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Almanya büyük mikyasla 

askeri hazırlıklar yapıyor 
Epok gazetesine göre 

.Bu seneki manevralar, daha ziyade, harekete 
hazırlanan bir ordunun manevralarıdır 

'· 

' ,·ı 

l 

~\ 

Üç gün süren bir 

fasıladan sonra 

Sovyet-Mançu 

hududunda 
çarpışmalar 

gene başladı 
Tokyo, 8 a.a. - Domei ajansının 

Mançukov Mogolistan hududundan 
aldığı bir habere göre, üç günlük bir 
fasıladan sonra Buir gölü civarında 

sovyet ve japon tayyareleri arasında 

müsademeler 5 ağustosta tekrar .bat
lamıştır. Sovyet tayyare filoları mü -
kerrer defalar hududu geçmişlerdir. 

Bir harp tehlikesi her 

vakitten daha vahim 
Gdinya ile Varıova ara•ında itliyen bir kamyon Polonya 

hududunda muayene ediliyor 

Mezkur haberde, bu sovyet tayya • 
relerinden 74 ünün düşürüldüğü bil • 
dirilmektedir. İki japon tayyaresi ü1-
süne avdet etmemiştir. 

Bir Leh gazetesine göre 

Almanlar yukarı Silezya'da 
tahşidat yapıyorlar 

B. Strang 
Londra'ya 

döndü 

Danz.ig serbest fehrinin methali 

Paris, 8 a.a. - Jurnal gazetesi, Oanzig meselesi 
'lakkında Berlin hususi muhabirinden aldığı aşağıda
ki telgrafı neşretmektedir: 

---------------------------·~ 
Vekiller Heyeti 
Mareşalin İJtirakile 

dün toplandı 
Vekiller Heyeti dün saat 

R :.:. ::y&aM ın tfyrütı!btr ~P:: -
lanmış ve Mareşal Fevzi Çak
mak' ın da iştirakiyle ruzna -
mede mevcut meseleleri gö -
rüımüıtür. (a.a.) 

' 

Bolu 
günleri· 

Kemal ONAL 

Milli Şef ıeçen cumartesi tehri~ 
mizden aynlarak yol üatündeki ka
aabalar ve köyler halkı ile temas 
içinde Soluya vardılar. Orada iki 
ıünü keaif bir çalııma içinde geçir
diler. Dönütün batka bir istikamet
ten olufu, tetkik aahasını biraz da-
ha genitletmit oldu. ' 

Seyahatin imtidadmca her yerde 
ıöaterdiii cotkun tezahürle halk; 
Milli Şefine derin bağlılıimı ve o· 
nun emrinde her teYin batanlaca
ima inandıfını bir daha ifade etmit 
oldu. •• Saym lnönü'nün utradıkları 
her yerde izhar edilmek fırsatını 
bulan bu hisler, vatanın her buca
imda ve her kalpte hasretle huzur
larını beklemektedir. 

Halk, Milli Şefe bailılıimı ya) • 
nız aevinçle izhar etmit olmıyor. 
Hepai de dertlerini ve dilekle
rini bütün samimiyetiyle ifade kud
retini, temiz yüreklerinde taııdıkla
n sevgi ve inanda buluyorlar. 

Milli Şef, Kastamonu ve Zongul
dak muhitinde köylü ve kasabalı
larla istihsal tekilleri, mahalli sa
natlar, ıeçim ve giyim tartları Üze
rinde konuımuılardı. lstanbul'da 
muhtelif it zümresinden birer va
tandaıı dinlediler. Bolu seyahatle • 
rinde de kazalar halkiyle, esnaf ve 
tüccarla muhitin hususiyetlerine te
mas eylediler. 

Gazetelerimizin memlekete du
yurmakta itina gösterdikleri bu 
tetkikler, hizmet kadrosunda o
lanlara yeni bir çahıma meto
dunun bütün eaaslannı vermektedir. 
Meseleler muhite göre seçiliyor. Va
tandaı, hadisenin içinde yıllarca, 
yatamanm verdiği kuvetle bunlar 
üzerinde bildiklerini söylüyor. Da • 
ha iyiye ve daha doğruya gitmek 
İçin onun da düıündükleri olacak
tır. Milli Şefinin samimiyet ve ali
kumdan aldıiı heyecanla o bunları 

(Soau 6 mcı ayla.da.) 

1 "Almanyanın halen yapmakta ol -
1 duğu askeri hazırlıklar, şimdiye ka -

Ani., • kabı'r sahası dar bu saha~a y~pılan ~ütü.n hazırlık-
ları geçen hır mıkyas uzerınde cere -
yan eylemektedir. Berlin, mesela 

1 k 
Fransa ve İngilterenin bu askeri hare istimlaki hazır 1 lar1 ketler ve bu ihtiyat asker toplamala -
rı karşısında şaşırıp baş eğeceğini sa-

Ebedi Şef Atatürk'ün anıt· kabir
leri için tesbit edilen sahanın istim -

·-r&r verı mışti. A.;ka;a ·belediyesi 
0

is
timlake derhal başlamak üzere hazır
lıklarına devrm etmektedir. Beledi
ye, sahanın istimlaki için menafiiu
mumiye kararı verilmesini Dahiliye 
Vekaletinden istemiştir. 

nıyor. Halbuki, bu hususta Almanya, 
büyük bir hayal inkisarına uğrıya -
c.aktır. 

iliı sem~llı manevraıarın 
mahiyeti 

Epok gazetesi diyor ki : 
"Bu seneki alman askeri manevra -

lan, geçen sene olduğu gibi, talim 
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Dün lngiliz gaz.etecileri fere/ine Ankara Palas'ta verilen 
yemekten bir göriinÜf 

İngiliz gazatecilerinin türkiye 
hakkındaki ihtisasları 

Mr. John Parker dün gece Ank:ara 

radyosunda güzel bir konuşma yaptı 
İngiliz amele fırkası mebusların - ''Memleketinize ayak bastığımız 

dan gazeteci Mr. J ohn Parker'le ime- dakikadan itibaren gördüğümüz dost 
le mebus namzetlerinden gazeteci luk ve misafirperverlikten harikuli -
Cristhopher Mayhew ve Charles de mütehaaaisiz. Türkiye'deki kısa i
Smith dün gece Ankara radyo evine kametimiz esnasında edindiğimiz in
gitmiş ve radyo vasıtasiyle bütün dün tibalar çok derindir. Bizim Türkiye 
ya ile neşredilen bir mülakat yapmış- ziyaretimiz, yolculuğumuzun muay • 
lardır. Kendilerine Türkiye ve bilhas- yen bir gaye ile yapıldığını unuttur-
sa Ankara hakkındaki ihtisasları so - (Sonu 6 ıncı sayfada) 
rulmuş ve diğer bir çok mevzular Ü· • 
zerindeki düşünceleri alınmıştır. Me
bus ve arkadaşları, kendi dilleriyle bu 
suallere cevaplar vermişlerdir. Ko • 
nuşma tam yirmi beş dakika sürmüş
tür. 

İkltsat Vekilimizin 
İzmit'teki tetkikleri 

İzmit, 8 (Telefonla) - İktısat 
Vekili B. Hüsnü Çakır bu sabah şeh
rimize geldi. B. Hüsnü Çakır ıehri

---
Londra, 8 a.a. - B. William Strang 

öğleden sonra saat 16.45 te buraya 
muvasalat eylemiştir. 

Merkezi Avrupa departmanı şefi 
olan mumaileyh, yarın hariciye neza
retindeki vazifesine tekrar batlıyacak 
tır. Kendisi İngiliz - fransız - sovyet 
müzakereleri sebebiyle iki aydan faz. 
la bir müddetten beri vazifesinden 
ayrılmış bulunuyordu. 

Sovyet - Leh aslıeri 
görüımeleri mi? 

Varşova, 8 a.a. - İyi haber alan 
mahfiller, Moıkova'da yapılacak sov
yet • ingiliz • fransız aakeri görüı -
melerine iştirak etmek üzere bir Po
lonya askeri heyetinin Moskova'ya 
gideceğini yalanlamakta, fakat aynı 
zamanda, Polonya ile Sovyetler Bir
liği arasındaki münasebetlerin iki ta
rafı memnun edecek bir tarzda inki
tafta devam eylemekte bulunduğunu 
da ilave etmektedir. 

Moskova'da tekzip eJiyor 

Moskova, 8 a.a. - Sovyetler Bir· 
liğinin, İngiliz • fransız - sovyet mü
zakerelerine iştirak etmek üzere Po
lonyayı Moskovaya bir askeri heyet 
göndermiye davet ettiğine dair bir 
ecnebi gazetesinin verdiği haber, 
Varıova'da olduğu gibi, Moskova'da 
da tekzip olunmaktadır. 

B. Ali (elinkaya İstanbul' da 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Münaka

le Vekilimiz B. Ali Çetin kaya bugün 
Ankara'dan tehrimize gelmit ve Hay
darpaşa'da bir çok zevat tarafından 
karşılanmıttır. 

Adliye Vekilimiz 

İstanbul'a gitti 
Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 

dün akşamki 19,25 ekspresiyle İstan -
bula' hareket etmif, İstaayonda Adli -
ye Vekaleti ileri gelenleri, dostları 
tarafından uğurlanmııtır. 

Maarif Vekilimiz Trakya'dan 
İstanbul' a döndü 

Mülakattan sonra bir arkadaşımız 
dost ve müttefik devletin bu münev -
verlerinden gazetemiz için ihtisasla -
rını istemiştir. 

Misafirlerden Mr. Cristhopber 
Mayhew aynı zaınanda arkada§ları 
namına demiıtir ki .ı 

mizde bulunan iktıaat müeueaclerini İstanbul, 8 (Telefonla) - Trakya 
ziyaret ettikten sonra kiğıt fabrika· da otomobille bir tetkik seyahati ya 
siyle yeni yapılmakta olan fabrika· pan Maarif Vekilimiz B. Hasan • Ali 
!arda tetkiklerde bulundu. .Yücel İstanbul'a dönmüıtilr. 

İtalyan Tirol'ünde 
Alman halkın nakli İşi 
güçlüklerle karşılaşıyor 

İtalyanlar şiddetli hareket ediyorlar 
Londra, 8 a.a. - Ekser Londra gazetelerinin yazdıklarına göre, i ~ 

talyan Tirolundaki alman halkın Almanya'ya nakli kuvetli güçlüklerla 
kartılatmakta vaAvusturya tirollülerinin takbihini mucip olan cebir 

f 
ve şiddet hareketlerini tahrik eylemektedir· 

News Chronicle gazetesi, Viyana--------------
muhabirinden aldığı aşağıdaki malU-1 
matı vermektedir: J 

. ,.dl 
bin klJ"Ulden, dllln lronfttılrlan llMllD 

lekette hizmet etmek üzere evlerini 
ve barklarını terkten imtina eylemek
te bulunanlar, Cebir ve şiddete ma -
ruz kalmaktadır. Nazi sansörüne rağ
men Avusturya halkı kısmen olan bi
tenleri öğrenmektedir. Viyana'daki 
derin infial ve takbih, nazi rejimine 
sadık olanlar arasında dahi gözle gö· 
rülür vaziyettedir. Bu infial, bilhas • 
sa Saint • Gcrmain muahedesi muci • 
hince Avusturya vatandaşı olarak ka-

(Sonu J anca say! ada) 

Dahiliye Vekilimiz 

rett•lerf• .,.,.. ediyor 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Dahili

ye Vekilimiz B. Faik Öztrak şehirde
ki tetkiklerine devam etmektedir. Bu 

gün İstanbul fuar idaresine giderek 

bir müddet meşgul olmut ve izahat 
almıştır. Dahiliye Vekilimiz bundan 

sonra yanında B. Lutfi Kırdar olduğu 
halde Kiğıthaneye giderek tertih ha· 
vuzlarında tetkikler yapmııtır. 

''Malaya,, zırhlısı Çeşme ye uğradi 

Malaya zırhlısının r'unir't/e l!lahribaba parkından görüniifll 
İzmir, 8 a.a. - Pazar cünü sabahı limammızdan ayrılmıı olan Malaya zırhhıı • 

at 14 de Çeımeye varmıı ve kumandan To wer beraberinde mihmandarı olduiu halde 
bir motörle karaya çıkmııtır. İskelede kaymakam, belediye reisi ve parti baıkaıu 
ile büyük bir halk kıitleai tarafından karıı !anan kumandan, otomobille pllja citmiı 
ve orada bir müddet iıtirahattan aonra ıe miye dönmüıtur. Malaya 16.30 da Çqme'; 
dea •~ıtır, 
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İ1san ve kültür: 

Humanizma 
Sevgili dostumuz Asım Us'un bir 

makalesi ve bundaki bir mütalea, 
bizi, hakkında söylenecek hiç bir 
aö:ı: zait olmıyan bir mevzua tekrar 
se'1'ketti. 

Asım Us, humanizmanın lüzumu
nu kaydettikten sonra bunun bir li· 
ae davaaı olarak değil de bir kü
tüp}\ane ve bir terceme meselesi o
larak ele alınmasını müdafaa edi
yor. 

Hiç 9üphe yok ki, Humanizma, 
uzun ve mihnetli bir terceme yolu
nun :zengin bir kütüphaneye varma
sıdır. Fakat bu, bu esaslı kültür 
bahsinin yalnız bir cephesidir. 
Hem de ikinci derecede bir cephe
sidir. 

Humanizma, alim, edip, filozof, 
filolog olmak sevkiyle bu hususta· 
ki talihlerini denemek istiyen ço

cukların, kendileri henüz orta mek· 
tep ve lise çağında iken, kafaları • 
nın ve ilmi mizaçlarının teıekkülü
dür. Orta mektebin ilk unıfında o· 
kuyan çocuğun en büyük davau, 
kendi dilini Öğrenmek ve bunu ya· 
parken, tefekkürün ilk temrinlerini 
elde etmektir. Bir dil, kendini bir 
veya tercihan iki diğer dille mu· 
kayese etmek mevkiindedir. ip
tidai dillerdir ki, ancak, böyle bir 
imkandan mahrumdurlar. Çünkü 
bir dil, kendini, hiç olmazsa kendi 
eski ıekli ile olsun mukayese ede
rek yatamağa çalışır. 

Bizim eski osmanlıca, arapçanm 
ve farsçanın yardımiyle öğrenilirdi. 
Eğer bu üçüzlü muadclcnin her 
hangi bir hayatiyeti olsa idi, yani 
türk milleti için on dokuzuncu asrın 
mebdeinden itibaren beliren ihti· 
yaçlan dil ve tefekkür bakımından 
eda edebilseydi, osmanhca, terke· 
dilmezdi. Hakikat ıudur ki, osman· 
irca oamanlı camiasına has bir çok 
müeaaeseler gibi, tedrici, vazih ve 
kati bir tereddi ıeyrini tamamhya· 
rak ortadan kalktı. Fakat, kendine 
mahıus bir diaaiplini vardı ve bu 
husuıta, malum olan iki yardımcı 
dilden faydalanıyordu. 

Şimdi ise, türkçe, kendi kendine 
ve yapayalnızdır. Ve osmanlıcanın 
içinden sıyrılıp kopmut bir dil ham 
maddesi halindedir. Henüz ne dia
siplinleri (mukayeseli) sarf ve nah
vi)' ne klaasik eserleri ve ıairleri ne 
de yarına doğru belirmif ve yardım· 
cı dillerle deateklenmit bir istika
meti vardır. 

Bugünkü türk çocuktan, böyle 
bir dilin içinde doğup büyümekte
dir. Ve önlerinde, oldukça anartik 
bir dil bulduklarından, 6 yaıla 18 
yat arasında her inaan evladına la· 
zım olup ancak dilin bir yandan 
bünyesinde bir yandan da öirenil
mesinde mevcut olan aa'rfi ve nahvi 
tefekkür diaaiplinlerini bulama • 
maktadırlar. 

Bu vaziyet, ne dünyada ilk defa 
olarak vaki, ne de, çaresiz ve ilaç· 
sızdır. Bütün milli diller, milletin 
kendisi ıayri - milli bir içtimai ve 
aiyaai nizamın içinde hapis olmuş 
bulunurken, ba akibete maruz kal
mıılar ve - hep aynı yoldan, ara
dıklan çar.,I bulmuılardır. 

Bu çare. bütün ıarplı camialar, 
,.ani ıarp dün7umm tefekkür ve 
tahaaaüa mekafliamau içinde yaıa· 
mai• mahktm camialar için, huma· 
nizma'dır. 

O,.le ki, 1nun-.niat liae, ve huma· 
nizma etrafmdaki bütün dil, sanat 
ve fikir hareketleri, ıarbm millet 
parçalannı, milli olmaktaıı uzak -
laıtırmak fÖyle duraun, milli olma· 
ya ıötürmüıtür. 

istifade etmiyeceği, iddia edilebilir 
mi? Ve iddia edilse bile, ayakta 
tutunabilir mi? 

Kaldı ki, ayni lisede, ayni çocuk, 
diğer liselerdekinden ıümullü bir 
milli tarih tedrisatı ile, diğer lise· 
lerdekinden etraflı bir milli edebi
yat tedrisatı ile kartılaıacağı gibi, 
nasıl eski grek ve )atin metinlerin 
üzerine, genç zekası ile eğilerek, 
bunları kendine verilen vasıtalarla 
söküyorsa, kendi ana dilinin muhte· 
lif devirlere ait eıki metinlerini de, 
diğer liselerin lüzum görmiyecek· 
leri bir ölçüde, zekaaının, mantı· 
ğının ve muvazi olarak öğrendiği 
muavin dillere ait sarf ve nahiv bil
gisinin kontrolünden geçirecektir. 

Ve bu suretle, önümüzdeki ve ya
rınki türkçenin aarf, nevih ve edebi
yat ustaları, fidanlıklarına kavu1-
mut olacaktır. 

Acaba, bütün milletlerce ancak 
bu ıekilde tatbik edilmi§ bir kafa 
teıekkülü ve dil manipülaıyonu a· 
meliyesine, naııl oluyor da bugün, 
itiraz edilebiliyor? Nasıl oluyor da, 
milli türk camiaaının milli devleti 
tarafından açılarak bu ıekilde ted
risat yapacak bir lisenin kurulup 
kurulmaması lüzumu Üzerinde bu 
kadar tereddüde düıüyoruz? 

Acaba modern dillerin teıekkül 
tarzları hakkında kafi malumatı
mız mı yok? Acaba humanizma'sız 
bir garp'ın tasavvuru imkansız ol
duğunu mu unuttuk? Acaba, ma
carların, bulgarların, finlandiyalı • 
ların, rusların, )atin ve grek dünya. 
siyle hiç bir alakaları olmadığı hal
de, bütün muasır edebiyatlarını ve 
muasır ilim ve sanat hamlelerini, 
humanist liae etrafında toplanmıf 
büyük kültür hamlesine borçlu ol
duklarından mı habersiziz? 

Yoksa, bir dilin, yardımcı diller 
bulamayınca, gittikçe derinleşen bir 
buhrana doğru gideceğini biliyoruz 
da, onun ileri doğru olan inkiıaf ve 
hüriyet kapılarını ve onun ileriye 
doğru olan muasırlık temayüllerini 
kapatıp keserek onu tekrar geriye 
ve osmanlıcaya Cloğru itmek mi İs· 
tiyoruz? 

Hatıra böyle sualler ıelmekle be
raber, ea büyük hakikat, sene, türk 
cemi7eti'ain k-di cllli tbMiade dil-
1ünmekten bir gün fariğ olmadığı 
ve bu diJin geç de olaa güç de olsa, 
ancak ileriye doğru inkiıaf edeceii· 
dir. 

Dostumuz Asım Us'un makalele
rinden, ancak bir girizgah bulmak 
için iıtifade ettik. Kendilerine bun· 
dan dolayı tefekkür eder ve bu ya· 
zımızın kendi makalelerine bir ce· 
vap olmadıiını, bilhaaaa iıaret e· 
deriz. 

Burhan BELCE 

İstanbul' a giden memurlarm 
mezuniyet ve harcirahlan 
Vazife ile veya mezunen lstanbul'a 

gidenlerin veya lstanbul'dan gelenle· 
rin seyahat müddetleri geliı ve gidiş 
ikiıer gün üzerinden hesap ediliyor 
ve mezun olanlar dört gün ıeyahat 

müddeti, vazifedar olanlar da bu dört 
günlük seyahat masraflarını alıyor-• tardı. Baıvekilet bütün resmi daire-
lere bir tamim yaparak Anka~a'dan 
hareket eden bir kııım trenlerin gil • 
nü gününe latanbul'a vardıklarını, bu 
ıebepten Ankara ile latanbul arasının 
gerek harcırahlarda, gerek mezuni
yetlerde bir gün olarak hesap edilme· 
aini bildirmittir. 

Satiye binası işi 

Sorgu hakimi 
ıanhlar1 ağır ceza 

mahkemesine verdi 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Fındık

lı'daki Satiye binasının Denizbank ta
rafından satın alınması hakkındaki 
sorgu hakimliği tarafından varılan 

karar bugün belli oldu. Dördüncü 
sorgu hakimi B. Sami Erdem Deniz. 
bank umum mildürü Yusuf Ziya Ön· 
iş'le müdür muavini Tahir Kevkep'in 
hukuk müşaviri İsmail İsa Caniş'in 
ve umumi katip Sadun Galip Savcı
nın, ceza kanununun 205, 339, 240; 
yapı ve ·binalar servisi şefi mühendis 
Neıet Kasımgil'in 205, 339, Deniz
bank müdür muavinlerinden Hamdi 
Emin Çap'ın 240, Denizbank idare 
meclisi reisi Ziya Taner'le, azadan 
Sedat Ödül ve Şahin Giray'ın 230 un
cu maddenin 2 inci fıkrasına göre, 
milli reasürans umum müdürü Refi 
Bayar'la, eıki ikinci müdür Malik 
Kevkep'in ve hukuk müşaviri Atıf 

Ödül'ün, J erans şirketi müdürü Me
teos Temel'in 64 üncü madde detale
tiyle 205 inci maddeye göre muhake
melerine karar vermiştir. Bu hususta
ki dosya bu akşam dördüncü sorgu 
hakimliğinden ağır ceza mahkemesi
ne yollanmıştır. 

Yusuf Ziya Öniş'le, Tahir Kevkep 
ve Neşet Kasımgil'in tahliye edilme· 
!eri için yaptıkları talep de reddolun
muştur. Davaya bir haftaya kadar baş 
!anacaktır. · 

Öğretici ve teknik 
filimler 

. . 
nızamnamesı 

Dahiliye Vekaletince hazırlanıp 

Devlet Şurasınca görülen öğretici ve 

teknik filmlerin kontrolüne dair olan 

nizamname İcra Vekilleri heyetince 

kabul olunmuştur. Nizamnameye gö

re fertler ve her nevi müesseseler ta

rafından getirilen tamamen teknik ve 

öğretici filmler hakkında, filmlerin 

kontrolü komiıyonunca kabul edildi
ii takdirde Ankara ve 1atanbul'da 
müte§ekkil film murakabe komisvo -
nunca perde üzerinde görüldükten 

sonra teknik ve öğretici film olduğu

na karar verilecektir. Murakabe ko -

misyonu Ankara'da genel kurmay re

isliği ile Dahiliye, Maarif, İktısat ve 
Ziraat Vekaletleri namına birer zat
tan, latanbul'da da bu makamları tem 

sil eden zatlardan milteşekkil olacak
tır. Filmlerin mahiyetine göre komis

yonlarda alakalı vekaletlerin de birer 

memuru bulunacaktır. 

Öğretici ve teknik filmlerin kon • 

trolünü iıtiyenler Ankara'da Dahili

ye Vekaletine, İıtanbul'da valiliğe is

tida ile müracaat edecekler ve filmin 

türkçeye çevrilmiş hutasasından beı 

nüshaya istidaya bağlıyacaklardır. Ec 

nebi memleketlerden getirilen tama· 

mı ö~retici ve teknik filmlerin kon
trolü gümrük muayenesinden evci ya 

pılacaktır. Filmlerin öğretici ve tek· 
nik olduğu kabul edildikten sonra 

film sahibine müsaade veıikası veri

lecektir. Bu vesika alındıktan sonra 
yabancı memleketlerden gelen bu ka

bil filmler gümrük reıminden muaf 

tutulacaktır. 

600 yahudi 
muhaciri 

İzmir önünde 

Sari hastalık 
ihtimali dolayisiyle 

koroya çıkanhnadılor 
İzmir, 8 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Panama bandıralı Pori· 
ta vapuru Çekyalı 600 yahudi mu -
hacirle limanımıza gelmişitr. Ka • 
rantina idaresi, vapur yolcuları ara· 
sında sari hastalık bulunması ihtima
linden dolayı pratika vermemiştir. 
Mendreğin dışında demirlemiş bu
lunan vapurdaki muhacirler, Çekya'
nın işgalinden sonra kaçarak Roman
ya'ya gelmişler, Köstence'den vapura 
binerek Rodosa' gitmişler, ... italyan 
makamları adaya çıkmalarına izin 
vermeyince vapur İzmir'e gelmiştir. 

Vapur kaptanı meselenin bu son 
safhasını gizlemekte ve İstanbul'dan 
geçerek Rodos'a gitmekte iken maki· 
nelerde çıkan arıza yüzünden tzmir'e 
gelmek mecburiyetinde kaldığını, a
rızanın tamirinden sonra limandan 
ayrılacağını ve telsizle vaziyeti İstan
bul'daki acentasına bildirerek para is
tediğini söylemektedir. Kendisine li
manı terketmesi tebliğ olunmuştur. 

Vapurdaki yahudilerin ağır şartlar 
altında oldukları söyleniyor. Mülte • 
ciler vapurun gövertesinde çıplak o· 
!arak dolaşmakta, işaretler yaparak 
karaya çıkarılmalarını istemektedir
ler. Aralarında çocuklar da bulunan 
ve vapurda balık istifi şeklinde yer
leşmiş olan mültecilerin vaziyetleri 
hazindir. 

lzmir Belediyesinin 

teşkilôt kadroları 
.. İzmir, 8 a.a. - Şehir meclisi dün 
oğleden ıonra fevkalade olarak bele
di ye reisi Dr. Behçet Uz'un riyase
tinde toplanmıştır. 

Belediye memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanun 
mucibince belediye memur ve müıtah 
demlerinin riyasetçe hazırlanan tef· 
kil~t kadı:olan hiitrl" .. nri'\r,nıan;nr.ıa 
tetkık edıJdıkten sonra mec ısçe ay· 
nen kabul edilerek heyeti vekilece 
de tasvibinden sonra bütçede yapıla
cak tadilcit için daimt encümene sela
hiyet verilmiştir. 

Bu toplantıda çocuk hastanesi in· 
şasına yardım olarak Maliye Vekale
tinden verilen yetmit bin liranın büt
çeye alınması da kabul olunmuştur. 

Bir orman yangını 

İzmir, 8 a.a. -Pazar günü saat 15 de 

Değirmendere nahiyeainde Cevizoğ • 

lu çiftliği içindeki ormanda yangın 

çıkmıt büyük, küçük ıekiz bin kadar 
çam ağacı yanmııtır. Yangın 12 aaat 
aürdükten ıonra aabahın UçUnde ıön
dürülebilmiıtir. 

Mesut bir nişan töreni 
Batvekalet müıteıar muavini B. 

Haydar Günver'in kızı Bayanetiü· 
meyra Gilnver ile Harta umum mil· 
dürlilğli yüksek mühendisi B. Hüse
yin Bozkır'ın nışan töreni evelki gün 
B. Haydar Gilnver'in Yeniıehir'deki 
evinde icra edilmiştir. 

Genç nışanlıları tebrik eder, mesut 
bir hayat dileriz. 
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Maliye memurlar1 
arasında 

tôyin, terfi ve nakiller 
Maliye Vekaleti memurları araıında yeniden bazı tayin, terfi 

ve nakiller yapmııtır. Bunları ııraıiyle yazıyoruz: 

Terli edenler: ğuna, Niğde tahsilat şefi Fazıl Bay

Nafıa Vekaleti muhasebe müdürü 
BB. İbrahim Sekerman, Maliye Veka
leti zat işleri müdürlüğü müdürü Şe
fik Menteşe, milli emlak müdürlüğü 
şube müdürü Hasan Emre, varidat u
mum müdür muavini B. Nihat Ali Ü
çüncü, Hariciye muhasebe müdür mu
avini Hulusi Arpacıoğlu, maliye mu
hasebe müdür muavini Kazım Tüzün, 
mali tetkik heyeti azasından Ayaset
tin Akdeniz, zat işleri müdürlüğü şu
be müdürü Cafer Sayit, zat işleri şu
be müdür muavini Hasan İnal, muha
sebat umum müdürlüğü şube müdür 
muavini Kemalettin Soyhan, Kocaeli 
varidat müdürü Nuri Onur, munta
zam borçlar umum müdürlüğü mü. 
meyyizlerinden Lutfi Aktürk, Zekai 
Utku, Hidayet Başaran ve kontrolör
lerden Kenan Unutmaz, bütçe ve ma
li kontrol umum müdürlüğü mümey
yizlerinden Kaniye Ertan, muhasebat 
umum müdürlüğü daktilolarından 

Mustafa Gürer, hariciye vekaleti mu
hasebe mümeyyizi Lutfi Erturan, ev
rak müdürlüğü mümeyyizi Abdülka
dir Şenlen, zat işleri mümeyyizi Tev
fik Şenol, muhasebat umum müdür. 
lüğü kontrolörü Mehmet Özen, İstan
bul hazine avukatlarından Abdullah 
Cenani, hukuk müşavirliği birinci 
mümeyyizi Sadri Öztan, Hukuk mü
şavirliği memuru Haydar Altıok, dam 
ga matbaası muhasebecisi Osman Nu
ri, muhasebat umum müdürlüğü em. 
rinde vilayet muhasebe memurların
dan İzzet Ersan, Ali Ulvi Çulban, 
merkez muhasebe ikinci mümeyyiz 
namzedi Şükrü Bıçakçı, levazım mü
dürlüğü ayniyat muhasibi Sabri Yol
cu, levazım müdürlüğü mümeyyizi 
İbrahim Aydın, Samsun tahsil kon. 
trol memuru Ricai Yöndel, askeri fab 
rikalar muhasebe memuru Talat Çe
lik, Milli emlak müdürlüğü memuru 
Sinan Erdem, hukuk müşavirliği mai
yeti Abdullah Sevinç, muhaaebat u • 
mum müdürlüğü mümeyyiz namzedi 
Celal Bulut, hukuk müpvirliği dak
tilosu Remziye arar, tahsilat müdür-

!Hl~al'~11!r<!l .. ~~~~r:?.. l~!!~-Ör!-lay, 
ru Hikmet Şenefe, muhasebat umum 
müdürlüğünde vilayet muhasebeleri 
mümeyyizi Celilettin Alperman. 

Yeniden tayinler: 

Of kazası eski tahsil müfettişi A
gah Yoldaş Can Gümüşane tahıil kon 
trol memurluğuna, tapu ve kadastro 
muamelat kısmı ıefi Adnan Çiftçi 
bütçe ve mali kontrol ıube müdür mu 
avinliğine, devlet meteoroloji itlerin
den Meliha Ovalı hukuk müıavirli· 
ği daktiloluğuna, açıktan lise mezu • 
nu MUmtaz Özata hukuk müpvirliği 
memurluğuna, Etibank ıtajiyerlerin • 
den Ferit Akbay hukuk müpvirliği 
muakkipliğine, Sıhiye Vekileti muha 
ıebeıi eıki daktilosu Yapr Öniz Sı
hiye Vekaleti muhasebesi daktilolu
ğuna, Devlet Şurasından ikinci sınıf 
mülazim İhsan Uçul tahsilat müdür
lüğü tahsil kontrol memurluğuna, li-

se mezunlarından Reıat Kampark D. 
D.Y. maliye muhasebe daireıi memur 
atajiyerliğine tayin edilmitlerdir. 

Nakil ve tahviller: 

Maliye Vekaleti müracaat kalemi 

memuru Fahamettin Sezer Adliye Ve 

kaleti muhasebe müdürlüğü memurlu 

san Hakkari tahsilat kontrol memur-
luğuna, muhasebat umu:n müdürlüğü 
emrinde vilayet muhasebe memuru 
Kamit Gözcü muhasebat umum mü· 
dürlüğü memurluğuna, Antep kambi
yo memuru Halil Sertoğlu ve Trab
zon kambiyo memuru İhsan Muratlı 
İstanbul kambiyo memurluklarına., İs 
tanbul tahsiiat müdürlüğü katibi Mü
nire Aybar gümrük ve inhisarlar çe
kaleti muhasebe memurluğuna, mai -
yette Ankara hazine avukatı Fuat Ö
mer Keskinoğlu serbest Ankara hazi
ne avukatlığına, zat işleri müdürlüğü 
birinci mümeyyizi Hikmet Dinçman 
zat işleri müdürlüğü şube müdür mu
avinliğine, muhasebat umum müdür
lüğünde vilayetler muhasebe mümey
yizi Bekir Aksoy muhasebat umum 
müdürlüğü mümeyyizliğine, D.D.Y. 
Malatya muhasebesi müdakkiki Zahit 
Akalın D.D.Y. Afyon muhasebesi 
kalem şefliğine, D.D.Y. Afyon muha
sebesi kalemi ıefi Yusuf Hakkı Berk
man D.D.Y. İzmir muhasebesi muak
kipliğine, Yozgat tahsilat memuru 
Sabri Oral İçel tahsilat kontrol me -
murluğuna, askeri fabrikalar muhase· 
besi memuru İsa Odabaşı Münakalat 
Vekaleti muhasebe memurluğuna na
kil ve tahvil olunmuılardır. 

V ekôlet emrine alınanlar: 

Urla malmüdürü Ali Rıza Özkan, 
Seyhan malmüdürü Rüıtü Eaen, De
mirköy malmüdürü Ali Rıza Ir.ıık, 
Seyhan varidat kontrol memuru Os
man Nuri Bayman, milli emlak mü
lürlüğü kontrolörü İlhan Feraizcioğ
lu. 

l•tila edenler: 

Hukuk müşavirliği daktilosu Naz
miye Tanıel, İıtanbul hazine avukatı 
Kamil Nazın! Dilman, İzmir hazine 
avukatı Salim Zer, Tarııuı hazine a
vukatı Abdürrezzak Tekerek. 

Tahdidi ainne tabi tutulanlur: 

J?·D.Y. maliye muhasebesi mutc1sip 
lerınden Hasan Baıri Alpceylan D. 
ri Şe;kal'. __ ._,_ -··'---•'-• "''- ... ;. · 

Garp anadolusu 

sıcak günler geçiriyor 
Dün şehrimizde hava sabahleyin az 

bulutlu, sonraları çok bulutlu ıeçmiı. 

rügir şimali garbiden saniyede en çok 

5 metre kadar hızla eımittir. En yük

sek sıcaklık 31 derece olarak kayde -
dilmi§tir. 

' Yurtta Ege bölgesinde hava açık; 
Kocaeli, doğu Anadolu, Karadeniz 
kıyıları bölgelerinde çok bulutlu ve 
mevzii yağmurlu, diier yerlerde bu -
lutlu geçmiştir. 24 saat içindeki yağıı 
ların metre mürabbaına bıraktıkları 

su miktarı Gaziantep'te 27, Sarıkamıt
ta 10, Sinopt'a 9, Kara'ta 8, Merzifon
da 7, Ardahan'da 3, Kırıehir'de 2, E -
dirne'de 1 kilogramdır. Bir Racine bir Huıo kadar milli'· 

den bahaetmit olabilir. Nasıl ki, 
Göthe'den ziyade bir ehemiyetaiz 
ve ufacık Körner, daha aletin bir 
milliyetperver ıözükür. Fakat, Ra· 
cine'ıiz franıızca ve Göthe'siz al· 
manca olamıyacaiına ıöre, bu iki 
büyük adamın kendi milletlerinin 
milli'aini yaratııuı olmaktaki rolle· 
ri, milli mefhumunun berisinde de
ğil, ötesindedir. 
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niz kıyılarında cenuptan, difer bölge 
lerde umumiyetle timal iıtikametin -

den saniyede en çok 10 metre kadar 
hızla esmiştir. 

Eter ıarp milletleri, humanizma 
yolundan kendi klaaaik edebiyatla· 
rını ve bunun etraf mda toplanan 
bütün sanat ve ilim, bütün his ve 
fikir dünyasını yaratmaaalardı, 
klaaaik devreyi takip etmit olan ro
mantik devre, bu milletleri, kısa bir 
zaman zarfında, yeniden ortaçai'm 
ortasma atardı. Bütün romantizm•· 
lara, tazeliklerine ve hatanlıklan· 
na rafmen, ayn bir yapıcılık vasfı 
veren kuvet, bu hareketlerin batm· 
da bulunan inaanlarm humanist ve 
klaaaik aıı:rı yemiı nesillere men
sup olmalandır. 

Binaenaleyh, bumanizma, a-naa
yonal olmakla beraber anti • naa· 
yonal deiildir. Meler ki, nasyon 
mefhumu, yaıamayan bir ıey olıun. 
Bu böyle olmadıima ve nasyon 
mefhumu dip diri olduiuna göre, 
humaniat lisede okuyan inaanm, 
kendin• verilen humaniıt tabıilden 
1939 yılını yaıayan bir zirah ıibi ' 

Ben neyim ? 
Ölümü bütün türk dünyasınca 

büyük bir teessürle karıılanmıı o
lan kıymetli mütefekkir ve idealist 
Ahmet Ağaoğlu'nun eserleri, bir i
lcisi müstesna, gazete ve mecmua 
sayfalarında dağınık bir halde kal
maktan ıimdiye kadar kurtulama
mııtı. Merhumun hatırasına •deta 
bir kilit derecesinde bağlı olan ço
cukları, ,,_ır. yerinde bir kadirfinas
Jıkla ıimdi, bllyllk muharririn blJ
tlln eserlerini bir külliyat halinde 
toplamıyı karar vermiı bulunuyor
lar. Bu kararın ilk mllsbet neticesi 
elimizdedir. 

Evelce clJmhuriyet gazetesinde 
kısmen intiıar etmiı ve derhal et
rafında ciddi bir aJUa uyandırmıı 
olan "Ben neyim?., isimli seri ya
zıların tamamiyle, gene Cllmhuri
yette intiıar eden ve Yakut tllrlcle
rinin hayat ve adetlerinden alına

rak idealize edilmİJ bir mensure o
lan "Tanrı dağında,, isimli eser, 
"Ben neyim?,. başlığı altında bah
si geçen külliyatın ilk cildi olarak 
'"rniz bir baskı ile intiıar sahasına 
konulmustur. 

Ahmet Ağaoğlu'nun hatırasına 

derı"nden bağlı hayranları tarafın
dan layık olduğu alaka ile karşıla
nacağına hiç şüphe etmediğimiz bu 
eser, diyebiliriz ki Ağaoğlu'nun e
debi çerçeve içindeki en güzel ya
zılarını ihtiva etmektedir. 

Fakat bu yazıların kıymeti yal
nız edebi vasıflarında değildir. 

"Ben neyim?", hodbin, ve neisini 
her ıeyin üstünde tutan, cemiyet 
ıuurundan ve içtimai tesanüt his
sinden mahrum şark ferdinin mer
hametsizce bir teırih ve tahlilidir. 
Ağaoglu'nun tahlil ettiği ferdi, 
mafret gaip şeklinde detil de müf
ret mütekellim olarak alışı, muhar
ririn hiciv kudretinden hiç bir şey 
eksiltmediği halde, ikna kudretine 
çok §ey fllve etmektedir. 

GDzel bir mensure gibi hazla ve 
mera1rla okunan bu yazıda kuvetli 
bir tez mllndemiç bulunmaktadır. 

Hiciv daima hop gider. Hele bir 

insanın kendini hicvetmesi. Bunun· 
la beraber biz "Ben neyim?" i ta
mamlayıp bitirdikten sonra hicve
dilenin yalnız bir fert değil, bütiln 
bir cemiyet olduğunu anlamakta 
gecikmiyoruz. 

Ağaoğlu, fert zaviyesinden yap
tığı bu tetkikte, ıark cemiyetinin 
garp cemiyetine nazaran neden ge
ri kaldığını izah etmek gibi büyük 
bir iddia ile karşımıza çıkmaktadır. 
Muharrir, ısrk zihniyetinin gerçek· 
tep en zayıf noktasını bularak bize 
göstermiıtir: fertçilik. 

Gene aynı cildin içinde yer al
mıı olan "Tanrı dalında" rus mü
nakkitleriaden Serejovski'nin "Ya
kut" Jar hakkındaki bir eserinden 
ilham alarak eski tilrk hayatından 
bir sahneyi §lirli bir as]{lpla can
landırmaktadır. lllevsuun ruhuna 
sadık kalmak için kabil oldu~u ka
dar ö~ türkçe kelimelerle kaleme •-

lınmıı olan bu mensurede ırkın sa
ri heyecan ve ürpertisini hissetme
mek mümkün değildir. 

Her halde yüksek bir moralist 
ve mütefekkirimizin son ve belki 
en derin manalı yazılarını muhtevi 
olan bu kitabı okuyucuların layık 
olduğu alaka ile kar§ılıyacakları 
muhakkaktır. u• 

Nezaket 

iki arkadaı biraz kafaları tüt· 
sülemek için meyhaneye gitmit· 
ler. Birkaç fite botaltıp haylıca 
çakır keyif olmuılar. Sıra meyha· 
neden çıkmıya gelince hesabı ki· 
min ödiyeceği mesele olmu§. Yan
lıt anlatılmasın, her ikiai de neza· 
~ette arkadaıına tat çıkartarak 
ılle hesabı kendisinin ödiyeceğin· 
de ısrar etmiı. Fartınezaketi niha
yet o kadar ileri götürmüıler ki 
"b •. en verecegını", "hayır ben ve-

i • " • rece ım derken ırrtlak gırtlağa 
gelmitler, ve biri bıçağını çektiği 
gibi ötekini haklamıı. 

Masal anlatmıyorum. lstan
bul'da iki ırün evel olmuı bir za
bıta vakaunclan bahaediyorum. 
Nezaket ve cömertliiin bu derece· 
ıine ne buyurulur? 

Yurtta en yükıek sıcaklıklar Tekir· 
dağında 30, Upk'ta 31, Mardin'de 33, 

Adana'da 34, Edirne ve Diyarbakır'da 

35, Antalya ve İzmir'de 36, Bodrum • 
da 37, Akhisar ve Manisa'da 38, Nazil 
lide 39 derecedir. 

Kayseri' de atletizm 

müsabakaları 

Kayseri 8 a.a. - Dün Sümer saha -

sında Erciyaş Demir ve Sümer ku -

lüpleri arasında atletizm müsabakala

rı yapılmıı ve valimizle kolordu ku

mandanının hazır bulundukları bu 
müsabakalar çok parlak olmuttur. 

Müsabakalardan sonra valimiz ka • 
zananlara hediyelerini vermiş ve kıaa 
bir hitabede bulunarak gençleri teb -
rik etmiş ve ıporun gençliği memle -
ket müdafaasına ve hayat milcadeleai 
ne ha.zırlamak bakımından önemini te 
barüz ettirmiılerdir. 
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İngiltere' de 

büyük hava 

manevralar1 
Londra, 8 a.a. - Bu akşam, müda

fa.ı talimleriyle başlıyacak ve 11 a -
ğustosta nihayet bulacak olan büyük 
İngiliz hava manevraları, eylül niha
}'etine kadar devam edecek olan ve 
büyük Britanyanın deniz, kara, ve ha
va kuvetlerinin hemen hemen mec -
rtıuunun ilk defa olarak yapacakları 
tnuazzam manevraların ilk safhasını 
teşkil etmektedir. 
Ağustosun son haftalarından eylül 

nihayetine kadar anavatan ordusunda 
150 bin asker ve subay silah altında 
bulundurulacaktır. Buna hava kuvet
lerinin 118 bin subay ve askerini ve 
gerek efratça gerek silahça seferber 
Vaziyette bulunan anavatan filosu 
ırıevcudunu da ilave etmek l~zımdır. 

Bir tayyare düıtü 

Londra, 8 a.a. - Bir İngiliz bombar 
dıman tayyaresi Abukir'de dalgakı -
tana çarparak parçalanmıştır. İçinde 
bulunan yedi kişi az çok ağır surette 
Yaralanmıştır. 

Bulgar mebuslan 

t. \oskova'ya geldiler 
Moskova, 8 a.a. - Bulgar parla

tne ıtosu azasından bir grup, reis ve
kıli Markof'un riyasetinde, Sovyctler 
B!rli >-i ziraat sergisini ziyaret etmek 
iı ·ere buraya gelmiş ve istasyonda, 
; ül:oek sovyctler riyaset divanı sekre 
teri Gorkin, protokol şefi Barkov, 
Voks cemiyeti reis vekili Heifetz ve 
lı · ta elçi Antonof olduğu halde bul
gar elçiliği memurları tarafından kar
ş•ıa.,mıştır. 

X Angers - Vişiden gelmekte olan 
bir ticaret tayyaresi, sise yakalanarak 
Angers yakınında Loire tepelerine 
düşmüştür. Tayyarenin içinde bulu -
nan üç kişi ölmüştür. 

X Singapur, - Hindistandan bu -
taya qugün bir ingiliz taburu ile iki 
ı.:_....-.. ..._.~ .. --

x Varşova, - Lodz'da büyük bir 
tnensucat fabrikasında bir grev çık
mıştır. 700 işçi, alman kadın işçilerle 
usta başılara yol verilmedikçe çalış
maktan imtina etmektedir. 

X Versay - Kıral Zogo, ailesi ve 
refakatindeki zevatla birlikte bu sa
bah Lamaye şatosuna gelmiştir. 

X Londra, - Amirallık dairesi, de
niz kuvetlerindc iki hususi ihtiyat kı
ta daha vücuda gctirmcği kararlaştır
tnıştır. 

X Vaşington, - Lüksemburg pren
aı ile veliaht, ağustos sonlarında A
nıcrikaya geldikleri zaman beyaz sa
rayda veya Hydcparkt'a kendilerine 
nı safir olmalarını teklif eden Ruz
velt ıle refikasının bu davetini kabul 
etmişlerdir. 

X Belgrat, - "Marlet,. Macar şir
keti tarafından ihdas edilen Belgrat -
Budapeşte hava hattı, merasimle açıl
mıştır. 

X Londra, - Bir ingiliz gemisinin 
AtHintik denizinde bir buz kütlesine 
çarptığı bildirilmektedir. Vapurun 
vaziyeti şimdilik tehlikeli değildir. 

İki transatlantik kazaude vapurun 
imdadına gitmiştir. 

X Nevyork, - Stratosfcrik uçuşlar 
mütehassısı ve yüksek uçma rekort
tneni amerikalı binbaşı Stevcns hava 
işleri müşaviri sıfatiyle yakında Po
lonyaya gidecektir. 

X Vaşington, - Amerika Birleşik 

devletleri hazinesi, altı milyon onsluk 
Çin gümüşü almayı taahhüt etmiştir. 
Bu muamele, bir ons gümüş 35 sent 
Üzerinden, milli Çin hükümetine iki 
tnilyon amerikan doları temin eyliye
tektir. 

X Roma, - Dünya istihbarat ajans· 
ları kongresi, bu sene 14 eylfılde Ro
llıa'da toplanacaktır. Bu kongreye, bil 
tün Avrupa memleketleri ile Ameri
ka Birleşik devletleri, Japonya ve t. 
tan'ın delegeleri iştirSk edecektir. 

X Kaunas - Bütün Litvanyada 
~ok şiddetli fırtınalar hüküm sürmek 
ledir Yıldırım ve yangınların yaptı -
~ı hasar fevkalade mühimdir. Bcrlin 
11e Varşova ile tefefon muharebeleri 
~esi imiştir. 

X Moskova - Amcrika'nın yeni 
~foskova büyük elçisi Laurencc Ste
lnhart bugün Moskovaya gelmiştir. 

>< Roma - Bütün gazetelere, ıür -
'tıe gaz maskeleri tedarik için emir -
ler verilmiştir. 

DÜNYA HABE .... RLERİ 
I ( DUNKU ) 

Gümüş satın almak suretiyle 

Amerika Çin'e iki milyon 
dolarhk yardım yapıyor 

İşğalinin yıldönümü 

matem günü yapıldı 

Tiençin' de Japon 

dolayisiyle bir 
Vaşington, 8 a.a. - İyi haber alan mahfillerde . söy.~en.~i.~ine 

göre Amerika Maliye Nezareti altı milyon ons!u~ _Çın .. gu~uşu _al
mağı teahhüt etmiştir. Gümüş fiyatı teslim edıldıgı gunku rayıce 
göre tesbit edilecektir. 

---ı Ons başına 35 cent olan şimdiki 

S H t . · ı n f 1 1 fi atla Çin hükümctinin eline iki 
1 rp - 1 rva 1 tı a 1 milyon dolardan fazla para geçecek-

Alman propaganda nazırı 
Göbel• 

B. Göbels VePedik'te 
Vencdik, 8 a.a. - :ş. Göbels, bera

berinde birçok alman ricali ve başlı
ca alman gazetelerinin hususi muha· 
birleri olduğu halde beynelmilel bü; 
yük sinema sanatı sergisinin küşat 
resminde hazır bulunmak üzere bu
raya gelmiştir. Mumaileyh, istasyon
da halk kültürü nazırı B. Alficri ile 
mahalli yüksek memurin tarafından, 
istikbal edilmiştir. 

Vencdik halkı, B. Göbels'c hararet
li sempati tezahürleri yapmıştır. 

inkişaf ediyor 
Bclgrat, 8 a.a. - Başvekil B. Tsvet

koviç, dün Hırvatistan' da Vukova -
Gorska'da B. Maçek ile bir görüşme -
de bulunmuştur. Umumiyetle sanıldı
ğına göre kıral naibi prens Pol de pek 
yakında hırvat liderini kabul edecek-
tir • 

Belgrat'ta, bir Sırp - Hırvat anlaş

masının pek yakında y.apılabileceği 
hakkında nikbin mahiyette tahminler
de bulunulmaktadır. 

Naip bQfvekili kabul etti 
Belgrad, 8 a.a. - Yugoslav Naibi 

Prens Poul bugün Lerdo sarayında 

Başvekil Tsevetkoviç'i kabul etmiş -
tir. Başvekilin, dün hırvat lideri Ma
çek ile yaptığı mülakat hakkında iza
hat verdiği tahmin ediliyor. 

Bugün Belgrad'da dolaşan şayiala
ra göre hırvat meselesinin hallinde 
yeniden bazı mlişkülat ortaya çıkmış
tır. SeHihiyettar mahafilde muhafaza 
edilen sıkı ketumiyete binaen bu şa
yiaları tevsik etmek imkanı olama-
mıştır. 

"BEŞ NAZIRLAR11 KONFERANSI TOPLANDI 

Japonya Avrupa vaziyeti 
ko.r~ıcıntln tnL-ınn~n{J• 

tavrı tesbit edemedi 
Yeni toplantılar yapılması muhtemel 

Tokyo, 8 a.a. - Bet nazırlar konferansı, bugün öğleden ıonra 
Ba,vekilin riyasetinde toplanmııtır. 

Bu fevkalade toplantı, malum olduğu üzere, '•yeni Avrupa vazi
yeti kar,ısrnda japon siyasetinin mühim bir meselesini müzakere 
için,, harbiye nazırı B. İtagaki'nin ısrarı üzerine vukua gelmiştir. 

İtalyan 
1 Domei ajansına göre, sclahiyettar 

1 J'.. d _ 1 müşahitler, beş nazırın bugünkü topJ ıro un e lan~ıda bir. karar. a!dı~ı~ı sanma~akta 
ve Japon sıyasetının ıstıkbaldckı scy-

- ri Üzerinde kati bir tesir icra edecek 
(Başı 1 inci sayfada) bir karara varmak için bu konfcran -

lan şimal tiröllülcri arasında bilhassa sın bir iki toplantı daha yapacağını 
söylemektedir. barizdir. 

Kanun meriyete girmek 
üzere 

Roma, 8 a.a. - Almanya ile italya 
arasında geçenlerde aktedilmiş olan 
itilafname ahkamını tatbikan yapıl -
mış olan ve yukarı Adigc ahalisine 
müteallik bulunan kanun, cuma günü 
faşyolar ve korporasyonlar meclisi
nin teşrii encümeninin tasvibine ar -
zcdilecektir. 

Ordunun tezi 
Bu müşahitlerin ilave ettiklerine 

göre, japon kabinesi, Avrupaya karşı 
siyasetini son defa olarak 5 haziran· 
da tcsbit etmişti. Hatırlardadır ki, o 
zaman japon hükümcti, Roma ve Bcr
lin nezdinde antikomintern paktın 
kuvctlendirilmesi için tekliflerde bu
lunmuştu. Halbuki o zamandanberi 
Avrupa'da yeni bir vaziyet mevcut
tur. 

Bu kanun, İtalyan tabiiyetini ter - Nişi Nişi diyor ki: 
kctmek istiyen ecnebilerle Almanları 

t "Harbiye nazırı B. ltagakı', beşler istihdaf etmektedir. talyayı kati su-
konferansının toplantıya çağrılması-

rcttc tcrkedecek olan kimselerin eve- nı Başvekildcn talep ederken ordu-
la prefektiirli.iğe müracaatla tabiiyet nun tezini izah eylemişti.,, 
terki talebinde bulunmaları lazım gel d 

Or unun tezinin esası şudur: 
mektedir. Bu gibi eşhasın tekrar ital-

Japonyanın yeni Avrupa vaziyeti yan tabiiyetini iktisap etmeleri kabul d k' 
karşısın a ı politikası. ki hükümctin 

edilmiyeccktir. b n hakkına b' k unu a ır arar vermesi i-
ltalyan tabiiyetini terkcden kimse- tabeder - Çin hadisesinin tasfiyesi i

lerin karılariyle rcşid olmıyan çocuk- çin elzem şarttır. 
!arı da kendileriyle birlikte bu tabii· 
yeti zayi ederler. 

8. Ruzvell seyahate ~ıkıyor 

Kont Csaky Alman 

ricalile görüşecek 

Vaşington, 8 a.a. - Ruzvelt, kon -

grenin tatil devresine girmeden evci 

kabul ettiği yüz kadar" kanunu imza -
lamakla günü geçirdikten sonra hu -
susi trenle Hydepark'a hareket et -

Budapeştc, 8 a.a. - Öğrenildiğine miştir. 
göre macaristan hariciye nazırı kont Cümhurreisi yazlık malikanesinde 
Etienne Csaky, ecnebi memleketlere b' k g:; .. daha evr k · 

1 
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~ • h ır aç "'' a ımza ama a e yapacagı hususı seya at esnasında ttı'l•ten sonra gel k h ft 
'd R'bb vam e · ece a a so -Salzburg a von ı entrop ve daha d "Tusaloosa k ·· • 
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· d ı · . nun a " ruvazorıy c ev-bazı alman zımcm ar arıylc göriışe - k hareket ede k A 'k • . . yor tan re merı a nın 
cekıtır · şimali garbi sahillerinde on gün ka -

Kont Cıaky'nin tatilini İtalya'da bi dar sürecek olan bir seyahate çıkacak 
tireccği söylenmektedir. tır. 

tir. 
Maliye nezarctının bu kararı siya

si mahfillerde Amerika'nın Çin'in ja
ponlara karşı mukavemetini artırmak 
maksadiyle Çin gümüşü mübayaası 

siyasetine durmadan devam etmek 
azminde bulunduğu şeklinde tefsir 
edilmektedir. 

Bu gibi mübayaalar, resmen gizli 
tutulmakta olduğundan maliye bu hu
sustaki haberler hakkında tefsirde 
bulunmaktan içtinap eylemektedir. 

Bir amerikan gazetesinin 
satr§ı yasak edildi 

Hongkong, 8 a.a. - Chekiai ajansı 
bildiriyor: japon - amerikan muahe· 
desini~ feshi hakkında haberler ve
ren ve tefsirlerde bulunan "Noı ~h 
China Star" ismindeki amerikan ga
zetesinin satışı 28 temmuzdan beri ja· 
ponlar tarafından menedilmiştir. Bu 
gazetenin imtiyaz mıntakası haricine 
gönderilen bütün nüshaları müsadere 
edilmiştir. 

Tiençin'de matem günü 

Hongkong, 8 a.a. - Chekiai ajansı 
bildiriyor: Tiençin'dcki çinliler Ti
ençin mıntakasının düşman eline geç
mesinin ikinci yıldönümü münasebe
tiyle bir matem günü tertip etmişler
dir. 

İngiliz ve fransız imtiyaz mıntaka· 
larındaki bütün tiyatrolar ve eğlence 
mahaHari J.a-n,rwu• .yot...-ii • • 
bazcteJcrı hususı nüsnaıar neşretmfı-

lerdir. 

Pekin'de ingiliz mallarına 
boykot 

Pekin, 8 a.a. - Rcuter muhabiri bil 
diriyor: 

Gazeteler, halk tarafından satın a
lınması menedilen ingiliz mallarının 
bir listesi ile ingiliz mallarının yerine 
kaim olabilecek japon, alman ve ital -
yan mallarının bir listesini neşret -
mektedir. 

Diğer taraftan, halk, Tsinan - Tung 
tao demiryolu üzerinde "Asiatic Pet
rolium,. kumpanyasının binalarına hü 
cum etmiş ve bir çok benzin tenekesi 
alıp götürmüştür. 

Nihayet bir Amerikalı misyoner, 
Huhsien 'den tardedilmiştir. 

Çin Hariciye Nazırının beyanatı 

Chungking, 8 a.a. - Chekiai ajan
sı bildiriyor: son günlerin mühim ha· 
disesi hakkında tefsirlerde bulunan 
çin hariciye nazırı Dr. Wang - Chung 
- Hui, beyanatta bulunarak demiştir 
ki : 

"-Japon - Amerikan ticaret ve scy 
risefain muahedesinin feshi amerika
nın büyük Okyanusta vaziyeti ve şe
refini muhafaza etmeğc azmettiğini 
gösterir. Amerikanın bir adım daha 
atarak beynelmilel anarşiyi izale ve 
mütekabil sulh ve emniyeti yeniden 
tesis edeceğini kuvetlc ümit ediyo -
ruz.,. 

Dr. Wang - Chung - Hui, Amerika
nın harbe girmeden uzak şarkta veya 
dünyanın her hangi bir kısmında sulh 
üzerinde ciddi bir şekilde müessir o
Jamıyacağını iia.ve etmiştir. 

Çin milletinin Amerikan milletine 
sarsılmaz bir emniyeti olduğunu tc -
barüz ettirdikten sonra Dr. Wang -
Chung - Hui, Amcrika'nın, Japon as
keri ricali tarafından uzak şarkta ti -
caret ve siyaset vadisinde husule ge
tirilen keşmekeşi layiki veçhilc tak -
dir ettikten sonra Japonya ile ticaret 
muahedesini feshettiğini kaydeylc -
miştir. 

Amiral Darlan 
i ngiltere'ye gitti 

Paris, 8 a.a. Volta Torpito muhribi, 
Fransız filosu başkumandanı amiral 
Darlan'ı hamil olduğu halde lngilte -
reye hareket etmiştir. Amiral, ingiliz 
filosunun Atlaı okyanusunda yapaca
ğı manevralarda hazır bulunacaktır. 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Cümhurreisimizin Bolu'yu 
ziyareti 

Yunus Nadi, ba$makalcsinde, Cümhur 
reisimizin Bolu seyahati, bermutat, hal
kın dertlerini yerinde ve alikadarlar -
dan dinlemek &uretiyle çok faydalı ol -
dugunu söyledikten sonra, bu seyahıı:t -
ten en ziyade dikkati celbeden hidıs~, 
Milli Şefin, Bolunun susuzluğ~dan !il· 
kayet etmesi olduğunu ilave . edı~o.r, su· 
yun çeşitli ziraat için ehemıyetın! t~. -
barüz ettiriyor ve "İş büyüktür, bılgı ı
le birlikte çok çalışmak ister, fakat 1. -
nönüniın başbuğluk ettiği bir idarenın 
himmetlerine boyun eğmiyecek zorluk 
tasavvur etmiyoruz." diyor. 

Köylüyü giydirmek 
(Nalına mıhına) sütunu muharriri, 

köylü için yapılacak ucuz elbise mese -
lesini ele alarak, koylüyıi giydirmek ve 
ona ucuz eşya temin etmek için, bunların 
yalnız yerli mallar pazarında satılması 
kafi olmadığını, Turkiyenin koyleri An
kara ve İstanbul muhitindekilerden iba
ret bulunmadığını, bu eşyayı memleke
tin her tarafına göndermek ve bu hu -
susta daha esaslı çalı&mak icap ettiğini 
söyluyor. 

Harici ticarette mühim bir 
değişiklik 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalede, 
harici ticaretimizde serbest mübadele 
grupundan ayrılarak klirinı sistemi ka
bul eden devletler arasına cirmemizin 
sebeplerini izah ettikten sonra, şimdi 
takas sistemine avdet edeceğimizi, hari
ci ticaretimizin bugünkiı anormal şek -
!inden ve bir iki devletin inhisarı altın
da bulunmaktan kurtulacağını, bu iti -
barla harici ticaretimizde mühim bir de
ğişiklik arifesind: bulunduğumuzu &oy
luyor. 

Almanya' daki talebelerimiz 

Almanya.da tahsilde bulunan talebele
rimizin memlekete avdeti sebeplerini i
zah ederek, almanların, bu talebeyi iyi 
gözle gôrmediklerini, Almanya'da ha
yatın bahalı oldu~unu, bu ı;ebepler me
yanında saydıktan sonra, bilhassa hu -
kuk, felsefe, iktisat gibi ilimlerdeki al
man görüş tarzının çocuklarımıza tel -
kin edilcbilmeıini ve bütun bunların 
fevkinde, Almanyada sinirli harp hava
sını hatırlatıyor ve ciddi bir tetkik ya
pılarak talebenin gelecek ders senesini 
kaybetmemelerinin temini liııumunu ile
ri süruyor. 

Bir tehdit ve mugalata 

Hüseyin Cahit Yalçın, italyan gazete
cisi Vircinyo Gaydanın, balkanları Tür
kiye aleyhine tahrik ve tehdit eden bir 
yazısına cevap olarak yazdığı bu baş -
makalede, türklerin Romanya ile Yuna -
nistanda gözü olduğuna dair olan iddi
aları reddederek bu hususta izahat ver
meyi, yunanlılarla romanyalıların zeki
ve dirayctlerine karoı bir hakaret telik
ki ediyor ve balkanların İngiliz - fransız 
blokuna girmelerini tecavüzkar emelle
re atfeden İtalyan muharririnin bu mu
&'aletalarına cevaben balkanlılar, in&'iliZ 
ve fransız yardımı olmasaydı da, gene 
alman ve İtalyan hücumuna bütün ku -
vetleriyle mukabele edecek vaziyette ol
duğunu anlatıyor. 

Adaletsizce bir talep 

"Şimdilik bu kadar,. sütunu muharri
ri Murat Sertoğlu, italyan gazetelerinin, 
şimdi bütün eayretlerini Türkiye ile 
müttefiklerinin arasını açmıya hasret -
tiklerini, fakat Türkiyeye atfedilen em
peryalist emellere Bulgaristandan baş
ka hiç bir komşu devletin inanmadığını 
ıöyluyor, İtalyanların Bulgaristanda yap· 
tıklan tahrikat neticesi, bulgarların mih· 
ver devletleriyle birleşerek bir harbe iş
tirakleri şeklinde tecelli edecek olursa 
bu hareketin Bulgaristan için bir fela
ketle biteceiini ilive ediyor ve diyor 
ki: "İtalyanlar Bulgaristana bir kıra
liçe verdiler, bunun karşılığı olarak da 
yüz binlerce genç ve masum bulgarın 
kanını istiyorlar, bu çok adaletsizce bir 
taleptir.,, 

a,a, Matbuat Servisi 

ıelen hamleyi yaptıktan sonr~ bu ~ü
esseselerin, faaliyetlerini tedrıcen .bu .. -
yük anonim şirketlere devretmelerı du
şüncesinin buglınden mevcut bulundu
ğunu hatırlattıktan sonra,. bu bankala -
rın liğvilc kurulacak yenı teşekkull~r
de bürokrasi yerine ticaret usul ve zıh
niyetinin hakim bir mevkie getirilmesi 
temennisini izah ediyor • 

Ucuz ve temiz §ey 

(İnkılabın meşalesi) sütunu muharri
ri, Milli Şef İ&met İnönünun Bolu civa
rındaki tetkikleri esnasında Bolu bele
diye reisine hitaben, ''Otel deyince lüks 
bina anlama. Yolcu gelecek, temiz ve 
ucuz yiyecek, rahat yatacak., dediğini 
hatırlatarak, bu sozler, Milli Şefin, yur
dunu ne güzel ve ne yakından tanıdığı
nı gösterdiğini söyliiyor ve bütün bele
diye reislerinin kulaklarında bu sözün 
küpe olmasını temenni ediyor. 

SON TELGRAF 
Sinir harbinde balık avı 

Ethem İzzet Benice, bu unvanlı bat
makalesinde eğer bütun tahminler hili -
fına olarak bir harp çıkacak olursa bu
nun başlangıç noktasının balkanlar o -
lacağının bir kere daha anlaşılmış oldu
iunu, İtalyanın Arnavutlukta rahat dur
madıktan başka masum bulgar milletini 
avlamıya çalışmakta olduğunun artık iyi
den iyiye anlaşılmış bulunduğunu, Al
manyanın da hemen hemen seferberlik:: 
yapmış bir halde ve son kozunu oyna
mıya hazırlanmış görünmiye çalışmakta 
olduğunu, fakat bıitün bu hazırlıklara 
rağmen ne İtalyanın ne de Almanyanın 
doğrudan doğruya bir harbe cesaret e -
deceklerine asla kanaat etmemekte bu
lunduğunu ve böyle bir şeye cüret etse
ler de neticesinin kendileri için mahv 
ve harabiyi intaç edeceğini yazdıktan 
sonra "Almanlar Avrupada İtalyanlar 
balkanlarda harp hazırlarlarken İngiliz 
başvekilinin balık avına çıkması sulh 
cephesinin orijinal bir mukabelesidir,, 
diyor. 

' 
AK~AM 

Bu çıkmazdan nasıl çıkılır 

Necmettin Sadak, başmakalesinde, to
taliter de\•letlerin harbi eoze alıp almı
yacaklarını mutalea ediyor. Almanya i
le İtalyayı her hangi bir taarruz hareke
tine ııevkedecek tek Smılin, geçen ha -
diselerde oldugu gibi, İngilterenin şu 
veya bu ı;;ebeple harbe ıirişmiyeceği ü
midi olabıleceginı, halbuki 1nrilterenin 
vaziyeti bir senede artık tamamen de -
ğişmiş olduğunu soylcdıkten sonra harp
siz bu işin içinden çıkabilmenin sulh 
cephesinin kuvet kazanmasına bağlı ol
duğunu, sulh cephesi kuvet kazandıkça 
aulhun yerleşeceğini, zayıf düı;tuiü ıüıı 
harp olacatcını izah ediyor. 

Kazandırmak ve kazanmak 

(Dikkatler) sütunu muharriri, lstan -
bul tramvaylarının devlete intikalinden 
sonra mükafat ve ce.za usuleri tetkik e
dilirken, bir arabanın Fatihle Harbiye 
arasında 25 kuruşluk elektrik kullandı
ğı ve bunu azaltmak için tasarrufa ria
yet edenlere ikramiye vermek 5det ol
duğu anlaşıldığını, yazıyor, bu müki -
fatlar kısmının tetkiki ile ticari ruhun 
kaybedilmemesi, ferdi alakaların tav -
satılmlması lüzumunu ileri sürUyor. 

Sul~r idaresine hava parası 
verıyoruz 

Sular idaresi belediyeye geçtiğindenbe
ri abonelerin verdikleri su parası bir 
kaç misli arttıktan başka geceleri sula
rın kesilmesi yuzilnden borulara dolan 
havanın saatleri beyhude yere ve kuvet
le işletmesi yuziınden de halkın hava 
parası vermiye mecbur olduğu kaydedi
liyor. Ve belediye reisinin bu hava sar -
fiyatı bedelinin tenzil iistenilerek ilive 
ediliyor: "Belediye sular ve havalar i -
daresi" olup olmadıfını anlamak istiyo
ruz . ..., 

Sayın bay cenapları te§rif 
buyurmuşlar 

Memlekette tütün ıahtı 
serbest de"ğil mi? 

VAKİTi 

Vi-~n: (Akşam.dan akşama) ıütu
nunda, mıllctin Şcf'ini ayırt etmek için 
kullandığımız cemi edatını teşmil ederek 
bazı yüksek memurlar hakkında hali 
"Teşrif buyurdular,, şeklinde teşrifatlı Iİ· 
san k~llanılmasından şikbet ediyor, 
devlctıı~ı kanun çıkararak rütbeleri Jağ
vetmesıne rağmen kelimeyi değiştirip 
mefhumu muhafaza ettiğimizi söylüyor 
ve "Bırakalım şu eski kafaları,, diyor. 

Alman - Japon ticaret 
Asım Us, Milli Şefin Bolu seyahatin

de Düzce tiıtüncüleriyle yaptıeı göriış
meye tahsis ettiği bu başmakalede. tü
tün müstahsillerinin, inhlaar idaresi ken· 
dilerine avans verdiği için harice tü -
tün satamamaktan mil5teki olduklarını 
kaydederek, inhisar idaresinin hem a • 
vans verip hem de tütünlerle alakadar 
olmamasını rstemenin minasızlığını te
barüz ettiriyor. 

Doğru bulmadığımız bir fikir 

"Bize göre" sütununda, Tan gazete -
sinin dünku sayısında, yerli mallar &er-
gisi hakkında intişar eden tenkidi ele
alarak yerli malların veiev onda birinin 
teşhirini faydalı buluyor, bucünkü ser
einin vücudunu zarf addetmek "Ya hep 
ya hiç" denilen hatalı zihniyetin teza -
hüratından baıka bir ıey deiildir, di
yor. 

İKDAM 
Lağvedilecek bankalar ve 
dütünceler 

Denizbanktan ıonra, Eti ve Sümer -
bankların liivı kararı münasebetiyle 
yazdıiı bu başmakalede, bu iki banka· 
nın sanayi ve maden ııahumdaki biz -
metlerini tebarila eıtirdlk•tn •• U~ri 
milletlerin y•raıu ıı.or,,euor.wM ••len. e 
derecelerine Yarmaıcıı.ı.nıa ıçııı llzım-

itilôfı muvakkaten 

meriyete girecek 
Berlin, 8 a.a. - Temmuz sonunda 

parafe edilen alman - japon ticaret 

anlaşması 15 ağustosta muvakkaten 

miyete girecektir. Anlaşma ihtimal 

eylülde imzalanacak ve 1939 teşrin -

evelinden itibaren muteber olacaktır. 

J aponya'dan getirilecek malların 

bedeli mark olarak, Yokohama Spesi

cic bankın Hamburg şubesinde açı • 

lacak hususi hesaba yatırılacak ve 

Almanya'nın Japonya'ya yapacağı ih

racata ait bedellerin dörtte üçü ser -

best döviz veya mark ile ödenecek ve 

diğer dörtte biri Japonya'nın hususi 

hesabına zimmet kaydolunacaktır. 

Bu anlaşmanın hükümleri Bohem -

ya ve Moravya hariç olmak üzere bü

tiin alman toprakları için meri olacak 
tır. 
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2 5 seneden beri ... 

Alman hudutları 17 
8 Macar hudutları 

Romen hudutları 7 
İtalyan hudutları 5 
Sovyet hudutları 7 

kere değişmiştir! 

Yedi Avrupa devletinin hudutlan 

da olduğu gibi durmaktadır 

G eçcn ilkbahardaki va
him hidiselerden son-

ra idi. Haftalık bir amerikan 
mecmuasında bir karikatür 
çıktı. Bu karikatur. seyyah el· 
bisesi ı?iymiş, elinde vafü 
Kont dö Pariı gibi bir efen
diyi gösteriyordu. Bu zat, i· 
dam için kendisinin her hangi 
bir ııchire çagnlmasını bekli· 
yordu. Karikatiırun altında 
§Öyle yazılıyordu: 

"Bugün Avrupa'da en çok 
para getiren sanat, hudutlara 
kazık kakma sanatıdır." 

Filhakika, umumi harpten· 
beri hudut kazıklarının yürü· 
düğünü. ilerlediğini, geriledi
ğini, tamamen ortadan Kay 
bolduğunu ve yeniden sivril
diğini kac kereler gördük! 
Çeyrek asır için<le Avrupa 
tam 81 hudut değişmesi veya 
hudut "tev~lh.idiı" olmustur. 

Almanya 
'( ahmin edeceğiniz gibi, 

dinamik Almanya, mti· 
teharrik hudutlu memleketle
rın en başında gelir. 1918 de 
1apılan Bre5t - Litowsk mua· 
hcdesi ile Almanya'nın şarkta· 
ki hududu ilk defa olarak te· 
beddül ettı. Ertesi sene yapı 
lan Versay muahedesi Al -
manya'ya altı yeni hudut çiz
di. 

1938 de Avusturya'nın ilha· 
kı ile alman • Avusturya hu· 
dudı.:. ortadan kalktı. onun 
yerine alman - italyıon. alman 
• yugoslav, alman • macar hu· 
dutları kaim oldu. Alman - İs
viçre ve halen mevcut ve al
man - çek hudutları da ans· 
lusla vücuda geldi. 

Altı ay sonra hudut kazık
cılarını.n ekmeklerine gene 
yağ çalındı: üçiıncü Rayh Çe
ko&lovakya'yı ilhak etti. Bu 
hadise ile eski alman • Avus· 
turya - cek hududu ortadan 
kalku. Onun yerine alman 
leh, ve alman • macar hudut· 
ları kaim oldu. 

Cihan harbından sonra ~e
mel'e yapılan kuvet darbesıy
le alman • Litvanya hududu 
da del:işerek Almanya'nın bu· 
dut değiştirmesi 17 ye çıktı. 
Bakalım Danzig veya -~a~k~ 
bir yerde bir hudut deı:ışımı 
olacak mı? 

Macariatan 

A lmanya'dan sonra en 
çok hudut değiGimine 

uifrayan Macaristan'dır. Yal
nız 1918 denberi müstakil olan 
Macarıstan ı 921 de akdedilen 
Trianon muahedesiyle, Avus
turya, Çekoslovaky.a, Yugos • 
lavya ve Romanya ıle hem hu
dut oldu. Macar • çek daha 
doğrusu macar - slovak hu· 
dudu geçen sene Münih'den 
sonr~. ilk defa "Viyana ha
kem usulü" ile değişti. Ma • 
carların ikinci hudut değ işimi 
1939 da Karpatlar altı Uk • 
ranya'sının işgali ile oldu. Bu 
hadise ile macar • leh müşte
rek hududu teessüs e ti. Ma
carlar ayni zamanda Romanya 
ıle de hem hudut oldular. 

Balkanlar 

kırallığı ile hem hudut etti . 
Paris muahedesinden sonra 
Romanya, bugünkü hudutları
nı kazandt. Macarlarla, yugos· 
lavyalılarla, lehlilerle. bulgar 
ve çeklerle hudut ortaiı oldu. 
Titulesku • Litvinof anlaırıma· 
siyle romen - rus hudutları 
tanındı. 

Yugoslavya harpten sonra 
Romanya beş devletle Macı..· 
ristan, Bulgaristan ve Alman
ya ve İtalya ile hem hudut ol
du. Yugoslav • İtalyan hududu 
slavların zararına olrak An
nunzio'nun Fiume've yaptığı 
kuvet darbesiyle zaten tadı! 
edilmişti. 

Umumi harpte mağlup olan 
Bulgaristan 1918 de Yuı:os • 
lavya ve Romanya ile hem 
hudut oldu. Sevr muahedesine 
karşı gelen Türkiye ıse, M us 
tafa Kemal'in muzaHeriy.-tııı.
den sonra 1923 de Lozan mu· 
ahedesiyle yeni bir hudut çiz
meğe muvaffak oldu. 

Ruıya, Lehistan 
ve Baltık denizi 

B rest • Litovsk'de c;izı· 
len bir taraftan Rusya 

ile Almanya arasında, bir ta· 
raftan Avusturya • Macaris -
tan arasındaki hudutlar kıba 
sürdü. Lehistan • rus harbt 
Riga muahedesiyle nihayet 

1 buldu. Bu muahede ile Rusya 
ile Lehistan arasındaki bu • 
günkü hudutlar tesb; tedild: 
Di.te ranlaşmalarla, Rusya i
le Romanya, Fınlandiya, !.e
tonya ve Estonya arasındaki 
hudutlar tayin edildi. 

Yeni Lehistan devletinin, 
rus, romen, çek veya ılovak, 
alman, litvan ve lcto ı hudut
ları geçen sene ilk defa ola
rak ufak bir tadile uğradı ve 
Teşen'le civarı Çeko • Slovak
ya'ya ilhak edildi. 

Har psonrası memleketle
ri olan dort memleketten: 
Finlandiya'nın 3, Eatonya'nın 
2, Letonya'nın 4, Litvanya'run 
3 hududu vardır. Tabii bun
lar zaten yirmi beş senelik bi
rer devlet. Litvanya ile Al
manya arasındaki hudut bir 
kaç ay evet Meme! darbesin
den sonra tadile uğramıştır. 

Danimarka'ya &'eline, Ver
say muahedesi ile 1862 de 
kaybetmiş (llduğu eimalde 
Slevski'yi tekrar ele eeçirdi 
ve Almanya ile kendi arasın
da yeni bir hudut tesiı etti. 

ltalya.ve garp 
memleketleri 

l talya, harpten sonra A-
vusturya ve Yugoılav-

ya ile hem budu toldu. Geçen 
nisanda Amavutluk'u işgal e· 
dertk hudut taşlarını Yuna· 
nista~ sınırlarına kadar götür
dü. Yugoslavya ile ikinci bir 
hudut tesis etti. 

Avrupa'nın garbında hudut
lar daha sabittir. Fransa ve 
Bele; ika, Almanya'dan taraf.• 
taki hudutlarını bir kerecık 
tadi !etmişlerdir. Keza İngil· 
tere de, harpten sonra, 1921 
de serbest İrlanda devletini 
tanıyarak hududunu bir kere 
düzeltmiştir. 

1 918 de muvakkat Bük
reş muahedesı Roman-. 

Hüliisa, cihan harbından 
sonra Avrupa'da 19 devlet, 
hudutlarını tadil etmiı, veya 
yeni hudutlar vücuda getir -ya'yı Avusturya - Macarıstan 

2!22!! 
HULASA 

miştir. Avrupa'daki hududun 
taşları yerini değiştirmi1tir. 
Buna mukabil, Avrupa'nın ye
di devleti, İspanya, Portekiz, 
İsveç, Norveç, Holanda, İs
viçre ve Lüksembur&' devlet
leri çeyre kasırdanberi hu -
dutlarıru hiç değiştirmemi1 • 
!erdir. 

Paris • Midi 

Cem beri ey' nin 

devrialem seyahati 
Çemberlayn'in Avam ka

marasında yapacağı tekli
fin ismi şu mealde olmalı
dır: Moskova tarikiyle 
Danzig'den Tokyo'ya l 

Danzig senatosu, ingiliz 
• japon konuşmalarını din
liyor ve vaziyeti tadil edi
yor. Ruzvelt'in teşebbüs . 
leri, demokratlarda oldu -
ğu gibi totaliter devletler 
arasında da ihtil1itlar ya -
pıyor. Japonlarla olan ti
caret muahedesini feshet· 
mesi, Berlin, Roma ve 
Tokyo'da şiddetli tefsirle
re yol açtı. 

Paris - Soir 

Me:hul kendini 
---~-~---

gösteriyor 
Hitler, 2 ağustosu Al

manya'nın milli bayramı 
olarak niçin intihap ettiği 
şimdi şimdi öğreniyoruz: 

Hitler alman ordusunu ve 
alman ihtilalini 2 ağustos
ta kutlamak istiyor. 

Alman matbuatı şu bah
si inkişaf ettirmek için e
mir almıştır: 

"2 ağustos 1914 de har
be girerken ne yaptığımı
zı bilmiyorduk. Şimdi bi
liyoruz: bir ihtilli.1 hazır

lıyoruz. Bilmediğimiz bir 

şekilde bize hareket veren 
meçhul bir kuvet vardır, 

bu kuvetin ismi de: Adolf 
Hitler'dir." 

Fransa' ya 
harp açtık? 

karşı niçin 
İki ihtilalin 

rekabeti yüzünden 1 Fran • 
sa, fransız ihtilalinin mem 
leketidir; Almanya ise 
nasyonal - sosyalizmin 
memleketidir. 

1789 ihtilciline, bu içti -

mai zehire karşı bir ilacı -
mız var: Nazi ihtilali. 
Bunlardan birisi, şahsı asi 

yapar, diğeri devlete muti 
kılar. 

Hiç şüphe yok ki, Kay
zer, 2 ağustos 1914 de kı
lıcını, Hitler'i ve onun 

mezhebini iktidara getir • 
mek için çekmiştir." 

Paris - Soir 

(Büyük harpt,ı:n sonra ilk paskalye gecesi, bee cenç. 
Antuvan. kardeşı Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Mariyan ve Solanj Senkler isminde iki cenç kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve ı;:eceyi kırlaı 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan. 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eileniyorlar. 
Aradan hayli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı ıev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
cöriınen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ce· 
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocu&u düşü
rürken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la ev· 
lenmiştir. Antuvan babasının hastah,ını duymuş ve O• 
nu ziyarete gitmiştir.) 

B o y 
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Moskovaya giden askeri heyetler 
l''''''"''''"""'''''''''"''''"'''''''''''''_ .... ,,,,,,,,,,,i 

.. ,,,,,, .. ,~~~~~: .. ~.~~.~:.~ .. ~.?.~~.~~ .......... i 
B. Çember/ayn dün Avam kamarasında Brıtanya ve 

lransrz askeri heyetlerinin bu halta M oskova'ya hareket et
meleri muhtemel olduğunu soy/emiştir. 

Sonra da, Britanya, Fransa ve Sovyet Rusya hükümet
leri arasında cereyan eden müzakerelerin "askeri müzake· 
relere muvazi olarak" devam edeceğini bildirmı:ştir. 

Sathi bir muhakeme ile bu usul karışık ıorünl'bilir: ka· 
rarı veren siyasi anlaşma, icra eden askeri işbirlitinden 
once yapılmak lazımdı. Hakikatte, politikacıların karar 
vermelerinden önce, askerluin ne gibi icra imkanlaTJ bul
dukların1 ve.va bulacaklarını bilmiye ihtiyaçları vardır. 
Bır mukavelenin şekle ihtiyacı olduğu gibi muht.evaya 

daha ziyade ihtiyacı vardır. Ayla ittifak akdetmek kolay
dır, tecavüze maruz kalındığı takdirde oradan pratik bir 
yardım gormek daha az kolaydır. 

Garp devletlerinin Sovyetler birliğiyle yaptikları müza
kereler, askerler bunun verebileceği randımanı ölçmeye 
davet edilmis olsalardı, belki çoktanberi hakiki 5ekline İr· 
ca edilmiş olurdu. 

Dığer taraftan, ~talin.'in Londra·ya gelmesı veya Çem· 
berlayn'in Moskov!' ya gıtmesi beklenmediğine göre askeri 
heyetler sahnede ıc~p eden değişikliği temin Necekleıdir. 

Muzakerelerın agırlığı, ve son derece şekilperestlıği 
SovyetJerin mümkün neticelerini olçmeden hiç bir teahhıi
de sırişm_er;ıek !'.e hiç .bi~ şans kaçırmamak kayıgısıyle ha 
reket cttığını gostermıştır. 

Sıy.ısi cephesine gelince, üzerınde pek çok konuşulmuş 
olan "bilvasıta tecavuz" meselesi etrafında iki tarafın ılerı 
surdıikleri miıtaleaları bilmiyoruz. Muhakkak olanı ~udur 
ki boyle bir temle müzakereleri ilanihaye, bir neticeye 
bağlamak veya .. ke~mek münasip görüleceği zamana kadar 
uzatmak miımkundur. 

Askeri heyetlerin gidişi, meseleleri ister istt>mez konk
re bi: çerçeveye girdirecektir. Yalların ve limanların istiap 
haddınden, şu veya bu maddelerin nakli imkanından. biri
birine yardım edecek devletlerin pratik suret.te irtibat et
melerinden bahsetmek icap edecektır. 

Kuvetlcrin, cephanenin , silahların her türlü maddelerin 
iste!'ilcn zamanda. istenilen Yerde b~lunması için kağıt ü
zerıne ~onulficak .. ımzalar .ve miıhur/er kili değildir. 

Pratı~ bır m.u~akereı;ın esasında, Sovyctler bırlitinin 
garple şımal denızınden ırtibatını temin etmek mcselesı var
dır. 

Le Figaro 
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Belçika'nın 

"Majino 

hattı11 
Fransa, büyük harpteki 

tecrübeden mütenebbih o
larak prk hudutlarını ko
rumak için muazzam bir 
Majino hdtu JCUrdrttt:ıı, 
beri yanda Belçika da fa
aliyetsiz ve atıl duramaz
dı. Çünkü Fransa gibi, o 
da istilaya uğramış, azap 
çekmişti. Fransa gibi, ken
disini emniyette tutmak i
çin, o da delinmesi ve alın
ması imkansız bir beton 
zırh vücuda getirmek ihti
yacını duydu. 

Belçika, müdafaasını iki 
şeyle temin eder: 1 - "Su 
hattı", 2 - Tahkimat bat
tı. 

Belçika'da su hattı, Li
yej'den Holanda hududu -
na kadar uzanır. Bu su hat
tını, Belçika ve Holanda'
dan geçen Möz ırmağı ile 
kanalların heyeti umumi • 
yesi teşkil eder. Bu kanal
lar şunlardır: Holanda 
topraklarındaki Juliana 
kanalı ile, Belçika'da ilti
sak kanalı denen Alber ka
n.alıdır. 

Bu kanalın uzunluğu 122 

kilometredir. Kanalda altı 
bent vardır. 1914 de, Yser 
çayının bentleri bütün ka
pılarını açarak muazam su 
kütlelerini ortalığa yay -
mış, bu suretle alman iler
lemesini mühim derecede 
güçleştirmişti. İşte Alber 
kanalının sedleri de, ica -
hında ayni vazifeyi göre
cektir. 

Belçika müdafaasının 

ikinci unsurunu tahkimat 
+ •• ı,.;1 ,.f1,.r R.1,..a ........ ı.1.: 
matı, franıızların Majino 
hattı inşaatı başladığı sı

ralarda başlar. Fakat bu 
inşaat son derece gizli de
vam etmiştir. Hatta o ka
dar ki, bu kuvetli hattan, 
halkın çoğu haberdar de
ğildir. Longvi 'den Liyej'e 
kadar uzanan arızalı arazi 
kıymetli bir tabii sed ha
lindedir. Bu tabii müdafa
ayı, yollara hakim toplar· 
la, serpilmiş lağımlarla 
köprüleri ve yol ağızları
nı kesecek olan bütün va
sıtalarla suni müdafaa da 
itmam ve ikmal etti. 

Liyej'de, eski tahkimat 
yenileştirildi. Fakat fran
sız hattını çok andıran 

Belçika Majinç hattı şeh -
rin şarkında on beş kilo -
metreye kadar uzanmak -
tadır. Bu hat, Holanda hu
dudunda Möz çayına birle 
şccektir. 

Tank, zırhlı otomobil 
gibi hücum arabalarının 

geçmesine müsait mıntaka
lar ray tarlalariyle kapa
tılmıştır. Esasen bu mın
takalara mayn serpilmiş -
tir. Bu mıntakanın arka 
kısmında geniş bir demir 
tel örgüsü uzanmaktadır. 
Şurada burada gizli tank 
hendekleri vardır. Bütün 
bu yerler, esasen makineli 
tüfek, ve zırhlara bürün -
müş topların endaht saha
ları içinde bulunmaktadır. 
Toprağın iç tabakaların -
da, bitip tükenmez galeri· 
ter vardır. Bu galeriler, 
endaht kuyularını, hava 
deliklerini ve mahreçleri
ni biribirine bağlar. 

Belçika yeraltı istih
kamlarında elektrik tesi -
satı, havalandırma, teshi -
nat ve tenvirat cihazları 
vardır. Muhtelif yeraltı 
katlarında asansörler, si -
lah depoları, mühimmat 
anbarları, mutfaklar ve 
imdat postaları vardır. 

Belçika yeraltı istihkam -
larındaki bazı galeriler, 
yüz metre derinliğe kadar 
iner. 

Bu müdafaa manzumesj, 
hududa uzanan, ve Liytj 
müdafaasının solunda Möz 
çayına birleşen Alber ka· 
nalının kıyılarını himaye 
eden bir hatla itmam edil· 
mektedir. 

lllustration'dan 

SABIR VE 

ZAMAN ... 
İki ingiliz ve fransız 

askeri heyeti Moskova'ya 
gidecek. 

Askeri temaslar, siyasi 
ittifaklardan sonra olur -
du, bu bir adetti. Memle· 
ket\eri tutan da siyasi itti-
ı-aıc. araır. ~.,.,""' .. • • ~~··-·· 
!arsa, icrai ve bir nevi U• 

mumi nizamlar ittifakıdır. 
Ananeden bu sefer vaz 

geçildi. 
İngiltere klasik nizamı 

bozdu ise hakkı var. Dört 
aydır, Prag üzerine taar -
ruz yapılalıdanberi Lond
ra Moskova ile münasebet
tedir. 

Bu müzakereler devam 
ettiği müddetce, Kremlin 
fevkalade temkinli dav -
randı. İtirazlarını ve açık 
isteklerini arttırdı. Hatta 
hariciye nazırını bile de
ğiştirdi: Stalin'in müza -
kereyi kendi elinde tuta
bilmesi için Li tvinof'un 
yerine Molotof geçti. 

Çemberleyn çok sabırlı: 

ağır hareket ederek heye
can vermiyor. Harpten e • 
vel ingiliz • rus müzakere
lerinin on bir ay sürdüğü
nu hatırlatarak: 

o K A ş K R o M A N 

Onların beraberce geçirdikleri sessiz, aadasız, 
kederli geceleri çok görmüttü. içlerinden hiç biri
b ağzını açıp da bir tek kelime söylemezdi .. Bir
denbire annesinin ve babasının mazisini merakla 
ve acı ile hatırladı. Sade aile hayatları bom bot 
değildi .•• Babasının eline bir kitap alıp kapanmak
tan ve her türlü kavgadan kaçınmaktan batka bir 
ihtirası yoktu. Antuvan annesinin marazi kıskanç· 
tığının farkında idi. Fakat bu kıskançlığın bir as· 
lı var mıydı? Babası ba§ka kadınlarla dütÜP kal· 
kıvor muydu? Ne biçim adamdı bu? Hakim mi? 
MÜtevekkil mi? Yoksa soğuk neva birisi mi? Yok
sa sadece zeki bir adam mıydı? Şüphesiz malu
matlı, zarif, alicenaptı .•• Sonra? ... 

Yazan: lrene Nemirovaki -33- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Antuvan: 

"Yan, ben?" diye dü§ündü. Hayatı, aizin mev• 
cudiyetiniz ve hatta nefea almanız için lazım ol
mıyan bir adamın ölümü beklendiği aman, insan 
öleni de.ğil, kendi kendisini dütünür. Antuvan baha· 
sının hayatını, onun son dütüncelerini, ölümünü 
hatırından geçirirken, kendi kendisi gözünün önün
de canlandı: o da bir gün babaaınm Ya.tına, Y&n• 

t-ın sonuna celecekti! Kendisinden ölu,oıün l•lnız-

lığına varıncaya kadar her §eyi almak hakkına 
malik olan ihtiyarlamıı bir kadınla, Mariyan'la 
ıimdiden daha yüzlerini bile tanımadığı çocuklar 
arasında bocalayıp duracaktı! 

"Evet, ben... Acaba benim hayatım da onun 
hayatına benziyecek mi? Çalrtma, didinme! Aile 
gailesi, hiç bir ihtirası, hiç bir tehlikesi olmıyan 
bir hayat, ya§amağı kibarlattrran hiç bir macera 
olmadan hayat sürmek ve sonra neticede df! ölüm? 
Hayat için, kendi kıymetli hayatı için bütün bun• 
ları evelden olduğu gibi kabul etmek ne zor ıey! ••• 
Fakat buna rağmen ..... Evet buna rağmen, ne ka· 
dar düz, ne kadar basit olursa olaun her hangi bir 
ya§ayı§m insanı kafi derecede yoracağını ve bir de· 
fa da ihtiyarlayınca gönlünün rahatı çekeceğini 
kabul eder gibi oluyorum. Fakat eğer bilakis ha· 
yat daima ate§lİ ve dolu geçerse, ölenin "nasıl? 
Ölüyor muyum, daha henüz bir §ey yapmadım. Va· 
kit olmadı ki.... Yatamadım!" diye haykırmasını 
anlamak lazımdır." 

Bu düşüncelerle o kadar metbudu ki hizmetci· 
nin içeri girip, annesinin kendisini çağırdığını an· 

cak f arkedebildi. 
Annesi, yatak odalarının yanında küçük bir 

sof ada kendisini bekliyordu. Oğlunu gayet soğuk 
kar§ıladı. 

Antuvan alçak sesle soruyordu: 
- Nasıl? ... 

Madam Kannontel dudaklarını büzdü. Fakat 
batka da hiç bir heyecan eseri göstermedi: 

- Bizi korkutan §ey zafiyeti! dedi. 
- Yanına girebilir miyiın? 
- Gir ••• fakat yavatcacık ! 
Antuvan kapıyı usul usul açtı, ve babasının U• 

zandığı yatağın yanında durdu. Onun bu kadar 
az bir zamanda bu kadar deği§eceğini aklından 
hayalinden geçirmezdi. Yüzü sap aan, adeta kur
§uni idi. Tamamiyle erimi§ bitmitti. Gözleri karan
lık çukurlara kaçmı§tı. Dudaktan gerilmit, ağzı 
kavlamıfh. Arasından ditleri görünüyordu. 

Antuvan, korku içinde idi. Gözleri dolu dolu 

olmuttu. 
"Allah vere de beni ağlarken görmeaeydi!" 
Babası, ona güçlükle baıını çevirdi; baktı. Hep 

a -n. 1939 
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TURKlYE 

• RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m. 1519S Kcıı./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 

-ANKARA-

ÇARŞAMBA: 9.8.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

13.15 - 14 Müzik (karışık pro
gram - Pl.) 

19.00 Program. 
19.0S Müzik (hafif müzik -

Pl.). 
19.30 Türk müziği (fasıl he

yeti). 
20.lS Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, a· 

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

20.SO Türk muziği 1 - Tatyo
sun - suzinak peşrevi. 2 - A· 
rif bey - su:ı;ınak prkı -
Beni bizar ederken. 3 - A
rif bey • hicazkar farkı • 
Bir halet ile süzdü gene. 4 
• Hirısto . hicazkar şarkı -
Gorunce geri:lanında. 5 • 
• •••. • Ut taksımi 6 • ...•• 
Hicazkar türkü • Akşam o
lur güneş gider. 7 • ••• • • • 
hicazkar saz semaisi. 8 : Os
man Nihat • Kürdillhicaz • 
kar şarkı • akşam güneşi. 9 -
•.•.. • Halk türkü5ii - Me
şeli meşeli. 

21.30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Muzik (Tangolar - Pi.) 
22.00 Muzik (küçük orkestra 

• şef: Necip Aşkın) 1 • 
Hans Thaler . Kukuk polka. 
2 • Aubert . Göbekliler res· 
mi geçidi. 3 - Robert Stolz 
- Praterde ağaçlar tekrar 
çiçek açıyor. 4 • Emmerich 
Kalman • Cambazhane pren
sesi operetinden potpuri. S 
• Ganglberger - Benim kü
çük teddi ayım (Saksofon 
parçası) . 6 . Emmerich Kal· 
man - Ah sen, sen (vals) . 7 

- Bu müzakereleri harp 
ten önceki müzakereler -
den evel bir karara bağlı
yacağız, dedi. 

Faris - Soir 

Harba karsı ,, 

il t lanına 

İngiliz amiralliği, deniz 
manevralarına emsalsiz bir 
vüsat verdi. 

13.000 den fazla ihtiyat, 
askere çağrıldı : bunlar 
belki de eylül nihayetine 
kadar silah altında kala
caklar. 1924 denberi, do -
nanmaya bu kadar çok as
ker celbedilmemişti. 

Bu bahriyeliler, ihtiyat 
donanmadan 133 harp ge
misini teşlih ettiler. Kırat, 
9 ağustosta şimal denizin
de yapılacak geçit resmin

de bulunacak. 

Ümit ederiz ki, bu geçit 
resminin güzel fotoğrafi -
terini King Hall himmet 
eder de Almanya'ya gön -

derir. 

Paris - Soir 

- Brusselmans - Felemenk 
süiti No. 3 karlı manzara· 
8 - Leopold - Karlsbad ha• 
tırası. 9 - jac. Grit - Mar&-

23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, esham, tahvilat, kaın• 
biyo -nukut borsası (fiyat)• 

23.20 Müzik (cazbant - PJ.). 
23.55 - 24 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 
12 Münib - 19 Laypzig .-
19.20 Sofya - 19.30 Stok• 
holm - ZO Belgrad - 20. ıS 
Sarbrük, Viyana - 21 F lo· 
ransa. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 1'2AO Beromünster .-
13.4S Droytviç - ıs Lon· 
don - Recyonal - 20.45 
Strazburg - 22.S Lükseın• 
burg - 22.40 Hamburg .-
23 Pra&'. 

ODA MUSİKİSİ: ıs. ıs Doy· 
çlandzender - 16.20 Varşo
va - 21.35 Prag - Z2.10 
Roma - 22.20 Frankfurt _. 

23 Doyçlandzender. 
SOLO KONSERLERİ: 13.15 

Droytviç - 15.30 Sarbrük 
- 16 Münib - 17.15 Roma 
- 17.45 Berlin - 18 Ştut• 
gart - 18.30 Doyçlandzen· 
der - 21 Varşova - 21.40 
Münib - 22.20 Doyçland· 
zender. 

NEFESLİ SAZLAR (marş v. 
s.): 12 Frankfurt, Kolonya 
- 12.4S Brno - 16 Kolon· 
ya - 18.SO Droytviç -
20.lS Ştutgart - 20.4S Stok· 
holm. 

HAFİF MÜZİK: 19.lS Ko -
lonya - 20.15 Berlin, Ham· 
burg - 21 Berlin - 22,50 
Viyana. 

PLAK KONSERLERİ: 1-4 
Lavpzig - 21 Münih. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştutgart - ıs.ıs Königs • 
berg - 23.30 Budapeşte 
(Sigan orkestrası). 

DANS MÜZıOt: 20.3S Bres
lav - 21 Post Parizyeı: 

(Tino Rossi) - 22 Droytviç, 
Sofya - 22.10 Beromünster 
Brüksel Sottcns - 22 .ı s 
Belgrad, Post Parizyen, 
Stokholm - 22.40 Droyt -
viç - 23 Laypzig, Roma -
23.10 London - Recyonal -
23.h Ltiksemburg - 2'3.30 
London • Hccyonal - 23.S5 
Milano. 

iıbirliği yapmasım 

bilmeli 
Kaç kereler tekrar et· 

tik: bütün dünyadaki anti
totaliter milletlerin kuve
ti totaliterlerinkinden kat 

üstün, maddi vasıtalar· 

noktasından da üstün, zen
ginlik ve tesir noktaların· 
dan da üstündür. 

Fakat maalesef, buhran 
zamanları müstesna, anti • 
totaliter milletler ağır ha
reket ediyorlar. Dahili si· 
yasetleri ,harici siyasetle• 
ri üzerine akis yapıyor, 

ekseriya ürkek hareket e· 
diyorlar. 

Nüfuz ve haysiyetimiz 
bu kadar büyük olduğu 

halde sulhu kuramıyaca -
ğız gibi geliyor. Bu yüz -
den asrımızın en büyük 
bir faciasına sebep olaca· 
ğız. Çünkü birleşmesini ve 
işbirliği yapmasını bilmi

yoruz, yahut biliyoruz da 
yapmak istemiyoruz. 

L'Epoque 

kendisiyle, kendi hastalığı ile metıuldü. 
Antuvan: 
- Bir §ey istiyor musunuz? diye sordu. 
- Hayır yavrucuğum, bir §ey istemiyorum. 

Bu gece buradasın değil mi? 
- Yemekten sonra gitmeği dü§ÜnÜyordum a• 

ma, bana bir ihtiyaç varsa .... 
Karmontel gayet zayıf bir sesle~ 
- Hayır, hayır, dedi. Şimdi uyuyacağım za• 

ten •.• 
Antuvan akıam yemegını karde§leriyle ve 

Raymond da beraber yedi. Madam Karmontel ye• 
meğini bir tepsi ile yandaki odaya getirtmİ§ti. Sa
dece hastanın çorbasından bir parça ve meyva is
temi§ti. Soğukluk geldiği zaman Raymond erkek
leri yalnız bırakarak çekildi gitti, ve muhavere 
kendiliğinden hepsini alakadar eden mevzu üzeri· 
ne geldi. 

Antuvan kendi hususi vaziyetini anlattı, ve a• 
ilenin servetine dair malumat istedi. iki ağabey 
hiç seslerini çıkarmadılar. Yalnız ona garip garip 
bakmakla iktifa ettiler. 

Paskal vaziyeti izah ediyordu: 
- Gayet basit. Son seneler çok fena geçti, ba

bam, rus tahvillerinin dü!}mesiyle hasıl olan zararı 
telafi etmek için spekülasyona baıladı ve spekü
lasyon yaptıkça daha ziyade içeri gitti. Delik bü
yiidü. Zaten biz de son vaziyeti dÜ!}ÜnÜyorduk. Sen 
tam üstüne bastın. Sana her §eyi olanca açıklığı 
ile anlatmak istiyordu. Şimdiki halde sana bu ana 
kadar olduğu gibi her ay bir para ayırmanın imkanı 
yok. Antrparantez söyliyeyim. Kaç para aldığmı 
tamamı tamamına bilmiyorum. Fakat her halde 

(Sonu var) 
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Küfretmek 

Küfretmek, ıüphesiz, pek a· 
yıpbr, pek iptidai terbiyeye bile 
mugayirdir. Bununla beraber her 
vaar.it terbiyeli ve pek nazik insan
lardan bazılan vakit vakit küfür 
etmek için gerçekten bir ihtiyaç 
hissederler. 

Bazı muhitlerde imanların biri
rine hitat» ederken kaba söylemele
ri, sık sık küfür aavurmalan, tabii, 
bu bahse ıirmez. Onlannki bir ihti· 
yaç üzerine deiil, aldıkları terbiye
nin - daha dofruau öirendikleri 
terbi1eaizliiin devamlı bir neticesi • 
clir. 

Benim söylemek istediiim, her 
Yakit terbiyeli ve nazik olan kinue· 
lerin arAda sırada duydukları kü
für etmek ihtiyacıdır. Vakıa, bu ih· 
tiyacı öfkelendiii zaman herkes du
J'ar. Ofke İDMnm aizından çıkan 
sözleri üzerinde iraduinin kontro
lünü bir zaman için kaybettirdiiin· 
den o zamanda öfkeye sebep olanm 
yüzüne karıı ela - her vakit adeti 
olmıyan - kaba ve kötü sözler aa• 
'"'""'··· Hele mukabeie edeıni1ece
ii, intikam alanuyacaiı birinden za· 
rar aörclüiü •akit, savrulan küfür· 

ihtiyacı ... 
meie alıfllUf olduklarından onların 
~arııamda bu ihtiyacı pek hiaaetmez 
de, birini yeni tanıymca ilk zaman• 
larda keyfi kaçar, 7'Qü buruıur, 
küfür edemecliiinden dola11 için· 
den duyduju azap yüzünden anla • 
ıılır. Sonra birden bire "Hay eti•••.,, 
yahut ''vay ana •• .,, diye aavunır, ar
kaamdan kahkaha11 da basar. Key• 
fi yerine ıelmiı demektir. Karıı•m· 
da bulunan ye yeni tamdıiı adam 
da onunla teklifsiz olmıya mecbur 
kalır ••• 

Eskiden hekimler J,öyle küfür 
etmek ihtiyacma dejenerelik ala· 
meti derlerdi. Şimdi, bunun da hor· 
mon iti olduju anlatılıyor. Zeka ile 
iradeyi de. tanzim eden troit ıudde· 
ai hormonunun bir bozukluiu eseri. 
Aacak, bundan dolayı o pddenin 
her vakit bozuk olduğuna hükmet· 
mek doiru olamaz, çünkü küfür et· 
mek ihtiyacmı duyan adam her va· 
kit zeki, terbiyeli, demek ki iradesi 
yolunda olur. Küfür etmek ihtiyacı 
ona arada sırada gelir. Şu halde 
hormonun arada sırada bozulmaam· 
dan ileri geliyor demek ••• 

G.A. 
ler daha bol olur. Uzaktan ıönderi· -------------
len kötü sözler için "cürmümeıhut,, 
ihtimali de bulunamıyacaimdan o 
...... inaan daha rahat Ye daha 

ULUS 

İktisadi bahisler 

Takas itilôfları 
111 

Takas mevzulu matlubatın nevileri 

tediye ıekilleri hususi takas \ 
Takas mevzuu matlubatın nevile- ı ve kliring tatbikatının ilk zamanla -

ri : rında bu tesir kendini göstererek -

p küfür eder. 
Öfke zamanmda küfür etmek de 

ıerçekten bir ihti1açtır. insan kü
für ettikçe sinirleri rahatlar. Aklı 
....... , bir zaman için kaybettiği 
iradeainin kontrolü 1erine gelir. De
mek ki küfür etmek ihtiyacı, pek az 
müateanalan olan, hemen hemen 
umumi Ye tabii bir ihtiyaçtır. Kendi
lerine fena muamele edildiii yahut 
yüzlerine kartı kötü sözler söylen • 
dili halde terbiyelerini bozmayan, 
ıüzel sözlerle mukabele eden İn· 
aaalar Yata& da onlar da pek tabii 
aa,.dmazlar, yahut aciz, ıniakin ... 

Takas itiliflarının muhteviyatından daha başka amillerin de inzimamiyle 
denilebilir ki birincisi taku mevzuu- - bir takım bakaya tetekkül eder ve 
nu tetkil edecek matlubatın nevini ta· bu bakayanın tamamen incimadına 
yine mahsus hükümdür. Ne gibi mat- kadar itibari rayicin vaziyete müea· 
lubat takas mevzuu olacaktır? Eaaı i- ıirliği az çok devam eyler. İleride 
tibariyle ticari muamelelerden mün- mevzuubahis olacak takas primleri -
baia matlubat mevzuubahis itilifların nin bir hikmeti vücudu da bu itibari 
asıl hedefi olan matlubatı teıkil eder. rayiç meselesidir. İtibari rayicin ca
Ticari muamelelerden münbaiı mat- zibeai, parasının istikrarını şüpheye 
lubat denilince, bundan da emtea mü- dütürmek istemiyen memleketler na
badelatından mUnbais matlubat kas- zarında daima sabit bir kıymet ifade 
dedilir. Bunlar haricinde kalan gayri etmesinde ve bir de kliring heaapla
ticari veya malt matlubat (düyunu u- rının idaresinde suhuleti mucip olma
mumiye mürettebatı, bankalar matlu· ıındadır. Kliring itilif ında hakiki ra
hatı, film icarları, turizm masrafları, yiç eau ittihaz edildiği takdirde ise 
sigorta bedelleri ve mümasilleri) ta- bir taraftan muhasebesini tedvir hu· 
kas tetmil edilmez. Tetınil edilmez auaundaki kUlfetlerden sarfınazar, 
de ne olur? Dövizle veyahut ahar bir diler taraftan paranın mukabil mem
ıekilde tesviye olunur. Tranıit mal- lekette yattılı tarih ile beride ibra
lar bilhassa takaı haricinde tutulmak catçının eline geçtiği tarih arasında 
klirinı itiliflarında müteamil olmuş- ıeçecek zaman zarfında kambiyo fi. 
tur. Takas mevzuu olan matlubatı, yatlarındaki temevvücattan mütevr.1-
tahaiaen ihracatcılar sıra ile alırlar; lit muhataranın kime, yani borçluya 
yani mukabil ecnebi memlekette ec - mı, alacaklıya mı ait olacalı meaele
nebf parası olarak ödenen borcu ali· ıi ortaya çıkar. Buı itil&flar birinci 
kadar kliring müessesesi beri taraf sistemi, ban itil&flar ikinci aistemı 
kliring müessesesine (ve meseli Tür- iltizam ederler Tak.u itil&flannda ya 
kiye CUmhuriyet Merkez bankasına) kanuni altın rayiç. ya re.mi kaml:ı· 

Oluş tediye aıraıiyle bildirir ve beri taraf- yo raf.İci, ya muayyen bir buısada ıü· 
Şehrimizin bu delerli edebiyat - aa· ta da o sıraya tebaan ihracatcılar (bil- nün vaaatt rayici, ya mukavele ile 

nat mecmuasının 32 inci sayısı da farz türk ihracatcılar) milli para o- mukarrer bir rayiç ya "hakiki rayic", 
d ı d · · d ı kl d matlub- ya muayyen bir nakdi sabit veya 

zengin yazılarla o u ur; ıçın e : tarak mevcut karıı ı ar an borsada filen c&ri ı>İr rayıç teklinde 
Muzaffer Şerif Baıoğlu, Mehmet tarını istifa ederler. lzahdan vareste- . 

Karabasan, Suat Salih Arsal, Yahya dir ki karııtık varsa kliring mileaae· 16rülen bUtün hadleri y~kanki .. ikı 
Kemal Ahmet Adnan Saygın, Adnan sesi ihracatcılara matlublarını tesvi- sistemden birine irca edebılmek mum
Cemgiİ İlhan Taruı, Rıfat Ilgaz gibi ye eder, karııtılr: yoksa ihracatçılar kündUr. 
kıymetli muharrir ve pirlerin yuı ve karıılık tekevvün edinceye ~adar, ya- Huauıl tabi. - Akid memleketllr 
ıiirleri vardır. ni mukabil memleketten ben tarafta· aruında tak.Hın her defuında muay-

Edebiyat ve fikir sahasında büyük ki memlekete idhalit vuku bulup da yen bir "idhal&t"ın muayyen bir "ib
bir botluğu dolduran, bu deferli idhalit~ılar klfi miktarda para yatı- racat"a ~aia edilip edilmemesi iti· 
mecmuayı okuyucularımıza tavsiye nncaya kadar ihracatçılar bekle.mek bariyle ldirinı mupıeleıi ikiye ayrı· 
ederiz. mecburiyetinde kalırlar. Buan tıcari lır: Umumi klirinc veya umumi ta· 

7dır1ar. 
Hemen herkesin öfke zamanmda P. T. T Dergisi 

matlubatın haricinde bir takım matlu- Jrat (Clearinı ıfnfral), huıull ldl • 
bat da takas mevzuu olduğu vardır rinı veya hususi t.aku (clearinı pri
Mesell sefaret ve koııaoloaluk hası· d): buıuıt klirinıde &Jdd memleket
litlan, tarafeyn memleketlerinde ya • lerden her biriilln nnaanen bir "ibra· 
ııyan amele ve miitehauıı clbi b~r ta- catı" meaell t(ldlntl ile dlierinin mu
kım kimselerin mUruelltı nakdıyesi, ayın blı. ••ımacatı" meiell kliıdtna 
seyyah murafları, bir takım komi•· aft bedeller tahıiıen takas olunur: 

dayclqu bu küfür etmek ihtiyacım Münakalat veklleti P . T . T. dergi
baaılan hiç öfkelenmeden, d~p ai zengin münderecat ile çıkmıttır. t
durufk- hiaaeclerler. Fakat hep••.~ çinde, telefonculuk, parazit nedir, v_e 
ihti,..a hemen 1erine ıetirn;a•· Ku· antiparuit tertipler ne olabilir, daı
fir etmek ihtiyacım hiaaedmce he· mi ve mütenavip cereyanda Om ve 
mea küfür etmek derin bir hastalık Kirtof kanunları, televizyon, Amme 

~•tiflkıi ak Alf&..@ll.ea. • • mız, radyo huıuôd'agtizel makaleler 
Bereket venin ki çoiu, duydufu vardır. 

o ihtiyacı yerine getirmekten kendi· 
aiai sapteder. Ancak, pek bü:yiik ... 
tırap •• ulanh duyarak. Küfür söz· 
leri zihninde hazırlaamıı durur, on· 
lan aarfetmek için fiddetli bir ibti· 
7aç dayar. O sösleri söylemenin ye
ri ohnadıimı, söylemek manasız ve 
ayıp diifeceiini bilir, kendisini tu. 
tar. Bundan da derin bir azap hiue
der. 

Kimisi bu azabın tesirine daya· 
namryarak, sihniade tuarladıiı 
sözlerin tellffuzunu da hazırlar ve 
•i:ıraua içinden kimseye du,.urma· 
dan, • IÖ:ırleri telaffa:ır eder. Bunun· 
la b.ralter aıkmhdan, azaptan kur· 
tulamaz. Aksine, çektiii azap iki 
kat olur: biri küfür etmek ihtiyacı· 
m ~.&ne ıetirememeai, biri de ai • 
:ırmm içinden telüfus ettiii sözler 
acaba duyuldu mu encliteai. 

Buı11, hiç mila ... beti olmadan, 
minaaı bulunmadıiı halde duyduiu 
küfür etmek ihti1acını bir müddet 
:ıraptettUctea __.. çektiti azabm 
ficldetine clayUU1BU7arak tasarla· 
dıtı IÖ:ırleri açıkça aarfeder. O sa· 
man, bilseniz, ne kadar büyük zevk, ........ 

İzmir bternlSJOllll 
Fuarana haz1rlanınız 

20 Ajuıtoa - 20 Eylül 

1939 

BUGON 

ULUS Sinemasında 
3 film birden 

1. Allahın Bahçeleri 
Marlen Dietrich ve Charles Boyer 

2. izdivaç Ltd. Şirketi 
George Alexander • Cbolot Suza 

3. Renkli Miki 
Seanı saatleri : 2,30 - 4 • 5,30 • 7 

Gece saat 9 da 

Allabm Bahçeleri 

yon bedelleri •• daba bqka bir tütün ihracat· 

olunur. Bu takdirde ihracatsılar p klğıt ihracatçıaamn matlu • 
tarını biraz daha teahhurla alırlar. ııtaıtmbr. Umumi ldirinıde lae bay· 

Tediye tekli. - Türkiye'den ecne- le bir tahıiı mevzuubahiı olmayıp l
bi melekete mal göndermit olan türk kid memleketlerden birinin her han· 
ihracatçııının matlubu mukabil mem- gi nevi mallardan müteşekkil ihracat
lekette ecnebi paruı olarak meaell çılarına ait bedeller topdan. diğer 
sterlin olarak klirinı müeueanine memleketin her hanıi bir nevi mal -
yatmlmıttır. Halbuki ihracatçı bura- Jardan müte§Ckkil ihracatçılarına ait 
da matlubunu milli para, yani türk bedeller de topdan takasa tibi tutu
paraaı olarak istifa etmek mevzuu • lur. Umumi klirinp resmi kliring 
bahiıtir. Ecnebi para ile milU para•· (Compensation officielle) namını ve
ruındaki rayiç ne olacaktır? Bu hu· rip bunu husuli kliring ( compensati
auata iki sistem ıöze çarpıyor: itilaf- on privfe) ile karplaıtıran müellif -
lar baldkt ve filt rayici nazarı itibare Jer de vardır. itte Akid iki memleket
ya alıyorlar veya almıyorlar. Hakiki teki iki ihracatçıdan birinin "ihra
rayiç nuarı itibare alınmuaa tatbi- cat"ı ile diprlnin "ibracat"ını mü • 
katta memleketin idhalltçı veya ibra- badeleden, daha batka bir ifade ile o 
catçı sümrelerinden biri mutazarrır ihracat bedellerinin tahsiaen "takas"· 
olur. Meseli memleketimizde tUrk li· ından ibaret olan bu muamelede iki 
ruı retmt rayice nuaran filiyatta ihracatcıdan her biri matlubunu umu
dütkün yüriimeie batladıiı saman • mi kliringdeki karıılıklardan sıra 
danberi vaziyet idhal&tcıların lehine bekliyerek değil, belki ihraç ettiği 

ihracatçıların aleyhinedir, zira ldi- mala (meaell tUtUne) mukabil, kendi 
ring itilifı, tatbik ettiii resmi rayiç memleketine idhal edilen muayyen 
ile meseli inıiliz lirasına filen haiz malın (meaell kiğıdın) bedelinden 
olduiu yüksek kıymetin yerine haylı sıra beklemeğe mecbur olmayarak iı
dilfilk bir kıymet vermektedir. (Me· tifa eder. Tatbikat itibariyle buıuıi 
seli 900 kurut yerine 600 kuruı), Ne- takada bir memlekete menıup bir ih· 
ticede ihracatçı 1000 ıterllnılik mat racatçı ve bir idhal&tcı ile diier mem
lubu için 9000 tUrk liruı almak lbım lektte mensup bir idhalltcı ve bir ih
ıelirken ancak 6000 lira ile iktifa et- racatcı olmü Usere dört kitiye tesa
mek vaziyetine ıtrtlili ıibi !nıtltere· dUf olunur. Meaell bizim memleket· 
den 1000 aterllnılik mal ıetirten bir ten ihraç edilen üzüme mukabil Fran
ldhalltcı da merkez bankuına 9000 aa'dan ıeten ipeklinin takuını nua
tllrk llraaı yatırmak lbım ıelirken n ltibare alalım. Türkiye'den Usüm 

Bö,te Wrini bilirim, küfür etmek 
lhti1acmı, bilhaaaa yeni ta.-ıttıiı a· 
.tamlar Ul'flUDda duyar. Kendisi 
De teklifsiz olanlar onun lüzumsuz, ,..na ... mlaa•• kfifürlerini itit-

Miki ve Yeni Jurnal 

Tel: 2193 
.1 6000 lira yatırmakla borcunu 8demit ihraç eden Ahmet malını Franaa'da 

•••-" olmak ıibi bir vulyet iktisap eder Durand'a gönderir. Fransa'da ipekli 

-5-

Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkrndai ; hazırlamıt old'!· 

ğu izahnamenin aynen neırine devam ediyo~z. B~ kıımıda v-:z!• 
fe ve memuriyetten mütevellit ıuçlar dolay111yle ~ ~I ~ırı· 
len memurun, ücretlilerin ıirecekleri vazifeler, terf_ı tekıllen, hu· 
auıl bir meslek bilgisine ve ihtisaaa lüzum ıöateren ıtler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-9-

Ücretliler bir dereceden la~a 
terli eJemiyecelıler 

Ücretlilerin de her ne suretle olur
sa ol•un bir dereceden fazla terfileri 
caiz değildir. Yüksek mektep mezu -
nu olmıyan ücretlilerin dahi 5 inci ve 
daha yukarı derecelere terfileri ya • 
pılamaz. 

A - Müddetini ikmal etmeden 
münhal bulunan mafevk derecede Uc
retli bir vazifeye terfian tayin edi -
lenler; 

B - 7 inci ve daha yukarı derece
lerden birine apğıdaki derecede kad
roya göre ücretli vuife olmamasın • 
dan veya ehil memur bulunmamasın
dan dolayı iki derece qatıdaki Uc
retlilerden terfian tayini yapılanlar; 

ibracatcıaı Dupont da malını !atan • 
bul'da idhalltcı Mebmed'e ıönder -
mittir. Bu üzüm· ipekli mübadelnln
den müteve!Ut bedelleri TürJdye'de 
idhalitcı Mehmet ihracatcı Ahmed'e, 
Franaa'da da idhalltcı Durand ihra
catçı Dupont'a ödemek suretiyle ta
kas muamelesi kliring mUeueaeleri 
veaatatiyle icra ve ikmal edilir. Ma· 
mafih Türkiye'de bizzat Ahmed'in e
lindeki üzilmü Franaa'da Dupont'a 
ıönderip ondan "ipekli"aini müba -
yaa ve memlekete idhal etmek sure
tiyle hem kendinin hem Franaa'daki 
Dupont'un idhalltcı ve ibracatcı sı
fatlarım nefislerinde cemetmelerl ve 
böyle huaual takada dört unsurun i
kiye inmeli ihtimal .. ,. imkinı 

meftnat delildir. 
JOlrlnı ltillflannda amumt klirlng 

hükümleri yani batında böyle hususi 
takasların da derpit edildiii vardır ve 
hatti çoktur. 15 haziran 1937 tarihli 

ıs itillfnamninde ke i-,. 
Jl'ranaa menteH mUatahaeJlt •••••• 
huıuıt taku mevzuu olabileceklerdir. 
madde 7". 

Hususi takas nereden doğdu? İdha
latcılar para yatırsın da ihracatçılar 
bu müterakim paralardan kendi ala
caklarını istifa etsin, diye ihracatçı· 
tarın hazan aylarla delil, senelerle 
beklemeleri um1.0ml klirinc usulünün 
esaslı mahzurlarından biri olarak 
meydana çıkmııtır. Huauıi taku itte 
bu mahzuru izale etmek itibariyle 
faydalı ıörülmüttür. Fakat hususi ta· 
kan kartı da ıu itiru aerdedllir: u
mumi kliringe girmesi lhun ıelen 
bir takım idhalat bedellerini hariçte 
bırakmak suretiyle buıuat takas u • 
mumi kliringin hüınü suretle itleme
sini ihlal ediyor. Bu itiraza cevap o
larak : husuıi takas gerçi kliring ka
sasının nimetlerinden (huılatından) 
bir kısmını alıyor, fakat ayni zaman
da külfetlerinden (tediyatından) da 
o miktarını ortadan kaldırıyor, denil
mektedir. Şurası muhakkaktır ki u
mumi kliringin esaslı vasıflarından 
biri olan sıra usulünü iblll etmek au· 
retiyle huıuai taJraa klirinıin ruhu • 
nu rencide etmektedir. !tillfname hü
kümlerine göre husuıi takasın yapı • 
labilmni klirinı müesseselerinin mü
saadelerine tibidir. Bu mUaaadeyi ve
rirken müesseseler bilhaua arada mal 
teati edilip edilmedifine ve malların 
hakikaten lkid memleketler menteli 
olup olmadığına dikkat ederler. il. L. 

C - 6 ıncı ve daha qaiı dereceler· 
deki ücretli vazifelere bu dereceler 
karşılık gösterilmek prtiyle daha a
ıağı derece ile tayin olunanlar; hak· 
kında da ınaatlı memurlar gibi mu• 
amele ifası icabedeceğinden ve isah· 
namenin 7 inci maddesinde (maatlı 
memurların vuiyetleri mUnnebetiy· 
le) bu hususta klfi derecede iaahat 
verilmit olduğundan. (A, B, C) fılr:· 
ralarındaki hallerde ücretliler için de 
mezkur 7 inci madde hükümlerinin 
aynen tatbiki lazım ıelir. 

Kanunun 6 ıncı maddesinde uya • 
lan istisnai vazifelerden ücretli olan• 
tara tayin edilenler, maqlı memurlar 
hakkında bu izahnamenin 6 ıncı mad· 
desinde yazılı bulunan hükümlere ti• 
bidirler. 

Huma me.lelı bil,üine oe 
ihtücua lüzum ıösteren ifler 
MADDE: 13 - Tetldllt kanunla• 

rına bağlı cetvellerde ıöaterilecek o
lan w halen kanuna merbut (2) sa· 
yılı cetvelde yuılı bulunan, hususi 
blr meslek bilgisine ve ihtisasına ih· 
tiyaç gösteren maatlı memuriyetlere 
devlet teıkilitına dahil vuifelerde 
müstahdem olanlar arasından kanun• 
daki eaaslar dairesinde ve ehliyet de
receleri bakımından terfian veya nak· 
len getirilecek kimse bulunmadığı 
takdirde; bu memuriyetlere hariçten 
devlet memuriyetinde hiç bulunma· 
mıı veya memuriyetle allkaları en &• 

taiı bet aenedenberi kesilmiı; bilıi. 
ihtiaaa ve tecrübeleriyle mütemayiz 
kimselerin kadrodaki derece maqla· 
riyle ve kanunda yazılı kayıtlarla 
mukayyet olmaksızın icra Vekilleri 
heyeti karariyle tayinleri caizdir. 

Meseli: kanuna bafh (2) llyıh 

cetvelin maliye vekileti kıtmında _ _. ... _ ..-..ıa ~ deNceden 
maU tetkik beyed halılı VU'Clır. lh· 
tisas mevkii olan bu memuriyete dev-
let tetkilltına dahil vuifelerde mUa
tahdem olanlar arasından kanuni e
ıaslar dairesinde terfian veya naklen 
tayin edilecek kimse bulunmana, bu 
memuriyete hariçten devlet memuri· 
yetinde hiç bulunmaınıı veya memu
riyetle allkaıını en apfı 5 aeaeden
beri keanıiı; bilgi, ihtiaaı ve tecrü
besiyle mütemayiz bir Atan (kanu· 
nun diler maddelerindeki kayıtlara 
tlbi tutulmaksızın) icra Vekilleri he
yeti karariyle ve (90) Ura ull lllUf
Ja tayini mümldlndür. 

Bu suretle tayin edilen memurlar 
bulundukları vazifelerde muayyen 
terfi müddetlerini doldurdukça ıene 
ihtiaulariyle alakadar diler ibtiau 
mevkilerine nakil ve terfi edebilirler. 
Yani yukarıdaki misale cöre (90) li
ra maaıtı mali tetkik heyeti izalıfı· 
na tayin edilen bir yüktek mektep 
mesununun, meakılr maq derecelin
de Us aene bulunduktan " o kadar 
müddet bu maaıı filen aldıktan son
ra (100) lira mutlı tetkik heyeti A
zalığına terfii kabil oldutu cibi (100) 
lirayı üç sene aldıktan sonra da (12 

lira ma&flı reislite terfian tayini ~ 
izdir . 

(Sonu var) 

MAYi SU 
sem, 

Siz bunu okuduğunu• uman, hn 
llmüı olacalım ve sisin allınızı ıı· 
muyorum, çilııkil, hrtl•flerlıne v• ba· 
n• karfı d•ima 6iat•rmiı oldujunru 
lyilil• pek H,ak miquta minnet 
borcumu 6diyebUmek için en mtim· 
sip o/dulunu Andığım bir ı•yi yap-

11 sir Hektor'un meçhulü kalacaktı. iı/eti/mesine sarfetmiı olmak, mabte- Bojole'ye yuılan bir mektuptu par· 
Jlacevberin ıisli olduğu y•ri ve ıem ve /ilzuımuz bir ••rmaye olın mü ça: 

kasayı açmak umlilnil bilmiı o/say- cevheri bir lıasadı saklamak bıszına Evelce ancak yarıaı ma/Omunus a
tlım, derhal bıraızlığa giripcelt.timl mali~ olmıy• son der•c• mlireccıbtır. l•n mac•ranın tımımıaı fimdi 8ir•n-

Yazan: lta;or WREN -85-
tım. · 

la yaı aözleri~i ıslattı (ben ki ~iç ağ-j Patricla teyse eveli •e•imli ıuret· A~• t~yse, Mavi ıu'yu malikfnenin 
lamudım). Dünyada yaşamıı ınaan- te soluk dawandı. Bir ilin beni arat- 'iltçılerıne yardım etmek ilure Jlib
lann en lyiltrinden ikisinin Maykıl tırmıt oldutunu Ye benim davetine i· r•caya satmq elduğunusıı biliyor• 
ile Diıbi'nin ve batka cinsten fakat cabet etmemekle kalnuyarak, evden dum. Erıet; mlJcevberJn kaybolduğu
pell takdir det er iki tipin : Hank'la ayrılmak suretiyle lattb arzusu hill- nu farketmekte ıecikmiyecelt. olan 
Buddi'nin cenazelerini ardımda bı- fına kendisine itaataislik etmlt oldu· Sit Hecto,,un diJnme-1nd•n kork • 
rakmııtım. Fakat cebimde Lavrena'in tumu ihsas etti. makt• o/mams icap ettiğini d• bili· 
mektuplan benim Nigerya'da oldutu· Yemekten sonra, llavi su'yun kay· yordam. 
mu bildirir bildirmez 1ıobel'in gön· bolmuı oldufıı salonda, İlobel'le Mavi ıu'yrı mlbrac•ye verdillni• 
dermit olduğu telgraflar vardı. May- h uın•n lloltle bulu••n sulıl--a•n biri· Corc Lavrena'in usurunda, Maykıl - ~u 
kırın ve Di1bi

0

nin ölllmil haberleri nin içindeydim. Her -yl i•'ttlm. Y• 
d B d Abba • ın ona verilmek Uzere bana tevdi et· ıı- r e ran on • sa varmııtı. kutun bir konuını 7•ptumq oldu-

mit olduiu mektupla paketi kendi· pnun iJfreaiace brı kopyanın ort•· 
VII 

Eve varıfU!U anlatmıyacafım. 
Sevinç inaanı öl6ilrmüyor, yolcu 

bu kavupıa saatinden sonra yapya
mu4ım. 

sine verdim. d•n blkmHının .ısın ipn bayırlı °" 
Teyze mektu"bu açtı, okudu, tc1nra l•c•ğını dilf#Jlldtim. Demek ld Adet» 

berrak ve sakin bir leale, ytibek 1e1- omı ~mat Wli,.ti. 
le okudu: Hınalır uıl batlllm •yııhınıf 

Pd uis P• pek talıdu ettllim teY.· olacdlu, labt bülld tqııı utllma-

Bu esnada Sir Helttor'un d8ntqilnil Şu Digbi ile Con ahmakları evden miı oldunuz. llayk•I ve Diıbi Ceat, 
bildiren mektubu ıeldi; derhal bır.- kaçmd aevzekliğine k•pılınca fdeta bu takdire pyan çocuklar it;in pelı 
hte pçmek lfzımdı, dai bald• va- yaptıiım iıe piıman oldum. 011/•rın hazin olan bir m•cer•. 
si yet vabimleıiyordu. bu kadar abm•kça bir bırekette bulu- Bııka bir ıey: 

lıte o uman •f dileyerek sin iade nabil•cekl•rini bit; anmaadım. Hazir•nda sizi ln~ltere'de görme-
ettilim fU kllçilk cam parçuını orta- Fılıat sise klit;ak bir bismett• bu- yi samimi olar•k temenni ederim. 
dan yok ettim. Hırsıs/ılt. gecesi ona /uamuı olmanın blitün tıkbibini, bü- ÇiJnkil mut/aka ıabidim olmanızı is
yerlae koymayı çok iatedim. Banu tiJn ellencesini, blitila uvkiai k•ndi- tiyorum, ve bu arzuya Leydi Bran-
Y•Pmamıı olduiuma memnunum. me lıauetmek iatemek bodbinlilı olur. don da iftira etmektedir. 

Şimdi, Sir H•ktor'un hni Ui bir Her ıeyiıı bizce t•menni edil•n p- Daıaaan bir kere! Otuz senelik bir 
hırsız sanmasın• ve Mavi au'yu ıer· kilde yoluna girmiı oldufunu umı- riynett•n sonn ... flmdi tekrar yirmi 
~kt•a çalmq olduğuma innmasına rıın. yqıad171& 
ınasa•de etm•ai-1 ric• ederim, yalva- Babn ıirerim lci HektiJr amca bu C•nr ve ısis Con h•tırladıfını• 
rın ~ lıald•, batan aıkıntılarımıs ai yilzden h•na olmufturl Yejellleriniz gilsel kıs/• nlenec•k. 
slnkil•rve hnimlciler biç bir pye 71- ifin yıptıfınıs batan iyilikler ;,;,, IAytli Brandon onlar için peri ma· 
ramamq olacaktır, çlnlıtl aisi t•bti· en samimi mint»tlerimle. Sisi .teven, ıallarının hakiki bir analıfıdır. Bu 
eden korumayı maval/ak oluııya- GUZEL CEST iki pncln ııadetletiM yardım etmelı-
cağım. Patriçiya teyze: l• llqkırın ruhunu pd ettifinl bia-

Bler bu daıancemi yerıis balmu- - Gerçekten ıü•l bir J•t, (1) Hdiy6r ..• 
aaıı, yıhtrı atmdıı t.,,....11 bd· dedi. S O N 
lı oldufıına1111 llyllYfl6llir mi}'lm1 Ve, llayatında Ulr defa olarak, ık· 
Omın d•l•rlni plt'°etlıüsin sılııtl- lerlDe bir menclll ,ettlrdl. \ 
al, ...,,ttlni wai•, gl/tlilWrlılÜI 17' Corc Laweaa _..,..... Huri dö 

(1) ]eat lıelimelll in6/llao. o.it o
kııaur. 
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Derece Ateş ••• 

Afyon -Antalya 
A fyon'dan Burdur istikame

tinde hareket ettik. Yol şeh
re bir muvazi çizerek gidiyor. Sol 
tarafımızda şehir bir tepede bağlar 
içinde dağılıyor ... Büyük bir bahçe 
görüyorum: 

- Neresi burası ? 

- Asri mezarlık 1 diyorlar •• 
Mezarlık, güzel mi, değil mi? 

Mezarlık güzel olabilir mi, olamaz 
mı? Burasını münakaşa etmiyece
ğim. Çünkü Ankara'da da asri me
zarlığı, yapıldığı zaman bir defa zi
yaret etmiştim de sonunda burasını 
bana gezdiren mimarlardan biri : 
"- Eğer mezarlığımızı methe

derseniz, size burada en beğenece
ğiniz yerde meccanen bir yer ayırı
rız!,, 

diye ahretlik bir espri yapmış -
tı ! 

Ne olur, ne olmaz, Afyon me
zarlığında da, meccanen bile olsa,, 
bir yer sahibi olmakta şimdilik 

hiç gözüm yok ... Onun için mezar
lığı methetmiyeceğim. Fakat me

zarlık müdürünün veya bekçisinin 
oturduğu bina - etrafındaki kor
kunç dekor bir tarafa bırakılırsa -
o kadar güzel ki Ankara'da olsa ay
da asgari 150 lira getirir. 

S imdi artık şehir kaybolmak 
üzere. Tarlaların ortasına 

saptık. Yol ~ayet rahat, şoförümüz 
usta. 

- Hadi uğurlar olsun!... 

Manzara tamamiyle değişti... İki 
yanımızda ekilmiş tarlalar uzaktaki 
sırtlara kadar tırmanıyorlar. Haş
haş tohumları zayıf bir rüzgarla 
kuru kafalarını biribirlerine çarpı
yorlar. Ve çarptıkça içindeki ince 
tanelerden titrek bir ses aksediyor ... 

- Ah burasını zamanında görme• 
liydik? 

Kırmızı basma §alvarlı köy kız

larının kırmızı haıaş çiçeklerinin 
arasında kayboldukları zamanlarda 
buradan geçmeliydik... Fakat ne 
yapalım, Antalya'ya da zaten mev· 
si:ııinde gitmiyoruz ki •.• 

Şimdi dağların kenarlarını. sıy~
rıyoruz. Şoförümüz. "Bahrıyelı,, 
diye anılan yaman bır adam: B~ra
ları karış karış biliyor ve bıze ıza-

hat veriyor: 
_ İşte Bey, diyor. Şu karşıda ~~

rünen Kocatepe... Hayır. O degıl 
de beriki ... şu şimdi uzanan ova yo~ 
mu orada bir meydan muharebesı 
old~. Bir meydan muharebesi oldu 
ki sorma ... Süngü süngüye akşama 
kadar sürdü. 

- Sonra? 
- Sonrasını ne soruyorsun, tabii 

biz galip geldik. 

Ovaya bakıyorum. Şimdi burada 
uzun, uçsuz, bucaksız görünen bir 
ekin tarlası dalgalanıyor. Olgun ba· 
şaklar, başlarını önlerine eğmişler, 
sert saçlarıyle göğüslerini kaşıyor
lar ..• 

Hafif bir rüzgar, tarlayı derhal 
kadifeleniyor ... Üzerinde yol yol 

t menevişler hareleniyor ... 

Bu ova ... Bu güzel ovada bu ba
taklar, sade alın teri ile değil, kanla 
sulanmış ... 

Arada sırada ağaçlıklardan ge
c;iyoru% .. Yamalı şalvarlarını göğüs
lerine bağlamış, sarı ekin saçlı, gök 
mavi gözlü köylü çocukları başla
rından kasketlerini çıkararak, vü· 
cutlarını bellerinden bükerek bize 
selam veriyorlar. 

K ilometreleri tesbih gibi çeki
yoruz. Yol, şehirden uzakla

şıldığı halde hala bozulmadı. Hay
ret!... 

Kimin himmeti ise doğrusu te-
şe kklir olunur •.. Bize .sarsı~tısız ve 
güzel bir seyahat temın edıyor. 

Bu yolda ilerlerken, bundan üç 
sene kadar evel, Diyarbakırla Mar
din arasında yaptığım bir otomobil 
yolculuğunu hatırladım .. 

Burada da çok güzel bir şose 
yapmışlardı. Yol gözün alabildiğine 
dümdüz uzanıyordu. Fakat bizim 
şoförümüz nedense tarla arasındaki 
toprak ve tozlu yolu tercih ediyor-
du. 

Sormuştum : 

_ Neden şoseden gitmiyorsun, 
burası daha fena değil mi? 

yolunda 
............ Yazan .................................................... "" ""'" 1 
'--·~ .. ~~~~:! .. ~~ .. ~ ... !.~~-

Antalya'nın §irin bir köyü: Elmalı 

Güldü : 
- A Beyim dedi, yazın şoseden 

gitmeğe müsaade etmiyorlar ki... 
- Neden ? 

- Çünkü yazın işlenilirse bozu-
lurmuş ... Onun için şose yazın al
tı ay istirahat eder. Vaktaki çamur 
başlar. O zaman toprak yol işlen
mez olu r. Sonra şoseyi açarlar ..• 
Hem baksan a şosenin üzerine yer 
yer duvar gibi taşlar koymuşlar. 
Sırf arabalar geçmesin diye! .... 

- Lahavle .... 
O zaman yolun da konservesi o

labileceğini öğrenince hayretten 
donakalmıştım. 

Diyarbakır - Mardin yolu şimdi 
ne oldu bilmiyorum. Fakat ben bu 
sefer konserve olmıyan bir yoldan 
rahatça gidebildiğim için memnun

dum ..• 

Az ~itt~k, uz gittik ..• Hadi bab-
rıyelı... • 

Bahriyeliyi bir defa daha bura-
da methetmeden geçemıyeceğim. 

Yaman şoför vesselam! 

_ Uykun geldi mi? ~ 

_ Hayır Beyim ... 

Böyle uzun ve rahat yollarda 
otomobil kullananları fena halde 
uyku bastırdı ğını biliyordum. Hat
ta bir yerde okuduğuma nazaran 
Amerika'da uzun yollarda benzin 
istasyonlarında uykuyu dağıtan i
laçlar ve haplar satılırmış 1 Zaten o
tomobil seyahatlerinin en büyük 
tehlikelerinden birisi de şoförün 
bir aralık uykuya dalıvermesi değil 
midir?.. Şöyle bir gözünü kırpsa 
artık vaziyeti bir düşünün: İnsan 
hem yardan, hem de serden geçer! .. 

Maamafih bahriyeli gayet tedbir
li bir adamdı. Mendilinin ucunu a
rada sırada ağzında ıslatıyor ve o
nunla gözlerini siliyordu. Uykuya 
karşı serinlikle mücadele 1... Bu su
retle yirmi, otuz kilometremizi si
gorta etr,)Ck mümkündü ... 

DUZELTME: Evelki gün çıkan yazı
mızda Spa şehrinden bahseden fıkrada 
''Spa Belçikanın güzel bir ıehridir., di
ye olan cü~le. yanl!şlık!a "İ ~.vipen.in., 
diye dizilmıııtır. Duzeltır ve ozur dıle
riz, 

fnumz gazetecilerinin 
Türkiye hakkındaki 

ihfisaslar1 
(Başı J inci sayfada) ) 

muş ve bunu adeta bir tatil seyahati 
mahiyetine sokmuştur. 

İngiltere'deki vatandaşlarımızın da 
Türkiye hakkında daha sahih ve da
ha geniş malumat edinebilmelerini de 
elimizden geldiği kadar çalışacağız. 
Esasen buraya o azimle gelmiştik. 

En nankör bir tabiat çerçevesi i
çinde Ankara şehriniz kadar güzel, 
mamur, ağaçlıklı ve bilhassa modern 
bir şehirle karşılaştığımız zaman ne 
kadar hayret ettiğimizi ve ne kadar 
memnun kaldığımızı tarif edemeyiz. 
Ankaranız azimli ve planlı imar siya
setinin neler yapmağa kadir olduğu
nu bir kere daha ispat etmekte ve 
türk sanatkarlığının ve inceliğinin 
en canlı bir misalini teşkil etmekte-
dir. 

Türkiyeyi bu kısa ziyaretimizde 
takdir edecek şeyler çok olmakla be
raber bilhassa Türkiye'de etafisme 
prensiplerinin müspet neticelerini 
gördük; bu eserler memleketin ihti
yaçlarını tamamen karşılıyabilecek 

mahiyettedir. 
Memleketlerimiz arasında son za -

manlarda imzalanan ve eskidenberi 
mevcut olan dostluğu bir kat daha 
kuvetlendirmiş bulunan türk - ingiliz 
anlaşmasını ben ve arkadaşl~rım bü
yük bir sevinç içinde telakkı etmek -
teyiz. 

Bugün Ankara'dan Kayseri'ye gi· 
decek orada mensucat fabrikasını, nü
mune köyleri ziyaret ettikten sonra 
Adana ve oradan İstanbul tarikiyle 
memleketimize avdet edeceğiz. 

Mebus Parker şu sözleri ilave et
miştir : 

- İngiltere'ye avdetimde, Fransa 
ile İngiltere arasında mevcut olana 
benzer şekilde bir "Türk - İngiliz 
mebusları dostluğu cemiyeti,, teşkil 
etmek için arkadaşlarımı teşvik ede-

Bolu 
günleri. 

(Başı l inci sayfada) 
da birer birer vuzuhla anlahyor. 
Artık aydınlanan mesele yurdun u -
mumi it ahengi içinde, ne gibi tart
larla, hangi unsurlarca başarılacak
sa onun tayini kalıyor.Milli Şefin bu 
yolda birçok kararlar alarak istika· 
met verdikleri itler, her yerde hız
la batarılmaktadır. Resmi bir sıfatı 
bulunan yahut Halkevinin veya 
Partinin mensubu olan her vatan
datın da köyde, kasabada bu metot
la çalışmaın en iyi hizmet tartı ol-

Almanya büyük mikyasta 
askeri haz1rhklar yapıyor 

muttur. • 
Milli Şef Bolu Halkevinde bir 

müddet kalmıtlar ve halka kitap ve 
gazete okutulması mevzuu ile me§· 
gul olmutlardır. 

364 Halkevinde çalııan yüzbin
lerce yurttaf Yüce Şefin Bolu Halk
evinde geçirdiği dakikaları, verdik
leri direktifleri öğrendikleri zaman 
yeni bir terefle yeni bir vazifenin 
kendilerine de düten hissesini min
netle duyacaklardır. Bu ıerefin bir 
mesuliyeti olduğunu, vazifenin de 
her şart içinde batanlması İcap et
tiğini bütün Halkevlilere onun yal -
nız sözleri değil, kahramanlık ve 
faziletle dolu hayatı da izah eder. 

Sayın lnönü Bolu'da orman itle
riyle çok meşgul olmuşlardır. Köy
lülere, yakın yıllara kadar orman • 
ları kendilerine ne kadar yakın 
olduğunu ve nasıl uzaklafhğını ha
hrlatmıtlardır. Şimendifer yapmak
ta olduğu gibi ormanları korumak 
ve arttırmak mevzuunda da büyük 
azim sahibi olan Cümhurreisi her 
köylüde aynı duygunun bulunması
nı ister. Beklerler ki, her vatandat; 
kanlarımızla kurtardığımız yurtta 
ağaçlarımızla yafıyacağımızı bilmi§ 
olsun. 

Milli Şef son seyahatlerinde türk 
köylüsünün iyi ve temiz giyinmesi 
Üzerinde tekrar dunnutlardır. Giyi
lecek feylerdeki ucuzlatma tedbir. 
l~rinin tesirlerini arathrmıtlardır, 
bıraz da köylünün alıtkanlıklariyle 
uğraşmak icap ediyorsa Halkevleri 
yeni bir vazife daha almıt oluyor. 

Milli şefin çok yükıek alakaları • 
tetkik sahalarına düten halkta aziz 

(Başı 1 inci sayfada) 

görmekte olan bir ordunun manevra
ları degildir. Bu seneki manevralar 
daha ziyade, harekete hazırlanan bir 
ordunun manevralarıdır. Bir harp 
tehlikesi, her zamandan daha ziyade 
vahimdir. Her halde, Almanya bugün 
bir harbi gözüne alamıyacağını ka -
bul etmiş dahi olsa, şu cihetten emin 
olmalıyız ki, hiç olmazsa şatafatlı bir 
blöfü muhakkak yapacaktır. Hitler, 
büyük sergüzeşt karşısında tereddüt 
etse bile, muhakkak surette, vaziyeti
ni tahkim etmek ve yeni hücumlar 
hazırlamak için bir prestij muvaffa -
kiyetini bütün kuvetiyle arayacaktır. 
Her hangi ihtimal üzerinde durulur
sa durulsun, netice aynidir: Mukave
met etmek, cesur olmak ve her şeye 
hazır bulunmak.,, 

Polonya'nın azimkarlığı 

Ordr gazetesi diyor ki : 
"Ufukta, geçen seneki eylUl buh -

ranına benzer bir buhran gözüküyor. 
Bunu11 karşısında, kuvetli ve mütte
hit bulunmalıyız . ., 

Övr gazetesi diyor ki : 
"Polonyanın azimkarlığı, yalnız 

Danzig'e verilen notadan değil fakat 
aynı zamanda pazar günü Krakovi -
deki büyük tezahürlerde Mareşal 
Smigly-Rydz'in nutkundan da gözü -
küyor. Bu azimkarlık, semerelerini 
vermiye başlamıştır. Danzig makam -
}arının Polonya notasına verdikleri 
son kati cevap, hiç olmazsa şimdilik, 
Almanyanın Polonyanın azimkarlığı 
karşısında yaptığı bir gerileyişi tes
bit eylemektedir.,, 

Yukarı Silezya'da alman 
tahıidatı 

Varşova, 8 a.a. - Wiezor Warzaws
ki gazetesinin yukarı Silezyada al -
man kıtalarının tahşidine dair Kato • 
viçden verdiği bir habere göre cuma 
günü yedinci kolorduya mensup bazı 
müfrezeler otomobille hududa bir 
kaç kilometrelik bir mesafede kain 
Zabrze mıntakasına gelmişlerdir. 

Bu müfrezeler burada bütün umu
mi binalarla mektepleri işgal etmiş
lerdir. 

lngiliz gazetelerine göre 

Atatürk'ün büyük acısı ıçın genit 
bir teselli kaynağı olmaktadır. Bü
tün yurdun içinden duyduğu bu te
selli, Milli Şefin huzurlarında yarı- -
na itimadın asil bir tezahürü ve hür- Londra, 8 a.a. - İngiliz gazeteleri, 
metın samımı Dır ıtadeaı halını an- buldu.ğuna - i~~=~ı:ıa~~kl~··;be~i~t~·;, 
yor. 

Halkın aevincini, bu seyahatin 
kendilerine getireceği refahın tim· 
diden onlarda uyandırdığı bir his o
larak değil, daha çok ruhlarının 

yÜce huzurdan aldığı manevi haz O• 

tarak kabul etmek isabetli olur. 
Kemal ONAL 

Almanya ile olan ticari 

münasebetlerimiz 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Son za

manlarda Almanya ile ticaret müna
sebetlerimizde bir inkişaf göze çarp
maktadır. Bu inkişaf bilhassa son 
günlerde çok artmıştır. Bu artış iki 
taraflı bulunmaktadır. Almanya biz -
den bilhassa hububat almakta, buna 
mukabil bizim Almanya'dan aldığı
mız malların başında da manifatura 
eşyası gelmektedir. 

Cebeci' de bir kamyon motosiklet 
çarpışması oldu 

Dün akşam saat 18.30 - 19 suların
da Cebeci'de bir motosikletle bir kam 
yon çarpışmıştır. Motosikletin binici
si olan Singer kumpanyası mümessili 
B. İsmail bu çarpışmada hafif yara
lanmış, 2047 numaralı kamyonun sahi 
bi ise kaçmıştır. Kazaya, her iki tara
fın da kabahatli hareketinin sebebi
yet verdiği anlaşılmaktadır. 

........................................ ""'"'"' 
YARDIM EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKlDlR 

Yurd yavrularına : 
Yoksu} kardeşlerinizi kı§ın so
ğuktan ve hasta olmaktan kur
tarmak için ESKi ELBİSE, 

ı AYAKKABI, ÇAMAŞIR'la -

1 

rmızı Çocuk Esirgeme Kuru -
muna vermenizi kurum sayğı 

..:~~ 1 ~~~~~: ..... """""'."" ......... , , , • '" 

ceğim. Bunda muvaffak olacağımı ve 
beriyandan bu cemiyetin diğer kolu
nu kurmak iljin de türk parlamento
sunda da aynı gayelerle bir teşekkül 
vücuda getirileceğini ümit ve temen
ni ediyorum. 

Dünkü yemek 

meşru azimkarlık usullerinin istimali 
sayesinde gerginliğin muvakkaten 
dahi olsa azalmış bulunmasını mem -
nuniyetle kaydeylemektedir. İngiliz 
gazeteleri, diktatörlerin açıkça ilan 
ettikleri arzularına müzaharet için 
bu derece kuvetli ordular silah altın
da bulundukça gerginlikten azad ola
mıyacak bulunan vaziyetin inkişafını 
itimatla beklemektedir. 

Times diyor ki: 

"Londra'daki umumi kanaat, heye
ti umumiyesi itibariyle Danzig me
selesinin daha hala tehlikeli vaziye
tini muhafaza ettiği ve şu veya bu 
noktada ciddileşebileceği merkezin
dedir.,, 

Teati edilen notalar hakkında 
Leh tebliği 

Varoşva, 8 a.a. - Polonya hüküme
ti ile Danzig arasında teati edilen no
talar hakkında aşağıdaki resmi tebliğ 
neşrolunmuştur: 

1. - Danzig ayanının dün hüküme
te tevdi edilmiş olan cevabı, Polonya
nın Danzig komiseri B. Şodaki ile 
yapılan şifahi görüşmede alınan ha
reket hattını teyit etmektedir. Bu 
hattı harekete göre, Polonya hudut 
müfettişlerine karşı hiç bir emrivaki 
yapılmıyacaktır. 

2. - Danzig ayanı, bu mektubun
da, muhtelif Danzig hudut karakolu 
şefleri tarafından Polonya hudut mü
fettişlerine yapılan beyanatın ayanın 
emri üzerine yapılmış bulunmadığını 
bildirmektedir. 

3 - Danzig ayanı, gümrük kontro
lünün şimdiye kadar olduğu tarzda 
meriyet mevkiinde kalacağını temin 
etmektedir. 

Alman bcuınr güç mevkide 

Bertin, 8 a.a. - Matbuat gümrük 
muayene memurları hakkında Polon· 
ya ile Danzig arasında çıkan ihtilafı 
Danzig'in bir muvaffakiyeti şeklinde 
göstermeğe çalışmakta ise de gazete
lerin başlıklarından ve tefsirlerinden 
alman matbuatının müşkül bir vazi -
yette bulunduğu anla§ılmaktadır. 

Dün Matbuat Umum Müdürlüğü 
turafından İngiliz mebus gazetecileri 
şerefine Ankara Palasta bir yemek 
verilmiştir. Bu yemekte Matbuat U
mum Müdürlüğü erkanı ve gazeteci
ler bulunmuşlardır. 

Gazeteler, Danzig'in Polonya hükü
meti ile bir görüş teatisine muvafa -
kat etmekle beraber serbeıt şehrin 
lehlileştirilmesine şiddetle mukave -
met ettiğini yazmaktadırlar. 

Alman istihbarat bürosu, bugün Ü· 

niformalı ve silahlı olan Polonya mü
fettişlerinin yarın ıivil olarak döne
ceklerini kaydeylemektedir. 

Gazetelerin karakteristik olan ba§-

lıkları arasında şöylelerine tesadüf 
edilmektedir: 

"Polonya Danzig'e bir ültimatom 
verdi", "Polonya'nın tahrikatı ve kısa 
görüşü . ., 
Müşahitlerin kanaatine göre şimdi 

halledilmiş olan ihtilaf fena intihap 
edilmiş bir mevzu etrafında ihdas e
dilmişti. 

Bir Leh tayyaresi denize düıtü 

Danzig, 8 a.a. - Danzig'in üzerin
de uçmakta olan bir Polonya askeri 
tayyaresi, denize düşmüş ve kaybol. 
muştur. Danzig, limanına mensup bir 
vapur iki polon yalı tayyareciyi kur· 
tarmağa muvaffak olmuştur. 

Gümrük meselesi için bir 
konferans mı? 

Londra, 8 a.a. - Pres Association· 
nun diplomatik muharriri diyor ki : 

Danzig gümrük ihtilafının pek ya
kında bir konferans masasında görü
şülebileceği ümitleri Londra'da belir
miştir. Eğer bu müzakereler başlıya• 

bilirse, gerginlik mühim surette aza -
lacak ve gümrük ihtilafının vahim 
bir tarzda ilerlemesi tehlikesinin önü 
ne geçilebilecektir. Aklıselime uygun 
bir hal tarzı mümükün gözükmekte • 
dir. 

B. Bone alman sefiriyle konuıtu 

Paris, 8 a.a. - Hariciye nazırı bu 
sabah kont W elczek ile uzun bir mü • 
Iakatta bulunmuştur. 

Diplomatik mahafilde bu mülaka • 
tın siyasi vaziyetle alakası olmadığı 

ve gündelik işler üzerinde cereyan 
ettiği teyit olunmaktadır. 

Bonnet, Fransa'nın Madrit büyük 
elçisi mareşal Petainden başka Ame -
rikan büyük elçisi Bulliti de kabul et 
miştir. 

Förster ele Hitler'le konu§tu 

Berlin, 8 a.a. - Haber verildiğine 
göre Danzig nazi teşkilatı reisi Förs
ter dün akşam Berchtesgadene gel • 
miş ve derhal Hitler tarafından ka -
bul olunmuştur. 

Hitler - Föster konuşmalarına bu
gün, bütün gün devam olunmuştur. 

Berlinin iyi ma111mat alan mahafi • 
!inde bu mütalealara hususi bir ehe • 

Berlin mektepleri boıalttlıyor 

Berlin, 8 a.a. - Hususi kaynaklar -
dan alınan habereler göre, Berlinde -
ki mekteplerden bir çoğu, sonbahar 
manevraları dolayısiyle silah altına 
alınan askerlere tahsis edilmek üzere 
bu hafta sonunda tahliye emri almış
tır. 

.,, •....................................• __ . 
Türkiye teıkilalı 
esasiye hukuku 

Birinci cilt 

Yazan: Vasfi Raıit Sevig 

T eıkilah esasiye hukukuna 
batlangıç, siyaıi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: Akbll Kitabevi· 
ANKARA 

"'lı, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I" 

Ankara Borsası 

8 Ağustos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER -
Aı;ıhı F. Kapanıı F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cc..'1evre 
Amsterdam 
Beri in 
Briıksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vareova 
Budapeşte 
Bukreş 
Belrrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 5.93 
126.6750 126.6750 

3.3550 3.3550 
6.66125 6.66125 

ZS.5975 28.6975 
67.4150 67.4-150 
50.8350 50.8350 
21.5175 21.5175 

1.0825 l .0825 
1.56 1.56 
4-.3375 4.3375 

14.0350 14.0350 
23.8425 23.8425 
24.4525 24.4525 

0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30.5625 30.5625 
23.90 23.90 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu I. 

Sivas - Erzurum 
Hattı İa. V. 
Sivas - Erzu~um 
Hattı İs. I . ve il. 

Bomonti Nektar 

19.375 19.375 
( Pc~in ) 

20.- 20.-

36.50 36.SO 
( Peşin ) 

9.70 9.70 
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istemezseniz .. 
Evlenecek delikanlının aradığı 
kadın, kocasına kendi seçtiği kra
vatları zorla taktırmaz. Onun 
aevdiklerini takmasına müsama· 
ha gösterir. 

• 
Kocasına ikide bir: "Fazla sigara 
ıçıyorsun,, diyecek yerde, onun 
bu ufak "günah" ını ho§ görerek, 
kendisi kocasına sigara ikram e
der. 

• 
Kocasının masaaınm Üzerini top
ladığı zaman bile, oradaki ''mun
tazam dağınıklığı,, bozmamağa 
çalı§ır ve bu dağınıklıktan §İki.

yet etmez. 

• 
ideal zevcenin gayet az masrafla 
güzel giyinebilmesi ve kocasma 
daima yeni elbiseler göstererek 
sürprizler yapması §arttır. 

• 
Ev itleriyle uğraımakla beraber, 
kendini büsbütün koyuvermeme
li, güzelliğine ve vücuduna daimi 
surette itina göstermelidir. 

• 
Kocasının itini hafifletmesi, me
sela bayram tebriklerini ve "an
ı;arya,, mektuplarını onun yaz
ması lazımdır . 

• 
Pasta, aandöviç gibi ıeyleri yapa
bilmeli ve az masrafla birçok 

· ~astları ağırlıyabilecek gÜzel bir 
r.;,fra hazırlıyabilmelidir. 

• 
Kocasının elbisesine itina göster
melidir: ufak bir sökük, kopmak 
üzere olan bir düğme v.s. yi ta
mir etmeli, fakat bundan dolayı 
da kocasrnı azarlamamalıdır. 

• Tatillerde, seyahatleri, hem ken· 
disinin, hem onun zevkini tatmin 
edecek tekilde tertip etmelidir. 
Yalnız kendi arzuaunu ileri sür
mesi doğru değildir. 
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Yuka11da: 
Siyah hasudan geniş kenarlı yazhk şapka. Kalotun etrafı ve alt kısım-, 

daki fiyong siyah kadifedendir. 

Solda: 
Siyah ve beyaz desenli spor veya seyanat için zarif ve rahat bir man

to. Toka açık kırmızı renktedir • 

Soldan sağa: düz penbe renkte Şantung'dan 
yapılmış ve aynı kumaşın açık mavi rengiyle 
süslenmiş bir rob- Çiçekli Santung'dan yapıl
mı§ ve yakasiyle korsajına kırmızı Şantung· 

güzeTrob l 

dan garnitürler konulmuş bir rop - Mavi ve 
beyaz çizgili kumattan yapılmış ve penbe • ma
vi mrah garnitürlerle ıüılenmif rob. 

1 Yaz aylarında saçlann en büyük düşmanı: 
. ·-

Rüzgôr, güneş 
ve den iz suyu .. ~ 

Saçları bunlardan nasıl korumalı ? 

Y azın saçları· nızı daim2 
düzgün ve taran • 
mış tutmakla be -
raber, bunu yapar• 
ken kuaförünüze 
fazla suni şekilleı 
vermekten de ka· 
çınmanız lazımdır. 

Yazın saçların 

düzgün olması, 

güzelliğin, zarafe. 
tin başlıca şartla • 
rından biridir. 

Fakat bir nokta 
var: güneşe. rüz • 
gara, deniz suyu • 
na rağmen saçları 
nasıl ipek gibi mu· 
hafaza etmeli? İş· 
te biz, size bilhas· 
sa bu mahzuru ön
lemek çarelerini 
öğretmek istiyo • 
ruz. s açl.arınız de· 

nız suyuy· 
le ıslandıktan son
ra su tabahhur e
der, fakat tuz ka
larak saçları yapı· 
şık ve biçimsiz bir 
hale sokar. Bunu önlemek için, ya ı-== 
denize girerken bir başlık giyerek 1 ~ .................................... _.. ..... .... 

saçları deniz suyundan muhafaza et- i Vecizeler 
meli, yahut da denizden çıktıktan j 
sonra saçları tatlı su ile durulmalı- i Kadın, mütekamil bir §eytan
dır. Saçlar ıslakken bu daha kolay i dır • 
yapılır. Bunun için de ya banyodan j ·Victor Hugo 

sonra bir duş almak, yahut, eğer gitti- , * 
ğiniz yerde duş yoksa, yanınızda Hiç hercai me~rep olmıyan 
bir şişe tatlı su götürmek kafidir. ı bir kadın, bir tek erkeğe ait olma• 
Saçlarınızı tatlı su ile duruladıktan yı kabul eder ama, öteki erkekle
sonra kurulayıp sonra tarayınız. Sert rinde bu yüzden kederlenip ölme· 
b. k ı lerini ister. ır o onya ile friksiyon yapmak da 
çok faydalıdır. i A/phonse Karr 

• 
Güneı yüzünden rengin 
'ile#i,memeri i~in 

sarışınlar için, saçın rengini ba-
şın her tarafında müsavi bir 

tona kaymak lazımdır. Başınızı yıka

dıktan sonra saçlarınızı papatya suyu 

ile çalkalarsanız bu neticeyi elde et
miş olursunuz. Banyodan sonra saç • 
larınızı güneşte kurutmaktan sakını
nız. Çünkü güneş ziyası saçları daha 
ziyade sarartır. Binaenaleyh, banyo -
dan sonra gölgede oturmak, yahut, bir 
hasır şapka giyerek güneş banyosu 
yapmak lazımdır. 

Kestane rengi saçlar güneş ziyası -
nın tesiriyle "kararsız" bir renk alır
lar ve bu da saçları çirkin gösterir. 
Bu mahzuru önlemek için sabahları 

saçlarınızı, bir fırçayı sirkeye batıra
rak fırçalayınız. Sirkenin içine bir 
parça toz halinde kınakına atabilirsi
niz. 

Havayı geldiği gibi, rüzgan es
tiği gibi, kadını da olduğu gibi 
kabul etınek gerektir. 

A. de Musset 

ı1 Bir kadmı id:re edebilen, bir 
milleti de idare edebilir. 

Balzac 

İ Kadınlar çok* dii§ünürler, az 

1 
muhakeme ederler. 

ı . 
Sacha Guitry 

* 
Erkeklerin bütün muhakemele· 

ri, bir tek kadın duygusuna bile 
bedel değildir • 

Vo/taire 

Saçlarınızı yaz günlerinde de sa -
hah akşam fırçalayınız ve fırçayı da- '~ 

ima temiz tutmıya ayrıca itina ~öste
riniz. 

Rüzgara kar§ı 

Rüzgar, güneş ve toz saçları ku
rutur. Buna karşı da, hind -

yağlı bir briyantin kullanmanız mü -
nasip olur. İşte size basit bir reçete: 

10 Gram Hindyağı, 6.25 gram tein
ture de quinquina, 6,25 gram yasemin 
esansı, 0,50 gram bergamot esansı, 100 
gram alkol (90 derece). 

Saçların yumu§ak olması için 

Saçların ipek gibi yumuşak olmala
rı için her şeyden önce temiz bulun -
durulmaları lazımdır. Fakat başınızı 
lüzumlu lüzumsuz yıkarsanız, saçla -
rınızın beslenmesine lazım olan ifra -
zattan da onları mahrum etmiş olursu 
nuz. Esasen baş fazla yıkanınca ya if
razat artarak saçlar fazla yağlana -
cak yahud da azalarak saçlar kuruya
cak, solgun ve zayıf bir hal alacaklar

dır. En iyisi, saçları haftada veya on 

günde bir yıkamaktır . 

Ayrıca yazın saçların köklerinde 
kanın deveranını kolaylaştırmak için ~ 

dört beş dakika birbiri ardısıra saç- Beyaz zemtn ttzerme beyaz ve kır-
lara önce sıcak, sonra c· oğuk su ile mızı çiçekli emprime bir öile 
friksiyon yapmak da çok faydalıdır. aonu robu. 
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TAYYARE SAA TLERI 

Tayyare hareket saatleri 

l stanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - İstanbula 
Adanadan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
İzm irden - Ankaraya 
A-\.,~adan - İzm ire 

Saat Dakika 

1 ,$D .. ,l~n - İstanbula 
ht.0 .. .ıuldan - İzmire 
htanbuldan - Berline 
lstanbuldan - Bükreşe 

9 
14 

7 
15 

9 
15 

7 
16 
7 
8 

30 
00 
10 
ıs 
00 
00 
10 
20 
55 
15 

NÖBETÇlECZANELER 
1/ 8/ 1939 gününden 31 /8/ 1939 akşamma 
kadar ECZANELER gece nöbeti cetveli 

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

2- Sebat ve Ege 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3- İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4-Yeni ve Halk 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

5 - Sakarya ve Çankaya 
Eczaneleri 5 11 17 23 29 

6- Merkez Eczanesi 6 12 lB 24 30 
Pa~a~. geceleri nöbet alan eczaneler pa

~ar _guuu d~ _açık bulunmak mecburiyetin
~e~ırle;. Dıger eczanelerin pazar günleri 
ıb~ıy_arı olarak tatil yapmaları kabul edil
mı~tır. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

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

LÜZUMLU TELEFON NUMARALAR] 

Yangın ihban: (1521). -Telefon müraca· 
at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara
sı : (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava • 
gazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa
i eri Şehir Anbarı: (3705). 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zıncirlicami civan: (2645-1050-1196) 
s~manpazan civan : (2806. 3259). 
Y ~nışehir. Havuz bası Bizim Taksi : 
(3848). 

Çankırı Caddesı Ulus Taksı si: ( 1291 ). 
İstanbul Taksısi: (3997). 

Devlet Demiryolları Gar Istihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788) . 
lsık Taksi İnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik.ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus. M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 

Yenişehirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akkoprüden S. pazarına 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
!j Ulus meydaniyle İstasyon arasında ber 

beş d1kikadc bir sefer olup tren za · 
manlart seferler daha sıktır. 

fı Ulus meydaniyle Y enışehir, Bakanlık . 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki • 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Ak~amları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus mey· 
danma dönüşleri sinemaların dağılı:i sa
atine tabidirler. 

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

Tren saatleri 

Hıydarpa~a Hattı ı 
Her giln; 8.30 (Pazartesi, Perşembe ve 

Cumartesi Toros s. treni 
Her gün; 17.00 • 19.25 Anadolu S. treni; 

• 20.20: 

Kayıeri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her gün 9.25; 
Kayseri, Ulukışla Adana. Halep 
ve hkenderun Hattı : 

ULUS 9 - 8 - 1939 

Tahsildar aranıyor 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
merkez ilçesine bağlı Dumlupınar ka
mununa bir tahsildar alınacaktır. Mat 
JUp evsafı haiz bir kimse seçilmek 
üzere arzu edenlerin her gün saat 18 
den 19 kadar Samanpazarında Evkaf 
apartmanında kamun merkezine mü
racaatları lüzumu itan olunur. 

Maliye Vekôleti . 

Sömikok kömürü 
alınacak 

Maliye Vekaletinden : 
Vekalet kaloriferleri için 450 - 550 

ton yerli sömikok kömürü kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. 

lan cins ve miktarı yukarıda yazılı i
ki kalem malzeme askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alına 
komisyonunca 22.8.1939 salı günü sa
at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkfir gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (3597) 13578 

·Ankara Devlet Konservatuvarının Mü
zik ve Temsil kısımlarının muhtelif şu
belerine imtihanla parasız yatıh ve 

-parah yatısız kız ve erkek 
talebe alınıyor 

Tahmin edilen bedeli 13475 lira, ilk 
teminatı 1010 lira 63 kuruştur. 

Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden : 

Harita U. Md, 
~ . : . , 

Planiğraf aleti 

Eksiltme 24. 8. 939 perşembe günü 
saat 11 de levazım müdürlüğünde top 
lanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

15 ton beyaz ham demir 
600 ton (elik demiri 

istenen vesikalar: 
1. Hangi şubeye girmek istediğini 

bildirir bir dilekçe 
2. Tahsil derecesini gösterir vesika 

yaş haddinin üstünde yahut en küçük 
yaş haddinin bir altında olması caiz 
ve en az ilk mektep mezunu olması ka
fi görülebilir. 

Harta Genel Direktörlüğünden: Şartnameler Ankarada levazım mü-

l _ Harta Gn. Drk. deposunda pla- dürlüğünden ve İstanbulda Dolma -
niğraf aleti konacak mahalde keşfin - bahçede vekalet matbu evrak anbar 
de yazılı şartlar dahilinde tadilat pa • memurluğundan alınacaktır. 

45 ton Temper ham demiri 
3. Nüfus tezkeresi yahut tasdikli 

sureti (parasız yatılılar için türk tabi
iyetinde olmak şarttır) 

5. Konuşma, işitme, görme uzuvla -
rında ve vücutlarının teşekkülatında 
hiç bir arıza olmamak. 

zarh.kla yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve3 
2 - Pazarlık 10. 8. 939 perşembe gü maddelerinde yazılı belgeler ve ilk te 

nü saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. minat mektupları veya banka kefalet 
lük binasında satın alma komisyonun· mektularıyle beraber kanunun tarifa
da yapılacaktır. tına ve şartnamedeki şeriaitine uy -

3 - Keşif bedeli 985 lira 82 kuruş, gun ve noksansız olarak yazacakları 
muvakkat teminat 73 lira 95 kuruş . teklif mektuplarını havi kapalı zarf
tur. Banka mektubu veya maliye mak· lan eksiltme saatinden bir saat evel 
buzu kabul olunur. komisyon riyaşetine vereceklerdir. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun (3639) 13616 
2. ci ve 3. cü maddelerindeki vesika • 
lar ve teminatlariyle beraber yukarı · 
da yazılı gün ve saatte komisyona gel 
meleri. (3317) 13287 

Harta bezi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü ihtiyacı i
çin 14,000 metre harta bezi nümunesi
ne göre alınmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11. 8. 939 cuma günü 
saat 10 da Cebecide harta Gn. Drk. 
lük binasında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen fiyatı 4620 lira, mu 
vakkat teminatı 346 lira 50 kuruş o -
lup banka mektubu veya maliye mak
buzu kabul olunur. ı 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve üçüncü mad -
delerinde yazılı vesaik ve teminatla
riyle beraber belli giin ve saatte ko • 
misyona gelmeleri. 

(3312) 13288 

Hava Kurumu 

Açık eksiltme ilônı 
Türkku~u Genel Direktörlüğün

den : 

· Askeri Fobrikalbr .\ 

25 kalem (elik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (56.000) lira 
olan 25 kalem çelik Askeri Fabrika · 
lar umum müdürlüğü merke~ satın 

alma komisyonunca 17. 8. 1939 per -
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (2) lira (80) 
kuruş mukabilinde komisyonda veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 4050) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve sa -
atte komisyona müracaatlar. 

(3451) 13453 

2 adef yuvarlak la$1ama tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 
dürliiğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira 
olan cins ve miktarları yukarıda yazı
lı üç kalem demir malzemesi askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18.8.939 cu
ma günü saat 14.30 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (2) lira (40) 
kuruş mukabilinde komisyondan ve . 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat O· 

lan (3600)- lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3598) 13579 

·~<. Milli. Müdafaa ·v~:- : 
• " .:. - ,.1 ... • - · " ' '~ ~ - • 

Çelik sa~dolap, saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

4. Aşı kağıdı ve sıhat raporu 
5. Hüsnühal vesikası 
6. 4,5x6 boyunda 6 fotoğraf 
7. Noterlikten tasdikli taahhütname 

ve kefaletname (yatısız talebeden is
tenilmez) 

(kefaletname vf taahhütname su -
retleri konservatuvar direktörlüğün -
den istenilecektir) 

Muhtelif şubelerin kabul şartları: 
Müzik kısmı: 

Piyano ve bütün orkestra sazları i
çin: 

1. En az ilk mektep mezunu olmak 
(yatısız talebe ilk tahsilini bitirme • 
den de kabul edilir) 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi 

hususiyetlere malik olmak 
4. İlk sınıf ya~ hadleri: 
Piyano ve ya, sazlarda en az 9, en 

çok 14 
Kontrabas için, nefesli ve vurma 

sazlar için en az 12, en çok 18. 

Kompozisiyon: 
Armoni sınıfı: 
ı. En az orta okul mezunu olmak 
2. Müzik nazariyatı ve pratik armo· 

nide kafi derecede bilgili olmak 
l - Hepsine tahmin edilen fiyat 3. Her hangi bir müzik enstrümanı-

(26000) yirmi altı bin lira olan (70) yetmiş adet çelik saçtan mamul ek . nı, tercihan piyanoyu yeter derecede 

mek dolabı (200) iki yüz adet çelik çalmak. 
saçtan mamul Erat yemek masası 4. Kompozisiyona kabiliyetli oldu-
( 400) dört yüz adet erat yemek sıra~ ğunu ispat etmek 
sı ve (400) adet tabura kapalı zarfla Şan kısmı (Opera muganniliği, ko -
eksiltmeye konulmuştur. ro muganniliği, konser muganniliği) 

2 - İhalesi 11 ağustos 939 cuma gü (Sonuncu yatısızdır): 
nü saat on birdedir. 1. En az orta okulu bitirmiş olmak 

3 - İlk teminatı (1 950) bin dokuz 
yüz elli liradır. N O T : Doğrudan doğruya koro 

mugannili ği mesleğine talip olanların 
4 - Şartnamesi her gün öğleden ilk mektep mezunu olmaları da kafi-

sonra M. M. V. satınalma komisyonun 
dan (130) kuruş bedel mukabilinde a- di~. Mü "k 1 b' kul ~ ah' 1nı k 1 bT __ · zı a ır aga s ıp o a 
ına ı ır. . ~3. Sffi güzel lm k 

5 - Eksiltmeye gırecekler 2490 sa- 4. Yaş haddi: kızlar için en az 16, en 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· çok 20, erkekler iÇin en az 17, en çok 
rinde yazılı belgelerle birlikte ilk te· 21. 
minatlarını ve teklif mektuplarını be
hemehal ihale saatinden bir saat ev- N O T : Fevkalade bir ses ve mü-

Temsil şubesi: 

1. En az orta okul mezunu olmak 
2. Yaş haddi: en az 16, en çok 21 dir. 

(Fevkalade bir temsil kabiliyetine 
malik bulunanlar en çok yaş haddinin 
üstünde de olsalar kabul edilebilir -
ler.) 

3. Konuşma, işitme, görme uzuvla
rında ve vücut teşekkülatında bir a -
rıza olmamak 

4. Seçim sınavı: 
Aranılan belli başlı vasıflar: 

a) Düzgün ve .serbes konuşma, gör
düğü veya okuduğu bir şeyi anlatma 
kudreti; 

b) Okuduğu veya gördüğü bir ti
yatro piyesi içerisinden seçilecek bir 
rolü yapabilmek; 

c) Sınav komisyonunca verilecek 
bir rolü yapabilmek. 

UMUM! NOT: 

Ankara devlet konservatuvarı; lise, 
yüksek ve ihtisas devrelerine ayrıl • 
mıştır. Mezunlar devlet artisti olarak 
bareme dahil olacaklardır. 

Devlet Konservatuvarına girmek is
tiyenlerden yukarıdaki şartları haiz 
olanlar, 1 eylül 1939 tarihine kadar 
bütün vesikalarını noksansız olarak 
konservatuvar direktörlüğüne verme· 
lidirler. 

Kabul imtihanları, 1 eylül 1939 tari
hinden 8 eylül 1939 tarihine kadar 
Ankara'da devlet Konservatuvarında 
ve 15. eylül 1939 dan 23 eylill 1939 ta
rihine kadar İstanbul'da Galatasaray 
lisesinde yapılacaktır. 

Taliplerin verecekleri dilekçede bu 
iki yerden hangisinde imtihana gir -
mek istediklerini açıkça yazmaları la
zımdır. 

Konservatuvarın bütün şubelerinin 
iliZari birinci sınıf talebeleri şubat ve 
haziran aylarının ilk haftalarında ele
me imtihanına tabi tutulurlar. Bu im
tihanların her hangi birinde muvaffak 
olamıyanların konservatuvarla derhal 
alakaları kesilir. (3261) 13320 

1 - Türkkuşu atölyesi için 3.000 
Kg. renksiz germe lakı (Spannlak) 
alınacaktır. 

T ahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezğahı 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 18. 
8. 1939 cuma günü saat 14 te pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple • 
rin muvakkat teminat olan (1125) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc 
cardan olduklarına dair tiacret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 

müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

veline kadar M. M. V. satın alma ko- zik istidadına sahip olanın en çok 
misyonuna vermeleri. (3303) 13275 ----------------------------

2 - Muhammen bedeli 2.400 lira 
ve muvakkat teminatı 180 liradır. 

3 - !hale 11. 8. 939 cuma günü saat 
15 de Türkkuşu genel direktörlüğün
de açık eksiltme suretiyle yapılacak . 
tır. 

4 - Fenni ve idari şartnameler 

Türkkuşu genel direktörlüğü • satın 

alma bürosundan parasız olarak veri · 
lir. 

5 _:_ İsteklilerin sözü geçen gün ve 
saatte T. H. K. genel merkez binasın· 
da Türkkuşu genel direktörlüğünün 

satın alma komisyonunda bulunmala· 
rı rica olunur. 2690 

. . 

Muhabere ve Mü. V. 

Münhal memurluklar 

misyona müracaatları. 
(3529) 13499 

Müteahhit nam ve hesabma 
2 ton Gram ahnacak 

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

Bir eczacı aranıyor 

M. M. Vekaleti Hava Miisteıarlı
ğından : 

Ankara'da hava müsteşarlığı sıhhi-
ye şu besinde en çok 170 lira ücretle 
bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliple • 
rin evrakı müspiteleri ile hava müste
şarlığı z:t işlerine müracaatları (mü
racaat agustos sonuna kadardır.) 

(3588) 13574 

Benzin ve maldne yağı almaca• 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

Tahmin edilen bedeli (1300) lira misyonundan : 
olan 2 ton grafit müteahhit nam ve 1 - Ordu ihtiyacı için 2650 kilo 
hesabına askeri fabrikalar umum mü- bı::nzin ve 7 kalem muhtelif cins ma -
dürlüğü merkez satın alma komisyo- kine yağı pazarlıkla satın alınacak • 
nunca 12. 8. 939 cumartesi günü saat tıt. 
10.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 2 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
Şartname parasız olarak komisyon • 991 lira 50 kuruştur. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te- 3 - Pazarlığı 10. 8. 939 perşembe 
minat olan (97) lira (50) kuruş ve günü saat 11 de M. M. V . satın alma 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde- komisyonunda yapılacaktır. 

Devlet Orman İş. .. 
Satllık (am tomruğu . 

Devlet Orman İ§letmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

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

2 - Tomrukların ayrıca başkesme 

payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

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

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

2 - Muhammen bedeli (2000) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (150) lira • 
dır. 

4 - Şartname ve nümunelerini gör 
mek isteyenlerin her gün encümen ka 
lemine ve isteklilerin de 22. 8. 939 salı 
günü saat 10,30 da belediye encüme -
nine müracaatları. (3573) 13543 

Gümrük Muhafaza 

Kııhk elbise yaphrllacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza kıtaat ihti -
yacı için 3500 takım kışlık elbisenin 
25. 8. 939 cuma günü saat 11 de kapa
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

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

Münakalat Vekaletinden : 

1 - Vekaletimiz devairinde mün • 
hal _bulu~an 35 lira asli maaşlı kalem 
şeflıklerıyle 30, 25 ve 20 lira maaşlı 
me~.ur ve. katipliklere ve 200 lira ay
lık ucretlt Almanca ve İngilizce mü
tercimliklerine ve 75 lira aylık ücret· 
li daktiloluğa müsabaka ile memur 
alınacaktır. 

!erindeki vesaikle komisyoncu olına- 4 - Kati teminatı 148 lira 72 kuruş 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • t~.r'.. Şa~t?amesi her gün komisyonda 
dan olduklarına dair ticaret odası ve- gorulebılır. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesiyle 12-8-939 günü saat "11" 
de Karabükteki revir merkezine mü-

2 - Bunların tahmin edilen fiyatı 
35000 lira ve muvakkat teminatı 2625 
liradır. 

3 - Şartnamesiyle nümunesi ko -
misyondadır. Görülebilir. 

Kayseri, Ulukışla. Adana Hattı : 
Her gün: 1245: 
Zonguldal. Çankırı HatU : 
Her ııün: 17.20: 

Kongreye davet 

Türkiyede alh spor kulübü 

Reisliğinden : 
12-8-939 cumartesi günü saat 

15 te Cemiyet Merkez binasrnda 
kongre aktedileceğinden muhte
rem azanın behemehal teşrifleri 
rica olunur. 2987 

Zayi - Ankara birinci orta okul -
dan 7. 6. 939 tarihinde aldığım tasdik
nameyi kabettim. Yenisi alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-

nur. 
2976 2/ 4 de 343 Sabri Tekkeşin 

Zayi - İş Bankası, 29566 No. lu 
.. eı;apta kullaodığım mühürü kaybet -
rım Hükmü yoktur. 

2975 Samiy e Duman 

A - 35 ve 30 lira maaşlı şeflik ve 
memurluklarla Almanca ve İngilizce 
mütei:cimliklere lise ve yüksek mek -
tep mezunları. 

B - 25 ve 20 lira maaşlı memur ve 
katipliklerle 75 lira aylık ücretli dak
tiloluklara orta mektep mezunları iş
tirak edebilirler. 

II - Taliplerin hal tercümesi, tah-

sil derecelerini gösteri r belge, sıhat ra 
poru, askeri terhis vesikası ile hüsnü
hal ilmühaberlerini dilekçelerine iliş
tirerek en geç 15. 8. 939 salı günü ak
şamına kadar Münakalat vekaleti zat 
işleri ve sicil müdürlüğüne tevdi et -
meleri. 

III - Müsabaka imtihanı 21. 8. 939 
pazartesi günü icra edilecektir. 

IV - Müsabakaya iştirak edecekle
rin imtihan günü olarak ilan edilen 
günde imtihan mahallinde isbatı vü -
cut etmeleri ilin olunur. 

(3620J 13590 

sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
yona müracaatları. (3571) 13542 bu gibi işleri yaptıklarına dair ticaret 

vesikaları ve teminatlariyle birlikte 

15 ton üstüpü ahnacak M. M. V. satın alma komisyonunda bu 

Askeri Fabrikalar Umunı 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

Mü-
Ko-

lunmaları ilan olunur. 
(3656) 13622 

İnşaat münakasosı 
Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o-

lan 15 ton üstüpü askeri fabrikalar u- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
mum müdürlüğü merkez satın alına ınisyonundan : 
komisyonunca 22.8.939 salı günü saat 1 - Kütahyada iki pavyon ve iki 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. cephaneliğe muayyen günde talip zu
Şartname parasız olarak komisyondan hur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat la eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 
olan (337) lira (50) kuruş ve 2490 nu- deli 60.035 lira 38 kuruş olup ilk temi 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- nat miktarı 4252 liradır . 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkla . 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol- 939 pazartesi günü saat 11 de vekalet 
duklarına dair ticaret odası vesika . satın alma komisyonunda yapılacak -
siyle mezktlr gtin ve saatte komisyo- tır. 
na müracaatları. (3596) 13577 3 - Şartname proje ve planlar 320 

50 adet Resf'ptör kuruş mukabilinde her gün komisyon 

20 adet Tevhit fişi (20 kordon, her dan alınabilir. . 
4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü-

kordonun iki tarafında birer 

f
. Lm k .. 

40 
f' ) çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 

1§ o a uzere ı§ • . l'k 'lk . 

A k 
• F b ·k l U M.. bır ı te ı temınat ve teklif mektup-

a erı a rı a ar mum u- . . . 

d 
.. 

1 
.. - ·· M k 

5 
t Alnı K tarını ıhale saatınden hır saat eveline 

ur ugu er ez a m a o· k d kb k b. ı· • d a ar ma uz mu a ı ı komisyona 
mıayonun an : vermeleri lazımdır. 

Tahmin edilen bedeli (580) lira o (3628) 13615 

racaatları. (5649-3443) 13432 

Ankara Belediyesi 

Bir yüksek mühendis aramyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediye su işleri müdürlüğü • 
ne bir yüksek mühendis alınacaktır. 
. 2 - Kadroya göre aylık ücret 300 
lıradır. Ancak isteklilerin vaziyetle -
rine göre yeni hükümler dairesinde 
ücret verilecektir. 

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

A - Diploma 
B) Şimdiye kadar çalıştığı yerler · 

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

(3505) 13478 

Elbise yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi müstahdemini 
için yaptırılacak ol~OO tak.mı ~az . 
lık elbise ve kasketler on beş gün 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifi veçhile hazırlıyacakları tek 
lif mektuplarını o gün eksiltme saa -
tinden bir saat eveline kadar Galata 
rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 
inci kattaki komisyona vermeleri. 

(5784/ 3539) 13536 

Erat kaputu allnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e -
ratı için satın alınacak 2000 adet erat 
kaputunun kapalı zarfla 28.8. 939 p~
zartesi günü saat 1~ de eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ve 
ilk teminatı 1395 liradır. 

3 - Evsaf şartname ve nümune ko
misyondadır. 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden 
bir saat evetine kadar 2490 sayılı ka -
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla

rı teklif mektuplarını Galata rıhtım 
caddesi Veli Alemdar han 2 inci kat
taki komisyona vermeleri. 

(5898/ 3616) 136li 



9 - 8 - 1939 

Kira hk : 
Kiralık oda - Bir bay veya bayan 

İçin güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
İnönü caddesi Lozan alanı Emciler 
Sokağı No. 71 re müracaat. 2830 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
tı.ında, Bakanlıklar karşısında maktu
an 18 liraya Büyük bir oda (2 inci 
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 
l<''!vzi. 2839 

Kiralık mobilyalı oda - Bir bay i
Çin Dikmen cad. Yiş sokak Yozgat 
A.p. 4. cü kata müracaat edilmesi. 

2873 

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

Kiralık oda - Banyolu eşyalı ve 
eşyasız Kooperatif arkası Ap. daire -
&inde. Müracaat sabah akşam Anafar
talar Cad. No. 111 Ha1il Naci müesse-
sesi. Adnan Özkan. 2893 

Kiralık daire - 4 oda büyük ho1 
tam konfor 2. ci kat fiyat ve manzan 
&ı gayet müsait. Yenişehir Tuna cad 
~ozkır S. No. 8 zemin kata müracat. 

2895 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırhk küçük ilanlardan : 
Bir defa içm JO Kuruş 
iki defa için SO Kuruş 
Üç defa içın 70 Kuruş 
Di:nt defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesel6., 
10 defa neşredilecek bir ilan içın 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
Irk olmak üzere her satır. keliıne 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük ilan 120 harften ibaret olma -
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a. 
lınır. 
Kücük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

~=======================~ 
Satılık zarif kadın şapkaları - Sı

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

2872 

Satılık arsa ev apartman - Yenişe 

hir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın
da. Tel: 2181 Yenişehir Dirim Ap. 

2876 

UlUS -9-

Cümhuriyet Merkez Bankasının 5 Ağustos 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 

Altın : Safi kilotram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.179,910 

Altın: Safi kilogram 9.058,321 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine T ahvi1leri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cü~dam : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (karııılığr Esham ve Tabvilal (İti
bari krymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Doviz üzerine 
Tahvilat üurine 

Hissedarlar : ........••......••••••..•....•.••• 

Muhtelif ; .... ·························-······· 

L f RA 

24.164.917,95 
17.665.692,-

1.461.892,55 

493.931,02 

12.741.252,48 
1.014,57 

2.909.874,58 

158. 748.563,-

17 .228.027 .-

1:11.065.297,01 

43.W).664,97 
7.637.555,70 

7.931.000,-
16.693,17 

7.808.722,-

Yekun: 

LlRA 

43.292.502,50 

493.931,02 

15.652.1-4-1.63 

141.520.536,-

131.065.297 ,Ol 

51.294.220,67 

15.756.415,17 

4.500.000,-
15.998. 729,41 

419.573.773,41 

PASİF: 
Sermaye : ....................................... . 

ihtiyat Akçesi : 

Adt ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili iliveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : •••••.•...•••••••••• 

Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinıı baki
yeleri 

Muhtelif : •....•..•...•....••.•....•..•..•.....• , 

L t R A 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

1 7 .228.027 .-

141.520.536,-

19.000.000.-

69.000.000,-

3.727,52 

36.302.569,98 

Yekun: 

L t R A 

15.000.000,-

10.217 .134,25 

229.520.536,-

33.156.770,6S 

36.306.297,50 

95.373.034,98 

419.573.773,4 ı 

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

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

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

Aile nezdinde kıralık döşeli oda -
'l' ı konfor. Atatürk bulvarı Toygar 
r rtman No. 5 2908 

Acele satılık apartman - Ayda 240 
lira icar getiren Cebeci hastanesi itti. 
salinde 5 daire 1838 M2. arsasiyte 
Sanayi caddesi No. 82 Tel: 1953 e mü 
racaat. 2899 

i'i. ı ral ık daireler - Bakanlıklar kar-
ınrh Karanfil ve Bilge sokağının Fırsat satılık plajlı çamlı arsa -

, . · d t t..~"forlu 4 ve 5 oda Ankarada bir emlakla mübadele edile-
csın e am .....,., b'l" C d 

lıe bir holden ibaret daireler. Kapıcı- ı ır. a debostan 1293 M2. Müraca-
"" aat 2920 at Ankara Sanayi caddesi No. 82 Tel: 
J . murac . 

. A·ı d' d 1953 2900 
:ıralık ikı oda - ı e nez ın e .., 
•n ve acele, Yenişehir Tuna cad- Satılık ev - İstanbul Bomonti c: 

1.. ,1, Elmadağ sokak No. 4 de 2922 S:Iahşor s: No. ;?. 8 oda konforlu a· 
]{ ralık daire - Maltepe Uludağ partman: olu görmek için içindekilc 

soı:ak No. 14 ikişer oda, mutbak, ban· 82 No. Tel: 1953 Ankara'da emlakla 
Yo tam konfor. Üst kattakilere müra - mtibadele olunur. 2901 
~~at. 2934 
Kıra/ık daireler - Sıhiye Vekaleti 

karşısında Arman sokak Ümit apart -
llıanında dört büyük oda ve bir salon 
Ve tam müştemilat 60 lira 2935 

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

Satılık - 36 model uzun şase 1 

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

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

Fırsat kaçırmayınız - At pazarın -
da meşhur Çukur hanın bir kısmı his
sesi acele satılıktır. Müracaat Sana -
yi caddesi No. 82 Tel : 1953 2980 

Satılık - Yatak takımı 2 karyola 
ve dolap Avrupa işi büyük somya ya
tağiyle. 1 frijider Adakale sokak No. 
11 A. zemin kat. 2984 

Satılık mobilyalı ve ya mobilyasız 

Aranıyor - Fransızca bilen tezgah 
tar kıza ihtiyaç var boy fotoğrafı ile 
istediği aylığı 1048 posta kutusuna 
bildirmeleri. 2947 

Tezgahtar - Bir Bay ve Bayana 
ihtiyaç vardır. Arzu edenler Bankalar 
caddesi YILDIZ KIRTASİYE ma-
ğazasına müracaatları. 2967 

Aranıyor - Kırtasiye mağazala

rında çalışmış genç bir tezgahtar ve 
bir de kasadar aranıyor. 

M. Nedim !rengün ticarethanesine 
müracaat, Yeni hal No. 1-59 Tel :2246 

2966 

Mahkemeler 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 

İnsaat 
.:> 

ilônı 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalara Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi iş

çiler i için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev inşaatı vahidi fi
yat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2. - lşbu İn§aatın muhammen keşif bedeli 374,355. 72 
liradır. 

3. - Eksilt me evrakı 12.50 lira mukabilinde Ankara' da 
Sümer Bank muaımelat şubesinden, Istanbul'da Sümer 
Bank şubesinden ve Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikala
rı Müessesesinden alınabilir. 

4. - Eksiltme 18.8.1939 cuma günü saat 14 te Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

Ucuz Kiralık daire - İki oda bir 
~ollü müstakil daire görmek için Mal 
t.ene Bakkal Ramize. Fiat icin

7
Tele-

fon l'f40 Fevzıye LY:ı 

fort kamyonu acele satılıktır. 2908 ev - Bahçeli evler B. 4 tipinde No. 
taksi Telefona müracaat. 2910 125. Her türlü konforu havi 5 oda 1 

~cttnır- \Jeoecıae manzara ve kon 
forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar 
bedellerinin yüzde kırkı taksitle. Tel: 
2181 Yenişehir Atatürk bulvarı. 2912 

tarasa biiviilc vP mıu~t:o~rr.ı - lıtaV1t7lıı 
oançe, guzel manzaran. tsançelı ev -

Ankara 'nın İçhisar mahalle.-.inde o-ı 
turIJl1kta iken 6 • .$. 9.39. tarihinde ve 
tat ecıen Agup ve karısı Fatoşln tere-

kesine mahkemece el konmuş oldu -
ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı o
lanlar da dahil olduğu halde bilcümle 
alacaklı ve borçluların ve mirasçının 
vesaik resmiyeleriyle beraber bir ay 
zarfında Ankara 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları ve alacak
larını vaktiyle kayıt ettirmiyenlerin 
mirasçıya ne şahsen ve ne de tereke -
ye izafeten takip edemiyecekleri lü-

5. - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar 
yapmıı oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve 
hangi Bankalarla muamelede bulunduklarına d air vesika
larım koyacaklardır. 

Kiralık havadar oda - Geniş, mo
bilyeli aile nezdinde, kahvaltı yemek 
de verilir. Mühendisler birliği karşı-
sı. Avni Ap. No. 1 2961 

Kiralık 2 odalı ev - Kavaklıdere

de güven evleri yanında elektrik ve 
suyu haiz Halil Naciye müracaat 
'l'el. 1230 2963 

Kiralık daire ve odalar - Yazıha

neye elverişli, ucuz. Ulus meydanı 
koçak apartmanı üçüncü kata müra-
caat. Telefon: 2338 2964 

Kiralık - Aile yanında bir Bay i
çin bir veya 2 oda kiralıktır. Y. şehir 
Özen arkası Menekşe sokak Canıtez 
f\p . daire 4. 2969 

Kiralık mobilyeli oda - Yenişehir 

Atatürk bulvarı Orduevi karşısı Se
vim apartımanında No. 3 daireye mü-
racaat. 2978 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın 
Mısır sefareti yanında No. 49 da ka
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
tnutfak havagazı · garajlı garaşsız. 

Tel: 24 78 2567 

Kiralık - Kullanışlı üç oda, bir 
hol banyo ve mutfağı olan daire ey -
lül başından itibaren kiraya verile
cektir. Görmek icin Dikmen caddesi, 
lşık apartımanı Telefon 31 i6 2981 

Kiralık daire ve odalar - Çocuk 
llarayı apartmanında ve Denizciler 
caddesindeki apartmanda kalorifer ve 
sıcak sulu dörder odalı daireler ve tek 
Odalar. Çocuk Esirgeme kurumu mu
hasebe müdürlüğüne müracaat. Tele-
fon 1465 2982 

ler 51 e müracat. 2985 

Satılık arsa - Bahçeli evlerin spor 
sahası hizasında ve bahçeli evler yapı 

Satılık arsalar - İstikbalin en şe- kooperatifine bitişik, muhitin en gü
refli mevkii olan Atatürk anıtı civa- zel ve manzaralı yerinde 1000 M2. 
rında çok ucuz fiyat parsellenmiş Tel: Bahçeli evler 51 e müracaat. 2986 
re, pazarlık Ankara'da sanayi cad. ----------------
2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 

Satılık apartman arsası ve ev -
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt cad 
dede, köşe başında geniş cepheli 835 
metre arsa ve bahçeli ev. Tel : 2714, 
3059 2921 

Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er
kanihariye karşısında 2400 M. Ana -
fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de -
posuna müracaat. 2925 

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

Mühim bir fırsat - Junker marka 
pek az kullanılmış üç ocaklı ve fırın· 
1ı bir hava gazı ocağı yarı fiyatına 

satılıktır. Tel: 3437 den 14 numara -
ya müracaat. 2937 

İş arayanlar: 
zumu ilan olunur. 2974 

Daktilo işleri - Evinde kendi ma -
kinesinde çalışmak üzere bir bayan Ankara Asliye ikinci Hukuk 
türkçe daktilo işleri aramaktadır. U- Mahkemesinden : 
lusta A. rumuzuna mektupla müra - Ankarada umumi hapisane arkasın-
caat edilmesi. 2813 da Şükriye mahallesinde 92 No lu ev-

lş arıyor _ Almanca steno daktilo de Geredenin Türk beyliği köyünden 
ile F İ .1. d k .1 b" Mehmet Ali kızı Fatmaya : 

ransızca ngı ızce a tı o ve ır . 
az da T" k b.l b" bA b . Kocanız Mustafa tarafından aleyhı ur çe ı en ır ecne ı ayan ış . 
ariyor. Ulus'ta A. L. rumuzuna mek - nıze açlılan boşanın~ ~~vasınınd durş . 
tupla .. ması o an 14.7.939 gunu saat 9 a mah-

muracaat. 2894 _ 
keme de bulunmadıgınızdan gıyap ka- ı 

lş arıyor - Bilumum fen işleri, rarı tebliğine mahkemece karar veril
proje aletten anhyan arazide çahşabi miş ve mahkeme 13. 9. 939 günü saat 
ı:n betonarme tafsilat ve detaylarını 10 a talik edilmiştir. Bu tarihte Mah
çızen ve şartnamelere göre iş gören kemede hazır bulunmanız veya bir 
bir geneç vazife arıyor. Anafartalar vekil göndermeniz aksi takdirde mu
Cad. belediye karşısı Kalecik pazarı hakemeye gıyaben bakılarak bir daha 
Kamil Şamdancıya müracaat. H. K. , mahkemeye kabul edilmiyeceğiniz g-

2927. yap kararı makamına kaim olmak ü
Satılık kagir hane - Akköprü civa· 

rı Başlangıç kereste fabrikası arkası iş arıyor - Ziraat mütehassısı Peş-
13 - 15 No: Zincirli cami arkası Yıl · te ziraat enstitüsünden mezundur iş 
dız kıraathanesinde Demir Erbil'e mü arıyor. Şerait ehvendir. Adres: A. H. 

zere ilci.nen tebliğ olunur. 
. (3643) 13617 

racaat. 2942 Mersin posta kutusu 176. 2938 

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

Satılık - Bahçeli evler B. 4. kü
çük tip bir ev satılıktır. Ulus meyda
nı saat karşısındaki Tütüncüya mü-

Aranıyor : 

Aranıyor - 12 - 15 yaş arasında bir 
çocuk arıyorum. 10 ağustostan sonra 
Atatürk bul;varı And apartmanı al
tında Sargut ticaret evine müracaat-

Adliye Vekôleti 

Elbise ve kasket yaphnlacak 
Adliye V ekale tinden : 

Kumaş, bütün malzeme ve dikişi 

müteahhide ait olmak ve dairede mev 

6. - Muvakkat teminat miktarı 18.750.- liradır. 
7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha

le günü saat 13 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta. ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar 
gelmiş ve zarfların ka·nuni şekilde kapatılmış olması la
zımdır. P ostada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü
essese meauliyet kabul edemez. 

8. - Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakaaayı hükümsüz saymakta tamamen ser-
besttir. 2954 

Enstitüler 

Camaıu sabunu alınacak 
Yüksek Ziraat E nstitüsü Rektör

lüğünden : 

1 - Kurumumuz çamaşırhanesi ve 
laboratuvarları ihtiyacı olan (4000) 
kiJo beyaz Hacışakir sabun açık ek -
siJtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (1520) ve mu
vakkat teminat 114 liradır. 

3 - 10.8.939 perşembe günü saat 11 
de rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından ihalesi yapıla -
caktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(3346) 13316 

Jlüzuma binaen 16. 8. 939 tarihinden 
25.2.940 tarihine kadar 193 günlüğü 
açık arttırma suretiyle icara verile
ceği. 

2 - 15.8.939 sarı günü saat 11 de 
rektörlük binasındaki komisyon tara
fından ihalesi yapılacağı. 

3 - 193 günlük kira bedeli 862,94 
lira ve muvakkat teminat o/o 7,5 ol
duğu. 

4 - Parasız şartname ve daha faz
la izahat almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları lü • 
zumu ilan olunur. (3426) 13411 

-iktisat Vekôleti 

Maden mühendisi ahnacak 
lktısat Vek aletinden : 

Taşra ve merkez teşkilatımız için 

Kirallk ba kkal dükônı 250 - 400 lira ücretli maden mühen -

Sat.hk : racaat. 2956 ları. 2946 cut şartname ve dikiş nümunesi esas-
d h ·1· d k k" disleri alınacaktır. lan a ı ın e yapılma üzere ve a • Ankara Yüksek Ziraat En stitü-

-~-----.... 
Satılık bağ - frak sefarethanesi 

Civarında Hanef zade bay Tevfik ba
ğı altında 5375 metre 3000 lira muham 
tnen kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa -
~artesi günü saat 17,5 da açık arttır -
illa ile Belediye müzayede salonunda 
gatılacaktır. 2835 

Satılık kalorifer - 350 metre rad -
.Yatör 3 kazan ve teferruatiyle satılık-
t.r. Telefon 2136 müracaat. 2837 

Acele satılık çiftlik - Malıköy is
tasyonuna 3 saat mesafede dağlı, o
valı, ormanlı ve sulu senevi iki bin 
davarı idare eder kabili zer batapo 
~O bin dönüm vüsatinde Boyalı çiftli

Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B. M. meclisi binasına pek 
yakın, rus sefareti civarında, toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A-
part. No. 3 2959 

Satılık ev ve bağ - Solfasol'da Ka
racakaya'da içinde 2 odalı mutfaklı e
vi akar suyu bulunan 25 dönüm bir 
bağ ve meyva ağaçlı bahçe acele sa
tılıktır. Atpazarında 19 No. lı uncu 
Hacı Mehmet Sar'a müracaat. 2968 

Satılık ev - Tabakhane cad. Altın
taş mahallesi güllü sokak 5 No: lu ev 
aceie satılıktır. İçinde bulunanlara 
müracaat. 2970 

gi ucuz fiyatla acele satılıktır. Talip- Satılık Apartman - Selanik cadde
lerin Çıkrıkçılar yokuşunda Altın sinde 4 daire geniş bahçeli elverişli 
t.ı.kkal Yusuf Gülkök'e müracaatları.] yeni bina. Tel. 2181 Atatürk bulvarı. 

2860 2972 

iş verenler : 
let ve temyiz mahkemesi odacı, mü - sü Rektörlüğünden : Taliplerin vesikalariyle birlikte ve-
vezzi ve diğer müstahdemlerine 103 1 _ Yüksek ziraat enstitüsünde bu kaletimiz Maadin umum müdürlüğü-

------- takım elbise ve 97 kasket açık eksilt· lunan bakkaliye dükkanının görülen ne müracaatları. (3537) 13510 
me suretiyle yaptırılacaktır. 

Aranıyor - Kitap ve kırtasiyeden 
anlar bir tezgahtar aranıyor. Saman -
pazarında (Akay) kitapevine müraca-
at Tel: 3585 2888 

İhale 16. 8. 939 çarşamba saat 14 de
dir. Eksiltme Yenişehirde Temyiz bi
nasında vekalet levazım ve daire mü
dürlüğü odasında toplanan komisyon 

Aranıyor - Kırtasiye mağazalarında ca yapılacaktır. 
çalışmış genç bir tezgahtar ve bir de Beher takımı 21 liradan olup mec -
kasadar aranıyor. muunun tahmin edilmiş bedeli 2163 

M Nedı·m 1reng'" t" th • ve % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat . un ıcare anesı- . 
ne müracaat. Yeni hal No. 1 • 59 162 lıra _23 .kuruştur. . 
Tel: 2246 2898 İstekhlerın muvakkat temınatlarını 

mal sandıklarına yatırdıklarına dair 
Muhasip aranıyor - Ankara'da Sı- makbuzları şartnamenin 4 cü madde

nai bir müessisenin 70 lira ücretle tec sinin 2 ci bendinin (F) fıkrasında ya 
rübeli bir muhasibe ihtiyacı vardır. zılı vesikalarla birlikte ihale gün ve 
Kendi el yazısı ile kısa tercümeihali -ısaatinde vekalet eksiltme komisyonu 
ni İstanbul posta kutusu 179 numara- na müracaatları ilan olunur. 
ya bildirmeleri. 2940 (3409) 13378 

4 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Yük sek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
l - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşeleri için aşağıda cins 

ve miktarları yazılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 21-8-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Rektörlük bi

nasındaki komisyon tarafından ihalesi yapılacaktı r. 

3 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (3538) 13535 
Cinsi Miktar Fiyat Tutarı T.L. Teminat 

Reçel 
Zeytin 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

5000 
2000 
1500 
2000 

40 
35 
70 
45 

2000 
700 

1050 
900 

) 
) 
) 
) 

350 T. L. 



,,,.. . --.-~ ·-
-10- ULUS 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte. E 1 k 
si günü saat 15 dedir. t a ınaca CÜ maddelerinde istenilen belgeleriy- TıbbAı ecza 

le birlikte ihale gün ve saatinden en Kuru ot alınacak 4 - Eksiltmeye girecekelerin eksilt Ankara Levazım Amirliği Satm geç bir saat eveline kadar teminat ve 

.. 
Levazım Amirliği 

Sömikok kömürü 
ah nacak 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Alma Komı"syonundan : t kl"f k 1 A Ank r ' - A ·r1··· S t 1 k e ı me tup arını nkara Lv. amir- a a .ı...cvazım mı ıgı a m a 1 naca 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· 1 - Cizre hudut taburunun 28. 7. !iği satın alma komisyonuna vermele- Alma Komisyonundan : . · - · 
le birlikte ihale gün ve saatinden en A k V 1 1 - d 
geç bir saat eveline kadar temı'nat ve 939 tarihinde altmış bin kilo koyun, ri ve şartnameyi görmek isteyenlerin 1 D 1 h t . . 4000 k' n ar(l. a ı ıgın en. =. 

tekll.f mektuplarını Merzı'fon satın al· ~eçi veya s.ığır etine talip çıkmad. ı • her öğleden sonra komis ona müraca- - epo ar ayvana ı ıçın ı· 1 - On bır kaza hususı ıdare diS 
ma komisyonun 1 . K gın an yemden kapalı zarfla eksılt - atları. _ d Y Io kuru ot pazarlıkla satın alınacak - ~anserle.ri için muhammen bedeli 2j 

Ankara Levazım Amirliği Satın a verme erı. uru ota k 1 T h B İlk Temı·n. tır. !ıradan ıbaret 158 kalem tıbbi ecza 
ait şartname garnizon satın alma ko meye tnu mu~t~~· a m. • 2 - Taliplerin 10. 8. 939 perşembe le ı5 kalem alet satın alınacaktır. Alma Komisyonundan: 

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

misyonundan alınabilir veyahut gö. . 2 .-:-.. hale g~n~ ıs. 8. 939 cumarte- Yulaf 70062 4780 2S günü saat 10 da teminatlariyle birlik- 2 - Muvakkat teminat 225 liradı 
rülebilir. Şartnameler parasızdır. sı 3gunuTsaa~ on a 1ır5. ı· d 50 te Ankara Lv. amirliği satın alma ko- 3 - İstekliler liste ve şartnamesi 

(3333) 13300 - emınatı 1 2 ıra ır. Arpa 53247 SO 39ı2 78 misyonuna gelmeleri. ni Ankara ve İstanbul Sıhat müdür 
4 - Belli gün ve saatten bir saat e· (3271) 132S3 (3652) ı3620 

muştur. 

2 - Tahmin bedeli 82518 lira olup 
muvakkat teminatı 5375 lira 90 kuruş

lavamarin kömüru·· vel talipler teklif mektubu ve temi - lüklerine müracaatla görebilirler. 
natlarını Cizre hudut taburu satın al- Ma kı· n ı·stl •. k 4 - İhale 10 Agustos 1939 perşenıj 

be günü yapılacağından isteklile 
alınacak ma komisyonu 2490 sayılı kanunun 2 • t• h aynı günde saat 15 de vilayet dai 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge - 1 m 1 an 1 encümenine müracaatları. tur. 
3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazartesi Ankara Levazım Amirliği Satm terle müracaatları. 

A k ' - A • ı··· S (3336) 13303 5 - Şartnameler parasız olarak ta- n ara .ı...cvazım mır ıgı atm 

burca verilir. 13421 Alma Komisyonundan: Stadyomda muhtelif İD'aat Kinin ah nacak 
günü saat 10 dadır. Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 1 - 4441 ton Lavamarin kömürü K. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- zarfla eksiltmeye konmuştur. Hastanemizde münhal olup talip o- f 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- 2 - Tahmin bedeli SS.512 lira 55 
le birlikte ihale gün ve saatinden en kuruş olup muvakkat teminatı 4025 
geç bir saat cveline kadar teminat ve lira 62 kuruştur. 

Kuru ot al.nacak !anların hastanemize müracaatları e- Ankara Valiliğinden: 
velce ilan edilmiş olan 75 • 100 lira üc yaphnlacak 1 - Muhammen bedeli 2964 lira 

Ankara Levazım Amirliği Satın retli makinistliğe talip olup da istida dan ibaret 76 kilo klor maiyeti kini 
Alma Komisyonundan : ile hastanemize müracaat etmiş olan • Ankara Valiliğinden : komprimesi satın alınacaktır. 

1 D. b k d k' b. l'kl . ların imtihanları 1 ı. 8. 939 tarihinde ı ( ) 1. k 'f b d ll' d 2 - Şartnamesi Ankara ve İstanb 
- ~ya~ a ır. ~ ı ır ı erın t d k b k M M y f -. ~43.3 ıra ~şı.. e .e . ı sta. - Sıhat müdürlüklerine müracaatla gö 

teklif mektuplarını Ankara Lv.' amir· 3 - Eksiltmesi 11 8. 1939 cuma gü-
liği satın alma komisyonuna vermele- nü saat ıs dedir. 
ri. 4 - Eksiltmeye girecekelerin eksilt 

Şartnamesi Ankara Lv. amirliğ~ sa- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
tın ahı:ı~ komisyonundan 463 kuruş cü ~a?dele.rinde i.~tenilen b.elgeleriy· 
mukabılınde alınabileceği gibi fstan- le bırlıkte ıhale gun ve saatınden en 
bul Lv. amirliği satın alma komisyo • geç ~ir saat eveline kadar teminat ve 

hayvanları ıhtıyacı ıçın 523400 k'I saa 0 uz uçu ta · · · en ve yom bırıncı sınıf trıbunlerının tecrı • .. .. 
ı 0 t U Md ı·· · ·· d ı ~ d · rulebılır kuru ot K. zarfla eksiltmeye kon- &ana · · ugun e yapı acagın an dı, muvakkat teminatı (332) Jira (48) · . . ·ri 

mu tur. mezkür gün ve saatte taliplerin mez- kuru . 3 - % 7,5 temınat bedelı 222 lı r 
~ - Tahmin bedeli 18319 lira ı kur müdürlüğe müracaatları ilan olu- 2 _:. (1675) lira (20) kuruş keşif be- 30 kuruştur.. . . .. .. 

nunda görülebilir. teklıf mektuplarını Tophanede İst. 
• . 

0 up nu · d . . .. 4 - İsteklılerın ıhale gunu olara 
muvakkat temınatı 1373 lıra 92 ku- •· ellı stadyom trıbun sıralarının yapıl· t . d'l 10 A. t 

1939 
.... 

(3651) 13619 . . ayın e ı en gus os perşeuı 
ruştur. ması muvakkat temınatı (125) !ıra (63) b .. .. t 15 d ·ıı:. d .• 

· . k e gunu sa e vı dyet aımı enet 
.. 3 .-:- Eksıltmesı ı6-8-939 çarşamba un alı nacak uruş. . . menine gelmeleri. (3337) 13304 

(3580) 13S50 Lv. A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 
A f H " M (3320) 13296 

lavamarm komutc ahnacak Un ah nacak gunu saat 10 dadır. Şartnamesi her 3 - (3201) lıra (87) kuruş keşıf be- __ ..;...._ __________ ~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
gün iş zamanında Ko. da görülebilir. Ankara Levazım Amirliği Satın delli iki basketbol ve iki tenis sahası 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • Alma Komisyonundan : inşaatı, muvakkat teminatı ( 240 ) 
Aıma Komi&yonundan : Ankara. Levazım Amirliği Satın 

1 A k . b. ı·k .. Alma Komııyonundan : 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 G. Antep satın alma Ko. başkanlı _ lira ( 14 ) kuruş olan bu işler ı4 
üncü maddelerinde istenilen belgele- ğından: 8. 939 pazartesi günü saat 15 de vila -- n ara garnızon ır ı ve mu- 1 M ·c · 

esseseleri ihtiyacı için 1383 ton lave· -. erzı o~ garnızonu için riyle birlikte ihale gün ve saatinden 1 _ Garnizon kıtaatının senelik ih- yet daimi encümeninde açık eksiltme 

· .~ · D. Demiryollan 

zarf- en geç bir saat eveıine kadar teminat tiyacı olan 208 ton un kapalı zarfla suretiyle ayrı ayrı iha1eıeri yapılmak Muhtelif motor yağı ahnacak 
ve teklif mektuplarını Diyarbakır Lv münakasaya konulmuştur. üzere eksiltmeye konulmuştur. 

m · k' .... K fi k .1 252.000 kılo ekmeklık un kapalı 
arın omuru . zar a e sı tmeye 1 k · ·ı k 

k a e sı tmeye onmuştur. 
onmuştur. . . . 

2 _ T h · b d 1. 24202 50 ı· . 2 - Tahmın bedeh 32.760 !ıra a mın e e ı , ıra o kk . . 
l kk · 1815 1. 19 muva at temınatı 2457 Iıradır. 

olup amirliği satın alma komisyonuna ver· 2 - Muhammen bedeli (24960) lira İsteklilerin: muvakkat teminat mek Devlet Demiryolları Satın Atml 
Komisyonundan : 

up muva at temınatı ıra . . 
kuruştur. 3 - Edkds~ltmesı 15. 8. 1939 salı günü 

meleri. (3437) 13401 ve muvakkat teminatı (1872) liradır. tup veya makbuzu, ticaret odası vesi-
3 - Münakasası ı9 Ağustos 939 ta- kası ve bu işlere ait nafıa müdürlü • 

rihine rastlıyan cumartesi günü saat ğünden alacakları ehliyet vesikalariy· 
onda yapılacaktır. le birlikte sözü geçen gün ve saatte 

Muhammen bedeli 17030 lira ola 
41600 Kg. muhtelif cins motör yağ 
25. 9. 1939 pazartesi günü saat 15 d 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idarl 
binasında satın alınacaktır . 

3 E 
. . 

939 
• saat 15 e ır. 

- ksıltmesı 21. 8 1 pazartesı 4 Ek .1 • k 
1 

• • 
gu. ·· 11 30 d d - sı tmeye gırece e erın eksılt Buğday kırdırılacak 

nu saat , a ır. ·· .. 2•90 ı k ·· 
4 Ek 'l · ki · k .1 me gunu ., sayı ı anunun 2, 3 un-- sı tmeye gırece erın e sı t .. . . . . 

.. ·· 2 90 1 k 2 3 .. ıcu maddelerınde ıstenılen belgelerıv· 
me gunu 4 sayı ı anunun , un-· 1 b' ı·k 'h 1 ·· · d .. dd 1 . d . •1 b 1 1 . e ır ı te ı a e gun ve saatın en en 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

cu ~a. e ~rın e ıstenı en .e ge erıy- geç bir saat eveline kadar teminat ve 
le bır~ıkte ıhale ~ün ve saatınd_en en teklif mektuplarını Merzifon satın al
geç .bır saat evelıne kadar temınat ~e ma komisyonuna vermeleri. Şartname 
t~~lıf mektuplarını .Ankara Lv. amır- parasızdır. Görmek isteyen her gün 
lıgı satın alma komısyonuna vermele- Merzifon satın alma komisyonundan 

1 - Diyarıbakır kor merkez birlik
leri ihtiyacı için 1.150.000 buğday kır 
dırılması kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

ri. alabilir veyahut görebilir. 
5 _ Şartnamesini görmek isteyen- (3332) 

2 - Tahmin bedeli 20700 lira olup 
muvakkat teminatı 1552,5 liradır. 

3 - Eksiltmesi 22. 8. 939 salı günü 
saat 10 dadır. ler her gün öğleden sonra Ankara Lv. 

A. Sa. Al. Ko. nında görebilirler. 

13299 

Un alınacak Şartnamesi her gün komisyonda gö 
rülebilir. ( 3581) 13551 

Bir motör ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Amasya alayının Çarcurum garni -

zonunda elektrik tesisat1 için §aıtna· 
mesi mucibince bir adet mo• ör aç~k 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2500 li·ad:r. Te
minat akçası 187 lira 50 kuruşt•.ır. Ek
ailtmesi 15.8.939 salı günü saat 15 de 
alay garnizonunda yapılac-aKtu. İs • 
teklilerin mezkür günde kom:f.yona 
müracaat etmeleri. (3446) 13416 

Ankara Levazım Amirliği Satm 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
Alma Komisyonundan : me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 

Tümenin Tefennideki kıtaatının se- cü maddelerinde istenilep belgeleriy
nelik ihtiyacı olan 1442SO kilo unu - le birlikte ihale gün ve satinden en 
nun kapalı zarfla eksiltmesi 12. 8. 939 geç bir saat evetine kadar teminat ve 
cumartesi günU aaat 11,30 da tapar - teklif mektuplarını kor satın alma ko 
ta tümen satın alma komisyonunda ya misyonuna vermeleri. (3552) 
pılacaktır. 13519 

Muhammen kilosunun fiyatı 12 ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı 1298 lira 25 ku· 
ruştur. (3348) 13307 

2 Garaj yaptınlacak 

Et ahnacak · 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 

Ankara Levazım Amirliği Satm 59500 kilo sığır, keçi veya koyun eti 
Buğday Öğültürületek Alma Komisyonundan : kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Kütahyada yapılacak iki adet Hangisi ucuz olursa o cins etin ihale-
Alma Komisyonundan : bir No. lu garaj inşaatı kapalı zarfla si yapılacaktır. Bu üç cins ete her ta-

l _ Kor birliklerinin yıllık ihtiya- eksiltmeye konmuştur. lip tarafından bir zarf içerisinde ol-
cı olan 3800 ton buğday öğüdülmesi 2 - Tahmin bedeli 129415 lira 30 mak üzere her üçüne de ayrı ayrı fi. 

kuruş olup muvakkat teminatı 7720 yat teklif edilebilir. İhale 21. Ağus -
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Tahmin bedeli kilosu ı,60 san· lira 78 kuruştur. tos 939 pazartesi günü saat ıs de An-
tim olup muvakkat teminatı 4290 lira- 3 - Eksilmesi 21. 8. 939 pazartesi karada askeri satın alma komisyonun 

d günü saat 17,30 dadır. da yapılacaktır. 
ır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt Sığır etinin muhammen bedeli 16362 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte-
si günü saat 15 dedir. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 li-

4 E cü maddelerinde istenilen belgeleriy- radır. Kayun etinin 23800 liradır. Sı-- ksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanununun 2, 3 le birlikte ihale gün ve saatinden en ğır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 ku-
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- geç bir saat evetine kadar teminat ve ruştur. Keçi etinin 1115 lira 62 kuruş· 
le birlikte ihale gilnı ve saatinden en teklif mektuplarını makbuz mukabi • tur. Koyun etinin 1785 liradır. Şart • 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 1i komisyona teslim etmeleri. namesi Aydında ve Kuşadasında aske 
teklif mektuplarını Af k 5 - Plan, keşif, fenni ve hususi ri komisyonlarda Ankara ve İzmir le-

yon or satın 1 İ b 1 A k L . l'kl . 1 k . alma komisyonuna vermel . B • d şartname er stan u , n ara v. a· vazım amır ı erı satın a ma omıs • 
öğütme şartnamesi İstanbert A u~ ay mirlikleri ve Balıkesir kolordu satın- yonlarında görülebilir. Talipler tek -
lz~ir, Eskişehir, Konya, ~~niS:. :::~ al.~~ ko.~isyonunda her gün para~ı~ li.f ~ekt~plarını k~nuni vesik~lariyle 
•ehır askeri satın alma kom· 1 gorulebılır. - Ve 650 kuruş mukabılı bırlıkte ıhaleden bır saat evelıne ka-
:t ısyon arı- · b · d d kb k b'l" d k · na gönderilmiştir. Mezkftr ıartname • Balıkesir kolordu ınşaat şu esın en ar ma • uz mu a ı ın e omısyona 
den isteyenler 152 kuruş mukabilin • alınabilir. vermelerı. {3556) 13S22 
de Afyon askeri satın alma komisyo- .6.- Eksiltm.eye gi:ebil~ek için bu 
nundan alabilirler. • gıbı kıymette ınşaat ışlerı yaptıkları· Yulaf alınacak 

(3307) 13279 na dair ihale gününden en az sekiz 

Buğday öğütlürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

gün evel vilayet nafıa mürdürlüğün· 
den alınmış ehliyet vesikası teklif 
zarfına konulmuş bulunması lazımdır. 

{3427) 13389 

Un ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizonu hayvanatı 

ihtiyacı olan 690,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 5.100 ton buğ-

2 - Tahmin bedeli 4312S lira olup 
muvakkat teminatı 3234 lira 38 kuruş-

day öğütmesi kapalı zarfla eksiltmey~ Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : tur. . . .. 

konmuştur. 1 ç· . k b' r · · . . 3 - Eksıltmesı 11. 8. 1939 cuma gu 
2 - Tahmin bedeli 76.500 lira olup . - ımışgeze ır ıg~ ıçın 156000 nü saat 11 dedir. 

muvakkat teminatı 5.075 liradır. kılo un kapalı zarfla eksıltmeye kon- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
3 - Eksiltmesi 11. 8. 1939 cuma mu2ştur.T h . bed 

1
. 

20280 1
. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

. 6 d d - a mın e ı ıra olup .. dd 1 . d . ·1 b 1 . giınü saat 1 a ır. muvakkat teminatı 152 ı liradır. cu ma e erın e ıstenı en elie erıy-
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· le birlikte ihale gün ve saatinden en 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· 3 - Eksiltmesi 16"8"1939 çarşam • geç bir saat eveline kadar teminat ve 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· ha günü saat lO dadır. Şartnamesi teklif mektuplarını Ankara Lv. amir-

. Elazığdaki askeri satın alma komis - ı·.. t 1 k · 
1 le birlikte ihale gün ve saatınden en . ıgı sa ın a ma omısyonuna verme e-

yonundcr pazartesı, çarşamba ve cu • ri . .. k . • 
geç bir saat evetine kadar teminat ve .. 1 . "ğl d .... 1 b" ve §artnameyı gorme ısteyenlerın 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- rı:a gun en ° e en sonra goru e ı • her öğleden sonra komisyona müraca-
liği satın alma komisyonuna vermele- lır. . . . atları. (3272) 13254 

4 - Eksıltmeye gıreceklerın ek -
(3306) ı3218 A 

siltme günü 2490 sayılı ~anunun 2, 3 rpa ve yulaf ahnacak 
K t 1 k üncü maddelerinde istenılen belgele· 

ri. 

U rU 0 a 1 naca riyle birlikte ihale gün ve saatinden Ankara Levazım Amirliği Satm 
en geç bir saat eveline kadar teminat Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Merzifon garnizonu için 427000 

kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 19215 lira olup 
muvakkat teminatı 1441 lira 12 kuruş
tur. 

ve teklif mektuplarını Elazığ askeri 1 - Ankara garnizonu hayvanatı ih 
satın alma komisyonuna vermeleri. tiyacı olan 1,121.000 kilo arpa veya yu 

S - İsteklilerin görülmesine lü - laf K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 
zum hasıl olan vesaiki resmiyesini 2 - Eksiltmesi 11. 8. 1939 cuma gü-
muvakkat teminatının konulduğu nü saat ıs dedir. 
zarf içerisine konulmuş olacaktır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

(3438) 13402 me günü 2490 sayılı kanunun 2. 3 ün· 

4 - Şartnamesi her gün mezkur ko daimi encümene gelmeleri. 
misyonda görülebilir. Bu işlere ait keşif ve şartnameler 

s - İstekliler münakasa saatinden her gün nafıa müdürlüğünde görüle • Bu işe girmek isteyenlerin 1277,2 
liralık muvakkat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleriı1 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

{3359) 13327 
bir saat evel icabeden vesikalariyle bilir. 
kanunun tarif ettiği şekilde hazarlıya 
cakları mektuplarını komisyona ver • 

• Duvar tamir ettirilecek miş olacaklardır. (3653) 13621 

Saman ah nacak 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesind~n. Haydarpaşa 
Ankara Valiliğinden : da tesellüm ve sevk :;efliğinden dağı 

608 lira 8 kuruş keşif bedelli şehir tılacaktır. (3602) 13611 
Ankara Levazım Amirliği Satın bahçesi duvarının tamir işini 10. 8. --------------..._; 

Alma Komisyonundan : k . . . 939 perşembe günü saat 15 de daimi 
1 - A~ .ar~ gam.az.on bırlık ve mü- encümende pazarlıkla ihalesi yapıl · 

esseselerı ıhtıyacı ı~ın 904.000 kilo mak üzere eksiltmeye konulmuştur. İcra ve İflôs 
saman K. zarfla eksıltmeye konmuş • Muvakkat teminat 4S lira 61 kuruş· 
tut, tur. İsteklilerin muvakkat teminat Ankara Birinci İcrasından : 

2 - Tahmi~ bedeli 180~0 lira olup mektup veya makbuzu; Ticaret odası Mahçuz müteaddit kadın ve ·erkel 
muvakkat temınatı 1356 lıradır. vesikası ve Nafıa müdürlüg-ünden a • eldivenı' t 11 8 939 "'ı 3 Ek ·ı · 24 8 9 b ve çan ası . . cuma gv .., 

.. :-- sı tmesı. · · 39 per~m e lacakları ehliyet vesikalariyle birlik • nü saat 5.30 da birinci ve 14. 8. 939 pJ 
g unü saat 11 dedır. Şartnanıcıu her te .,,.zU ge!ıeıı ı•Urı ve .. J · 6 • • •• •• ~v 0 .,a.a. .... ç a..1.&.1.1.1. """- .,,a,., .. ..,u. 6'4•• '4 •J -•• ---""""' :ıı .. ı ... "'ı -· ..... 

gün komis~onda gör~leblir. . . cümene gelmeleri. mıya Belediye salonunda satılacak 
4 - Eksıltmeye gıreceklerın eksılt Bu işe ait keşif ve şartnameyi her tır. Taliplerin satış salonunda bulurı 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- gün nafıa müdürlüğünde görebilecek· malan ilan olunur. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- leri. (3227) 13286 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 

2979 

az bir saat eveline kadar teminat ve ~~-~-----~----~~~-------------~ 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (3608) 13612 

Sahra telef onu ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor.ya seferberlik müdürlüğii

nün ihtiyacı için (26) adet sahra tele· 
fonunun 4 ağustos 939 günü yapılan 

kapalı zarf eksiltmesinde komisyona 
verilen teklif mektupları kanuna uy
gun çıkmadığından kapalı zarf eksilt
mesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Şartnamesi Konya, İstanbul, 
Ankara Lv. amirlikleri satın alma ko
misyonlarındadır. İstekliler okuyabi
bilirler. 

3 - Temdit kapalı zarf eksiltmesi 
14 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 
dedir. 

4 - İlk teminatı (146) lira 2S ku • 
ruştur. 

S - İstekliler eksiltme saatinden 
bir saat eve] teklif mektuplarını Kon· 
yadaki kolordu binası içindeki satın 
alma Komisyonuna vereceklerdir. 

{3648) 13618 

Muhtelif 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizonundaki birlik ve müesseseler hayvanları için kapa 

lı zarfla aşağıda yazıldığı üzere 15ı5 ton kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Miktarları, tahmin bedelleri ve ilk teminatları aşağıda yazılı ve hi• 

zalarında gösterilen yerlere teslim şartiyle her birisi için ayrı ayrı tekti/ 

mektubu verilebileceği gibi heyeti u mumiyesi için de bir mektup verilir. 
Tahmin dilen bedeli 71962 lira 50 kuruş olup ilk teminatı da 4848 lira 

dır. 

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

4 - İhale günü ı 7-8-939 perşembe günü saat 15 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2. 3 ci; 

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

Miktarı Lr. Kr. Lr. Kr. 

Alay 32 150,000 7125 00 S34 38 
Harp okulu 522,000 2479S 00 1859 63 
Muhafız alayı 420,000 19950 00 1496 25 
Diğer birlik ve 
müesseseler 423,000 20092 50 1506 94 

lSlS 71962 50 5397 10 

yiyecek ve yakacak ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Aş.ağıda cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminatı muvak kateleri gösterilen erzak ve mahruJ 

~at hızalarındaki gün ve saatlerde Polatlı garnizonu satın alma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. !steklile 
rın şartna~eleri görmek üz~re Anka ra~a Levazım amirliğine ve P~latlıda alay Levilzım Md. lüğüne müracaat' 
ları ve teklıf mektuplarının ıhaleden hır saat evvel Polatlıda komısyona vermiş olmaları itan olunur. (3308) 

Muhammen Muvakkat 13289 
Miktarı Bedeli Teminatı 

Cinsi Kilo Lira Lira Kr. İhale gün ve saati 
---

Sığır eti 22378 S147 386 00 23/ Ağs/39 cuma sa. 11 de kapalı zarf 
Odun 89000 1S38 ııs 35 24 39 cuma sat. ı6 da açık eksiltme .. 
Kuru soğan 2500 200 ıs 00 24 .. 39 perş. sa. 17,30 
Mercimek 

.. " S280 792 S9 40 28 P. ertesi 16,30 
Bulgur 

.. .. .. " 5000 400 30 00 28 .. " " 15 
" Pirinç 5000 ııso 86 25 23/ Eyl./39 C. ertesi 11 

Patates 
.. .. 

6000 540 40 50 29/ Ağs./39 salı sa. 16,30 
" .. 

Kuru fasulya 8300 1079 80 57 15/ Eyl./39 cuma sa. 17,30 
" •• Börülce 1300 169 12 68 lS .. ı6,30 .. " .. .. .. Kok kömürü 114700 3441 258 00 20 " ,, çarşamba sa. 17 de ,, 

" Kıriple kömürü 90800 2270 170 25 20 .. .. .. .. 15 .. .. Zeytin 01100 330 25 00 19 .. .. Salı sa. 15 ,, .. 
Kuru ot 325000 1137S 853 ı3 21 .. perşembe sa. ıs Kapalı zarf .. 
Arpa 224000 10080 756 00 23/Ağs./ ,, çarşamba 15 

" .. 
Yulaf 260000 14300 1072 50 23 

" " çarşamba 17 .. " Sabun 215S 862 64 6S 19/ Eyl./ 
" Salı 16 Açık eksiltme 

Sadeyağı 3275 3210 240 7S lS .. .. cuma . 15 Açık eksiltme 



9-8 - 1939 

Vilôyetler 

Şose tômiri 
Eski,ehir Valiliğinden : 

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

İsteklilerin evelki şeraite tevfikan 
müracaatları. (3380) 13348 

Şose • 
ınşası 

Eskişehir Valiliğinden : 
24-7-939 tarihinde ihale edilmek ü

zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Sarıköy Mıhalıççık 
yolunun 13+ 293 - 4 + 400 kilometrele
ri arasındaki (11708,27) lira keşif be· 
delli şose inşaatı talip zuhur etmedi
finden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 31-7·939 tarihin · 
den 14-8-939 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15,45 kadar temdit e· 
dilmittir. 

ULUS -n-
2 - isteklilerin 121 lira 87 kurut -3 - Bu işin yapılmasına ait şartna- aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is- Kurşunlu kablo alınacak luk teminat makbuz veya banka mek-

me parasız olarak belediye fen işleri lü veçhile zarflara koyması lazımdır. teklilerin bedeli keşfin_ e.lli bin liraya p T T U M .. d .. 
1 
..... d . tubiyle 19. 8. 939 cumartesi günü tam 

müdürlüğünden alınabilir. Siirt vil§yetinden bu İf için .alına.n kadar% 1,5 v~ fazlası ıçın. % 5 ola - • • • mum u ur usun en. d m müdürlük binasın -
Yukarıda evsafı yazılı şehrin tatbi- ehliyet .vesikası 1939 mali senesıne aıt rak 8188 lıralık temınat mek - 1 - İdare ihtiyacı için on dokuz :ıu~ lllan:c~~:omisyona müracaat • 

kat hartasının birinci ihalesine talip ticaret odası vesikası. tup veya ma~buzu ve bundan başka kalemde kurşunlu kablo kapalı zarfla a op (3680) 13625 
çıkmadığından ıo. 8. 939 tarihine mü- 6 - Ehliyet vesikası talebinde bu· aşağıdaki vesıkaların kapalı :z~f usu- eksiltmeye çıkarılmıştır. lan. 

d"f embe günü saat 14 de tem. nanlar ihale gününden en az sekiz lü veçhile zarflara koyması lazımdır. 2 - Muhammen bedel (90.000) mu- ---------------
~~t ıedrı:~ştir. Yevmi mezkurda talip- gün evel istida ile vilayete müraca~t s.iirt vil~yetinden bu i~ için _alına.ot vakkat teminat (5750) lira olup eksilt 
l~rin belediye encümenine müracaat • edeceklerdir. Bu zaman zarfında. vesı- e~lıyet vesıkası ~939 malı senesıne aı mesi, 14. Eylül 939 perşembe günü sa· 
1 ·ı· olunur ka talebinde bulunmıyanlar eksıltme- tıcaret odası vesıkası. at (16) da Ankarada P. T. T. umum 
arı ı an · ı· ·k 1 b" d b mu·'du" rlu"k bı·nasındaki satın alm.! ko-(5875/ 3 68) 13563 ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve- 6 - Eh ıyet ~e~ı ası ta e ın e u. -

sika talebinde bulunanlar o zamana nanlar ihale gilnunden en az sekız misyonunda yapılacaktır. . 

Hu .. ku" met konag"' l inc:ası kadar yapmış oldukları işlere dair ve- gün evci istida ile villiyete müraca~t 3 - İstekliler, muvakka~ temınat 
~ sikası lef edilecektir. edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesı- makbuz veya bank~ mektubıyle kanu-

Siirt Defterdarlığından. : 7 _ Teklif mektupları yukarıda 3 ka talebinde bulunr~ııyanlar eksiltme- ni vesaiki muhtevı kapalı z":.rflarını 
ı _ Eksiltmeye konulan ış: Koz - üncü maddede yazıl saatten bir saat ye giremiyeceklerdır. Bu suretle ve- 0 gün saat (15) e ka~ar mezkur ko - Senirkent kasabasının yüksek Na -

Iuk kazasında hükümet konağı 23156 eveline kadar komisyon riyasetine sika talebinde bulunanlar o zamana misyona vereceklerdır. fıa vekaleti sular reisliği heyeti fen-
Iiradan ibaret inşaa~ın tamamı 939 ~~- getirilecek makbuz mukabilinde ve • kadar yapmı~ oldu~ları işlere dair ve- 4 - Şartnameler: Ankarada P. T. niyesinden tasdikli ıebeke su tesiaa • 
li yılında ikmal edılecek ve bedeh o- rilecektir. Postada vukua gelecek ge- sikası lef edılecektır. • T. levazım, İstanb.ul d.? :.· ;:. T .. leva· tının 26126 lira 10 kuruş bedeli kefif· 
denecektir. cikmeler kabul edilmez. 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 zım ayniyat şubesı mudurlukl~rınden 1i kısmı 17. 7. 939 tarihinden itibaren 

2 _ Bu işe ait şartname ve evrak {3148) 13117 üncü maddede yazıl saatten bir saat (450) kuruş mukabilinde verılecek • 45 gün müddetle ve kapalı zarf uau -
şunlardır : 8 • • t eveline kadar komisyon riyasetine tir. (3349) 13366 liyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

A _Eksiltme şartnamesi ına ınşaa 1 getirilecek makbuz mukabilinde ve - Tl"vzi şebekesine ait proje ve ek-
B - Mukavele projesi Balıkesir P. T. T. Müdürlüğün- rilecektir. Postada vukua gelecek ge- İnıaaf ye feSİSat yaphnlacak siltme ve mukavele şartnameleri ve 
c _ Bayındırlık işleri genel şart den : cikmeler kabul edilmez. hülasai keşif cetvelleri bedelsiz ola-

namesı ı _ Balıkesirde inşa edilecek P. (3150) 13119 Ankara P. T. T. Merkez Müdür- rak talipler Senirkent belediyesin-
D - Yapı işleri umumi ve fenni T. T. binası kapalı zarf usuliyle ek- • h h lüğünden : den ihale günü olan 31 Ağustos 939 

şartnamesi siltmeye çıkarılmıştır. l lô n tas i i 1 - 7. 8. 939 tarihinde eksiltmede perşemb_e ~~nüne kadar al.abilirler. . 
E - Vahidi fiyat listesi hususi 2 _ Bu işin keşif bedeli 48305 lira teklif olunan bedel layik had görülme Mez_kur ışın % 7,5 temınat akçesı 

şartname keşif hülasası cetveli 37 kuruş ve muvakkat teminatı 3623 Siirt Defterdarlığından : diğinden Çankaya P. T. T. bina inşaat 1960 I_ıradı.r. . • . . 
F - ~roj~ler .. .. .. lira olup eksiltmesi 14 ağustos 939 Ulus gazetesinin 19, 26 temmuz ve ve tesisatı yeniden kapalı zarfla eksilt Talıplerın ıhaleye ıştırak ede~ılme-
İsteklıler ıhale gunun_e. k .. ad·a· r s.ıırt pazartesi günü saat 16 da Balıkesir P. 2 ağustos 939 tarihli nüshalarında in· k 

1 
t leri için yüksek Nafıa vekiletınden 

f d meye çı arı mış ır. . . .. . . "k defterdarlık ve na ı~ m.u urluk ~aıre: T. T. miıdürlüğünd~ teşekkül edecek tişar eden Siirt vilayeti merkezinde 
2 

_ Eksiltme 
23

. 8. 939 tarihinde tasdıklı muteaa~ıt ehlıy~t vesı. ~ıı ve 
!erinde ve nafıa vekaletınde proıelerı komisyonda yapılacaktır. yapılacak hükümet konağının 125338 a şamba günü saat 15 de Ankara P. bu işe benzer hır veya bır kaç ışı mu-

, Kazalar 

Su tesisatı 
Senirkent Belediyeainden ı 

İsteklilerin evelki 
müracaatları. (3381) 

görebilirler. 3 _ Bu işe ait evrak : lira 31 kuruc:luk inşaatına ait ilanın ÇT r T k müdürlüğü odasında vaffakiyetle başardığına dair bonser-k ·ı 17 8 9" b :r • • mer ez . • d 
3 - E sı tme . . .,,9 perşem e A - Projeler. teminat miktarı 8188 lira olacak iken müteşekkil komisyonca yapılacaktır. visleri ve 939 yı.lına. aıt tıcaret o. asın şerait~3~~;fikan günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda B - Fiyat bordrosu, mesaha cetve- sehven 7516 lira 92 kuruş olarak y~ - Keşif bedeli 24873 lira 30 kuruş olup dan alı~mış vesıka ıbraz etmelerı. 

sında müteşekkil komisyonca yapıla - li, keşif hülasa cetveli 2ıldığı anla~ılmıştır. Yanlışlık tashıh muvakkat teminatı 1865 lira 50 Kr. Teklıf mekt_uplarının kanunun ta. 
Parke kaldlflm yaphrİlacak caktır. C - Fenni ve hususi ,şartnameler. ve tavzih olunur. 3 _ Şartname ve projeler 124 kuruş rifatları dairesın~e noksansız ve ka • 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Olup isteyenler bu evrakı 242 kuruş (3683) 13626 mukabilinde P. T.T. merkez müdür - palı olarak 31 Agustos 93d9' perşe~~ Bursa Belediye Reisliğinden : ı kt p T T 4 k d b 1 encu 
yapı aca ır. bedel mukabilinde Balıkesir . . lüğünden alınacaktır. günü saat 1 e a ar e e ıye . : 

1 - (Kapalı zarf usuliye) eksilt - 5 - Eksiltmeye girebilmek için is· müdürlüğünden alabilirler. 
4 

_ İsteklilerin 
2490 

No. lu artır _ menine posta ile veya elden verılm~.sı. 
meye konulan iş Bursa şehri dahilin- teklilerin bedeli keşfin elli bin liraya 4 _ İstekliler, ihaleden en az se- ma eksiltme ve ihale kanunda yazılı İhale 31 Ağustos 939 perıem~ gu • 
de Altıparmak ve Tahal caddelerinin kadar% 7,5 ve fazlası için % 5 ola . kiz gün eve] ve bu işe benzer asgri vesikalardan başka eksiltme günün - nü belediye binasında ve bel~dıy~ en-
parke kaldırım inşaatıdır. rak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mek 50.000 liralık yapı işini bir defada ba- den en az 

8 
gün evci müracaat edil _ cümenince yapılacaktır. Talıplerın u-

2 - Keşif bedeli 17951 lira 35 ku . tup veya makbuzu ve bundan başka şardıklarına dair referanslariyle Ba- b d 1 k miş olmak şartiyle bu iş için Münaka- sulü da~resinde ~e 2~90 sayı~ı . kanu • 
ruştur. aşağıdaki vesil:aların kapalı zarf usu- lıkesir valiliğine müracaat ederek a- Hük an 1 o ınaca lat Vekaletinden alınmış ehliyet vesi- nun tarıfatına gore ıhaleye ıştırakla. 

3 - Eksiltme 21. Ağustos 1939 pa- lü veçhile zarflara koyması Iazımdır. lacakları ehliyet ve ticaret odası ve - P. T. T. Umum Müdürlüğünden: kası ibraz etmeleri lazımdır. rı ilan olunur. (5404/3239) 13247. zartesi günü saat 16 da belediye encü- sıa ·ı · . d b . . . alınan k . . . 100 000 d t 
;-;rt vı ayetın en u ış ıçın sikalarını ve kanuni muvak at temı- 1 - İdare ihtiyacı ıçın . a e 5 _ Teklif mektupları eksiltmeden 

meni odasında yapılacaktır. ehliyet vesikası 1939 mali senesine ait natını muhtevi zarflarını o gün ihale- bük bandı kapalı zarfla eksiltmeye bir saat cvel Ankara P. T. T . merkez 4 _ Teklifnameler ihaleden bir sa- "k k 
ticaret odası vesı .ası. . den bir saat eveline yani saat 15 e a- konmuştur. . müdürlüğünde eksiltme komisyon 

at önce (kapalı zarf içinde olarak) 6 - Ehliyet vesıkası talebınde bu · dar mezki"ır komisyona makbuz muka- 2 _ Muhammen bedel (7.500) lıra rivasetine makbuz mukabilinde verile Senirkent Belediyesinden ı 
verilmiş olacaktır. nanlar ihale gününden en az sekiz bilinde vermi~ olmaları lazım gelece- muvakkat teminat (562) lira 50 kuruş- ·•:tir. Postada gecikmeler kabul edi- Senirkent kasabasının yüksek Na• 

5 -
2~:000 l~raya kada_r yol inşaatı- gün evci istida ile vilayete müraca~t ği ilan olunur. (3379) 13371 tur. Jemez. (3666) 13623 fıa vekaleti şirket ve müesseseler re • 

Elektrik tesisatı 

nı teahhut ve ıkmal etmış olanlar ek- edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesı- Eksı"ltme ı Eylu"l 939 tarihine müsa · • d d"kl" 
d"J • · d · ki' J d b' t ılacak isliği heyeti fennıyesın en tas ı ı ailtmeye kabul. e ı e~e~ı~ en ı.ste t· ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme- an arma lniSI yap lf dif paza:tesi günü saat (16) da Anka - hidorolik elektrik tesisatının (16862) 

lerin bu b~ptakı vesaıkının teklıf mek ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve- Erzurum Valiliğinden : rada P. T. T. umum müdürlüğü bina. lira (10) kuruş bedeli keşifli kısmı 17. 
tubuna baglamaları. sika talebinde bulunanlar o zamana Erzurum vilayet üçüncü müfettiş - sındaki satın alma komisyonunda ya· 1. 939 tarihinden itibaren kırk beş gün 6 

- Eksiltmeye gi.rmek istey~nle - kadar yapmış oldukları işlere dair ve- lik grup inşaatı sahasında yeniden ya pılacaktır. . müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek • 
rin muhammen bedelın % 7,5 nısbe - sikası lef edilecektir. pılacak olan jandarma müfettişlik bi- 3 - İstekliler muvakkat temınat k siltmiye çıkarılmıştır. 
tin?e. olan. 1345 l~~a .. 33 kur~ş P:Y ak- 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 nası intaatının betonarme karkas kıs- makbuzu veya banka mektubu ile ka- Elbise yaptır1laca Elektrik tesisatına ait proje -ve ek çesı_nı eksıltme gununden b. ır gun e- üncü maddede yazıl saatten bir saat mı kapalı zarf usulı"yle eksı'ltmeye rı- nun·ı vesaiki muhtevi kapalı zarfları - . f • k 1 t 1 k 

k d b I d :s E . U Müd" ·· 1 ..•.. d . sıltme ennı ve mu ave e şar name e-velı a tamına 8 
ar e e ıye vezne • evetine kadar komisyon riyasetine k 1 nın 

0 
gün saat 15 ~e kadar mezkur ko- mnıyet mum ur ugun en. . .. • . . 

11 
• '--d ı · 

• 1' • b ı ı arı mıştır. :s E . . 
1 

• 
1 

a elit lerı, hulasaı keşıf cetve en ...., e sız sıne tes ım. etmış u unma arık 1 getirilecek makbuz mukabilinde ve - 1 - Bu işin keşif bedeli 42962 lira misyona vereceklerdir. 1 - •-~~ı~et amtır elrıy = :: 2~0 ço olarak taliplerin Senirkent belediye -
1 - Keşıf, ıartname ve mu ave e • rilecektir. Postada vukua gelecek ge- ""' ku t ' - .A.Ih"-'~ ~luu::ada P T. T. QMmurwı açın yap ırı aca .-ı d Jbal _,

1

.... lan 
31 

A~· t "3g 
naaıeler 2- lira .mukagilinde .Bursa be- •• • • · · ... _:n12 _ry~a~~si 18 Ağustos 939 cuma levazım, ıstanburCiaKınacıyan hanın- fu 250 adet yazlık caket ne, kılıfına -n en e .~ .. 0 -:"':• oa" 
Jedıyesınden aıınacıı . (3149) 13118 günü saat 15 06 Erzurum vilayeti na - da P. T. T. ayniyat şube müdürlükle - tayin olunan günde talip zuhur etme- perıem~ ~nüne kadar aJ.abılırler. • (

3546) 13514 ' .1 kt. dig- inden münakasa ıo gün müddetle Mez
1
.kudr ışın % 7,S temınat akçesı fıa komisyonunda yapılacaktır. rinden parasız ven ece ır. 1265 1 k H 1 k 12889 tılm ştır. ıra ır. Su saatleri a ınaca arta yaphrı aca 3 - Muvukkat teminatı 3222 lira - <2553) uza l Taliplerin ihaleye iştirak edebilme-

d • d dır. Fenniyei grup inşaatı kontrol si için yüksek nafıa vekaletinden tas • Gaziantep Bele İyesın en : Çanakkale Belediyesinden : ~eflig-inde okuyabilirler. 
1 G 

· b 1 d" · · r e suyu s • dikli ehliyet vesikası ve bu işe ben • - azıantep e e ıyesı ı:sm 1 _ Çanakkale kasabasının meskun 4 _ isteklilerin bu işe iştirak ede- M h J •f • t t t 
· l · l k 50 ad t 25 MM u te J ınşaa ve esısa zer bir veya bir kaç işi muvaffakiyet• ış etmesıne a ınaca e ve gayri meskun 225 hakterlık saha - bilmeleri irin sekiz gün evci istida i-
l 'k 950 det 15 MM ıı·k su saati ta :ı le ba-urdıg- ına dair bonservitleri ve ı ve a • sının hali hazır haritalariyle bunu le vilayet makamına bu işi yapabile - :ı-1.b. h tmedı'g·ı·nden aynı şartlar 939 yılına ait ticaret odasından alın • · ı ı zu ur e çevreliyen 40 hektarla (265) hektara ceklerine dair ehliyet vesikası alma - Jstanbul Belediyesinden : 
la yirmi gün müd~etle kapalı zarf u- varan sahanın 1-4000 mikyaslı mün • lan lazımdır. mıı vesika ibraz etmesi. 
suliyle tekrar eksıltmeye konulmuş - hanili takeometrelik haritasının yeni (5776/ 3514) Şartnaml'nin İlk Muhammen Teklif mektuplarının kanunun ta -

13484 İ . rifatları dairesinde noksansız ve ka • tur. den alımı işi kapalı zarf usuliyle ek - • bedeli teminatı bedeli şin Nevı 
2 - Eksiltme Gazian~ep .. b:lediye - siltmeye çıkarılmıştır. Havuz 1 ncaatı palı olarak 31 Aiustos 939 perşembe 

sinde 21. 8. 939 pazartesı gunu şaat 16 2 _ İşin maktu bedeli 4500 lira. '!I 1,7(1 2543,28 33910,35 Taksim bahçe gazinosunda yaptırıla- günü saat 14 e kadar belediye encü • 
da teıekkül edecek encümende yapı - dır. Erzurum Valiliğinden : cak elektrik havagazı, kalorifer, sıcak menine posta ile veya elden verilmesi. 
lacaktır. 3 _ Muvakkat teminatı 337 lira 5o Erzurum vilayeti üçüncü umumi ve soğuk su, ·mutfak, yangın ve sıhhi İhale 31 Ağustoı 939 perıembe gü -

3 - Bu işin keşif bedeli 16500 lira- kuruştur. müfettişlik grup inşaatı sahası yeni - tesisat. nü belediye binasında ve belediye en-

dır. 4 _ Eksiltme 15·8·939 salı günü den yapılacak olan büyük havuz i~ş~- 1,49 2230,54 29740,43 Taksim bahçesinin deniz tarafındaki cümenince yapılacaktır. Taliplerin U· 
4 - ts~ekliler bu işe a~t şartnameı:- saat 15 de Çanakkale belediye bina • ıaatı ve tesisatı kapalı zarf usulıy e lstinat duvar inşaatı. sulü dairesinde ve 2490 sayılı kanu -

ri ve keşıf evrakını Gazıantep beledı- sında eksiltme komisyonu tarafından eksiltmeye çıkarılmıştır. l,OO 1495,80 19943,88 Taksim bahçesindeki havuzun fıski- nun tarifatına göre ihaleye ittirakla • 
yesinden görebilirler. yapılacaktır. 1 - Bu işin keşif bedeli 23924 lira ye ve elektrik tenviratı ile Taksim rı ilan olunur. (5407 / 3240) 13248 

5 :- ~ksilt":'eye girebil~ek iç~n .is- 5 _ Eksiltmeye iştirak edece.kl~ • 20 kuruştur. meydanı havuz ve kaskadları elek-
teklıle~ın teklıf m~ktuplarıyle ~ırlık- rin belediyeler imar heyetinden ıştı • 2 - İhalesi 18 Ağustos 939 cuma trik tenviratı. 
te temınat ve vesıkalarını verılecek rak vesikası almaları ve bunu teklif günü saat 15 de Erzurum vilayet na -
saatin bir nümuncsini veya ka· mektuplarına koymaları lazımdır. fıa komisyonunda ya~ılacaktır. . 
rekteristiklerini aynı gün saat 15 e Ş 1 Ç kk 1 b 1 diyesin • 3 - Muvakkat temınatı 1794 lıra -.. . . • . . artname er ana a e e e dır 
kadar encumen reıslığıne tevdı etmış den ve Ankara belediyeler imar heye- · . . . 
bulunmaları lazımdır. • f fı· . d ı nabilir 4 - lsteklıler bu ııe aıt evrakı fen-tı en şe ığın en parasız a ı · · . . · - · d 

6 -- Muvakkat teminat 1237 lira 50 T kl"fl • t . d ' l .. ve saat nıyeyı grup ınşaatı kontrol şeflıgın e 
e ı erın ayın e ı en gun. . okuyabilirler. kuruştur. 14 de karlar Çanakkale beledıye reıs - 1 , . . . . 

7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 1.• • •1 . h t ·le bu 5 - steklılerın bu ışe ıştırak ede -
ıgıne ven mest ve ya ut posa ı b'l 1 · · . k" ·· 1 • ·d · 2490 numaralı kanundaki şartlar haiz 1 .. d .1 . b 1 ması 1 me erı ıçın se ız gun eve ıstı a ı-

olmaları lazımdır. s~atten ev5e63:~n3:;~ mış ul~:o3 le vil~yet makamına müracaatla bu işi 
(5S61 / 3564) 13560 lazımdır. ( ) yapabıleceklerine dair ehliyet vesika

sı almaları lazımdır. İtfaiye otomobili ahnacak Hükumet konağı inşası (5777/ 3515) 13485 
latanbul Belediyesinden : 

İtfaiye için alınacak bir adet çelik 
ve otomatik merdivenli otomobil ka · 
palı zarf eksiltmesine konulmuştur. 
İhale 14. 8. 939 pazartesi günü saat 15 
de İstanbul belediyesi daimi encüme
ninde yapılacaktır. Muhammen bede· 
li 17800 lira ve ilk teminatı 1335 lira -
dır. Şartnamesi İstanbul beledıye if · 
faiye müdürlüğünden bedelsiz olarak 
verilir. Taliplerin ilk teminat makbu
zu veya mektupları ile 2490 No. 1ı ka· 
nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf 
larını ihale günü saat 14 de kadar İs -
tanbul daimi encümenine vermeleri. 

(5448/ 3260) 13250 

Sıvas ıehri tatbikat plim 

eksiltme ilanı 

Hükumet konağı inşası Siirt Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Baykan 

hükümet konağı 23156 liradan ibaret Siirt Defterdarlığından : 
inşaatın tamamını 939 mali yılında ik· 1 - Eksiltmeye kanulan it: Siirt 
mal edilecek ve bedeli ödenecektir. vilayet merkezinde hükümet konağı 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı 138767 lira 49 kuruştan ibaret inşaa -
şunlardır: tın tamamı olup 14 ayda ikmal edile-

A - Eksiltme şartnamesi cek ve bedeli 939 ve 940 senelerinde 
B - Mukavele projesi ödenecektir. 
C - Bayındırlık işleri genel ıart · 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

namesi şunlardır: 
D - Yapı işleri umuml ve fenni A - Eksiltme şartnamesi 

şartnamesi. B - Mukavele projesi 
E - Vahidi fiyat listesi hususi şart C - Bayındırlık işleri genel şart • 

name keşif hülasası cetveli namesi 
F - Projeler istekliler ihale günü- D - Yapı işleri umumi ve fenni 

ne kadar Siirt defterdarlık ve nafıa şartnamesi 

müdürlükleri dairesinde ve nafıa ve • E - Vahidi fiyat listesi hususi 
kaletinde projeleri görebilirler. şartname keşif hillasası cetveli 

3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe F - Projeler 
günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda İstekliler ihale gününe kadar Siirt 

Sıvaı Belediyesinden : sında müteşekkil komisyonca yapıla • defterdarlık ve nafıa müdürlük daire-
1 - Bu işin muhammen bedeli 4500 caktır. lerinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı 

1 ira ve muvakkat teminat 337 lira 50 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle görebilirler. 
em kuruştur. yapılacaktır. . 3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe 

2 - Bu işe talip olanlar işteki ih - 5 - Eksiltmeye girebilmek için is- günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda 
t=saslarını resmi vesaik ile tevsik ve teklilerin bedeli keşfin elli bin lirzya sında müteıekkil komisyonca yapıla -
arttırma, eksiltme kanunu mucibince kadar % 7,S ve fazlası için % 5 ola - caktır. 
iktiza eden vesaiki ibraz etmeğc mec- rak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mek 4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
burdur. tup veya makbuzu ve bundan baJka yapılacaktır. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve şartname bedelleri yu
karda yazılı işler ayrı ayrı kapalı zarf eksiltr.ıesine konulmuttur. !hale 
16-8-939 çarşamba günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. Şartnameler hizalarında yazılı bedeller mukabilinde lstan
bul belediyesi fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 1939 yılına 
ait ticaret odası ihaleden 8 gün evci fen işleri müdürlüğüne müracaatla ala· 
cakları, fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de ~adar İstanbul belediyesi daimi encünıenine vermeleri. (5619-3405) 

13425 

Satılık ankaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Mahallesi Adası Parseli Muhammen bedeli 

Dua tepe 285 36 {60) Lira 
.. 9 (30) .. 

Yukarda ada ve parselleri yazılı iki ahşap hanenin enkazı 24-8-939 tari
hine müsadif perşembe günü saat 15 te ihale edilecektir. Taliplerin % 7,5 
teminat akçeleriyle birlikte İmar Müdürlüğünde müteıekkil alım, satım 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3678) 13624 

Mozayık yaptırılacak 
Siyasal Bilsiler Okulu Satan Alma Komisyonundan : 

Miktarı Nevi Keşif bedeli İlk teminat 

139,73 Metre mozayik 
1 adet sada geçirmiyecek 
kapı 

419,19 
79,60 

498.79 

Lira 
37.41 

Siyasal Bilgiler Okulunda, keşifnamesine göre yukarda mıktarı yazılı 
mozayik ve kütüphanede sada geçirmiyecek bir kapı pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. Ketif bedeli ve ilk teminat miktarı yukarda yazılıdır; Pa
zarlık Ağustosun onuncu perşembe günü saat 16 da Ankara Mektepler 
Muhasebecilifinde yapılacaktır. Keşifname ve fartname her gün mektepte 
görülebilir. (3622) 13614 

Su projesi yaphrtla<ak 
Karacasu Belediyesinden l 

1 - Karacasu kasabasının mevcut 
kasaba dahili su tevziatı şebekesi pro
jesine eklenmek üzere kasaba kena -
rından itibaren 7-8 kilometre mesafe
de bulunan biri diğerine 100-150 met
re mesafedeki iki pınara kadar bir su 
isale projesi tanzimi 20 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Projenin tanzimi işi (1.000) 
lira tahmin edilmiştir. Buna nazaran 
talipler (75) lira depozito akçesi ve
ya bu miktarı havi banka mektubu ve
receklerdir. İhaleyi müteakip bu nis
pet% 15 ıe iblağ olunacaktır. 

3 - Talipler işin ehli ve bu iti yap
mağa mezun bulunduklarına dair Na
fıa Vekaletince musaddak veaika ib
raz edeceklerdir. 

4 - Projeler bir uıJ dört kopye ol
maaı ve içme suları projelerinin tan
zimine dair olan tilimatnamenin tari
fatına tamamen uygun bulunması ve 
bu talimatta sayılan evrakı müteferri
ayı havi olması prttır. 

5 - Takarrür edecek bedelinin % 
20 si ite bilfiil milbaferette, % 60 şı 
tekmil harita, resim ve raporlarının 
daireye tevdiinde ve bakiye% 20 siy
le teminat akçesi itin ait olduğu ve
kiletlerce kati tasdikinde verilecek
tir. 

6 - 22 ağustos 939 salı günü saat 
16 da Karacasu Belediye dairesinde 
daimi encümen huzurunda ihalesi ya
pılacaktır. 

7 - Dellaliye resmi, mukavele ve 
saire bilumum masraf ve vergi talibi
ne aittir. 

8 - Fazla maHbnat almak iıtiyen
ler Karacasu Belediyesine müracaat 
etmelidirler. 13627 
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YÜK VE YOLCU 
gemileri inşası 

Münakalat Vekqletinden : 
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. 

:il - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti ev
veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar lstanbulda Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve Ingilterede 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 İstanbulda Devlet Denizyolları Işletme 1Jmum 
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 ııelahiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

Muvaffakiyetle sınıf geçen çocuklarınıza ne hediye ala
yım diye düşünmeyiniz: 

HAKiKi BAUER MARKA KOÇUK MOTOSIKLET
LER, KIZ VE ERKEK BiSiKLETLERi çocuklarınıza sıh· 
bi nezih faideli bir eğlence temin ederler. 

Veresiye satış yeri 

KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETl 
Ulus Meydanı 2809 

Kömür alınacak 
Mersin Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz için bin ton temiz ve iyi cins kriple kömürü alınacak· 

tır. Her defasında beşer yüz ton olmak ve Mersin iskelesinde tes
lim edilmek üzere vermiye talip olanların yirmi gün zarfında şir· 
ketimize teklifte bulunmaları ilan olunur. 2800 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 

Ankara' da J&bt ~oı>oal,l; rJ.GITÇI M. NEDiM lRENGON 
~eni hal No: 1·59 Ti: 2246 1343 

- - -----;- - -

ULUS 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. .:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - - - -== - == 
§ Ecnebi memle etlere ~ ~ İnşaat 

--------- - - ilônı -- - - -- - - -
~ olebe gönderiliyor ~ ~ Türkiye Demir ve (elik Fabrikalara Müessesesi 

Müdürlüğünden : 

------ - - -- - --------
-
§ Maden tetkik ve arama Enstitüsü --= =: 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi =: 

---- = 
-
§Genel Direktörlüğünden : =: =: mühendis ve memurları için =: = = 50 adet 4 odalı ev = --- - - -= I. _Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil-· =: =: 1 Müdür evi ~ 
_ de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- =: = 1 Altı daireli apartman := 
=: çilecektir. = =: 1 Hastahane := = =: inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksilt- = -

II. _ İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: := = meye konmuştur. := 
r> Türk olmak, := E: 2 - işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 638,969.19 := 

------ b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sı- := =: liradır. = 
bati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) = := 3. - Eksiltme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara' da § 

§ c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış § =: Sümer Bank muamelat şubesinden, lstanbul'da Sümer =: 

---
=: bulunmak, := =: Ban şubesinden, Karabükte Demir ve Çelik Fabrikaları = 
- d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. =: =: Müessesesi Müdürlüğünden alınabilir. =: 
= III. _Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: =: =: 4. -Eksiltme 18.8.1939 cuma günü saat 16 da Karabük- =: :;:: = te Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. := -=: a) Nazari hesap, 
- b) Cebir, 
:= c) Hendese, = d) Müsellesat = e) Fizik =: f) Kimya = g) Jeoloji =: i) Ecnebi bir dil. 

=: =: 5. - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar E 
:= yapmış oldukları bu kabil itlere, bunların bedellerine ve := 
:= § hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika- =: 
=: = lal'ınt koyacaklardır. E 
:= =: 6. - Muvakkat teminat miktarı 29.300.- liradır. E 
=: =: 7. -Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- E 
E: =: le günü saat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fahri- = 
:= = kalan Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen =: 

IV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- =: = tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar =: 
=: raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, := =: gelmiş ve zarfların ka·nuni şekilde kapatılmış olması la- E 
§ kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları ııarttır. § = zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- § = Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- =: =: essese hiçbir mesuliyet kabul edemez. := =: bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve =: := 8. - Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek =: 
=: ata.kadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- := =: ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser- -= kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. :E := besttir. 2955 = = V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin § ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrF 

----

=: bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-:E 
:= ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- =: Tale e y ve lü E: ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. = ---- VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve § -- Maarif Vekilliğinden : = mühlet şunlardır: = 
_ a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. = b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. = c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. 

----------=: VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- § 

Ankara' da Kız Meslek Öğretmen Okulunun biçki - dikiş, moda, 
çiçek, ev iduesi - yemek pişirme, nakış, çamaşır ve resim ihtisas 
şubelerine, kız enstitüsü mezunlarından yirmi iki yaşrnı geçme
miş olanlar arasında ve kız enstitüleri bulunan merkezlerde ya
pılacak bir müsabaka smavı neticesinde parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktır. 

-- sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların := -= tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- := 
Müsabaka sınavına kabul edileceklerin mezun oldukları kız 

enstitülerince nam"7'2t gösterilmeleri gerekli olduğundan, isteklile
rin en çok 10.VIII.1939 pertembe günü aktamına kadar mezun 
oldukları kız enstitülerine bir dilekçe ile müracaatları ve hangi 
ihtiıaı ,uheıi için ve hangi merkezde sınava girmek istdiklerini 

-- racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- :E 
- lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- =: 
=: lan günde öğleden evci Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- =: 
§ zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 := 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111~ tasrih etmeleri. (3589) 13557 

Dr. Kemal Gül gönen 
Cebeci Hastanesi İdrar yolu 

hastalıkları mütehassısı 

Postahane Caddesi Esen 
Apartmanı saat 15 ten sonra 

Yeni Eczane üstünde 

Tahlilôt Laboratuarı .. 
Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

İdrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

Kimya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

.. 

DO G U 
Biçki ve dikiş yurdL 
~n son metodla tedrıs yapan 

ün alan ve teveccüh kazanan Ha
cı Bayramdaki DOÔU Biçki 
Yurdu talebe kaydına başlamış· 
tır. Müracaat edenlere azami ko
laylık gösterilmektedir. 

Yurt direktörlüğü. 2863 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6472 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 

SarQıhk bez ve pamuk ahnacak 
Ankaı·a Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : 

Muhammen fiatı: Muvakkat teminatı 
Cinsi ve miktarı: Evsafı Lira K. Lira K. İhale. tarinı: 

5000. metre sargılık Ame . ıkan bezi 
1500. kilo pam!.!k İdrofil. 

90. sm. eninde, nümunesi gıbi 1150. 00 86 25 açık 16-8-939 çarşamba 
s. 14.30 Türk kodeksine muvafık. 2325. 00 174 38 ,, 

1 - Ankara Nümunc Hastantsinin 1939 mali yılı ihtiyacı ol.ın sargılık bezle İdrofil pamuk açık eksiltmeye 
kr.nmuştur. 

2 - Talipler muvakkat teminatlan ve senei haliye ticaret odası vesikasiyle ihale günü Ankara Nümunc 
Hastanesinde müteşekkil komi&yona müracaat etme!eri . 

3 - Şartnameler her gün Ankara Nümune Hastanesinde gcirülebilir. (3397) 13409 

Muhtelif sarQılar ahnacak 
Ankara Nümune Haataneai Baıhekimliğinden : 

Cinsi Miktarı 

Gaz Hidrofil 40000. metre. Türk kodeksine muva
fık. 90. sm. genişliğinde ve 30. ar sm. 
genişliğinde kesilmiş olacak. 

Muhammen Muvakkat İhale tar. 
bedeli teminatı 

Nitastalı sargı 150. adet 3. metre boy, 10. sm. ge- Lira K. Lira K. 
nişliğinde. 

Kambirik sargı 2000. adet 3. ,, ,. ıo. ,. ) 5950 00 446 25 19-8-939 
,, .. 2500. .. 3. .. .. 5. .. ) 
.. .. 500. ,, 5. ,, ,, 5. .. ) 

Gaz lyodoforme 350. ,. 1/ 2 metrelik ) 
Tarlatan bezi 3500. metre 90. sm. geniş ) 
Elestiki sargı 10. adet 3. metre boy, ıo. sm. geniş.) 

Cumartesi 
s. 11.30 

. 1 - A~kara Nümune Hastanesin~n 19.39 malt yılı ihtiyacı olan muhtelif sargının temini için kapalı zarf usu
lıyle eksıltmeye konulmuştur. Talıp lerın 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırlıyacakları mühürlü teklif 
mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 'Ankara Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona 
~ermeleri lazımdır. 

\1 

2 - Şartnameler Ankara NümuneHastanesinde ve İstanbul'da Sıhhat ve 1. M. Müdürlüğünde görülebilir. 
• (3398) 13525 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

A~k bah~eleri 
Viviane Romancc .......... ,,, ...................................... . 

Gündüz iki film 

1 ÇAPKIN GENÇ 
2 Aşk bahçeleri 

Seanslar: 
14,45 • 16,45 • 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

İki film birden 
1 - Memnu Geçit 
2 - İntikam .. ................................................ .. 

Gündüz iki film 
1 - MEÇHUL TAYYARECi 
2 - ŞARKICI HAYDUT 

Seanslar: 
14.30 • 16.30 - 18.30 • gece 21 de 

12.15 de Halk matinesi 
San F ransisko 

BU GECE 

Kadınlar kulübü 
Danielle Darrieux 
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Gündüz iki film 

1 - Tarakanova 
Anni Vernay 

2 - Kadınlar kulübü 
Seanslar : 

12 • 14 • 16 • 18 Gece 20.30 da 

8 U GECE Ankarapalas yanında Açık Hava Sinemasında 
CEBECi ,, ,, ,, 

MANUELLA 
GÖNÜL AVCISI 


