa k f.k. 

d " h On beş günde bir çı an ı ır ve vakit daha iyi dü9ün üğünu, em 
b ile, senede birkaç ay dinlenmek Varlık'ın 1 ag· ustos de dini daha bütün olduğunu bildi- sanat mecmuası 

Finlandiya. 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehiıtan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yuııoalavya 
Yunaniıtan 

CETVEL:2 

Muhtelif memlebtlerın Merkez banka
larında tutulan klırins besapla11ndalu 

ılıcaltlırımıı 

gün neşrediyoruz: 

ilmi, Fenni, mesleki ihtisaıa 
lüzum gösteren işler 
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ni yapıldığı takdiTde, 10 uncu derece 
üzerinden maaş almağa başladığı ta
rihten itibaren hakkında bu madde 

MADDE: 8 - 1452 sayılı teadül \ hükmünün yeniden tatbiki caizdir. 
kanununun (10) uncu maddesi; ma • Kanunun 16 met muvakkat madde
fevki olmıyan veya ilmi, fenni ve siyle yukarıda izah edilen hükmün 
mesleki bir ihtisasa ihtiyaç gösteren tatbikinde geçecek terfi milddetleri -
veya uzun müddet şahıs tebeddül et· nin mebdeinin bu kanunun neıri tari
memesi devletçe menfaatı müstelzim hinden hesap olunacağı tasrih edilmiş 
olan memuriyetlerde bulunan memur- olduğundan, bu maddenin tatbikinde 
}ara her terfi müddeti geçtikçe büt- 8 temmuz 1939 tarihinden evel geçen 
çelere konacak tahsisat dairesinde bir müddetlerin nazarı itibare alınmama
zaın verilmesini §.mirdi. Fakat, gene sı iktiza eder. 

h • lazımdır, diye bütün mekteplerde tarı'hlı· l46 ıncı sayısı da çok degw erli rir. Alman şairi Hayne, her angı 
mevsimde olsa, odasının ocağında büyük azat usulü yapıbnış. makalelerle intişar etmiştir. Bu nüs- Kadrolar 

Miktar T. L. bu madde, mezkCir zammın miktar, Memleket 

Bunun yaz mevsiminde olması hada şu yazıları görüyoruz: İsmail 
ateı bulunmayınca yazılarının so• da pek tabii. Bu mevsimde daha i-" 
ğuk olduğunu iddiaeder... Biyoloji "· Husrev Tökin: Türkiye'de hayat pa-

h ı gezilir, eğlenilir. Fakat dınlenmek balılıg· ı meselesi, Samet Ağaoğlu: tarihinde büyük bir adı u unan 
k 1 niyetiyle itlerinden ayrılanların pek Tu··rk riftrisinin istihsal ve geçinme lspalancimi sıcaklarda iki at ça. 1-. ~ T 

azı gerçekten dinlenir. İnsanların vaziyeti, M. Şevki Yazman: millt .mü-
şabildiğini söyler. Gene ingil.•.'z ş~ırı en zı·yade yoruldukları zamanlar · 1 · 1 ·11· k ı ha 

Eıtonya 
Letonya 
İtalya B. He11abt 
Yunaniıtan C. Hesabı 

E. U. M. DE tayinler 

30.700 
11.600 

381.300 
1.200 

şerait ve derecatını ve memuriyetle

dafaa ihtıyaç arıy e mı ı e onom -Milton kış mevsiminde hiç ınr soy • M 
hafta içinde pazar günleri, yıl için- reketlerinin telifi, Yaşar Nabi: aa-

mezmiş ... 
Büyük adamların kendi sözleri

ni onların hemen niç birinde eksik , . 
olmıyan acayipliğe hamlederaenız, 
büyük eserlerin yıl içinde hangi 
mevaimde meydana çıktıklarını tet
ki ketmek müinkün olur. 

Sonra Darvin en büyük eserinin 
programını yaz mevsiminde hazır -
lamıttı... Dante'nin ilk eseri ve en 
büyük eseri yaz mevsiminde, büyük 
ressam Mikel Anj'ın en meıhur tab
losu yaz mevsiminde. Tarihçi Miş· 
le'nin en ziyade beğenilen sayfııla· 
rı yaz mevsiminde. Büyük Göte'nin 
eserlerinden en çoğu hep yaz mev
aiminde. 

de de yaz aylarıdır. Fikir en iyi ça· rif davamız, Kazım Nami Duru: Ede
lışacağı mevsimde ten belliğe vurur, bi bir konuşma, Gaffar Gilney: edebi 
beden de çalıştığı zamandan daha tercüme, İbrahim Hakkı: Yeni barem 
ziyade yorulur. kanununda izaha muhta~ bazı nokta

C. A. 

Amerika' da Cümhurreisliği 

se~imi i~in namzetler 

lar Hilmi Malik Evrensel: Çocukla -
rır:ııza kamp hayatı, Andre Mouroi.~: 
Düşünmek sanatı, Rıza Apak: Şıır 
Atanas Manof: Gagauzlar hakkında 
ilmi bir etlid. 

Emniyet itlerl umum mtidü.rlilğtin
de çalııan Mardin emniyet mildilrü B. 
Erip TUrkay ile Mardin emniyet mü
dilrlüğU vekaletinde bulunan emniyet 
umum mildürlilğii birinci sınıf emni
yet ~mirlerinden B. Avni Sümer dör
dUncU sınıf emniyet mUdürlüğilne a
saleten tayin edilmişlerdir. 

rin envaını tayin eden bir cetvelin i- MADDE: 9 _ Teşkilat kanununu 
ki 11ene zarfında tanzim ve Büyük yapmış olan vekalet ve idarelerin ma
Millet Meclisine sunulacağı yazılı i- aşlı hizmetlerine ait kadroları teşki
di. Bu cetvel şimdiye kadar hazırla- lat kanunlarına bağlı cetvellerde ve 
narak Meclisi aliye takdim edilme - teşkilat kanununu yapmamıg olan ve
miş olduğundan mezkür (10) uncu Hlet ve idarelerin maaşlı memurları
madde hükmü tatbik edilmcmi1tir. na ait kadroları da 1452 sayılı teadül 

Yeni kanunun 8 inci maddesinde i- kanununa merbut iki sayılı cetvelde 
ae ehliyetleri ve sicilleri itibariyle yazılı bulunmakta idi. Bilt1mum vekıi
terfie hak kazandıkları halde kadro - Jet ve idarelerin daim! ücretli hizmet
da münhal yer bulunmaması yüzün- lerine ait kadroları ise, her sene neş
den bir derecede iki terfi müddeti ol- redilen bütçe kanunlarına bağlı (D) 
mak' üzere bir üst derece maaşının ve (E) işaretli cetvelde gösteriliyor
verilmeai kabul edilmiştir. du. Yeni kanunun (9) uncu maddesi

Kriıtof Kolomp'un Hindistan'a 
gitmek dütünceıiyle yola çıktığmın 
yaz mevsiminde olmaaı bu yolculu -
ğun deniz üzerinde olmasından do-

"''"'........_=la"'v_ ı tabii ulwua bile. Calila'nin 
epsi yaz mevsiminde olması tabii 

.sayılamaz, çünkü kış mevsiminde 
gök yüzünün berrak olduğu geceler 
pek çoktur ••• Kepler de gök yÜzün
deki ketiflerini yaz mevaiminde 
yapmıtttr ••• 

Sıcaklardan zaten kafi derecede 
sıkılıyorsanız daha 2:İ.yade sıkma
ınak üzere arkaııı daha pek u2un bu 
misalleri burada uzatmıyacağım; 
Lomberezo edebiyatta, güzel sanat-

; larda, ilimlerde en büyük fikir işle· 
rinin mevsimlere göre istatistiğini 

yapmı§ ve en çoğunun yaz mevsi
minde meydana çıktıklarını haber 
vermiştir. 

Onun sözlerine inanmamak için 
hiç bir sebep yoktur. Zaten istatis
tiklerden çıkan neticenin doğrulu -
ğunu herkesin her gün gördüğü de 
isbat eder: aıcaklardan en çok şika
yet edenler İ§sizler yahut sıcak ge
lince çalışmamak için sıcakları ba. 
hane tutanlardır. 

Buna §İmdiye kadar dikkat et
mİ§ olmayıp da söylediğim fikri ka-

Vaşington, S a.a. - Amerika Reisi
cümbur intihabatı münasebetiyle- neş 

rolunan namzetler listesine bir isim 
daha ilave edilmiştir. 

Baltimore siyasi kulübü, demokrat 
Maryland mümessili Tydingsin de 
namzetliğini koyacağını ilan etmiştir. 
Tydings 1936 daki rei&icümhur inti
habatında Ruzvelt'in en ziyade hü
cum ettiği parlamento azasındandır. 
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ULUS Sinemas1nda 
2 film birden 

1 - KIRALlÇE MARl 
Frederic March • Katherine 

Hepburn 

2 - SiLAH KANUNU 
George O'brien 

Seans saatleri: 

10 - Silah kanunu 
11,15 Kraliçe MARl 

1 ;30 Silah kanunu 
2,45 Kraliçe MARI 
4,30 Silah kanunu 
5,45 Kraliçe MARI 
7,30 Silah kanunu 

Gece saat 9 da 

KRALİÇE MARl 
Yeni Jurnal ve M1K1 

Tel: Z193 

Akıncı türküleri 
Şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir

ka~ ay evel Kanaat Kitabe~i t~rafın
dan bu isim altında neşredılmış olan 
şiirleri aradan geçen kısa zaman zar
fında tükenmiş olduğu için bu defa 
aynı eser, bazı ilaveler de yap:lmak 
suretiyle yeniden bastırılarak pıyasa
ya çıkarılmıştır. Gördüğü rağbet. kıy
metine bir delil olan ve milli mev:ıu
hr üzerinde ~üzel ~enclik siirleri ih;. 
t'!Vd eucu utl ,..,., r \cı-Voıy~c 11<1\,;I:• 

yoktur. 

Giderayak 
Kıymetli romancımız Akagündü

z'ün evelce bir g2zetede tefrika edil
miş olan bu yerli ve realist mevzulu 
bUyilk romanı bu defa Kanaat Kita
bevi tarafından kitap haline konul
muttur. 

300 bliyük sayfadan mürekkep o· 
lan bu eserinde, ciaima heyecanlı, has
sas ve değerli olan romancımızın bil· 
tün meı.iyetlerini buluyoruz. Hakiki 
hayattan alınmış bir mevzuu, realist 
rnetodla işliyen bu romanı okwları
mıza tavsiye ederiz. 

Baykuş. 

Şair Halit Fahri Ozansoy'un ilk 
defa 1332 seneıinde Darülbedayi tara
fından oynanmış olup o zamandanbe
ri memleketin her tarafında birçok 
defalar temsil ve tabedilmiş olan bu 
güzel manzum faciasını bilmiyen var 
mıdır? Şimdi Baykuş, dördüncü defa 

---

MAYi SU 
Yazan: Ma;or WREN 

Digbi Mekke, Medine, Fas, Tom
buktu şehirlerini pek mükemmelen 
onlara tasvir etti. Muhatapları, söz
lerinin cazibesi altında kaldıktan son
ra. kendisini bir sual yağmuruna tut
tular. 

.Pek iyi ağırlanmış olduğumuz bu 
acaip tarih öncesi köyünden ayrılır
ken, iyice dinleı.miştik, ve evelki ay
lardan çok daha iyi halcie olduğumuz 
tahmin olunabilir. 

iyi iı.tikaınette yürüyorduk; üze
rinde kuyular serpili bulunan bir 
kervanın yolunu takip ederek Ayir'e 
yaklaşıyoı duk . .Fena tesadüflere ma
ruz kalmak tehlikesi artarken, bin 
kere daha müthiş olan çöl tehlikesi 
a.z;ıl ıyordu. 

Müşterek yolumuzun son vahasına 
geldiğimizcle güneş ayrılık saatini i
şaret edince onlardan hakiki bir te
essürle ayrıldık. 

Sonra, bir ay müddetle, her şey yo
lunda gitti; fakat günün birinde, Ni
gerya'dan ve bunca zamandır peşin
den koştuğumuz sükunetten ancak 
dört yüz kilometre mesafede bulu -
nurken, Agad sultanı hain Tegama'
nın eline düştilk. 

il 
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Agad'a yaptığını.ız seyahat evelki 

seyahate hiç benzemedi. Başlarımız 
semerlerimize doğru eğilmiş, hiç bir 
şeyden endişe etmeden ağır bir a
dımla ilerliyordı.ık. İhtiyar şeyh için 
biz ancak bir tecessüs mevzuuyduk, 
fakat pek suizan sahibi olan Tegama 
ıoultanı bize fena nazarla bakıyordu. 

Bu ova ülkesinde, kötü ruhlu in
sanları arasında dindar Senusi rolü 
oynamak faydasızdı: 

Tegama, nazarında teşkil ettiğimiz 
muammayı halledemeden kaçtığımız 
için hayatımızı kurtardık. Biz onun 
merakını tahrik ediyorduk; §ivemiz, 
tavırlarımız, itiyatlarımız, bilmediği
miz şeyler, renklerimiz, yilzlerimiz, 
her şey onun midesini bulandırıyor
du. Gerçi, arapçayı kolaylıkla konu
şuyorduk, kafi derecede hacı görünü
şUne maliktik, hiç bir avrupalı tara
fı olmıyan hakiki çöl muharipleriy
dik, üstelik, tehlikeli olaınıyacak ka
dar azlıktık, fakat çöldeki kıtaların 
kuvet ve hareketleri hakkında vere
cek hiç bir malfunatımız yoktu, ve i
çimizden ikisinin süklit.t~.n onlara 

garip ve lilzumsut görünüyordu, 
Tegama bize şüphelerini açınca, 

cüretkar Digbi ona yüksekten attı. 
Maharetle, büyüklerimizin kafaların
da her küçük çöl kıralcığına ifşa e
dilemiyecek şeyler bulunabileceğini, 
bunlardan birinin de kendi murahhas
larına verilen vazifelerin ifasına kar
şı müşkülat çıkarmıya cüret edenle
re karşı şiddetli ve tehlikeli bir kin 
beslemek olduğunu söyledi. 
Tegam~1 tereddüt etti. 
Bize inanıp gitmemize müsaade e

debileceği gibi, bizi sahtekar telakki 
ederek, kazığa vurabilirdi 1 

Agad, kerpiçten inşa edilmiş eskl 
bir müstahkem şehirdir. Gilzel bir ca· 
mii vardır, \re sahranın göbelinde ol
masına rağmen, içinden geçen ve ha
cıların takip ettikleri Mekke yolu 
yüzünden isl!tn di.lnyasiyle temasta· 
dır. 

Bir başka enteresan birıa da sulta
nın sar.ayıdır. İki katlı olan bu sa
rayın etrafı çok kalın bir dıvarla çev
rilidir. Methal dar bir tunele benzer; 
palmiye kütükleriyle yapılmış bir 
parmaklık kaLJı vaziksi görür. 

DeYeler, keçiler, piliçler, yırtık el
biseli adamlar bu sarayın avlusunda 
veya köyde dolaşırlar. Daima müte -
reddit olan Tegarna'nın mukadderatı
mızın tayin etmesine intizaren biz de 
bu sokaklarda dolaşıyorduk. O anla
mak istiyordu .... Fakat hiç bir §ey an
layamadı, çünkü Buddi'nin haremde
ki kadınlara gösterdiği daimi alaka 
sayesinde oradan kaçtık. Mükemmel 

olarak Ülkü kitap yurdu tarafından 
basılmış ve piyasaya çıkarılmıştır. 

Fiyatı 30 kuruştur. Tavsiye ede-
ri:ı . 

Havacılık ve spor 

Her hangi bir memura bu madde. ne göre bundan sonra, 
mucibince bir üst derece maaşının te· A _ Aleh'.'ımurn maaşlı veya daimi 
diye edilebilmesi için bu memurun ücretli hizmetlere ait kadrolar teşki
bir derecede iki. terfi mtidd.et.i bulu~- lat kanunlarına bağlanacaktır. 
duğu halde terf ı edememesının; ehlı- B _ Muvakkat müddetler le ifası i
yet ve sicil itibariyle terfie hak ka- cabeden ve daimi mahiyet arzetmiyen 
zanmaıına rağmen münhaaıran daire- hizmetlerin bütçe kanunlarına merbut 
sinin kadros~nd~ miln~al yer bul~n- (E) cetvellerine dahil tertiplerden a-

Ravacılık ve Spor'un 1 ağustos ıa- mamasından ılerı gelmı§ olması la - lınacak kadrolarla idaresi caizdir. 
yıeı çıkmıştır. Bu nUıhada kapağı, zımdır. C - Bütçe kanununa bağlı (D) cet
yavrusuna ~çan t.ayyareyi gö~terere~ Yoksa çalıştığı daire kadrosunda veli yalnız odacı, kolcu, bekçi, evrak 
ilk dersi veren bır tayyarecı resmı münhal yer bulunduğu .halde iki ter- müvezzii, gemi mürettebatı, ücretli 
· sUalernektedir. fi müddetince mafevk bir dereceye ve aidatlı tahsildar, daktilo ve steno 

İlk vazı planörcillüğiin faydaları terfi edemiyen memurların, ehliyet gibi müteferrik müstahde-mlerle na -
ve 11agıa.m gençıc:ıın u~mıa:ır l'fıc!cburl · ve aicil itibariyle terfi ettirilmedikle- kil vasıtaları kadrolarına inhisar ede
yeti ba§lıklıdır. Yazı havacılık dava- rini kabul etmek lizım geldiğinden, cektir. 
rnızın bu belli başlı mevzuunu salahi- bu kab~l memurlara bir Ust derece ma-

yetle tetkik etmektedir. aşı verılemez. . . .. 
Gene bu sayıda Etimesğut mekte- Bu suretle venlecek. bır ust derece 

binde bir röportaj, Türlckuşu büyük maaşı her derecede bır defaya mah
gayret ve kuvetle çalıgıyor, Türk ha- ıus olmak üzere tediye edilir. 

Ankara mesken zam.mı me•elesi 

MADDE: 10 - Ankara'nın bilhas-

vacılığının beşiği İnönü, yazıları ka
natlı gençlik hakkında bize gurur ve· 
recek müjdeli haberler vermektedir. 

Bundan başka Jaine I haıp kruva
zörüne isabet i&imli ve İspanya har
bine dair enteresan bir hatıra, havacı
lık haberleri ve havacı gençlik köşe· 
leri, derginin son sayısını süslemek -
tedir. 

Çocuk 
Gene Çocuk Esirgeme kurumunun 

haftada bir çıkardığı Çocuk mecmua
sının 150 inci sayısı da bir çok yeni
liklerle ve nefis bir şekilde intişar 
etmiştir. Her sayısında daha zarif, 
daha şirin ve daha faydalı olmağa 
doğru kuvetli hamleler yapan Ço · 
cuk'u bütün yavrularımıza tavsiye e
deriz. 

develer üzerinde hareket ettik, ·fakat 
ne tüfeğimiz, ne de her hangi bir si
lahımız vardı. 

Son derece romanesk ve melodram
ların ihtiva ettiği bütün hadiselerle 
süslü olan firarımızın hikayesini baş
tan bata anlatmayı isterdim. Atmos
feri ve hayatı bugünkü medeniyeti
mizden hiç olmazsa en az bin sene 
geride olan bu kasabada görmüş ol
duğumuz inanılmıyacak §eyleri anlat
mak isterdim. 

Agad'a girmiş olan i1k ecnebilerin 
bir fransız askeri sefer heyetine men
sup olduklarını okumuştum. Bizi pek 
parlak kurşuni gözleriyle seyretmiş 
olan, dili, parmakları ve kulakları ke
sik \re hayvan gibi kullanılan bir ada
mın hatırasını anabilirdim. Derin ve 
kurumuş bir kuyu kapağı üzerine 
bağlanmış olan bir başka adamın son 
saatlerinden de bahsedebilirdim. Tah
tanın bir ucun'a ağır bir taş ve su ile 
dolu bir kova bağlanmıştı; bu kova 
delikti ve su ağır ağır sızıyordu. Su 
bir haylı aktıktan sonra, kova ile ta
şın ağırlığM1dan daha aşağı düştü ve 
tahta sallanarak üstündeki adamla 
birlikte karanlık derinliklerde kay
bolmak üzere yuvarlandı. 

İnsan §ekli taşımış mahlUkların en 
zalimleri olan dört zenci cellat vazi
fesi görüyorlardı. 

Agad'da insan her adımda tehli -
keyle karşılaşır, vaktim olsaydı, kor
kunç sarayda vukua gelen müthiş 
entrikaları, suikastları, cinayetleri 
memnuniyetle anlatırdım. 

Bir mi•al .•• 

Mesela; ehliyet ve sicil itibariyle 
terfie hak kazandığı halde bulunduğu 
daire: kadrosunda (10) uncu derecede 
münhal memuriyet olmaması yüzün
den (11) inci derecede iki terfi müd
deti bekliycn ve mafevk dereceye ter
fi edemiyen bir memura, (11) inci de
recedeki iki terfi müddetinin hitam 
bulduğu tarihi takip eden ay iptida
sından itibaren (10) uncu derece ma
atının verilmesi icabeder. Fakat bu 
memur 10 uncu derece maaşını alma
ğa başladığı tarihten aonra da bulun
duğu 11 inci derecedeki kadroda ye
niden iki terfi mUddeti kalsa, bu se
fer de kendisine (9) uncu derece ma
aşının tediyesi kabil değildir. 

Ancak 10 uncu derecede inhilal vu
kuu halinde bu dereceye terfian tayi-

Batımıza gelebilecek en büyük fe
laketin orada kalmak olduğunu his -
setmemiş olsaydık hiç şilphesiz si
lahsız olarak kaçmazdık. 

Tegama günden gline daha itimat
sız, daha çekilmez bir hale geliyordu. 
İki dilsizi, Hank'la Buddi'yi konu -
şurken görmUt olduklarını ıanıyo -
rum. 
Kaçmanın tam zamanıydı. Firar ha

zırlıklarımızda son derece güzel ve 
pek cesur bir genç kadın bize yardım 
etti. Zenci menşeli olan bu kadın 
Çad gölünden getirilmiş bir kölenin 
kızıydı. Fakat bize silah temin etmek 
imkanını bulamadı. 

Tegama'dan kurtulmuştuk, fakat o
na tesadüf etmemizin muhtemel aki
betlerinden kurtulmuş değildik. Bizi 
öldürmemişti, fakat felaketlerimizin 
müsebbibi oldu. 

Zindernöf'den kaçarken kullandı

ğımız usulü tekrarlıyarak kabil ol · 
duğu kadar liızlı gidiyorduk. Tekrar 
Tegama'nın eline düştüğümüz tak
dirde işimiz önceden bitmişti. Bu ya
vaş, korkunç bir ölüm demekti. Ker
vanların yoluna . çıkmamaya gayret 
ediyorduk, fakat, ergeç her hangi bir 
alametin bizi suyu olan bir yere doğ

ru sevkedeceğini umuyorduk. 

Üç gün acıklı bir dolaşmadan son
ra, fakir bir zenci obasına rastladık. 
Katedraller kadar yüksek kayalarla 
çevrili hikmetivücudu anlaşılmaz bir 
su birikintisinin etrafında yerleşmiş 
olan bu iptidai insanlar çalılıkların 

sa mesken ihtiyacı bakımından husu
siyeti nazarı dikkate alınarak kanu -
nun (10) uncu maddesiyle bazı şerait 
dairesinde Ankara'da bulunan maaşlı 
memurlara muhtelif derecelere göre 
mütefavit bir şekilde muvakkat taz
minat verilmesi esası kabul edilmiş
tir. 

Ankara'da bulunan maaşlı memur
lara hangi dereceye ne miktar mu
vakkat tazminat verileceği aşağıda 
derece sırasiyle gösterilmiştir: 

. (Sonu var) 

Terfi ettirilen maliye müfettişleri 

İkinci sınıf maliye müfettişlerin
den BB. İsmail Özüt, İhsan Aras, 
Faik Ökte, Hakkı Ataman, Cemil Ba
tır, Abbas İdil 80 lira maaşla birinci 
sınıf maliye mlifettişliklerine terfian 
tayin edilmişlerdir. 

ve akasyaların altında gizlenmit tu
zaklar sayesinde yakaladıkları deve 
kuşlariyle geçiniyorlardı. 

Orada iki gün istirahat ettik. Tek
rar hareket ettiğimiz zaman tulum
larımız su ile doluydu, fakat yiyecek 
torbalarımız hemen bom boştu. 

İki gün sonra biribirimizi götd"-. 
kaybetmeden aramızda btiytik fasıla
larla ufki bir hat halinde ilerliyor
duk. İnsan ve su izi arıyorduk. 

Hank en sağdaydı, sonra ben geli
yordum, Buddi benim solumda ve 
Digbi zencirin öbür başında bulunu
yordu. Aramızda beş yüz metrelik 
bir mesafe vardı. 
Sağa bakınca, ansızın hayvanını bü

tün hıziyle sürerek Hank'ın bana 
doğru geldiğin gördüm. 

Ufukta süvariler belirmişti. 
Bizim istikametimize bir kaç el si-

lah atıldı. 

Hank: 
- Yere inin, diye haykırdı. 

Bunun ne demek olduğunu biliyor
dum. 

Develerimizin ardına sığınarak, si

lahlarımızı alır gibi yaptık, ve sopa

larımızı uzatarak, ölümü bekledik. 

Hoggar'dan gelen bir haydut çete- • 

si üzerimize atılıyordu. Bizi öldür

mek ve hayvanlarımızı almak sevin
ciyle Allahüekber diye haykırıyorlar
dı. 

(Sonu var 
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Derece Ateş ••• 

Afyon-Antalya 
Y ol arkadaşlarımdan birisi an- . 

!atıyordu: 

"- Fi tarihinde Konya'dan tah
vili memuriyetle Antalya'ya gidi- ı 

yordum. Çoluk çocuk yola düzül
dük. Mevsim bahardı, fakat. kon ya 
civarındaki dağlarda haylı kar var
dı. Yolda üşümiyelim diye üzeri
mize kalın fanilalar ve paltolar 
giymiştik. Vakta ki Afyon'u geç
tik ve Burdur'a yaklaştık : 

"- Çocuklar dedim. Artık pal
toları çıkaralım ... Burdur'u geçtik, 
bu sefer kilometreleri aştıkça fa
nilaları birer birer atmağa başla

dık. Antalya'ya yaklaşıyorduk. Ben 
bir ten fanilasiyle ve bir de göm
lekle idim. Antalya daha henüz u
zaktan görünmeden o gömleği de 

çıkardım ... ,, 
Ben arkadaşımızın hikayesini, 

aynı yolun yolcusu olduğum için 
fazla alakayla dinliyordum. Der
ken: 

- Vakta ki Antalya'ya girdik .... 
diye söze başlamasın mı? 

Ben hemen atıldım: 
- Aman o bir tek gömleği de çı

karmayaydınız bari... Nüdist'ler 
kampına mı, yoksa Antalya'ya mı 
gidiyoruz? 

Bir başkası söze karıştı: 
- Daha durun hele .. Bizim ah

bap sadece gömleği atmak değil, 
mümkün olsa deriaini de yüzecek 1 ... 

D evlet meteoroloji işleri U
mum Müdürlüğünden alınan 

hava raporlarını radyoda dinlersi
niz: günün en yüksek suhunetleri: 
Adana'da 33, Bodrum'da 35... Di
ya.rbakır'da 37 .... Falanca yerde bil
mem kaç, nihayet Antalya'da 40 de
rece ... 

Ondan sonra spiker devam eder: 
yurtta yağış vaziyeti, metre murab
baına düşen su miktarları ... 

Durun Antalya'da 40 derece de -
yip de hemen yağmura geçiverme
yin; o kırk derecenin Antalya' da 
kendisine mahsus bir manası var
d1r: kırk derece auhunet değil a
teştir. Yanlış anlaşılmasın diye is -
terseniz frenkcesini söyliyeyim: 
"Kırk derece Fiyevr !" 

Afyon'da iken bir kaç yüz kilo
metre ileride böyle bir fırın hava
sının sizi karşılıyacağını katiyen 
tahmin edemezdiniz. Trenin açık 
penceresinden, taze bir hava, sa
bahleyin yüzünüze serin bir kom -
pres yapar .... Ankara'dan geliyorsa
nız; iklim ve hatta manzara aynıdır. 
Yalçın bir dağ kurtuluş abidesine 
muhteşem bir fon vücuda getirir. 
Bu dağın oyukları içinde bir taraf
tan belki asırların güneşi, öbür ta
raftan da gecelerin karanlık ve se
rin çiyleri saklıdır. Onun için 
- hadi biraz sabırla konuşalım -
müspet menfiyi ifna etmiş ortada 
rakid düz bir hava kalmıştır. Af -
yon'a geldiğiniz zaman ilk hisset
tiğiniz serinlik de, belki burasının 
maden suyu diyarı olmasıı:un sizde 
bırakacağı psikolojik intibadan -
dır. 

8 u şebi re yaklaştığımız zaman 
benim gözümün önünde bir

denbire nedense mehtaplı bir gece
.~ Ankara'daki Kızılay bahçesi 
canlandı: İngiliz çimlerinin üstün
de kırmızı, penbe, erg!-lvan çiçek
ler açan, ve bu çiçeklerin gölgesiy· 
le, yerdeki yeşil çuhayı koyu kadi
fe yapan bodur ağaçlariyle, içinde, 
kırmızı balıkların alaca kuyrukla
rına dayan.arak dansettikleri havu
ziyle, mehtabın gölgelerini bir res
sam paletindeki boyaları andıran 
tarhlar üzerinde ezen mehtap şek
lindeki lambalariyle Kızılay bah
çesi... 

Ve sonra hayalimde Karahisar 
maden suyu tezgahının kıp kırmı
zı ampulleri iliklendi ve söküldü ... 
İliklendi ve söküldü ... Bir bardak, 
ikı bardak, üç bardak, yüz bardak, 

bin bardak gıcır gıcır yıkandı. 

"Ahı hayatı" karanlıkta saklıyan 

buz gibi şişeler Üzerleri terliyerek 

kapaklariyle esnediler. Sular bar

daklara doldu. Bardaklar ağızlara 
yaklaştı. Dudaklar bardakları öptü. 
Kıp kırmızı ampullerin iliklenen, 

sökülen ışıkları nefes nefese so
luyan yorgun suya katıldı .. Bar -
daklar şurup rengi aldı .. Suları iç
tik ... Renkleri içtik .. İşte Afyon'a 
girdiğimiz zamanda çilli ve kınalı 

hanımanne suratlı dağa rağmen bu 
hatıralar içime tatlı bir serinlik ve
riyordu. Çünkü o suyu doğuran a
na bu dağın eteklerinde yatıyor

du ... 

yolunda 
............ Yazan 

f 

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

Mümtaz Faik Fenik J 
................................................. :......... ........................ ...... 

Afyon deyince bu haşh~ tarlalarının güzelliğini 
hatırlamamak kabil mi? 

Kızılay bahçesindeki bu:zlıı. 
mô.den suyu gözümün 

önünde canlandı 

T renden indik ... 
- Bir maden suyu!. .. 
Var ama, buzda değil rafta ... Ma

den suyunu yaz günü raftan içmek, 
dondurmayı kaynatarak öksürüğe 
karşı kullanmak gibi bir şey ... Fa
kat bereket versin var .. Çünkü ben 
bir tarihte Silivri'de ilaç için bir 
kaşık yoğurt bulamamıştım 1 Bir 
anda Ankara'daki o Kızılay bahçe
sinin hayali gözümün önünde he
men kavruluverdi. Fakat sonra şeh
rin içinde güzel bir parkta karlı 

maden suyumuza kavuştuk. 
Diyeceksiniz ki istasyonda yok 

ama, şehrin içinde bulunuyor ya ... 
Doğru. Hakkınız var: 

- Fakat turist münasebetsizi iş
te bazan istiyor. Elinin altında bu-

lunmasını arzu ediyor. 
Afyon'da cidden mükemıuel yeni 

bir gar yapılmış .. Gar, bütün hey
beti ve güzelliği ile, önümüzde uza
nıyor, ve beton, muhteşem bir müf
reze gibi sizi selamlıyor. Bir şehire 
girerken, alınan ilk intiba daima 
devam eder. Ben bu gardan geçer
ken medeni bir şehire girdiğimi an
lıyordum. Böyle sağlam ve güzel 
bir garı demiryolunun ayaklarına 
geçiren şehrin dev adımlariyle i
lerlediğine şüphe eder misiniz? Et
rafı dolaştığımız zaman, anladım ki 
burada soğuk maden suyu bulama
maktan duyduğum kusur, belki 
akşamdanberi devam eden 40 dere
ce ateş münakaşasının tesiriyledir. 
Ve sudan bir kusurdur. 

Bu satırları buraya kadar oku
yan okudu. Ve belki de şim

di okuyan diyor ki: 
" - Bu adam bize Antalya' -

dan bahsedecekti. Fakat sözün or
tasında lakırdıyı birden çevir -
di ve işi Afyon'a döktü 1 Hani kırk 
derece ateş? ... " 
Doğru. Hakkınız var. Fakat ben 

de Ankara'dan kalkıp şıp diye An • 
talya'ya düşüvermedim ki.. Afyon-

dan geçtim, Sandıklı'dan geçtim, 
Dinar'dan geçtim. Toroslardan geç· 

tim ... Ve sonra Antalya'ya vardım. 

Hem sonra soğuktan veya serin
likten birdenbire sıcağa geçmekte, 

yazı bakımından edebi bir mahzur 
yoksa da, tıbbi mahzur vardır. 

Bu yll tedrisala baıhyacak 

yeni mektepler 
Yenişehirde elektrik şirketinin ö

nündeki sahada yapılmakta olan Ata
türk lisesi ile Hamamönünde yaptı -
rılmakta olan üçüncü orta okul bina -
sı ve İsmet paşa enstitüsü yanında ya 
pılmakta olan Dil, Tarih - Coğrafya 
fakültesi binalarının inşaatı haylı i
lerlemiştir. Her üç binada da önümüz 
deki ders yılından itibaren tedrisata 
başlanılacaktır. 

İzmir' de 

Tramvay ve Elektrik 

Şirketi ile işçiler 
o rasındaki ihtilôf 

İzmir, 5 aa. - İzmir tramvay ve 
elektrik şirketinin yevmiyeli işçile

riyle şirket arasında yevmiyeler, iş 
saatleri, hasta ve izinli olanlara çalış
madıkları günlerde yevmiye verilme
mesi ve aynı şerait içinde çalışanlara 
farklı ücret verilmesi yüzünden çıkan 
ihtilaf ,.halledilmediğinden kanun mu
cibince hakem kuruluna tevdi edil
miştir. Kurul yakında valinin baş
kanlığında toplanarak meseleyi ~etkik 
edecektir. Memleketimizde kanunun 
bu hükmü ilk defa İzmirde tatbik e
dilmiş olacaktır. 

Tayyare ile yapılacak 

müraselaffan ahnacak ücretler 
Posta, telgraf ve telefon işleri u

mum müdürlüğü tayyare ile Bulgaris
tan ve Yugoslavya'ya gönderilecek 
müraselatın beher yirmi gram ve kes· 
rinden ve kartpostalların beherinden 
altı kuruş Macaristan ve Almanyaya 
gönderilecek olanlardan da on iki ku
ruş munzam tayyare ücreti alacaktır. 
Bu ücretler Sofya, Belgrat, Viyana, 
Budapeşte ve Berlin için heasp edi1· 
diğinden bu şehirlerden gayrı bir şe
hir için verilecek mektup ve kartpos
talların beh~r yirmi gram ve kesrin
den Bulgaristan ve Almanya için üs. 
Yugoslavya için iki kuruş munzam 
ücret alınacaktır. 

Maliye memurları 

o rasında tôyinler 
Hatay alay muhasebecisi Ahmet 

Hamdi Oktay Hatay muhasebe mü -
dürlüğüne, Petürke malmüdürü BB. 
Necip Atalay Yayladağ malmüdürlü
ğüne, Beyşehir varidat memuru Ha
mit Çankır İpsala malmüdürı'üğüne, 
bütçe merkez daireleri muhasebe mü
dürü Zihni Sunay Adliye Vekaleti 
muhasebe müdürlüğüne, varidat u
mum müdürlüğü varidat kontrolörü 
Halit Vehbi Türkeri varidat umum 
müdürlüğü muhasebe müdür muavin
liğine, zat işleri müdürlüğü birinci 
mümeyyizi Hikmet Dinçman zat işle-
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ğine, Urfa gümrük muhasebecisi Nec
mettin Kongur İskenderun gümrük 
başmüdürlüğü muhasebeciliğine, Pa -
yas gümrük muhasebecisi Feridun İl
gün İskenderun ithalat gümrüğü mu
hasebeciliğine tayin edilmişlerdir. 

Trabzon'da Tarım satış 

kooperatifine rağbet 
Trabzon, 5 a.a. - Vilayet dahilin

de fındık tarım satış kooperatifinin 
müstahsil lehine temin etmekte oldu
ğu faydalar tesirini göstermekte ve 
birliğe kayıt muamelesi günden güne 
çoğalmaktadır. Bütün fındık müstah
silleri kooperatifin tamamen lehleri
ne olan mevcudiyetindeki büyük mak 
saclı idrak etmişlerdir. Dün Beşik· 
düzdeki fındık tarım satış koopera -
tifi senelik toplantısını yapmış ve bu 
toplantıda iktısat Vekaletini temsilen 
vali Osman Sabri Adal hazır bulun
muştur. 

İtalyan - Yugoslav 
ticaretinde i nkişaf 

Roma, 5 a.a. - Bu seneki miktarı 

daimi italyan - yugoslav mübadele ko 
mitesi tarafından tesbit edilen iki 
memleket arasındaki mübadelenin % 
50 nispetinde arttığı temin edilmek
tedir. 

İki memleket iktısadiyatının biri
birini tamamlaması, iki memleket a
rasındaki münasebetlerin iyi olması 
ve Avusturyadan yaptığı odun itha
latını azaltan İtalya'ya Yugoslavya· 
dan fazla miktarda odun ithal edilme
si iki memleket arasındaki mübadele
nin artmasına sebep olmuştur. 

Yugoslavya'dan eskisi gibi İtalya
ya hububat ve hayvan ihracatı yapıl
ması, bu mübadelenin daha ziyade art 
masını temin edecektir. 

Mezkur komite tarafından Roma'
da ve Belgrad'da birer İtalyan - yu -
goslav ticaret odası ihdası, yakında 
iki memleket arasındaki bu iktısadi 
işbirliğini sağlamlaştıracaktır. 

1 

.................................................. . 
MEKTEP KIT APLARI 

Yeni yılda kitap almıya gücü 
yetmiyen kardeşleriniz için o -
kuduğunuz mektep kit~pları-
nı Çocuk Esirgeme Kurumuna l 
vermenizi kurum saygı ile di
ler. ..- ........................................ . .. 
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Yedek subayların hizmetleri 

Muhtelif mektep mezunları 
nasıl askerlik yapacak ? 

Yedek subay olacaklar hakkındaki yeni hükümlerin tatbikine 
başlanmıştır. Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam 
VE;Ya sakat asker edilenlerden tam devreli lise ve muadilleri ile 
yüksek derecedeki meslek mektepleri, yüksek deniz ticaret mek
tebi ve muadili mekteplerden ve üniversiteden mezun olanlar, 
yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki kanunun 8 inci mad
desindeki şartları haiz oldukları halde yedek subay yetiştirilmek 
üzere tahsilleri nevine ve kabiliyetlerine göre Milli Müdafaa Ve
kaletince takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrıla
caklar ve bunlar mekteplerde askerlik dersi görüp görmedikleri
na göre, aşağıdaki şekilde yazdı müddetlerle talim ve tahsile tabi 
tutulacaklardır. 

Bu cetvelde gösterilen hizmet müd- , 
detleri mezun oldukları okullardan 1 ..... ..,. · ,...... • · · ... .. .. l 
~:?a~:~~p:~~'.s:r:~::~:::~F~:~: K Ü~~ K ... ~ , ş . ~ ~ ~.:~.~ ~ R 
si görmiyen yüksek mektep mezunla
rı 6 ay kıta ve sefinelerde, 6 ay mektep 
şuğbe ve müesseselerde talim göre . 
cek, 6 ay asteğmenlik hizmetinde bu
lunacaktır. Yekun 18 aydır. 

Bütün tahsilini yabancı memleket
lerde yaparak oralarda askerlik dersi 
gören yüksek mektep mezunları 3 ay 
kıta ve sefinelerde, ~ay mektep, sefi
ne ve müesseselerde talim görecek, 
6 ay asteğmen olacaktır. Yekun 15 ay 
dır. 

Türkiyede orta okul veya muadili 
diplomasını aldıktan sonra tahsilleri
ni yabancı memleketlerde askerlik 
dersi görerek tamamlıyan yüksek 
mektep mezunları, 2 ay kıta ve sefi
nelerde, 6 ay mektep sefine ve mües· 
seselerde talim görecekler, 6 ay da 
da asteğmenlik hizmeti geçirecekler
dir. Yekun 14 aydır. 

Türkiye'de lise veya muadili diplo 
masını aldıktan sonra tahsillerini ya· 
bancı memleketlerde askerlik dersi 
görerek tamamlıyan yüksek mektep 
mezunları bir ay kıtada 6 ay mektep 
ve müesseselerde talim görecekler, 6 
ay asteğmenlik' hizmeti yapacaklar -
dır. Yekun 13 aydır. 
Yabancı lise ve orta mekteplerle 

muadili mektep mezunlarından, asker 
lik dersi görerek, Türkiyeye gelen
ler bulundukları yerdeki liseden biri
nin kampına iştirak ettirilecektir. İm 
tihan sonundaki muvaffakiyet dere -
cesine göre kendilerine askeri ehliyet 
veya askerliğe hazırlık derecesini 
2'.ÖSteren bir vesika verilecek ve bu 
vesıKanıu ve• U•G• u-···-·· ---
ceklerdir. 

Yedek subay yetişecek kadar tahsi-
li olup da yalnız orta mektep veya 
muadillerinden diploması bulunanlar 
4 ay kıtada, 6 ay mektep ve müesse
selerde talim görecekler ve 6 ay da 
asteğmenlik vazifesini ifa edecekler
dir. Yekun 16 aydır. 

Lise ve muadili mekteplerden dilp
loma almış olanlar 2 ay kıta, 6 ay 
mektep ve müessese talimi görecek
ler, 6 ay asteğmenlik yapacaklardır. 
Yekun 14 aydır. 

Üniversite ve yüksek mekteplerden 
diploma almış olanlar ve yahut lise 
mezunlariyle C brövesi alanlar altı 
ay mektep ve müesseselerde talim gö
recekler, 6 ay da asteğmenlik yapa -
caklardır. Yekun 12 aydır. 

Bunlardan yukardaki izahat muci
bince kıta hizmetini yapan ve ikmal 
eden veya yüksek askerlik demi ve 
kampı gördüğü diplomasından anla -
şılan tabip, veterinerlerin hepsi, kim
yaker, eczacı ve diş tabiplerinin en li
yakatlilerinden ihtiyaca göre Milli 
Müdafaa Vekaletince lüzum görüle -
cek miktarı tercihan kendi tatbikat 
mekteplerine ve lüzumunda sıhi mü
esseselere ve makine mühendisleriy
le sınai kimyagerlerden lüzumu mik
tarı askeri fabrikalara ve diş tabibi, 
eczacı ve kimyagerlerle mühendisler
den ihtiyaçtan fazlası ile diğerleri 
tefrik edildikleri sınıfların yedek su
bay mektebine ve buralarda 6 aylık 
bir hizmet ve tahsile tabi tutulacak
lardır. 

Yeniden iıletmiye a(llan 
istasyonlanmlZ 

İzmir - Afyon hattı üzerinde bulu
nan Konaklar ve Ahmetli istasyonla
riyle İzmir - Bandırma hattı üzerinde 
bulunan Çukur Hüseyin istasyonları 
her türlü nakliyata açılmış ve Alsan
cak - Nazilli hattı üzerinde bulunan 
Karapınar istasypnu adı da İncirlio -
va olarak değiştirilmiştir. 

Gemilerin yedek par(alar1 
hakkmdaki talimatname 

Münakalat Vekaleti, devlet mües -
seleriyle Türkler veya türk sermaye
siyle müteşekkil şirketler tarafından 

satın alınan buharlı ve motörlü gemi· 
lerle, memlekette yapılan mümasil -
leri için yabancı memleketlerden ge· 
tirilecek eşyanın ne şekilde gümrük 
resminden istisna edileceğine dair ta
limatname hazırlamıştır. 

;c... Belgrat - Seyahatte bulunan 
naip prens Pol ile prenses Olga, refa
katlerinde prens Nikola ve Alexandre 
olduğu halde dün akşam Kranj'a gel
mişlerdir. 

X Kahire - Büyük bir sevkulceyş 
ehemiyeti olduğu söylenen Mısır ile 
Filistin arasındaki askeri yolun pek 
yakında inşaatı biteceği haber veril -
mektedir. 

X Kahire - Kıraliçe Nazlı, Mısır 
prensesleri ile birlikte 10 ağustosta 

Avrupaya hareket edecektir. 
X Vaşington - Panama kanalında 

üçüncü bir bendin inşası için 277 
milyon dolarlık tahsisata ait ayan 
ca yapılan bazı tadilat mebusan mec
lisi kabul etmiştir. 

X Londra - Nev Kronikl gazetesi
nin yazdığına göre, perşembe günü İs 
koçya sahilleri açıklarında görülen 
zeplin balonu cuma günü Hatlepool 
açıklarında müşahede olunmuştur. 

X Londra - Kanadalı sanayiciler
den mürekkep bir grup, harp levazı -
mı imali hakkında ingiliz hükümetiy 
le görüşmek üzere Londraya gelmiş -
tir. 

İlk mülakat dün Kanada komiserli
ğinde kara, deniz ve hava mümessille
riyle yapılmıştır. 

X Oslo - Kırat Zogo ailesi ile bir
likte, Anverse gitmek üzere saat 22 
de buradan vapurla hareket etmiştir. --

Birlesik Ame ika - Sovvet 
ticaret anlaıması 

Moskova, 5 a.a. - Tas ajansı bildi· 
riyor: 

Birleşik amerika devletleri ile Sov
yetler birliği arasında meriyete bulu· 
nan ticaret anlaşması, Sovyet harici 
ticaret komiseri Mikoyan ile birleşik 
amerika devletlerinin Moskova mas -
lahatgüzarı Grummon bir mektup ta ~ 
atisi suretiyle bir sene müddetle 6 a· 
gustos 1940 tarihine kadar uzatmış • , 
lardır. 

Bu mektup taatisi, 4 ağustosta A -
merika Reisicümhuru ve Sovyet komi 
serler heyeti reisi tarafından tasdik o
lunmuş ve meriyete girmiştir. 

Kef a~ete tabi tutulmıyacak 

nulus memurları 

Harç pulu ve kıymetli evrak ihtiya 
cını peşin para ile almak isteyen nü -
fus müdür ve memurlarının kefalete 
tabi tutulmamaları kararlaşmıştır. Yal 
nız nüfus müdürlerinin her defasında 
50, kaza nüfus memurlarının 25, nahi
ye nüfus memurlarının da 15 liradan 
aşağı olmamak ve beyiye aidatı ve· 
rilmemek şartiyle kefalet kanununa 
tabi tutulmıyacaklardır. 
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Maarif meselelerimizde 

Emelimiz daha iyisini 
daha çoğunu yapmakhr 

(Başı 1. inci sayfada) 

·11fh köy okullarımızın beş sınıfa çı
karılmasıdır. Oç sınıflı mekteplerden 
ha.vata çıkan çocuklarımızın öğren
rliklerini sonradan unuttukları görü· 
lüYordu. Oç sınıflı mekteplerin bu
lundu~u mıntakalarda okuma yazma 
nisbetinin bu mekteplerin mezunları 
ile mütenasip olarak artmayışı da na
zarıdikkati celbeden bir hadise idi. 
Şu halde üç sınıflı mektep boş bir e
mekti. 

Hoca miktarını arttırmıya başladı-
ğımız takdirde bu dava uzun müddet
te hallolunamıyacaktı . Başka memle -
ketler bu meseleyi nasıl halletmişler? 
İlk tahsil işinde bizim bugünkü sıkın
tılı halimizi geçirmiş olan milletlerin 
mazileri halihazırdaki teşkilatları i
çerisinde tek hocalı ve hatta beşten 
fazla sınıflı ilk okullar bulunduğunu 
bize gösterdi. 

Fransa'da ve Almanya'da tek hoca· 
dan okuyan talebeler çoktur. Nisbet
leri yüzde otuzu tecavüz etmektedir. 

Bunun için lazım gelen hazırlık 
bitmek üzeredir. Üç sınıflı mektep 
öğretmenlerini vilayet merkezle~ind~ 
toplıyarak kendilerine yeni vazıyetı 
nasıl başaracaklarını anlatacağız. Bu 
suretle 1 70.000 den fazla çocuk beş sı
nıfta okuyacaktır. 

llk mektep öğretmenlerinin 
mCUJ§ baremi 

Yeni barem kanunu ilk öğretim 
mensupları için çok faydalı oln:uştur. 
Mebde maaşı bir taraftan 16 lıradan 
20 liraya çıkmış, diğer taraftan da 
maaş haddinin eskiden olduğu gibi 
bir kademede kalmayıp daha çok ileri 
gitmesi mümkün olmuştur. 

İlk mektep hocaları esasen büyük 
şehirlerde hayat şartlarına uymak i • 
çin paraca sıkıntı çekiyorlar. Yoksa 
bunun haricinde, memleketimizin ser
veti ile karşılaştırılacak olurlarsa mü
reffehtirler. 

İlk tahsil öğretmenlerinin maişet 

davasını sırf paraya dayandırmak 
yanlıştır. Hazırladığımız programda 
bu meseleyi "bir geçinme.. _....uu 

halinde ele ahp tetkik ediyoruz. Bil -

haasa köydeki muall"mlerimizin ço
cukıarımızı ııerı talisillere sevketme-

Jeri ve okutacak yer bulmaları hususu 
ilk olarak dlltünillmektedir. 

Yakın bir atide bugün 700.000 ka
dar olan ilk mektep çocuklarımızın 
aayısını alacağımız esaslı tedbirlerle 
bir buçuk milyona çıkaracağız. 

Univerntede ıılahat 
Universitede ıslahat deyince İstan

bul üniversitesini kastediyoruz. Hü-

kümet, bu yüksek ilim müessesemiz 
için hiç bir fedakarlıktan çekinme
miştir. Islahat bir başlama meselesi ol 
maktan ziyade, bir zaman meselesi
dir. Gençlerimizi ayrıldıkları ihtısas 
işinde tam yetiştirmek, üstünde dur
duğumuz bir mevzudur. Tedris heye
tini takviye için gtirtmiş olduğumuz 
ecnebi profesörlerden azami surette 
istifade olunacaktır. 

üniversite gerek tedrisat, gerek 
neşriyat ve gerek milletler arası ilmi 
münasebetler ve gerek ecnebi tedris 
unsurları bakımından dikkatimiz al -
tındadır. Bir sene sonrası bir sene e
velkisine nispeten hakiki bir ilerleme 
arzeden bu müessese mümasilleri ara
sında mühim bir yer elbet alacaktır. 

Güzel aanatlar inkiıaf 
yolundadır 

Güzel sanatlar inkişaf yolundadır. 
İki mühim mdessesemiz bu mevzula 
alakalıdır. Biri İstanbul'daki güzel 
sanatlar akademisi, diğeri de Ankara
daki konservatuvardır. Memlekette 
plastik sanatlara karşı uyanan yakın 
alakayı besleme1< başlıca vazifemiz
dir. Memleketin uzak yerlerinde re
sim sergileri açıldığını goruyoruz. 
Resim ve heykel için Avrupaya yeni
den talebe göndereceğiz. Ankara kon
servatuvarı normal olarak faaliyetine 
devam etmektedir. Berlin ve Londra
ya gönderdiğimiz iki genç oralarda 
muvaffak oldular. Londradaki genci 
ingiliz başvekili Çemberleyn kabul 
etmiş, kendisiyle görüşmüş ve tebrik 
etmiştir. Diyebilirim ki cümhuriyet 
maarifinin her bucağı bir arı kovanı 
gibi işlemekte ve çalışmaktadır. 

Emelimiz daha iyisini, daha çoğu

nu yapmaktır. 

Maarif Vekilimizin tetkikleri 

Maarif V~kilimiz B. Hasan • Ali 
Yücel İstanbul'da maarif müessesele

ri ve mekteplerinde tetkikat yapacak
tır. Evelki &ün Çamlıca'da prevantor
yomu görmüş ve inşa edilmekte otan 

sanatoryom hakkında izahat almıştır. 
Bu şanatoryom i~in 130.000 lira ay

rılmış bulunuyor. ~anatoryom bu se-
ne nihayetinde bitecek, 120 yataklık 
olacaktır. 

İzmir' de üzüm ve incir 
pıyaıaıı 

İzmir, 5 (Hususi muhabirimizden) 
- Bu ayın 19 unda İzmirde incir ve 
üzüm piyasaları açılacaktır. Bu sene 
sergilerde mahsul çoktur. 

Yirmi kız ta lebemiz tôtili 
İngiltere' de geçiriyor 

Kızlarımız Kanadl\lı talebelerle birlikte 
muhtelif müesseseleri ziyaret ediyorlar 

Londra'ya giden kız. talebelerimizden bir grup 

Londra, 5 a.a. - Yirmi türk kız üniverıite talebesi, mektep ta
tillerinin üç haftasrnı İngiltere' de geçirmek üzere buraya gelmit
lerdir. Bu talebe Kanada' dan gelmit olan otuz kanadalı genç kız 
talebe ile birlikte, denizaıırı memleketler talim ve terbiye birliği 
taraf andan hazırlanan bir program mucibince memleketi gezmek
tedir. 

Genç kız talebeler, şimdiye kadar, 
Hampton Courtu, nebatat bahçeleri
ni, avam kamarasını, posta, telgraf ve 
telefon umumi merkezini, Londra 
belediyesini, borsayı, Saint - Paul bil 
yük kilisesini, Times gazetesinin ida
rehanesini, Londra kalesini ve Dury 
Lane tiyatrosunu gezmişlerdir. 

Dün akpm Kanada ve türk üniver
siteleri kız talebeleri ıerefine Lon
dradaki Kanada evinde parlak bir ka-

bul resmi tertip olunmuştur. 
Bugün talebeler, açık hava ti yat -

rosunu ve Regent parkı gezmektedir. 
Önümüzdeki günlerin ziyaret pro

gramında ezcümle, V estminster kili
sesi, Eton mektebi ve Vindsor şatosu 
vardır. 

8 ağustosta türk ve kanadalı tale
beler Ellectra House davetlidir. Bu
radan İngiltere, Kanada ve Türkiye 
arasında radyo mesajları teati oluna
caktır. 

ULUS 

İSTANBUL'DA VE İZMİR'DE 

Halk İ.ng iliz harp 
gemilerini ziyaret etti 

ln!liliz bahriyelileri lfmir'de Atatürk'ün heykeli 
dibinden fleçiyorlar 

" 

/ngiliz bahriye ailiıhendazları lzmir'de Atatürk'ün heykeline 
çelenk koyma merasimine gidiyorlar 

(Başı ı inci sayfada) l 
Ziyafeti saat 21.30 da başlıyan ve 1 _ 

1 1 

gece yarıs~na ka~a~ de".~m eden _b~r Takas limlet cırkeh 
süvare takıp etmıştır. Suvarede vıla- '! 
yet ve belediye erkaniyle, yüksek rüt 
beli subaylar, mali ve ticari muhitll!· 
re mensup birçok zevat, ecnebi kolo· 
nileri ve matbuat erkanı hazır bulun
muşlardır. 

Davetlileri zırhlının motörleri ko
nak iskelesinden alarak pek güzel 
bir şekilde donatılmış olan gemiye gö 
türmekte idi. Mümtaz bir misafirper
verliğin bütün incelikleriyle izaz edi· 
len davetliler cidden güzel bir gece 
geçirmişlerdir. 

Malaya zırhlısı yarın saat 10 da li
""""'m ... nan avrılacak.tır.~--

Evelki günkü :ziyaretler 
İzmir, 5 a.a. - İngiliz misafirler

den bir kısmı dün verem mücadele ce
miyetinin Yamanlardaki kampına çık 
mışlar ve orada yemek yemişlerdir. 
Misafirler, gerek kampın yerini, ge
rek mükemmeliyetini çok takdir et -
mişlerdir. 

Evelki akıamki ziyafet 
Dün akşam saat 20.30 da Kültür -

park'ta göl gazinosunda belediye rei
si Dr. Behçet Uz tarafından misafir 
Malaya zırhlısı komutanı Albay To
wer ve maiyeti şerefine 150 kişilik 
mükellef bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette vali Ethem Aykut, müs
tahkem mevki komutanı Tümgeneral 
Rasim Aktuğu, İzmir'de bulunan me· 
buslarımızla ingiliz ve yunan konso
losları, daire müdiranı, bankacılar, 

matbuat mümessilleri hazır bulunmuş 
tardır. Ziyafet geç vakte kadar çok 
neşeli geçmiş, milli havalar çalınarak 
zeybek oyunları oynanmıştır. Yeme
ğin sonlarına doğru belediye reisi Dr. 
Behçet Uz bir hitabede bulunarak 
dost ev müttefik denizcileri selam
lamıı ve biz, İngiliz dostlarımızı sul
hun·ve medeniyetin piştarı bildiğimiz 
ve bizim de aynı gayeye hizmet etti
ğimiz için bu kadar sevmekteyiz, di
yerek kadehini büyük Britanya im
paratorluğunun refahına ve haşmetli 
kıratın saadetine kaldırpııştır. 

Malaya komutanı Albay Tower ce

kuruldu 
( Ba~ı J ıncı sayfada) 

Muhtelif memleketlerle yapılan ta
kas muamelelerine ait primleri iç ve 
dış konjonktür icaplarına yani iş ha
reketlerine göre tanzim etmek mak
sadiyle, bu kararnameye tevfik~n Zi· 
raat Bankası, tş Bankası ve Etıbank
ın iştirakiyle merkezi İstanbul'da ol
mak üzere ''500" bin lira sermaye ile 
.hi.r " · mited irketi" kurul
muştur. Şir et n en ltlberea İ9tan· 
bul'da Zfi'ut Bankuında ayrılan 
muvakkat dairede işe başlamıştır. 

üç büyük milll banka tarafından 
te§kil edilen "Takas Limited Şirketi" 
heyeti umumiyesi Ankara Ziraat Ban 
kasında toplanarak şirket müdürlüğü
ne, Maliye Vekaleti İstanbul kambi
yo müdürü Salih Banguoğlu'nu seç
miştir. Şirketin idare heyetine de, 
Türkiye cümhuriyeti Ziraat Bankası 
İstanbul şubesi müdür muavini Reşat 
Aksan, Etibank İstdbul şubesi mü -
dür vekili Hikmet Rauf Sarper ve 
türk tütün limited şirketi müdürü 
Saffet Baştımar intihap olunmuşlar
dır. 

Milli Bankalar tarafından bir "Ta
kas Limited Şirketi" teşkiline ve di
ğer hususata dair dün resmi gazete 
de intişar eden kararnamenin başlıca 
hükümleri şunlardır: 

1. - Meri 2-8099 sayılı kararname
ye müstenit talimatname hükümleri
ne tevfikan yapılan takas muamelele
rinde ihraçtan evel ithal salahiyeti, 
2/ 11541 sayılı bu kararnamenin neş
rinden itibaren münhasıran "Takas 
Limited şirketi" ne aittir. 

2. - Sermayelerinde devletin doğ-
rudan doğruya veya dolayısiyle asga
ri yüzde 50 nispetinde iştiraki bulu
nan müesseselerle tarım satış koope
ratifleri birlikleri tarafından Takasla 

vaben, Türkiye'de gördükleri samimi yapılacak ihracattan mütevellit ithal 
hüsnü kabulden sitayişle bahsederek 
türk - İngiliz dostluğunun gaye ve 
emelinin sulhu ve medeniyeti koru • 
maktan ibaret bulunduğunu söylemiş 
ve türk milletinin refahına ve Tür -
kiye Reisicümhurunun saadetine iç
miştir. 

l•tanbul'daki ziyafet 
İstanbul, 5 a.a. - Bugün saat 13 te 

muhterem misafirimiz ingiliz amiralı 
Sir Cunningham tarafından bir öğle 
yemeği verilmiş, bu yemeği mütea -
kip, ingiliz büyük elçisi, İngiliz bah
riyeli?erini kabul etmiştir. 

Bu akşam saat 20.30 da Tarabya'da 
Sümerpalaa'ta donanma komutanı A
miral Şükür Okan tarafından bir ak
şam veda yemeği verilmi§ ve bu ye
mekten sonra davetliler, hususi bir 
vapurla Boğazda bir gezinti yapmış
lardır. 

İstanbul halkı bu akşam limanımız
da demirli bulunan ingiliz amiral ge
misini ziyaret etmiştir. Gece, amiral 
Şükür Okan misafir amiral şerefine 
Tarabya'daki Tokatlıyan otelinde bir 
ziyafet vermiştir. 

Filo bugün limanımızdan ayrıla
caktır. 

hakları primli olarak bu kararname
nin neşri tarihinden itibaren "Takas 
Limited Şirketi" ne devrolunacaktır. 

Kezalik 3018 sayılı kanunun 7 in
ci maddesi mucibince müteşekkil 
"tüccar birlikleri,, tarafından takasla 
yapılacak ihracattan mütevellit ithal 
hakları bu kararnamenin neşri tari
hinden itibaren "Takas Limited Şir
keti" ne devredilecektir. 

3. - "Takas Limited Şirketi" ne 
umumi konjonktüre göre icabeden u
mumi direktifleri vermek üzere tica
ret vekaleti dış ticaret dairesi reis
nin tahtı riyasetinde Ticaret vekale
tinde bir heyet teşkil olunmuştur. 

4. - Umumi mülhak hususi bütçe
li idarelerle belediyeler imtiyaz veya 
inhisar işleten veya sermayesinde 
yüzde 50 den çoğu devlete ait olan 
müesseseler ve §irketlerin yabancı 
memleketlerden yaptıkları ve yapa
cakları mübayaalar için mukaddema 
aktedilmiş olup yabancı memleketler
le tediye hükmünü muhtevi bulunan 
mukavelelerin buna dair olan madde
leri bu kararnamenin neşri tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında Ticaret Ve
kiletinde müteıekkil ve üsüncü mad-

_.,_ 
Cümhurreisimiz bir yurt 

seyahatine çıktı lar 
(Ba~ı l inci sayfada) le selamlıyarak coşkun ve candan te-

otomobillerle Cümhurreisimizin bu zahürler arasında Abat gölüne gel· 
seyahatlerini takip etmekte idiler. dikleri zaman kendilerini burada bo -

lnönü Ayat'ta lu valisi Naci Kıcıman ve Bayan Kı-
cıman, Bolu jandarma kumandanı, 

İnönü saat 7,5 da Ayaş kazasını şe- Bolu mebusları ve kalabalık bir halk 
reflendirdiler. Milli Şef'in teşrifini 

kütlesi karşıladı. Çam ormanları ve duyan ayaşlılar yollara birikmişlerdi. . 
Kasabada taklar kurularak her taraf çok nefis bir tabiat dekoru içindekı 
bir anda donandı, taklarda "Hoşgel _ güzel göl kenarında öğretmenler 
din Büyük İnönü, hoş geldin İnönü kamp kurmuşlardı. Beden terbiyesi 
kahramanı!" cümleleri okunuyordu. genel direktörlüğünün kulübünde bir 
Milli Şef kısa bir tevakkuftan sonra müddet istirahat buyuran lnönü bu · 
yollarına devam ettiler. Bu tevakkuf rada da halkı dinlediler. Dertleri:yle 
anında halkla bazı konuşmalar yaptı- meşgul oldular. Ve tetkiklerde bu· 
1 • lundular. Vali Kıcıman'a gerek yolun ar. 

Beypazarında 

Tam saat 9 da Beypazarına varıldı. 
Milli Şefin kasabaları istikametine 
gelmekte olduklarını haber alan bey
pazarlılar yollara dökülmüşlerdi. Ve 
coşkun bir neşe içinde idiler. Cüm -
hurreisimiz burada halkevine gelerek 
civardan gelen köylüleri ve halk mü
messillerini huzurlarına kabul buyur
dular. Burada Uruş muhtarı Mustafa 
müteakiben Tacettin köyünden Hak
kı Yetim, Sekili köyimden Ahmet, ve 
Beypazarı tacirlerinden Hüseyin Ka
laycıyı kabul buyurdular, kendileri
ne sualler sordular, dileklerini dinle
diler ve cep defterlerine notlar aldı
lar. Milli Şefimize arzedilen dilekle
rin başlıcaları şunlardır: 
Beypazarı vilayetin dört kazasına 

göre merkezi vaziyette bulunuyor. 
Burada bir orta mektep açılması, Zi -
raat Bankasınca yapılan yardımların 
arttırılması, bilhassa ileri ziraat alet
leri ve pulluk temininde kolaylıklar 
gösterilmesi, üç sınıflı köy mektep -
lerinin beş sınıfa iblağının lüzumlu 
olduğu, arzedildi. Beypazarlılar bun
dan sonra, Beypazarı - Mihalıççık şo

sasının tamiri için emir verilmesini 
istediler. Mevcut köprünün yeniden 
inşasiyle düzelecek olan bu yol saye
sinae tren güzergahına kolaylıkla 

varabileceklerini söylediler. Bundan 
başka Mudurnu - Kıbrısçık ve Bey -
pazarı yolunun ıslahı temennisi de 
bahse mevzu oldu. 

T ah.il O,ılıı bir ,oculı 
Beypazarında 12 yaşında bir çocuk 

da İnönü'nü karşılıyarak, liselerden 
birine meccanen kaydı için yalvardı. 
Cümhurreisimizin suallerine cevap 
olarak: 

- Orta mektep mezunuyum, liıede 
oJrum&lr at1,,_.__ dedi. 
İnönO ıordu: 
- İmtihanlar açıldı, müsabakaya 

niçin girmedin? 
12 yaşındaki Faik cevap verdi: 
- Girdim ve kazandım. Yalnız ka

zananlar arasındaki kurada ismim 
çıkmadı. Ben okumak istiyorum, yar
dımınızı diliyorum. 

Cümhurreisimiz bu küçük vatanda
şın adını ve dileğini not ettiler. 

M ahnıl vaziyeti 
İnönü mahsul vaziyeti ile çok ya

kından alakadar oldular ve köylüler -
den izahat aldılar. Köylü bu yıl eki -
nin bereketli olduğunu ve hallerin -
den çok memnun bulunduklarını söy
lediler. İnönü bundan memnun olduk
larını bildirdilef. Cümhurreisimiz al
kışlar ve coşkun tezahürler arasında 
Beypazarından ayrıldılar, Nallıhan -
da coşkun bir halk kütlesi, İnönü' -
nün gelecekleri yola dizilmişti. Milli 
Şef otomobillerinden inerek bir müd
det halk arasında yürüdüler. Ve son
ra Mudurnu istikametinde yollarına 
devam ettiler. 

Mudurnu' da 

inşası, ve gerek bu gölün etrafının 

temizlenmesi için icap eden tedbirle
rin alınmasını emrettiler. 

Milli Şef Bolu'da 
Sonra buradan doğruca Bolu'ya ha

reket buyurdular. Ve güzergahta top· 
lanmış olan halkın candan tezahürle
ri arasında saat 19 a doğru Bolu'ya tc· 
rcf verdiler. Burada askeri merasim· 
le karşılandılar. Cümhurreisimiz Bo
lu'da vali konağına indiler. Kesif bir 
halk konağın önünden ayrılmıyor ve 
mütemadiyen büyük misafirlerini al
kışlıyorlardı. Bu sırada İnönü kona • 
ğın terasına çıktı ve yarın kendileriy
le uzun uzun görüşeceklerini vad bu
yurdular ve: 

- Çok teşekkür ederim. İstirahat 
edin, dediler. 

Akşam yemeğini konakta yiyen 
İnönü yarın "bugün,, şehirde ziyaret· 
lerde bulunacak, halkı kabul edecek 
ve tetkiklerine devam buyuracaklar -
dır. 

Bolu, Cümhurreisimiz şerefine do • 
nanmıştır. Halk geceyi uyanık ve son
suz bir neıe içinde geçiriyor. Şehirde 
taklar kurulmuştur. Her yerde "yaıa 
var ol İnönü ve Lozan kahramanı!,, 
Sesleri yükselmektedir. 

İımiı' de İngiliz 
takımiyle ikinci 

dostluk ma~ı 

M6çı 5 - 1 kazandık 
İzmir, 5 a.a. - Malaya zırhlısı takı

mı ile İzmir muhteliti arasında bu -
gün yapılan ikinci dostluk, maçı, türlı: 
ve İngilizlerin birbirlerine ne derece 
samimi dostluk bağlariyle bağlı bu • 
lunduklarının parlak bir isbatı olmuş
tur. 

Oyunun neticesinden ziyade dost 
ve müttefik memleket gençlerini ya
kından görmek için sahaya bugün de 
beş bini mütecaviz bir seyirci kütle • 
si toplanmıştı. Tribünlerde iki dost 
ve müttefik deniz erlerinin halkın ara 
sında birer beyaz papatya gibi yanya· 
na oturmaları çok cazip bir manzara 
arzetmişti. Misafirlerimizin sahaya 
gelişleri dakikalarca alkışlanmıştır. 

Oyuna başlanmadan evel sayın misa • 
firimiz kumandan albay Tower- ve 
müstahkem mevki komutanı tümge -
neral Rasim Aktuğu da stadyoma ıe· 
ref verdiler. 

Saat tam 17 de elleri çatlatan alkıı
sesleri arasında iki takım oyuncuları 
sahaya çıktılar. Bu dostluk maçının 
hakemliği misafirlerden subay Hug -
hesiın idaresine verilmiştir. 

Saat 13 te Mudurnu'ya varıldı. İn- Bu genç İngiliz milli takımında oy-
önü öğle yemeklerini burada yediler. mıı ve şimdi Malaya'da subay olarak 
Yemekten lonra halkevini teşrif et- bulunulyordu. 
tiler ve Mudurnu halkı ile civar köy- Oyunda sahada bulunan Malaya"nın 
lerden gelen köylüleri burada kabul muzikası tarafından türk ve ingilis 
buyu~~~~a başladılar. marşları çalındıkta sonra misafirlerin 

İnonu Bey~azarlıları~ ~ıbrısçık vuruşu ile başlamıştır. 
yolu hakkındakı temennılerıyle de Bugün oyuna daha kuvetli bir ta -
meıgul oldular. kımla iştirak eden misafirlerimiz 

Saat 15 e doğru Mudurnu'dan ha. muhtelitin akınlarını kolaylıkla dur
reket edildi ve 17 ye doğru Abat gö- durmıya muvaffak oldukları gibi mu
lü kenarına varıldı . Mudurnu'dan iti- kabil akınlar da muhtelit kalesini müt 
haren bütün yol üstünde köylüler kül vaziyete düşürüyordu. 16 ıncı da
toplanmıştı. Akçaalan köylüleri bü- kikada soldan hücumla misafir kale -
yük misafirlerine kahve, su ve ayran sine inen muhtelit forvetleri sağ açılı: 
hazırlamışlardı. Daha ileride Ömer- vasıtasiyle ilk sayıyı yaptılar. 
]er halkı da yola toplanmıştı. Milli Birinci devre müsavi oyunlarla 1-0 
Şef ve Bayan İnönü, halkı tebessüm- İzmir muhteliti lehine bitti. 

dede adı geçen heyete bildirilecektir. 
İşbu kararnamenin netri tarihinden 

sonra yukarda zikri geçen teşekkül
ler tarafından yabancı memleketler • 
den yapılacak mübayaalar için .yaban
cı memleketlere tediyeyi mutazam
mın mukavelelere ait tediye şart ve 
hükümleri kezalik üçüncü fıkrada a
dı geçen heyetle bilistişare tesbit o
lunacaktır. 

5. - Yukarda zikri geçen itbu 
2/ 11541 sayılı kararnamenin meriyet 
mevkiine girdiği tarihten evel başla
mıı olan takas muameleleri eaki hü -
kümler dahilinde intaç ve tufiye edi
lecektir. 

Haftayım arasında Malaya muzika
sı daha çıkarak her hareket ve jestleri 
mütemdi surette dakikalarca alkışla
nan ve halkı takdir hisleriyle kendi • 
!erine bent eden yürüyüş halinde gü
zel havalar çaldılar. Gerek müzika ve 
gerekse müzika efradının yürüyüf ha 
rfketleri pek şahane bir şeydi. 

İkinci devreye daha kuvetli bir şe
kilde çıkan İzmir muhteliti Saidin 
şahsi gayretiyle oyun üzerinde mile .. 
sir olmuı ve fasılalarla yapılan sayı • 
lar beşi bulumuştur. 

Oyun biter bitmez muzika tekrar i
ki dost ve miıttefik milletin marılan
nı çalmıt ve oyuncular kolkola hal -
kın alkışları arasında sahadan ayrıl • 
mıılardır. 
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~~Milli Müdafaa V. . . . 
2 tezgôh ahnacak 

r.ı. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Bir adet dairevi destere tezga
h· ıle bir adet kollu makas tezgahı a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 2700 lira· olup 
i!K teminat miktarı 202 lira 50.kuruş
tur. 

2 - Eksiltmesi 8. 8. 939 salı günü 
saa 11 de vekalet satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle muayyen saatte komisyonda bu-
lunmaları. (3251) 13206 

Deri eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Sal'l11 Alma Ko· 

m isyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

yatı (160) kuruş olan 7602 çift deri 
eldiven kapalı zarf usuliyle münaka · 
aaya konulmu"ştur. 

2 - İhalesi 8. Ağustos 939 salı gü
nü saat 14 dedir. 

3 - İlk teminatı (912) lira 50 ku . 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
misyonundan bedelsiz olarak alınabi· 
lir. · 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve tok1if mektuplarını ihale saatinden 
behembal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme 
leri. (3252) 13207 

• 
Tire çorap ahnacak 

Deni·z Levazım 

Yazlık elbiselik 
alınacak 

M. M. V. Deniz Levazım Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 43.200 li
ra olan 36.000 metre erat yazlık beyaz 
elbiselik kumaş, 17 Ağustos 939 tari
hine rastlıyan perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksilt
meya konulmuştur· 

2 - İlk teminatı 3240 lira olup şart· 
namesi her gün komisyondan 216 ku
ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde· tanzim edecek· 
!eri kapalı zarf teklif mektuplarını 
en geç belli gün ve saaatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşacla bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. (5570-3376) 13422 

D. Demi,Yolları· ' .. ,~. 
. ~ . , : . 

Balast münakasası 
Devlet Demiryollar1 5 inci işlet

me Müdürlüğünden : 
1 - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı ü

zerinde Akçadağ - Malatya istasyon -
lan arasında kilometre 233 + 500 -
234 + 800 de 10000 ve Şefkat · Yolça
tı istasyonlar arasında kilometre 337-
339 da 10000 ki ceman 20000 M3 Ba -
!astın şartnam.e ve mukavele projesi
ne tevfikan kırdırma, hat kenarına fi
güre ettirmek suretiyle ihzar ve tes . 
limi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15. 8. 939 salı günü 
saat 11 de Malatya işletme binasında 

yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 30000 lira mu M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

m isyonundan : vakkat teminat 2250 liradır. 
1 -Beher çiftine tahmin edilen fiat 4 - Bu işe girmek isteyenlerin ka 

nuiıun tayin ettiği vesaik ve bu işe 
(20) kuruş olan ( 40.000) çift tire ço · 

girmeğe manii" kanunisi bulunmadığı 
rap kapalı zarf usuliye münakasaya • na dair beyanname, muvakkat teminat 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 Ağustos 939 çarşam · 
makbuzu veya banka mektubunun mu-
kavele ve· şartnamelerle birlikte mü -

ba günü saat 14 dedir. hürlü zarf içinde tayin edilen gün ve 
3 - İlk teminatı (600) liradır. saatten bir saat eveline kadar komis -
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko 5 B · "t k 
misyonundan bedelsiz olarak alına -

1 
- . ~ ıMşe 1aı şartAnamk e veHmudave-

b·ı· e proıesı a atya, n ara, ay ar . 
ı ır. . l 1 . d . . . . paşa ış etme vezne erın e Dıyarba -
5 - Eksıltmeye gıreceklerın 2490 kır Ela ~ Na 1 El ~ 1 · 1 

k 
"k" · . .. .. d • zıg, r ı, og u ıstasyon a-

sayılı anunun ı ıncı ve ücuncu ma - rında isteklilere 150 kuruş b d 1 -
·ı "kl · e e mu delerinde gösterı en vesaı e temınat kabilinde verilir. · (3322) 13284 

ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat cve1 M. M. V. sa - Balast münakasası 

U L '. 1 S 

teklilerin de 11. 8. 939 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müraca-
atları. (3279) • 13259 

Dikenli tel ve kazık ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler idaresi için alınac...tk 

100 top dikenli tel ile 150 adet demir 

Dahiliye Vekaleti 

Harla yaphrllacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

kazık 15 gün müddetle açık eksiltme- Mardin kasabasının meskun ve gay
ye konulmuştur. ri meskun olmak üzere 250 hektarlık 

2 - Muhammen bedeli (651) lira - bir sahanın hali hazır hartaları ile bu-
dır. nu çevreliyen 150 hektar ile 400 hek -

3 - Muvakkat teminat (48,83) lira- tara varan arazinin 1/4000 mikyaslı 
dır. takeometrik münbanili hartasının a -

4 - Şartnamesini görmek isteyen- lımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 
lerin her gün encümen kalemine ve İşin maktu keşif bedeli 8000 lira 
istekİilerin de 11. 8. 939 cuma günü dır. 
saat 10,30 da Belediye encümenine mü Eksiltme 21 ağustos 939 pazartesi 
racaatları. (3280) 13260 günü saat 15 de Mardin Belediye da

Eua ve alil alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bele~iye kimyahanesi'için alı
nacak olan 37 kalem muhtelif alat ile 
17 kalem eczayi kimyeviye on beş gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Alatın muhammen bedeli 

iresinde toplanacak eksiltme komis -
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 600 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden iştirak vesikaları almaları ve 
bunu teklif mektuplarına koymaları 

lazımdır. 

Şartnameler Mardin belediyesinden 
ve-aelediyeler imar heyeti fen şefli -
ğinden parasız olarak verilir. (557,60) liradır. , 

Aiatın muvakkat teminatı 41 lira Tekliflerin tayin edilen günde saat 
14 de kadar Mardin belediye reisliği

bedeli ne verilmesi veyahut posta ile bu sa -
ata kadar gönderilmiş olması lazım -

82 kuruş. 
3 - Eczanın muhammen 

(209,50) liradır. 
Eczanın muvakkat teminatı 

72 kuruştur. 

15 lira dır. (3262) 13251 

4 - Şartname ve müfredat listele -
rini görmek isteyenlerin her gün en
cümen kalemine ve isteklilerin de 11. 
8. 939 cuma günü saat 10,30 da beledi
ye encümenine müracaatları. 

(3281) 13261 

1 O fon soğuk asfalt ah nacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Asfalt tamirinde kullanılmak 
üzere alınacak olan on ton soğuk as -
falt on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1250) lira
lır. 

3 - Muvakkat teminat (93,75) lira
clır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 18. 8. 939 cuma gün sa
at on buçukta belediye encümenine 
:nüracaatları. 

(3453) 13454 

Et alınacak 
Ankara Belediyeısinden : 

Saflhk (am' tomruğu 
Devlet Orman İfletmesi K arabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın -
dan Eskipazarda istasyonda istifte 
mevcut "679" adet muadili "528" met
re mikap "468" desimetre mikap çam 
tomruğu açık artı~ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca başkesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he
saplanmıştir. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğünde Ankara İstanbul orman çevir
ğe müdürlüklerinde ve Karabükte dev 
let orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li "13" lira "65" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,~ muvakkat 
pey' ıık• iylc 12- 8-939 ı;-üuU <>o.<H " J.1" 

de Karabükteki revir merkezine mü-
racaatları. (5649-3443) 13432 

tın alma komisyonuna vermeleri. 
(3253) 13208 

1 - Belediye hastanesi için f>ir se
ne zarfında alınacak olan azı 1500 ço
ğu 1900 kilo. ete talip çıkmamasına bi-

D. D. Yolları Satın Alma Ko- naen eksiltme on gün uzatılmıştır. ---------------

14500 adet yüz havlusu 
misyonundan : 2 - Muhammen bedeli (665) lira -

G; ve inhisarlar V. Muratlı istasyonuna üç kilomtere dır. 
mesafedeki Sirköy taşocağından istih 3 - Muvakkat teminat (50) lira • 

ah nacak sal edilerek istasyonda teslimi şartiy- dır. 
M. M. V ekaleti Satın Alma K o· le ve kapalı zarf usulile 13200 M3 4 - Şartnamesini görmek isteyen- Saç tekne alınacak 

miıyonundan : balast satın alınacaktır Bu işiq mu - !erin her gün encümen kalemine ve is-
1 _ Beher adedine tahmin edilen hammen bedeli 23760 ve muvakkat te- teklilerin de 11. 8. 939 cuma günü sa- inhisarlar Umum Müdürlüğün • 

fiyatı (30) kuruş olan (14.500) adet minatı 1782 liradır. at on buçukta belediye encümenine den: • 
yüz havlusu açık eksiltme suretiyle Münakasa 22. 8. 939 salı günü saat müracaatları.. ,3595) 13564 
münakasaya konulmuştur. 11 de Sirkecide 9 işletme . binasında . ---------------

2 - İhalesi 10. Ağustos 939 peqem A. E. komisyonu tarafından yapıla · 1 

I - Parlayıcı ve patlayıcı madde · 
!er naklinde kullanılmak üzere müna-

- Ziraat Vekaleti , 
be günü saat 14 dedir. caktır. İsteklilerin teminat ve kanu -

3 - İlk teminatı (326) lira 50 ku - ni vesikalarını ihtiva edecek olan ka-
ruştuİ'. . .. palı zarflarını aynı gün saat 10 a k~- 1 

4 - Evsaf ve şartnamesı her gun dar komisyona vermeleri lazımdır. Ko·. m ·u· r a lın 1.:11 ca k 
öğleden sonra · M. M. V. satın alma , Şartnameler parasız olarak komisyon "" 

1 kasaya konmuş olup 16. vr. 939 tari . 
hinde ihale olunamıyan (1) adet saç 
tekne yeniden kapalı zarf usuliyle ek 
siltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (16.442,64) mu -
vakkat teminatı (1233.19) liradır. komisyonundan bedelsi olarak alına • dan verilmektedir. 

hilir: ( 5813/ 3543) 13558 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
mintaiyle birlikte ihalesi gün ve sa -
atinde M. M. V. satın alma komisyo -
nuna gelmeleri; 

(3254) 13209 

Dikilmis yashk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 

EJbise ve palto . 
a l ınacak 

D .D. Yolları Satm Alma Komis-
yonundan : 

Birinci ve dokuzuncu i§letme me -
murin ve müstahdemini için bir sene 
zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet 
palto kapalı zarf usuliyle bilmünaka
sa yapılacaktır. Elbise ve paltonun 
kumaşları idarece verilecek harç ve 
imaliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu 
işin muhammen bedeli 23536 ve mu
vakkat teminatı 1765,20 liradır. 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji III - Eksiltme 7. VIII. 939 pazar -
ve Seroloji Müessesesi Direktörlü- tesi günü saat 16,30 da Kabataşta le . 
ğünden : vazım ve mübayaat şubesindeki alım 

1 - Müessese ihtiyacı için 80 ton komisyonunda yapılacaktır. 
yerli antrasit kömürü açık eksiltme • ıv· - Şartname, plan ve keşifname-
ye konulmuştur. ler (82) kuruş mukabilinde Ankara ve 

2 - Tahmin bedel~ 2080 lir.adır. İzmir başmtidürlükleriyle İstanbul'-
3 - Muvakkat temınat 156 lıra olup da levazım ve mübayaat şubesi mü -

banka mektubu veya vezne n:ıakbuzu dürltiğü veznesinden alınabi~ir. 
v~ .devl~tse kabule şayan hazıne tah- V - İsteklilerin mühürlü teklif 
vılı temİıhnalt ~la2r2ak8k9ab39ul ollun~.r... mektupları kanuni vesaikle % 7,5 gü· 

4 - a esı . . sa ı gunu sa-. . .. venme parası makbuz veya banka te -
at ıs tedır. Buna aıt şartname mues - . t kt bu .h . d k k . .

1
. mına me u nu ı tıva e ece apa-

seseden bedelsız olarak ven ır. 1 fl ih 1 t" d b' ı zar arın a e saa ın en ır saat 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart- . . 

1 h 
· 1 · kl"l · t · d"l evelıne yanı (15,30) a kadar mezkilr 

arı aız o an ıste ı erın ayın e ı en . v .. . ,. . koınısyon ba~kanlıgına makbuz mu -

1 - Açık eksiltme suretiyle 5000 a
det dikilmiş yastık yüzü satın alına
caktır. Muhammen bedeli 2250 lira o
lup ilk temin~t miktarı 168 lira 75 ku
ruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 12.8.939 cumar-
tesi günü saat 11 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf şartname' ve nümune her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikleriy
le birlikte ilk teminat mektup veya 
makbuzleriyle muayyen saatte komis-

Münakasa 21. 8. 939 pazartesi günü 
saat 1 ı de Sirkecide 9 işletme binasın 
da A. E. komisyonu tarafından yapı -
lacaktır. İsteklilerin teminat ve kanu
ni vesikalarını ihtiva edecek olan ka· 
palı zarflarını aynı gün saat 10 a ka
dar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon· 
dan verilmektedir. 

gun ve saatte Zıraat Vekaletı muhase b"l" d 1 . l" d 
b d. k ·· ı·· v •• d 1 k 1 ka ı ın e verme en azım ır. e ~re tor u~un e top ana~a o an (537413236) 13213 
komısyona muracaat etmelerı. 

(3600) 13566 
Ambar ve dıvar inşası 

Elbise yaptırılacak Ankara İnhisarlar Ba~müdürlü-

Ziraat Vekaletinden : ğünden : · 
1 - Çankırı tuzlasında ahşap tut: 

Vekalet müstahdemini için kumaş- anbarı ve istinat dıvarı inşaatı açık ek
ları vekaletçe verilmek ve diğer bil - siltmeye konulmuştur. yonda bulunmaları. (3329) 13313 

Dolap yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : . 
l - Hepsine tahmin edilen fıyat 

(910) lira olan iki adet çamaşır dola
bı ile dört adet ecza dolabı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 _ Pazarlığı 11. Ağustos 939 cuma 

(5814/3545) 13559 

Ankara Belediyesi 

tün malzemesi müteahhide ait olmak 2 - Keşif bedeli (7484) lira 63 ku-
üzere kurvaze biçimde caket yelek ve ruştur. 
pantalon ki ceman 63 takım erkek elbi 3 - Açık eksiltme ve ihale muame
sesi ile 4 t"akım kostüm tayyör ve 63 lesi 14.8.939 tarihinde saat 16 da Ban-
adet kasket diktirilecektir. kalar caddesindeki baş müdürlüğü-

B
• "I k ·· ı 1 k müz binasında toplanacak komisyon • lr mi JOn ipSU 1 IOaCI Beher takım elbise ve kostüm tay - da icra edilecektir. 
Ankara Belediyesinden : yör ve kasketlerin kumaştan maada 4 - İlk teminat parası {561) lira 

1 - Menba suları kablarına talik e- diğer bütün malzeme m~sra:ı da.~il 0
: (40) kuruştur. 

d"l ek üzere bir milyon kapsul on mak üzere muhammen ımalıye ucretı 5 - İsteklilerin bu işe girebilme -
b~;gün müddetle açık eksiltmeye ko- 12 lira ve kati teminat 121 liradır. leri için inhisarlar umum müdürlüğü 

6 - 8-1939 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonluğuna 

Muhammen F. Tutarı Muvakkat T. 
Erzak cinsi Miktarı Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 

İhale 
tarih ve saat 

Sadeyağı 29200 Kg. 105 30660 2299 50 19-VIII-1939 10 
Kuru soğan 36100 " 

7 2527 
İnce tuz 10500 " 

7 735 
Pastırma 530 ,, 70 371 
Salça 3430 ,, 35 1200 50 
Kuru fa!>ulya 13500 " 18 2430 
Patates 36100 ,, 8 2888 
Ihlamur 20 ,, 100 20 
Çay 250 ,, 360 900 
Nohut 5400 ,, 17 918 
Barbunya fasulya 7300 " 

ıs 1095 
Bulgur 3725 " 

12 447 1465 68 62.5 19-VIIT ıı39 
Vanilya 490 paket 10 49 10.30 
Kuru sarmısak · 514 Kg. 30 154 20 
Karabiber 57 " 

120 68 40 
Kırmızı biber 31 ,, 50 15 50 
Kara mercimek 2080 ,, 15 312 
Kırmızı mercimek 1160 ,, 15 174 
Kimyon 20 ,, 160 32 
Kakao 98 ,, 140 137 20 
Sebze (konserve) 
(bir kiloluk) 4150 kutu 31 1286 50 
Kuru bamya 350 Kg. 110 385 
Börülce 880 " 20 176 
Şeftali konserve 1410 kutu 75 1057 50 
Soda 17860 Kg. 9 kr. 1607 40 
Zencefil 13 " 

200 26 
Tarçın 18 

" 
240 43 20 

Kahve 64 ,, 130 83 20 
Salep 22 " 

250 55 
Limon tuzu 40 " 

100 40 
Kuru bezelye 1235 ,, 25 308 75 

----
19542 35 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ihtiyaç miktarı eksiltme şartname
sine göre komisyonumuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarf su
retiyle münakasaya konulmuş ve her partinin teminat miktarı ile ihale ta
rih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat teklif 
edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler 
kabul edilmiyecektir. 

3 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden 
aşağı olacaktır. 

4 - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat Okulunda toplanacak komisyon 
huzurunda belli gün ve saatte yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret
hane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik -
ten alma vekaletname ile komisyona baş vurmaları. 

6 - Kapalı zarf eksiltmelerinin yukarda sayısı yazılı kanunun 32 ve 
33 üncü maddelerine uygun olması lazımdır. 

7 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankara'da Mektepler 
Muhasebeciliğinde komisyon katibine baş vurabilirler. (3483) 13456 

Gorum leyli ve İstanbul nehari küçük 
sıhat memurları mekteplerine ahnma 

şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 
26 dan yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği 

kalmamış olacaktır), 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıfla
rında bir veya iki ırene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla 
kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de' alınır.), 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçelerini 
15 eylül 1939 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muave· 
net Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve 1. M. müdürlüğü 
vasıtasiyle mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

(Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacak•:r.) 
Gönderilecek evrak şunlardır: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şeha

detname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hasta
ne baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından 

mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü· 

mune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastaneleri.o 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir, 

D) Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal ki· 
ğıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf (cepheden alınmış ve ince kağıda 
basılmış olacak) 

4 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği yazılı, noterlikten tasdikli taahhüt senedi verecek -
lerdir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÖİ 
Çorumdaki Leyli küçük Sıhhat memurları mektebine alınarak tahsil 

edip mezun olchığumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin e
deceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim veya 
kabul edip de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler dı
şında mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş 
olan parayı tamamen ödemeği ve bu teahhüt senedi mucibince beden iste
nilecek para için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 
faiz yürütülmesini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi· 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan . . . . . . . . . . . . ın bu taahhlit· 

name mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki 
yüz lira olmal< üzere bütün tahsil müddeti için eeman 400 liraya kadar p'1· 
rayı, faiziyle beraber borçlu ••...... ile birlikte müteselsil kefil ve 
müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. (3205) 

Kefil adresi 13192 

günü saat onda yapılacaktır. Şartna -
mesi her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alına komisyonunda görülebilir. 

nulmuştur. Pazarlığa gireceklerin evelemirde inşaat. şubesi müdürlüğünden veya 
z - Muhammen bedeli 1500 lira- bu teminatı yatırmaları lazımdır. Pa- baş müdürlüğümüzden fenni ehliyet Ankara 3. üncü lcra Memurlu- lu dükkanda 19. 8. 939 cuma saat 11 -

dır. . zarlığa gireceklerin 7 ağustos pazar - vesikası almaları lazımdır. ğundan : 12 arasında satılacaktır. Talip çıkma-
3 _Talip olanlann (137) liralık te

.nimıtlariyle birlikte. yukarıda yazılı 
pazarlık gUn ve saatınde M. M. V. sa
tın alma komisyonunda hazır bulun -
malan. (3599) 13565 

3 _ Muvakkat teminatı 112,50 lira- tesi günü saat 15 de komisyonda ha. 6 - İnşaatın keşif, proje, plan, şart· 20. 7. 939 tarihinde haciz edilerek dığı ve muhammen kıymetin % de 75 
dır. zır bulunmaları. Şartname vekalet le- namesini şimdideq görmek isteyenle- paraya çevrilmesine karar verilen kı- şini bulmadığı takdirde ikinci satışı 

4 _ Şartnamesini görmek isteyen vazım müdürlüğünden parasız olarak rin de idaremiz tuz fen şubesine mü- ravat, çorap, gömlek vesaire gibi tu - 19. 8. 939 cumartesi günü aynı yer ve 
ıerin her gün encümen kalemine ve is verilir. (3510) 13481 racaatları ilan olunur. (3344) 13315 hafiye eşyası Koyunpazarında 62 No. saatte yapılacağı ilan olunur. 2941 
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Türk 
senelik 

Kooperatifçilik cemiyeti 
kongresini dün yaptı - -

Kırmızı gül : lA.LKEVLERI DERGiSi] --ÜLKÜ'nün Ağustos 1939 ta· : 
--- Bölge yüzme 

birincilikleri 

Türk kooperatifçilik cemiyeti dün 
Halkevinde senelik kongresini yap -
mıştır. Kongrede yüzden fazla aza 
bulunmuştur. İdare heyetinin yıllık 
raporu okunmuş ve idare heyeti ibra 
edilmiştir. Bundan sonra yurdumuz
daki kooperatif ve kooperatifçilik 
vaziyeti ile beynelmilel kooperatif 
vaziyeti hakkında genel sekreter Ala
ettin Cemil Topçubaşı'nın raporu o
kunmuş ve alaka ile dinlenmiştir. Bi
lahare cemiyetin esas nizamnamesi
nin tadili hakkındaki teklif kabul e
dilmiş ve kongre bu suretle toplantı
sına son vermiştir. 

usule bağlansın; ve bu suretle mem
leketin birkaç sene gibi az bir zaman
da baştan aşağı imarına hizmet ede
bilecek bu kooperatiflerin kurulması 
gecikmesin; bu büyük ve hayırlı işi 
başarabilmek için mesela Fransa'da 
olduğu gibi bir (ucuz ev istişari yük
sek meclisi) kurulması çok yerinde 
bir harekettir. Bu yüksek meclisin 
tetkik ve tasvibinden geçecek bir ya· 
pı kooperatifleri kanununa çok ihti
yacımız vardır. Zira, bir taraftan ya
pı kooperatiflerinin esası olan (ucuz 
ve sıhi ev) prensipine bu kooperatif 
leri riayete mecbur etmek lazım oldu
ğu gibi diğer taraftan da bu koope
ratifleri finanse edecek Emlak Ban
kasının Cümhuriyet Merkez Banka -
siyle teşriki mesai ederek para kay -
naklarının hazırlanması lüzumu var -
dır. Cemiyetimizin içinde bulunduğu 
muz yıldaki faaliyet programında ev 
yapı kooperatiflerinin bir mukavele
name tipi yapılmaııı tekarrür etmiş -
tir. 

Yazan: Y. Josel Renand 

- Demek, salonun köşesinde ev sa-
ibi madamla konuşan şu güzel ka

dının niçin, daima yakası dik ve ka
alı roblar giydiğini merak ediyor
unuz öyle mi? Bunun sırrını garip 
ir tesadüf bana öğretti. Arzu eder-
eniz anlatayım. 

Birkaç kişi birden atıldı: 
- Bizi minnettar edersiniz Mös

o. 
Orta yaşlı, şık erkek bir dakika 

ustu. Koltuğuna daha iyi yerleşerek 
evam etti: 
- Bu kadın, meşhur dansöz Rude-

into'dur. 1916 senesinde, huduttaki 
üçük şehirlerden birinin sahnesin
e dans ediyordu. O zamanlar, ancak 
n sekiz yaşlarında kadardı. 
Bir akşam, oyundan sonra tiyatro

an çıkarken, kapının önünde kendi-
ini bekliyen bir erkekle karsılaştı. 

abancı erkek, genç kıza yaklaştı. 

avaşça söyledi: 
- Vatana, memlekete büyük bir 

izmette bulunmak ister misiniz 
atmazel? 
Genç kız, kendisine bu teklifi ya

~an erkeğin yüzüne hayretle baktı . 
pnun, perişan kıyafetinden, yüzü-
ün solgunluğundan ve yürürken ak
ıyan ayağından bir harp mallılü ol
uğunu anladı. Başını hafifçe eğerek 
una hazır olduğunu işaret etti. Yü
üdüler. İlerdeki parkın içine daldı
ar. Bir tahta kanepeye oturdular. 
Yabancı erkek söze başladı: 
- Siz Paris'te Etbleesses caddesin

e 18 numaralı evde oturuyorsunuz. 
abanız, harpte şehit düşmüştür. Ça
ışmak ve hayatınızı kazanmak gaye-
i vle kısa bir zaman için buraya gel
•niz Aylığızın yarısını her ay Pari

<: annenize gonderiyorsunuz. Dede
ız Marsel, 1870 harbinde kahraman
a ölmüş bir askerdir. Hakkınızda 
aptığım tahkikat, bütün ailenizin 
atan uğruna icabında seve, seve can
arını veren insanlar o\duğunu bana 
ğretti. Size, biraz evelki teklifi ya
arken, bunu tereddütsüz kabul ede
~ğinizden emindim. Netekim düşün
emde yanılmadım. Sizin karşıya. 

ansız hududuna serbestçe geçebil -
en'iz için vesikanız vardır. 1~te bun
an istifade edeceğiz. Size arasıra 
~, t.~c-gtuı ıucr..luJ:>ıdrı, ramsız topra-
ndaki adrese ulaştıracaksınız. Ben, 
rada fransız hükümetinin tevdi et-

'ği mühim bir vazife ile bulunuyo. 
m. Bu mektupları kendim götür -
eğe kalksam, şüphelenecekler ve be
i yakalıyacaklar. İşte sizden bekle
iğim hizmet budur. 
Genç kız, dudaklarını büktü: 
- Bu kadar ehemiyet verdiğiniz 

. karşı tarafa bir mektup götür
ekten mi ibaret? 
Erkek, gözlerini kızın gözlerine 

ikti: 
- Size teklif ettiğim vazife, tah
in ettiğinizden çok mühim ve tehli
elidir. Ortaya hayatınızı koyduğu -
tızu unutmayınız. Daima uyanık ve 
tiyatlı bulunmak lazımdır. Eğer, ta-

ip olunduğunuzu ve bizden şüphe

ndiklerini h;ssederseniz derhal be
. haberdar ediniz. Benim, tehlike i· 
nde bulunduğumuzu anlamaklığım 

in her zaman sahneye çıkarken ba
nıza takınağı adet edindiğiniz be-
z gülün yerine bir kırmızı gül tak
anız kafidir. 
Kalktı. Kıza bir zarf uzattı. 
- Haydi, allah muvaffakiyet ver
n, diyerek uzaklaştı. 
Birkaç gün sonra Rudesinta, sözü
. yerine getirdi. Mektubu verilen 
rese götürdü. Akşam, parkta fran
ı istihbarat zabitiyle buluştular. 

ahta kanepenin üstünde uzun, u
n konuştular. Erkek, kızın sana
daki meharetini, güzelliğini hara-

tle methetti. Rundesinta, onu bü
'k bir memnuniyetle dinledi. Çekin
~n ve hususi hayatında yalnızlığı 
ll'cih eden bir kızdı. O zamana ka-
r hiç bir kimseyle dost olmamıştı. 
ayatında, ilk defa olarak samimiyet 
yakınlık gösterdiği insan, sakat a
klı istihbarat zabiti idi. 
ı\radan, dört beş hafta geçti. Run
:>inta, takip edildiğinin, göz hapsi 
ına alındığının farkına vardı. So
ltta, giderken bazan birdenbire du
Yor, arkasını dönüyor ve peşinden 
ımadığı bir adamın geldiğini gö

Yordu. Bir gün, yaya olarak hudu-
geçmek üzere iken, iki adam onu 

l'durdu. Kendilerinin gizli polis ol
ltlarını söyliyerek çantasını aradı
•. Mekt1..1bu bulamadılar. Rundesin-
zarfı glir saçlarının arasına sakla
~tı. Akşam, Rundesinta, sahnenin 
tdesindeki küçük delikten salona 
! 

ıttı. Gündüz kendisini çeviren iki 
tti polisin seyirciler arasında otur
ltıarını gördü. Kalbi heyecanla at
~a başladı. İki gizli polis, seyirci
den bazılarına anlıyamadığı bir ta
lı isaretler yapıyorlardı. Mutlaka 
'di aleyhinde tertibat alıyorlardı. 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

Derhal, başındaki beyaz gülü çıkarıp 
kırmızısını takmak üzere odasına koş 
tu. Kırmızı gül kaybolmuştu! Çalmış
lardı onu! Büsbütün ürktü. 

Müzik çalıyor, perde yavaş, yavaş 
açılıyordu. Rundesinta daha fazla te
reddüt edemezdi. Endişeden solgun 
bu yüzle sahneye çıktı. Coşkun, kıv
rak bir İspanyol dansına başladı. Fa
kat, onun bir tek düşüncesi vardı. 
Tehlikede bulunduklarını, fransız is
tihbarat zabitine nasıl haber verecek
ti? Birden kafasında bir şimşek çak
tı. Bulmustu: dans arasında başında
ki beyaz gülü çıkardı· Yakasından 
çektiği kalın, sivri bir toplu iğneyi 
parmaklarının arasına kıstırdı. Bir ta 
raftan dans ediyor, diğer taraftan 
beyaz gülü, penbe gerdanının üstüne 
bastırıyordu. Eli durmadan hareket 
ediyor, sivri iğne, güzel gerdanında 
derin çizgiler açıyordu. Birkaç daki
ka içinde, beyaz gül, kaniyle kırmız
ya boyandı. O zaman sol eliyle yara
sını kapatırken. sağ e !indeki kırmızı 
güliı havaya kaldırarak seyircileri se
lamladı. Sahneden uzaklastı. 
Yarım saat sonra. merdiven başın

da, tanıdık bir ses ku !ağına çarptı ; 
- O tarafa gilmeyiniz. Arkamdan 

geliniz. 
Genç kız, vazife arkadaşını takip 

etti. Aksak ayaklı fransız zabiti onu, 
g;zli bir merdivenden sokağa çıkar
dı. Uzaktan tiyatro kapısına baktılar. 
Gizli polis olduklarını söyliyen ve 
mukabil casusluk teşkilatına mensup 
bulunduklarında şüphe olmıyan iki 
adam ellerinde tabancalariyle orada 
bekliyorlardı. Şayet, oradan çıkmış 
olsalardı, vurulacaklardı. Hazır du -
ran otomobile atladılar. yirmi dakika 
içinde fransız toprağına geçtiler. He
men doktora koştular .... 

!şte Rundesinta'nın, daima yakası 
dik ve kapalı roblarla gezmesinin sır
rı budur. Güzel gerdanına, vatanı uğ
runa açtığı yaraların izlerini gizle
mek içindir .. Bakın, şimdi bize doğru 
geliyor ... 

Orta yaşlı, şık erkek ayağa kalktı. 
Birkaç adım attı. Yürürken hafif to
palladığının hayretle farkına vardık. 

Başını çevirdi. Gülümsiyerek yüzü
müze baktı: 

D.&.U...,Cl.QU\.. ""'U\...1. ..3\..U.14:.ı U.\;Ul • .n..cu uu 

Rudesinta'yı, sizlere takdim ede
yim .. 

: rihli 78 inci sayısı çıkmıştır. -
: Profesör M. Fuat Köprülii'nün, : 
: Lozan'ın XVI ıncı yıldönümü : 
_ başlıklı yazısını takip eden ya- : 
- zıları sırasiyle yazıyoruz: -
: Nüfus ve iktısadi şartları: (W. E 
: HaJbwachs) fransızcadan çev.: : 
: Ziyaettin Fahri. - Ortazaman : 
- Türk - İslam dünyasında hüküm- : 
: darlar: (Prof. A. Mez) almanca- -
- dan çev: Cemal Köprülü. - Rus E 
: Edebiyatındaki Facia, ilk kur- E 
- banlar: (Nikola Briyan Şaninof) : 
: fransızcadan çev: Ali Süha De- : 

Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi 
su sporları ajanlığından: 

Mevcut programa göre bölge yüz -
me birinciliklerine bugün saat 15 de 
başlanacaktır. Bu müsabakalara ku -
lüpler namına girecek yüzücülerin be 
hemehal lisanslı olması gerektir. Mek 
tepli yüzücülerin lisanslı olmasına 

lüzum yoktur. Derece alırlar ve fakat 
puvan almazlar. Puvanlar kendilerin
den sonra gelen kulüp mensubü yüzü 
cülere verilir. 

Hakemler: Karar Hakemi: Su spor 
ları ajanı. 

Diğer hakemler: Fuat Pura, 
Ozan, Namık, 

Ziya 

İdare heyeti, yıllık raporunda ce -
miyetin çalışmalarını uzun boylu i
zah etmekte ve ezcümle şu temenni
lerde bulunmaktadır: 

lilbaşı. - Geceler (Şiir) Sıtkı : 
: Akozan. - Kültür teorileri hak- S 
: kında: Şevket Aziz Kansu. - _ 
: Millet Nedir? (Ernest Renan) E: 
: fransızcadan çev: Peyami Er- : 
: man. - Yaylalar (şiir): H. T. : 
- Dağlıoğlu. - Türk plastik san- E 
E at hayatına toplu bir bakış: Re- E 
- fik Epikman. - Milli edebiyat : Program: = devri şiir sahasında aşık tarzı = 1 - 100 metre serbest 

Kooperatiflerimizin yakın bir ati -
de esasen federatif ve serbest ve ih
tiyari bir sistem olan kooperatif pren 
siplerine uygun olarak, mahalli mın
takavi, ev merkezi teşkilat yaparak 
müstakil bir Tarım Kooperatifleri 
Birlikleri ve federasyonu vücuda ge
tirmeleri, kooperatifçiliğin en müs -
mir prensiplerinden birinin memleke
timizde teessüsünü temin edecektir. 
Ticaret Vekilimiz ve cemiyetimizin 
kıymetli reisi Bay Cezmi Erçin'in 
Büyük Millet Meclisinde söylediği 
şu sözleri de bu temennimizin tahak
kukunu kolaylaştıracaktır. 

- tesirleri: Fevziye Abdullah. _ E 2 - 100 metre serbest (küçüklere) 
: Beden Terbiyesi ve gençlik me- : 3 - 200 metre kurbağalama -

selesi: Nüzhet Baha. 4 - 100 metre kurbağalama (küçük-
: AYIN HABERLERİ: E: lere) 
- Büyük Millet Meclisinde : 5 - 400 metre serbest 
E Basın Birliği Kongresi _ Milli : 6 - Türk bayrak yarışı (100 sırt • 
_ Şef'in mesajları - Maarif ŞOra- : üstü + 200 kurbağalama + 100 ser • 
: sı - Hatay vilayeti - Lozan'ın - best). 
E XVI ıncı yıldönümü. E 'Tahsisen kooperatif yayılmasının 

tazyikkar şekilde değil, iktısdi me
nafi temini suretiyle tahakkuk etti -
rilmesi lüzumuna kani bulunmakla 
ve kredinin hakiki manasiyle ve da
ha az külfetle müstahsilin ayağı di
bine götürtilmesini istihdaf etmekte-

E HALKEVLERt POSTASI: E 
: Halkevleri ve Spor kulüpleri --_ (General Cemil Tahir Taner) - : 
: Halkevleri spor çalışmaları (Ş. : 
E G) - İsparta Halkevi binası ve : 
: projeleri (S. Sayar) - Halkev- :: 
- !erinde sosyal yardım faaliyetle- -
: ri (M. C. Duru) - Halkevleri E 
: çalışmaları (A. C.). E 
=FİKİR HAYATI: = 
: Bir okuyucunun notları (Ma- _ 
• arif Şurası - Fransız ihtilalinin : - -E yıldönümü - Aşkla siyaset ara- : 
_ sında - Bir aktörün kitabından) : 
: Nahit Sırrı. : 
: BİBLİYOGRAFYA: : 
: A. M. Schneider - Karnapp E 
: ''Die Stadtmuer Von İznik - tz-: 
E nik'in şehir suru" "Arif Müfit : 
E Mansal,, - Griffith Taylar "En- E = viroment race and Migration : 
: (- Muhit, Irk ve Muhaceret),, : 

Bölge serbest güreı 
birincilikleri 

yiz.,, 
Dün saat 15 te Muhafız Gücü ala- Sayın arkadaşlarım, şimdi sözün 

nında Beden Terbiyesi Ankara böl- sırası hepimizin en hassas olduğumuz 
gesi serbest güreş birincilikleri ya- bir mevzua geldi: "Ev Yapı Koopera
pılarak birinci ve ikinci devreleri bi- tifleri" biliyorsunuz ki, cemiyetimiz 
tirilmiştir. Müsabakalara bugün saat bu kooperatiflerin hayli propaganda-
9 dan itibaren devam edilecektir. Mü- sını yapmıştır ve yapmaktadır. Bi • 
sabakalar çok heyecanlı ve güzel ol- zim sinemizden, ve teşvikimizden do
maktadır. Müsabakalara herkesin ser- ğan bu kooperatiflerin hayret edile
bestçe girebilmesi için duhuliye kon- cek bir selabetle memlekette kök sal
mamıştır. Müsabakalara Ankara Gü- .dığını görmekle ne kadar bahtiyar ol
cü, Demirspor, Muhafız Gücü ve Po- duğumuzu takdir edebilirsiniz. 
lis mektebinden 39 güreşçi iştirak et- Ankara'da yaşıyan dört kooperatif
mektedir. Dünkü neticeleri aşağıya ten sonra, dokuzuncu Ev Yapı koope
yazıyoruz. ratif projeleri hazırlanıyor. Memle -

ketin diğer yerlerinden aynı ihtiyacı 
BİRİNCİ DEVRE 

56 kiloda: 

duyan vatandaşların seslerini bura -
dan işitiyoruz. 

. Başvekilimiz sayın doktor Bay Re
fik Saydam'ın bu kooperatifler hak -
kında büyük bir sempati beslediğine 
vakıf olduğumuzu burada söylemekle 
endişe içinde olan alakadar vatandaş
lara bir teminat vermiş oluruz. 

Cemiyetimizin temenniyatı arasın
da esasen her yerde bir kooperatif 
bankası olan halk bankalarının biz • 
deki anonim sosyete şeklinin tadiliy
le kooperatif haline getirilmesi var
dır. Bu bankaların kooperatif olması
nın sebebi, kendileriyle muamele ya
pan ortak ve artizan ve koopera
tiflerine risturn yaparak faizlerini 
asgariye indirmek olduğu gibi ortak
lar arasında teşekkül edecek karşılık
lı yardım kefalet sosyetelerinin de 
Banka ile olacak muamelelere kefil 
olması gibi mesleki küçük krediler· 
den istifade edecek küçük esnafın 
muhtaç olduğu bir teşekküle mazhar 
olmasını da kolaylaştırmaktadır. 
Diğer bir temenni de afyon inhisa

rının kooperatifleştirilerek afyon e
kicilerinin nihai satış fiatından isti -
fadelerinin teminidir. Sabık !ktısat 

Vekili merhum Mustafa Şeref'in bu 
bapta hazırlanmış bir kanun layiha
sının mucip sebepleriyle berabeı: Bü
yük Millet Meclisinde bulunduğu ma 
li'imdur. Bu projenin tasavvur ettiği
miz afyon kooperatiflerinin kurulma

sına kifayet edecek teşkilatı ihtiva E .. Şevket Aziz Kansu" - Kazım E 
: Dirik "Eski ve Yeni Türk Halı- -
: cılıgı,, : ~~u-ıı o ..... e:;ıu D. &.) Mehmet (M. Temenni ediyoruz ki, hükümetin ettiğini zannediyoruz. Hükümetimi-

G.) e 9.21 dakikada tuşla, manevi müzahareti sayesinde kurulan 

bu kooperatif hareketi bir nizam ve 
zin nazarı 

deriz.,, 
tasvip ve dikkatine arze -: ÜLKÜ'nün bu sayısına Milli E 

E Şefin Lozan'dan döndüğü zaman : 

: resim de ilave edilmiştir. : 

Niyazi Birinci (A .G.) Halit Bala
mur (A. G.) a sayı hesabiyle kazan

mışlardır. ı
-- _

1 

: Ankara'da karşılanışına dair bir E 

A N D A Ç -
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Bisikletle Londra' dan şehrimize 
gelen iki İngiliz seyyahı TAYYARE SAATLERi J ...................................... -.. . . 

Saat Dakika : 

Türkiye reıkilalı 

esasiye hukuku 

Hasip Duman (D .S.) Abdullah 
Elagöz' (A. G.) sayı ile, Suat Savaş 
(M. G.) Ahmet (Sanat mektebi) e 1 
dakikada tuşla, Mustafa Beton (A. 
G.) Abdi.il (M. G.) e sayı ile, Halit U
lubey (A.G.) Haydar (A. G.) a sayı 

Dün matbaamızı 
iki ingiliz seyyahı 
ziyaret etti. Bayan 
ve Bay P.B. Gotch 
ismindeki bu karı 
koca icabettiği za
man vapura bin
mek hariç olmak 
üzere İngiltere' -
denberi seyahatle
rini tamamen bi
sikletle yapmışlar
dır. 

İzmirden - Ankaraya 
Adanadan - Ankaraya 
lstanbuldan - Ankarayı 
Ankaradan - İzmire 
Ankaradan - Adanayı 
Ankaradan - lstanbula 

9 
9 
9 

15 
14 
16 

10 
30 
30 
05 
45 
00 

NÖBETÇ1ECZANELER 
1/ 8 / 1939 gününden 31/8 / 1939 akşamına 
kadar ECZANELER ıtece nöbeÜ cetveli 

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

2 - Sebat ve Ege 
Eczanelerı 2 8 14 20 26 

3 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

4- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 

5 - Sakarya ve Çankaya 

3 g 15 21 27 

4 10 16 22 28 

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

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler ıa
zar günü de açık bulunmak mecburiyetin
dedirler. Diğer eczanelerin pazar gı.inleri 
ihtiyari olarak tatil yapmaları kabul edil
miştir . 

ACELE İMDAT 
Bir yaralanma, bir kaıa. fevkallde bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALAR] 

Yangın ihbarı: {1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara
sı: {2341 . 2342). - Elektrik ve Hava • 
gazı arıza memurluğu: ( 1846). - M esa
ieri Şehir Anbarı: (3705). 

TAKSI TELEFON NUMARALARI: 

Zincirli cami civarı: (2645-1050-1196) 
Saınanpaıarı civarı : (2806 - 3259). 
Yer.işehir. Havu.ıbası Bizim Taksi 
(3848). 

Çankırı Caddesi U !us Taksisi: 0291 ). 
fstanbul Taksisi: (3997). 

Devlet Demıryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
lsık Taksi lnönü 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 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

• • . . . . . 
• . . . 

Birinci cilt 

Ya.zan: Vasfi Ratit Sevig 

Tetkilah esasiye hukukuna 
ba§langıç, siyasi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: Akba. Kitabevi
ANKARA 

-. ...................................... .. 

Yenişehirden Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenişehire 
S. pazarından Akkoprüye 
Akköprüden S. pazarına 

7.00 23.00 
7.10 23.00 
6.15 
7.30 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.-

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

Ş Ulus meydanıyle istasyon arasında her 
beş d3kikade bir aefer olup tren za • 
manları seferler daha sıktır. 

§ U !us meydanıyle 'ıı' enışehır, Bakanlık -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki • 
kada; eaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her on beo, yirmi ve otuz dakilra· 
da bir muntazam ıeferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danına dönüşleri sinemaların dağılı:; ıa
atine tabidirler. 

Posta saatleri 

ile kazanmışlardır. 

66 kiloda: 

İhsan Erünsal (A. G.) Mehmet Öz
türk (A. G.) e 2,30 dakikada tuşla, 
Rıza Yılmaz (A. G.) İsmal (M. G.) e 
2,13 dakikada tuşla, Salim Ünal (A. 
G.) Ferit (M. G.) e 4,45 dakikada 
tuşla, Doğan Erdinç (D. S.) Yaşar 

Doğu (Güneş) e 3,21 dakikada tuşla 
kazanmışlardır. 

12 kiloda: 
Celal Atik (Güneş) Adil (M. G.) e 

1.54 dakikada tuşla, Demir (A. G.) A
ziz Kiper (A. G.) e 3,35 dakikada tuş
la, Necip Ceyişkar (A.G.) Mehmet Fi
dan (M. G.) a 2,15 dakikada tuşla ka
zanmışlardır. 

79 kiloda: 

Vahit Ceyişkar (A. G.) Veys (M. 
G.) e 36 saniyede tuşla, Mahmut Ak
taş (D. S.) Cafer Özdemir (A.G.) e 51 
saniyede tuşla galip. 

8? kiloda: 

Nazmi Ersoy (M. G.) Hüseyin A
kan (A. G.) a 5.49 dakikada tuşla, Se

yit Ahmet (D. S.) Cemal Metin (A. 
G.) e 1 dakikada tuşla kazanmışlar -
dır. 

Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine Ağır ıiklet: 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaşa Hattı : 
Her gün; 8.30 (Pazartesi, Per5embe ve 

Cumartesi Toros S. treni 
Her gün: 17.00 · 19.25 Ana.dolu S. treni; 

. 20.20; 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her gilrı 9.25; 

Ankara Gücünden Satılmış rakip
siz olduğundan birinci ilan edilmiş
tir. 

İKİNCİ DEVRE 

56 kiloda: 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmenden Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keciören'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

6.00 
6.30 
6.30 
7.00 

21.00 
21.30 
21.00 
21.30 

, Kayseri, Ulukışla Adana, Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Ali Ömer (A. G.) İsmail Sezgin 
(D. S.) e ekseriyetle sayı hesabiyle, 
Halit Balamur (Gi.ineş) Mehmet (M. 
G.) e 2.20 dakikada tuşla kazanmış -
]ardır. 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeciden Ulus M. na 
Ceheciden A Fabrikalara 

As. tabrıkalardan Cebeciye 

7.00 
7.00 
7.00 

-.-

23.00 
23.00 
-.-

17.00 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri: 21.23 Toros 
S. treni: 

Kayseri, Ulukısla. Adana Hattı : 
Her giin: 12.45: 
Zonguldal. Çankırı Hattı : 
Her gün; 17.20; 

61 kiloda: 

Abdullah Etagöz (A. G.) Yusuf 
Dere (M. G.) e 6.45 dakikada tuşla, 
Suad Savaş (M. G.) Habip Duman 
D. S.) a 7.10 dakikada tuşla, Abdül 

Bay ve Bayan Gotch 

Bayan ve Bay 
P. B. Gotch, bisik
letle !ngiltere'den 

ayrılmışlar, Brük

sel, Lüksemburg, 

Majino hattı üze· 
----ı rinden Fransa'ya, Fransa'da Lyon, 

Kılıç (M. G.) Ahmet (Sanat mektebi) Marsilya ve Nis şehirlerinden İtalya-
13.4 dakikada tuşla, Mustafa Beton ya geçmişlerdir. Roma, Napoli ve Ba
(A. G.) Halid Ulubay (A. G.) a 6.6 ri'ye uğradıktan sonra Yugoslavya'ya 
dakikada tuşla kazanmışlardır. gelmişler, Arnavutluğa geçerek Ti-

66 kiloda: ran'dan Yunanistan'ı tutmuşlar, Yan

Battal Koca (A. G.) İhsan Erünsal 
(A.A.) a 9 dakikada tuşla, Rıza Yıl -
maz (A. G.) Mehmet Öztürk (A. G.)a 
12 saniyede tuşla, Salim Ünal (A. G.) 
İsmail (M. G. )e 11.11 dakikada tuş
la, Yaşar Doğu (Güneş) Ferit (M. G.) 
e 2.55 dakikada tuşla kazanmışlar
dır. 

?2 kiloda: 

Celal Atik (Güneş) Aziz Kiper (A. 
G.) e 2.24 dakikada tuşla. Necip Ce . 
yişakar (A.G.) Adil (M. G.) e 5.30 
dakikada tuşla, Demir (A. G.) Meh -
met Fidan (M.G.) a 1.56 dakikada 
tuşla kazanmışlardır. 

'19 kiloda: 

Mahmut Aktaş (A. G.) Veys (M. 
G.) e 1.42 Vahid Ceyişakar (A. G.) 
Cafer (A.G.) e 2.14 dakikada tuşla 
kazanmışlardır. 

87 kiloda: 

Hüseyin Orkan (A. G.) Cemal Çe -
tin (A.G.) e 2.58 dakikada, Seyit Ah
met (D. S.) Nazmi Ersoy (M. G.) a 
30 saniyede tuşla kazanmışlardır. 

ya, Patras, Korent kanalından Ati na
ya varmışlardır. Seyyahlar Atina'dan 
sonra Kıbrıs'a geçmişler, oradan da 
Ankara'ya gelmişlerdir. 

İngiliz seyyahları, A'nkara'dan tek
rar memleketlerine dönerken, lstan -
bul, Sofya, Bükreş, Peşte, Viyana ve 
Varşova 'ya uğrı yacaklar, Karadeniz
de bir cevelan yapıp tekrar Türkiye· 
ye gelecekler, Kıbrıs'a da uğrıyarak 
Suriye ve Kudüs'ü de gördükten son
ra Mısır üzerinden şimali Afrika'ya 
oradan da İspanya, Fransa yeliyle 
İngiltere'ye avdet edeceklerdir. 

Bayan ve Bay P. B. Gotch'lar bir se
nedenberi evlidir. Londra'daki mob
leli apartmanlarını devren kiraya ve
rerek aldıkları kira bedeli ile bal ayı 
seyahati yapmaktadırlar. 

ESK1 GAZETELER 

Okunan gazeteleri Çocuk E -
sirgeme kurumuna verirseniz 
kimsesiz yavrulara yardım et _ 
miş olursunuz. 
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r:ira ilk : 
Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 

mahallt:sinde 3 oda 1 mutbak havaga
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 lira 
müracaat. Tl: 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 kiralık - Cadde 
bostan asfaltta 4 oda havagazı, banyo 
kübik apartman. Müracaat Bn. Hayri
ye Yeni yol No. 6 Göztepe İstanbul. 

2826 

Küçük ilôn şartlan 
D?rt satırlık küÇiik ilanlardan : 
B1r defa için JO Kuruş 
iki defa içın 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dô"rt defa için 80 Kuruş 

Devamlı kü!;ük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa ne:ıredilecek bir ilan için 
140 kuruıı alınacaktır. Bir kolay -
lık olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiııtir. Bir kii -
çuk ilan 120 harften ibaret olma -
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilfulların 120 harfi geçme
mesi 15.zımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

sa ile iki kat sırf taştan terkos suyu 
ve bahçesinde havuzu bulunan mükem 
mel nezaretli hane acele satılıktır. 
Yukardaki 46 No. lu haneye müraca-
at. 2926 

Kelepir satılık arsa Maltepede 
1193 adanın 22 parsel 588,5 metre mu
rabbaı arsa acele satılıktır. Merkez 
Ap. 2 kat Tel: 3563 müracaat. 2936 

Mühim bir fırsat - Junkcr marka 
pek az kullanılmış üç ocaklı ve fırın
lı bir hava gazı ocağı yarı fiyatına 
satılıktır. Tel: 3437 den 14 numara -
ya müracaat. 2937 

Satılık kagir hane - Akköprü civa
rı Başlangıç kereste fabrikası arkası 

13 - 15 No: Zincirli cami arkası Yıl -
dız kıraathanesinde Demir Erbil'e mü 
racaat. 2942 

Satılık bina - Yenişehir Adakale 
caddesinde bahçe içinde garajlı mun
tazam bir bina satılıktır. Müracaat 
Telefon 1122 veya 2316 2943 

Kiralık oda - Bir bay yahut ba
yan için Möbleli Möblesiz. Sağlık 
B.akanlığından cvelki garaj bahçesi
nın karşısında Uğur Ap. No. 5 2829 karşısında Arman sokak Ümit apart - İŞ ara yan 1 ar: 

manında dört büyük oda ve bir salon 
. _Kira.~ık od~ - Bir bay veya bayan 
ıçın guzcl bır oda kiralıktır. İsmet 

İnönü caddesi Lozan alanı Emcilcr 
sokağı No. 71 re müracaat. 2830 

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
'lk No. 19 kaloriferli bir ve iki oda 

"'• müştemilatını havi modern yapıl -
cış daireler. Kapıcıya müracaat. 2838 

ve tam müştemilat 60 lira 2935 

Sat.ilk : 

Çok ucuz ve acele satılık arsalar -
Rus sefareti karşısında Toprak ofisi 
ittisalinde 289 - 569 - 858 M. imarca 
parselenmiş üç arsa Tel: 1953 Sanai 
Cad. 82 2769 Bir bayana kiralık oda - Aile ya

nında, Bakanlıklar karşısında maktu
an 18 liraya Büyük bir oda (2 ' inci Satılık bağ - İrak sefarethanesi 
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 civarında Hanef zade bay Tevfik ba-
Fcvzi. 2839 ğı altında 5375 metre 3000 lira muham 

Kira/ k d-kka K.. b men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa _ 
i"C elve:'ııı:.lı"uÇocnı.-s oşc aşdıdve_ her zartesi günü saat 17,5 da açık arttır -
:s :s 1 aray ca csınde ·1 B 1 d' .. 31 No.lu dültkan bOa 1 . ma ı e e e ıyc muzayede salonunda 

. o arak devren kı satılacaktır. 2835 
ralıktır. Te'ctorı: 1230 2841 

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

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

Acele satılık çiftlik - Malıköy is
Kiralık mobilyalı oda - Bir bayi- tasyonuna 3 saat mesafede dağlı, o

çin Dikmen cad. Yiş sokak Yozgat vah, ormanlı ve sulu senevi iki bin 
Ap. 4. cü kata müracaat edilmesi. davarı idare eder kabili zer batapo 

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

lş arıyor - Daktilograf bir bayan 
müsait şartlar altında müessese ve yıı 
zıhanelerde çalışmak istiyor. 

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

lş arıyor - Almanca steno daktilo 
ile Fransızca İngilizce daktilo ve bir 
az da Türkçe bilen bir ecnebi bayan iş 
ariyor. Ulus'ta A. L. rumuzuna mek -
tupla müracaat. 2894 

iş arıyor - Bilumum fen işleri, 
proje aletten anlıyan arazide çalışabi 
len betonarme tafsilat ve detaylarını 
çizen ve şartnamelere göre iş gören 
bir geneç vazife arıyor. Anafartalar 
Cad. belediye karşısı Kalecik pazarı 

Kamil Şamdancıya müracaat. H. K. 
2927. 

2873 20 bin dönüm vüsatinde Boyalı çiftli-
Kiralık daire _ Yeni ehir İsmet ği ~cuz fiyatla acele satılıktır. Talip- iş arıyor - Ziraat mütehassısı Pe~

İnönü caddesi Çoruh k!k N 3 d lerın Çıkrıkçılar yokuşunda Altın te ziraat en~titüsünd:n mezundur ış 
. . . so . o. e bakkal Yusuf Gülkök'e müracaatları. arıyor. Şeraıt ehvendır. Adres: A. H. 

~.ah~e ıçerısı.?dc n_ezaretlı olan her Mersin posta kutusu 176. 2938 
turlu konforu havı kaloriferli apart- 2860 

Adliye Vekôleti 

Salon tadil ettirilecek 
Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Ankara adliyesi ağır ceza mahke -

mesi salonu Ankara nafıasının yapmış 
olduğu keşfine göre değiştirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 
kuruştur. Üç bin iki yüz yirmi iki lira 
yetmiş iki kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 242 
liradır. İki yüz kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustos 939 pazar
tesi günü saat 15.30 da (on beş buçuk) 
da Ankara adliyesinde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni V\. hususi şartnamesi, ke
şif evrakı ve yapılacak işin krokisi 
Ankara C. Müddeiumumiliğinde gö -
rülcbilir ve izrıhat alınabilir. (3352) 

13318 

Benzin alınacak 
Ankara Adliyesi Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara C. müddeiumumiliği 

emrindeki hizmet otomobili için 500 
teneke benzin açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1587 lira 50 
kuruştur. Bin beş yüz seksen yedi lira 
elli kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 119 
liradır. Yüz on dokuz liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustos 939 pazar
tesi günü saat 15 de Ankara adliyesi 
binasında toplanacak satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi An· 
kara C. M. U. liğinden parasız olarak 
verilir. (3353) 13319 

··· iktisat: Vekôl~ti ; . 

Maden mühendisi ahnacak 
lktrsat Vekaletinden : 

Taşra ve merkez teşkilatımız için 
250 - 400 lira ücretli maden mühcn -
dislcri alınacaktır. 

Taliplerin vesikalariyle birlikte vc
kalctimiz Maadin umum müdürlüğü-
ne müracaatları. (3537) 13510 

man dört oda bir hol sandık ve hiz- Satılık zarif kadın ~apkaları - Sı
metçi odalarını havi bir dairesi kira - biye vekileti yanında İsmet Koyun - 1 
lıktır. Görmek için her gün kapıcı - cu Ap. No. 3 daire 2 ye müracaat. S verenler : 

Zayi - Yedi senelik Sclanik idadi
sinden aldığım son sınıf tasdikname
sini kaybettim. Yenisini alacağımdan 

Bir matbaa makinistı' alınacaktır - eskisının hukmu olmadığı ilan olu -
ya müracaat. 2882 2872 

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

1 

Satılık arsa ev apartman - Yenişe 
hir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın
da. Tel: 2181 Yenişehir Dirim Ap. 

2876 
Kiralık - Vekaletler karşısında 

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

2884 

Yıldız matbaasına müracaat edilmesi. nur. 
Haşmet Özkan 2759 2944 

Aranıyor,- Haftada 4 - 5 saat al -

Satılık kelepir - Keçiörcnde mer- manca dersi verecek bir alman bay ve 
kez yerde 6 odalı kargir ev. Su elek • ya bayan aranıyor. Yenişehir Kazım 
trik ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: Özalp Cad. Yiğit Koşun sokak 19-1 
2181 Y. şehir Dirim Ap. 2877 Ap. mektupla müracaat. 2911 

Zayi - İstanbul Ortaköy Eytam 
mektebi 1920 senesi mezunlarında -
nım. Almış olduğum şahadctnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hilkmü olmadığı ilan olunur. 

2945 Sezai Hati 

6 - 8 - 1939 

Bu yıl, leyli Tıp talebe yurduna ahnacalc 
talebenin kabul şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
(Evrakı tam ve şartları haiz olanların kayıt muameleleri, dilekçelerin 

alındığı tarih sırasına göre, derhal yapılacağından, isteklilerin zamanında 
müracaatları lazımdır.) 

1 - a) P. C. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derecesin· 
de olduğu Maarif V ekalctincc tasdik edilmiş mekteplerden pekiyi ve iyi 
derecede mezun olmuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı 
dil ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin, bütün evrakını tamamlanmış olduğu halde, 30 EylUl 
1939 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka· 
lctine müracaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak ile gelen dilekçeler mua· 
meleyc konulmıyacaktır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüvi .. 

yt:t cüzdanı aslı, 
B - Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri 

halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiı olanlar mektep mü. 
dürlüğünün · aynı zamanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoğraflı 

ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir·) 
C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakası, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uy• 

gun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu 
Hastane baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecck ve istekli tara. 
fından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü
mune hastaneleri: İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya. Adana. 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olun .. 
mak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavc• 
net Müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir teahhüt senedi 
(bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğin
de görüldüğü veçhile kefili tarafından keza aynen ve tamamen yai:ılarak 
imzalanacaktır.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğrafı (cepheden alınmış ve ince ka• 
ğıda basılmış olacak). 

3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurtta okumıya ve ilerde mecbur! 
hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanlar kabul 
edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındığı 
adreslerine bildirileceği gibi kabul edilip edilmedikleri de yine adresleri• 
ne ayrıca bildirilecektir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÔİ 
Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fakültesin• 

den tabip olarak çıktığında, 2000 sayılı kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul et• 
mediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkcylcdiğim takdir• 
de yurtta benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıp tahsili• 
ni terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıl• 
dığım yahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkcylcdi' 
ğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen ödcmcği ve b\S 
taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar için ödemek mecburi• 
yetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2,000 sayılı 
kanunun dieer cezat hilkümlerinin de hakkımda atbikını kabul ve taahhü 
eylerim. 

Sarih ikametgah adtesi 

Yakarda adres ve hüviyeti yazılı otan • • • • • • • • • • • • ıa bu taahhüt• 
name mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için ÜÇ 

yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 liraya ve iki 
katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3,600 liraya kadar paraytı 
faiziyle beraber, borçlu •••••••. ile birlikte müteselsil kefil ve mÜ§te• 

rek müteselsil borçlu sıfatiylc ödiyeccğim. 
Kefilin adresi '(3204) 13191 

Kiralık kaloriferli daire - Dört o- Acele satılık mobilya - Sofra ve Hizmetçi aranıyor - Ev hizmeti 
da bir hol muşambalı, tam konforlu, mutfak takımları. Her gün saat 18.30- ve iki yaşında bir çocuk için hizmet -
iyi nezaretli. Bakanlıklar karşısı Çan 20. Yenişehir Kızılırmak sokak No. ıs çi aranıyor. Dahiliye vekaleti matbu -
kaya caddesi üzerinde Ersin Ap. 3 üncü kat. 2881 at umum müdürlüğünde müşavir Ser-

2889 ver İskite müracaat. Telefon 5023 den 
Acele satılık - Çok az kullanılmış 121 istenecek. 2928 

Kiralık oda - Banyolu eşyalı ve 
eşyasız Kooperatif arkası Ap. daire -
sinde. Müracaat sabah akşam Anafar
talar Cad. N o. 111 Halil Naci müesse-
sesi. Adnan Özkan. 2893 

gardrop tuvalet, iki kişilik nikelaj kar 
yola, büfe ve portmanto. Yenişehir Aranıyor - Kitap ve kırtasiyeden 
Adakalc No. 11. 2885 anlar bir tezgahtar aranıyor. Saman -

pazarında (Akay) kitapevinc müraca-
Acele satılık apartman - Ayda 240 

lira icar getiren Cebeci hastanesi itti-
at Tel : 3585 2888 

BUGON 
KUM&AllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL Kiralık oda - Güzel bir oda kiralık salinde 5 daire 1838 M2. arsasiylc 

tır. Etfaiye meydanı Belediye ban - Sanayi caddesi No. 82 Tel: 1953 c mü 
kası arkası İhsan bey Ap. kat 2 No. 5 racaat. 2899 
ıe müracaat. 2896 Fırsat satılık plajlı çamlı arsa 

Kiralık - 4 oda 1 hol ve teferruatı Ankarada bir emlakla mübadele cdilc
eski yangın yeri Necati bey mahalle- bilir. Caddebostan 1293 M2. Müraca
si okutucular sokak No. 3 Ragıp bey at Ankara Sanayi caddesi No. 82 Tel: 
apartman No. 4 Telefon 2640 2903 1953 2900 

Aile nezdinde kiralık döşeli oda _ Satılık ev - İstanbul Bomonti c: 
Tam konfor. Atatürk bulvarı Toygar Silahşor s: No. 37. 8 oda konforlu a· 
apartman No. 5 2908 partman: olur görmek için içinde kile 

. . re, pazarlık Ankara'da sanayi cad. 
Kiralık - Ycnışehır Vekaletler kar 82 No. Tel: 1953 Ankara'da emlakla 

Aranıyor - Kırtasiye mağazalarında 
çalışmış genç bir tezgahtar ve bir de 
kasadar aranıyor. 

M. Nedim İrcngün ticarethanesi
ne müracaat. Yeni hal No. 1 - 59 
Tel: 2246 2898 

Muhasip aranıyor - Ankara'da Sı
nai bir müessisenin 70 lira ücretle tcc 
rübeli bir muhasibc ihtiyacı vardır. 
Kendi el yazısı ile kısa tercümeihali -
ni İstanbul posta kutusu 179 numara-
ya bildirmeleri. 2940 

şısı konur sokak No. 5 de 3. cü kat 4 "b d 1 1 2901 . mu a c c o unur. A 
odalı bir daire. Yenıhal No: 4 Tel: ranıyor : 
2368 ze müracaat. 2915 Satılık - Mamak'ta maske yolu 

üzerinde çeşme başında 6 oda, banyo M b ·ı 3 ı · 
Kiralık daireler - Bakanlıklar kar- mutfak ve saircli bir ev satılıktır. Ay . 

0 ı ya aranı~or - parça ı ccvız 
şısında Karanfil ve Bilge sokağının nı evde Bay Behçct'c müracaat. 2902 bır gardrop ve bır tuvalet veya yalnız 
köşesinde tam konforlu 4 ve 5 oda bir ayna alınacaktır. YcniŞchir Dü. -

Satılık - 36 model uzun şase 1 
ile bir holden ibaret daireler. Kapıcı· fort kamyonu acele satılıktır. 2908 zenli sokak No. 11 bay Çaçkcs'e ınüra 
ya müracaat. 2920 taksi Telefona müracaat. 2910 caat. 2847 

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-
operatif arkasında. 2923 

Satılık - Cebecide manzara ve kon 
forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar 
bedellerinin yüzde kırkı taksitle. Tel: 
2181 Yenişehir Atatürk bulvarı. 2912 

Satılık arsalar - İstikbalin en ~c
refli mevkii olan Atatürk anıtı civa
rında çok ucuz fiyat parsellenmiş Tel: 
2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 

Maarif Vek61eti 

Ya11 makinesi dolap ve 
saire ahnacak Kiralık - Bir Fransız ailesi nezdin 

de güzel bir oda kiralıktır. Posta ku
tusu 466 ya mektupla müracaat edil • 
mesi. 2924 

Satılık apartman ar.sası ve ev _ ~aarif Vekilliğinden : 
Yenı;ehir sıhiye civarında, asfalt cad 3 Yazı makinesi, 4 çelik dolabı, 3 
dede, köşe başında geniş cepheli 835 demirli masa, bir çelik çekmece alına
mctrc arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, caktır, 

Kiralık daire - 4 oda büyük hol 
tam konfor 2. ci kat fiyat ve manzara 
sı gayet müsait. Yenişehir Tuna cad 
Bozkır S. No. 8 zemin kata müracat. 

2895 

3059 2921 Muhammen bedeli (1331) liradır. 

Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er- Muvakkat teminat 99 lira 82 kuruş-
kanihariyc karşısında 2400 M. Ana - tur. 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de - İhale, açık eksiltme suretiyle 16. a-
sokak No. 14 ikişer oda. mutbak, ban- posuna müracaat. 2925 ğustos 1939 da saat 14 de vekalette 
yo tam konfor. Üst kattakilere müra - yapılacaktır. 

2934 
Acele satılık arsa ve hane - Ka- Şartname ve nümunelcri görmek is-

caat. kl d d K" ··k E 1 .. • 1 · 1 va ı ere c uçu sat yo u uzcrın- tcycn erın evazım müdürlüğüne mü-

Kiralık daireler - Sıhiye Vekaleti de No. 46 da 1669 metre murabbaı ar- racaatları. (3484) 13457 
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. Vilôye~ler . 

Bir kimyager aranıyor 
Bursa Belediye Riyasetinden: 

Bursa belediyesinin 55 lira maaşı 

aslili veyahut 165 lira ücreti şehriye
li ve en ziyade gıdai tahlilat ile meş
gul olacak bir mütehassıs kimyager · 
liği münhaldir. 
Gıdat tahlilatta mütehassis kimya 

ger vesikasını ve sair evsafı kanuni -
yeyi haiz olup da bu kimyagerliğe ta
lip olanların tanzim edecekleri tercü
meihali varakasiyle evrakı müsbite · 
lerinin tasdikli birer suretini bir isti
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 - 6 eba· 
dında fotoğraflariyle birlikte 15. 8. 
939 tarihine kadar belediye riyaseti -
ne müracaatları ilan olunur. 

(3116) 13063 

inşaat münakasası 
Sultansuyu Harası Müdürlüğün

den: 
1 - Malatyanın Sultansuyu harası 

merkezinde inıa edilecek llgı ahırı 

19-7-939 gününden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (37494) lira (39) 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı (2812) lira (12) 
kuruştur. 

4 - İhalesi 7-8-939 pazartesi günü 
saat 14 de hara merkezinde yapılacak 
tlr. 

S - Şartname ve projesi hara ve 
Malatya nafıa müdürlüğünde mevcut· 
tur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla eksiltmeden sekiz gün e· 
vel Malatya Nafıasından bu iş için a
lacakları ehliyet vesikalariyle birlik
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar hara merkezindeki komisyon mah 
susuna verilmesi lazımdır. (3285) 

13266 

Ta mirat yaptır1lacak 

inşaatına talip çıkmadığından aynı 

şeraitle bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Her binanın muhammen bede
li 4800 lira olup muvakkat teminatı 

360 liradır. 
3 - İhale 17-8-939 perşembe günü 

saat 10 da Vilayet daimi encümenin
de icra edilecektir. 

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

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

6 - Taliplerin vilayet daimi encü
menine müracaatları ilan olunur. 

(3378-5583) 13347 

Memur ahnacak 
Eskişehir Tayyare Fabrikası Di

rektörlüğünden : 
Fabrikanın fiyat ve istatistik kıs -

mında çalışmak üzere, 
1 -Teknik muhasip 
1 - Muhasip muavini 
2 - Katip. 

alınacaktır. 

Aranılan evsaf ve şartlar 
a) Memurin kanununun 4. üncü 

maddesinde tasrih edilen şartlar. 
b) Teknik muhasip ve muhasip mu 

avini için Yüksek Ticaret okulu me
zunu olmak. 

c) Katip için de orta Ticaret okulu 
veya lise mezunu bulunmak. Bu ev -
saf ve şartları haiz olup da muhasip · 
lik imtihanında aynı derecede muvaf
fak olanlardan, resmi ve hususi fab -
rika veya sanat müesseselerinin muha 
sebe teşkilatında çalışmış olanlar, ve 
katiplik imtihanmda aynı decere ka · 
biliyet gösterenlerden fabrika muha· 
sebelerinde görgü ve mümaresesi bu
lunanalar ve daktilografi bilenler ter 
cih edilecektir. 

Verilecek ücret : 
Katibe 3659 numaralı kanunun 5. 

inci maddesinde tasrih edilen esas ve 
dereceler, Teknik Muhasip ve muha
sip muavinine de 3656 numaralı kanu· 
nun 13. üncü maddesinde ve kadromu 
zun bu iş için tahdit ettiği en yük • 
sek miktara göre aylık ücret verilecek 
tir. 

dır. Fenniyei grup inşaatı kontrol Darende kasabasının Hidro elektrik 
şefliğinde okuyabilirler. tesisatı 30. VII. 939 tarihinden 14. 8. 

4 - İsteklilerin bu işe iştirak ede- 939 tanhine kadar 15 gün müddetle 
bilmeleri için ~ekiz gün evel istida i- kapalı zarf usuliyle eksi}tmeye konul 
le vilayet makamına bu işi yapaoile · rr.uştur. 
ceklerine dair ehliyet vesikası alma - 1 - Tesisat birisi makine ve tefer-
ları lazımdır. ruatı ve diğeri santral binası ile bent; 

(5776/ 3514) 13484 kanal olmak üzere iki kısım olup her 

Havuz inşaatı 
Erzurum Valiliğinden : 

Erzurum vilayeti üçüncü umumi 
pıüfettişlik grup inşaatı sahası yeni -
den yapılacak olan büyük havuz inşa
şaatı ve tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Bu işin keşif bedeli 23924 lira 
20 kuruştur. 

2 - İhalesi 18 Ağustos 939 cuma 
günü saat 15 de Erzurum vilayet na -
fıa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1794 lira -
dır. 

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

S - İsteklilerin bu işe iştirak ede -
bilmeleri için sekiz gün evel istida i
le vilayet makamına müracaatla bu işi 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika
sı almaları lazımdır. 

(5777 / 3515) 13485 

Su saatleri at.nacak 
Gaziantep Belediyesinden : 

1 - Gaziantep belediyesi içme suyu 
işletmesine alınacak 50 adet 25 MM 
lik ve 950 adet 15 MM lik su saati ta
libi zuhur etmediğinden aynı şartlar 
la yirmi gün müddetle kapalı zarf u
suliyle tekrar eksiltmeye konulmuş · 
tur. 

2 - Eksiltme Gaziantep belediye -
sinde 21. 8. 939 pazartesi günü saat 16 
da teşekkül edecek encümende yapı -
lacaktır. 

3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira
dır. 

4 - İstekliler bu işe ait şartnamele
ri ve keşif e akını Gaziantep beledi
yesinden görebilirler. 

ikisi birden veyahut ayrı ayrı ihale 
olunacaktır 

Makine ve teferruatı olan birin 
ci _., ,;ım bedeli muhammeni 19277 li -
ra, ikinci kısmın bedeli muhammeni 
(J0.199) lira 47 kuruştur. 

3 ...::.. Tesisatın projesini belediyede 
görebilecekleri gibi eksiltme şartna -
mesi, proje, keşifname ve fenni şart -
nameyi 10 lira mukabilinde Darende 
belediyesinden alabilirler. 

4 - Taliplerin kanuni vesaiki haiz 
olarak ihale günü olan 14. 8. 939 pa -
zartesi günü saat 13 de Belediye en
cümeninde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (13396) 

Hükumet konağı yapflrllacak 
Kars Vilayeti Çıldır Kazası Mal

müdürlüğünden : 
Çıldır kasabasında yapılacak 33808 

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

ı - Dosyasındaki evrak şunlar -
dır: 

A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme şartnamesi ve bayın

dırlık genel şartnamesi 
C - Fenni şartname ve yapı işleri 

umumi fenni şartnamesi. 
D - Metraj ve hülasai keşfiye. 
E - Projeler. 
2 - Dosyası Kars nafıa müdürlü· 

ğünde ve Çıldır mal müdürlüğünde 

görülebilir. 
3 - Muvakkat teminatı: 2535 lira 

61 kuruştur. 
4 - İsteklilerin ihale gününden as

gari 8 gün evel Kars vilayetinde yap
tığı işler ve bonservisleriyle müraca· 
at ederek vesika veren komisyondan 
alacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı 

ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri. 

ı-ff-

Mezbaha yaphrılacak 
Manisa Belediyesinden : 

1 - Manisada yapılacak mezbaha inşaatı (44061) lira (29)' 
kuruşluk keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile proje ve keşif kağıtları 
ve bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kuruş mukabilin. 
de Manisa Belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - İhalesi 15-8-939 tarihine rastlıyan salı gÜ'nü saat ( 11) de 
Manisa Belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (3304) lira (60) kuruştur. 
5 - İsteklilerin Manisa Nafıa Müdürlüğünden bu iş için ala

cakları ehl~yet vesikası ile 939 senesine ait Ticaret odası vesika· 
sını Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar olduklarına ve y_ahut 
bunlardan birisinin fenni mesuliyete iştiraki suretiyle işi yapa -
caklarına dair Noterlikten musaddak teahhüt senedini teklif m -. 
tuplarının içerisine koyacaklardır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırhyacakları tel( -

lif mektuplarını 15-8-939 salı günü saat (10) na kadar makbuz 
mukabilinde Manisa belediye riyasetine vermeleri veya bu saate 
kadar gelecek surette posta ile gö-ndermeleri ve postada vaki o-
lacak tehirlerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 13394 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnaca?~ 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Satm Alma Komisyonu Reisliğin

den: 
Muvakkat T. İhale 

Cinsi Kilo 
Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. tarihi günü saati şek!ı 

Ekmeklik un 705000 84600 00 5480 00 14-8-939 pazartesi 15 te 
kapalı 

Yulaf 300000 18000 00 1350 00 ,, ,, ,, ,, 
Odun 1060000 10600 00 795 00 15-8-939 Salı ,, ,, 
Sade yağı 24000 24000 oo 1800 00 16-8-939 çarşamba ,, ,, 
Sığır eti 102000 29580 00 2218 50 21-8-939 pazartesi ,, ,, 

1 - Çanakkalede birinci J. Alayının ı eylül 939 güniınden 31 Ağustos 
940 sonuna kad:u bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı "5" kalem er
zakın hizalanncl~ gösterilen günlerde Çanakkalede ikinci J. taburunda te
şekkül eden satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Temınat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" de kadar komis
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfları kırmızı mum ile sahibi tarafından temhir oluna-

caktır. (5409-3259) 13450 

- ~ Levazım Amirliği 
Çifteler Harası Müdürlüğünden: Yukarıda yazıl evsaf ve şartlar da • 

Mahmudiye merkezinde tadilen ta- hilinde imtihana talip olanların ken
mir edilecek olan 23734 lira 11 kuruş dilerine imtihan gtinü ve beraberle · 
keşif bedelli ahır tamiratı 27.7.939 dan rinde getirmeleri lazım gelen vesaik 
itibaren 17 .8.939 tarihine müsadif per· ayrıca bildirilmek üzere, nan tarihin· 
şembe günü saat 15 e kadar kapalı zarf den itibaren en geç on be~ gün içinde 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek- vazih hal tercümelerini ve sarih ad -
siltme Eskişehir nafıa m?dürlUğii bi- reslerini bir dilekçe ile Eskişehir 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te teminat ve vesikalarını verilecek 
saatin bir nümunesını veya ka
rekteristiklerini aynı gün saat 15 e 
kadar encümen reisliğine tevdi etmiş 
bulunmaları lazımdır. 

S - İhalesi 15. 8. 939 gününe mü -
sadif salı günü saat 16 da Çıldır mal
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

Bir hangar 
yaptı rılacak 

6 - - Muvakkat teminat 1237 lira 50 
kuruştur. 

Yulaf al.nacak Ankara Levazrm Amirliği Satm 
Alma K omisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 1 - Çorlu'da Kolordu istihkam ta-

l - Ercincan garnizonunun ağus _ buru ihtiyacı için iki adet hangar ka
tos başından temmuz sonuna kadar ih palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

nasında toplanacak komısyon huzu- T F b "k d" kt"" 1 .. ~ .. k 1• • ayyare a rı ası ıre or ugune 
rcrt"Aaz.~,1.,. ... ı..h.- Mııv::ı ~at temı - ...,................... • .u • , , 

7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 numaralı kanundaki şartlar haiz 
olmaları lazımdır. 

(5861 / 3564) 13560 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
na uygun olarak teklif v~ mekt~pla 
rını saat ıs şe kadar komısyon rıya -
setine vermiş olmaları . Postada vu -
bulan gecikmeler kabul edilmez. 
~-<570.fil 13418 

tiyacı için 720 ton yulaf kapalı zarf ~ 2 - İhale 2~. 8. 939 salı günü ~t 
la eksiltmeye konmuştur. 16.30 da olup ılk pey parası 10502 lıra 

2 - Tahmin bedeli 52920 lira olup 96 kuruştur. . . .. nat 1780 lıra 6 kuruştur. Bu ışe aıt ev- . . ·:- ... ~ --~l:' • • l:' ~~:·•w J • 

k . f .1A h ""IA k 'fl bonservıslerının suretlerını gonder . Elektrik işleri Telefon malzemesi alınaıak muvakkat teminatı 3896 liradır. 3 - Şartnamesını gormek ve almak 
ra : proJe, ta sı at ve u asa eşı e-

1
,. • 

13392 ri, silsilei fiyat bordrosu hususi fenni me _rı. 
3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi isteyenler 926 kuruş mukabilinde her 

şartname, eksiltme şartnamesi ve m u· 
kavele projelerinden ibaret olup her 
zaman hara ve nafıa müdürlüklerinde 
görülebilir. İsteklilerin ihaleden en 
az 8 gün evel Eskişehir vilayetine mü· 
racaatla alacakları ehliyetname ve se
nesi için ticaret odası vesikasını ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
teklif mektuplarına ekliyeceklerdir. 
Mektuplar ihale saatinden en az bir 
saat evetine kadar yani saat 14 de ka· 
dar makbuz mukabilinde komisyon 
reisli ğine verilmiş bulunacaktır. Pos
ta ile gönderilecek mektuplar iadeli 
teahhütlü ve mühür mumu ile mühür
lü olacaktır. Postada vaki olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. (3286) 13321 

1 O adet arazöz ah nacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Temizlik işleri için alınacak 10 a
det arazöz kapalı zarf eksiltmesine 
1 ı.ıulmuştur. İhale 28.8.939 pazartesi 
g ınü saat 15 de İstanbul belediyesi 
c.aimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 55000 ve ilk teminat 
•,OOO liradır. Şartname 275 kuruş mu
kabilinde İstanbul belediyesi fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. Talip
lerin 939 yılına ait ticaret odası ve 
ihaleden 8 gün evel fen işleri müdür
lüğüne müracaatla alacakları bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair vesika
lara ve ilk teminat makbuz veya mek· 
tupları ile 2490 numaralı kanuna gö
re hazırlıyacakları kapalı zarflarını i
hale günü saat 14 de kadar İstanbul 
belediyesi daimi encümenine verme 
lerL (5504/ 3293) 13345 

Gö~men evleri yaptm!acak 
Tokat İskan Müdurlüğünden : 

Erbaa'nın Kırk harman köyünde 
yapılacak 62 çift kerpiç göçmen evi· 
nin inşaatı 21.7.939 tarihinden itiba · 
ren 20 gün müddetle kapalı eksiltme
ye konu !muştur. 

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

3 - Talip olanların 10.8.939 ıncı 

perşembe günü saat on beşte vilayet 
isl an müdürlüğünde müteşekkil ko 
misyona mi.iracaatları ilan olunur. 

13346 

2 bina yafltınlacak 
Siirt Vilayeti Daimi Encümenin· 

den : 
1 - Bir aydanberi açık eksiltmede 

·bulunan Siirt merkezinde Yenişehir 
de hususi idarece yapılacak biribirine 
mülasık ikişer evden ibaret iki bina 

Mazot alrnacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

20. 7. 939 perşembe günü ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çikarılan ve muhammen bede 
li 29 bin lira ve muvakkat teminatı 
2175 lira olan dört yüz ton mazot ta -
lip zuhur etmediğinden 14. 8. 939 pa
zartesi günü ihalesi yapılmak üzere 
yeniden kapalı zarf usulü ile eksilt -
meye konulmuştur. 

Talipler, mezkur tarihte saat (14) 
~ kadar teklif mektuplarını tevdi et -
miş olmalıdırlar. 13395 

Harta yaptırılacak 

A fyonkarahisar Belediye Reis· 
liğinden : 

6620 lira muhammen bedelli şehir 
santralı ile gar arasında yapılacak yük 
sek tevettür yeraltı kablo ve muhav -
vele tesisatının şimdiye kadar vuku 
bulan münakasasında verilen fiyatlar 
haddi layıkında görülmediğinden işin 
1. 8. 939 tarihinden itibaren bir ay müd 
detle pazarlığa bırakılmasına karar 
verilmiştir. İsteklilerin her gün bele
diyeye müracaatları ilan olunur. 

(5867/ 3565) 13561 

Elektrik malzemesi alınacak 
A fyonkar ahisar Belediye Reiı-

liğinden : 

Pütürge Kaymakamlığından : günü sat 16 dadır. gün Çorluda kor satın alma komisyo-
Tahmin bedeli 2750 lira tutan tele- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- nuna müracaatla alabilirler. 

fon malzemesi Pütürgede teslim şar- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 4 - İstekliler kanunun 2 ve 3. ün
tiyle alınacaktır. Birinci müddette ta cü maddelerinde istenilen belgeleriy- c~ madd~le~~ndeki belgele~iyle bir • 
lip çıkmadığından ihale 10 8. 939 gü- le birlikte ihale gün ve saatinden en lıkU: bellı gun ve saatten. hır saat evel 
nüne bırakıJmıştır. geç bir saat eveline kadar teminat ve te~lıf mektupla.rı~ı kom1syona ver -

İsteklilerin yüzde yedi buçuk te - teklif mektuplarını Erzincan askeri mış bulunmaları lazımdır. 13571 
minatlariyle müracaatları. 13569 satın alına komisyonuna vermeleri 

Şartnamesi ve evsafı kolordunun 
tekmil gornizonlarında mevcuttur ve 

Yulaf ah nacak 
P. T. ve T. Md. aynıdır. Her yerde her gün görülebi- Ankara Levazım Amirliği Satm 

lir. İsteklilere 265 kuruş mukabilinde Alma Komisyonundan : 
posta ile gönderilebilir. 

(3265) ah nacak Çinko 13219 . 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: inşaat münakasası 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Amal- Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 - Muğla, Marmaris, Milas, Bod
rum garnizonları senelik ihtiyacı olan 
350 bin kilo arpa ile 350 bin kilo yu -
lafa talip çıkmadığından bir ay müd
detle pazarlıkla satın alınacaktır. 

g- ame çinko kapalı zarfla eksiltmeye Alm a Komisyonundan : 2612 lira muhammen bedelli utku 
Çanakkale Belediyesinden : konmuştur. 1 - İzmir müstahkem mevki komu-

k ·"' anıt parkında yapılacak elektrik ten-

2 - Pazarlığı 21. 8. 939 pazartesi 
başlıyacaktır. 

3 - Arpanın tutarı 19250 lira kati 
teminatı 2888 lira, yulafın tutarı 20125 
lira ve kati teminatı 3018 liradır. 

1 - Çanakkale kasabasının mes Lln 2 - Muhammen bedel (10.000) lira, tanlığınca gösterilecek yerde 118554 viratına ait malzemenin şimdiye ka -
ve gayri meskun 225 hakterlık saha · d muvakkat teminat (750) lira olup ek- lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet ar vukubulan münakasasında talipli 
sının hali hazır haritalariyle bunu siltmesi, 31. 8. g39 tarihine müsadif pavyon ve bir mutbak bir ahır inşası 

çıkmadığından 1. 8. 939 tarihinden iti-
çevreliyen 40 hektarla (265) hektara perşembe gilnil saat (16) da Anka;a kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. haren bir ay müddetle pazarlığa hıra - t 
varan sahanın 1-4000 mikyaslı mün • k t da P. T. T. umum müdürlüg~ü binasın- 2 - halesi 21. 8. 939 pazartesi gü-ılmasına karar verilmiştir. steklile- ! 

4 - Şartnameler komisyondadır. 

Kanuni vesaiki olan isteklilerin ko -
mutanlık satın alma komisyonuna mü 

hanili takeometrelik haritasının yeni daki satın alma komisyonunda yapıla- nü saat 16 da zmirde kı§lada İzmir rin her gün belediyeye müracatları i-
den alımı işi kapalı zarf usuliyle ek · lan olunur. caktır. Lv. amirliği satın alma komisyonun - ---------------
siltmeye çıkarılmıştır. (5868/ 3566) 13562 3 - İstekliler, muvakkat teminat da yapılacaktır. 

racaatları ilan olunur. 13570 

2 - İşin maktu bedeli 4500 lira - makbuzu veya banka mektubu ile ka • 3 - Teminatı muvakkata akçesi 
dır. Sıvas ıehri tatbikat plim nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları -. 1111 lira 11 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 337 lira 50 nı o gün saat 15 şe kadar mezkur ko. 4 - Şartname keşifname ve projesi 
kuruştur. eksiltme ilam misyona vereceklerdir. her gün sabah saat sekizden 12 ye ka-

4 - Eksiltme 15-8-939 salı günü 4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. dar ve 14,30 dan 18 e kadar İzmir müs aran ıyor 

Okullar · 

Bi r daktilo 
saat 15 de Çanakkale belediye bina • Sıvas Beled iyesinden : levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın- tahkem me\l'ki inşaat komisyonunda 

1 Bu ı. · h b d ı· 4500 A k M M Ankara Bölge Sanat Ok ulu Di· sında eksiltme komisyonu tarafından - şın mu ammen e e ı da P. T. T. ayniyat şube müdürlük - ve n ara . . Vekaleti emakin 
1. a ve m kk t t · t 337 l" 50 · l rektörlüğünden: yapılacaktır. ır uva a emına ıra }erinden parasız verilecektir. ınşaat şubesinde görebilirler. stekli- Ok 

1 
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5 - Eksiltmeye iştirak edecekle · elli kuruştur. (2822) 12869 ler ticaret odasında kayıtlı oldukları- u umuz ıçın . lmanc.a ı e~ . r-
rin belediyeler imar heyetinden işti - 2 - Bu işe talip olanlar işteki ih - na ve bu işi yapabileceklerine dair i- kek vey~ kad~n) .hır dakt_ıloya ~htıya~ 
rak vesikası almaları ve bunu teklif tisaslarını resmi vesaik ile tevsik ve haleden en az bir hafta eve! İzmir na- vardır. Isteklılenn okul ıdaresıne mu 
mektuplarına koymaları lazımdır. arttırma, eksiltme kanunu mucibince fıa fen heyetinden alacakları vesika - racaatlan. ( 3558) 13524 

Şartnameler Çanakkale belediyesin - iktiza eden vesaiki ibra'Z etmeğe mec- lan göstermek mecburiyetindedirler. 
den ve Ankara belediyeler imar heye- burdur. . . • Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa-
ti fen şefliğinden parasız alınabilir. 3 - Bu ışın yapılmasına aıt şartna- I k yılı kanunun 2, 3. üncü maddelerinde Sungurlu'da güreş 

müsabakaları Tekliflerin tayin edilen gün ve saat me parasız olarak belediye fen işleri E e lrik tesisah yapfmlacak ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müs 
14 de kadar Çanakkale belediye reis - müdürlüğünden alınabilir. H arta G enel Direktörlüğünden. tahkem mevki komutanlığına dilekçe 
liğine verilmesi ve yahut posta ile bu Yukarıda evsafı yazılı şehrin tatbi- ile müracat ederek emniyetçe yap - 25. 8. 939 tarihinde açılacak pana -
saatten evel gönderilmiş bulunması kat hartasının birinci ihalesine talip 1 - Harta Gn. Drk. lüğü daire ve tırılmış tezk iye vesikalariyle teminat yır dolayısiyle Sungurlu Çocuk Esir. 
lazımdır. (5632 • 3442) 13403 çıkmadığından 10. 8. 939 tarihine mü- fotoğrafhanesinde mevcut elektrik ve teklif mektuplarını ihale saatin - geme kurumu bir güre~ müsabakası 

s~dif ~er~eı:ıbe gün~ saat 14 de teı:ı - t~sisatında yapılacak tadilat açık ek • d~n en az bir saat evel komisyona veri tertip etmiştir. Müsabak·a· istiyen gü-
Jandarma binası yaphrtlacak dıt edılmış~ır. Yevmı mezkurda talıp- sıltmeye konulmuştur. mış bulunacaklardır. (3606) 13657 reşçilerimiz iştirak edebılırler. 

terin beledıye encümenine müracaat - 2 - Eksiltme 12 ağustos 939 cumar-
• Erzurum Valiliğinden : lan itan olunur. tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 

Erzurum vilayet üçüncü müfettiş - (5875/ 3 68) 13563 Gn. Drk. binasında harta Sa. Al. Ko. 
lik grup inşaatı sahasında yeniden ya da yapılacaktır. Un al·ınacak 
pılacak olan jandarma müfettişlik bi· 3 - Keşif tutarı 1542 lira 70 kuruş, 
nası inşaatının betonarme karkas kıs- muvakkat teminat 115 lira 70 kuruş o- Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

İhalenin mı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı- lup banka mektubu veya maliye mak-
karılmıştır. buzu kabul olunur. Cinsi Kilosu Muhammen B. İlk Tem. İhale gün S. şekli yeri 

1 - Bu işin keşif bedeli 42962 lira El kf 'k 1 • 1 1 1 k 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
90 kuruştur. e fi eSlsa 1 yap Hl aca sayılı kanunun 2. ci ve 3. CÜ maddele-

2 - İhalesi 18 Ağustos 939 cuma Daten de Belediyesind en : rinde istenilen vesaikle ve teminatla-
~ünü saat 15,06 Erzurum vilayeti :11a - Kapalı zarf usuliyle evelce eksilt • riyle beraber yukarıda yazılı gün ve 
fıa komisyonunda yapılacaktır. meye konulup talip zuhur etmediğin- saatte komisyona gelmeleri. 

3 - Muvukkat teminatı 3222 lira - den şartnamesinde değişiklik yapılan (3360) 13328 

----
Un 422000 53,805 4035 22·8-939 salı 16 Kapalı zarf 

1 - Şartnamesi her gün Niğde Sa. Al. komisyonda görülebilir ve para
sız alınabilir. 

2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen za-
mandan bir saat evveline kadar vermelidirler. (3607) 13568 
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YÜK VE YOLCU 
gemileri • 

ınsası 
..:> 

Münakalat Vekaletinden : 
ı - Devlet deniz yolları işletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
gemisinin inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti ev
veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar İstanbulda Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve lngilterede Londra Türk Tica
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç 15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal Plan ve detay re· 
simleri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini Istanbulda 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları 
şarttır. 

4 - Teklifler Istanbulda Devlet Denizyolları Işletme Umum 
Müdürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse
seler arasında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa-
hibi selahiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

Talebe kayt ve kabulü 
Maarif Vekilliğinden : 

Ankara' da Kız Meslek Öğretmen Okulunun biçki - dikiş, moda, 
çiçek, ev idaresi· yemek pişirme, nakıı, çamaşır ve resim ihtisas 
şubelerine, kız enstitüsü mezunlarından yirmi iki yaşrnı geçme· 
mit olanlar arasında ve kız enstitüleri bulunan merkezlerde ya
pılacak bir müsabaka sınavı :neticesinde parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktır. 

Müsabaka sınavına kabul edileceklerin mezun oldukları kız 
enstitülerince namzet gösterilmeleri gerekli olduğundan, isteklile
rin en çok 10.VIIl.1939 perşembe günü akşamına kadar mezu~ 
oldukları kız enstitülerine bir dilekçe ile müracaatları ve hangı 
ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istdiklerini 
tasrih etmeleri. (3589) 13557 

~ 
Kızılcahamam kap ıcaları 

Her türlü yel romatizma siyatik ve beden ağrı ve sızıla
rrna biricik ıif a yeri çamlarla muhat KIZILCA HAMAM 
kaplıcalarıdır. Şifat tesirleri namütenahi tecrübelerle müs· 
pettir. Çankırı oteli yanından her gün muntazam otobüs 
İ§lemektedir. 2892 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif 

Şirketinden : . . . 
En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshın koku gelmıştır. 

Ortaklarımıza taksitli aatıılara batlanılmıştır. , . 
U ku k .. "r almak ve kı•m rahat etmek ıstıyen sayın cuz ve ru omu '11 • • l l · 

rtak ·· t ·ı · ı'ze !imdiden kömürlerını a ma arını tavsı-o v~ muş erı erım 2669 
ve ederız. 

_.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
müşterilerimize ~ 

---------

----- Sayın ----- lzmit Kağıt Fabrikamız bütün 

Ambalaj kôğıtları ve mukavva 
-------------- çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan 

getirdiğimiz için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık 
: İstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız istifadenizdir. _ - -
: M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No.1-59 ~ - ---- Telefon: 2246 2417 = 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Kayıtların yenilenmesi 
Ankara Ticaret Lisesi Direktörlüğüne : 

Eski öğrencilerimizin kayitlerinin yenilenmesi 7 Ağustos 1939 
gününden 19 Ağustos 1939 güniıb'ne kad~r yad~lılacaktır.1 Odğrencİ· ı · muhakkak velileriyle bera er tayın e ı en gün er e saat 

9e~ı~2 arasında Direktörlüğe baş vurmaları aksi takdirde kayıtla-
.1. ~· 'lA l r 13528 rmın sı ınecegı ı an o unu · 

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

Tahmil ve tahliye işleri 
Toprak mahsulleri Ofisi Polath ajansmdan : 
Ajansımıza ait tahmil ve tahliye işlerine talip zuhur et

mediğinden mukavele projemizd~ tad~lat. y~pılmış ve ye
niden ihalesi 25-8-939 gününe talık edılmıştır. 

Taliplerin tadil edilen projemizi g~rm~~ üzer~ Ankara, 
Eskişehir ve Polatlı toprak mahsullerı ofısıne muracaatla-
rı ilan olunur. 2918 

ur us 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
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 az 50 lirası bulunanlara senede _4 rlefa çekilecek kur'a ile aşağı-
daki plana göre ikramiye dağıu.. • ·~ • 

4 Adet ı.ooo LiT~\k <ı.Mo Lira 
4 .. 500 • 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 u 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 ,. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 fi. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

I 

Satılık Bağ , Nafia Vekôleti 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa VekaJetinden : 

1 - Balıkesir viliiyetinae Balıkesir 

~ 111111111111J111J11111111111111111111111111111.111111111111111111111111ııııi11 ~ 
-- ----- Ambar insaatı 

..:> 

------------ -:: Toprak mahsulleri ofisinden : = - = -
= 1 - Sandıklı istasyonu·nda yapılacak anbar, idare bina- _ 
:= sı ile buna müteferriğ işler götürü olarak kapalı zarf usu- = 
S liyle eksiltmeye konulmuştur. işbu inşaatın keşif bedeli := 
=: 54579.20 liradır. =: = 2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Of is Umum Mü- :: = -= dürlüğünden, İstanbul ve İzmir şubelerinden alınabilir. = = 3 - Eksiltme 16. 8. 39 tarihinde saat 15.00 Ankara'da = 
§ Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarım havi zarf-§ = lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes· = -= lim edilecektir. = = 4 - Muvakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. =: -:= 5 - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap- =: = tıkları bu gibi işlere ait vesikaları ve eksiltmeye girebil- = 
:= mek için Ofisten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklar- := 
:: dır. 2843 =: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllJlllJlllllllJllllllllllllllllJlllllll~ 

,----------------------------.... 
Ha agazı kesilecek 

Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinden: 
Yenişehir' de Meşrutiyet caddesinin asfaltlanmasından 

dolayı bu caddede bulunan şebekemizin bir kısmının tadi
line zaruri kati görülmüştür. Bu sebepten Meşrutiyet cad
desinin Konur sokağı ile ismet İnönü caddesi arasında bu
lunan kısmı ile Konur, Yenikalık, Geçit, Okula, Türe ve 
Özenli sokak ve caddelerindeki şebekeden, yapılacak ta
dilatın seyrine göre ve lüzum görüldükçe havagazı kesile
ceği sayın abonelerimizin malfunu olmak üzere ilan olu-
nur. 2930 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- ---- -
Yanmış magnesit alınacak ~ ----- -- -------- Türkiye Demir ve (elik Fabrikalan müessesesinden : -- -§ Fabrika~ız ihtiyacı için 30-8-939 tarihine kadar teslim : 

: edilmek şartiyle 20 ton yanmış "magnesit" satın alınacak- : 
: tır. : 
:E Bu husustaki evsafname Müessesemizden bedelsiz alına- : 
: bilir. Vermeğe talip olanların 10-8-939 tarihinde Karabük- E 
: te Müessese Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 2931 -- -,,,,,,,,,,,,,,,1,,1111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Aşağı Ayrancıda şarkan ve garben 
bağcı yolu şimalen resm1 bağ, cenu -
ben kalafat için ve Hurşit ve hacı bağ 
lar iyle mahdut sekiz dönüm ebadın -
daki bağ mahalli satılıktır. Taliplerin 
en son fiyatı bildiren birer teklif mek 
tubiyle 25. 8. 939 tarihine kadar Tür. 
kiye İş bankası merkezine müracaat 

Kepsut yolundaki "Simav,. ve "Kil-

le" köprülerinin demir ve betonarme· ,--------------------••C!i!!:iiiiil~ 
olarak y :'.!niden inşaatı (!>2.500) lira 

keşifbedeliüzerindenkapalızarfusu- Parke yol ve betonarme dıvar ve 
tiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

....... Dr. Abidin Engins lllh.. 2 - Eksiltme 5.9.939 tarihine müsa- • d k ld . 
- dif salı günü saat (16) da nafıa veka- pıya e a ırımı ınşası 
E :ebeci Hastanesi Bakteriyologu § leketinde şosa ve köprüler reisliği o-

§ ve salgın hastaıık1aı· mütehassısı: dasında yapılacaktır. Zonguldak amele bı·rıı·g"' 1·nden : 
- - 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
: Tahlilit laboratuarı Ti. 1725: müteferri diğer evrak (463) kuruş mu- 1 
- - 2-8-939 günü saat onbeşte ihale edilmek üzere kapa ı =- 'ienieczane üstü Kınacı han pasaj: kabilinde adı geçen reislikten alınabi- l ( 5) l' (70) 
- - lir. zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş o an 774 ıra 
.,llllllllllllllllllllllllllllJlllllllllr" 4 _ İstekliJerin eksiltme tarihin_ kuruş keşif bedelli Zonguldak'ta Amele birliği hastanesi 

d~n en az sekiz gün evci bir istida ile yolu için teklif edilen yüzde bir buçuk tenzilat haddi layık 
Satıh k a pa rtm 0 n nafıa vekaletine müracaatla bu gibi in- göruımediği·nden 18-8-939 cuma günü saat on beşte ihalesi 

şaatı yapabileceklerine dair müteah - yapılmak üzere aynı usul ve şartlar altında yeniden eksilt. 

etmeleri ilan olunur. 2849 

Bilumum konforu havi !şıklar cad- hitlik vesikası almaları lazımdır. meye çıkarılmış olduğu ilan olunur. 2932 
de~ndeki Erzurumlu Nafiz apartın~ S~Eksiltmeye girecekkrind6r- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nı satılıktır. düncü maddede bahsedilen vesika ile 

Taliplerin en son fiyatı bildirir bi- 939 senesine ait ticaret odası vesika - _:!l llll lll il il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 
rer teklif mektubiyle ve 25. 8. 939 ta- s~nı ve (5875) liralık muvakkat temi- : 
rihine kadar Türkiye İş bankası An- natlarını havi olarak 2490 sayılı kanu- : 
kara merkezine müracaat etmeleri i· nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak· : 
lan olunur. 2851 lan kapalı zarflarını ikinci maddede : 

11 mütercim· alınacak -------
yazılı vakitten bir saat eveline kadar : ----komisyon reisliğine makbuz mukabi - = Türkiye Demir ve telik Fabrikalan müessesesi 

Dr. Si Ki FIRAT 
linde vermeleri lzımdır. (3124) 13157 E § 

§ Müdürlüğünden : g 
Zayi - Annemle birlikte almakta = Müesseseler bareminin 5 ve 7 inci derecelerine uygun -

birinci GQ. · z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

Ti: 3592 

Satılık bağ ve bağhane 
Etlik mevkiinde Derici Hacı Veli 

bağı denmekle maruf ve büyük bir e
vi ihtiva eden üç kıta tapu senedine 
bağlı 18 dönüm bağ mahalli satılıktır 

Taliplerin verecekleri en son fiyatı 
bildiren birer teklif mektubiyle Tür
kiye İş bankası Ankara merkezine 25 
8. 939 tarihine kadar müracat etmele-
ri ilan olunur. 2850 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6469 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

olduğumuz yetim maaşına ait resmi _ l • ·ı· d .. k -
senedi zayi ettim. Yenisini alacağım- : evsafı haiz türkçeden ingi izceye ve ıngı ızce en tur çeye : 
dan eskisinin hükmü yoktur. E mükemmelen tercümeye muktedir 11 mütercim alınacaktır. 

Çubukta hakim Hilmi yanında : Verilecek ücret bu derecelere tekabül eden: 
Çankırı tuzlası müdürü ölü Ab - : 170 ila 260 liradır. 

----
dullahın kızı Melahat § Taliplerin Sümer Bank Umumi Müdürlüğünün veya Sü- _ 

: mer Bank İstanbul Şubesinin Personel servislerinden te- : 
: min edebilecekleri iş talepnamelerini doldurarak tahsil ve : 
: hizmet vesikalarrnın musaddak suretleriyle birlikte bir is- : 
- tida ile doğrudan doğruya Karabük'te Türkiye Demir ve -

- Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası ----- Çelik Fabrikaları Müessesesine göndermeleri ilan olunur. ---2933 ---REHBER Ap. Saat 15. 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 ; n 111111111111111111111mı11111111ıı111111111111111111111111111111111111111111 ı;: 
~~==================================================================~ 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film 

PARİS ÇİÇEGİ 
Daniclle Darrieux 

•ıu11ııuııuıuuıueuunııuıııuuH•uııı •u 

Gündüz iki film 

1 - PARIS ÇIÇECl 
2 - KADIN OYUNLARI 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

BU GECE 

iki film birden 

1 - MEÇHUL TA YY AREC1 
2 - ŞARKICI HAYDUT .................................................... 

GÜNDÜZ 
14,30 - 16,30 - 18,30 ve 10 ve 12 de 
ucuz matinelerde iki film birden 

1 - ÖLÜM DÖNEMECİ 

2-DEMİR KAYA 

1 - Çigan melodisi 

2 - Düşkün kadınlar 

Seanslar: 

14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

10 ve 12 de ucuz Halk matineleri 

BU GECE Ankarapalas yanında Açık Hava Sinemasında BEBEKLER PERiSi 
CEBECi ,, ,, ,, YAŞ ASIN AŞK 


