
CUMA 

18 
ACUSTOS 

1939 

Uluı Baırmevi 
Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus · Ankara 

TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Yazı İşleri 1062 
1 d a r e 1064 

Yarın 

YURD 
ACIMIZ ANDIMIXDIR. Köylü için ilavemiz 

1 S KURUŞ 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:'._~~~~~__:~~~~~ 

ef E ne'ye· şeref ver er .............................. .._......_ ______________________ __ 

Cümhurreisimiz beyanatlarında diyorlar ki : 

" Bütün memleket Edirnenin refahı ve 
'' . : . 

" terakklsi ile yakından alakadardır,, 
Edirne'nin mômür, temiz, kuvetli olması 

devletin siyasetinde ehemiyetli bir noktadır 

Milli Şefimiz ismet İnönü Edirne' de dün Halkevini ziyaret ettik
leri esnada icabeden izahatı aldıktan sonra atağıdaki beyanatta 
bulunmu,lardır: 

''- Edirne'yi ziyaretimden çok 
memnunum. Güzel Edirnemizi 
evelki gelifimden daha iyi ve 
ilerlemiı buldum. Bütün memle
ket, Edirne'nin refahı ve terak
kiai ile yakından alakadardır. 
Devlet, Edirne'yi yükaeltmek için 
huauai tedbirler aldı. Sivil ve aa
keri teıkilat, iyi •emereler verdi. 
Gayri aakerilik kaldırıldığından
beri, tarihi ıehir, kendine yara· 

ıan tabii manzaraaını almıya 
bCJ§ladı. Hayatımızın kıymetli 
hatıraları Edirne ordu kararga
hında geçti. Edirne'nin mamur, 
temiz., kuvetli olması, devletin •İ
yaaetinde ehemiyetli bir nokta
dır. Edirnelilerin, yurtlannın 

yükıek değerini iyi takdir etme
lerini iaterim. Kıymetli kabulü
nüz.e tqekkür ederim.,, 

,....., lnönii manevralar hakkında Qahat 
alıyorlar 

Suıı 

gayretler 
Falih Rıfkı ATAY 

Orta Avrupa' da, Balkanlarda 

Mi~~i Şef'im · zi 

Edirne' de tetkikleri 
vegarbi~de~z'deba~dev~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
ler var ki mihver devletlerine 
mümqatta bulunmakla beraber, 
onlarla kati bir anlaımaya var
maktan çekinmektedirler. Mih • 
ver iıe Macaristan'ı, Yugoslav • 
ya'yı Bulgaristan'ı ve İspanya'yı 
kendi maceralarına bağlamak i
çin bir taraflı veya mütterek her 
türlü cehitte bulunmaktadır. 
Bu devletler arasında, Macaris· 
lan gibi, mihverin müzaharetin
den toprakça istifade edenler 
~ardır. İspanya' da mihver mü
tfahaleıinin timdiki rejimin za -
ferine ne kadar yardım ettiği 

Edirne, 17 (Hususi muhabirimizden telefonla) -·- Cümhurreisimiz 
yanlarında Başvekil Refik Saydam olduğu halde dün akşam manevra 
sahasından dönerek geceyi Babaeski' de hususi trenlerinde geçirmişler
dir. Ve bu akşam tekrar manevra sahasına gitmişlerdir. 

Mısır ordusundan 

Türk ordusuna selim! 

İki gündenberi Edirne halkının 
büyük bir iştiyakla beklemekte oldu
ğu Milli Şef İnönü yanlarında Başve
kil Refik Saydam ile Milli Müdafaa 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Ticaret Vekilimizin 
İstanbuldaki tetkikleri 

ismet lnönü Trakya manevralannda ordu erkaniyle beraber 
(Huaust foto muhabirimizin conderdıii resimlerden) 

malUındur. 
Çünkü bu devletlerden bir kıs

mı geniılemek davasında bulun
ularda, bu davalarını talihi 
meçhul bir harbın kanlı ıergü -
zeıtine tevdi etmek niyetinde de
ğillerdir. Dahası var: totaliter 
cephe harbının ilk hedefi, Avru
pa'nın ıarkmda, cenup - ,arkın
da ve Akdeniz' de hakimiyettir. 
Bu ha.y•t ıahası bölgesine düten 
memleketler, muzaffer bir harp
ten sonra dahi, mağlup küçük 
devletlerin ikibetlerine uğraya • 
caklardır. Çünkü bu memleket • 
ler totaliter cephenin mücadele 
uhasının sonunda değil, ba,lan
gıcındadırlar. Arnavutluk'tan 
ıonra Selinik' e inen bir ltalya i
le Lehistan ve Romanya'yı ta • 
hakkümü altına alan bir Alman
ya arasında Macaristan ve Yu
goslavya' nın istiklalinden ne e · 

Mısır askeri 
heyeti yola 

çıktı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Ticaret 
Vekili B. Cezmi Erçin yanında dış ti· 
caret dairesi reis vekili B. Cemal Zi
ya ve Kalemi mahsus müdürü B. Fa
zıl olduğu halde bu sabahki trenle İs
tanbul'a geldi. Vekil Haydarpaşa'da 
vali muavini B. Muzaffer ve vekale
te bağlı müesseseler ileri gelenleri ta· 
rafından karşılandı. B. Cezmi Erçin 
Haydarpaşa'dan şehre geçerek Beşik· 
taş'taki evine gitti, öğleden sonra sa
at 15 te mıntaka ticaret müdürlüğüne 
gitti, burada daire şefleriyle daha son 
ra da tacirlerle görüşmeler yaptı ve 
bilhassa ihracat işleri üzerinde met· 
gul oldu. Vekil buradan sonra vilaye
te giderek vali B. Lutfi Kırdar'ı ma
kamında ziyaret etti. Müteakiben geç 
vakte kadar Takas Limited şirketinde 
meşgul oldu. Ticaret Vekilimiz yarın 
da burada tetkiklerde bulunacak ve ö
bür gün İzmir Fuarını açmak üzere 
lzmir'e gidecektir. 

Milli Şefimiz. lnönü manevralar hakkında Orgeneral Fahrettin Altay'clan izahat alıyorlar 

ıer kalır? 

Heyet Cümar.tesi günü 

lstanbul' da olacak 

Heyet reiai Tümgeneral 
Hüanü Ezz.eydi PCJ§a 

Totaliter devletler veya bü
yük demokrasilerle birleımekte, 
yalnız yeni Avrupa harbı hak
kındaki müspet veya menfi tah
minler amil değildirler: yani bu 
birleıme, iki talih arasrnda bir 
intihap manası ifade etmez. T o-
taliterlerle birletmek, onlara ti- Kahire, 17 a.a. - Anadolu Ajansı-

nın hususi muhabiri bildiriyor: Ordu 
bi olmak, onların hayat sahası i- teşkilatımız ve askeri usullerimiz et-
çinde kaynayıp gitmek, demok · rafında tetkiklerde bulunmak üzere 
raıilerle ıulhu müdafaa etmek İ· memleketimizi ziyaret edecek olan 
ıe doğnıdan doğnıya beynelıni· ı Kahire Topçu kumandanı Tümgene • 

_____ ........ s..,o""'n=u~7:....z:..:"n:::c::..i~sa fada So• 1. inci sa fada 

Adliye Vekilimiz lmralıya 
gidiyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Adliye 
Vekilimiz B. Fethi Okyar, tetkik ve 
teftişlerde bulunmak üzere yarın İm· 
ralı adasındaki hapisaneye gidecek · 
tir. 

B. Ali Çetinkaya Denizyolla
rında meşgul oldu 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Burada 
bulunmakta olan Münakale vekili B. 
Ali Çetinkaya bugün öğleden evci 
Devlet Denizyolları Umum Müdürlü
ğüne giderek muhtelif itlerle meşgul 
olmu tur. 

Slovakya' da askeri hareketler 

Slova ya tehlikede 

Bratiılava ehrinden bir 

SLOVAKYA'NIN MERKEZİ 

Bratislôva şehri 
de işğal edilecek 

Londra, 17 a.a. - Taymis ıazetesinin Bratiılava· 
dan gayet emin bir menbadan öğrendiğine göre, pek 
yakında Slovakya'nın hükümet merkezine bir alman 
aıkeri kumandan tayin olunacaktır. 

Diğer taraftan bütün kıılalarm alman kıtalarma 
tahsis edilmek Üzere tahliyeleri Bratislava'nm res
men alman kıtalan tarafından İfgal edileceğini gös
teriyor. 

Vah vadisi boyunca bütün ıehirler ve keza Taen
cin ve Zilina askerle dolup taımaktadır ve Slovak
ya'nın baıhca demiryolu merkezi olan Zilina'ya 
giden bütün yollar hususi seyrüsefere kapatıl
IDlfbr. 

Vah vadiıindeki istihkamlar tam teçhizat ve 
mevcutl&ruu almııtır. 
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Günün ekonomik meseleleri 

Pazarhkla ve pazarhksız 
satışın tanzimi 

Pazarlıksız satış kanununun meri
yete girmesine tekaddüm eden aylar 
içinde htanbul'da vaziyet aşağı yu
karı ıu tekilde idi: pek mahdut ol
makla beraber tanınmış, ve büyük 
sermayeli mağazalar pazarlıksız satış 
usulünü esasen tatbik ediyorlardı. 
Gıindelik ciroları muayyen, mali iti
barları yerinde, şahsi sermayeden 
ziyade anonim ve kollektif sermaye
lere dayanan ve nihayet ecir memur 
teşkilatlariyle idare olunan bu ma
ğaza ve müesseseler (seriütteessür) 
olmadıklarından bu usule kendilik -
]erinden uymuş vaziyette idiler. Di
ğer taraftan gene hiç bir resmi maka
mın emri olmadan bir çok mağaza ve 
dükkanlar kendiliklerinden afijaj u
sulünü kabul etmiş bulunuyorlardı. 
Fakat dikkat edilecek olursa görü -
lürdü ki bu mağaza ve dükkanlar ma
nifatura ve tuhafiye eşyası gibi genig 
mikyasta fabrikasyon malı satan dük
kanlardı. Bunların haricinde olarak 
"objeto d'ast" dediğimiz mataları, el 
işleri, haddızatında ısmarlama üze -
rinde çalıştıkları halde bazan da ha
zır mal satan mobilya mağazaları ve 
konduracılar fiyat afişi usulünü tat
bik etmiyorlar, mağazalarına gelen 
müşterilerine sattıkları eşyanın sanat 
kıymeti, hususi vasıfları ve bu işler 
üzerine inzimam eden ferdi bilgi, fer
di ustalığı izaha çalıştıktan sonra sa
tış yapmağı tercih ediyorlardı. Ne ka
dar gariptir ki pazarlıksız satış kanu
nu hazırlanırken İstanbul'da hemen 
on bet senedenbcri tatbik olunan ve 
bir nevi maktu fiyat aayılabilen taksi 
ücretleri, yavaş yavaş ıarıılmış bil
hassa uzun mesafeler için pazarlık u
ıulil kendiliğinden kaim olmuıtu. Arz. 
ve talebin derecesine göre gece zam
larından da sarfınazar edildiği ekse
riyetle vakidir. Bunun haricinde ola
rak gıda maddeleri satan mağaza ve 
dükklnlardan ıehrin büyük caddele
rinde kain olanlar hiç şüphesiz mil· 
temerkiz bir rekabetin tesiri dolayı
siyle fiyatlarını afişe ediyorlar, ma
halle bakalları mahalle kasapları bu 
usule lUzum görmüyorlardı. 

Pazarlıksız aatıt kanununu meriye
te girmesine tekaddUm eden aylar i
çinde İstanbul'da vaziyet aşağı yuka
rı bu anlattığımız çerçeve dahilinde 
idi. Kanunun meriyete girmesiyle be
raber eşyaların bahalılaştığından şiki 
yetler işitilmeğe başlanıldı. Gazete
ler de bu gikayetlerden bu bahalılık
tan uzun uzadıya bahıettiler. Aile re
islerinden münferit alıcılardan bu 
mevzular üzerinde çok kuvetli ve 
müdellel şikayetler dinlendi. 

Yazan: Aıım SÜREYYA 

mühim alım satım sahalarında me -
seli tasarrufun yatırıldığı borsa kıy
metlerinde olur, tereddüt milphe -
miyet orada görülür, gündelik ve ba
sit mübadele hayatımıza kadar tesir 
etmezdi. 

Pazarlıksız satış kanunu etrafında
ki düşüncelerimizi bu suretle tespit 
ettikten sonra kanunun yeni bir şekil 
almasına müteallik mütalealarımızı 
kısaca arzedelim: kanaatimize göre 
kanun iki kısma ayrılmalıdır. Birinci 
kısmı muayyen sahalarda pazarlığı 
kati surette menetmeli, ikinci kısmı 
da münhasıran afijaj mecburiyetini 
tesbit etmelidir. Bu tasnife göre: 

a) Yalnız muayyen, cirolu muayyen 
sermayeli büyük mağazalar beheme
hal pazarlıksız satı§& mecbur edilme
lidir. Bunnu haricinde olarak pazar
lık serbest bırakılmalı, bilhassa fab
rikasyon eşyaları üzerinde afijaj u
sulü tatbik olunmalıdır. Gıda madde
leri üzerinde afijaj usulü ihtiyaridir. 

b) Kanunun çerçevesine şimdilik 

yeni maddelerin alınmasına lüzum ol
madığı gibi kanununun tatbik mahal
lerini çoğaltmıya da lüzum yoktur. 
Haldkatte tathik olunmayan biı ka
nun müsteh.ikl~r için veni bir zorluk 
kaynağından başka bir şey değıldir. 

Gündelik bir kaç makale sütununa 
sıkıştırmak maksadiyle hülasa ettiği
miz fikir ve mütalealarımızın nihayet 
samimi bir hasbıhal olmaktan başka 
hiç bir iddiaları yoktur. Ticaret ve
kaletinin kıymetli görüşü ile bu saha
da en isabetli yolu bulacağından e
min bulunuyoruz. Herkes bu neticeyi 
tam bir itminanla bekliyor. 

Pazarlıksız ıatıı 

etrafında tetkikler 
latanbul, 17 (Telefonla) - İç ticaret 

umum müdürü B. Cahit Zamangil 

bu sabah lstanbul'da bilhassa pazar-

lıksız satış kanunu üzerinde meşgul 

olacaktır. Öirendiğime göre bu ka-
nunun tatbikatını kolaylqtıraıalr. e· 
re yeni bir kanun projesi hazırlan· 

maktadır. Proje önümüzdeki içtima 

devresinde kamutaya verilmiş olacak

tır. Umum müdürün buradaki tetkik-

teri bu yeni kanun projeıiyle alaka-

lıdır. 

İımlrde turistik yollar1n 
ln11atına baılındı 

İzmir, 17 a.a. - Vilayet turistik yol 

tarının inpıına dün filen başlanmıı
tır. Yapılacak olan ilk yol Bostanlı· 
Karşıyaka - Halkapınar yoludur. Bu 
münasebetle yapılan meraaime riyaset 
eden vali Aykut söylediği bir nutuk-

la turistik yolların memleket için ha

iz olduğu ehemiyete iıaret eylemi1-

tir. 

Üzüm piyaauı 24 ağustosta 
açılacak 

İzmir, 17 a.a. - Borsa idare heyeti 
dün toplanmış üzüm piyasasının 24 a· 
ğustoa perıembe günü açılmasına ka
rar vermiştir. 

r ............................... ~ 
I Günün peıinden _ I 
.................................................. : .. : 

Eser 
Trakya'nın asfaltın iki tarafına 

sıralanmıı, elektrikli, radyolu, bü
tün köylerini, bu memleketin refah 
ve saadeti ile alakalı herhangi bir 
hadiseye ıahit olduğum zaman der· 
hal hatırlarım: Türkiye'de bütün 
çalıtmaların köye yaptıkları hiz
met ölçüsüne göre not aldıklarında 
fÜphe eder misiniz? 

Büyük eser köyden gelecektir. 
Atatürk'ün ıu vecizesi, ömürlerini 
millet iılerine vakfeden yeni nesil
ler için ıaımaz paroladır: Köyden 
deiiıme kökten deiiımedir. 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat U• 

mum müdürü hocam İsmail Hakkı 
Tonguç, türk köyünün bütün da· 
valarını ve dertlerini, bir kitap ha· 
Jine sokarak cümhuriyet çocukları
nın eline vermiıtir. Bizim için bir 
meselenin en güç tarafı, o mesele
nin bütün teferrüatiyle plinlaımıı 
olmaaiyle baılar. Bu kitap, Kema
list köyün kuruluıuna kadar Üze
rinde uğraıacağımız ne kadar mev· 
zu varsa bunların hepsini sıralamıt 
ve onları tasfiye için teıhisler koy· 
muıtur. 

Bizim için iki köy vardır: impa
ratorluk köyü, cümhuriyet köyü ... 
Birincisinin hala içindeyiz. Bütün 
davamız haliı. ikincisini yaratmak· 
tır. Etimesğut bir örnektir, Muratlı 
bir Örnektir, Ödemiş'in bazı köyle
ri bir örnektir. Fakat kırk binin 
yanında henüz aydınlanmamış gök 
yüzünde sayılı yıldız gibi kalıyor. 
Kırk bin türk köyünden Etimesğut 
asfalt ve elektriğini geçirterek ka
ra saban yerine traktörü soktuktan 
sonra, bu memleketin artık davası 
kalmamııtır, diyerek rahat bir uy • 
kuya dalabilirsiniz. O zaman Tür -
kiye kelimenin lam miınaaiyle ku
rulacak, bu topraklar dünya cenne
ti halini alacak, ve dahası var, bü
yük rüyasının hakikat oluıu saade
ti içinde Atatürk'ün ruhu ti.dola· 
caktır. 

Kitapta, bilhassa münevverleri 
alakadar eden bahisler Üzerinde 
durmak lazımdır. Bu memlekette 
bir köylüye göre köy meselesi, bir 
de münevvere göre köy meselesi 
vardır. Türk köyünü kim anlıya· 
caktır? Muharrir, kitabının büyiik 
kısmını alan bu bahsin sonunda ıu 
teıhisi koyuyor: "Bizim köyün ne 
ölCltlfUTIU a: tnJyuK 11.nıın , ar-
tistler değil kahramanlar anhya
caktır ! ,, 

Hakikat de böyle değil midir? 
Türk köyüne bu yurdun kaynağı, 
türk köylüsüne bu milletin maya11 
ve elendiai oldufunu eveli eısiz 
kahraman Atatürk aöylememif 
miydi? 

Tabiat ve tabiat hadiseleri bakı· 
mından köy, ekonomik hayat bakı· 
mından köy; aosyal hayat ve hadi· 
sel er bakımından köy; eğitim ve 
çocuk bakımı ile alakalı iıler ve 
hadiseler bakımından köy; hayat 
telakkileri bakımından köy ..• 

Şehir ile köy arasındaki bütün 
kör düğümlerin çözüldüğünü hisse
diyor gibiyiz. Buna hiç ıaımıyalım: 
bu m~mlekette tam ve hakiki eser 
köyün hizmetinde olan eserdir. 

KUTAY 

İzmire ziyaretçi akım 
baıladı 

İzmir, 17 a.a. - Fuarın açılma gü
nünün yaklaşması dolayısiyle İzmir'e 
ziyaretçilerin akını başlamıştır. Ge • 
len trenler ve vagonlar tamamiyle do
ludur. 

Kömür istihsôl 
rekoru kır1ldı 

Bu ylltn ilk beş ayında 

istihsal olunan kömür 

1.169.918 ton! 
Maden tetkik ve arama idaresinin 

1939 yılının ilk aylarına ait maden is
tihsalatımız etrafında verdiği rakam
lara göre, bu senenin ilk beş ayı için
de Zonguldak havzasında tuvenan kö
mür istihsali havzada kömür ıstihsal 
rekor senesi olan 1938 yılının aynı ay
larında 1.022.343 ton olan istihsalita 
nazaran 147.575 ton fazluiyle 1169918 
tona varmıştır. 

Maden tetkik ve arama idaresi bu 
rakamları verirken, memleket için ya
pılan kömür imraratının da seneden 
seneye daimi bir şekilde artmakta ol
duğunu kaydetmekte ve 1936 da 
967.781 ton olan memleket dahili kö
mür istihiakinin iki sene içinde yüz
de 29,1 nispetinde bir artış ile 1249246 
tona vardığını bildirmektedir. 

1939 yılının ilk beş ayına t: ' ~ mem
leket dahili kömür istihlakiııi 1938 
yılının aynı aylarındaki istihtake na
zaran yüzde 31.94 bir artışla 507.796 
tondan 669.993 tona çıkmıştır. 

Dünya krom istihsalatında ön mev
kide gelen Türkiye krom istihsaliitı
na gelince, 1937 de 192.508 ton olan 
istihsal, 1938 de 208.405 tona çıkmış 
bulunuyordu. 

1939 un ilk beş ayı istihsalitı ise 
1938 in aynı aylarındaki 80.111 ton ih
racata mukabil yüzde 25,54 bir artışla 
100.572 tona varmıştır. (a.a.) 

Havayollar1mız için yeniden 
S tayyare ahmyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Hava -
yolları Umum Müdürü B. Ferruh bu
gün buraya gelerek bazı tetkiklerde 
bulunmıya başlamıştır. Öğrendiğime 
göre idare yeniden beş büyük tayya
re daha satın almağa karar vermiştir. 

. 
Giresunda 

kooperatifi 

fındık 

yı~hk 

toplantısıni yapti 
Giresun, 17 a.a. - Fındık tarım s..a

tış kooperatifleri birliğinin genel ku
rul toplantısı yüz elliden fazla mü
messilin iştirakiyle dün yapılmıştır. 

Toplantıda Ticaret Vekaletini vali 
Feyyaz Bosut temıil ettiği gibi ayrı
ca Vekaletin bir müfettişi de hazır 

bulunuyordu. 
Birlik idare meclisi reisi celseyi aç

tıktan sonra ebedi Şef Atatürk'ün a
ziz hatırası, ayağa kalkılarak ve bir 
dakika sükut edilmek suretiyle tazim 
ve tebcil edilmi~, müteakiben kongre 
reis ve katipleri seçilerek ruznameye 
geçilmiştir. 

Evelii idare meclisi ve kontrol he
yeti raporları ile bilançolar okunarak 
kabul ve Ünye, Fatsa, Tirebolu, Göre
le, Cice ve Beşikdüzün'de yeniden teş 
kil edilen satış kooperatiflerinin bir
liğe iltihakları tasvip edilmiştir. Bir
liğin işleri, müstahsile bol kredi ve
rilmesi, kadro ve masraflar hakkında 
mümessillerin sordukları suaBere u
mum müdür tarafından izahat veril · 
dikten sonra idare meclisine dört asıl 
ve iki yedek aza ile iki murakibin se
çilmeleri yapılmıştır. Kongre mesai
sine nihayet verirken mümessillerinin 
minnet ve tükran hislerinin büyükle
rimize bildirilmesi karar altına alın
mıştır. 

~3 - s - ı:;:;n 

Orta tedrisat muallimliği 
imtihanında kazananlar 
Haziran içinde Gazi Terbiye Enstitüsünde ilk mektep muallim

leri arasında yapılan orta mektep muallimliği B. kursu imtihanın· 
da muvaffak ola·nlar belli olmuttur. İmtihanda muvaffak olanlar
dan A ehliyetnamesi almak istiyenlerin İmtihanları 21 eylül per
şembe günü, asli talebe olarak enstitüye girmek istiyenlerin imti
hanları da 25 eylül pazartesi günü yapılacaktır. 

Maarif Vekaleti Gazi Terbiye ens
titüsündeki B kursunu kaldırmıştır. 

Buna mukabil Enstitüye asli t'aleöe 
olarak girecekler için ayrıca bir de 
sözlü imtihan usulü ihdas olunmuş -
tur. B kursundan mezun olan ilk mek 
tep muallimlerimizin isimlerini, im -
tihana girdikleri yerle beraber yazı -
yoruz: 

imtihanda muvallak olan 
türkçe muallimleri 

Seyhandan Gülsüm Turman, Mu
azzez Oral, Ülviye Durukal, İçelden 
Nezihe Siren, Kemal Ozan, Edirne -
den Rina Uruç, Lutfi Aykanat, Ha -
san Akgün, Muhittin Şanyer, Ham -
di Sayın, Gümüşhane'den Halit Ya -
lazorgun, Yusuf Tunçer, Zihni Kar -
san, Cemal Oğuz Öcal, Faruk Savcı, 
Mehmet Atay, Çoruhtan İlhan Çilin
gir, Kars'tan Reşat Doğutürk, Kırk -
lareli'den Sabri Kingir, Mehmet 
Berk, Cemil Menekşe, Kastamoni -
den Sıdıka Ünver, Şaziye Ergin ve 
Emin Ergin, Giresundan Emin Arı · 
kan, İzmirden Tuğrul Deliorman, Ay 
dından Göksel. Ferit Tunçer, Bolu -
dan Azmi Devrim, Balıkesird'en Cev· 
det Demiray, Halil Bedi Fırat, Zeki 
Tunaboylu, Hayriye Üstünel, Van -
dan Sırrı Akatay, Çanakkaleden Mü· 
rüvet Bayar, Şaziye Engin, Zeki Sö
zer, Kayseriden Nermin Erdemir, An 
tepten Bedriye Üstün, Muğladan Kad 
ri Akalın , Bilecikten Hüsamettin E
ge, Urfadan Hasan Kamil Başak, Ma
nisadan Mehmet Ali Eren, Çankırı -
dan Saim Kültüreli ve Salih Akay, 
Bursadan Hayriye Tardu, Emin Sa -
randöl, İstanbul'dan Nimet Göktaş, 
Selma Çelim, Leman Göksel, Niğde • 
den Salahattin Baysal, Recai Varol, 
Ankaradan Memduha Yilcel, Tahıin 
Gülöksüz, Sıdıka Akdoğan, Nebahat 
Oskay, İspartadan Mebrure Ege, Af· 
yondan Ali Canip Aktuğ, Antalya'dan 
Kemal Özkaynak. 

imtihanda muvallak olan 

Parlas, Veli Ertan, Nuriye Özişin, 
Ayşe Atalay, Kazım Özer, Medahat 
Suna, Kemal Erden, Sabahat Ceyhun, 
Aydın'dan Niyazi Aytaç, Bolu'dan 
Fazile Erdem, Eskişehir'den Muzaf
fer Pilevne, İzzettin Kaytmoz, Ah -
met Bingöl, Bedri Ertan, Yahya Öz • 
gen. 

imtihanda muvallak olan 
matematik muallimleri 

Ankara'dan Recep Ferdi Soyak, 
Konya'dan Mehmet Akın, Manisa'dan 
İsmail Hakkı Özberk, Samsun'dan 
Hayri Şarman, Nazım Eşin, Urfa'dan 
Hasan Kamil Başak, Kayseri'den Ham 
di Erer, A'fyon'dan Nazif Bahçeci, 
İhsan Akdemir, Niğde'den Arif Tar
gan, Sivastan Mesrure Yener, Maraş
tan Saim Emir Mahmut, Kütahya'dan 
Hilmi Erkol, Çorum'dan Enis Ersoy, 
Mehmet Ülkü, Kars'tan Yahya Onay, 
Kırklareliden Haydar Tibet, Malat -
ya'dan Hayrettin Günay, Osman U • 
lusoy, Aydın'dan Hasan Çetintürk, 
Necmettin Bilgi, Ekrem Dora, Yoz -
gat'tan Akif İlpars, lzmir'den Fuat 
Gözüm, Tokattan Şakir Gürpınar. 

imtihanda muvaffak olan 
fizik • kimya muallimleri 

Edirne'den Ali Altan, Tekirdağın
dan Sabri Öner, Burdur'dan Hüseyin 
Öncel, Seyhand'an Ziyaver Itıksal, 
Saim Alkan, Nedime Erkol, İzmir -
den Şeref Özer, İsmet Öztüzün, Ay -
dın'dan Hüsnü Karakurum, Kocaeli -
den Ziyaettin Etikan, Kayseri'den 
Gıyas Tokbay, Manisa'dan Yahya 
Kaynak. 

Yaban<ı paralar1n 

vasati kıymetleri 
Gümrüklerimize gelen yabancı mal 

tarın ecnebi parası, üzerine tanzim e-
• •-~-~-1.---11!_,_. .... _,. " ... .. 

1 rilmesinde nazarı dikkate alınacak o-
İstanbul 'dan Fazilet Orhon, zzet· lan vasati fiyatlar tesbit edilmiştir. 

tin Bora, Sadiye Salgarkan, Huriye Bu vasati fiyatlar, eylül 1939 ayı i · 
Bozbay, Sevim Başak, Memnune Öz - çinde gilmrük veaair resimlerin tah
kal, Sıtkı Dinç, Nazmi Türel, İlyas silinde esas olarak alınacaktır. Ecne
Akman, Bursa'dan Nurettin Bozkurt, bi paralarının tesbit olunan vasati fi. 
Saime Tarman, Çorum'dan Bekir Bö· yatlarını yazıyoruz : 

E Bir ingiliz lirası (593) kuruı, Yüz 
lükbaşı, Kadir Çoşgun, Tokat'tan • dolar (126.62,25) kuruş, yüz fransız 
min Tugar, Niğdeden Ali Bingöl, Ne- frangı (3335,50) kuruı. yilz liret (666) 
cip Aşkm, Elazığdan Ziya İlter, Kay- kuruş, yilz İsviçre frangı (2855.50) ku 
seriden Necmettin Atalay, Oguz Ka • 

d ruş, yüz florin · (6750) kuruı, yüz 
ramuk, Sabri Ozanoğlu, Manisa' ~ rayşmark (5081) kuruş, yüz belga 
Necati Uğra,, Diyarbakır'dan Fehmı (2151,50) kuruş, yüz drahmi (108,25) 
Yalın, Denizli'den Osman Selçuk, Ça- kuruı. yüz leva (156) kuruş, yliz çe -
nakkale'den Ayşe Özver, Mustafa kslovak kronu (433.25) kuruı, yüz 
Gök, Amasya'dan Hamit Atacan, An- pezeta (1403) kuruı. yüz zloti (2384) 
kara'dan Emirhaneli Pınar, Afyon • kuruı, yüz pengü (2472) kuruı, yüz 
dan İbrahim Tilrker, Lfitfi Balkan, ley (90,50) kurut. yüz dinar (289.25) 
Zonguldak'tan Fehim Raş~ent, Salih kuruş, yüz yen (3460,75) kuruş, yüz 
Kansaran, Kütahyadan Beh~~e Savc~, Danimarka kronu (2647,25) kuruş, 
Maraş'tan Ali Özanşar, İçelı den Refı- yüz Norveç kronu (2979,50) kuruş, 
ka Ö.ı:inal Naşit Sumer, Seyhan'd~~ yüz Finlandiya markı (257,25) kuruş, 
Nuh Çam~rdan, Tekirdağın'dan Mu- yüz Estoiıya markı (3250) kuruş, yüz 
henna Ünsal, Salibe Aybarhı, Kars- rupi (4419) kuruş. 
tan Şevket Özay, Muştan İlhami İz - -------------
giey, Gümüşhane'den Sey~i Köktürk, 
Makbule Aktan, Salahattın . Tunçer, 
Reşat Önal, Giresun'dan Ahmet Du
rukan, Ordudan Muhsin Kortay, Meh 
met Işık, Enver Parlar, Kastamonu • 
dan Hatice Özge, Halil Ertan, Mus -
tafa Sungurtekin, İzmir'den Kazım 

Şimdiye kadar ihtiyari yapılan afi
jıJ uıulü bu defa mecburi olunca aca· 
ha aaki .tıir tesir mi yapmııtı? Bu ka
dar kuvetle inandığımız serbest reka
bet neden en normal fiyatı meydana 
getirmedi? Bu .şikiyetler üzerine ya· 
pılan tetkikler: ıu neticesi verdi. Ba
zı mağaza ve dükkanlar muayyen eş
ya kalemleri üzerinde muhakkak fi • 
yatlarını yUkıeltmitlerdi. Bu cihet 
bilhassa evelce fiyat teşhir etmiyen 
küçük tuhafiye mağazalarında, kadın 
eşyaları aatan dükkanlarda olmuştur. 
Bu yükıelmeden çıkardığımız mana 
gudur ki bu mağaza ve dükkanlar ka
nunun neşrinden evel gene serbest 
rekabet dolayısiyle kendi aralarında 
adeta gizli bir fiyat mücadelesine gi
rişmişler ve fiyatlarını biribirinden 
gizli olarak kırmışlardı. Fiyatların a
f işe edilmesi mecburiyeti hasıl olun
ca hiç bir mağaza ve diıkkan sahibi 
bu asgari fiyatını teşhir etmek iste
memiş ve vaziyetin alecağı şekli bek
liyerek yüksek bir fiyat koymuştur. 
Maamafih biz bu fiyat yükselmenin 
mahdut bir zaman için devam etmiş 
olabileceğini ve serbest rekabet saye
sinde hu bakımdan fiyatların mevcut 
iktısadi ıartlara göre en norm~l şek· 
le inmiş olacağını kabul edı!or~z. 
Bunun haricinde olarak muhtelıf cıns 
manifatura eşyalarında görülen fiyat 
yü!cıekliği takas priminin yüksekli -
ğinden ileri gelmiştir. Ve pazarlıksız 
satış kanuniyle hiç bir ata.kası yok· 
tur. 
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Şehrimizde hava 

bulutlu geçti · 

Geniş manasiyle alındığı takdirde 
(Pazar) maşeri hayatımızın tam ve en 
sadı:c bir makesidir. Cemiyetin zevk 
ve adetleri, refah seviyesi, fert ve 
zümreler arasındaki gelir farkları, 
(pazar)da en doğru ifadelerini bulur, 
bir çok iktisadi ve içtimai sebepler 
dolayısiyle ferdi hayatımızda, aile 
hayatımızda göze çarpan istikrarsız
lıklar, gelir değişiklikleri yeni, ihti
yaçların tatmini zarureti, muhtelif 
ejyaya, muhtelif takdir ölçüleri kul- , 
]anmamıza sebep oluyor. Ve bu hal 
(pazar)ımızda bir mübhemiyet, tered· 
düt, bir istikrarsızlık havası yaratı

yor. Gelirleri ve hayat seyirleri ta
karrur etmit. muayyen bir tasarrufa 
sahip, aile hayatında tam bir istikra
ra malik bir cemiyet halinde olabil
.... yr'ik. hu arizl iıtikrarıızlıklar. daha 

Maskeler 
Trakya'daki bl1yük manevralara 

iştirak eden hava Jcuvetlerimizin 
lstanbul üzerine yapacağı tecrübe 
baskını dolayısiyle gazete/erde bir 
çok maskeli resimler giirüyoruz. 

Nevyork cihan sergisi açılırken 
bunun temeline, asırlarca sonraki 
nesillere bugünü anlatsın diye bir 
torpil gömülmüı olduğunu hatır
larsınız. 

Oraya gömUlen torpil gibi bom
ba, zehirli gaz ve maske de asrımı
zın sembolleri arasında sayılmağa 

değer. 

Maskenin de çeıitleri var: 
Karnavallarda ve balolarda kul

lanılan maske, nihayet bir eğlence 
vasıtasıdır. 

Tayyauye ve zehirli gaza kaqı 
kullanılan maskede ise zehir ve ö
lüme karıı hayatın ve hayatiyetin 
korunması gibi haklı bir vazife var
dır. 

Gözle görülen ve resmi çekile
bilen bu maskelere hiç bir diyece
ğimiz yok. 

Maskelerin asıl korkuncu ve 
müthifi gözle görülmiyen, resmi 
çekilemiyen minevl maskelerdir 

1ci - sözüm yurdumuzdan dışarı
bu çeıit maskeleri zamanımızda 

kullananlar az değildir. Onları za
man zaman hak, vazife, fazilet, in
saniyet boyalarına boyanmıı görü
yoruz. 

Biz ise maskeyi ancak, öteki 
türlü maskeleri kullananların sal
dırganlığına karfı kullanmak için 
sandığın bir köşesinde bulunduru
ruz. T. 1. 

Katmerli :zevki 

1939 yılmı, her halde, iç.ki 
meraklıları, zevk ve safa tarihi
nin sayılı bir senesi olarak hatl1'
lıyacaklardır. 

Şair Nedim, 

Gül mevsiminde tovbei meyden 
benim gibi 

ZaMım budur ki sen de peıimanıın 
~Y .cri5n;;J 

demitti. 1939 yılının gül mev
siminde ve onu takip eden bir i· 
ki ay içinde ise Türkiye'de içki 
meraklılarının hem midelerini, 
hem de keselerini koruyacak iki 
karar verildi : 

Rakınm derecesini kırka, bira 
tiıesının fiyatını on altı kuruıa 
indiren kararlardan bahsetmek 
istiyoruz. 

Hem mideyi, hem de keseyi 
düıünen zevk için katmerli zevk 
desek yerinde olmaz mı? 

Hıraızın namu.Iu•u 

Fransa'nın Luvr müzesinde 
meıhur sanatkar W atteau'nun 
"Lakayt,, ismindeki tablosu ge
çenlerde esrarengiz bir tekilde 
çalmmııtı. Luvr'daki tabloların 
muhafazası için çok sıkı tedbir
ler alındığı halde bu tablonun 
böyle kalabalık icinde a,ırılması-

na herkes §afıp kalmıştı. Bütün 
fransız zabıtası harekete geldi. 
Bütün dünya zabıtasına malumat 
verildi. Fakat tablo bir türlü bu
lunamadı. 

Nihayet Bogoslavski isminde 
genç bir ressam, evelki gün e
linde "Likayt" olduiu halde la
kayt bir halde fransız adliyesine 
geldi ve hırsızın kendisi olduiu
nu söyliyerek teslim oldu. Bu res
sam hırsızlığının sebebini ıu te
kilde izah ediyor: 

- Bu tablo Üstadın en güzel e
serlerinden biridir. Fakat maale
sef timdiye kadar birçok ressam• 
lar bunun Üzerinde ıurasını bu· 
rasını düzelteceğiz diye birçok 
rötuılar yapmıtlardır. Ben buna 
kail olamadım. Tabloyu üstadm 
yaptığı şekle irca etmek için al-
dım götürdüm. Şimdi de ıetiriyo· 
rum. 

Bogoslavski'nin bu iddiası 
doiru mudur değil midir bilmi
yoruz. Fakat bu sanatkar tıpkı 
meıhur olmak için Zemzem kuyu
sunu berbat eden adama benzi· 
yor. Ama ondan bir farkı var: 
çünkü Boıoslavaki timdi o kadar 
ıöhret sahibi olmuıtur ve bu sa
yede o kadar servet temin edecek 

Dün tehrimizde hava öğleye kadar 
az, sonraları çok bulutlu geçmiş, rüz
gar timali garbiden saniyede en çok 
5 metre kadar hızla esmit§ir. Günün 
en yüksek sıcaklığı 33 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurtta Trakya, Koce
lei mıntakalarında hava çok bulutlu, 
Ege'nin cenup taraflarında açık, di • 
ğer yerlerde umumiyetle bulutlu geç
miştir. 24 saat içindeki mevzii yağış -
!arın kare metreye bıraktıkları su mik 
tarları Bucak'ta 36, Rize'de 20, Ma -
navgat'ta 11, Mersin'de 5, Döryol ve 
lsparta'da 1 rer kilogramdır. Rilzgar· 
lar Trakya ve Ege mıntakalarında şi
milden, diğer mıntakalarda ekseriyet 
le garp istikametinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmiştir. Yurt 
ta en yüksek sıcaklıklar Balıkesir'de 
30, Eskişehir'de 31, Antalya'da 32. A· 
dana'da 33, Akhisar'da 34, Nazilli'de 
35, Diyarbakır'da 37 derecedir. 

ki eter Lakayt tablosunu satmıt 
olsaydı, belki bu kadar para Jla
aznamazdı. 

Hınıam namuslusu buna der· 
ler 1 
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Föster'in ileri 
Sürdüğü 4 nokta 

1 1 'aris - soir'dan 1 

1) anzig'de Förster pa
zar yerinde davet

liler huzurunda resmi bir 
lisanla konuştu. Förster 
Polonya'ya karşı cevapla
rını dört noktada topla
maktadır: 

1 - "Polonya Danzig'e 
karşı harbetmek istiyor!" 
diyor. 

Halbuki Polonya statü
konun devamını istiyor. 
Statüko harp değildir. 

2 - "Danzig ahalisi a
s~~ını bozmamalıdır." di
yor. 

Ata, o halde kimse onun 
asabını bozmamalıdır. 

3 - "Danzig her türlü 
taarruza karşı hazırdır." 
diyor. 

Danzig eğer paktlarına 

s:ıdık kalırsa, taarruzdan 
korkmamalıdır. 

4 - "Danzig'in arkasın
da büyük Almanya vardır" 
diyor. 

Polonya'nın arkasında 

da Avrupa'da her türlü 
şiddet hareketini menet -
meğe azmetmİ§ İngiltere, 
Fransa ve onların mütte -
fikleri vardır. 

Her kese verir telkini 

Bütün bu delilleri ka

ti olmadığından 
Förster nihayet diyor ki: 
"Milletlerin kendi mukad
deratlarını kendileri tayin 
etmeleri prensipine daya -
narak, danzigliler, Alman
ya'ya iltihak etmek isti -
yorlar." 

Fakat 15 marttan beri 
Avrupa'da bir tek devlet 
vardır ki bu hakkı iddia e
demez. Bu devlet, o gün 
Bohemya'yı işgal eden 
devlettir. 

Hitler tehlikeleri 

hesap ediyor 

Nihayet Förster'in 

nutku her şeyi ol
duğu şekilde bırakmakta -
dır. Diyor ki: - Bizim 
Hitler'in istenilen zaman
da en doğruyu yapacağına 
kamil kanaatimiz vardır." 
Yalnız bu "istenilen" za -
manın ne zaman olduğunu 
söylemiyor. Şüphesiz . b~
nu mösyö Hitler de bılmı-
yor. 

Tereddüt ediyor. Sinir 
harbına gelince, evet bunu 
yaptı. 

Sadece harbe gelince, 
Londra'nın ve Paris'in si
lahlanması karşısında o -
nun bütün tehlikelerini 
tartıyor. 

ltalya ve Danıig 
re imdi iki adam daha 

Salzburg'da bu teh
li'-,.leri tartmaktadır: mös-

Förster 

yö fon Ribbentrop ve kont 
Ciyano. 

Öyle geliyor ki, çıkarı • 
lan tebliğlere rağmen du
çeyi, büyük manevralardan 
sonra yapılan geçit resmi
ne iştirakten meneden şey 
Danzig vaziyetidir. O Ro
ma'da vaziyeti dinlemek i
çin kalmıştır. 

Giornale d'İtaliya vası • 
tasiyle "İtalya Danzig için 
harbedecek !" demiştir. Fa
kat bizzat kendi son defa 
"Avrupa'da bugün hiç bir 
mesele harbe değmez I" di
ye ilan etmiştir. 

(orap söküğü 
Sade Danzig bütün Av

rupa'nın can alacak nokta
sı değildir. Führer Maca
ristan üzerine ağır bası -
yor ve Macaristan da ta
mamiyle inkiyat etmiş de
ğildir. 

Naip Horty, Hitler'i ka
bulden imtina etmiştir. 
Çünkü Hitler 10.000 alman 
polisinin refaktinde gel -
mek istemiştir. Horty dok
tor Lajos'un "Almanya 
harbı kazanamaz" isminde· 
ki kitabının neşrini menet
memiştir. Ve bu kitap, ka
palı zarf içinde bir çok ma
car memurlarına gönderil
miştir. 

Eskiden Polonya'nın 
dostu olduğu kadar Maca
dstan'ın hamisi olan İtal
ya, Führer'e ho§ görün • 
mek için biribiri arkasın
dan bütün rabıtalarını bo
zacak mı? 

İği al ı eıebbüsleri 
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Kızıl ordunun kuveti 
Taymis'in M oskovı muhabiri bildiriyor• 
Mareşal Voroşilol'un kumandası altrndı 

0

bulunan rus Ju
zrl ordusu. müthiş bir lcıivet teşkil etmektedir. Sulh zama
nında 2 . mılyo!'~ bulan bu ordu 100 piyade tümeninden mü
rekkeptır ve ıçınde JO sıivari tümeni de vardır. Yollarr ve 
demıryollarr pek fazla tekemmül etmemiş olan bilhassa 
A~ya'dalr.i sımr!a.rr çollerde, steplerde ve dallard~ bulunan 
bı~ m~mleket ıçın bu süvari kuvetinin pek büyuk bir ebe
mıyetı vardu. 

Selerber/iğinı tamamlayınca Rusya 4 milyon askeri si
lah altrna çatırabilir. Mecburi askerlik hizmeti iki sene 
surduğu için bu memleketin 12 milyon Jr.işililr. bir ihtiyat 
ltuveti de vardrr. ~u halde her hangi bir harpte Rusya için 
asker eksikliği bahsemevzu olamaz. 

Eksperlerin en son tetkikleri göstermiştir ki kızıl ordu 
silah ve teçhizat bakımrndan da gayet mükemmeldir. Asker
ler, ayrrca hem iyi talim görmüş, hem de cesur kimseler
dir. 

Son zamanlarda yapılan bir takım tasfiyeler, ordu men
suplarrnın memlekete sadakat ve merbutiyetini arttırmıştır. 

25 sene öncesine nispetle memleketin askeri kuveti ziya
desiyle artmıştır. Artık askerler, okuyup yazmadan da mah
rum değillerdir. Sovyet Rusya'nrn bir çok yerlerinde ~çıl: 
mış olan fabrikalar harp malzemesı yapmaktadrr. Bugunk.u 
Rusya, çarlık rusyasınrn gırbrndaki mıitteliklerinden satrn 
almak mecburiyetinde bulunduğu bir çok silah ve malzeme -
/eri kendı memleketinde yapabilmek Jcudr•tini ibraz etmiş
tir. Bundan başka harp ihtiyaçlarrnın başlıcası olan petrol 
de Rusya'da mebzulen mevcut.tur. Meşhur Baku petrol ku
yularrndan başka Volga ıle Ural arasında zengin kuyular 
vardır ki ıünde 6.000 ton istihsal ederler. Bundan başka 
lran ve Irak gibi petrolce zengin iki komşularr da vardır. 

Hudutlarda beton istihkimlar vür.uda getirilmesi de ih
mal edilmemiştir. 
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Avrupa dahili bir 
harp geçiriyor ! 

l
-Yazan : 

Pierre Dominiqu_e_I 
sviçreliler, Umumi ta o zamandan başlar. Bu 

~ harpte, fransızların yeni liman bugün Danzig'e 
Akdeniz üzerinde bulunan rakip olmuştur. 

Ne de olsa Dam.iıfin şi
Set limanını erzak ve mü-
himmat idhal etmek için kayet etmekte hakkı yok-
kullandılar. Fakat hiç bir tur. 34 milyonluk bir küt
.zaman bu limanı İsviçre'ye leye bu iki liman çok de
ilhak etmeğe kalkmadılar. ğildir. Danzigliler bunu 
İsviçre, bu şehiri kullanır- niçin anlamak istemiyor • 

lar? DanzigJilere bu hakiken, hem kendisinin, hem 
do •edilerin i•t.\f~o- ct.nı- kati anlatması iç;in Berlin 

niÇin zorlanmıyor? Burası 
sini düşündü. 

Fakat dil, kültür ve zevk ~i~ 1~:: :t.=~z f~~~t bir 
itibariyle alman şehri olan 
Danzig, nasıl oluyor da D anzig için söyledik-
Lehistan'ın servetini çek- lerim, Baltık deni-
tiği, onun iki limanından zi üzerinde Litvanya'nın 
ve akciğerinden birisi ol- tabii limanı olan Memel i-

Alman i§çileri, alman na- duğu halde Lehiatan'ın çin de varitdir. Bu liman 
zırları ve generalleri tara- bir limanı olarak kabul e- sönmek mi istiyor? Lit· 
fından mütemadiyen gök- dilmiyor? Danzig §ehri vanyalılar Melmel'den bir 
lere çıkarılmakta ve met • bunu iyi bilmelidir. kere istihza ve yuha ile 
hedilmektedir. Mareşal Halbuki, Danzig bütün kovulduktan sonra istih
Göring'in harp sanayii fab- gün Lehistan aleyhdarlığı sallerini getirip de tekrar 
rikalarında yaptığı turne - yapıyor. Sebep de mahim: bu şehirde satabilecek mi? 
den sonra general fon Danzig şehri Baltık üze - Bunun için Memel'in biraz 
Brauchitsch Düsseldorf'da rinde Lehistan'ın bir tek şimaline litvanyalılar da 
"Almanya kuvetinin de- şehri iken !ehliler biraz ö- yeni bir liman kurac.ıklar-
mircilerine Hitler'in sela- tede Gdynia limanını te - dır. Anvers ve Roterrlam 
mını söyledi. Fakat amele- sis ettiler. Bu aleyhdarlık limanları hem Fransa'ya, 
}ere selam ve kelamdan da- hem Almanya'ya karşı düj-
ha iyi şeyler ikram edil • man muamelesi yaptıkları 

1 · yeteri onlardan bekleneni mektedir. Maden ame esı- için, bugün bu limanların 
nin askeri hizmetlerden verecek gibi değildir. On- Holanda ve Belçika'daki 
muaf tutulması düşünül - lara vadedilen bu kadar hinterlandları çok azalmış-
mektedir. fayda, onların iyi niyetle - tır. 

Öyle anlaşılıyor ki işçi- rinden ve gayretlerinden Ben öyle anlıyorum ki, 
terin kafası ve haleti ruhi- §Üphe edilmeğe kafidir. nasyonalist siyaset Dan -

zig'e ve Memel'e zorla ka
bul ettirilmiştir. Bu şid -
detli ve ezici siyasetin ma
nası şudur: Almanya ko -
ridorla beraber Gdynia li
manını da ilhak edecektir; 
maksadı da Lehistan'a ve 
Litvanya'ya alman liman -
!arından başka ticaret yap
tı rtmamaktır: - Ya bize 
ticaret eşyası verirsiniz, 
yahut ölürsünüz! .... 

Bu usul ~ir faraziye
dir; on sekizinci a

sırda ingilizlerin ve is -
panyolların tatbik ettikleri 
bir usuldür. O zaman zen
gin kalabalık ve oldukça 
medenileşmiş müstemleke
lere ingilizler ve ispan -
yollar metropolden başka 
bir yerle ticaret yapmağa 
müsaade etmezlerdi. Fakat 
bu usul, Yeni - İngiltere'
nin ziyaı ve ispanyol impa
ratorluğunun harabisiyle 
beraber nihayete ermiştir. 

İtalya, bir zaman için 
Triyeste'de, Almanya'nın 
Danzig ve Memel'de tatbik 
etmek istediği siyaseti ta
kip etti. Triyeste'yi bir İ
talyan şehri, fakat ayni za
manda Avusturya'nın ve 
Macaristan'ın bir limanı 

haline koymak istedi. Vak
taki Almanyı Avusturya'
yı işgal etti, İtalya artık 
Triyeste'yi Almanya'ya li
man olarak kullansın diye 
bırakmadı. Triyeste tabii 
bir. alman limanıdır. Fakat 
almanlar burasını liman o
larak kullanacakları yerde, 
tam sulh ve sükün içinde 
bir gün bir alman şehri ha
line getiriverirler, diye 1-
talya korktu. 

Yoksa almanlar da, Le -
histan'ın Danzig'i öyle ya
pacaklarından mı korku -
yorlar? Fakat Lehistan'ın 
iktisadi vaziyeti Almanya
yı korkutacak derecede de
ğildir. Olsa bile, lehJilerin 
Gd_ynia limanları var 

H ülasa, Almanya Le- .. 

histan'a hiç zarar 
vermeden, Danzig'i bir leh 
limanı yapmaktansa onu 
söndürmeyi tercih edecek
tir. Keza İtalya da, Tri -
yeste'yi bir alman limanı 
yapmaktansa, onun ticari 
ve iktisadi hayatını sön -
dürmeyi tercih etti. Ve 
bunda Almanya'yı sıkıntı
ya sokup sokmadığını dü
şünmedi bile. Almanya, 
Baltık deniziyle alakası -
nın kesildiğini görünce 
kendisine lazım olan li -
manları aşağı Tuna'da ara
mak mecburiyetinde kal • 
dı. 

••• 
Avrupalılar, Triyeste'de 

olmasını istedikleri şeyin 
Danzig'de olmasını istemi
yorlar. Bu delilik değil de 
nedir? Sonra, Selanik ti -
manının vaziyetini herkes 
biliyor. Herkes biliyor ki 

Selanik, Yugoslavya için 
hakiki bir mahreçtir. Hal
buki Yugoslavya, SeJanik
te modern büyük bir liman 
yaratmak istemiyor. 

Sonra bir mesele daha 
var. Tuna ile Ren nehri 
Karadeniz'i şimal denizine 
bağlıyacak bir kanalla 
birleşmiş vaziyettedir. Bu 
su yolu Almanya'nın mı -
dır? Değildir. Evet bir 
parça Almanyan'ın, fakat 
bir parça da Romanya, 
Bulgaristan, Yugoslavya, 
Macaristan, Fransa, İsviç
re ve Holanda'nındır. Hat
ta madam ki Ren nehri 
Möz ve Esko nehirleriyle 
birleşmiştir, Tuna - Ren 
su yolu biraz da Belçika
nındır. Hatta bu kanal bir 
parça da türk ve rusun -
dur: Karadeniz'e döküldü
gune göre... İngilizlerin 
de bu yolla alakaları var
dır, yani bu kanalın her i
ki ucunda İngilizler tica -
ret yapıyorlar. Halbuki 
Almanya ne istiyor biliyor 
musunz? Tuna'yı, daha iyi 
söyliyelim, Tuna - Ren ka
nalını bir alman nehri yap
mak istiyor! Köle olmak 
istemiyen on milletin elin
den bu uzun kanalı nasıl 
koparıp alabilir? 

A
vrupalılar, bir nevi 

aşırı milliyetcilik 
hastalığına tutulmuş, nere
de ise ölüyorlar. 

İnsaniyet hissine ya -
kın olan Avrupa yarım a
dası hissinden uzaklaşı -
yorlar. Düşünmüyorlar ki 
milli bir liman ecnebi ti
careti ile daha çok zengin
leşir. Halbuki yabancı bir 
liman milli ticaretle daha 
az refah bulur. Avrupalı
lar orta çağda milletler a
rasında daha iyi ticaret ya
pıldığını, pazarların ser • 
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RADYO DİFÜZYON 
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Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 
-ANKARA-

CUMA: 18.8.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber
leri. 

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

19.00 Program. 
19.05 Müzik (dans müziği -

Pl.). 
19.30 Türk müziği (fasıl he -

yeti). 
20.15 Konuşma (haftalık spor 

servisi). 
20.30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.50 Türk müziği ı - Latif a
ğa - hicaz şarkı - Niçin şep
ta seher boo zarı zarım. 2 -
Bedriye Hoşgör - hicaz şar
kı - Mümteziç aşkınla. 3 -
Latif ağa - hicazkar şarkı -
Yoktur zeman gel. 4 - Nefi
se hicazkar şarkı - Severim 
her güzeli. 5 - Osman Nihat 
- hicazkar şarkı - Şu zaif 
göysüm içinde. 6 - Osman 
Nihat - Kürdilihicazkar ~ar
kı - Kaç yıl yüreğim. 7 • 
Sal~.hattin Pınar - Kürdili -
ı- • zkar şarkı - Ne gelen var. 
8 - Musa Süreyya - Kürdi
lihicazkar şarkı - Gün doi
mayacak. 9 - ...... - Mu -
hayyer şarkı - Niçin mahzun 
bakarsın öyle. 10 - Bedriye 
Hoşgör - Muhayyer şarkı -
Bahara bak. 

21.30 Konuşma. 
21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Müzik (riyaseti cümhur 

bandosu - şef: İhsan K ün -
çer) 1 - Meyerbeer - Marş. 
2 - A. Thomas - Hamlet o-

Bellini - Norma oper 
uvertıirü. 4 - Oskar. S 
- Vals riıyası (fantezi 
Gounod - Faust oper; 
baleti. 

22.40 Müzik (opera arya 
Pr.). 

23.00 Son ajans haberleı 
raat, esham, tahvilat, k 
yo - nukut borsası (fi 

23.20 Müzik (cazbant -
23.55 - 24 Yarınk i progra 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERET 
12 Hamburg - 14.10 
gart - 20.5 Bükreı -
Berlln - 21 Ştutgaı 
21.20 Rennes - 22.15 
holm. 

ORKESTRA KONSER 
VE SENFONİK l 
SERLER: 20 London · 
yonal - 20.35 Bresi 
20.40 Münih - 21 F 
furt, Viyana, Prag, Va 
- 22.30 Brno - 23 ı:: 
landzender. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 
burg - 17.30 Prag -
Doyçlandzender. 

SOLO KONSERLERİ: 
Frankfurt - 15.15 D 
landzender - 15.30 V 
- 17.25 Hamburg · 
Breslav - 18.35 KöJ 
berg - 19.30 DroytY 
22.20 Bohemya, Doyç] 
zender. 

NEFESL İSAZLAR (M 
s.): 11 Prag - 12 Br 
Laypzig - 18.15 Do 
zender. 

ORG KONSERLERİ 
KOROLAR: 18.45 V 
- 19.55 Beromünstc 
20.15 Keza - 21.15 il 
ya. 

HAFİF MÜZİK: 18 ~ 
burg - 20.35 Königsb; 

PLAK KONSERLERİ 
Laypzig. 

HALK MUSİKİSİ: 
Ştutgart - 22 Budı 
(Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİÔİ: 18.20 
zig - 20.15 Kolonya, 
zig - 21.30 Milano 
Tuluz - 22.10 Bero 
ter - 22.20 Droyt\ 
22.30 Bohemya, Bı 
Königsberg, Münih -
Faris - Eyfel kulesi -
Viyana - 23 Droytvi~ 
ransa, Post Parizyen, 
ma - 23.10 London · 

yona!. 
l ~~rasından orphelie aryası. 
Larnette Si. B. için. 3 -

best_o_l-duğunu_u_n_u_t_u_y_o_r ____ ğ_i_l._Ö_t_e_k_i_A_v·r~u-p_a_d__,ej 

lar. leri de bunu farkctn:ı 

Ticaret eşyası ve ser • lar. Avrupa milletleıı 
maye mübadelesi, insanla- manya başta olmak i. 
rın serbest serbest muhace- biribirine tutunarak 
retleri, fikirlerin hür ola- yen ve nihayet hepsi 
rak müdavelesi gibi tabii 
mübadelelere karşı kor - den ayni çukura yuı 
kunç bir mücadele açan nan amalar gibi, biri\ 
Almanya'dır. Almanya kay tutunarak körü köril 
bettiklerinin farkında cle- lerliyorlar._~-~ 

JAPONYA VE ÇELiK PAKT 
Japonya - Pakt iyi, hoş ama, Amerika çeliği vermezse ne yaparım? •. 

(La Republique't 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

HULASA 
(BllyUk harpten ıonra ilk paskalye ceceıl, beş cenç, 
Ant~van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Marıyan ve Sol~nı Senkler isminde iki ııenç kızla be· 
ra.beı sıkıntılı bır ı~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içın~e k~ybolmu~ ~ır otelde ceçirlyorlar. Antuvan, 
Marıyan la, D~mınık ?~ ~olanj'la beraber eileniyorlar. 
Nihayet Solanı, Domınık le değil Jilber'le Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
lik hayatından memnun deiildirler. Antuvan daha zi • 
yade karısını~ kız karde.~i .. Evlin'le alikadardır. Bu eıı
nada Antuv.a!' ın babası oluyor. Ve. ondan cördüğü yar
dım da kesılıyor. Antuvan, Lenar ııminde bir arkada • 
ıiyle, kağıt ticareti .Y~Pmak hususunda anlaııyor. Son
ra karısını almak ıçın kayınpederi Serre'lerin evine 
geliyor.) 

gölgeler arasında bir gencin kollarında danıeden 
l.lariyan'ı arardı. 

Küçük bahçeyi geçti. Segre'lerin beyaz kediıi 
eıiğin üzerinde kıvrılmııtı. içeri girdi. Ona bir çok 
.:eceler saadet veren sevgi havasını burada tekrar 
ı;ezmeğe baılanuıtı. Niçin bilmiyordu, fakat atel
yenin dıvarlarmı ve Evlin'in çocukluk reımi altın
da yanan lambanın ııığını görür görmez Lenar'ı 
da, parayı da, kontratı da tamamiyle unuttu. Ca· 
rip, aevinçli fakat izah edilmez bir heyecan içinde 

idi. 
"Dünyada hiç bir ev bunun kadar tiiri, atkı ve 

çılgınlığı içinde toplıyamaz!" diye dü,ündü. 
Kapıdan girer girmez eıikte Mariyan'ın gözle· 

rini aradı. O Odil'in yanında bir kanapeye otur
muıtu. Kayınpederinin matemini taııyordu. Ya
kında anne olacağından ağırlatmrı ve çirkinle§• 
miıti; çocuk dört aya kadar doğacaktı. Şimdi ay· 

lıırdan marttı. 
Antuvan Mariyan'ın parmaklarmı Öptü ve sor

du: "Ne var ne yok?" Fakat daha bir cevap al
madan, karıaının gülümıemeainden ve elıni a.a.kiıı 
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Yazan: frene Nemirovıki -42- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. 

ve fakat kuvetli sıkmaarndan her şeyin iyi gittiği

ni anlamııtı. 
Mariyan sordu: 
- Lenar'ı gördünüz mü? 
- Tabii, yarm mukaveleyi imzalıyoruz. 
İkisi de doıtca güldüler. Sonra Antuvan karıaı

nın yanından ayrıldı. Kayınpederi ona bir kadeh 
§Ampanya ikram etti. Zaten Segre'lerin evinde 
tampanya daima ıu gibi akardı. Antuvan zevkle 
içti. Sonra etrafına baktı. Burada hiç bir ıey değiı
memiıti. Her ıey eskisi gibi idi. Bir aralık Segre, 
ve oradaki güzel kadınlardan biri beraberce kay
boluverdiler. Iııkları biraz daha kıatılar. Ateıi kö
rüklediler. Genç erkekler halının üzerine kadmla
nn ayaklan dibine bağdat kurdular. Yalnız Evlin 
aıağıda değildi. 

Antuvan evela tuiıruna hakim olamıyarak, son· 
ra kalbi endişe, arzu ve hicapla dolu oldugu halde 
onu aradı. Filhakika Odil'e veyahut Mariyan'a 
kız kardeılerinin nerede olduğunu pek ala sorabi
lirdi. Bundan basit ne vardı? Fakat bir türlü cesa
ret edemiyordu. Genç kızların kahkahaları, onla-

rın açık saçık konuıınaları, bu loı ışık şimdi onu 
ı;İnirlendirmeğe baılamııtı. Yavaı yavat odadan 
çıktı. Sofada bir aynanın önünde bir lamba yanı
yordu. Kadınlar içeri girerken ve çıkarken bu ay
nanın önünde duruyorlar yüzlerine bakıyorlar ve 
saçlarını düzeltiyorlardı. O da orada, kendi çehre
siyle hatlarının ifadesiyle uzun müddet karıı kar
ııya kaldı. Ruhu eziliyordu; bu.ezginlik, kendisine 
bilmemesi lazım geldiği ıeyleri öğretiyordu. Ken
di kendiaini temin etmeğe, kendisini kuvetli göster

meğe çahııyordu. 
Diyordu ki : : 
"Burada tamamiyle mazideki heyecanların ta

dını duyuyorum... Evlin aıağı yukarı Mariyan'ın 
genç kızlığına ait bir ıey değil mi? Evet. Tama
miyle o •••• Zaten ondan baıka bir §ey olamaz kil" 

Kimse onu görmüyordu. Kimse onu burada a
ı·amamıftı. Zaten burada kimsenin kimse ile uğ
raıacak vakti yoktu. Herkea kendi keyfinin iste
diği gibi hareket ediyordu. Mariyan bile onu unut
muı git itti. 

An uvanı 

"Ailesiyle beraber olduğu zaman, arkadaılaı 
arasında ne kadar iyi idi I" diye düıünüyordu. Ka 
iaaının içinde Mariyan'la Evlin araaında bir muka 
yeae yaptı. Bu mukayeaesi hatları ve vücutları bııı 

kımından değildi. Buna cesaret edemezdi. O zeki 
ve karakter taraflarını biribiriyle ölçüyordu. Dah 
ıimdiden Mariyan'ı eskiden olduğu gibi değil, tim 
di kendiaine göründüğü gibi görüyordu. Hareke 
li, cevval, zeki bir kadındı; fakat Evlin'deki ceı 
beze, maharet, dirayet onda yoktu. Evlin her ıeJ 
de temayüz etmiıti, müzikte, aporda, dansta velhı 
r.d her ıeyde ! Onun zevkleriyle Antuvan'ın zev' 
leri ayni idi. 

"Dördü de musikiden anlıyor. Fakat Evlin'i 
istidadı baıka!" diye düıünüyordu. "Mariyan'd 
çok daha iyi giyiniyordu. Filhakika siyah küçij 
kostümler, plise yakalar Mariyan'a çok yakıııyo 
du. Fakat Evlin, beyaz elbiselerinin içinde harik~ 
iade güzel ve •.•• ıahane idi. Mariyan hazan neıef 
~en oluyor hazan da somurtgan görünüyordu. H 
buki Evlin her zaman aanki aon dakikalarını ya 
yormuş gibi, zevk ve hayat içinde idi." 

Mariyan'a eskiden "alev" ismini takhğını un 
tarak, .. inaan yaıayınca böyle olmalı I" diye düı .. 
dü. 

Birdenbire bahçenin parmaklığı önünde bir 
tomobil durdu. Antuvan arabanın kapısının açıl 
ğını ve kapandığını duydu. Sonra Evlin'in ay 
seslerini tanıdı. Merdivenleri hızlı çıkıyor ve k 
pıdan giriyordu. Kolunun Üzerinde tuttuğu kür 
bir tarafa bırakh. Üzerinde siyah bir elbise var 
Bu elbise altun renkli kalın bir kordela ile vü 
duna sarılmııh. Antuvan'ı gördü durakladı. Son 

(Sonu var), 
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Biranın vitaminleri 

Saym inhisarlar idaresi yemit·ı nur. Halbuki bu vitaminler bakı
çilere, doğrusu, iyi bir ders verdi. mından yemitlerin en zengini sayı
Elbette farkma varmıtsınızdır, ye- lan portakalın yüz gramında birin· 
nıişlerin pahaya çıkması vitamin ciden ancak 100, ikinciden de sade 
sözlerinin halk arasında yayılma- 25 ve en çok 50 ölçü vardır. Vakıa 
sından batlar. Hekimler herkese, 1 bira mayasmdaki vitaminlerin hep· 
yediğiniz yemeklerin vücudunuza sini on altı kurutluk bira titesinin 
yaraması için ve avitaminoz hasta· içinde bulmak mümkün değildir. 
hklarmdan kurtulmak için bol bol Fakat elli sşntilitrelik titede ne 
yemit yeyiniz dedikçe, manavlar kadar az olsa gene portakalm ve
ınallannm fiyatmı yükselttiler. Ma· rebileceii ölçülerden pek çok ziya
nav dükkanlarında sıra sıra dizil· dedir. Hatta vitamin ölçülerini her
mit yemitler, kuyumcu mai azalan- kesten iyi bilen Bayan Randuan'ın 
nm camekinlanndaki pırlanta yü- rivayetine göre, mayası arpa auyu 
zülder gibi herkesin aizınm suyu- içinde çoğaldığı vakit B vitaminleri 
nu akıtan fakat görenlerden pek a- bakımından son derecede bereket
zınm kudreti yetitebileceği kadar li bir kaynak olur. 
kıymetli matah oldu... Biradaki iki türlü B vitamininin 

Bu IÖzümü mübalagaya hamle- ne ite yaradıklarını elbette hatır· 
derseniz bir de kırmızı domatesin larsmız: birincisi hem sinirlerin, 
mana• dükkanlarında bat sedirde hem de hormonlarm müvazenesini 
yer bulduğu zamanı düıününüz. temin eder. ikincisi de yediğimiz 
Bu da gene Titamin sözlerinin ve yemeklerdeki azotlu vtı tekerli 
kırmızı domateste çokça vitamin maddelerin vücudumuza yarıyacak 
bulunduğunun öğrenildiği zamana hale gelmesi için lüzumludur. ln
selir. Kırmızı domates eskiden yal- san ne kadar çok ıeker yerse B2 
nız zerzevatçılrada satıldığı halde, vitaminine o kadar çok ihtiyacı o • 
vitamin lüırdııı çıktıktan aonra lur. Bu vitamin vücutta yetiıecek 
manaTlar onu da kendi dükkanlan• kadar bulunmayınca et yemekleri 
na aldılar. Hem de yalnız kırmızı de vücutta eriyemez, azotlu mad
domateai •aldılar da, yetil domatesi deler kanda birikir kalır. 
değil. Niçin? Vitaminler domate- Biranın, vitaminlerin keşfinden 
sin kırmızgmda ..bulunur da ondan. önce bilinen batka faziletleri de 

Manavların vitamin ilmini öi· vardır. Yanm litre birada 60 gram 
renmelerinden dolayı vitamin pa· sütteki ve 12,5 ıram etteki kadar 
hah bir mal oldu. Bira ucuzlayınca, albümin, 75 gram ekmekteki kadar 
bazıları, suyun da bira ile rekabet da tekerli madde vardır. Bunlar· 
edebilmek için ucuzlamaia mecbur dan dolayı 225 kalori verir. B vita· 
olacağını düıünüyorlar. Halbuki minleri bu maddelerden hepsinin 
biranın ucuzlaması, vitamin satı· vücuda yaramasını temin ettiğin· 
yorlar diye azamet satan manavla- den biranın insanı semirttiği eski
rın da, elbette, kibirlerini kıracak· denberi meıhurdur. 
tır. Çünkü bira pek mühim bir vi • Yalnız .•• her güzelin kusuru ol
tamin kaynaiıdır. Elli santilitresi duğu gibi, biranm da kusuru var· 
(neden yarım litre değil, hesap İt· dır. En hafif biranın terkibinde bi
lerinde pek hafif olduğum için ora· le yüzde üç, dört nisbetinde alkol 
aını bilemiyorum) on altı kuruta ol- bulunur. Yanm litrelik bir tite bi
duktan sonra biranın getireceği vi- ranın içindeki on beş, yirmi gram 
taminler yemiılerdeki vitaminler- alkolün ne ehemiyeti olabilir, de· 
den pek çok ucuza mal olacaktır. meyiniz. Şiıeler üst üste birikirae 
Manavlar istemezlerse akıllarmı insanı sarhot eder. Bir taraftan da 
batlarma toplayıp da mallarmı u- minara minara üstüne binmif, ken• 
cuzlatmumlar. Y emitler biranın diai de onların üzerine çıkmıt olan 
yamada mese bile olamıyacaim• arabm hikayesini hatırlatacak ka· 
claa dükkanlarda çürüyüp kalacak· dar rahatsızlık verdiiini, ıüphesia, 
tar... bilirsiniz. 

Biranın vitaminleri, tabii, maya• Onun için bir ıiıe biraya elli 
1 

- - .. 1;.. R;r:. mıııva~nın yiiz santilitrelik dersiniz. O vakit gözü· 
IT&au:nda Bl vitamininden 2400 nüzde biıyür ve on alh kurutluk 
den 12000, 82 ~t,unininden de bir tite ile kanaat edersiniz. 
1500 den 3000 ölçüye kadar bulu • G. A. 

TedaYüle ~ıkarllan yeni 
paralarımız 

Tf1rkiye Cümhuriyet Merkez Ban
iasından : 

Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 
tarihinden itibaren tedavüle çıkarma
la başladığı yeni harfli banknotlar
dan 15. 8. 1939 tarihine kadar: 

iki buçuk liralıklardan 7.501.190 
Bet " 41.858.665 
On " 28.915.480 
Elli " 31.328.100 
Yüz " 31.454.300 
Bet yüs " 6. 705.000 
Bin " 11.130.000 

lira olmak üzere ceman yüz elli se
kiz milyon ıckiz yüz doksan iki bin 
yedi yüz otuz beş lira tedavüle çıka· 
rılmıı ve mukabilinde eski harfli ban
knotlardan aynı miktar tedavülden 
kaldırılmıttır. (a.a.) 

lzmir,deki iş ihtilôfı 

hallolundu 
tmıir, 17 a.a. - Tramvay şirketi 

ile itçileri arasındaki ihtilafı tetkik 
eden ve vali muavininin baıkanlığın
da bulunan hakem kurulu bu ihtilafı 
halletmit ve kararını vcrmittir. Yal 
nız itçilerin geçmiş zamana ait fazla 
mesai talepleri, hakem kurulunun ıa· 
lihiyeti haricinde görülmüt ve işçile
rin bu haklarını iıterlene bunu mah
keme yoluyla aramaları lizım gelece
ği kararlaştırılmıştır. 

. 
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Kayseri pashrmacıları 
bir toplanti yapti 

Kayseri, 17 a.a. - Kayserinin mil· 
him ihraç maddesi olan pastırma i· 
malatı ile meıgul pastırmacılar dün 
vali Şefik Soyer'in riyasetinde bir 
toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda, mezbaha inşaatının 
henüz bitmemiş olması dolayısiyle 
bu ıene de gene hususi imalathaneler
de çalıtılmaıı ve satışlarda beraber· 
lik temini için pastırmacılar arasın • 
da bir kooperatif kurulması karar al
tına alınmıştır. 

Mersin'de orta okul 

talebeleri artıyor 
Mersin, 17 a.a. - Bu sene Mersin 

orta okulu talebesi miktarı bine yak
laşmakta olduğundan ikinci bir şube 
açılmasıQa lüzum görülmiiş ve Maa
rif Vekaleti icap eden tahsisatı ver -
miş, vilayet de binayı temin etmiştir. 

Tarsus,ta bir yapı 
kooperatifi kuruldu 

Mersin, 17 a.a. - Tarsusta teşek
kül eden bahçeli evler yapı koopera· 
tifinin esas mukavelenamesi tasdik 
edilmiş olduğundan kooperatif ya
kında işe başlıyacaktır. 

Acı bir ölüm 
Ordunun kıymetli emekli kurmay 

yLizbaşılarından Mehmet Rifat Conk· 
san, evelki gece saat birde kalp sekte· 
sinden ölmüş ve tanrının rahmetine 
kavuşmuştur. Mehmet Rifat Conk • 
san, Harp okulunu 1907 de bitirdik · 
ten sonra muhtelif yerlerde ve harp 
cephelerinde çalışmış ve harp etmiş 
kıymetli bir asker, temiz ve şerefli 
hayatiyle herkesin sevdiği ve saydığı 
değerli bir insandı. 

Ordudan ayrıldıktan sonra imar ve 
iskanda, muhtelit mübadele komis· 
yonu azalığında çalışmış ve en son 
Naci Demirağ müessesesine intisap 
etmitti Ailesine ve arkadaşlarına baş· ı , 

sağılan dileriz. 
Merhumun cenazesi, bugün öğle na· 

mazından sonra Zincirli camiindc ce
naze namazı kılınarak Cebeciye def -
ncdilecektir. 

ULUS 
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Güçlüklerin sebebi 

Ufak meseleleri bile 
neden halledemiyoruz? 

Spor itlerimizde bir takım güçlüklerle, hiç değilse halledil
mesi bize göre güç bir ıürü meselelerle kartılqtığımızı saklamak 
kabil değildir. 

Batka memleketlerde cari ve alelade itlerden olan bir hadise 
bizde bütün mekanizmamızı ıarıan bir pürüz haline geliyor. 
Meseli hali bir hal ıekline bağlanamaınıt olan Demirapor • Ga
latasaray maçı ve milli küme ıampiyonluğu dünyanın her hangi 
diğer memleketinde hidiı olmuiyle beraber halledilmit bir va
ka olmaktan ileri geçemezdi. 

Bizde ise teşkilatın en yüksek sala
hiyetlerini işgal edecek bir genitlik 
aldı ve hala neticelenmedi. 

Bu, tıbkı sıhatli bir adam için hiç 
bir ehemiyet arzetmiyen bir ufak nez· 
lenin, sıhati muhtel bir vücuttaki bü
yük tesirin~ benzer. Beş altı sene -

Yazan: 

Burhan Felek 
denberi muttasıl sistem, nizam, akide 
ve idare değiştiren sporumuz hala bir 1 ri~e dü~yanın tatb~k etmekte olduğu 
had devre geçirmektedir. ka,ı.de.lerı ~oyn:ıa~ lazımdı~. . . 

Elde mevcut ve ihtiyaca tam uygun A Bıze bır ~ıll~ f~tbol sı~~emı, mıl· 
hiç bir nizam ve talimat yoktur. İşler l~. futbol kaıdesı . . lazı~dır.. tar~ınAda 
tamamen amprik ve teamüli şekilde soylenen demago1ık sotlerın manası 
idare edilmektedir. yoktur. 

Bu usul de her hadiseye ayrı bir hal Nasıl hendesenin millisi, kimyanın 
şekli vermeyi icap ettirecek kadar ip- millisi, elektrik fenninin millisi yok
tidaidir. sa, nasıl bunların terakkilerini bizden 

Bu güçlükler atletizm gibi, güre§ 
gibi hatta yüzme ve kürek gibi mo· 
dern telakkiler üzerine nizamlandı • 
rılmış ferdi sporlarda hemen hemen 
yok gibidir. Bunun sebebi cvcla o 
sporların ferdi oluşunda sonra da ni
zamlarının hatta teamüllerinin Avru
pa'dakilerin ayni olmasındadır. 

Futbola gelince: o bir ilemdir. 
Mem1ckettc başladığı andan itibaren 
senelerce bir mahalle oyunu halinde 
gelismiş ve ondan dolayı son tensi
kincle bu ilk doğuı tarzı gerek müsa
bak :t siste'lllerine gerek futbolcuların 
hak ve vazifelerine dair dünyada 
mevcut ohnıyan bir takım aykırı hü
küm \·e kaidelerin bizde teeasüsilne 
sebep olmuştur. Daha sonra da bu ka
idelerin kifayctsizliii &örülerek on
lara garp aporunun modern Ugiata
tionlarından parçalar eklenmlf. bu 
suretle memleketin ı=n büyük ıpor 
branşı bir parçalı bohça haline gcl
mıştıı. Beden terbıyc~l umum mUll\ır

lüğü yeni bir müesacse olarak kuru· 
lurken futbolun içinde bocaladığı bil· 
tün bu cahiline ,iptidai ve maattccı
süf sırf kulüplerin ahlak ve karakter 
muhafazası bahanesiyle fertlere ta • 
hakkümünü temin edecek şekildeki 
nizamlarını kökünden yıkmak ve ye-

Memlekette 
buğday 

sahşları 
İzmir, Konya, Afyonkarahisar, Kay 

seri, Denizli ve Çankırı ıehirlcrinde 
piyasaya gelen buğdaylar istihlike 
kafi gelmediğinden bu yerlerde ve 
bundan sonra ihtiyaç hasıl olacak 
yerlerde toprak mahsulleri ofisinin 
bazı esaslar dahilinde buğday satma· 
sı İcra Vekilleri Heyetince kabul e· 
dilmiştir. Bu esaslara nazaran orta A· 
nadolu mıntakasındaki tehir ve kua· 
baların ekmek ihtiyaçlarının temini 
için mahallinde ofiı mübayaa tefkili· 
tı olan yerlerde ofisin mahalli müba· 
yaa fiyatı ile ve mübayaa tetkilltı ol· 
mıyan yerlerde de teılim mahalline 
kadar ihtiyar edilecek nakliye masraf 
larının ilavesi suretiyle elde edilecek 
fiyatla, İzmirde halen mer'i ekmek 
narhına esas teıkil eden piyasa fiyatı 
üzerinden yumuşak buğdayların kilo· 
sunun 5,875 kuruı, ıcrt buğdayların 

kilosunun 5,625 kuruı üzerinden Ofis 
depolarında teslim prtiylc, İzmir hin· 
terlandına dahil yerlerden ycgine mü 
bayaa merkezi bulunan Denizli'de ma· 
halli mübayaa fiyatından aıağı düpe 
mek kaydiylc Denizli • İzmir sevk 
masrafının İzmir için teıbit olunacak 
bedelden tenzili auretiyle bulunacak 
fiyatla ve hinterlandın diğer yerlerin
de ise lzmirdcn tanzim aatıtı yapıla
cak mahalle kadar olan ıcvk maıraf· 
tarının ilivesi suretiyle elde edilecek 
fiyatla satılacaktır. 

Profesör Niuen Türk 
vatandaıı oldu 

Tıp fakültesi ordinaryüs profeıörü 
ve Cerrahpap hastanesi hariciye kli· 
niği şefi profesör doktor B. Niuen'in 
vatandaşlığımıza alınma11 tcra Vekil
leri heyetince kabul edilmittir. 

daha ileride giden milletlerden kopya 
ediyorsak ~poru da ayni şı:kilde onu 
daha iyi :,Benlerden almamız ve ken
di başımıza bir takım nizamlar, hü
kümler ve idare tarzları uydurmaya 
kaikmamamız lazımdır. Senelerce e -
vel bizim geçtiğimiz yerlerden geçe
rek bugünkü ıpor kemaline varmış 
milletlerin tecrübe üzerine tesis ettik· 
leri Avrupa nizamlarını aynen alma
makta ne kadar israr edersek spor iş· 
terimiz o kadar keşmekeşe düşer, 

kendimiz de o derece yorulur, yıpra· 
rız. Bilhassa bir devlet teessüsü hali
ne geldikten sonra sporun böyle mo
ılern bir sistem üzerine istinat etme· 
si artık bir zarurettir. 

Bunun için de bilhassa bugün baş· 
sız olan futbol federasyonu itleri 
mutlaka Avrupa aiatemlcrini, Avrupa 
telllrkilerini ve artık dünyada bir ih
tisas ıubeai halini almıı olan modern 
spor cereyanlarını bilen, takip eden 
ve bunlara inanan birinin deruhte et· 
meal elzemdir. 

Akli halde mahalle futbolllnden a
lınmıı kanaat ve derıl~rJe modern 
türk teıkilitının futbolünü idareye 
kalkmak bir ümmi'ye mektep hocalı

fı yaptırmaya benzer. 

Demirspor 
Galatasaray 

• • 
maçı ıçın 

F. i. F. A. nın fikri sorulacak 
Demirspor - Galatasaray maçında 

çıkan hadise dolayısiyle yarıda kalan 
oyunun neticesi hakkında karar vere
cek olan komite bundan evelki top -
lantısında hakem raporunu tetkik e· 
derele bunda muhtacı tavzih gördüğü 
bazı noktalar üzerinde incelemeler 
yapılmasına karar vermitti. 

Bu mcıcle ile alakadar diğer malU
mat da toplanılmıt olduğundan tekrar 
içtima eden komitenin keyfiyeti F. t. 
F. A. dan sormıya karar verdiği ve 
eaa1en bu gibi huausat hakkında da 
evelcc federasyon tarafından F. 1. F. 
A. ya müracaat cdilcgelmit olmasına 
binaen, bu mesele hakkında F. 1. F. 
A. dan gelecek cevaba intizaren mua
mele yapılacağı öğrenilmiştir. 

(a.a.) 

Mısır takasında 

yapılan değiılklik 
Ticaret Vekaleti, Mısır'a ihraç olu· 

nacak maddelere ait takas listesinden 
maden kömürünü çıkarmıt ve listeye 
fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm ve 
maden sularını illve etmiştir. Ayrıca 
Börülce, nohut, fasulya ve bilumum 
kuru sebzelerle, anason, kimyon, gül· 
laç, travers dahil keresteler, palamut 
hüllsaıı, mazı, susam ve•çam kabuğun 
dan mısra ihraç edileceklerin fop kıy
metlerinin yüzde sckıcni için, kuru 
incir, ceviz ve ceviz içi, badem ve ba
dem içi, çam f11tığı ve sabun Mısır'a 
ihraç edileceklerin fop kıymetlerinin 
yüzde ellisi için taku kabul etmiıtir. 

-S-

Barem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı izahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
-18-

Şu kadarki bu kesilecek farkın 1 ceden yukarıya terfi edemiyecckleri
Kanunusani 19;i9 tarihinden sonra ya- ni göstermiştir. işte bu hükme, kanu
pılan tayin ve terfilerden mütevellit nun muvakkat 5 inci maddesiyle bir 
kısımlar ise, bu kısım taksitlcndiril- istisna vazedilmiştir. 
miyerek derhal kesilir. Bu suretle Yüksek mektep mezunu olmıyan 

tesbit edilen derece ücretlerinden faz ve fakat kanunun mcriyet mevkiine 
la ücret alanlardan Ankarada bulu - girdiği tarihte Devlet hizmetinde 
nanlara aradaki farkın izalesine ka - müstahdem bulunan maaılı ve ücret· 
dar muvakkat tazminat verilmez. 1i memurlar kanun ve izahnamcdcki 

H - İnhisarlar Umum Müdürlüğü esaslar dairesinde 3 üncü dereceye 
kadrosuna dahil olup kanunun neıri kadar (100 lira dahil) terfi ettirilebi· 
tarihinde müstahdem bulunanlar hak· leccklerdir. 
kında bu muvakkat 2 inci madde mu- Halen 3 üncü ve daha yükıek de· 
cibince bir muamele yapılacaktır. recede olan memurların ise bulunduk 
Bunlar halen almakta oldukları üc- ları derecenin bir derece üstüne ter 
retleri "muhafaza edeceklerdir. filcrinin yapılması caizdir. 

J - Halen müstahdem olanlardan 
Ankarada bulunanlara (-g-) fıkrası 6. ıncı muvakkat maJJe: 
mucibince muvakkat tazminat alamı
yacakları müstesna olmak üzere) tes
bit edilen ücret derecelerinin bir de
rece dunundaki maaşlı memurların 

muvakkat tazminatı verilir. 
K - Ücretle müstahdem olanların 

harcırahları (almakta bulundukları 

ücret mıktan ne olursa oisun) yuka
rıdaki fıkralar mucibince tesbit edi
len ücret dereceleri üzerinden veri
lir. 
3. üncü muvakkat madde: 

- Kanunun ve bu izahnamenin 
(9) uncu maddeleri mucibince mu
vakkat müddetlcrlc ifaıı icabeden ve 
daimi mahiyet arzetmiyen ücretli 
hizmetler ile yine mezkur maddeler 
mucibince bütçe kanununa bağlı (D) 
cetvelinde kalması icabcdcn (19) un
cu maddeye dahil müteferrik hizmet
lere ait kadroların teşkilat kanunla
rına baglanmaın şart olduğuna ve 
hususi bir meslek bilgisine ve ihtı
sasına ihtiyaç gösteren ücretli hiz
metlerin de yine teşkilat kanunlarına 
bağlı cetvellerde gösterileceği kanu
nun ve bu izahnamenin 13 üncü mad
delerinde yazılı bulunduğuna göre; 
1939 ,mali yılı muvazenesi umumiye 
kanununa merbut (E) cetveline da
hil tertiplerden alınan kadrolardan 
da 19 uncu madde ıumulünc girmi
yenleri ihtiva eden ve ücretli ihtısas 
mevkilerini dahi gösteren daimi üc
retli kadrolara mütesallik lAyıbalann 
en ceç ı ikinci tetrin 1939 tarihine 
kadar BUyUk MUJet MecHaine aunul 
ması lazımdıf. Bu llyıhelar kanuni
yet kcsbedinciye kadar muvazcnci 
umumiyeye dahil (D) ve (E) cetvel
leri ile tayin edilen kadrolar içinde
ki ihtisas mevkileri İcra V ckilleri 
hey'etince tayin olunacaktır. İcra 
Vekilleri hcy'ctinin tayin edeceği 
ihtıaas mevkilerinde bu kanunun 
mer'iyeti tarihinde müstahdem ücret
lilerin (600) lira ilcerti geçmemek ü
zere almakta oldukaları ücretlercle 
istihdamlarına devam olunabilir. 
B~ madde hükmü mülhak bütçeli 

idarelerle Belediye ve hususi idare
ler hakkında da tatbik olunur. 
4. üncü muvakkat maJJe: 

Kanunun (7) inci maddesinde tas
rih ve bu izahnamenin (7) inci mad 
desinde izah edildiği üzere memur 
tarın bulundukları dereceden bir üıt 
dereceye terfi edebilmeleri için 
az dört sene o derecede kalmaları ve 
bu kadar müddet aynı derece maaşı 
nı filen almış olmaları pqtır. Yük 
sek mektepten mezun olanlar için bu 
müddet üç senedir. Ancak kanunun 
6 ıncı muvakkat maddesine göre, ka 
nunun meriyet mcvkiine girdiği ta 
rihte vazife batında bulunan maaşlı 

memurların bilfiil maaşını almakta 
oldukaları derecedeki terfi müddet 
!eri (yiiksek mektep mezunu olanları 
A serisine terfi cdebilmelri için 15 ve 
yüksek mektep mezunu olmıyanların 
da keza A serisine geçebilmeleri için 
20 sene hizmet etmiş olup olmadık 
larına bakılmaksızın) 1452 sayılı ka 
nunun 8 inci maddesiyle kabul edil 
miş olan 2 veya 3 senelik terfi müd 
detlerine göre hesap edilecektir. 

Mesela; Kanunun meriyet mevki 
ine girdiği tarihte (70) lira maqı fi 
len almakta olan ve fakat hizmet müd 
deti ıs sene bulunmıyan bir yüksek 
mektep mezununun (70) lira maaıta 
2 ıene kalmıı plmaaı aurctiyle (80) 
liralık maaı derecesine terfiinin ya 
pıJması caizdir. 

Yüksek mektep mezunuolmayıp ka 
nunun meriyet mevkiine girdiii ta 
rihte keza (70) lira maqı filen almak 
ta olan ve fakat hizmet müddeti 20 ıe 
ne bulunmıyan bir memurun da (70) 
liralık maı derecesinde 3 sene bulun 
mut olması prtiyle (80) liralık maaı 
derecesine terfi ettirilmesi kabildir. 

Kanunun meriyet' mevkiine girdi
ği tarihte diğer derecelerde bulunan 
(yüksek mektep mezunu olan veya 
olmıyan) bil'umum maaılı memur
ların dahi bilfiil maaşını almakta ol
dukları derecelerdeki terfi müddet· 
lcri iki veya üç ıene esasına göre 
hesap edilecektir. Şu kadarki bu ka
nunun meriyeti tarhinden evci terfi
leri yapıldığı halde eski maaı derece
lerinde muayyen terfi müddetini dol 
durmamıt olmalarından veya 1108 sa
yılı maaş kanununun (1) inci madde
si mucibince terfilerini takip eden ay 
iptidasına intizar etmekte bulunma
larından dolayı, kanunun mcriyeti 
mevkiine girdiği tarihte terfi ettiril
dikleri derece maaşını henüz bilfiil 

- Kadroları 1939 mali yılı bütçe
lerine merbut cetvellerde ayrıca gös
terilen maatlı memurlar kanun mev
zuundan hariçtir . . Bunların maat ve 
tahsisatları birle§tirilerck bu&Un 
mevcut hükümlere göre kendilerine 
verilir. alamamıt olan maaşlı memurların va-

Mescla: 1939 Malt yılı bütçesine ziyeti 6 ıncı muvakkat madde hüküm 
bağlı (D) ipretli cetvelin Diyanet leri haricinde kalmakta oldufundan 
itleri kısmının Vilayetler Partisin- bunlara terfi ettikleri dereceler maat
de bulunan maaıh vaiz ve dersiam- lan terfilerinin yapıldığı tarihte 
larla Adliye V ckilcti kısmının Vila- hükmü mer'i bulunan 1452 sayılı ka
yetler Partisinde gösterilen maaşlı 
milbatirler hakkında kanunun ve bu 
izahname hükümleri tatbik edilmiyc
cektir. Bunların maaı ve tahaisatları 
birleştirilerek kanunun neırindcn e -
vclki usul dairesinde tediyesine de • 
vam edilecektir. 
5. inci muvahkaı maJJe: 

nun hükümlerine göre ayrılmış olan 
ve kanunun meriyeti mevkiine girdi
ği tarihte vazife bqında bulunmayıp 
sonradan intisap eden memurlar da 
bu hükümcdcn istifade edemezler. 

Kanunun meriyet mevkine girdiği 
tarihte maiyet memurluklarında miıs
tahdem olanları iki buçuk sene ıitaj 
müddetlerini ikmallerinde terfi ede -

bileccklcridir. 

145.7. sayılı teadül kanunun (8) inci 
maddesine göre (A) serisine terfi c 
debilmek için en az 15 sene Devlet 
hizmetinde bulunmak ve yüksek bir 
mektepten mezun olmak tart idi. An
cak 1 eylül 1929 tarihinde (B) seri • 7. inci muvalılıat maJJe: 
sinde olup yüksek bir mektepten me- _ Muhtelif dairelerin tctkilit ka-
zun bulunmıyan memurların hizmet nunlarında; 
lcri 20 seneyi geçmek prtiyle (A) sc-
. · A - Ücretlilerin, 1452 sayılı teadül 

rısıne terfilerine cevaz verilınitti. Şu 
kadarki bu surctlc(A) serisine geçen kanunu hükümleri haricinde olarak 
ler i~in terfi haddi 5 inci dereceyi ve maap geçebilmeleri; 
1452 sayılı kanunun tatbikinde (A) B - Hariçten alınacakların, 1452 sa 
serisinde bulunan ve yüksek mektep 
mezunu olmıyan memurlar için de 
bulundukları derecenin iki derece 

yılı kanun hükümlerine tabi tutul
ıpaksızın muayyen derecelere tayin-

fevkini tecavüz etmezdi. leri; 
Yeni kanunun (7) inci maddesi i. C - Maaş emsal hasılının tamamı-

se, (bu izahnamenin (7) inci madde _ nın ücret olarak verilebilmesi; 
sinin (D) fıkrasında izah edildiği D - Maat emsal hasılının % 50 ve· 
vcçhile) bundan sonra S inci ve daha ya bir misil fazlasının veyahut kadro 
yukarı derecedeki memuriyetlere ter- maaıile müstahak oldukları derece 
fian tayin edilecek memurların mu - maaıı arasındaki farkın ücret olarak 
hakkak yüksek bir mektepten mezun . . . . 
olmaları icabettiiini ve yüksek mck- tedıye edılebılmesı; 
tep mezunu olmıyanların 6 ıncı dere- (Sonu var) 
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Antal;ya';ya giden yol üzerinde yerden fışkıran düdenler, sonra tekrar düdenlerde kaybolur ve 
'- sonra şelaleler halinde tekrar meydana çıkarlar 

Derece Ateş •• e 

Dün sallarla geçi len 
gölde bugün otomobil 
tozu dumana katıyor 

Eğer coğrafyayı mekteplerde 

öğrendiğimiz şekilde bilsek 
dünya hakkındaki bilgimiz çok na
kıs kalırdı. Mesela kitapların tarif 
ettiği dağlar, gözün gördüğü dağ 
arasında o kadar fark var ki. Kitap 
ya.lnız maddesini tarif ediyor; hal
buki göz, rengini, şeklini, ışığını, 
akışını, yükselişini velhasıl hayati
yeti görüyor ... Burdur'un etrafını 
ufak dağarın sardığını hepimiz bi
liriz. Fakat bu dağların ne biçim ol
duğunu keşfetmeğe tabiat kadar 
zengin ve mütenevvi olmıyan haya
limiz, imkanı yok, müsait değildir. 

Burdur'un dağları kül ve kum
dur. Baktığınız zaman gözünüzü 
aldığınl farkedersiniz. Bir huniden 
boşaltılmış rıh gibi muntazam mah
rutlar halinde şehrin etrafına otur
muştur; sanki üfleseniz dağılac~_k
mış, akacakmış gibi.. Fakat ne ruz
garlar, ne fırtınalar, bu kum yığın
larını yerinden kıpırdatamamış, bil
akis tepelerine doğru sıvazlıyarak 
onlara şekil vermıştir. 

Arsenik'li gölün plajları bile sa
hilden tepelere kaçmış, bu tepeleri 
ufak ufak çalılıklar oldukları yer
lere mıhlamışlar, perçinlemişlerdir. 

Burdur'u geçiyoruz. Otomobili
miz bu kül dağJarını bir köstebek 
gibi oyarak tırmanıyor, iniyor ve 
tekrar bir ovaya çıkıyoruz. İki ta
rafta gene tarlalar uzanıyor. Ve 
onların bittiği yerde gene dağlar 

başlıyor. Fakat bu dağlar mor kaya
lı dağlardır. Güneş arkadan alçalı
yor; ve dağlar enlerini kaybederek 
düz birer satıh halini alıyorlar ... 
Bir dağ ötekine gölge yapıyor. Dağ
lar dalgalanıyor. Ye ziyası çok iyi 
tertip edilmiş bir tiyatro sahnesin
deki panoları andırıyor ... Biz ilerli
yoruz. Ve biz ilerledikçe dağlar bi
rer testere gibi biribirini keserek 
biri birinin içine giriyor, renkler da
ha morlaşıyor, erguvanlaşıyor ve 
ekseriya da kızıllaşan bulutların 
aksi altında kanıyor .. Dağlardan ı
şık ve renk yağmurları akıyor ve 
vadiyi seller basıyor ... 

Yol arkadaşım Kemal Ünal anla-
tıyordu: 

- Bu dağları gördün mü, bunla
rın altı hep sudur. Eteklerinden 
kaynaklar taşar ... 

Bu yüce dağlar, tepelerinden yağ
murları ve karları emen dağlar, 
muhteşem birer filtre halinde sula· 
rı süzüyor ve mor eteklerini kaldı
rarak buradan vadiye akıtıyordu .. 

Y olda Bucak kasabasına uğra

dığımız zaman bu suların 
dehşetini, azametini, aynı zamanda 
felaketini daha iyi öğrendik. 

Bütün halkın şikayeti bu sular
dandı. Su hem işlerine yarıyor, hem 
de onlara en büyük zararı yapıyor
du. Disiplin altına alınmıyan, ni
zam altına konulmıyan en faydalı 
unsurun bile ne kadar zararlı ve ne 

............ Yazan ..................... , .......................................... , 

'-~-~~!~-:~~ ... ~:~.'..~-

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen yolda köylülerin yetiştirdiği 
muazzam bir pancarı tetkik ediyor 

kadar hoyrat olabileceğine bu bir 
misaldir. 

Bucak ahalisi anlatıyordu: 
- Su mütemadiyen taşıyor. Ova 

ba§tan aşağı sel altında kalıyor. E
kinlerimiz bu yüzden iarar görü
yor. Hatta ekin ekemez vaziyete 
düşüyoruz. 150.000 dönüm toprağın 
50 bin dönümü su altında kalıyor ... 

Sonra su ilerde "Düden" !ere gi
riyor. Kayboluyor. Daha ötede tek
rar düden'lerden çıkıyor ... 

Düden kelimesini burada ilk de
fa duymuş ve öğrenmiştim. Düden 
kaynak sularının çıktığı ağızlar ve 
bu suları tekrar toprağın içine çe
ken menfezlerdir. Düdenler tabiat
te sulara mütevasıl kaplar hizmeti
ni görürler ... Bir taraftan suyu alıp 
öbür tarafa verirler. 

Benim bu kelimeyi bilmediğimi 
görenler hayret ettiler ve dediler 
ki: 

- Hatta burada bir tabir bile var· 
dır. Çok yemek yiyen obur çocuğa 
"düden gibi yutuyor!,, derler. 

İşte bu düdenler tarlaların dev a
nalarıdır. Ekinleri tarla farelerin
den, köstebeklerden, daha büyük 
bir iştaha ile yutup mahvederler. 

Bucak'lıların istedikleri bu sula
rın bir inzibat altına alınmaıiıdır. 

Burada kendi vası talariyle hayli 
çalışmışlar birçok düdenleri tıka

mışlar, cetveller açmışlar, asi 11ula
rı doğru yola sevketmişlerdir. Fa
kat kendi vasıtaları kafi değildir. 

Ovanın kurutulması için, devlet 
elinin yardımını istiyorlar. 

"Devlet yardımı!,, Bu çok büyük 
bir ifadedir. 

"Devlet yardımı,, deyince akla 
mütehassıslariyle, fen adamlariyle 
büyük bir teşkilat gelir değil mi? 
Hayır. ~~aklıların istedikleri sa
dece ufak, minimini bir su fen me-

murudur. Mütevazi bir memur. 
Kendilerine suyun "nivelman" ını 
göstersin o kadar. Ondan sonra 
onlar cetvelleri tanzim etmeğe 
razıdırlar. 

Burada bucaklıların bu küçük ta
leplerini öğrendiğim zaman, büyük 
mütehassısların hizmetlerini hiç 
bir zaman küçümsemiyerek bir de
fa daha kani oldum ki bize daha 
ziyade ufak fen adamları Jazımdır. 
Bucak'taki suyu ıslah etmek için, 
Nusaybin'de sivrisineklerle müca
dele için: Beisni köylerinde tra -
homa karşı, Malatya köylerinde 
hayvanlarda suni ilkahı öğretmek 

için, adada çamlıkları korumak i
çin küçük fen adamları .. Yurdumuz 
geniştir, ve zengindir. Fakat yer 
yer afetler oluyor. Bunlara müte
hassıs yetiştirmenin, buralarda mü
tehassıs yaşatmanın imkanı yoktur. 
Küçük fen memurları yurt bünye
sinin içinde adeta her höceyreye te
sir edecek orada hayatiyeti kamçı
lıyacak bir serom vazifesini göre
cektir. 

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erk
men Bucak'hların bu arzularını dik
kate aldı. Ve Ankara'ya dönünce 
bu işle meşgul olacağını vadetti... 

Ş imdi Bucak'tan ayrılıyoruz. 

Bucak ahalisi, kendi ayakla
rına kadar gelip dertleriyle alaka
dar olan cümhuriyet vekilini se
vinçle teşyi ettiler. 

Ovada ilerliyoruz. İki tarafımız· 
da sellerin savletinden kurtulabil
miş tarlalar yayılıyor .. ve bu tarla
lar biraz ilerde kaybolarak yerle
rini sazlıklara, neylüferlere veri· 
yor. Belli ki su burada güler yüz
lü çiçeklerin altında sinsi sinsi top
lanmaktadır. 

Yol arkadaşım Kemal Ünal anla-
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Fuar müsabakaları 

Takımlar yakında 

İzmire gidiyorlar 
Evelce haber verdiğimiz fuar mü

sabakaları 26, 27 ve 28 eylülde devam 
etmek üzere İzmirde yapılacaktır. 

Bu müsabakalardan en mühimini 
güreş karşılaşı;naları teşkil etmekte -
dir. Çünkü fuar müsabakaları bir ne
vi Türkiye birinciliği mahiyetinde te
lakki olunabilir. Çünkü güreş sporun
da çok ileri gitmiş olan Ankara, İs • 
tanbul ve İzmir güreşçileri en güzide 
takımlariyle müsabakalara iştirak e • 
deceklerdir. 
İstanbul bölgesi bölgelerinin hak

kiyle temsil edilebilmesi için 80 gü -
reşçi arasında seçim müsabakaları yap 
mış ve bu müsabakalarda seçilenlerle 
elinde mevcut milli takım elemanları-
nı karşılaştırarak bu suretle İstanbul 
takımını teşkile karar vermiştir. 

Ankara bölgesi de iki hafta üst üste 
yaptığı seçme müsabakalariyle Anka
rayı hakkiyle temsil edebilecek gü -
reşçileri ayırmış ve hususi surette ça
lıştırmıya başlamıştır. 

Öğrendiğimize göre, Ankara takı
mı şu sporculardan mürekkeptir : 

Niyazi Birinci (56 kilo), Suat Sa
vaş (61), Doğan Erdinç (66), Celal 
Atik (72), Vahit Çeyişakar (79), Se -
yid Ahmet (87), Satılmış (Ağır). 

İzmirin de geçen sene Türkiye bi
rinciliklerinde derece alan Şefik Kan
demir (56), Bekir Yolcu (66), gibi 
değerli elemanları ihtiva eden bir ta
kım çıkaracağı haber alınmıştır. 

Futbol maçlan 
Güreş müsabakalarından sonra tz

mirde Ankara, İstanbul, İzmir muh -
telitleri arasında bir fuar kupası maç
ları yapılacaktır. 

Üç bölge arasında mevcut rekabet 
do1ayısiyle, bu müsabakalara fevka -
Hide ehemiyet vererek hazırlanmış 
ve çalışmış bulunmaktadır. 

Gerek futbol ve gerek güreş kafile
leri Ankaradan 23 ağustos akşamı İz
mire hareket edeceklerdir. 

Ankaradan müsabakaları tanzim ve 
idare etmek üıet~ ~den terbiyesie.r:.. 
anınaan B. Celal . Dınçer ve gureş 

federasyonu reis vekili B. Tayyar" Pa
laz İzmire gideceklerdir. Bundan baş
ka her bölgeden birer idareci ve ha -
kem kafilelere refakat edeceklerdir. 

Atletizm birincilikleri 
Atletizm federasyonu 939 senesi 

atletizm birinciliklerinin 2 ve 3 eylül 
tarihlerinde 1stanbulda Fenerbahçe 
stadyomunda yapılması için hazırlık
larına devam etmektedir. 

Bu müsabakalara muhtelif bölgele
rin atletizm birinciliklerinde en iyi 
dereceleri almış atletler iştirak ede -
ceklerdir. Ekserisi geçen senelerde 
milli takıma girmiş bulunan atletlerle 
milli takıma namzet olanlar arasında 
yapılacak müsabakaların çok güzel o
lacağı muhakkak bulunmakla beraber 
memleketimizdeki atletizm seviyesini 
ölçmiye de bir vesile zuhur etmiş bu
lunmaktadır. Federasyon bu müsaba
kalarda 1 ilk teşrinde Atinada yapıla
cak olan balkan oyunlarına götürece
ği takımı da seçmek fırsatını elde e
decektir. 

Haber aldığımıza göre, bu sene A -
tinada 8 teşrinde yapılacak maraton 
yarışlarına iki atletle iştirak edilme
sine karar verilmiştir. Bu atletlerden 
birisi Ankara Demirspordan Şevki Ko 
rudur. Diğeri henüz seçilmemiştir. 

Bu sene maraton yarışlarına balkan
lar harici atletler de davet edilmiş bu 

ı lunmaktadır. 

tıyor: 

- Biz buradan birkaç sene evel 

geçmiştik. Baştan aşağı su idi.. 
_Yol da mı? 
_ Yol namına, hatta toprak na-

mına bir şey yoktu 1 
Şaka ederek dedim ki: 
_ O halde sallarla geçtiniz? 
Meğer doğru imiş. Bundan birkaç 

sene evel burasını o kadar su bas
mış ki karşıki boğaza kadar geçmek 
için sallara binmişler. Hatta burası 
kocaman· bir göl olmuş da münaka
leyi temin için Antalya'dan sandal 
bile getirmişler. Afyon otomobille
ri bir yere kadar geliyor, sonra göl
den sallarla ve yahut kayıklarla 

karşıya geçiliyor ve oradan Antal
ya otomobillerine aktarma yapılı
yormuş. 

Şimdi otomobil tozu dumana ka
tarak ilerlerken o batak günler gö
zümün önünde canlanıyor : 

Cümhuriyet, her ıstırap her fela
ket gayyasının üzerine beton köp
rüler kurmuş, müşkülleri böyle at
lamıştır. 

18. 8 - 1939 

İzmir fuarı hazırlıklar! 

Fuarın çok güzel olması İçin 
hümmalı bir çalışma var 

iz.mir Fuarında yeni yapılan 9 eylül kapısı 
İzmir (Hususi) - Müzeler meydanına dikilecek olan Millt 

Şefin büstü, türk sanatkarlar tarafından hazırlanmaktadır. Fua
rın mü~e si.tesi, bu güzel eserle bir kat daha zenginleşecektir. Zi
raat muzesınde de Büyük Şef'in hayvancılık sahasındaki alakası
nı göst~rir kab3:rtma bir tablo yapılmaktadır. Tablonun boyu iki 
metredır. Ve Mılli Şef burada, bir mania.dan atlarken gözükmek· 
tedir. • 

Keza, Milli Şefin Başvekaletleri 

1 
zamanın~a fuarı ilk teşriflerinde 
yavrularıyle beraber istirahat buyur
dukları koltuğa bugünlerde bir plak 
konacaktır. 

İnkılap müzesinde Maarif Veka -
Jetinin göndermiş olduğu 260 tablo 
teşhir edilecektir. Vekaletin tayin et
tiği mühendis, ressam ve sanatkar
lardan mürekkep bir grup müzeyi ha
zırlamaktadır. 

Fuarımızda tarihi isimler verilen 
muhtelif kapılar arasına Montrö ka
pısı ismi ile yeni bir kapı daha karış
maktadır. Bu kapı, paraşüt kulesin. 
den denize doğru uzanan bulvara ba
kacaktır. 

Zi_raat mü~esindeki teşhire büyük 
ehemıyet verılmektedir. 

.. se~.ahiyetli bir heyet, geceli gün • 
duzlu çalışmaktadır. Saksılar içinde 
akala ve yerli cins pamuklarla muh -
telif fidanlar, standardize edilmiş ü
züm, incir, palamut ve saire de bulu
nacak, Türkiye'de yetişen bütün mah
sullerden tam bir kolleksiyon, esaslı 

... 9. - - ...... 
duruJacaktır. Bu meyanda memleke -
timiz dahilindeki faydalı ve zararlı 
haşereler de halka tanıtılacaktır. 

.......... , .... ~ 
KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 ........................... o,._ 
X Riga - Grodza'da büyük bir 

yangın çıkmış, beş yüz evi tahrip et
miş, beş kişinin ölümüne, bir çok ki
şinin yaralanmasına ve mühim hasa -
rata sebebiyet vermiştir. 

X Roma - Musolini mareşal Bodo
glio'yu kabul etmiş ve kendisiyle as
keri mahiyetteki meseleler hakkında 
uzun uzadıya görüşmüştür. 

X Roma - Yahudileri yüz kişiden 
fazla adam kullanan müesseseleri ida
re etmekten meneyliyen kanun, bu gi 
bi müesseselerin altı ay içinde adlere 
satılabileceği şeklinde tadil olunmuş
tur. 

X Patis - Fransa hariciye nazın 
Bonne, Sovyet büyük elçisi Suritz'i 
kabul ederek görüşmüştür. 

X Roma - Kont Ciano yarın tay • 
yare ile Arnavutluğa gidecek, orda üç 
gün kalacak ve Arnavut milletine hi
taben bir nutuk söyliyecektir. 

X Bern - Dün bir alman harp tay
yaresi Berne civarından Franbrün -
":en'de benzini tükenerek yere inmiş
tır. Buna sebep tayyarecinin yolunu 
şaşırmış olmasıdır. Açılan tahkikat 
devam etmektedir. 

X Londra - Hollanda ile İngilte
re arasında sefer etmekte olan Prague 
vapuru, kesif bir sis yüzünden Har • 
wich limanında karaya oturmuştur. 

X Riga - Sovyet Rusyanın uzak 
şarktaki aksamında şiddetli bir sıcak 
dalgası hüküm sürmektedir. Oralar -
da termometre, gölgede 50 dereceyi 
göstermektedir. 

X Belgrat - İtalyan'ların Satur -
nia adındaki büyük transatlantiği dün 
Dubrovnik'e 950 amerikan seyyahı çı 
karmıştır. 

X Berlin - Alman - yunan ticaret 
müzakereleri başlamıştır. Bu müzake
reler her sene olduğu gibi, meri an -
laşmalann müddeti bitmeden evel ya
pılmaktadır. 

X Roma - İtalya veliahdi prens 
Umberto, yanında mareşal Balbo ol -
duğu halde Libya'da yapmış olduğu 
teftişi, Misrata tayyare karargahları -
nı gezerek bitirmiştir. 

X Budapeşte - İtalyan hükümeti
nin daveti' üzerine 150 macar talebesi 
on beş günlük bir tetkik seyahati için 
İtalya'ya gitmiştir. 

X Varşova - İş fırkası reisi ve ma 

• 
Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

dan alınan hesap hülasalarına göre ıı - 8 
1939 tarihindeki kliring hesapları baki • 
yeleri : 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasrn
daki kliring hesapları borçlu bakiyeleri ,,. 

Memleket Miktar T .L 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 
Belçika 
Çeko - Slovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
1~~\tya 
İsveç 
D. Hesaplarındaki 
borcumuz 
İsveç 
A. hesaplanndaki 
alacağımız 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
S.S.C.!. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

2.869.000 

'i38.600 2.330.~0 
732.000 

3.321.100 
777.600 

3.231.600 
i 729.500 

276.60() 

3.112.700 

8.400 3.lO•UOO 
805.800 

2.469.900 
54.600 

1.689.300 
812.600 
120.200 

1.457.500 
501.300 
254.800 

CETVEL: 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala • 
caklarımız 

Memleket Miktar T.L. 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. Hesabı 

22.600 
12.800 

122.900 

Ankara Borsası 

17 Ağustos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılış F. Kapama F. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 5.93 
126.6750 126.6750 

3.3550 3.3550 
6.66125 6.66125 

28.60 28.60 
67.9650 67.9650 
50.83 50.83 
21.5175 21.5175 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.3350 4.3350 

14.0350 14.0350 
23.8450 23.8450 
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 T AHVILAT 
1933 Türk 
Borcu I. 

Borcu III. 

19.375 19.375 
( Peşin ) 

19.375 19.375 
( Peşin) 

J 

reşal Pilsudki'nin en yakın mesai ar· 

kadaşlarından N ozcieck Korfonty, u

zun bir hastalığı müteakip üç günlük 
bir ihtizardan sonra vefat etmiştir. 

X Belgrat - Milli banka ve şube -
leri, memleketin her tarafında 50 ve 

20 dinarlık yeni bir gümüş parayı te
davül mevkiine çıkarmışlardır. Bun -

dan başka 2 dinarlık madeni bir para 

da tedavüle çıkarılmı§tır, 
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Milli Sef'imiz manevra sahasında ,., 

Milli Şefimiz. l!tmet lnönü manevra hakkında harita üzerinde tetkikler yapı~or 

Milli Şefimiz. ismet lnönü, Başvekilimizle beraber manevra hakkında, 

Mısır ordusundan 

Türk ordusuna selam! 

Mısır askeri 
heyeti yola 

çıktı 
(Başı 1. inci sayfada) 

ral Hüsnü Ezzeydi Paşanın riyaset 
ettiği Mısır askeri heyeti bugün Ka
hire'den hareket etmiştir. 

Heyet reisi general Hüsnü Ezzey
di Paşa hareketinden önce, Anadolu 
Ajansına yaptığı beyanatta, Türkiye
yi ziyaret etmekten duyduğu memnu
niyeti ifade ederek demiştir ki: 

"- Bütün Mısır'ın candan sevip 
hayran olduğu kahraman türk askeri
ne, Mısır ordusunun selamını götürü
yorum. Türk ordusunun yüksek kıy
metli kumandanlariyle temas ve ka
zandığı büyük zaferi siyasi: dehası ile 
tetviç eden Cümhurreisi Milli Şef İn
önü'ne tazimlerimizi sunmak fırsatını 
bulacağımdan dolayı bilhassa bahti
yarım. 

Bu vesile ile bütün dünyanın hay
ran olduğu yeni Türkiye'nin banisi 
Ebedi Şef Atatürk'ün önünde eğilme
yi de bir vecibe bilirim.,, 

Heyet cumartesi '>abahı Çanakkale
ye muvasalatında denize Mısır - Türk 
renkleriyle bezenmiş bir çelenk ata · 
cak karadaki abideye konmak üzere 
de bir diğer çelengi Çanakkale'de bı
rakmak suretiyle kahramanlarımızı 

seiamlıyacaktır. 

lskenderiye'den hareket 
!skenderiye, 17 a.a. - Türkiye'ye 

gitmekte olan Mısır askeri heyeti, bu
gün, Transilvanya vapuru ile hareket 
etmiş ve kalabalık halk kitlesi tara· 
fından uğurlanmıştır. 

*** 
Heyet cumartesi günü 

lstanbulda olacak 
Kahire topçu kumandanı Tümgene

ral Hüsnü Ezzeydi Paşa'nın riyasetin 
de memleketimize gelmekte olan Mı
sır ask.eri heyeti cumartesi günü İs
tanbul'a gelecek ve Tümegeneral 
Hüsnü Riza ile İstanbul kumandan 
vekili, İstanbul merkez kumandanı ve 
mihmandarlıklarına tayin edilen kur
may albay Hamit Doğruer ve kurmay 
önyüzbaşı Münir Aral tarafından me
r asimle karşılanacaktır. 

·------------=-- • ·~ Heyet İstanbul'da kaldığı müddet-
i çe kendilerine hu.:ıusi daireler ayrıl -

Orgeneral F ahrettin Altay' dan izahat alıyorlar 

Lüleburgaz.'da mektepliler Milli Şefi alkışlıyorlar 

r.:--....... - ............. - ....... - ...................................... 1 
1 Hava tehlikesine karşı korunma 

Halk hava tehlikesine karşı şehirde akiif ve pasil korunma 
hakkında a11lan afişleri tetkik ediyor 

1 s mış olan Perapalas otelinde ikamet e-0 n dec.ek ve bilahare ecnebi ataşamiliter-
lerle birlikte Trakya'ya giderek ma

gayretler 
(Başı 1. inci sayfada) 

Iel sulhu ve milli hüriyeti koru
mak, müsavi emekdaşhk etmek 
demektir. 

Bu asrın en büyük faciası, AV· 
rupa kıtasının ortalarından şar
ka ve cenuba doğru başlıyan te· 
cavuzun muvaffakiyeti olur. 
Böyle bir muvaffakiyet, yalnız 
İngiltere ve Fra·nsa imparator • 
luklarının aleyhine değil, bu im
paratorlukların Asya ve Ameri
ka hududu ile totaliter cephe a-
rasında bulunan bütün istiklalle· 
rin zararına olduğuna asla şüp-
he yoktur. İştahı taze olan bu te· 
cavüz hamlesinin nerede dura • 
cağı asla kestirilemez. Şarki Av
rupa ve Balkanları yeni milli 
hüriyet mücadelelerine sevkede· 
cek ve uzun bir ıstırap ve aksül
amel devrini açacak olan tecavü· 
zü zamanında nevmitetmek, bü· 
tün müstakil devletlerin ve insa
niyetin, hatta bu macera içinde 
sayısız kurbanlar verecek olan 
harpcı rejimlerin de hayrına ola-
caktır. Şimdiden teessüs eden ve 
muvaffak olacağına şüphe olmı· 
yan mukavemet seddine karşı 

tecavüze cesaret verecek iltihak· 
lar dahi, en başta bu iltihakları 
yapan millelterin zararına oldu-
ğuna şüphe edilemez. Totaliter 
cephe politikacılarının son gay • 
retlerine, iğfal veya tehdit edil
mek istenen milletler akıl sağh-
lıklarını ve soğuk kanlılıkları so
nuna kadar muhafaza etmelidir
ler. Herkes vaizyeti, ve bu vazi
yetin cebrettiği tarihi vazifeyi 
anlıyacak olursa, buhran kendi
liğinden yatışır ve beynelmilel 
emekdaşhk imkanlarına yeni 
muvaff akiyet talihi verilmiş O· 

lur. 

Falih Rıfkı AT AY 

nevraların son gününü ve büyük ge
çit resmini takip eyliyecektir. (a.a.) 

. 
lsve(' e sahlan Alman 

tayyareleri "bozuk,, ~ıkıyor 
Stokholm, 17 a.a. - Almanya tara

fından İsveç'e satılan bir bombardı -
man tayyaresi Haegernes manevra -
sında sakatlanmış ve üç kişi ölmüş -
tür. 

Hükümet partisinin gazetesi olan 
"Social demokrat,, Almanya tarafın -
dan verilen tayyarelerde ikinci defa 
da sakatlık olduğunu yazıyor ve bazı 
tip tayyarelerin hiç de memnuniyet 
verici olmadığını ilave ediyor. 

Müstakil Sosyalist "Folkest Dalg -
blad,, ve komünist "Dag,, şiddetli talı 
kikat açılmasını istiyorlar. 
Muhafızlar "Svebs Dagblad" gaze

tesi ise tayyarenin fena yapılmış ol • 
duğu hakkındaki ittihamları ret ey -
!emektedir. 

Dış memleketlerdeki 

Almanlar boyuna 

anavatana dönüyor 
Bedin, 17 a.a. - Ecnebi memleket 

lerde bulunan almanlardan 1937 den
beri 75 bininin Almanya'ya dönmüş 
olması alman matbuatına Almanya
daki iş şartlarının iyileştiğinden ve 
bilhassa şimali Amerikadaki alman
ların çektiği sıkıntılardan babsetme
ğe vesile olmaktadır. 

Gazeteler, 200 senedenberi Ameri
kada yerleşmiş olan 150 almanın ye -
niden Bremen vapuru ile Almanyaya 
dönmekte olduğunu kaydetmektedir. 

Halbuki alman matbuatı, 1200 se
nedenberi Tirol'da yerleşmiş bulunan 
alınanların maruz kaldığı vaziyet 
hakkında tek bir söz söylememekte
dir. 

YUVANIN saadet ve varlrğmı 
doğuran, aile düğümünü ku -
vetlendiren ÇOCUKTUR. 
Çocuğu SEV ve yardım et 1 

ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMU 
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Milli Şef'imizin 
Edirne' de tetkikleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
Vekili General Nacı Tınaz, Trakya 
Umumi Müfettişi Kazım Dirik umu
mi katipleri Kemal Gedeleç ve mai -
yetleri erkanı olduğu halde bugün sa 
at 12.40 da otomobille buraya gelmiş
lerdir. Cümhurresimiz şehir methalin 
de umumi müfettişlik başmüşaviri 

Sabri, Vali Ferit Tümer,belediye rei
si Şerif, mülki ve askeri erkan ile 
mektepler ve binlerce halk tarafından 
karşılanmış ve iki mektepli tarafın -
dan birer buket takdim edilmiştir. 

Üç dört dakika süren kısa bir ta -
vakkuftan sonra yollarına devam bu
yuran Milli Şefimiz Kıyık yolu ve 
Saraçlar caddesini takiben şehrin i -
çinden geçerek doğruca Karaağaca 
gitmişlerdir. 

Bütün yollar en coşkun bir sevinç 
tezahürleri ile Milli Şeflerini selam
lıyan halk ile dolu idi. İnönü, bu iç -
ten sevgiye halkı mütemadiyen selam
lamakla mukabelede bulunuyordu. 
Karaağaç yolu üzerinde Meriç köp

rüsü karşısında ziraat kursu talebele
ri ve Karaağaçta da halk tarafından 

karşılanmış olan Şef istasyona gelmiş 
bulunan hususi trenlerine çekilerek 
kısa bir istirahatten sonra tren -
deki hususi salonlarında Trakya umu
mi müfettişi ile burada bulunmakta o
lan mebuslarımızı ve onları takiben de 
Maarif vekili Hasan - Ali Yücel'i ka
bul buyurmuşlardır. Başvekil Dr. Re
fik Saydamın da hazır bulunduğu bu
kabul esnasında umumi müfettiş ge
neral Kazım Dirik Trakyada yapıl -
makta olan muhtelif işler üzerinde 
mali'ımat ve izahat vermiş ve bir saat 
kadar süren bu görüşme sonunda Cüm 
burreisimiz aldıkları izahattan mem
nuniyetlerini göstermişlerdir. 

Nümune Fidanlığında 

Öğle yemeğini Karaağaçta yiyen 
Cümhurreisi İsmet İnönü, saat 16,30 
da vagonlarından inmiş, Karaağaç'ın 
yalnız iç kısmının sıva ve kapıları ek
sik olan yeni büyük istasyonunun pe
ronundan geçerek tetkikatta bulun
muş ve yanlarında Başvekil, Nafıa ve 
Maarif Vekilleri ve maiyeti erkanı 
ile Trakya umumi müfettişi, Edirne 
valisi ve Tekirdağ valisi olduğu hal
de, Karaağaç - Edirne yolu üzerinde
ki nümune fidanlığını şereflendir
mişlerdir. 

Mim Şef, senede iki yüz ila iki 
yüz elli bin arasında meyvalı, meyva
s1z, yerli ve yabancı fidanların en 
iyilerini yetiştirerek Trakya'nın 

muhtelif yerlerine dağıtan bu örnek 
müessesesinde ziraat ve fidanlık mü
dürleri tarafından karşılanmış, bah
çenin her tarafını gezerek bütün 
meyva fidanları hakkında umumi 
müfettişten, validen ve ziraat ve fi. 
danlık müdürlerinden malumat almış 
ve uzun boylu tetkikatta bulunduk
tan sonra bahçede gördükleri inti
zam ve mükemmeliyeti takdir buyur
muşlardır. 

Milli servet kaynağı 
meyvalarımız 

Bunu müteakip Cümhurreisimize, 
Başvekil ve Vekillere bahçenin ye
tiştirdiği muhtelif meyvalardan su
nulmuştur. Meyvaların lezzetine ba
kan ve bunların nasıl ve ne miktar 
yetiştirildiği hakkında da izahat alan 
Milli Şef, bu arada bilhassa bir milli 
servet kaynağı sayılan ve çok tutu
lan Slivo adlı erik ile tatlı ve mayhoş 
elmanın milyonlarla fidan halinde 
Trakya'da yetiştirilmesini ve bunla
rın üzerinde iyi bir programla çalışıl
masını tavsiye buyurmuşlardır. 

Bir saat kadar örnek fidanlığında 
kalan İsmet İnönü, refakatlerindeki 
zevatla birlikte bilhassa şehirde ufak 
bir gezi yapmışlardır. Milli Şefine 
kavuşmaktan mütevellit engin bir se
vinç içinde çalkanan Edirne Cüm
hurreisimizin teşrifleri esnasında 

kendilerini doya doya alkışlamış, so
kakları dolduran on binlerce halk 
kahraman İnönü'ne her adım başında 
coşkun tezahüratta bulunmak suretiy
le bağlılığını bir kere daha göster
miştir. 

Milli Şef Halkevinde 

İsmet İnönü bu tezahürat arasında 
halkevini şereflendirmiş ve halkevin
de Parti ve Halkevi mümessillerin
den, Halkevinin faaliyeti hakkında 

izahat almış ve bilhassa musiki ve 
temsil kollarının faaliyetleri ile ala
kadar olmuştur. 

ler aldı. Sivil ve askeri teşki • 
lcit, iyi semereler verdi. Gayri 
askerilik kaldırıldığındanberi, 
tarihi şehir, kendine yara§an 
tabii manazrasını almıya bQ§
l adı. Hayatımızın kıymetli ha
tıraları Edirne ordu kararga
hında geçti. Edirne'nin mamur 
temiz, kuvetli olması, devletin 
siyasetinde ehemiyetli bir nok. 
tadır. Edirnelilerin, yurtları
nın yüksek değerini iyi takdir 
etmelerini isterim. Kıymetli 
kabulünüze teşekkür ederim.,, 

Milli Şef, bunu müteakip halkevin
den ayrılmış ve binanın içini ve dışı
nı dolduran binlerce halkın coş!{un 
tezahürleri arasında umumi müfettiş
lik konağını şereflendirmiştir. 

Cümhurreisimiz burada General 
Kazım Dirik tarafından karşılanmış
tır. 

Burada, ön taraçada oturulduğu sı
rada, umumi müfettiş kendilerine 
Trakya hakkında, maruzatta bulun -
muştur. Milli Şef, son zamanlarda her 
yerde başlamış olan arteziyen faali -
yeti ve büyük çeşitli ziraat kursları 
hakkındaki izahatı alaka ile dinlemiş, 
bunlar üzerindz BaşvekiJle konuş ~ 

muş ve artezyen işleri hakkında naha 
vekili General Cebesoya direktifler 
vermiştir. 

Bu sırada Milll Şefimiz müfettişlik 
konağını şereflendirdiklerini öğre -
nen halk, konak 'etrafında birikmiye 
başlamıştır. Cümhurreisimiz, Başve -
kil ve maiyetleri erkanı ile hazır bu -
lunan mebus ve generallere burada 
limonatalar' sunulmuştur. Milli Şef 
burada bir saat kadar kalmıştır. Hal
kın gösterdiği bağlılıktan çok müte -
hassis olan Cümhurreisi, Bahçe kapı
sına kadar general Dirik ve refikası 
tarafından uğurlanmış ve halkın sü
rekli alkışları arasında otomobilleri
ne binerek şehir istasyonundaki hu -
susi: trenlerine dönmüşlerdir. 

Cümhurreisimizin Edirnede yarın 

da tetkiklnine devam edecekleri an
laşılmaktadır. 

Kadri OGUZ 

Elôziğ Lise binası 

temeli atıldı 

Elazığ, 17 a.a. - Burada inşasma 

karar verilen lise binasının temel at
ma merasimi bugün binlerce halkın iş 
tirakiyle ve coşkun sevinçleri arasın
da yapılmıştır. 

Bu münasebetle söz alan dördüncü 
umumi müfettiş Alpdoğan, temelleri 
atılan bu irfan müessesesinin büyük 
değerini anlatmı§ ve milli Şef İsmet 
tnönü'ye ve büyüklerimize karşı hal
kın içten duyduğu minnet ve şükran
ları teyit eylemiştir. 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Hacıdoğan mahallesinde çataldağ 

sokağında 12/ 10 sayılı evde Sabancalı 
Esma. 
Namık vekili Ankara avukatların -

dan Hamit Şevket tarafından aleyhi
ne mahkememize açılan katı nafaka 
davasının 14. 8. 939 tarih ve saat 9. da 
mahkemede bulunmasına dair ilanen 
tebliğat yapıldığı halde yevmi mez -
kurda duruşmada hazır olmadığın • 
dan hakkında adresinizin meçhuliye • 
tine mebni Ulus gazetesiyle ilanen 
gıyap tebliğine karar verilmiştir. 

Namıktan almakta olduğunuz nefa
kanın kesilmesine dair olan muhake • 
me 28. 8. 939 pazartesi saat 10 talik e
dilmiş olduğundan yevmi mezkurda 
gelmeniz veya bir vekil gönderme -
diğiniz takdirde gıyabınızda muhake
meye devam olunacağı H. U. M. K. 
nunun 401. ci maddesine tevfikan teb 
liğ yerini tutmak üzere iJanen tebliğ 

olunur. (3097) 

Zayi - Müzik öğretmen okulundan 
aldığım 4. 8. 939 tarihli ve 43 lira 37 
kuruşluk tahakkuk evrakının tediye 
mektubu ile tesellüm ve faturası kay
bolmuştur. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü yoktur. 

(3089) Mehmet H. Taçan 

Milli Şef, Halkevi hakkında icap 
eden izahatı aldıktan sonra aşağıdaki 
beyanatta bulunmuşlardır : 

Şlfmı"lıklı mOcıdıtı edl· 
nlz vı buf\un en iyi careıt 
olın SHORT LINIA y ı glyl· 
nlz. Oalml muıjını" teal· 
rtlı yı~tı bbıkayı gldorlr. 
Huıuıl ılhllkl bir trl~ •· 
dan yıpılmıt olın SHC". T 
l1NIA adi bit ~Olol g ~l 
yıkanır-. 

"- Edirne'yi ziyaretimden 
çok memnunum. Güzel Edir
nemizi evelki gelişimden daha 
iyi ve ilerlemiş buldum. Bütün 
memleket, Edirne'nin refahı 
ve terakkisi ile yakından ala
kadardır. Devlet, Edirne'yi 
yükseltmek için hususi tedbir-

Flyıll 10 !iradın itibarın. 
Satı, yeri yalnız ı 

.J. ROUSSEL 
Parls, 166 Bd. HıuH"'•"n 

ISUNBUL, Bırojjlu 
TOnıl mıydanı 12 No. lu, 

P\14jaıamızı zlya,..et ıdlniı vey• 
19 No. lu tuofımfıl fılıyinlı. 

-... ~' . :... ~ 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 
Riyasetinden : 

Merkezi Ankara olmak ve ortaklarına ev yaptırmak üzere teşekkül 
eden ve Ankara Maarif Evleri yapı kooperatifi unvanı ticarisini haiz bu
lunan bu şirketin unvanıticarisi ile Türkiye Cümhuriyeti Riyasetinin 
ali tasdikine iktiran etmiş olan esas mukavelenamesinin ve şirket namına 
imzaya salahiyettar olan zevatın tatbik imzalarını havi Ankara birinci 
noterinden musaddak sirkülerin vaki olan talebe mebni dairede mahfuz 
vesaike müsteniden 17. 8. 939 tarihinde tescil edildiği ve mukavelename 
ile sirkülerin aşağıda neşredilmekte bulunduğu ilan olunur. 

BİRİNCİ KISIM 

Kuruluş, gaye, ad, idare merkezi, müddet 
Madde 1 - Bu esas mukavelenameyi imza eden ortaklar arasında mü

t~havvil sermayeli ve mahdut mesuliyetli bir yapı kooperatifi kurulmuş
tur. 

Kooperatife ortak olmak için en az yirmi hisseye sahip bulunmak la
%tmdır. 

Kooperatifin kendisine gaye edindiği işlerin başarılması için menkul 
ve gayrimenkul malları ele geçirmeye ve her türlü ödünç almağa salahi· 
yeti vardır. 

Madde 2 - Kooperatifin gayesi, satın alacağı arsalar üzerinde evler 
yaptırmak ve bunların bedellerini en çok on yılda aylık taksitlerle topla
dıktan sonra ortaklarına mal etmek ve mal edinciye kadar hem bu evlerin 
ve hem de parçalarının idaresini ve bakımını üzerine almak ve gayesine 
uygun her işi yapmaktır. 

Madde 3 - Şirketin adı (Maarif evleri yapı kooperatifi) dir. 
Madde 4 - Şirketin merkezi (Ankara) dır. 
Madde 5 - Şirketin müddeti on beş yıldır. 

İKİNCİ KISIM 
Sermaye ve hisse senetleri 

Madde 6 - Şirketin sermayesi değişik olup üzerinde sahibinin ad1 
yazılı hisse senetleriyle temsil olunur. Şirketin sermayesi iki bin liradır. 

Madde 7 - Bir hisse senedinin değeri on beş liradır. Her ortağın ko 
operatife ortak olabilmesi için birinci maddede yazılı olduğu gibi yirmi 
hısseye sahip olması lazımdır. \ 

Madde 8 _ Hisse senetleri esas mukavelenamenın ikinci maddesinde 
yazılı ahkam mahfuz kalmak şartiyle ahara devredilebilir, Ancak bunun 
için idare meclisinin muvafakatini almak liizımdır. Devir muamelesi his
ge senetlerinin arkasına yazılmak ve şirketin hususi defterine tescil edil
mek suretiyle yapılır, keyfiyet idare meclisi reisi ile azadan iki zat tar~
f mdan imza olunarak şirketin resmi mühürü ile mühürlenerek tasdık 

olunur. 
Madde 9 - Bir ortağın sahip olduğu hisse senetleri birkaç kişi ara-

sında paylaşılamaz. Veraset yolu ile veya herhangi bir sebeple hisse se
netlerinin birden fazla sahibi olursa bunlar şirkete karşı içlerınden yal 
nız birini hisse senedi sahibi olarak göstermiye mecburdur. 

Madde 10 - Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiç bir s~b~ple 
;irket sermayesinin ve mal ve mülkünün haciz altına alınma~ım .~stıye
rncz, şirketin işlerine karışamaz. Şirketin muhasebe defte~lerın~ .gore çı
kacak haklarını ve heyeti umumiyenin kararlarını oldugu gıbı kabııle 
mecburdurlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ortaklar 
Madde ı ı - Şirkete girebilmek için aşağıdaki v<ı;sıfları haiı bulunmak 

~arttır. 

A -.Türk olmak. 
B - öz ve soysal haklarına sahip bulunmak. 

Madde 12 - Ölen ortağın mirasçılarından dokuzuncu maddeye göre 
ortak olarak gösterilecek kimse lüzumlu vasıfları haiz ise ölenin hisse 
senetleri idare meclisi karariyle o kimse adına geçirilir. Mirasçılar bu 
§artları haiz bulunmaz veya şirkete girmiye istekli olmazlarsa on dördün
cü maddenin sonuncu fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

Madde 13 - Aşağıdaki hallerde ortak, idare meclisi karariyle ortak
lıktan çıkarılabilir: Bunlar için de on dördüncü maddenin birinci fıkrası 

tatbik olunur. 
A - Soysal haklarını kaybetmek; .. . _ 
B _ Mukavele hükümlerini saymamak ve şirkete karşı uzerıne aldıgı 

borçları idare meclisinin yazı ile müsaadesi olmadan muayyen müddetle 

ı i içinde yerine getirmemek; _ 
Bu hallerde idare meclisi tarafından ortağa, ortaklıktan çıkarıldıgJ 

yazı ile bildirilir. Bu kararın ilk yapılacak umumt heyet toplantısında 
bozulması istenebilir. Çıkarılan ortak bir daha şirkete kabul ~dileme~. 

Madde 14 _ Ev yaptırmadan eve!, iki ay taahhüdatını ıfa etmıyen 
ortak idare meclisinin muhik gördüğü mücbir sebepler haricinde ortak · 
hktan çıkarılır. Ve bu zamana kadar verdiği paranın nısfı kooperatif he· 
aabına irat kaydolunarak diğer nısfı kendisine iade olunur. 

Ev yapılıp intifa için ortağa teslim edildikten sonra aylık taksitini 
(idare heyetinin tayin edeceği müddet zarfında) vermiyen ortağa idare 
meclisi tarafından bir protesto çekilerek bir ay müddet verilir. Bu müh· 
lctin sonunda borcunu yerine getirmiyen ortağın evi ortak hesabına ki
raya verilir. Evin kirası ortağın vere.ceği taksit miktarına müsavi olmazsa 
geri kalan ev sahibi ortaktan alınır. 

Yukaı ıki fıkranın kendilerine tatbikini istemiyen ortakların evi (baş
lcaca kanuni yollara müracaata lüzum kalmaksızın) ide.re meclisinin mu· 
vı-ıfık bulacağı ve münasip göreceği şartlar dahilinde bilmüzayede satılır. 
Satış bedeli evin maliyet fiyatından fazla olursa fazla olan miktar şirke
te irat ~aydolunur,. noksan olursa geri kalan para ortağın başka mallarına 
da mwacaat edilerek tahsil olun~r. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Inşaat ve alışveriş 

Madde 15 - Şirket evleri için alınacak arsalar idare meclisi azaları 

tat .;1.ından seçilir. 
Madde 16 - ldare meclisi tarafından şirket mahallesinin planları ha

zırlatılacak, inşaat bedellerinin keşfi yaptırılacak ve evlerin büyüklüğü 

ve tipleri tayin edilecektir. . . . . . . . 
Madde 17 _ Her ortak gösterılen ev tıplennden bırısını seçerek idare 

meclisince hazırlanmış varaka ile bu seçimini şirkete bil~irecektir. 
Madde 18 _ İdare meclisi bu seçim varakalarını tetkık ederek aynen 

kabul eder. . .. 
Madde 19 _ Ev tipleri tesbit olunduktan sonra .ı~are meclısı tarafın-

dan paza• lık veya eksiltme yolu ile müteahhide verılır .. 
Maddt: 20 - İnşaata başlandığı tarihte her ay verılecek on beş lira· 

,· 1n maacıa idare meclisinin tayin edeceği müddet içinde her ortaktan 

uefaten 150 - 200 lira alınacaktır. 
Madde 21 _ Yapı bittikten ve her tip büyüklükteki evlerin kaça mal 

ld g· u anlacııldıktan sonra her tip ve büyüklükteki evleri ısmarlamış ou Jr OOAl 
•l lardan müsavi miktarda seçilecek ortaklara idare meclısı aza arı ta-

c an . . d v • d ( 
rafından bu evlerin son vaziyetlerine göre biribirlerının eger~n en ev 
bedelinin yüzde onunu geçmemek şartiyle) uygun sayılarla çogaltma ve 

ındirme yapılmak gibi son bir fiyat biçilir. 
Madd~ 22 - Umumi r~rlerin masrafları da ısmarlanan evlerin fiyat -

lan nisbctinde taksim ve ev bedellerine ilave olunacaktır. Bu masraflar 

ısmarlanan ev fiyatının yüzde onunu geçemez. 
Madde 23 - Aynı tip ve büyüklükteki evleri ısmarlamış olan ortaklar 

h 1. de toplanarak 22 23 üncü maddelere göre belli :s.olan tutarları grup a ın • 
Ur.erinden evlerini aralarında ayırır ve payla§ırlar. 

ULUS 

Madde 24 - Bu paylaşma ve ayırmada ortaklar uyuşamazlarsa idare 
meclisinin nezareti altında kura çekilmek suretiyle evleri tayin edilir. 
Bu kuraya hiç bir ortak itiraz edemez. 

Madde 25 - ,Evi belli olan ortak, idare meclisince, hemen evi almıya 
ve bir mukavele imzalamıya davet olunur. 

Madde 26 - Ortaklara verilen evler şirketin hükmi nezaretinde bulu· 
nacak ve ancak bütün borcunu ödiyen ortağa ev tamamiyle terk olunabi
lecektir. 

Şirket ortağın bu intifaından istifade edemez. 
Madde 27 - Alım mukavelenamesini imzalıyan ortak eve intifa için 

sahip olacak ve bu mukavelenin imzasını takip eden ilk ay başında ve on
dan sonraki ay başlarında ev borcu, vergi ve sigorta •primleri ve diğer 
ortaklık masraflarından ibaret olan muayyen taksitleri günü gününe öde

miye mecbur olacaktır. 
Madde 28 _ Eve intifa için sahip olan ortaklar hemen evlerinden is-

tifade edebilirler. Mazeretlerinden dolayı bizzat evlerinden istifade ede
miyen ve idare meclisince mazeretleri yerinde görülen ortaklar evlerini 
kendi nam ve hesaplarına başkalarına kiraya verebilirler. Ancak ortağın 
göstereceği kiracının şirkete karşı ortak gibi davranması lazımdır. 

Madde 29 _ İdare meclisi tarafından yazı ile yapılacak istekten son
ra en çok bir ay içinde istenilen parayı vermeyi her ortak şimdiden şart
sız ve itirazsız kabul eder. 

Madde 30 - Muayyen taksitlerden daha çok para yatıran ortakların 
fazla yatırdıkları paralar için bağlı bulunduğu faiz miktarı kadar fai~ 

yürütülür. 
Madde 31 - Ortaklar ev]erin hususiyetine müessir olacak hiç bir de· 

ğişiklik ve ilave yapamazlar. Evin içinde ve dışında yapılacak ufak tefek 
tadilat için de idare meclisi kararı alınacaktır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Şirketin idaresi 

Madde 32 - Şirketin işleri 

A - İdare meclisi, 
B - Murakabe heyeti, 
C - Umumi heyet, tarafından idare olunur. 
Madde 33 _ İdare meclisi; umumi heyet tarafından ortaklar arasın-· 

dan seçilen sekiz azadan terekküp eder. Her seçimde ayrıca dört ihtiyat 

aza intihrıp olunur. . . 
İlk idare meclisi ve ihtiyat azaları umumt heyet tarafından seçılır 

1kinci . yıl sonunda azaların yarısı kura ile çıkarıla -ak yerlerine yeniden 
dört aza seçilir. Üçüncü yıl sonunda aynı şekilde geri kalan dört aza d~
ğiştirilir Müteakip yıllarda kıdem sırasiyle dört aza değiştirilir. Değı· 
şen azalar yeniden seçilebilir. Seçimler gizli rey ile yapılır. A • 

Madde 34 _ Herhangi bir suretle ortaklık vasfı kaybolan azanın ıda-
re meclisindeki hususi salahiyeti de zail olur. 

Madde 35 - İdare meclisi şirket işlerinin lUzum gösterdiği kadar 
toplanabilmek üzere ayda en az iki defa idare meclisi reisinin ve yoklu· 

ğunda reis vekilinin da~etiyle içtima eder. . . 
Madde 36 _ Her yıridare meclisi, kendi azaları arasından bır reıs ve 

bir reis vekili seçer. Bunların vazife ve salahiyetleri idare meclisince ya-

pılacak bir toplantıda belli olur. . . . . . .. 
Madde 37 _ Makbul mazerete müstenit olmaksızın bırıhırını mutea -

kip üç içtimaa gelmiyen aza çekilmiş sanlır. 
Madde 38 _ Münhal azalıklara almış oldukları rey çoklukları sırası 

ile ihtiyat azalar geçer. Müsavi rey almış olan ihtiyat azalar arasında ku-

ra çekilir. . . · · d b' 
Madde 39 _ İdare meclisi azaları yarıdan bır fazlasıyl~ ıç:ıma .e _e ı-

lir. Kararlar içtimada hazır bulunan aza reylerinin ekse~ıyetıyle ıttı~az 
olunur. İdare meclisinde reyler şahsi olup başkasının ~erıne rey verıle
mez. Reyler müsavi olursa reisin bulunduğu taraf tercıh ~lunur. 

Ancak irtima nısabı hasıl olamadığı takdirde toplant~ hır hafta sonra· 
" 11 eıtstrtyc:ı: n:yı ııe }<;ar ı U•oo.• ya bırakılır. Bu içtima a mevcut naıarı .. 

olunur. . ·1 • 
Madde - 40 - İdare Meclisi, şirketi dahi~de v~ harıçte temsı v.e şır~ 

ketin bilumum işlerini tedvir eder. Ezcümle §ırketı.n men~ul ve gay.~men 
kul emvalinin satılması, temliki ve terbini ve dava ıkamesı, sul~ v.~ ı ra v: 
davadan feragat hulasa şirketi gayesine vardırmıya matuf her turlu hukukı 
tasarrufları ifa selahiyetini haizdir. . . . . . 

İd Celisi kararları zabıt defterıne geçırılerek ıçtımada 
Madde 41 - are m . . . 

f d ·1 za olunur Muhalefet sebeplen de dercedılır. Her-
bulunanlar tara ın an m · . . . . . 
h 

· b" · 't 'ttihaz olunan kararın tatbik edılebılmesı ıçın o karar su -
angı ır ışe aı ı _ . . k"l' · 

· · ı "d meclı'si reisinin ve bulunmadıgı takdırde reıs ve ı ının 
retının a tına ı are 
adı ve imzası bulunması şarttır. 

Madde 42 _ İdare meclisi, bu esas mukavelename1erin başka maddele· 
rinde tayin olunan vazife ve selahiyetlerden başka aşağıdaki vazifelerle de 

mükelleftir. 
İdare meclisi: 
ı _ Şirketin işlerini idare eder, hesaplarını tutar veya tutturur. 

2 _ Her ay sonunda veya lüzum gördükçe kasa mevcudunu sayar ve ay-

lık mizanlarını tetkik ve tasdik eder. .. .. . . 

3 _ Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını husnu ıstımal ve idare 

eder. 
4 - Ödünç para alır. 
5 _ Hesap yılı sonunda heyeti umumiye;e. göst~rilec~k ~lde ~ulunan 

eşya demirbaş deferleriyle bilanço cetvellerını ve şırket ışlenne aıt umu
mi v~ hususi düşüncelerini gösteren raporu yazar ve bütçeyi hazırlar. 

6 _Umumi heyeti içtimaa çağırır ve kararlarını icra eder. 
7 - Şirketin muhtelif işleri için talimatnameler yapar. 
8 _ Şirketin parasının ne türlü nemalandırılacağını kararlaştırır. 
9 - Tahsil edilemiyen alacaklarla zarar yazılması gerek olan paralar 

için yapılacak işleri umumi heyete bildirir. . 
10 _ Esas mukavelenamede lüzumlu göreceği değişiklikleri heyetı umu-

miyeye teklif eder. . . 
ıı _ Şirket işlerinden doğan dava ve hukuk ışlerıne bakar. . d 

. . . ld v "f ve selahıyetler en 
12 - Bu esas mukavelename ıle ilzerıne a ıgı vazı e d 

. ~ d taklardan ve yahut ı-
bir kısmını yapmak üzere kendı azaların an veya or . d b 1 . muayyen ışler e u un-
tıardan bir veya birkaç. şahsı muayyen bır_zama~ ve 
durabilir. Bunlara verilecek ücretleri tayın ve ıta eyle:· . d td 

Madde 43 - İdare meclisi reisi harice karşı şirketı temsıl e er. aVrc 
. · ·1 şirket namına dava açar. e 

meclisi karariyle bizzat veya avukat tayını ı e . k 't b"til 
1 d . k . üdafaa eder Ve şır ete aı u n 

şirket aleyhine açılan dava ar a şır etı m · . . 
1 

d . 
A h t ve idare meclısı karar arı aı -

işlerin esas mukavelename ve umumı eye 
resinde tatbik olunmasına nezaret eder. . .. ··ı "d 

Madde 44 - Umumi heyet, mesuliyeti doğuran haller~ ~oru en ı a~e 
k · · 1 · e başkalarını ıntıhap eder. Lu· 

meclisi azalarına işten el çe tırır ve yer erın 
zum görürse bu azalar aleyhinde kanuni takibat yapar, A 

Madde 45 - Eldeki talimatnamelerle bu esas muk:velename ve u~umı 
k 1 k • !erden dogacak zarar ve zıyan heyet kararlarına aykırı olara yapı aca ış . . . . 

.. t k ·· 1 ·ı ·d meclisi azalarına aıttır. Mesulıyetı ve 
muş ere en ve mutese sı en ı are . . . . 
öde · · 1 · 1 ·t· etmı·ş ve bu itirazını ıdare meclısının zabıt 

meyı mucıp o an ış ere ı ıraz . . . ~ 

defterine kaydettirmiş ve murakabe heyetine de bıldırmış olan azalara mes-

uliyet ve zaman teveccüh etmez. 
Madde 45 _ İdare meclisi bu esas mukavelename hükümlerine ve umu

mi heyet kararlarına göre harekete mecbur olup şirket i~lerinin iyi gitme
sinde. defter ve hesaplarının intizamında, para ve mallarının hüsnü idare 
ve istimalinde umumi heyete karşı mesuldür. 

Madde 47 - Şirketi teahhüt altına koymak için idare meclisinden ve 
vahut idare meclisinin selahiyet ve;diği kimselerden iki zatın imzası bu
lunması şarttır. Şirket için imzaya mezun ve selahiyettar olanların adları 
ile imzalarının tatbik nümuneleri, şirket ile işi olan daire ve müesseselere 
ve şahıslara bildirilir. 

18 - 8 - 1939 

Madde 48 - Murakabe heyeti: Şirketin işlerini ve hesaplarını umumi 
heyet namına kontrol etmek için ortaklar arasından üç mtirakip seçilir. Mu
rakiplerin seçilmesi umuıni heyet tarafından gizli rey ile yapılır. 

Madde 49 - Murakabe heyeti her yıl tecdit olunur. Müddeti biten mu
rakipler yeniden seçilebilirler. 

Madde 50 - Murakipler en az liç ayda bir kere şirketin hesaplarını ve 
defterleriyle evrakı müepitelerini birer birer veya müçtemian tetkik c<le -
bilirler. Kasa mevcudunu sayarlar, yolsuz gördükleri işleri idare meci:::i 
reisliğine bildirirler. 

Madde 51 - Murakipler idare meclisi içtimalarında bulunarak müzah
relere reysiz iştirak edebilirler. Esas mukavelenameye ve şirketin menf~'.\

tine uygun görmedikleri kararlar hakkında fikirlerini söyliyerek lüzu .. LI 

takdirinde kendi görüşlerini zabıt defterine de yazdırabilirler. 
Madde 52 - İdare meclisi murakiplerin vazifelerine karışamaz. 
Madde 53 - İdare meclisi, murakipler tarafından istenecek bütün ıra

lCımatı vermiye, hesap kağıtlarını, kasaları kendilerine göstermiye ve aç
mıya mecburdur. 

Madde 54 - Esas mukavelenameye ve şirketin menfaatine uygunsuz 
gördükleri işleri yaptırmamak için selahiyetlerini kullanmıyan murakipler 
umumi heyet tarafından şahsen veya müştereken ve müteselsilen mesul tu
tulurlar. 

ALTINCI KISIM 

Umumi heyet 

Madde 55 - Her hesap yılı geçtikten sonra giren yılın ilk üç ayı içinde 
idare meclisinin çağırması üzerine umumi heyet senelik içtimaını yapar. 
İdare meclisi veya murakabe heyeti ve yahut ortak adedinin üçte birinin 
talebi üzerine de umumi heyet fevkalade olarak toplanır. Umumi heyet içti· 
malarında görüşülen işler bir günde bitmezse müteakip günlerde de içtima 
yapılır. 

Madde 56 - Umumi heyetin içtimaı ortaklara en az on beş gün önce ar
ka arkaya üç gün gazete ile ilan olunarak haber verilir. Son çağırma içtima 
gününden on beş gün eve! gazeteye yazılmış olmalıdır. Yıllık hesap ve bi
Hinço cetvelleriyle murakipler raporunun basılmış nüshaları istiyene veril
mek üzere merkezde bulundurulur. 

Umumi heyette görüşülecek işleri bildiren ruzname, davetiyelerde gös
terilir. İçtimalarda komser bulundurabilmek için Ticaret Bakanlığına top
lantıdan en az on beş gün önce yazı ile malUmat verilir. Ve idare meclisi 
ve murakabe heyetinin raporları ve ruznamenin birer suretleri gönderilir. 

Madde 57 - Umumi heyetin senelik içtimalarında ruzname idare mecli
si tarafından hazırlanır. Murakiplerin veya ortakların talebi üzerine fevka
lade olarak yapılacak umumi heyet toplantısında ruznameler onlar tarafın· 
dan ihzar olunur. Senelik toplantılarda ruznameye 62 inci maddede sayılan 
lıususlar]a murakabe heyetinin dilekleri en az ortakların üçte biri tara
fından toplantıdan on beş gün evel idare meclisine yazı ile bildirilecek 
dilekler girecektir. Ruznameye girmiyen maddeler üzerinde müzakere 
yapılmaz. 

Madde 58 - Umumi heyet içtimaını idare meclisi reisi açar ve ondan 
sonra umumi heyet kendisine bir reis seçer. 

Madde 59 - İdare meclisi azaları senelik hesaplann ve kendi raporları
nın tetkik ve tasdikinde rey veremezler. 

Madde 60 - Umumi heyet en az ortakların yarısı ile içtima edebilir. Bu 
sayı elde edilemezse içtima başka güne bırakılarak 56 ıncı madde dairesin· 
de tekrar tebligat yapılır. İkinci toplantıda ortak adedi ne olursa olsun iç· 
tima yapılır. Ancak şirketin esas mukavelenamesinde bir değişiklik yapıl
ması için umumi heyetin ticaret kanununun 386 ıncı maddesinde yazılı ni
s:ıp şartlar dairesinde içtimaı lazımdır. 

Madde 61 - Umumi heyet kararları içtimada bulunan ve bulunmıyan 
bütün ortaklar için mutadır. 

Madde 62 - Umumi hevetin senelilc ic.ti.,.,.:ı1nr1::ı ı..,.ııı•ro .,.,_:"-ı-; -r--'~-
A - İdare meclisi ve murakabe heyeti taraflarından verilecek senelik 

bilançoyu ve raporları tetkik ve lüzumlu kararları ittihaz etmek. 
B - İdare meclisi tctrafından teklif edilecek dilekleri kabul veya red

detmek. 
C - İdare meclisi münhal azalıklarına yeni ve ihtiyat aza seçmek. 
D - Mesuliyeti doğuran halleri görülen idare meclisi azalarına işten el 

çektirmek ve yerlerine başkalarını seçmek ve lüzum görülürse aleyhlerinde 
kanuni takibatta bulunmak. 

E - Giren yıl için yeni murakabe heyeti seçmek. 
F - Şirketin gayesine yarıyacak ve işlerine daha nafi olacak düşüncele

ri beyan etmek. 

Madde 63 - Umumi heyet içtimalarında reyleri toplamak ve tasnif et
mek için üç ve katiplik için de bir ortak seçilir. 

Madde 64 - Umumi heyet katibi tarafından içtimada bulunan ortakla
rın adları ve adresleri ve müzakere edilen hususlar aynen zaptedilir. Ve hu
susi bir deftere geçirilerek reis ile reyleri toplamak işi verilen ortaklar ve 
katip tarafından tasdik olunur. 

Madde 65 - Mahkemelere veya sair makamlara gösterilecek umumi he
yete ait zabıt ve karar suretleri idare meclisi reisi veya reis vekili ile bir 
aza tarafından imza ve tasdik olunur. 

Madde 66 - İdare meclisi ve murakabe heyeti raporları, yıllık hesap cet
velleri, umumi heyetin müzakere zabıtları ve umumi heyet içtimaına iştirak 
eden ortakların adlarını muhtevi liste dörder nüsha olarak umumi heyet iç
timaından en çok bir ay sonra Ticaret Vekaletine gönderilir. 

YEDİNCİ KISIM 

Şirketin müddetinin uzatılması, feshi, lağvi 
Madde 67 - Şirketin müddeti bittiğinde, idare meclisi uzatılmasına tu

zum gördüğü takdirde ticaret kanununun 386 ıncı maddesinde gösterilen 
merasime uymak şartiyle umumi heyet tarafından şirketin müddeti uzatı· 
labilir. 

~adde 68 - Şirketin müddeti bittiğinde gayesi tamamiyle tahakkuk 
etmış bulunursa evlerin mülkiyeti kati olarak ortaklara intikal ettirilir. 
Borçlu kalanlar hakkında kanuni hükümler yerine getirilir. 

Şirketin kazancı ve ihtiyat akçesi paraya çevrilecek diğer emval ve eş
yası ortaklara hisse senetleri nispetinde taksim edilir. Veya umumi heyet 
isterse şirketin yapmış olduğu mahallede ortaklar için faydalı bir işe veya 
umumi bir hayır müessesesine verilir. 

Madde 69 - 68 inci madde hükümleri idare meclisi tarafından içtimaa 
davet olunacak son umumi heyet toplantısında kararlaştırıldıktan sonra tat
bik olunur. 

Madde 70 - Şirket gayesine erişmeden herhangi bir gayri müsait vazi
yet altında acze düşüpte fesih veya lağvi icabederse, fesih ve ilga keyfiye
ti ticaret kanunundaki ahkam ve şekillere göre yapılacaktır. 

Madde 71 - Ticaret Vekaleti lüzum gördüğü zaman heyeti umumiyeyi 
toplantıya davet edebilir. 21 Temmuz 1939 

Dairede okunup anlatılan bu mukavelename altındaki imzaların şahıs ve 
hüviyetleri dairemce maruf Ankarada Anafartalar caddesinde Hanef apart
manı birinci kat 4 No.da mukim daktilo kursu ve Arar lisan okulu direktö
rü Kazım Arar, İtfaiye meydanı Hatuniye camii sokağı 4 No.Ju evde mukim 
Ankara maarif müdürlüğü memurlarından Mehmet Tuğrul, Ankarada İtfai
ye meydanı güreşçiler sokak 14 No.lu evde mukimMaarif Vekaleti ilk ted
risat müfettişi Rıza Tümer, Ankarada Gündoğdu mahallesi Gediz sokak 4 

No.lu evde mukim Maarif Vekaleti ilk tedrisat müfettişi Doğan Toran, Sağ
lık bakanlığı civarı İlk iz sokak Erbenği apartmanı 1 No. lu dairede mukim 
&affet Dongi, Ankarada Yenişehir Maltepe Akıncılar sokak Sırrı apartmanı 
9 No. da mukim Adliye Vekaleti merkez bürosu şef muavini Tahsin Hergül 
ve Ankarada Bahçeli evler yapı kooperatifi 163 No. lu evde mukim avukat 

(Sonu 9. uncu sayfada) 
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Ankara Ticaret 
Riyasetinden : 

ve Sanayi Odası 

(Başı 8. inci sayfada) 
Fehmi Koral'ın olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 
1'ernmuz ayının yirmi birinci cuma günü. 21 - Temmuz - 1939 

Resmi mühür: T. C. Ankara Birinci 
Noteri Reşit Tamersoy. İzması 

Bu suretin dosyada saklı 21 - temmuz - 1939 tarih ve 9584 umumi numara
lı nüshasına mutabakatını tasdik ederim. 

Ankara Birinci Noterliği 
Mühür : İmza 

İcra Vekilleri Heyetinin 5-8-1939 tarihli toplantısında tasdik buyurula -
tak Türkiye Cümhuriyeti riyasetinin ali tasdikine iktiran eden (Ankara Ma 
arif evleri yapı kooperatifine) ait işbu esas mukavelename tasdik kılındı. 

Ticaret Vekili n. 
İmza : Okunamadı 

T. C. 
ANKARA 

Birinci Noteri 
Sayı 

10695 
SİRKÜLER 

Ankara Maarif Evleri Yapı Kooperatifi unvanlı ve mevcudiyeti kanuni -
Yesj musaddak şirketimizin idare heyetini teşkil eden biz zirdeki imza sa -
hipleri, kooperatifimizin maksadı teşekkülü dairesinde yapacağı bütün mu
lrnele ve tasarrufatta idare heyetinden Reis Kazım Arar ve Muhasebeci M. 
'l'uğrul'a müşterek imza kullanmak salahiyetini verdiğimizi ve mumailey -
hirnanın aşağıda örnekleri konulmuş olan imzalarının lfüfen nazarı dikkate 
alınmasını rica ederiz. 15 - Ağustos - 1939 
İDARE HEYETİ Reis Kazım Arar ve Muhasebecı 

M. Tuğrul müştereken şu suret

~eis: Kazım Arar imza 
Aza: Rıza Tümer ,, 

Aza: Doktor Niyazi Çıtakoğlu ,, 
Aıa: Mehmet Tuğrul ,, 
Ala: Ali Doğan Toran ,, 
Aza : Tahsin Hergül ,, 

le imza edeceklerdir. 
(İmzaları) 

" 
Şirket Mühürü 

Ankara Maarif Evleri Yapı 
Kooperatifi. 1939 

uairede yazılan ve okunup anlatılan bin dokuz yüz otuz dokuz senesi a
ğustos ayının on beşinci günü tarihli bu sirküler altındaki imzaların zat ve 
hüviyetleri dairece maruf, Ankara Maarif Evleri Yapı Kooperatifi idare he
Yeti reisi Kazım Arar ile muhasebeci Mehmet Tuğrul'un olduğunu tasdik e
derim. Bin dokuz yüz otuz dokuz 'senesi ağustos ayının on beşinci günü. 
15 Ağustos. 1939 Resmi Mühür 

T. C. Ankara Birinci Noteri 
Reşit Tamersoy. imza: Kemal Noteroğlu 

ULUS 

Vilayetler .. 

i nşoat mü na kasası 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme -

ye konulan iş: Çanakkale jandarma 
pavyonları yanında yapılacak iki der
sane ve bir ahır inşaatı olup bedeli 
keşfi 34.182 lira 12 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 
A - Plan 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Hususi şartname 
D - Fiyat bordrosu mesaha cetve

li keşif hülasası 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
G - Tesviyei türabiye ve kargir in 

şaata ait fenni şartname. 
L - Dahili elektrik tesisatına ait 

fenni ve hususi şartname 
3 - İhale 21. 8. 939 tarihine rastlı

yan pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 2563 lira 66 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün 
den 8 gün evel vilayet makamına mü
racaatla alacakları ehliyet vesikaları
nı komisyona vermeleri lazımdır. 

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

6 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komisyo
na verilmesi lazımdır. Posta ile gön
derilecek mektupların saat 14 de ka -
dar komisyona gelmiş olması şarttır. 

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

Hükümet konağı in~ası 
Bingöl Vilayeti Defterdarlığın

dan : 

A - Eksiltmeye konulan iş: Bin ' 
göl vilayeti hükümet konağı inşası 

keşif bedeli (134.657) lira (87) kuruş 
tur. 

ve teferruatiyle birlikte 7. 8. 939 tari 
hinden 22. 8. 939 tarihine kadar .ıs gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 22. 8. 939 salı günü saat 15 
de encümeni belediyece icra edilecek
tir. 

Eğreti teminat 675 liradır. 
Bu işe ait şartname bedelsiz olarak 

isteyenler belediyeden alabilirler. 
Talip olanların belli gün ve saatte 

dairei belediyede hazır bulunmaları 

ilan olunur. 
(6112/ 3741) 13694 

Yemek asansörü 

ve elektrik tesisatı 

yaptınlacak 
Çankcrı Vilayet Daimi Encüme· 

ninden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: 
Çankırı Memleket hastanesi yemek 
asansörü ile elektrik tesisatına ait
tir. 

2 - Keşif bedeli (2236) lira (38) 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Keşif cetvelleri 
B - Resim 
C - Hususi şartname 
D - Eksiltme şartnamesi ve mu

kavelename 
4 - İstekliler bu şartname ve evra

kı Çankm nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

5 - Eksiltme 19. 8. 939 tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde buluna
caklardır. 

6 - İsteklilerin bu işe girebilme -
leri için 939 senesi ticaret odasından 
alınmış vesikalariyle bir hafta evel 
nafıa müdürlüğünden ehliyet vesika
sı almış olmaları. 

7 - Muvakkat teminat miktarı 

(126) liradır. 
8 - İstekliler yukarıda yazılı gün 

ve saatte vilayet daimi encümeninde 
bulunmaları ilan olunur. (13712) 

Demir sa( ve çelik ahnacak 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Su-

/ 

Kazalar 

-9-

A) Artvin vilayetinden bu iş için 
alınmış ehemiyet vesikası. 

B) 1939 mali yılına ait ticaret oda
sı vesikası. 

6 - Ehemiyet vesikası talebinde bu 

Elektrik tesisah i~in müteahhil lunan1ar ihale gününden en aşağı 8 
gün evel istida ile vilayete müracaat 

aranıyor 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında ve • 
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt • 

Bodrum Belediyesinden meye giremiyeceklerdir. 
Bodrum belediyesinin (30014) lira Bu suretle vesika talebinde bu -

(10) bedeli keşifli elektrik tesj.. lunanlar o zamana kadar yapıı:ış ol
satı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dukları işler: dair vesaiki teklıf mek
konulmus ise de talip zuhur etmedi - tuplarına baglıyacaklardır. 
ğinden eksiltme aynı şerait daihinde 7 - Teklif mektupları yukarıda ~· 
bir ay daha uzatılmıştır. İhale 28. 8. cü madd:de yazılı saat~en en. az b:r 
939 pazartesi günü saat 15 de Bodrum saat cvelıne kadar komısyon rıy.a~etı
belediye encümeninde yapılacaktır. ne getirilerek makbuz mukabılınde 

İstekliler proje ve şartnameleri 150 ver~lecektir. Postada. v~kua Y•g·e~:c:k 
kuruş bedel mukabilinde Bodrum be- gecıkmeler kabul edılmıyecegı ıl -
lediyesinden ve Muğla nafıa müdür - lunur. 13869 
lüğünden alırlar. 

(6030/ 3698) 13673 

Harta ve imar plônı 
yaptınlacak 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın meskun ve gayri mes -

klin tahminen altmış hektarlık kıs • 
mında harita ve imar planı yaptırıla
cağından bu harita ve planın kaça çı
kacağı hakkında mahallinde keşif ya
pacak bir mühendis veya salahiyetli 
fen memurunun bu işe ait teklif mek
tuplarının şerefli Koçhisar belediye -
sine göndermeleri ilan olunur. 

(3819) 13773 

Elektrik tesisatl 

yaptı nlacak 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık 

kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri -
leceğinden keşif bedelini yapmak ü -
zere isteklilerin teklif mektuplarının 
şerefli Koçhisar belediyesine gönder
meleri ilan olunur. 

(3820) 13774 

Bir makinist aramyor 

Kirahk büyük 
• 
sınema 

T. H. K. Akhisar Şubesinden : 
1 - Kurumumuza ait "Akhisar tay

yare sineması" kira şartnamesi görü • 
len lüzum üzerine tadil edilmiştir. 

2 - Müzayı:de müddeti 15 gün uza
tılarak ihale 26 Ağustos 939 cumar • 
tesi günü saat 11° e bırakılmıştır. 

3 - Tadil ve ilga edilen maddeleri 
öğrenmek isteyenler Ankara'da Türk 
Hav2 kurumu genel merkezine, İs -
tanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Balı
kesir, Manisa ve Akhisar'da kurumun 
şubelerine müracaat etmelidir. 

(2980/ 3877) 13849 

Kaldırım tômir 

ettirilecek 
Beypazarı Belediyesinden ı 

2242 lira muhammen bedelli 4070 
metre murabbaı kaldırım tamiratı a
çık eksiltmeye konmuştur. Taliplerin 
ihale günü olan 27-8-939 pazartesi gü
nü belediye dairesinde müteşekkil en
cümene % 7,5 muvakkat teminatla 
müracaat etmeleri. Saat 15 te. (3901) 

13868 
bairede yazılan ve okunup anlatılan 15 - Ağustos - 1939 tarihli bu sirküler 

altındaki imzalardan dördünün zat ve hüviyetleri dairece maruf, Ankara 
Maarif Evleri Yapı Kooperatifi idare heyeti azalarından Rıza Tümer, Dok
tor Niyazi Çitakoğlu, Ali Doğan Toran, ve Tahsin Hergül'ün olduğunu 
tasdık ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi ağustos ayının on altıncı 
günü. 16. Ağustos.1939 

İnşaat bedelinin (25.000) lirası 939 lama idaresi Müdürlüğünden : Nizip Urayı Ba,kanhğmdan Ankara Belediyesi 
mali yılı (55.000) lirası 940 mali yılı 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Belediyeye ait elektrik fabrikasın-
ve (54657) lira (87) kuruş da 941 mali İdaremiz demirhane atelyesi ihti _ da çalışmak üzere ayda (100) lira üc-
yılı bütçelerinden tediye olunacak - yacı için (24) kalemden ibaret Demir retle ehliyetnameli bir makiniste ih-
tır. saç, çelik ve saire malzemeleridir. tiyaç vardır. Taliplerin Nizip beledi-

Resmi Mühür 
T. C. Ankara Birinci Noteri 

Reşit Tamersoy imza: Kemal Noteroğlu 
Bu suretin dairede dosyasında saklı ıs ve 16 - ağustos - 939 tarihli ve 

10600 - 10645 umumi numaralı aslına mutabakatını tasdik ederim. 

B) Bu işe ait proje, keşifname, ge- 2 _ Muhammen bedeli keşfi (3231) yesine müracaat eylemeleri ilan olu • 
nel şartname, fenni şartname, keşif üç bin iki yüz otuz bir lira (30) kuruş nur. (3814) 13777 

T.C. 
Ticaret Vekaleti 

Teşkilatlandırma umum Müdürlüğü 
Sayı : Genel Özel Eki 

Ankara Birinci oteri 
Mühür : İmza 

ANKARA 

9438 2336 Özü: 14 - Ağustos - 1939 
ANKARA VALİLİ GİNE 

İcra Vekilleri Heyetinin 5-8-1939 tarihli toplantısında tasdik edilen (An
kara Maarif Evleri Yapı Kooperatifi) ne ait esas mukavelename tasdik şerh
lerinin ilavesiyle 4 nusha olarak leffen gönderilmiştir. 

Sicilli ticarete tescil ve ilan muamelesinin yapılması ve tescil damgasını 
taşıyan mukavelenamelerden bir tanesi ile ilanı havi gazeteden vekaletime 
gönderilmesi hususunda müteşebbislere tebligatta bulunmanızı rica ede-

llic;ik 

4 Mukavelename T O R 
14.8.939 

· Nafia Vekaleti 

Ticaret Vekilin. 
İmza : Okunamadı 

Ankara Birinci Noteri 
Reşit Tamersoy 

lunmıyanlar eksiltmeye giremiyecek
lerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11. 9. 1939 pazartesi 

fiyat ve metraj cetvelleriyle teferru- tur. 
atı (6) lira (75) kuruş mukabilinde 3 _ Eksiltmenin şekli ve günü : 
Bingöl, Elazığ, Ankara nafıa müdür- 4 Eylül 939 tarihine rastlıyan pa -
lüklerinden alınabilir. zıartesi günü saat on beşte Konya na-

C) Bu iş 28. 7. 939 tarihinden iti- fıa müdürlüğünde teşekkül edecek 
haren 30 gün müddetle eksiltmeye eksiltme komisyonu marifetiyle ve 
konulmuştur. İhalesi 28 ağustos 939 2490 sayılı artırma eksiltme kanunu -
pazartesi günü saat 15 de Bingöl def- nun (41) inci maddesinin (C) fıkra -
terdarlığı odasında toplanacak komis sı gereğince açık eksiltme suretiyle 
yonca yapılacaktır. yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usuliyle • 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
dir. teklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat 

E) Muvakkat teminat (7983) lira - teminat vermeleri ve ticaret odasında 
dır. kayıtlı olduklarına dair vesaik ibraz 

F) İstekliler 939 yılı ticaret odası etmeleri. 
vesikası, nafıa vekaletinden bu iş i- 5 - Daha fazla izhat almak iste -
çin alınmış ehliyet vesikası ve bu işe yenlerin Çumrada sulama idaresi mü
benzer bir kalemde (50.000) liralık dürliiğüne müracaat ederek mukavele 
iş yaptığına ve bu işin dairemizce iyi ve şartname talep etmeleri. 
bir surette kabul edilmiş olduğuna 6 - Postada vukubulacak gecikme-
dair vesika vereceklerdir. Jerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

K) Bedel teklif mektubiy1e muvak 13870 
kat teminata ait malsandığı ll}akbuzu 

veya banka teminat mektubunu, F .Demir boru eksiltmesi 
fıkrasındaki vesikaları havi mühür-
lü zarfların 28 ağustos 939 pazartesi 
günü saat 14 e kadar Defterdarlık o
dasında eksiltme komisyonu reisliği
ne verilerek mukabilinde makbuz a
lınması lazımdır. Posta ile yapılacak 
tekliflerdeki gecikmeler muteber de-
ğildir. (3535) 13505 

İ mor plônı yapılacak 

Ağrı Şarbayhğrndan : 

Dört parmak kutrunda ve 2550 met· 
re murabbaında Avrupa malı demir 
boru mübayaası 25 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Borular ağrıda teslimi şartiyle mu
hammen bedeli (5800) liradır. Ağus -
tosun 30 uncu şarşamba günü saat 15 
de ihale olunacaktır. 

.Yapı ve imar işleri 
günü saat on dörde kadar eksiltme Denizli Belediyesinden : (3871) 13848 

komisyonu reisliğine makbuz muka - 1 D . 
1
. h . · f k"l 

· · · d k d. - enız ı şe rının na ıa ve a e • 
bılınde teslım e ece ler ır. . t d'kl" 1; 2000 ·k d k' k Malzeme deposu ve bir garaj 

yaphrılacak 
Nafıa Vekaletinden : 

. b 1 tınce as ı ı mı yasın a ı a 
Postada olacak gecıkmeler ka u e- t' . l" 11500 'k ı t tb' 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka -
ra'da yaptırılmakta bulunan gençlik 
parkı ikinci kısmı inşaatıdır. 

d. 1 ı ımar p anının mı yas ı a ı-
ı mez. k l" . l k at p anıarı yaptın aca tır. 

(383Z) 
13840 

2 - Takriben 300 hektar vüsatin -
·Kütahya Askeri Garnizon Satm deki imar sahasına ait olan bu işin 

Keşif bedeli 211 .499 lira 93 kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 11. 9. 1939 pazartesi 
günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve 

imar işleri eksiltme komisyonu oda -
ııında kapalı zarf usuliyle yapılacak -
tır. 

Gümrük Muhafaza 

Erat kaputu ahnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko· 

mutanbğı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan: 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

ınüteferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel 
ınukabilinde yapı ve imar işleri re- 1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e -
isliğinden alınabilir. ratı için satın alınacak 2000 adet erat 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için is- kaputunun kapalı zarfla 28.8. 939 .pa
tekli1erin 11825 (on bir bin sekiz yüz zartesi günü saat 15 de eksiltmesi ya
Yirmi beş) liralık muvakkat teminat pılacaktır · 
Vermeleri ve nafıa vekaletinden bu işe 2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ve 
girebileceklerine dair alınmış vesika ilk teminatı 1395 liradır. 
i l.ı.-'lz etmeleri muktazidir. 3 - Evsaf şartname ve nümune ko-

Bu vesika için eksiltmenin yapıla - ınisyondadır. 
cağı günden en az sekiz gün evel bir 4 - İsteklilerin eksiltme saatinden 
istida ile isteklilerin nafıa vekaletine bir saat evetine kadar 2490 sayılı ka -
tni.iracaat1an ve bu müracaatlarına şim nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla
diye kadar yaptıkları benzeri işlere rı teklif mektuplarını Galata rıhtım 
ait işi yaptırmış idarelerden aldıkları caddesi Veli Alemdar han 2 inci kat· 
Vesikaları raptetmeleri lazımdır. Bu taki komisyona ··•Imeleri. 
ınüddet zarfında vesika talebinde bu- (5898/3616) 13613 

Alma Komisyonu Ba§kanlığından: muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 112 A - Kütahya tayyare gamizonun-

lira 50 kuruştur. da (30726) lira (54) kuruş muham -
4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi men bedelli malzeme deposu ve 

ile mukavelename projesi ve 1/2000 (17158) lira (60) kuruş muhammen 
mikyaslı kati imar planı kopyesi De • bedelli bir garaj yaptırılacaktır. 
nizli belediyesinden parasız alınabi • B - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy-
lir. le olacaktır. 

5 - Eksiltme 9 eylül 1939 tarihine C - Eksiltme 5 Eylül 939 salı gü -
tesadüf eden cumartesi günü saat on nü malzeme deposunu saat on birde 
birde Denizli belediye dairesinde top ve garajın eksiltmesi saat on beşte 
!anacak belediye encümeninde kapalı Kütahya merkez komutanlığındaki sa 
zarf usuliyle yapılacaktır. tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek D - Malzeme deposunun muvak -
için dahiliye vekaleti belediyeler imar ka teminatı (2305) lira garajın muvak 
fen heyetinden alınmış ehliyet vesika kat teminatı (1287) liradır. 
sı ibraz etmek şarttır. (3816) 13747 E - Şartname keşif ve planlarını 

görmek isteyenler her gün komisyo -

Dizel molürü Ye teferruatı na müracaat edebilirler. 
F - Eksiltmeye iştirak edecek olan 

lar kanunun icap ettirdiği vesaik mev 
cut olmak şartiyle (malzeme deposu-

ah nacak 
Afyonkarahisar Belediyesinden: na ait teklif mektuplarını saat 10. on-

9000 lira muhammen bedelli bir adet da garaja ait teklif mektuplarını saat 
100 - 150 beygir takatinde 4 zamanlı 14. on dörtte makbuz mukabilinde ko
kompresörsüz dizel motörü, alternatör misyona vereceklerdir. (3878) 13850 

Eczacı aranıyor 

Boyabat Belediyesinden : 
Belediyemizin iki üç bin liralık 

mualecesi mevcut bulunan bir eczane
si vardır. Bu eczane satılıktır. Ortak 
da kabul edilir. 
Aynı zamanda belediye bütçesinden 

seksen lira ücret verilmek suretiyle 
de diplomalı bir eczacı ile teşriki me
saiye imkan vardır. 
Anlaşmak isteyen eczacıların Bo -

yabat belediyesine tahriren müracaat
ları ilan olunur. 

(6157 / 3774) 13765 

Arteziyen kuyusu arama 
ameliyesi 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın muhtelif yerlerinde ar

teziyen kuyusu arama ameliyesi yap
tırılacaktır. Taliplerin bu husustaki 
teklif mektuplarının Şerefli Koçhisar 
belediyesine göndermeleri ilan olu -
nur. (3818) 13772 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Borçka MalmüdürJüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Borç -
ka kazası hükümet konağı. 

Bedeli keşfi 26700 lira 14 kuruş o
lan bu konak inşaatının tamamı 939 
ve 940 mali yıllarında ikmal edilecek
tir. Bedelinin 10.000 lirası 939 yılın -
da mütebakisi de 940 yılında ödene -
cektir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Proje 
B) Sahase1 cetveli 
C) Hususi şartname 
D) Dahili elektrik tesisatı H. U. F. 

şartnamesi. 

E) Elektrik tesisatına ait keşif cet
veli. 

F) Sıhi tesisata ait. U. F. şartname-
sı. 

H) Münakasa şartnamesi. 
G) Mukavelename 
3 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 

gününden itibaren 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 de Borçka malmüdürlü
ğil dairesinde müteşekkil komisyon -
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacak olup müddeti bir aydır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin bedeli keşfin % 7,5 ğu olan 
2002 lira 52 kuruşluk teminat mektu
bu veya banka makbuzu veyahut mal
sandığına nakten yatırılmış mal san -
dığı makbuzu ve bundan başka aşağı
daki vesikaları kapalı zarf usulü veç
hile zarflara koyması lazımdır. 

Pazarhkla et 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden ı 

1 - Belediye hastahanesinin bir se
nelik ihtiyacı için alınacak 1500-1900 
kilo ete talip çıkmamasına binaen bir 
ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 665 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 22-8-939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra • 
caatları. (3803) 13838 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi müstahdemini 
için yaptırılacak olan 200 takım yaz -
lık elbise ve kasketler on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

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 

48 Kalem tohum ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 

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

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1822) lira

dır. 

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

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

Açık eksiltme ilônı 
Ankara Belediyesi İmar Direk

törlüğünden : 
1 - Açık eksiltmeye konulacak iş: 

şehir mezarlığı sahasından bir kısmı
nın teşçiri ve kati kabule kadar bakı
mı olup keşif bedeli 4392 dört bin üç 
yüz doksan iki lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: Mu
kavele sureti, fenni şartname, umumi 
şartnameler, keşif cetveli ve plan. 

3 - Bu evrak direktörlüğümüzden 
parasız olarak alınabilir. 

4 - Eksiltme 26. 9. 1939 salı günü 
saat 15 de imar direktörlüğü binasın
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltme açık münakasa sure
tiyle olacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 329 
üç yüz yirmi dokuz lira 44 kuruş mu• 
vakkat teminat verilecektir. 

~3802) 13753 



Harita U. Md, 450 ameliyat gömleği ahnacak 1200 adet asma kilit almacak D. Demiryollar1 12800 adet nümunesi evsaf ve 
nunca 2-9-939 cumartesi günü saat ı ı 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartııl 
me parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat oıaı 
(97) lira (50) kuruş ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları· 
na dair Ticaret odası vesikasiyle nıeı 
kur gün ve saatte komisyona müraca 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • M. M. V ek8.leti Satın Alma Ko • 
misyonundan: misyonundan: ebadında Toka ahnacak 

Sığır eti alrnacak 
Harta Gen~l Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası eratınm bir sene -
lik ihtiyacı için 10,000 kilo sığır eti 
açık eksiltme suretiyle mukaveleye 
bağlanacaktır. 

Eksiltme 24. Ağustos 939 perşembe 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel tutarı iki bin 
iki yüz doksan beş lira, muvakkat te· 
minatı 172 lira 13 kuruş olup maliye 
makbuzu veya Banka mektubu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
maddeleriyle istenilen vesaik ve te· 
minatlariyle beraber komisyona gel • 
mel eri. (3623) 13588 

Yerli kok kömürü alınacak 
H arta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük ihtiyacı i
çin 150 ton yerli kok kömürü açık ek
siltme ile alınacaktır. 

.2 -::- Eksiltme 4, Eylül 939 pazar
tesı gun saat 11 de Cebecide harta Gn. 
Drk. lük binasında Sa. Al. Ko. da yapı 
lacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 3720 li 
ra, muvakkat teminatı 279 lira olup 
banka mektubu veya maliye vezne 
makbuzu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te teminatlariyle ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2: ci ve 3. cü maddeleriyle isteni· 
len vesaikle beraber komisyona gelme 
teri. (3892) 13855 

Milli Müdafaa V. 

Mimar aranıyor 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

m isyonundan : 
İzmirdeki tayyare alayında istih

dam edilmek üzere bir mimar alına
cak ve bu mimara yeni barem hüküm
lerine göre ücret verilecektir. 

Taliplerin ellerindeki diploma ve 
vesaikleriyle Ankarada M.M.V. Hava 
müsteşarlığı zat işleri şubesine ve İz. 
mirde tayyare Tuğay komutanlığına 
30 ağustos 939 akşamına kadar müra
caat etmeleri lazımdır. (3831) 13839 

Emait ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 10950 kilo muhtelif emait ka • 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
muhammen bedeli 25.800 lira olup ilk 
teminat miktarı 1235 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5. 10. 
939 perşembe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 

tır. 

3 - Şartnamesi 130 kuruş mukabi • 
linde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları • 
nı ihale saatinden bir saat cveline ka· 
dar komisyona vermeleri. 

(3891) 13854 

Haki astarlık bez 
ah nacak 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 450 kuruş olan 300 adet veteri
ner subayl.arı için ameliyat gömleği 
açık eksiltme suretiyle 1 eylül 939 cu
ma günü saat 10.15 de satın alınacak
tır. 

Z - İlk teminat 101 lira 25 kuruş 
~~up şartname ve nümunesi her gün 
ogleden sonra M. M. v. satın alma 
KO. da görülür. 

3 .- Eksiltmeye girecekler kanuni 
t~mınat ve vesikaları ile birlikte ek • 
sıltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmaları 

(3724) 13721 

Teneke (kutu ) vaz'iye 

satın alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyon undan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 60 kuruş olan 1000 tane büyük 
ve beher adedine tahmin edilen fi
yatı 40 kuruş olan 1600 tane küçük 
teneke (kutu) vazi'ye satın alınacak· 
tır. 

2 - Açık eksiltme suretiyle alına
cak kutuların eksiltmesi 1 eylül 939 
cuma günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. İlk temi
nat 93 lira olup şartname ve nümune· 
si her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

(3723) 13720 

15000 metre sarğıllk bez 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

miayonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı 28 kuruş olan 15.000 metre sar
gılık bez açık eksiltme suretiyle 1 ey· 
lül 939 cuma günü saat 10.30 da satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 315 lira olup şart
name ve nümunesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma KO. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek· 
siltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmala-
rı. (3725) 13722 

1 Ol t adet mane1ra \antaS\ 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm A lma Ko • 

misyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyatı on beş lira olan 100 adet (te
ferruatiyle birlikte) veteriner subay
larına mahsus manevra çantası 1 ey
lül 939 cuma günil saat 10.40 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminat 112 lira 50 kuruş 
olup nümune ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme gün ve saatında Ankara'da M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmala-
rı. (3726) 13723 

Astarhk bez ahnacak 
M. M. Vek aleti Satın Alma K o· 

misyonund an : M. M. V ekaleti Satın Alm a Ko· 
ı - Beher metresine tahmin edilen misyonundan : 

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 1 - Beher metresine tahmin edi • 
(376.000) üç yüz yetmiş altı bin met- len fiyatı (23) kuruş olan 52.000 met
re haki astarlık bez kapalı zarf usulü re beyaz astarlık bez kapalı zarf usu-

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 33 otuz üç kuruş olan 1200 a
det asma kilit 31 ağustos 939 per • 
şembe günü saat 10 da açık eksiltme 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 29 lira 70 kuruş o
lup şartname ve nümune her gün öğ
leden sonra M. M. V. s.atın lama KO. 
da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte eksiltme gün ve sa
atında Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. da bulunmaları. (3727) 13724 

Sineklik telleri yapflnlacak 
M. M. V ekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 2143 lira 92 kuruş 

oLan Cebeci askeri hastanesi sineklik 
telleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 31 8. 939 perşembe 
günü saat 11,30 dadır. 

3 - İlk teminatı 160 lira 80 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işlerle iştigal ettiklerine dair tica· 
ret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve vakitte M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun 
malan. (3797) 13753 

Ekmek torbalık bez 

Matkap motörü ve 
teferruatı alınacak 

D . D . Yollan Satın Alma Komis· 
vonundan: 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 
15 kalem matkap motörü ve teferri.ı· 
atı 27.9.939 çarşamba günü saat 15 ta 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idar& 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 562,50 
liralık muvakkat teminatla kanunuo 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. 

3664 13688 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
lan 12800 adet Toka askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satm alma 
komisyonunca 28. 8. 1939 pazartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (97) lira (50) kuruş ve 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu olma 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 
yona müracaatları. 

(3762) 13706 

Havlu ve mendil ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

Vagon krikolar. alın acak dürliiğü Merkez Satın A lma Ko-
misyonundan : 

O .O. Yolları Satın A lma Komis· 1715 adet Havlu 
yonundan : 2666 adet mendil 

Muhammen bedeli 3200 lira olan üç Tahmin edilen bedeli (946) lira (83) 
kal~m vagon krikoları 27-9-1939 çar - kuruş olan 1715 adet havlu ile 2666 
şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf adet mendil Askeri Fabrikalar umum 
usulü ile Ankarada idare binasında müdürlüğü merkez satın alma komis
satın alınacaktır. yonunca 4. 9. 1939 pazartesi günü sa. 

Bu işe girmek istiyenlerin 240 li- at 16 da açık eksiltme ile ihale edile
ralık muvakkat teminat ile kanunun cektir. Şartname parasız olarak ko • 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini misyondan verilir. Taliplerin muvak
aynı gün saat 14.30 za kadar komis - kat teminat olan (71) lira (2) kuruş 
yon reisliğine vermeleri lazımdır, ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 

atları. (3909) 13862 

8 adet fireze tezgôh ı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mii· 

dürlüğü Merkez Satın Alına 1' 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 8 adet Freze tezgahı Askeri Falı' 
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez sa· 
tın alma komisyonunca 4-9-939 pazar· 
tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihalt 
edilecektir. Şartname parasız olara~ 
komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (750) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin• 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair Ticaret odası vesika• 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo• 
na müracaatları. (3908) 13861 

1313 erat fotini 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mii· 
dürlüğü Merkez Satın A lma K o• 
misyonundan : 

alınacak Şartnameler parasız olarak Ankara- delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
M. M. V ekaleti Satın A lma Ko- da malzeme dairesinden, Haydarpa - madıklarına ve bu işle alakadar tüc • 

Tahmin edilen bedeli (6171) lira 
(10) kuruş olan 1313 çift erat fotinİ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii 
merkez satın alma komisyonunca 5-9· 
939 salı günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (462) lira (84) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez· 
kur günde saat 14 de kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkta· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair Ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo • 

misyonunda n : 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da- cardan olduklarına dair ticaret odası 
ğıtılacaktır. vesikasiyle mezkfir gün ve saatte ko-

l - Beher metresine tahmin edilen (3665) 13689 misyona müracaatları. 
fiyatı 80 kuruş olan (140.000) yüz (3903) 13856 
kırk bin metre ekmek torbalık bez ka Feribut yanaşma 
paıı zarf usuliy1e münakasaya konul- Yün ve pamuk ıorap almacak 
muştur. iskelesi inşaatı \ 

2 - İhalesi 6. Eylül 939 çarşamba D D. Yolları Umum Müdürlü- Askeri Fabrikalar Umum Mü · 
günü saat on birdedir. ğünd~n : dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

3 - İlk teminatı (6850) altı bin se- misyonundan : 
kiz yüz elli liradır. Devlet Demiryolları idaresince İs- 1198 Çift yün çorap 

4 
E f t . (

560
) b tanbul'da Sirkeci istasyonu ile Hay - 1328 Çift pamuk çorap. 

- vsa ve şar namesı eş- darpaşa istasyonları arasında kurula -
yüz altmış kuruş mukabilinde M. M. Tahmin edilen bedeli (811) lira cak feribot servisi için bu istasyonlar-
V. satın alma komisyonundan alına - (20) kuruş olan 1198 çift yün çorapla 

bı.lı"r. da yanaşma iskeleleri inşaatı ile sair 1328 çift pamuk çorap Askeri Fahri • 

5 Ek 
'lt . kl . 

2490 
ameliyatın yapılması kapalı zarf usu- k 1 - sı meye gırece erın . 
1 
... 

1 
h"d' f" .. . a ar umum müdürlüğü merkez satın 

1 k 
.k. . .. .. .. d u ı e ve va ı ı ıyat uzerınden eksilt 1 k . sayı ı anunun ı ıncı ve uçuncu ma - k t a ma omısyonunca 4. 9. 1939 pazar • 

na müracaatları. (3907) 13860 

d 1 
. d .. .

1 
'kl . meye onmuş ur. t . . . .. e erın e gosterı en vesaı e temınat 

1 
B . . h b d 1. ( ) esı gunu saat 14,30 da açık eksiltme 

. . . - u ışın mu ammen e e ı 2 · ı · 
ve teklıf mektuplarını ıhale saatınden mil on rr dı ı e ıhale edilecektir. Şartname para • Baş Vekôlet 
behemhaI bir saat eveline kadar M. zy İ ıt akl' rl. b . . sız olarak komisyondan verilir. Talip 

. - s e ı er u ışe aıt şartname - 1 · kk · · 
M. V. satın alma komısyonuna ver • 

1 
. 

1 
. k D 1 D erın muva at temınat olan (60) lıra 

meleri. (3888) 13851 e~, proJe er vesaır evra ı . ev e.t e- (84) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
mıryollarının Ankara ve Sırkecı vez· 2 3 dd ı · d k' 'kl k . . ve . ma e erın e ı vesaı e o • 

Benzin alınacak 
nelerınden 50 lıra mukabilinde alabi- · k · 1' 

1 
mısyoncu olmadı larına ve bu ışle a- Başvekalet Devlet Meteoroloji 

ır er. . . . . ,. ............. ---~ -l.4'.,t..1~ ~ t,ı~ u ... _ .. MchJanuganaeır ı:: 

3 - Eksı1tme , 16. 10 939 _tarıhınde t icaret odası vesikasiy le mezkCir gün .. 
· ·· ·· (16) d A k d 1 - Umum mudürlü~üm.. 'ht' ı •:> pazartesı gunu saat a n ara a ve saatte kt>misyona müracaatları. . . . .. ~ uz ı ıyae 

Deniz Levazım 
Devlet Demiryolları yol dairesinde ı~ın (750) y~dı yuz ellı teneke ben· 

7 5.0 00 kilo sade yag .... ı ah nacak toplanacak merkez 1 inci komisyon - 1 zın açık eksıltme suretiyle satın alı • 
ca yapılacaktır. 819 fakım yazhk erat elbısesi na~aktır. . 

4 - Eksiltemeye girebilmek için f I k .. :-- Eksıltme 31. 8. 939 perşembe M. M. V . D eniz Levazım Satm • 
alma K omisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) 
lira olan (75.000) kilo sadeyağı 29 a
ğustos 939 tarihine salı günü saat 
11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk temnat (4856) lira (75) ku
ruş olup şartnamesi her gün komis· 
yondan (361) kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahmnde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri. (6059/ 3716) 13717 

' ' 

Dahiliye Vekaleti 

Muhtelif inşaat 

isteklilerin teklif mektupları ile bir· yap Hl aca gunu saat 14 de Yenişehir Kızılırma1' 
likte aşağıda yazılı teminat ve vesai· Askeri Fa b rikalar Umum Mü- so~ak No. 

3o da Devlet Meteoroloji iş 
ki aynı gün saat (15) e kadar makbuz dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- lerı umum müd.ürlilğünde toplanacal< 
mukabilinde komisyon reisliğine tev- misyonunda n : ;atın alma komısyonunda yapılacak • 
di etmiş olmaları lazımdır. Tahmin edilen bedeli (5733) Ura o- ır. 

a) 2490 sayılı kanunun ahkamına lan 819 takım yazlık erat elbisesi As-
3 

- Beher tenekesi için tahmin edi• 
uygun olmak üzere (73750) liralık keri Fabrikalar umum müdürlüğü len fiyat (317.5) üç yüz on yedi bu· 
muvakkat teminat, merkez satın alma komisyonunca 4. çuk kuruş olup ilk teminatı (178) yüı 

b) Bu kanunun tayin ettig~i vesi- 9. 1939 pazartesi günü saat 15,30 da yetmiş sekiz lira (60) kuruştur. 
d

'l 4 - İlk teminat banka mektubun • 
kalar, kapalı zarfla ihale e ı ecektir. Şart -

1 k k 
. dan gayri nakit veya nakit yerine ka-

5 - Münakasaya girecek taliple - name parasız o ara omısyondan ve-
1 

. im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko 
rin liman, sabit havuz ve eklüz gibi rilir. Talip erın muvakkat teminat o-r (98) k misyonca kabul edilemiyeceğinden 
büyük su işleri yapmış ve elinde bu lan (429) ıra uruşu havi teklif bunların eksiltmeden evet merkez mil 
gibi işlere lüzumlu vesaiki mevcut mektuplarını mezkur günde saat 14,30 şirket ve müteahhitlerden olması şart za kadar komisyona vermeleri ve ken hasebesine veya mal sandığına yatırı• 
tıı. dilerinin de 2490 numaralı kanunun larak alınacak makbuzun komisyona 

ibrazı. 
Ancak; gerek Türkiyede ve gerek- 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 5 - Şartnamesi bedelsiz olarak le • 

se hiriç bir memlekette (2) Milyon li- misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- vazım şubesi müdürlüğünden temin 
ra veya daha ziyade kıymette bir na· lakadar tüccardan olduklarına dair ti- edilebilir. 
fia işini bir ihale içinde teahhüt ede- caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 

1 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

rek bu teahhüdünü muvaffakiyt e yap saatte komisyona müracaatları . numaralı kanununun 2 ve 3 üncü mad· 

:~ı ~~::zv:d:: ~~;~:: ;.~~~Y::;a v~~ C
39o5

) 
13858 

delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 

ile eksiltmeye konulmuştur. tiyle münaksaya konulmuştur. 
2,- İhalesi 7 Eylül 939 perşembe 2 - İhalesi 5. 9. 939 salı günü saat . d d " ıı dedir. Dahiliye Vekalet inden : 

günü saat on hır e ır. 3 _ İlk temin t (
897

) r d 1 - Vilayetler evi önündeki pergo-

teahhitleri de eksiltmeye girebilirler. 1418 j k mezkfir gün ve saatte komisyona mü· a im eral ramac:ırı racaat etmeleri ilan olunur . 
6 - Bu işe girmek isteyenler refa- ' f 

rans ve diğer vesaiklerini bir istidaya alınacak (
3847

) 
13808 

3 - İlk teminatı (6514) altı bin beş 
4 

_ Evsaf ve :aı t _ır~ ır. .. la sahasında yapılacak tesviyei tura -
yüz on dört lir.adır. öğleden sonra M. ~ n~estı elr gkun biye, kanalizasyon, Ankara taşı ve mo 

bağlıyarak münakasa tarihinden en f · ı · 1 k 
az 15 gün evel Münakalat Vekaletine Askeri Fabrikalar Umum Mü- erro Si ısyum a ınaca 

4 - Evsaf ve şartnamesi (530) beş · ·sa ın ama o- k d" · 1 · · k misyonundan bedelsiz olar k 1 b·- zayı oşeme ış erının yapılması a • 
yüz otuz kuruş mukabilinde M. M. lir. a a ına ı palı zarf usulü ile vahidi fiyatla ek -

vermek suretiyle bu iş için ehliyet dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· Başvekalet Devlet Meteoroloji 
vesikası isteyecekler ve alacakları eh· misyonunda n : işleri Umum Müdürlüğünden : 

V. satın alma komisyonundan alına • "lt k 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sı meye onmuştur. 
bilir. Ek .

1 
. kl . 

2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 2 - Muhammen keşif bedeli 95,707 

5 - sı tmeye r~ec~. er~d 1 delerinde gösterilen vesaikle teminat doksan beş bin yedi yüz yedi liradır. 
s~yılı k~nun~n 2 ve . uncu m~ e e - ve teklif mektuplarını ihale saatin • ..3 .-:- Eksiltme 25~ 8. 1939 Cuma 
rınde gosterılen vesa~kle temına_t ve den behemehal bir saat eveline kadar gunu saat 15 te Vekalet binasında top 
teklif mektuplarını ıhale saatınden M M V t 1 k . !anacak satın alma komisyonunda ya· 

Iiyet vesikasını münakasa komisyonu 1418 takım (takım: bir don ve bir ı - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 
na vereceklerdir. Ehliyet vesikası i- gömlekten ibarettir). Erat ~amaşırı için safi ellişer kiloluk (60 - 75) fıçı 
çin münakasa tarihinden 15 gün evel alınacak. Ferro silisyum açık eksiltme suretiy· 
yapılmamış olan müracaatlar nazarı i Tahmin edilen bedeli (1772) lira 50 le satın alınacaktır. 
tibara ahnmıyacaktır. (3670) 13748 kuruş olan yukarda yazılı 1418 takım 2 _ Eksiltme 31. 8. 939 perşembe 

çamaşır Askeri Fabrikalar Umum Mü günü saat 15 de Yenişehir Kızılırmak 
dürlüğli merkez satın alma komisyo- sokak No. 30 da Devlet meteoroloji 
nunca 4·9-1939 pazartesi günü saat 15 işleri umum müdürlüğünde toplana -
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. cak satın alma komisyonunda yapıla· 
Şartname parasız olarak komisyondan caktır. 

. M . . . sa ın a ma omısyonuna ver 
behemehal bir saat evelıne kadar · meleri. (3889) 13852 pılacaktır. 
M. V. satın alma komisyonuna verme- 4 - Muvakkat teminat miktarı 6035 

leri. (3890) 13853 ilôç ve sıhhi malzeme lira 36 kuruş~ur. . . 
Askeri Fabrikalar 

k 
S - İsteklıler bu ışe aıt proje, şart-

500 adet bidon alınaca alınacak nameler ve buna müteferri evrakı 4 li-
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ra 79 kuruş mukabilinde vekalet leva-

9 kalem boru alınacak verilir. Taliplerin muvakkat teminat - 3 - Muhammen bedeli (4875) döra 
olan (132) lira(94) kuruş ve 2490 nu- bin sekiz yüz yetmiş beş lira olup ilk 

misyonundan : M. M. V. Satm Alma Komiayo • zım müdürlüğünden alabilirler. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı nundan : 6 - İsteklilerin bu işe girebilecek- Askeri Fabrikalar Umum 

11000 on bir bin lira olan 250 : 300 lit- 1 - 125 kalem ilaç ve sıhi malzeme lerine dair Nafıa vekaletinden alacak dürlüğü Merkez Satm Alma 
relik 500 adet bidon kapalı zarfla ek- kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş • tarı vesikayı ibraz etmeleri lazımdır misyonundan : 

Mü- maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin · teminatı (365) üç yüz altmış beş lira 
Ko- deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· (63) altmış üç kuruştur. 

rına ve bu işle alakadar tüccardan ol- 4 - İlk teminat banka mektubun • 

siltmeye konmuştur. tur. Muhammen bedeli 6535 lira olup Bu vesikayı Nafıa vekaletinden ala - Tahmin edilen bedeli (3200) lira 
2 - Eksiltmesi 31. 8. 939 perşeme ilk teminat miktarı 512 liradır. bilmek için istida ile Dahiliye Veka- olan 9 kalem boru askeri fabrikalar 

günü saat ıı dedir. Z - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 8. letine müracaat edeceklerdir. umum müdürlüğü merkez satın alma 
3 _ İlk teminatı 825 lira olup şart 939 salı günü saat 15 de veUlet satın 7 - İstekliler bu işe ait teklif mep- komisyonunca 28.8.1939 pazartesi gü-

namesi komisyonda görülür. alma komisyonunda yapılacaktır. tuplarını ihale günü olan 25. 8. 1939 nü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi-
4 _ Eksiltmeye gireceklerin kanu- 3 - Şarnamesi her gün komisyon. Cuma günü saat 14 e kadar eksilt· lecektir. Şartname parasız olarak ko-

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, da görülebilir. Ve arzu edenler kop - me komisyonu reisliğine makbuz mu· misyondan verilir. Taliplerin muvak-
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu yasını alabilir. kabilinde teslim ederler. kat teminat olan (240) lira ve 2490 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti- 4 - İs~eklilerin kanun~n 2 v~ 3. cü 8 - Posta ile gönderilecek teklif numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
caret odasından alacakları vesikalar - maddelerınde yazılı vesaıkle bırlikte mektupları 7 inci maddede yazılı saat- deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 
la birlikte zarflarını behemhal ihale ilk teminat mektup veya makbuzla - te komisyon reisliğine gelmiş bulun- rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
saatinden bir saat evetine kadar M. rını ihale saatinden bir saat evetine ması şarttır. Postada olacak gecikme- duklarına dair ticaret odası vesikasiy-
M. v. Satın alma komisyonuna verme kadar komisyona vermeleri. ler kabul edilmez. le mezkur gün ve saatte komisyona 
leri. (3798) 13754 (3795) 13742 (3605) 13600 müracaatları. !3761). l3705 

duklarına dair ticaret odası vesikaa - dan gayri nakit veya nakit yerine ka· 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko 
müracaatları. (3906) 13859 mic;yonca kabul edilemiyeceğinden ek 

M"t hh"t h b siltmeden cvel merkez muhasebesine u ea 1 nam ve esa iRi veya malsandığına atırılarak alınacak 

2 ton grafit ahnacak 
Askeri F a brikala r Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alm a Ko
m isyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
lan 2 ton Grafit müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satın alma komisY.o-

makbuzun ibrazı. 
5 - Ferro silisyuma ait şartname 

bedelsiz olarak levazım şubesi müdür 
lüğünden temin edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanununun 2 - 3 maddelerinde 
yazılı belgeleriyle birlikte mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3848) 1380g 
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18. 8 - 1939 

Levazım ·Amirliği 

Arpa at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l Hozat dağ alayı ihtiyacı için 600 

teı11 arpa satın alınacaktır. Tahmin e
dilen bedeli 36.000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri 
satın alma komisyonunda pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri öğleden 

sonra görebileceklerdir. 
3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 

günü saat 10 da tüm binası içerisinde 
b ·•lunan askeri satın alma komisyo-
nunda olacaktır. 

.ı - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

2 - İhalesi 24. 8. 939 perşembe gü
nü saat 16,00 da olup ilk pey parası 

3783 lira 25 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek ve almak 

istiyenler her gün Çorluda kor satın 
alma komisyonuna müracaatla iki lira 
53 kuruş mukabilinde alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun 2 ve 3. cil 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evel tek
lif mektuplarını Çorluda kor satın al
ma komisyonuna vermiş bulunmaları. 

3635) . 13606 

128 ton pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Lüleburgaz tümen birliklerinin se

nelik ihtiyacı için 128 ton pirinç ka -
pah zarf usuliye ve birlik anbarlarına 

. teslim şartiyle eksiltmesi yapılarak 
5 - Muvakkat teminatı 2700 Iıra - mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve 

olacaktır. 

dır. nümunesi komisyondadır. Muhammen 
6 - Teklif mektupları 21. 8.' 939 bedeli 35840 liradır. İlk teminatı 2688 

. pazartesi ~ünü saa: 9 za. kadar ~atı.n liradır. İhalesi 29. Ağs. 939 salı günü 
alma komısyonu rıyasetıne verılmış saat tam altıdadır. İsteklilerin belli 
olacak ve bu saatten sonra mektuplar gün ve saatten bir saat evci kanunun 
kabul edilmiyecektir. tarifatı dahilinde teklif ve teminat 

7 - İstekliler görülmesine lüzum mektuplarını komisyon başkanlı ğına 
hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak- vermiş olacaklardır. 
kat te~inatının konulduğu zarf içe - (3 788) 13736 
r isine konulmuş olacaktır. 

(3498) 13475 Et a lı nacak 

Arpa at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkez kıtaatı hayvana 

tı ihtiyaeı için 825.000 kilo arpa satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 41250 lira
dır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki asken 
satın alma komisyonunda pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri öğleden 

sonra görülebilecektir. 
3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 

günü saat 10.30 da tüm binasında bu -
lunan askeri satın alma komisyonun· 
da olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakat teminatı 3093 lira 75 
kuruştur. 

6 - Teklif mektupları 21. 8. 939 pa
zartesi günü saat 9.30 za kadar satın 
alma komisyonu reisliğine verilmiş 

olacak ve bu saatten sonra kabul edil· 
miyecektir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum 
hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak 
kat teminatının konulduğu zarf içeri
sine konulmuş olacaktır. 

(3497) 13474 

Mimar vey mühendis aramyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

I:> Vd Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu kor inşaat şubesinde ça

lışmak üzere (250) lira ücreti şehri . 
yeli yüksek diplomalı bir mimar veya 
mühendis alınacaktır. Taliplerin 21. 
8. 939 gününe kadar Çorluda kolordu 
inşaat şubesine istida ile müracaat . 
!arı, 

2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal 
kağıdı, tercümei hali ve askerlik ve -
ıikası suretleriyle yaptığı işlere dair 
vesikalarını istidalarına raptetmeleri 
lazımdır. (3499) 13476 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlt 

birlikler hayvanatının senelik ihtiya -
cı olan 951.000 kilo kuru ot şerait ve 
evsafı dahilinde satın alınacaktır. İha· 
lesi kapalı zarfla 28. ağustos 939 pa -
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28530 liradır. İlk 
teminatı 2140 liradır. Şartnamesi be -
deli mukabilinde verilebilir. İsteklile
rin ilk teminat veya mektuplariyle 
2490 sayıl kanunda yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden bir 
saat eveline kadar teklif mektupları • 
nı Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3787) 13735 

Buğday kırd ı nlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarıbakır kor merkez birlik

leri ihtiyacı için 1.150.000 buğday kır 
dırılması kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

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

3 - Eksiltmesi 5. Eylül 939 salı gü
nü saat 10 dadır. 

Şartnamesi her gün komisyonda gö 
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve satinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını kor satın alma ko 
misvonuna vermeleri. (3552) 

13519 

Garaj yap ti rılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu Kor birliklerinden Lü

Jeburgazda kara, hava defi taburu ih· 
tiyacı için bir adet garaj kapalı zarf 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı İ· 

çin 95 ton sığır veya keçi veya koyun 
eti komutanlıkça pahalı görüldüğün -
den 23. 8. 939 pazartesi günü saat 11 
de pazarlıkla münakasası yapılacak -
tır. 

2 - Alınacak sığır eti veya koyun 
eti veya keçi etlerinin hagisisine tek
lif edilen fi yat en aşağı olursa ihale 
kanununa göre ona göre yapılacaktır. 

3 - Sığıretinin muhammen bedeli 
20900 keçi etinin' 22.800 kayun etinin 
28.500 liradır. İlk teminatları sığır e
tinin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin 
1710 lira koyun etinin 2137 lira 50 ku 
ruştur. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler 
iş saatlerinde her gün eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki belgeleriyle bir 
likte saat ona kadar teklif mektupla 
rını Siirt tüm satın alma komisyonu 
na vermeleri. (3496) 13473 

Un a l ınacak 
A n k ara Levazım Amirliği Sa tm 

A lma Komisyonundan : 
1 - Isparta garnizonunun senelik 

ihtiyacı olan 292000 kilo un kapalı 

zarf usu liyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Şartnamesi Isparta tümen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul, Ankara Lv. 
amirlikleri satınalma komisyonunda -
dır. İstekliler şartnameyi komisyon -
larda okuyabilirler. 

3 - İşbu iki yüz doksan iki bin ki
lo unun muhammen tutarı 40880 lira
dır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal 
de ilk teminatı 3066 liradır. 

5 - Eksiltme 5-9-939 tarihine tesa
düf eden salı günü saat 10,30 da Is
partada tümen satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. 

6 - İstekliler 5-9-939 sah günü saat 
9,30 a kadar teklif mektuplarını Ispar 
ta tümen satınalma komisyonu başkan 
lığına verecek ve yahut gönderecek
lerdir. Bu saatten sonra verilen ve ya
hut gönderilen mektuplar alınmıya -
cak saat ayarı tümen daire saatiyle 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyeceklerdir. 

(3912) 13865 

Yulaf satın 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
A lma Komisyonundan : 

1 - Merzifon garnizonu ıçın 
(280000) kilo yulaf kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
lira olup muvakkat teminatı 
liradır. 

(18200) 
(1360) 

3 - Eksiltmesi 7-9-939 perşembe gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale günü ve saatının eveli
ne kadar teminat ve teklif mektupla
rını Merzifon askeri satınalma komis· 
yonuna vermeleri. (3858) 13845 

Arpa satın 
a lı nacak 

A nkara Levazım Amirliği Satın 
A lma Komisyonundan : 

1 - Merzifon garnizonu için 
(385000) kilo arpa kapalı zarfla ek -
siltmeğe konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel (16362) 
lira 50 kuruştur. Teminatı (1227:. liar 
20 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 5.9.939 T. de çar-
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4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde istenilen belgeriyle bir
likte ihale günü ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Merzifon satınalma 

komisyonuna vermeleri. 
5 - Bu işe yapılan şartname para· 

sızdır. Her gün komisyondan alınabi
lir veya görülebilir. (3857) 13844 

Sığır veya ke~i eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A\ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri -

nin senelik ihtiyacı için 260 ton sığır 
veya keçi eti kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 52000 lira olup 
muvakkat teminatı 3900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 5-9-939 sah günü 
saat dokuzdadır. 

Şartnamesi her gün iş zamanında 

komisyonda görülebilir . 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2. 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını 32 inci madde
sine uygun olarak komisyona teslim 
etmeleri ilan olunur. (3911) 13864 

Un satın alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Giresunda alay eratının ihtiya

cı olan iki yüz yetmiş bin kilo un ka· 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli otuz yedi 
bin sekiz yüz ve muvakkat teminatı i
ki bin sekiz yüz otuz beş liradır. 

3 - İhalesi 8 Ey. 939 cuma günü 
saat onda Taşkışlada ikinci tabur ko
mutanı odasında yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 2490 numa 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya
zılı vesikalarla ilk teminat makbuzla · 
rını ve teklif mektuplarını havi zarfı 
yine kanunun 32. ve 33. maddelerinki 
sarahat dahilinde tertip ederek ihale 
günü ve saatinden bir saat evel komis 
yona verilmiş bulunacaktır. Postada 
gecikme mazeret kabul etmez. 

(380) 13847 

Devlet Orman İş. 

Satıhk çam 
tomruğu 

Dursunbey A laçam D evle t O r
man İşletmesi Revir Amirliğinden : 

1 - Dursunbey devlet orman işlet
mesi istasyon deposunda istifde mev
cut "535" adet muadili "285" metre -
mikap (0,69) desimetre mikap çam 
tomruğu açık arttırma ile satılığa çı· 
karılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıyac baş kes • 
me payları mevcut ve kabukları soyul 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara. Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabı • 

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

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey 
akçeleriyle 23. 8. 939 perşembe günü 
saat 15 de Dursunbey revir amirliğine 
müracaatları ilan olunur. 

(6098/ 3744) 13695 

.Maarif Vekaleti 

Podyum, banko ve dolap 

yaphnlacak 
M aarif Vekilliğinden : 

Muhammen bedeli 3390 liradır. 
Muvakkat teminatı 254 lira 0,25 ku 

ruştur. İhalesi açık eksiltme suretiy
le 19. VIII. 1939 cumartesi günü 11 de 
vekillikte yapılacaktır. Şartname ve 
ve resimleri görmek isteyenlerin le 
vazım müdürlüğüne müracaatları. 

(3535) 13504 

Tapu ve Kadastro 

Yulaf satı n alınacak 
A nka ra Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Tutarı Miktarı M. Teminatı İhale 
Teslim yeri Lira Ton Lira tarihi 

İhale 
saati 

Pınarhisar Tp. A. 43500 870 3263 5 eylül 939 16 
Demirköy Hd. A. 9915 168 744 ,, ,. ,. 16,30 

1 - Yukarda teslim mahalli miktarı, tutarı, ilk teminatı, ihale tarih ve 
saati yazılı tümen birliklerine kapalı zarf usuliyle kışlık yulaf satın alına
cağı ve ihalesinin 7-8-939 pazartesi günü yapılacağı ilan edilmiş ise de talip 
zuhur etmemiştir. Tekrar ihalesi yukarda gösterildiği üzere 5 eylül 939 salı 
gününe bırakılmıştır. 

2 - Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
3 - Evsaf ve şartnameyi görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlarında 

Vizede askeri tüm satınalma komisyonuna müracaatları. 
4 - Taliplerin bildirilen ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını komisyona vermeleri. (3786) 13734 

Ku ru ot al ı nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Tutarı Miktarı İlk tem. 
Teslim yeri Lira Ton Lira İhale tar. İhale saati 

Demirköy Hd. A. 4860 108 365 29-8·939 15 
Pınarhisar Tp. A. 18200 520 1365 15 30 

1 - Yukarda teslim mahalli, tutarı, miktarı, ilk temi~a;~, ihale tarih ve 
saati yazılı kuru ot Demirköy için açık eksiltme, Pınarhisar için kapalı zarf 
usuliyle satın alınacağı ve ihalesinin 8-8-939 salı günü yapılacağı ilan edil
miş ise de talip çıkmadığından tekrar ihalesi yukarda yazılı olduğu üzere 
29-8-939 gününe bırakılmıştır. 

2 - Kapalı zarfla alınacak miktara talip olanların belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Vize tümen satınalma komis· 
yonuna vermeleri, Açık eksiltmeye talip o lanların aynı günde Ko. müra· 
caatları. 

• 3 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerin-
de mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. (3791) 13738 

Sığır eti ohnocok 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Süloğlundaki alayın ve Uzunköprü Hd. Taburunun bir senelik ih· 
tiyacı olan aşağıda miktarları yazılı Sığır eti kapalı zarf usuliyle mukave· 
leye bağlanacaktır. • 

2 - Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerinde 
satın alma komisyonunda görebilirler. 

3 - Taliplerin belli gün ve saatlaı dan bir saat evvel kanuni vesaik ve 
ilk teminatlarını teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde Edirne tümen satın alma komis
yonuna müracaatları. 

Cinsi 

Sığır eti .. 

Miktarı 

100100 
30000 

Muhammen İlk 
tutarı 

30030,00 
9000,00 

teminatı 

2252,25 
675,00 

İhale gün ve saati 

28-8-939 16 Süloğlu 
28-8·939 11 Uzunköprü 

(3792) 13739 

Odun alına·cak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Teslim yeri Miktarı Tutarı İlk teminat 
Kilo Lira. K. Lira. K. İhale saati 

Babaeski P. A . 1040000 9360 00 710 00 15 
Pınarhisar Top. A. 770000 5775 00 433 00 16 

1 - Vize tümen birliklerinin senelik odun ihtiyacı yukarda gösterildiği 
şekilde münakasaya konmuştur. Eksiltmesinin 10-8-939 perşembe günü ya
pılacağı ilan edilmiş ise de talip çıkmadığından 4.9.939 gününe bırakılmış· 
tır. 

2 - Teslim mahalli miktarı tutarı muvakkat teminatı, ihale tarihi ihale 
saati yukarda gösterilmiştir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinden bir saat evel teklif mektup
larını Vizede Tümen satınalma komisyon reisliğine vermeleri. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerinde 
meçkur komisyona müracaatları. (3859) 13846 

1520 ton odun alınacak 
Anka ra Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköy hudut alayının senelik ihtiyacı olan 1520 ton odun aşağı

da teslim yerleri, tutarı, miktarı, muvakkat teminatı ihale tarih ve saati ya· 
zılı olduğu üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ve ihalesinin 9-8-939 gü
nü 16,30 da yapılacağı ilan edilmiş ise de o gün verilen fiyat pahalı görül
düğünden tekrar eksiltmesi 4-9-939 gününe bırakılmıştır. 

2 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler mesai gün ve saatlerinde 
Vizede satınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - Talip olanların belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupla-
rını mczkllr komisyona vermeleri. (3910) 13863 

Tutarı Miktarı M. Teminatı 
Teslim yeri Lira Ton Lira İhale tarihi saati 

Demirköy Hd. A. 7600 1620 570 4-9-939 11 

Satılık tarla 
İçel Defterdarlığından 

bedeli 
Miktarı Muhammeni Hududu 

Kazası Mahallesi Mevkii Cinsi M. M Lira 

Ankara Valiliği 

Gürgen odunu alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Ankara merkez ilk okullarına 
asgari (120) azami (150) bin kilo 
gürgen odunu açık eksiltme suretiy
le alınacaktır. Beher kilosu 2 kuruş 
25 santimdir. 

2 - Asgarisinin bedeli (2700) lira 
en çoğunun bedeli (3375) liradır. 

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek 
için en çoğunun muhammen bedeli ü
zerinden % 7.5 teminatı muvakkate
yi muhasebei hususiye müdürlüğü 

veznesine yatıracaktır. 
4 - İhale 21 ağustos 1939 pazartesi 

günü saat 15 de vilayet konağında da
imi encümeninde yapılacaktır. İstek
lilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün kültür direktörlüğüne müracaat-
larL (3593) 13575 

3 demirli pulluk 

mü na kasası 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet uç 
demirli ve sandıklı ecnebi mamulatı 
pulluklara kapalı zarfla talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 7-9-939 gü
nüne kadar bir ay müddetle pazarlı ğa 
konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(5500) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3850) 13842 

Pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satınalınacak olan (200) adet 
çift demirli ecnebi mamulatı pulluk
lara kapalı zarfla talip zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı 'kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 7·9-939 gunune 
kadar bir ay müddetle pazarlığa ko -
nulmutşur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(7000) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a~ 
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu~ 
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
'le birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perşembe • günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3851) 13843 

Pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (200) adet 
iki tekerlekli ve tek demirli ecnebi 
mamulatı pulluklara kapalı zarfla ta
lip zuhur etmediğinden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
7-9-939 gününe kadar bir ay müddet
le pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(5200) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden me<eGanen a
lınabilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3849) 13841 

Ziraat Vekôleti 

10 adet çelik dolap 
ah nacak 

Çankaya Tapu Sicilli Mubafızlı- Ziraat Vek aletind en : 
ğından : Mersin Nusra tiye Orta okul Tarla 20227 (8091) Doğusu yol kuzeyi Vekalet ihtiyacı için Vekalet bina-

Karaağaç köyünde önü kaya~ yolu caddesi Marta Nadir tarlası sında teslim şartiyle 10 adet 4 gözlü 
:$ batısı Saba Nadir l "k d 1 k k "lt · ı arkası mezarlık sağı B edri solu yol i · çe ı o ap açı e sı me suretıy e sa-

le mahdut 1000 M2 ölçüsünde bir bap bahçesi ile işbu tar- tın alınacaktır. 
la arasındaki su har hanenin arsası arazii haliyeden hazine Eksiltme 4-9-939 tarihine müsadif 
kı şimalen muallim · .. · 

adına tesçili talep edilmiş olduğun - pazartesı gunu saat 15 te Vekalet sa-
Tevfik ve Hasan ve dan bu yerin hukuki ve fennt cihetle· tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Nuri arsalariyle. 10 d 1. 

rinin tayini için 29. 8. 939 tarihine mü a et çe ık dolabın bir tanesinin 
Kapalı zarf usuliyle hazineye intikal eden yukarda hudut ve evsafı ya-

sadif salı günü saat 11 de mahalli muhammen bedeli 120 lira umum mu-
zılı bir parça tarlanın mülkiyeti peşin •atılmak üzere 9-8-939 tarihinden h mezkura tahkik memurları gideceğin- ammen bedeli 1200 liradır. Muvak -

den bu yer hakkında iddiayi tasarruf itibaren 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Sürülen peyler haddi kat teminat 90 liradır. 
eden varsa ellerindeki vesaiki resmi • layık görüldüğü takdirde 30-8-939 çarşamba günü saat 10 da ihalesi yapıla- Çelik dolaplara ait şartname Veka
yeleri ile birlikte müracaatları cağından talip olanların % 7 buçuk teminatlarını müstashiben İçel defter- Jet levazım müdürlüğünden parasız 0 • 

~~~~--'--~~_.__.....ı---ıı........--~----------'----ı...---~~~.--....-~__....~~=~~~~--1..ınuL-U'an..olıınur~~~---......:.---c~U'.A.L.:....~d~a=r~lı~v~ın~d~a~m~ü~tc~§~C=k~kı~·ı~k~o~m~i~syc:..:.on~a:..::m~ü~r~ac~a=a~tl~a~rı:....:.:il~an:.:_:o~lu~n~u~r:· ~(:37~8:3!) __ :ı3~7~6:8~l~a~rak~~v=er~i~li~r.~(3~7~5:9)!_~~~1:3~83~7~~_J 
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Sayın müşterilerimize 

---------lzmit Kağıt Fabrikamız bütün ----
Ambalaj kağıtları ve mukavva --------çeıitlerini çıkarıyor· Mağazamız bu çeıitıeri doğrudan Fabrikadan : 

getirdiği için (TOPTAN) satıılarımızda büyük tenzilat yaptık. : 
lstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız iıtifadenizdir. : --

~ M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No.1-59 ~ - -- -- -= Telef on: 2246 2879 : 
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TRHTR
HURULRRDll/f 

kurtulunuz 

Telsiz perföre bandı ve ondülôtor alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiün den ı 

Muhammen Muvakkat Pazarlık 

Adet Nevi bedel teminat saati 

20000 Telaia perföre bandı 7800 585 15 
20000 ,, ondülatör ,, 5600 420 16 

1) Yukarda nevi ve miktarları yazılı bandiar 9-8-939 tarihinde yapılan 
eksiltmede ihale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2) Pazarlık 31 Ağustos 1939 tarihinde ve yukarda gösterilen saatlerde 
Ankara'da P.T.T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) Taliplerin ıcraiti öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iıtirak etmek 
için 31 Ağustos 1939 tarihi"de mczlrjr saatlerde o komisyona müracaatla· 
rı. (3765) 137154 

Veriliyor Ankara Birinci lcrasmdan 
Mahcuz müteaddit manto ve mu • 

tamba 21. 8. 939 tarihinde saat 5 de 
Yenişchirdc Galatasaray spor kulü

birinci ve 22. 8. 939 salı günü aynı sa· 
attc ikinci artırmaya belediye satış bünün büfesi verilecektir. 12,15 • 13,50 

salonunda çıkarılacaktır. Taliplerin ve 18 den 20 ye kadar lokal müdüriye 
wonda bulunmaları ilan olunur. tine müracaat. 3046 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -
~ Memur alınacak § - -- -- -- -
~ Tü~kiye Cümhuriyet Merkez Bankasından § 
~ . Bankamızın ~erke~i ve ~uhtelif

0 

tubeleri için muvaff a. § = kıyet derecelerı ıle mutenasıp maaı verilmek üzere yüksek =: 
5 tahıil görmüt olanlar araıında müsabaka ile lüzumu ka- = = dar memur alınacaktır: = - -5 1 - Müsabakaya girebilmek için aıağıdaki tartları haiz 5 
5 olmak lazımdır: : 
§ a) Türk olmak, bulaııcı bir hastalığı veya vazifesini := 
5 muntazaman ifaya mini olacak derecede bünyevi := 
5 zifa veya arızaya müptela olmamak; § 
5 b) iffet ve haysiyet erbabından olduiu ve i.mme hiz- = 
=: metlerinde iıtihdam hakkından mahrum edilmemic =: 
=: bulunduj(u yapılacak tRhkikatla sabit bulunmak; § 
:= c) Yatı 18 den atağı ve 35 ten yukarı olmamak; 5 

' =: ç) Yüksek tahsil görmüş bulunmak; 5 
§ 2 - Bir veya daha ziyacfe ecnebi lisanına vukuf derecesi 5 
=: tercih sebebi sayılacaktır. EE 

·:: 3 - Müsabaka imtihanı proıramı: 5 
=: a) Riyaziyat, =: 
:= b) lktısat, := - -= c) Hukuk, = - -=: ç) Bankacılık, =: 
=: d) Fransızca veya İngilizce yahut alman lisanlarından = 
:= Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceıne. := 
:= 4 - idare merkezimizle lıtanbul tubemizde yapılacak olan ::: 
=: bu imtihana ittirik edeceklerin 25 Ağuıtos 1939 tari- -
=: hine kadar mezkur tube müdürlüğüne ve Ankara'da _ 
=: Memurin ıervisine mürkcaat ederek lüzumlu vesikala- ::: - -= n tamamlamaları lazımdır. = =: 5- imtihanlara Ankara ve lstanbul'da 28 Aiuıtoı 1939 ::: -:= pazartesi günü ıaat 9 da batlanacaktır. 3103 ----

ULUS 18 - 8- 1939 

Vekôletten azil 
Tevliyet işinden dolayı evkaf ida

resi ile aramızda tekevvün eden da
vada Ankara birinci noterliğinden 
tanzim kılınan vekaletname mucibin
ce kendisini tevkil eylediğim dava 
vekili Bay Nejat Savı hasbclicap ve· 
kaletten azleylediğimi ve 16 ağustos 
939 tarihinden itibaren namıma ola· 
rak hiç bir muamele ifasına saliihiye-

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 

HELMOBLO 
ti olmadığını ilan ederim. (3101) 

Merhum Vanlı Hüsrev paşa Ev • 
kafı mütevellisi Sıdıka Yekül 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni 
bel soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, ıık aık idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda kumların ve mesanede tatların teıek· 
külüne mani olur. Her Eczanede bulunur. 

Zayi - 938 yılında aldığım 1886 
No. lu bisiklet numarasını kaybettim. 
yeni sini alacağımdan eskisinin hük • ı 
mü yoktur. 

DiKKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14-7-932 tarih ve 2/27numaralı ruhıatını haizdir. 5031 

(3087) Sait Evren 

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

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2.000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1.000 ,, 

40 ,, 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
ızo • 40 • 4.800 " 
160 " 

20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Beyaz peynir 
satılacak 

Ankara Gümrük Müdürlüğün
Jen : 
Gümrüğümüzde 15 kilo sıkletinde 

b~yaz peynir satılacağından talip o· 
!anların 19-8-1939 cumartesi günü sa
at 10 da Akköprü civarındaki gümrük 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu · 
nur. (3902) 13867 

Kömür nakledilecek 
Devlet Deniz Yollan lıletme U

mum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremiz için Zonguldak ve 

havalisinden satın alınacak 30 bin ton 
marin lave kömürünün lstanbul'a nak

li kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli 48 bin lira • 
dır. 

Kü(ük evler yapı kooperatifi 3 - Eksiltme 28 ağustos 939 tari. 
hine müsadif pazartesi günü saat on 

idare meclisinden beşte tophanede Dcnizyolları iıletme 
İdare merkezimizi, Anafartalar cad· umum müdürlüğü alım satım komis • 

desi, Kınacıhan 10 numaraya naklet • yonunda yapılacaktır. Muvakkat temi 
tiğimizi ilgililere ilan ederiz. nat 3600 liradır. 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla· 
mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

Kirahk dükkanlar 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınabi · 

lir. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif mek 
tuplarını tayin olunan günde saat 14 

e kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6174/ 3777) 13733 

Elektrik tesisatı ve 
tamirat yaptlrılacak 

Ankara Defterdarlığından 

İşin Nev'i 

Muhammen 
keşif bedeli 
Lira kuruş 

( Adliye binasının elektrik tamiratı 5972 20 
( Adliye binasının tavan ve 994 34 
( çatı tamiratı 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

447 92 
74 58 

1 - Ankara adliye binasında yapılacak elektrik tesisatının tamiri ile 
tavan ve çatı tamiratı işlerinin ayrı ayrı ihalesi yapılmak üzere açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhale 25·8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 tc Ankara Def· 
terdarlığında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni şartname ve keşif evraklarını her gt1n 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İsteklilerin Nafıa Vekaleti yapı ve imar işleri reisliğinden alaca'<· 
ları fenni ehliyet yesikası ve hizasında yazılı teminat makbuzu mukabilin· 
de adı geçen günde komisyona müracaatları. (3668) 13641 

Devlet Demiryollan tekaüt sandığı Müdürlüğünden: 

Lise veya orta mektep mezunlarından bir memur alına
caktır. Taliplerin askerliğini yapmıt olması ıartbr. Müıa
baka günü ve diğer tartları öğrenmek iıtiyenler aıağıdaki 
adrese müracaat etmelidir. 

Ankara Gan civarında dairei mahsusasmda Devlet De-
miryolJarı Tekaüt Sandığı Müdürlüğü. 3060 

Ankara Def terdarlıimdan : 

İtin Nev'i 

y 

Kcıif bedeli 
Lira K. 

cak 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

İki adet kömür deposu inıaatı. 597~ 19 447 99 

1 - Maliye Vekaleti ile Defterdarlık binaları bahçesinde yapılacak iki 
adet kömür deposu inşaatı açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhale 25-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 tc Ankara def· 
tcrdarlığında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu husustaki keşif evraklarını her gün defterdarlık mil· , 
li emlak müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesika· 
sı ve yukarda miktarı yazılı depozito makbuzu ile birlikte adı geçen günde 
komisyona müracaatları. (3667) 13640 

İyi İngilizce bilen inşaat mühendisi, 
Büro memuru ve tercüman ahnacak 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
"Eti Banka Murgul Bakır İtletmeainde çahtmak üzere 

iyi lngilizce bilen 

alınacaktır. 

3 lnıaat Mühendiıi 
3 Büro Memuru 
3 Tercüman 

Tercümanlar İngiliz mühendiılerine yardım edeceklerin
den teknikle aJakaıı olanlar tercih edilecektir. 

Talip olanların iıtedikleri ücreti tasrih ederek Bankamı-
za müracaat etmeleri.,, (3917) 13866 

Ağazade vakıf akarlarından Koyun\ 
pazarı caddesi üzerinde inşa edilmek
te olan B kısım dükkanlar kiralana • 
caktır. İsteklilerin 21 ağustos 939 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacak mü-

YENİ SİNEMALAR sus 
zayedeye ittiraklcri. 3002 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6481 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı idare Eden 

Yazı lılcri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müe11eıe Müdürü: Naıit ULUO 

ULUS Baınnevi ANKARA 

BU GECE 

SONUNCU BALAYI 
John Bolca .................................................... 

Gündüz iki film 

1 - MARGARIT A 
2 • Sonuncu balayı 

Seanslar: 
14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Kurşun yağmuru 

2 - Hücum taburu .................................................... 
Seanslar: 

14,30 • 16,30 • 18,30 • Gece 21 de 
12,15 de Halk matinesi 

FIRTINADAN SONRA 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Şangay esrarı 

2 - 1 ki canh adam 
uı1111111111111111111111111111111ıu11u11 ınıu111 

Seanslar: 

12 • 14 • 16 • 18 • Gece 20.30 da 

BUGECE CEBECİ Açık Hava SinemaıındaA.ŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Türkçe sözlü 
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