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yaşadı 
dadır. 

tarihi 
AC>IMIZ. ANC>IMl'ZCIR. 

bir Bolu dün 
Halkın coşkun tezahürleri arasında 

• 

Cümhurreisimiz lnönü 
şehirde tetkikler yaptllar 

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

Halk mümessilleri Milli Şef' e kendi 
bölgelerinin ihtiyaçlarını arzettiler 

Bolu, 6 (Hususi surette gönderdiğimiz muharirimizden telefonla] -
M"ll" ş f 1 ·· ·· B l • bı"r kere de bundan on dokuz sene evel ugra -1 ı e nonu o u ya Ü · d b" f ı 

1 d D.. ı· I lstanbul'dan geliyorlardı. zerın e ır ne ere· tnış ar ı. uzce yo ıy e 

bisesi vardı. . k d b" · ·· b l 1 
Bu bir tarihi hatıradır ve yedisinden yetmişın.e. a. ~r utun o u u -

Ctimhur ... eisi 
miı: Milli Şt f J,. 
mel l nönü ı ela
kafü:•r!nd ehi. ze 

lar Milll Şefin tarihe mal olan bu tarihi seyahatını bı~ırle~. ,.. 
lstanbul'daki mellisi mebusan işgal olunmuştu. Mıl~~~ın f1e~~ar ç~- ıJe!Pı' 8Ün 

cuklan Ankara' da toplanıyorlardı. İnönü bu ordunun ı er enn en. ı- paza1anı 

gün 

· "eli b' k kadaşiyle birlikte İstanbul' dan çıkmış, her adımında hm. len•H.rirle:ken rı 1 , ır aç ar ·ı "h k · · 

bir tehlike saklı bir yolculuktan sonra bu orduya ı tı a etmıştı· ---========-------------------------------------~-------------! nönü'nün 1910 martının 28 ine r-
rastlıyan bu seyahatini, s::ığ göğsünde 1 ı• b l'd k• ı• •ı• f •ı 
bir istikıaı mad.aıyas; taşıyan geçkin stan U a ı ngı iZ 1 OSU 
bir boJuludan dınledık. 

Mehmet Dalkılıç 61 yaşındadır. o ı· . 'd b 1 M 1 ya zırhlısı 
günleri anlatırken heyecanını zapte. ve zmır e u unan a a 
demedi ve gözlerini kurulıyarak : k • 

_ Anlı~or musun_y~vrum, dedi, bo- du•• n sularımızı ter ettı tulular dun gecelerını neye uykusuz 
geçirdiler? Neye vali konağının ö • 
nünden ayrılmıyor ve evlerine gir • 
miyorlardı ? 

!nönil'niln dilndenberi kartılaıtıiı 
lelerden başka bir şey: ifade edebilir 
mi? 

Cümhurreisimiz Mim Şef İnönü 
bugün öğleye kadar vali konağında 
istirahat buyurdular. Bir aralık bele
eive reisiyle Parti başkanını kabul 
bu.yurarak kendilerinden şehrin umu
mi v;;ıziyeti hakkında izahat aldılar. 

Bolulular vali konağının önündeki 
caddeden ayrılmıyor, Milli Şefin çık
malarına sabırsızlıkla intizar ediyor
lardır. Saat 13 e doğru İsmet İnönü 
konağın güzel çiçeklerle süslü bah • 
çesine çıktılar, gri renkte bir kostüm, 
kahve rengi bir şapka giymişlerdi. 

Bahçede biraz dolaştılar. Sonra Par
ti reisi B. Şeref Sarıer'e dönerek: 

- Reis bey, Parti binası nerede? 
oraya gidelim ..• 

buyurdular. 

'.A•keri mahleli ziyaret 
Refakat ve maiyetindeki zevatla bir 

likte Milli ~ef konaktan ayrıldılar. 
İkamet buyurdukları yerin tam kar 

şısında güzel bir park içinde askeri 
mahfe! binası vardır. İnönü parka gir
diler. Dolaştılar ve mahfel binasını 
görmek istediler. Binayı dolaşırken 
kendilerine izahat veren alay komuta
nı albay Mehmet Ali'ye sualler sor
dular. Bu arada : 

- Zabitler için tabldot var mıdır: 
dediler, kumandan : 
- Vardır. Pa'jam, dedi ve'- mahfel 

teşkilatı hakkında Cümhurreisimizi 
m~ mnun ve mütehassis bırakan iza
f'tatta bulundu. 

(Sonu 4 üncil saylad~ 

Dost ve müttefik devlet harp gemileri 
büyük tezahürlerle uğurlandılar 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Birkaç gündenheri şehrimizde bu
lunmakta olan misafir lngiliz filosu hu sabah Malta'ya gitmek 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. Misafir filo hareketi esnasında 
lstanbul'u ve filomuzu topla selamlamıı, selamına mukabele 
edilmiıtir. 

Filo sahillerde biriken halk tara • ı 
fından da tezahüratla uğurlanmıştır. 
Dost ve müttefik memleketin misa -
fir filosu Marmara açıklarına kadar 
torpidolarımız tarafından teşyi edil -
mişlerdir. 

Malaya zırhlııı da lzmir'den 
ayrıldı 

İzmir 6 a.a. - Dört gündenberi li
manımı;da bulunmakta olan Akdeniz 
ingiliz donanmasının Malaya saffı -
harp zırhlısı bu sabah tam saat ıo. ~a 
limanımızdan ayrılmış ve Ege denızt
ne açılmıştır. 

(Sonu J Uncü. sayfada) 

B. Strang Stokholm 

yeliyle dönecek 
Londra, 6 a.a. - Maskovadan bil • 

dirildiğine göre ingiliz hariciye ne • 
zaretinin eksperi Strang, gelecek pa
zartesi günü tayyare ile Moskovadan 
hareket ederek Stokholm yolu ile 
Londraya dönecektir. 

Londrada hasıl olan kanaate göre, 
askeri görüşmeler muhtemel bir siya
si itilaf akdini kolaylaştıracaktır. 

Polonya istiklôlinin 
25 inci yıldönü mü nü 
dün törenle kutladı 

Mareşal Smigly Rydz bir nutul< 
verdi ve bir geçit resmi yapıldı 

Krakovi, 6 a.a. - Bütün Polonya 
bugünkü istiklalinin ilk fatihlerini 
ve bunların müstevliye karşı harp et· 
mek üzere ilk hareketlerinin 25 inci 
yı dönümünü kutlamaktadır. Eski gö
nüllüler, yanlarında aileleri ve dost· 
lan olduğu halde, 150 bin kişilik bir 
kitle halinde Polonya'nın her tarafın
dan gelerek tarihi Krakovi rıehrini 
doldurmuşlardır. Şehir baştanbaşa do
natılmış bulunuyor ve Pilsudski'nin 
yattığı bu yerde umumi bir sevinç ve 
heyecan vardır. 

Merasim dün akşam saat 21 de Po • 
Jonya'nın bütün noktalarından meşa
lecilerin gelmesiyle başlamıştır. Gdy
nia'dan gelenler en ziyade alkışlanan
lar olmuştur . 
. Wareşal Smigly - Rydz'in nutku 

Bu sabah buraya muvasalat eden Po 
{onya orduları baş kumandanı mare -
şal Smigly Rydz, büyük bir nutuk 

Dün 150.000 kitinin tenlik yaptığı Krakovi ıehrinden bir göriiniit (Sonu 3 üncü say.fada) 
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Atatürk' ün 
hôtırasına 

A. • 
azız 

' 
••• 

Kurumunun Belleteninde Tarih 
Milli Şef'in çok değerli bir yazıları 

Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilen Belleten'in nisan 
1939 sayısı, EBEDi ŞEF ATATÜRK'ün aziz hatırasma it -
haf olunmuştur. Bu fevkalade sayıda, Milli Şef, Cümhurreisi ls~ 
tnet lnönü'nün çok değerli bir yazılan vardır. Belleten'den ayrı
ca bahsetmeyi vadederken, okuyucularımıza, bugün Miııt Şefin 
bu güzel ve değerli yazılarım sunuyoruz: 

Atatürk'ün aziz hatıras1!1a 
Türk Tarih Kurumu bu nüshada bir toplantı tertip etmiş 

oluyor. Buna hepimi% hürmet Ve muhabbetle, ko§arak geldik. 
Cemiyet kurmak, cemiyet içinde konu§mak Atatürk'ün sevdiği 
bir adeti ve çok hususi bir mahareti idi. Bu toplantıdan O'nun 
ruhu şadolacaktır. Bize bu fırsatı verdiği için de Türk Tarih 
Kurumuna teşekkür etmeliyiz. 

Türk Tarih Kurumu, milli kültürümüz, kültürel terbiyemiz 
için birinci derecede faydalı bir müessesemiz olmuştur. Geni§ 
mikyasta enternasyonal neşriyata, eski eserlere ve vesikalara ve 
arkeolojiye dayanan araıtırmaları, ilim ve ideal ufkumuzda ye

ni alemler açmııtır. Bir milletin en büyük kaybı, kendine itima
dını kaybetmesidir. Cümhuriyete kadar iki yüz seneye )•akındır 
ki, bu memleketin okumu§ geçinenleri, kendi medeniyet kuvet
lerine inanmadan konu§urlardı. Türklerin milli hayatını hara
retten mahrum etmek istiyen bir yabancı edebiyatın zehirli tel
kini, en dikkatli olduğunu zanneden ilim muhitlerimizde bile 
yerleşmiıti. Türk Tarih Kuruma, Atatürk'ün hususi alakası ve 
tesiri sayesinde, tetkiklerinde ba§lı ba§ına dü§ünür ve hüküm 
verir bir müstakil zihniyetle temayüz etmi§tir. Bu, milli kültür 
için büyük kazanç ve çok sağlam bir esastır. Kurumun, kırk 
yıllık hurafeler ve sabit fikirler kar§ısrnda tereddüt etmeksizin, 
hakikatleri bulmak ve söylemek cesaretini muhafaza etmesini 
isteriz. Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin medeni kabiliyet 
ve hizmetlerini, insanlık aleminde teşrih ederken yeni nesille
rin temiz ideallerine de taze can kattığından emin olabilir. 

Sevgili Ebedi Atatürk ! 
Tarih Kurumundan beklediğin maksatları, biz ve bizden 

sonra gelecekler, aık ile takip edeceği%. 31 - 3 - 1939 

iSMET /NôNO 

B. Sual Davaz 
İstanbul' da 

Yakında Tahran'a 

hareket edecek 

Tahran Büyük Elçimiz B. 
Suat DaıJaz 

İstanbul, 6 Telefonla) - Eski Pa
ris büyük elçimiz B. Suat Davaz bu • 
gün Semplon ekspresiyle şehrimize 
geldi. B. Davaz kendisine sorulan 
muhtelif suallere cevaben gazetecile
re şu beyanatta bulundu: 
"- Fransadan ayrılırken şahsımda 

memleketime ve cümhuriyet hüküme
tine karşı büyük bir sevgi eseri gös
terdiler Çok samimi ve hararetli teza
hürat yaptılar. Bundan fevkalade mü
tehassis oldum. Hala bu unutulmaz 
dostluk hareketinin intibalarını olan
ca hararet ve kuvetiyle muhafaza edi
yorum ve bunda-ı. derin bir bahtiyar • 
lık duyuyorum. 

(Sonu 7 incl sayfada) 

--
Madrid'te ................................ 

Altmış kişi 
kurşuna 

dizildi 
Madrid, 6 a.a. - Madrid askeri in -

zil::at müfrezesinin kumandanı binba
şı Gabaldon bun-lan iki gün ör.ce Ta
lavera yolunda katledilmişti. 
Binbaşı Gabaldonun katillerinin 

muhakemesi neticesinde verilen karar 
mucibince dün gece 53 kisi kurşuna 
dizilmiştir. Sabaha karşı saat 3 de 7 
kişi daha kurşuna dizilmiştir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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İktisat ve Maliye : 

Parti proğramımızda zirai 
kredinin hedefleri 

Kemal ONAL 

Beşinci Büyük Kurultay Parti şartları üzerinde durmak lazımdır. 
proğramında bazı değişiklikler ka- Biz buna kısa bir temas yapacağız. 
bul etti. Okuyucularımız hatırlar '7e Memleketimizde zirai kredi müesse 
takdir ederler ki bu değişiklikler; sesi yalnız Ziraat Bankasıdır denile
memleketi kurtaran, onu ileri in- bilir. Parti proğramında da zirai kre
sanlık saflarına ulaştıran Parti pren- di ve zirai satış kooperatifleri için 
sipleriyle ana vasıflarda değil, iktısat bu müessese ana banka olarak kabul 
ve killtilre ait tatbiki meselelerin iza- edilmiştir. O halde zirai kredi için 
hında olmuştur. tayin edilen hedeflerin tahakkukunu 
Proğramın iktısadi mevzuları arası- da bu müeaseseye mi bırakacağız? 

na giren yeni hükümlerden biri de Parti proğramındaki hedefleri tahlil 
zirai krediler için tayin edilen hedef- edersek görürüz kü: 
tir. Proğramda krediye ait hükümler a) İstihsali verimlendirmek ve iyi
esasen vardı. Meselll. kredilerde ko- leştirmek mevzuunda ziraat tekniği, 
layhk temini, faiz ve iskontonun u- b) Zirai mahsullerin sürüm ve sa
cuzlatılması başlıca emel olarak gös- t .şını kolaylaştırmak mevzuunda ti
terilmişti. Borç veren müesseselerce raret tekniği, 
doğru ve sağlam teminatın birinci c) Çiftçiyi araziye ve zirai işletmi
derecede göz önünde tutulması ve ye sahip kılmak mevzuunda idare ve 
böylece kredinin hakiki iş adamları- hatta nafıa tekniği, iş görecektir. 
na verilmesi tasrih olunmuştu. Ziraat Bankasının bünyesi ise bu tek-

Zirai krediye gelince proğram; kil- nik vasıfları kendinde toplamağa mü
çük çiftçilerin mevsimlik kredileri- ısaid değildir, ve olamaz. Yapılacak 
nin kooperatiflerle, çiftlik sahipleri- şey devletin teknik vasıtalariyle Zi· 
nin yıllık kredilerinin de ipotek kar- raat Bankasının kredi çalışmaları a
şıhğt temin olunmasını kabul ediyor- rasında bir ahenk, bir işbirliği tesisi
du. Mahsul, hayvan ve çift aletleri- dir. 
nin kredi karşılığı olabilmesi, Ziraat Zirai kredinin tamamen istihsale 
Bankası'nın çiftçi ekonomisine daha hasredilmesi için zaman zaman ham
yarar bir hale getirilmesi de ayrıca leler yapılmıştır, Cümhuriyetten ön
düşünülmüştü. ceki yıllarda bu kredinin ne kadar 

Beşinci Kurultay bütün bunlara i- fena kullanılmış olduğunu az çok 
laveten proğramda "Zirai kredinin herkes bilir, rejimimiz kredi inzibatı 
hedeflerini,, de tayin etmiştir. Bunla- bakımından da kooperatiflere ehemi
rı aynen alalım: "Çiftçinin i§letme yet vermiştir. 
sermayeıinin unsurlarını tamamla- Parti proğramında zirai kredi he
mak, zirai iatihdli verimlendirmek ve definin vuzuhla sayılmış olması, bu
iyileştirmek, çiftçiyi araziye ve zirai nun tamamen istihsale intibakı Hizım 
işletmeye sahip kılmak ve zirai mah- geldiğinin sarih bir ifadesidir. Prog
sullerin ıürüm ve aatııını kolaylaştır- ram bütün teferruatiyle bu intibakın 
mak ve artırmak.,. şartlarını vermiştir. Bunların tatbiki 
Sayın Ticaret Vekili gazetelerimi- ileride söylediğimiz gibi bankanın 

ze yaptığı son bcyanatiyle memleke- kredi çalışmasiyle istihsalin zıraı, 
te zirai kredinin hayli ucuzlatıldığını ticari ve hatta idari teknik icaplarını 
bildirdi. On iki milyon lira tutan kı- ahenkle!itirmekle mümkündür. Kredi 
sa vadeli zirai kredilerin faizinin yüz arıyan müstahsilin ihtiyaçlarının tek
de 7,5 den 5,25 e, orta yani bir sene- nik zaruretlere ne kadar uygun oldu
den fazla vadeli olanların da yüzde ğunu, kredi alındıktan sonra bu mev-
8,5 den 6 ya indirilmiş olduğunu se- zulara nasıl sarfedildiğini murakabe 
vinçle tekrarlıyalım. Bu ucuzluğun edemezsek hedefe vasıl olamayız. 
temin edeceği faydaları izaha girmi- Fenni ziraatçiler mahsullerin iyileı
yeceiiz. Yeni tedbirin iatihsll haya- tirilmesi ve artırılması işlerinde müs
tına tesir yaparak köylünün sosyal ve tahsile rehberlik etmedikçe, nafıacı -

kültürel varlığına birçok iyilikler · r toprağı selden korumakta veya ya-
getireceği şüphesizdir. km göl ve nehirden sulamakta ona 

Bunlardan batka Ticaret Vekaleti- yol göstermedikçe, ticaret teşkilatı 

nin kararından tilrk çiftçisinin alaca- istihsalin süriim ve satışında onu ay
fı fikri hisae ıudur: "Parti bükü- dınlatmadıkça kredi tayin edilen he
metleri her fırsatta Parti proğramı- deflere isabetle hasredilmi!I olmaz. 
nın tahakkukuna çalıımaktadır. Ayni Şu halde Parti proğramı zirai kre
enerji, kredinin ucuzluğunda olduğu di hedefini çizerken teknik te§kila
gibi difer unsurlarında da proğra- tın da vazifelerini genişletmiş demek
mın vldettiği §eyleri tahakkuk ettire- tir. Parti hükümetlerinin bu vazifeyi 
tektir. Şu halde son değitiklikle zi- de başaracağı ve mUstahsilin proğram 
rat kredi için tayin edilen hedeflere 

1 

daki yeni hükü~le v:~ıl ~~acağ~ fi~
de eriıecetiz.,. ri tahakkuk ettırecegı. ~uphesızdır. 

TUrk milıtahsilinin kendi kendine Her tedbirde olduğu gılıı bu mevzu
vuıl olacatı bu fikirle bunu tabak- un da bir tetkik ve tanzim milddeti 
kuk ettirecek unıurları mukayesede bulunacaktır. İ~in büyüklüğü ve ge. 
fayda vardır. Baıka bir d.birle Parti nişliği bu zamanı belki de biraz uza-
proğramına giren hedeflerin husul 1 tabilir, fakat geri bırakamaz. 

T apo ve Kadastroda 
bir tôyin 

Tapu ve Kadas -
tro umum müdür
lilğü fen baş müfet· 
tişi B. Ahmet Salih 
Korur umum mil 

dürlük teftiş hey -
eti reisliiine terfi · 
an tayin edilmiş · 
tir. 

Trôkya arıcılar 

kongresi toplanıyor 
Edirne, 6 a.a. - Bugün burada E

dirne halkevinde Trakya arıcılar kon
gresi toplanacaktır. Bu kongreyi bir 
arıcılık kursu takip edecektir. 

Ziraat Vekaleti para yardımında 

bulunmuıtur. İki ıenedenberi kurak 
gören arıcılık bu yıl hemen her yerde 

lJ L US 

Yugoslavya ile afyon anlaşması 

Fiatler müstahsilleri memnun 
edecek şekilde tesbit edilecek 

Yugoslavya ile aramızda bir nisan 939 tarihinden itibaren meriyete 
girmek üzere Belgrad'da imza edilmiş olan afyon anlaşmasının hüküm
lerinin tatbikine başlanılmıştır. Yeni anlaşma ile yugoslavların ihraç, e
decekleri her afyonlu madde mukabili olarak afyon, hesap edilerek ta
rafımızdan ihraç edilmek üzere payımıza ilave olunacaktır. Sekiz yugos 
lav milli afyon müesseselerinin kendilerine ait müşterek teşkilatı olan 
afyon merkez bürosunun İstanbulda 1.Jırakılması kararlaşmıştrr. 

Türk, yahut yug06lav afyonunun 
bütün satışları merkez bilroııu vasıta
siyle yapılacak ve merkez bürosu an
laşmanın hükümlerine göre, satışlar
la alakalı siparişleri, tesbit edilmiş_ o
lan yüzdeler nispetini ve imkan dai -
resinde muvazeneyi muhafaza eyliye
cek surette tevzi edecektir. 

Siparişlerin tevzii, teslim edilen 
ham afyondaki morfin esası üzerin -
den yapılacaktır. Teslim olunan mor
fin miktarının takdirinde · yalnız tah
liye neticesine göre tanzim olunan 
kati faturalar esas tutulacaktır. Kati 
surette satılmış ham afyon muhtevi 
olduğu morfin miktarının tak -
sime Türkiyen'in hissesine yüzde 75; 
Yugoslavya'nın hissesine yüzde 25 
düşecek surette icra edilecektir. Tes· 
lim olunacak afyon payı merkez büro 
su tarafından iki milli müesseseden 
hangisine tahsis edilmiş ise afyon sa
tışının tutarı o müesseseye ait olacak 
tı:. 

Anlaşmaya göre Türkiye ve Yu -
goslavya, afyonlu madcleleri ancak 
bunların ithal olunacakları memleket 
lerde cari bulunan kanuni şartlara 

göre ihraç etmeyi taahhüt etmişler -
dir. İki memleket afyonlu maddeler 
ihracatını murakabe ve bu maddeler 
kaçakçılığını menetmek için müessir 
tedbirler alacaklardır. İki taraf yerli 
imaHitçılara, merkez bürosunun di -
ğer alıcılara sattığı fiyattan daha a -
şağı fiyatla afyon satmayı taahhüt et 
mişlerdir. Afyonlu maddelerin ihra -
catı, her hangi şekilde ihracat primi 
veya para yardımı ile teşvik edilmiye
cektir. İki devletin bütün afyon satış 
ları merkez bürosu vasıtasiyle yapıla
caktır, bütün tahsilat da bu büro ta -
rafından yapılacaktır. Merkez bürosu 
teslim etmiş oldukları afyon hissesi 
bedelini, derhal ve hiç tevkifat yapma 
dan alakalı müesseselere ödiyecek -
tir. Büro, iki memleket mahsulleri i
çin kafi derecede kar temin edecek 
fiyatla tayin etmek üzere müştereken 
tesbit edilecek bır tyaset taRıp ede-
cektir. 

Sa tiye tahkikatı 

Maznunlar bugün 
ilirazlannı 

serdedecekler 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Fındık

lıdaki Satiye binasının satın alınma
sı işindeki yolsuzluk tahi.:katında 

müddeiumumilik son tahkikatın a
çılraası şeklinde mütaleasına dava e
dilenlerin itiraz müddeti yarın akşam 
bitecektir. Bu mütaleada muhakeme-
lerine karar verilmesi istenilen üçü 
mevkuf on iki kişi bugün de vekille
riyle görüşmelerine devam etmişler, 
itirazlarını tamamiyle hazırlamışlar
dır. Hepsi de yarın akşama kadar 
dördüncü sorgu hakimliğine verilmiş 
olacaktır. Bundan sonra sıra kararna· 
meye gelecektir. Kararnamenin bu 
hafta içinde belli olacağı söylenmek
tedir. Diğer taraftan mevkuf bulu
nan Denizbank eski umum müdürü 
Yusuf Ziya Öniş ile umum müdür 
muavini Tahir Kevkep, yapı ve bina
lar servisi şefi mühendis Neşet Ka
sımgil'in mevkufiyet hallerinin deva
mına da yarın itiraz ederek diğer ser
best bırakılanlar gibi kendilerinin de 
tahliyelerini istiyeceklerini öğren
dim. 

ll-IAVA 

~~ 
Dün gece Bodrumda sıcakhk 

37 derece idi 
Yapılacak her ham afyon ihracatı, 

bu işleri nezareti altında tutmak sa -
Jahiyetini haiz olan makamdan veril· 
miş bir ihraç şahacletnamesi ile vuku· 

k ı ·· Dün §ehrimizde hava bulutlu geç -bulacaktır. Gümrük ma am arı, gum-
rük muamelelerinin ifası için de bu miş, rüzgar şimali şarkiden saniyede 
şahadetnameleri esas tutacaklardır. bir metre kadar hızla esmiştir. En yük 

Yeni anlaşma ile Türkiye ve Yu - sek sıcaklık 30 derece olarak keydedil 
goslavya, afyon meselesinin enternas miştir. Yurtta hava Trakya, Kocaeli 
yonal sahada nizam altına alınması ve Ege mıntakalarında az bulutlu, Ka 
hususunda sıkı elbirliğiyle çalışacak- d · h"ll · d k b ı tl d. ra enız sa ı erın e ço u u u, ı-
larını, aynı suretle müstakbel afyon . 
istihsatatı ile afyonlu maddeler ima - ğer mın~a~alarda umumıy.et.le bu~ut -
tatma müteallik hususlarda dahi tat - lu geçmıştır. Son 24 saat ıçındekı ya
bik edilecek siyasette de anlaşacakla- ğışların kare metreye bıraktıkları su 
rını taahhüt etmektedirler. miktarları Ardahan'da 34, Kars'ta 23, 

Edirne'nin imar plim 
Sarıkamış'ta 18, Ağrı'da 13, Bayburt-
ta 7, Edirne ve Hopa'da 3, Van'da 2, 
Rize ve Ordu'da birer kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakya, Akdeniz eahilleri 
ve şarki Anadolu mıntakalarında ce -
nuptan, diğer mıntakalarda şimal isti 

Edirne, 6 a.a. - Edirne tehrinin i -
mar planı üzerinde tetkikatta bulun
mak üzere buraya gönderilmit olan 
mütehassıslar ile profesör Egli ça -
lışmalarını bitirmişlerdir. 

kametinden saniyede en çok 6 metre 
bol ve bereketli bir mevsim idrak et- kadar hızla esmiştir. En yüksek 1111 

miştir. Edirne, Balıkeıir ve Elazığ'da 32, An 
Geçen sene Macaristanda kurs gö- talya ve Adana'da 33, İskenderun'da 

ren on muallim dahi bu kongre için 34, İzmir ve Siirtte 35, Diyarbakır'da 
gelmiılerdir. 36, Bodrumd'a 37 derecedir. 

7 - 8 - 1939 

Bmrem Kanunu İzahnamesi 

Maliye Vekaletinin 
hazırlaCiığı İzahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaletinin barem kanunu hakkındaki hazırlamış oldu

Ju izahnamenin aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda An
kara' dan üç aydan fazla ayrılacaklara dair muvakkat tazminat, 
ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, hususi bir meslek 
bilgisine ve ihtisasa lüzum gösteren işler hakkında hükümler 
bula.:aksınız. 
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1 150 600 60 660 
2 125 500 60 560 
3 100 400 60 460 
4 90 300 30 330 
5 80 260 30 290 
6 70 210 22 232 
7 60 170 22 192 
8 50 140 22 162 
9 40 120 15 135 

10 35 100 15 115 
11 30 85 15 100 
12 25 75 15 90 
13 20 60 15 75 
14 15 50 10 60 
15 10 40 10 50 

A - Her ay memur maaşlarına ila
veten tediyesi lazım gelen bu muvak
kat tazminat evelce olduğu gtbi gene 
kazanç ve iktisadi buhran vergilerine 
tabi değildir. 

B - Devlete ait mebanide oturan
lara, yani emlaki milliye ve metruke 
ve borç mukabili hükümete intikal e
den emlakte ve alelümum devlete ait 
mebanide oturanlara muvakkat tazmi
nat verilmez. Yalnız bu tazminatın 
verilmemesi için ,maaşlı memurların 
mezkur mebanide ya kanunu mahsus
larına istinaden bilabedel veya takdi
ri kıymet suretiyle veyahut da bina
nın kullanılışındaki hususiyete bina
en pazarlıkla tespit edilecek bir icar
la oturmaları lazımdır. Arttırmaya 
çıkarılan devlete ait bir binayı müza
yedeye iştirak etmek suretiyle icarla 
iutan bir memurun muvakkat tazmi
natının tediyesi icabeder. 

C - Memurlara tahıia edilen mes-
Kc::tuc::ı UC: V'-Ul a.uTo.• ru "6"4 •u- • ~·••"'"'-"' 
tazminatları verilmez. 

D - Mıntaka merkezleri Ankara'
da olan miifettişlerden Ankara'da i
kamet etmiyenlere dahi muvakkat 
tazminat tediye edilmez. 

Ankara'dan üç aydan fazla 
ayrılanlar 

E - 1452 sayılı teadül kanununun 
(18) inci maddesi mucibince; mezu
niyet veya muvakkat memuriyetle 
Ankara'dan ayrılanların bu mezuni· 
yet veya muvakkat .memuriyetlerinin 
üç aydan fazla olduğu bidayeten ma
hlm bulunduğu takdirde kendilerine 
Ankara'dan ayrıldıkları tarihten iti· 
baren muvakkat tazminat verilmemek 
te, yalnız müddeti malUm olmıyarak 
mezuniyet veya muvakkat memuri -
yetle Ankara'dan infikak edenlere üç 
ay için muvakkat tazminat tediye e
dilmekte ve şayet bu kabil memurla
rın mezuniyet veya muvakkat memu
riyetleri üç aydan fazla devam eder
se, muvakkat tazminatları üç ayın hi
atm bulduğu tarihten itibaren kesil
mekte idi. Yeni kanunun (10) uncu 
maddesine göre badema mezuniyet 
veya muvakkat memuriyetle Ankara'. 
dan ayrılanlara (mezuniyet veya mu
vakkat memuriyetlerinin üç aydan 

fazla devam edeceği bidayeten maliim 
olsa bile) yalnız ilk üç ay için mu
vakkat tazminat verilmesi ve üç ayın 
hitamından sonra eğer mezuniyet ve
ya muvakkat memuriyet devam edi
yorsa artık muvakkat tazminat tediye 
edilmemesi lazımdır. Şu kadar ki bir 
sene içinde muhtelif zamanlarda fa
eılalarla mezunen veya bu §ekilôe mu
vakkat medruriyetle Ankara'dan ayrı
lan memurların bu mezuniyet veya 
muvakkat memuriyetlerinin birleşti
rilmemesi ve muvakkat tazminatın 
,tediyesinde her birinin ayrı ayrı na
zarı itibara alınması iktiza eder. 

F - Ankara'da bulunan maaşlı bir 
memuriyete açıktan vekaleten tayin 
edilenlere almakta oldukları vekalet 
maaşı nispetinde muvakkat tazminat 
ıvzrilir. Ankara'daki muvazzaf me
murlardan birinin gene Ankara'da ma 
aşlı bir memuriyete vekaleti halinde 
kendisine vekaletinden dolayı ikinci 
bir muvakkat tazminat verilemiyeceği 
gibi, bu kabil memurların vekUet et
tikleri maa§lı memuriyet derecesi as
li vazifelerine ait maaş derecesinden 
yüksek bile olsa; kendilerine veka
leten bulundukları maaı derecesinin 
değil asıl maaşlarına ait derecenin 
muvakkat tazminatı verilir. 

C - Maddenin sarahatinden de an
laşılacağı veçhile muvakkat tazmi -
nat Ankara'da daimi vazife sahibi o
lan memurlara mesken tedarikini ko
laylaştırmak için verilen bir para o
lup açıkta veya vekalet emrinde bu
lunan memurların ise Ankara'da ika
met mecburiyetleri olmamasına bina
en açık veya vekilet emrinde bulu
nanlar maaşlarını Ankara'dan alsalar 
bile muvakkat tazminattan istifade e
demezler. 

Muvakkat tazminat 
müddetlerini ikmal etmeden kanunun 
7 inci maddesi mucibince yukarı de
recelere terfian tayin edilenlerin ala
cakları muvakkat tazminat, almakta 
oldukları maaş derecesine tekabül e
den tazminattır. Mesela: (9) uncu de
recede bulunan ve bu derecede bir 
terfi müddeti doldurmadan (8) inci 
dereceye terfian tayin edilen ~ir me
mura (8) inci derece maaşı için tes
pit edilen (22) lira muvakkat tazmi
natın değili almakta olduğu (9) un
cu derece maaşına ait (15) lira mu
vakkat tazminatın verilmesi icabeder. 

Teftiş heyeti re
isi B. Hakkı Erbilen açık bulunan 
İstanbul grubu tapu sicil müdürlü • 
ğüne tayin edilerek vazifesinden ay
rılmııtır. 
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J - Muvakkat tazminat maaşlar 
hakkındaki tediye usulleri dairesinde 
tediye olunur. Yani bu tazminatın 
maaşla beraber peşin olarak verilme
si lazım geldiği gibi tayin, terfi ve 
tahvillerde de maaş veya terfi zammı
nın verilmesi lazım geldiği tarihler • 
den itibaren tediyesi, ve bir memu -
run peşin aldığı maaşından kıstel -
"yevm hesalıiyle istirdat yapılması ll
zım geldiği zaman keza peşin olarak 
almış bulunduğu muvakkat tazmina
tından da istihkakı bulunmadığı mik
tarın kıstelyevm hesabiyle geri alın
ması ve buna mukabil Ankara'dan 
başka bir yere naklen tayin kılınan 
memurların vazifelerinden ayrılma -
dan evet almış oldukları muvakkat 
tazminatlarından işlerinden infikak 
ettikleri tarihten sonraya ait olan 
kısmının (maaılarında olduğu gibi) 
kıstelyevm hesabiyle istirdat edilme• 
mesi lazım gelir. 

B. Salih Korur tapu umum müdür
lüğü teşkilatı içinde bulunduğu her 
vazifede muvaffak olmuş genç ve de 
ğerli bir idare unsurudur. Yeni öde · 
vinde de başarılar dileriz. 

Dün İstanbul'da 

'üç kişi boğuldu 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bugün 

akşam üzeri saat beşte bir deniz kaza· 
sı oldu. Oç kişi boğuldu, Hadise hak
kında aldıfım malfimata göre vaka 
şöyle olmuştur: kazaya uğrıyan bir 
ermeni ailesi ile bu ailenin misafirle-

ridir. Bunlar Pendikte iki sandala bi
nerek Pavli adasına doğru açılmış -
tar, bu aralık sandalın biri devrilerek 
içindekiler denize dökillmüşlerdir. 
Bunlardan Zaruhi, Antronik ve Kal
nam boğulmuşlardır. Etraftan yetiıen 
ter sandalın diğer rakipleri olan Ra -
şel Varugel ve Mikaili kurtarmışlar
dı;. Hadlıe hakkında tahkikat yapıl
ır.aktadır. 

Aşk! 
Ne hüyük kelime değil mi? Fa

kat onu, bize gelen bir köy delikan
lısının mektubundan dinlerseniz ve 
eğer aranızda Kerem'in "ol/" çeke
rek yanı1ı taş basmasını hatırlıyan 
varsa, bıı satırların sonunda muhak
kak, tecvitli bir "ah minelaşkl., di
yecektir. 
Hfıdise şu: Konya'nın Ilgın kaza

sında Sarılar köyünde bir delikan
lı var. Köyün dilberlerinden birine 
vurulmuş. Kızı babaswdan istemiş. 
ihtiyar köylü, serveti topu topu 
elli dönüm tarla ile bir çift öküz o
lan gence kara gözlü Fatmayı ver

memiı: 
"- Kız son yıllarda kazada em

misinin yanında oturdu, gözü gön
lü açıldı. Senden iyi döşeme, a~ır 
giyecek ister. Sonra aranızda dır
liksiz/ik olur!., cevabını vermiş. 

Fakat genç ve ateşli gönüller 
ıart dinler mi? Bakınız .delikanlı 
ne yazıyor: 

" - Baba, yapma, etme, dedim. 
Biz biribirimize gönül verdik. iki 
göniil bir olunca samanlık seyran 
olur. Sen bunu bilmez misin? Gel 
bizim ocağımızı şenlendir ! 

"Fakat dinletemedim. Şimdi size 
soruyorum. Mahkemeye baş vura
yım mı? Bana bir akıl öğretin ... 
Belki sizin de içinize aşk ateşi düş
müştür. Bu halden anlarsınız!,, 

Bu hadise bize bir İstanbullu ar
kadaşımızın "boşanmalar neden ço
ğalıyor/,, anketine gelen cevaplar
dan birisini hatırlattı. Oradaki fi
kir şudur: gençler, biribirlerini se
vince, istikbaldeki hayat şartlarını 
düşünmeden evleniyorlar. llk za
manlar geçtikten sonra mantık ve 
realite hayata hakim oluyor, anlaş
mazlıklar baılıyor ve çok zaman ay
rzlıyorlar.,, 

Bu. şehirlerde belki böyledir. 
Fakat hayatın daha çok basit şart
lar istediği köyde, iki gönlün bir 
olmasiyle samanlığın seyran olaca
ğını, ihtiyar ve tecrübeli babaya an
latacak bir ara bulucu çıkmaz mı 

dersiniz? 

Radyo sayuı: 

Memleketimizde radyo saym 
devamlı olarak artmaktadır. Mik
tar elli bini aımııtır. Türkiye'de 
928 de radyo saym bet binin aşa· 
ğısında idi. 

Radyo sayısının çofalması, yal
nız evlerimize birer fazla makine 
girmiş olması demek değildir. 

Bir yabancı gazetede bir radyo 
reklamının altında ıu ıatrrlar 
vardır: 

0
- Bir radyo dünyanın kula· 

ğıdır!,, 
Hele bizim halk radyoları bir 

çıksın: mesela otuz liraya dünya• 
nın uzuvlarından biriaine 5ahip ol
mak az mazhariyet midir? 

Koyun - keçi: -
Yozgat'ta keçi çok oldufu için 

kasaplar, koyun eti kadar keçi 

keserlerıniş vekeçi eti ile koyun 
eti aynı fiyatta imiı. 

Bu havadiıi okuduktan sonra 
hatırıma, koyun ve keçiye- ait bir 
tercih geldi: koyunun bulunmadı
ğı yerde keçiye Abdurrahman çe
lebi derler ... 

Vakıa buıün çelebilik mergup 
bir ııfat deiil ama, keçiyi hili ko
yundan aıaiı aönniye tahammül 
edemiyenler var demek ... 

Yutulan liralar 

lıtanbul mahkemelerinden bi
rinde rüıvet almaktan ıuçlu bir 
memurun muhakemeıi yapılmak
tadır. Kendi iddiuına aöre cür· 
mümeıhut yapıldıiı sırada suç va
sıtaıı olarak aldıiı üç kiıiıt lirayı 
yutmak suretiyle ortadan kaldır
mıı. 

Mahkemede ıahit olarak dinle· 
nen hekimler üç kiıiıt liranın bir 
arada boiazdan ıeçmeıine im
kan olmadığını söylemiıler. Mah· 
keme de adli tıb heyetinin fikrine 
müracaat etmei• karar vermiı. 

Garip ıey! Halbuki biz üç ka
iıdı deiil, üç bin kaiıdı kaıla ıöz 
arasında eriten nice kabadayılar 
biliriz. 

Muvakkat tazminat 
haczedilemiyecek 

K - Kanunun (18) inci maddesi 
mucibince uhdelerinde muhtelif va
zifeler içtima eden muallim, tabip, 
mühendis ve veterinerlere tamam o
larak aldıkları maaılardan dereceıi en 
yükıek olanına ait muvakkat ta.zmi -
nat verilir. Di~er vazifelerinden do
layı ayrıca muvakkat tazminat tediye 
edilmez. 

L - Kanunun (13) üncü maddeıi 
mucibince Ankara'da bulunan ihtius 
mevkilerinde istihdam edileceklere, 
almakta oldukları derece maaıına ka
nunun umumi hükümleri daireıinde 

hak kazanıncıya kadar muvakkat tıu
minat verilmez. 

M - Muvakkat tazminat borç için 
haczedilemez. 

N - Yukarıda izah edilen muvak
kat tazminat, vazifesi Ankara ıehri
nin merkezinde bulunan memurlara 
ait olup memuriyeti Ankara'nın be
lediye hududu haricinde kalan kaza, 

1 

nahiye ve köylerinde bulunan me
murlara muvakkat tazminat verilmez. 

Scuıu var 
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lngiliz harp gemileri 
sular1mızı terkettiler 

(Başı 1 ıncı sayfada) 
İzmir halkından binlercesi sandal, 

tnotor ve yenkenlilerle Malaya'yı sev
&i tezahüratı içinde uğurlamışlardır. 

Kumandan T ower' in 
ihtiıaıları 

Malayada dün geceki suare esna
sında (Yeniasır) başmuharriri Hakkı 
Ocakoğlu kumandan Tower'den İz • 
rnir ziyareti hakkındaki ihtisaslarını 
öğrenmek ricasında bulunmuş, ku -
inandan şu cevabı vermi§tir. 
"- İhtisasımı soruyorsunuz. Bunu 

ifade edebilmek çok güç bir mesele
dir. Karaya ilk ayak bastığımız gün 
karşılaıtığım manzara ve şiddetli al -
kı§lar beni çok müteheyyiç etti. Bil
hassa valinin ziyaretinden çıkarak ku 
mandana giderken selam vazifesini 
ifa eden askerlerin karşısındaki hal
kın candan sevgi tezahürleri, itiraf e
deyim ki beni adım atmakta müşküla
ta uğrattı. Müteakip ziyaret ve gezin
tilerimizde gördügümüz çok dostane 
\'e candan hüsnü kabul bizi kendi e -
\'imizdcn farksız bir muhitte bulundu 
fumuz hissini verdi. 
''Dört gün daha kalıaydık ... ,, 
Şurasını da ilave edeyim ki bu te

zahürat yalnız şahsıma mahsus kal
nııı değildir. Her akıam gemiye gel
diğim zaman gezintilerinden avdet 
eden askerleri, erbaşları ve zabitleri 
isticvap ettim. Hepsinin ayrı ayrı 
bana bildirdikleri, benim gördükle
rimden farksızdı. Dost ve misafirper
ver türk milleti bilaiıtiına bütün İn
gıliz denizcilerine sevgi tezahürleri 
~östermckte birbirleriyle yarışa çık
•ıuılardı. Size şunu söyliyeyim ki, bu
rada dört gün kaldık. Eğer daha dört 
&ün kalaaydık, bu sevgi bağlarından 
kurtulup gitmek bizim için hayli 
müşkül olacaktı. 

lzmirlilerin ıpor terbiyesi 
Spor sahasında İzmir halkının cen

tilmenliğine hayran oldum. Kendi 
sporcuları kadar bizim oyuncularımı
zı da heyecanla teşci ediyorlardı. Bu, 
ıpor terbiyesinin centilmenliğinin 
canlı ve güzel bir tezahürüdür. Bu 
kıymetli ziyaretin unutulmaz hatıra· 
tarını kalplerimizde aaklıyacağız. İlk 
fırsatta sizleri tekrar görmek, ziya· 
ret etmek bizim için bahtiyarlık ola· 
caktır. İzmir makamatına ve centil· 
men İzmir halkına te~ekkürlerimizi 
ifade için kelime bulamıyorum der
l em buna inanınız.,, 
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Amerika senato ve kongresi 
Bitarafhk kanununu değişti rmeden 

dün tatil devresine girdi 
Senatoda çok gürültülü bir celse oldu 

Vaşington, 6 a. 
a. - 76 ıncı Amcri 
ka parlamentosu. 
dün tatil etmiş -
tir. 

Bu içtima devre· 
si, bilhassa son ay
lar zarfında, Cüm· 
hurreisi Ruzvelt'· 
in teşebbüslerine 
karşı şiddetli bir 
mukavemetle te • 
barüz etmiştir. Bu· 
nunla beraber par· 
Iamento. Reisicüm 
hurun istediği kre· 
dilerin ekserisini 
k a b u 1 etmiştir. 

Bunlar arasında 

bir milyar 756 mil-

B. Ruzvelt Amerikan kongresinde bir 
meıai okurken 

yon dolarlık milli müdafaa tahsisatı 
ile bir milyar 756 milyon dolarlık iş· 
sizlere yardım için nafıa işleri kre -
disi vardır. 

Ruzvelt, eski parlamento tarafın -
dan kendisine verilen geniş para se -
Jahiyetlerini de tccdid ettirmiye mu· 
vaffak olmuş ve fakat bitaraflık ka -
nununu tadil ettirememiştir. 

Bu tatil devresi hadisat fevkalade 
içtimaı icabcttirmczse kanunusani 
1940 a kadar devam edecek ve gerek 
senatörler gerek mebuslar yeniden in 
tihapları için aeçim mücadelesi ha -
zırlıklarında bulunacaklardır. 

Bitaraflık kanunu etrafında 
bir münaka§a 

Ayan meclisi tatlindcn biraz evci 
yeni bitaraflık kanununa şiddetle ta
raftar olan ayandan Pepper ile aynı 
kanuna aleyhtar olan bir çok ayan a
rasında şiddetli bir münakaşa olmuş
tur. 

Pcppcr, birdenbire ayağa kalkmış 
ve ıu beyanatta bulunmuttur : 

tima devresinin tatil edilmesine mey
dan vermek istemem ... 

Zikri geçen kanunun aleyhtarları, 
fevkalade galeyan hareketleri göster
mişler ve Pepper, kendilerini vazife -
lerini hususi imtiyazlardan müıtenid 
olan Amerikan ticaret odasının ve 
müstahsiller şirketinin emrine amade 
kılmak suretiyle bu vazifeyi suyisti • 
mal etmiş olmakla itham ettiği zaman 
ayağa kalkmışlardır. 

Hadise kapanıyor 
Reis tarafından sükuta davet ıçın 

yapılan ihtarı müteakip Pepper'in söz 
lerine devam etmesine müsaade edil • 
miştir. 

Pepper, sözlerini bitirince bir çok 
ayan azası, söz almışlardır. Bunlardan 
demokrat Daily "şimali Kaliforniya" 
Pepper'in nutkunu "alçakça ve yalan .. 
diye tavsif etmiştir. Bunun üzerine B. 
Pittman, ayağa kalkarak bu sözlerin 
yerinde olmadığını söylemiştir. Daily 
"Yerinde olsun olmasın, söylüyorum., 
demiş ve salonu terketmiıtir. 

Kaliforniyanın demokrat ayanın -
dan Dawaneh, söz alarak muhalifle -
rin de noktai nazarını söylemek hak -

Polonya iıliklalinin 
25 inci ytldönümü 

(Başı 1. ıncı saytada) 
söylemiştir. Bu nutkun başlıca kısım
ları şunlardır : 
"- Zorbalığa karşı verilecek tek 

bir cevap vardır: kuvet ve şiddet. 
Sulhu diğer bütün devletler gibi biz 
de takdir ediyoruz. Fakat hakkın ba
zıları için "vermek" diğerleri için de 
"almak'' olduğuna hiç bir kuvet bizi 
ikna veya icbar edemiyecektir. 

Danzig. asırların bağlariyle Polon
yaya bağlı bulunuyor. Danzig Polon
yanın iktisadi ciğeridir .. Polonya nok 
tainazarını hiç bir şi.ipheyc mahal bı
rakmı yacak surete apaçık tasrih eyle
miştir. 

" Danzig Polonyalı kalacaktır!,, 
Enternasyonal taahhütlerimizden 

kaçınacak biz değiliz ve Danzig'e kar 
şı bütün hareketlerimz, karşı tarafın 
hareketlerine bir cevaptan başka bir 
şe_v değildir. 

Bizim vatan aşkımızın bıze 

yüklediği hakların ve vecibelerin baş
kalarının vatan aşklarının onlara yük 
lediği hak ve vecibelerden daha az ol
duğunu zanneden bir kimse bulunu -
yorsa, onu böyle bir hataya düşmek
trn tahzir ederim.,, 
Mareşalin nutkunu bitiren ve açık

ça Hitler'i telmih eden bu sözleri 
"Danzig Polonyalıdır. Polonyalı ka -
lac aktır... avazeleriyle kar§ııanmı§· 

tır. 

Müteakiben halk ellerini kaldırarak 
şu yemini etmiştir.: 

"Polonya'nın ebedi kudreti uğrun -
da, harpten zafere kadar sarsı!maksı-
7'!1 çarpıtacağımıza ve ıu.h zamanın
<la da feyizli mesaide ve nerk~sin iş
~:rliğinde bütün gayretlerimizi sar
!: icccğimize yemın cdcı iz ... 

Büyük bir geçit reımi 
Mareşal Smigly Rydz'in nutkundan 

ıonra büyük bir geçit resmi yapılmış
tır. Gönülllüler, eski teşekkülleri iti
bariyle ve eski üniformalariyle, gene
raller küçük memurlarla bundan 25 
sene evet olduğu gibi yanyaya mare • 
şal Smigly Rydz ve bayan Pisudski'
nin önünden geçmişlerdir. 

Hariciye nazırı albay Beck birinci 
hafif topçu alayı kıtaatının arasın • 
da geçm!J ve halk tarafından te..ı.o-_.__ --:r- s• 

J l tt:~ nlrwılnl-uıl""'cuftl•""'u""~ı.1419~r1:.nnftrUı· 

"- Bir iki söz söylemeden kongre
nin içinde ve dı§ında Amerika bükü -
huniı 'tehdit eden ve bunu Reiıicüm
hur Ruzvclte ve onun temıil ettiği şe
ye karşı hissetmekte oldukları nefret 
dolayısiyle yapan kimseleri menfur 
ittifaklarını muahaze etmeden evel iç 

!~&!\\.~ .. ~---- bwıwı ii-
B. Garncr, içtima devresini B. Ruz

velt'in Ayan azasına iyi tatil geçirme
leri temennisini beyan eden ufak bir 
mesajını okumak suretiyle kapatmıı
tır. 

Geçit resmine iştirak eden 1863 Po-
duğunu söylemesi üzerine kumandan 
Tower, gördüğü manzaralardan sonra 
Türk - İngiliz dostluğunun asla sar
ıılmas bir kuvet olduğunu beyan e· 
derek sözlerini bitirmiştir. 

KÜ(ÜK . Dı ~ HAB ERLE Ri 
X Jl~ksiko - Tatillerini geçir-

mekte olan 25 çocuğu nakleden bir o
tokar bir kamyonla çarpıımış ve ço
cuklardan yedisi ölmüıtür. Birçok da 
agır yaralı vardır. 

X Berlin - İyi malCimat almakta 
olan mahafil, bazı ecnebi gazetelerin
de Musolini lıe Hitlcr'in yakında gö· 
ruşcceklerinc dair intişar etmiş olan 
haber hakkında ademi maHimat beyan 
etmektedir. 

• 
X Belgrad - Macar - Yugogalav 

TOKYO MAHFİLLERİNE GÖRE 

Londra ve Tokyo prensip 
anlaşmasına vardılar 

Yedi esaslı nokta üzerinde uyuşuldu 
Londra. 6 a.a. - Tokyo'dan bildirildiği-ne göre lngiltere ile 

Jap?ny~ arasında ~renıip i~bari~le bi~ itilaf hasıİ olmu,tur. 
T ıençın meıelesınde, aıagıdakı yedı nokta üzerinde mutabık 

kalınmı,tır. ticaret itilifı Yueoslavya ve Macaris
tan maliye nazırları arasında teati e-
dilen bir nota ile 31 ilkklnun 1939 a 1. - .c~eg • _hsi ~ Kang gümrüğü lıang ıehri bombardıman edildi 
kadar temdid edilmiştir. komııerının katıllerı derhal japon ma 

kamlarına teslim edilecektir. Şanghay, 6 a.a. - Japon bombar • 
X Havana - Büyük bir yangın, dıman tayyarelerı' b ü 'k' d f t 2 - Japon aleyhtarı komünist ele • .. ug n ı ı e a -

çinlilerin mahallesinde birçok binala· . . şang ı bombardıma t • ı d' manlarla suretı umumıyede ihgiliz im t . . n e mış er ır. 
rı tahrip etmiştir. Hasarat miktarı, ti yaz mnıtakasına iltica eden mücrim d kıncı t~arruz esnasında ingiliz 
takriben 2 milyon pezodur. lerin kontrol ve nezaret altına alınma ban ıralı Kınagvo ve Şiavo vapurla • 

B . . . rına hava torpi1Je · · b t · . X e/grad - Belgrad'da halkın iş- ıı ıçın Japon makamları ile belediye rı ısa e etmıştır. 
tirakiyle hava hücumlarına karşı pa· meclisi işbirliği edecektir. Vapurlar ateş almış ve tamamiyle ha-
aif müdafaa talimleri yapılmı<:tır. Ak· t . . . . rap olmuştur. ır 3 - tılafın tatblkı ıçın japon ve İngilizlerde .. 1.. . 

'

am saat 21 de a · t ı· ı k · ·ı· 1 n o u yoksa da bır çok ynı a ım er te rar ıngı ız makam arı arasında bir irtibat Çinlinin ölmü 1 edilmiştir. organı faaliyette bulunacaktır. yor. ş o masından korkulu-

X Belgrad - Yugoslavya kıraliçe- 4 - İmtiyaz mıntakalarında Japon· Şimali Çin'd e / ·r al it, l ., 
ıi Marl Bled, tenis turnuasını hima· lar aleyhinde yapılacak her türlü faa· Tokvo 6 a a ngDı ız . ~)' tabr. 1ıdg_r Yesine almağ k b ı · · ı· k b' k 1 b' · • · · - omeı a1ansı ı ı-ı a u etmıştır. ıyet sı ı ır ontro a ta ı tutulacak- riyor: 

X Londra - Amerikan "Clipper" tır İ lfı 
d · · . . • . . yi ma ımat alan japon mahfillerin 
enız posta tayyaresi bugün öğleden 5 - Polıs teşkılatındakı Japon aleyh de söylcndig- ine g·· . 1• . d 

N 1 'f 1 · ore, gıma ı çın e 
ıonrı evyorktın Southampton'a gel- tarı memur arın vazı c erme nihayet gitgide artan ingir 1 h 1 - d 

· · T ·ı k · ız a ey tar ıgın an 
mıştır. ayyare bu seferinde §İmali .. ·erı ece tır. Japonva mesut değ.ld' B 1 h 
A 1 

'k . . . . ı ır. u a ~y tar-
t antı uçuıundı yeni bir rekor te - 6 - Beledıye mcclısınde japon po • lık Şankayşek hükümetine müzaha • 

•is etmiştir. Nevyork • Southampton lis amirleri istihdam edilecektir. ret eden ve bu suretle de sulhu isti • 
yolu yirmi dört saatten biraz fazla bir 7 - Belediye meclisine japon aza yen çin. halkı~ın gazabını davet eyli-
müddette katedilmiıtir. kabul edilecektir. yen fngılter~nın tahriklltçı hattı hare-

X Berlin - Dün Postsdam'da de • J ketinden dogmaktadır. 
ngiliz mıntakaırnda İ'lfe 

tniryolu geçidinde vukublan kazada • güçlükleri Japonyadaki İngiliz aleyhtarlığına 
ölenlerin adedi 11 e çıkmııtır. Hasta- gelince, bu da Japonya'nın yeni bir 
nede yatanlardan daha üçü dün Tiençin, 6 a.a. - İngiliz mıntaka - uzka şark ~urmak yolundaki gayret • 
ölmüştür. !ece sının iaıesindeki ~üşkilat gün geçtik !erine t~~ıl~eren'i.n ç~kardığı engel • 

çe artmaktadır. Bır çok otel, lokanta Ierin tabıı hır netıcesıdir. 
X Budap~1te - Hariciye nazırı ve mağaza yiyecek aatamadıklarından Japonlar, Tiençin mıntakaaında au 

kont Cıaky, on beş gun nıezuniyetle veya yemek piıirem~dikl~rindcn do • yişin teessüsüne, çin bankalarındaki 
liudapeıteqen ayrılmııtır. Başvekil layı kapatacaklarını ılan etmişlerdir. paranın Japonya'ya teslimine ve çin 
l'eleki hariciyeyi vekilctcn idare ede Bununla beraber un ve pirinç stoku dolarının tedavülden kaldırılmasına 
Ccktir. bir kaç ay daha kifayet edecek mik - bilyük bir ehemiyet atfetmektedir. E-

X Budape,ıe - 6 afustoı 1929 mu- tardadır. ier İngiltere bu mcselerin hallini cid-
Qbil ihtilalinin yıldöniımü bugün Sze Fransız mıntıkasında, mevaridat di bir surete arzu etınezae, Tokyo mü· 
tcd'de naip Horty, hükümet azası ve mütenevvi de~ilıe de vaziyet çok da- zakcrelerinin inkıtaı ve bundan sonra 
diğer yüksek zevat hazır olduğu hal- ha iyidir. Fiyatlar fevkalade yüksek. da çıkacak bütiln hidiaelerin meauli • 
de meruimle kutlanm•ttır. tir. .11atbıi tıııyacaktır. 

lonya istikHil mücahitlerinden 8 kişi 

bilhassa şiddetle alkışlanmıştır. 

Siyaıi mahlillerde memnuniyet 
Mareşal Smigly Rydz'in Krakovi"de 

söylediği nutuk siyasi mahafilde de -
rin bir memnuniyetle kartılanmıştır. 
Söylediii sözlerin bütün millet tara -
fından tasvip edilmekte olduğuna 

§Üphe edilmiyor. Çünkü Polonya'nın 
siyasi hattı hareketini aynen göster • 
mektedir. 

Polonya ordusu bat kumandanının 
azimkar ifadesi ayrıca tebarüz ettiril
mektedir. 

Gazetelerin neıriyatı 

Pilsudaki'nin fikirlerini kabul et 
miyen milli ve radikal milli parti ga
zeteleri müstesna olmak üzere bütün 
Polonya basını,6 ağustos 1914 de Kra
kovi civarında kain Aiex, ndrow kam 
pından Pilsudski'nin kumandası al -
tında Polonya·nın istiklali mücadele
sine atılmak üzere hareket etmiş olan 
yüz, yüz elli gönüllüye ait hatıralara 
ve vesikalara sütunlar dolusu yazılar 
tahsis eylemektedir. 

Meksika'da siyasi bir 

suykast yapıldı 
Meksiko, 6 a.a. - Muhalefet lider· 

!erinden albay Polivar'a dün öğleden 
önce ıehrin en kalabalık caddelerin -
den birinde suykast yapılmıştır. Mu
maileyhin yanında bulunanlar derhal 
mukabele ederek mütecavizlerın ikisi 
ni öldürmüşlerdir. Bir kaç defa ken
disine kan verilen albay Polivarın sı
hi vaziyeti ümidsizdir. 

lspanya'da bir 

tayyare kazası 

Bar1elona, 6 a.a. - Dün bir tayya
re kazası olmuıtur. Hoıpitalet'de ye
re düşerek parçalanan Uç motörlü al
man tayyaresi Madrid • Berlin mun
tazam hava postasını yapan tayyare 
idi. 

Ta!yare ıiı içinde yolunu şaşırmış 
ve bır yere çarparak sağ kanat ve 
motörü tayyareden ayrılmıştır. Bu
nun üzerine de tayyare alevler için
de yere dütmüttür. 

Bulunan yedi cesetten ikisi kadın
dır. Fakat bunların hüviyeti henilz 
tespit edilememittir. 

c D U N K U ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Bitaraflık şekilleri 
Yunus Nadi, bu ba$makalesinde, küçük 

Baltık devletlerinin bitaraflıklarmı ileri 
surerek yardım istememeleri meselesini 
ele alarak, bu devletlerce tarif edilen 
ve icabında milli kuvetlerle mudafaa e
dilecek olan bitaraflık şeklini mudafaa 
ediyor ve buyuk devletlerin guzergihına 
rastlıyan milletler için ancak böyle bir 
bitaraflık duşunulebilecegini, ust tara -
fının ya hayal, ya yalan oldugunu soy -
luyor. 

TAN 

Devlet Sınai itletmeleri umum 
müdürlüğü 

Ankari muhabirınden aldıgı bir habe
re gore Slimerbank ve Etibanka ait sı -
nai muesscselerinin birleştirilerek, ikti· 
sat vekaletine bağlı .. Devlet sanayi işlet· 
meleri umum mlidurluğu,. kurulacağını, 
bu hususta tetkıkat yapıldığını, bu tak
dirde bu mucsseseleri finanse etmek i
çin eski sanayi ve maadın bankasına 
benzer bir banka kurularak Sumerbank 
ve Etibank kadrolarında geniş mikyas
ta tebddul olacağı za.nnedildigini yazı -
yor. 

YENİ SABAH 
Bulgaristan' da yersiz korku 

Bulgaristanıfan gelen yeni haberlerin, 
memleketin her tarafın.da askeri hazır
lıklardan bahsettiı,:ini, halk arasında de
veran eden bir şayiaya gore bir turk ta
arruzundan korkulduı,:unu yazıyor ve 
Trakyadaki mutad ma.nevramızdan bul
garların korkmasını ve turklerin Bul -
garistana taarruz niyeti beslediğini zan
netmesıni &afderunluk ile tavsif ediyor. 

Bulgaristan' da İtalyan tahrik
leri 

Huseyin Cahit Yalçın, baımakalesin -
de. İtalyanların Bulgaristanda alttan al
ta yaptıkları tahrikleri bahis mevzuu e
rek bu tahriklerden dolayı bulgar kom
şularımızı mesul tutmak aklımızdan 
geçmiyeceğinı, bulgnr siyasi ricalinin de 
vatanlarının menfaatlerini makul suret
te hesap edecek kadar uzun goruşlu ol
duklarına şuphe bulunmadığını ııöyledik· 
ten sonra. balkanlarda hakikaten bir bul
arar mesclcai mevcut olduarunu, bulıı:ar -
lar etraflarındaki komıular yüziınden 
rahat yaşamıyorlarsa, komşuların muş • 
terek saadeti namına, o sıkıntıyı izale i
çin imkan dairesin.de olan şeylerin kif
fesınl yapmalarını, iktisadi, siyasi her 
tiırlu yardımda bulunmaları lütumunu i· 
leri surerek me ela bulgarların Adalar 
denizine ınmesi Tur'kiye ile Yunanista
nm ıiyaaet bakımından menfaatine mu· ...,.,r ol• .. ••• •www , • ı • ..,. 

-raıJ-'-lll't:S•11" bakımdan bu Mhıllerae a • 
z~mf hır kolaylık bulablleceğıni illve •
d!yor ve diyor ki: "M eııeleyi bir inad 
bır hırsıcah, bir milli izzetinefis mese: 
lesi şekline sokmaktan çıkararak ameli 
ve realist surette duşünmek taraftarı -
yı.z . J:liç bir kinimiz, ihtirasımn: yok. 
Bılakıs çok hayırhahız. Elimizden gele
n~ ~apmak isteriz. Fakat canımıza göz 
dıkılmemek oartiyle . ., · 

İKDAM 
Köy muallim mektepleri 

Hilmi Ziya Ülken, bu basmakalede 
İzmirdeki Kızılçollil koy muallim mek~ 
tebini ziyaret cttiiinı ıoyliyerek, mek
tep. hakkında tafsilat veriyor ve mek -
tebın wgretme sistemini memnuniyetle 
kaydettikten ıonra koy oiretmen okul
Ja;ının heniız ilk mahsullerini verme _ 
!1"'$ olduklarını, ilk mezunların realite 
ıle. karşılattıkları zaman ufrıyabilecek· 
lerı ufak tefek sıkıntıların bizi ıııırt -
mamas_ı ~e. ~abahati kendımizde bulup 
a~e~lerımı.zı ıılih etmemiz lizım geldi
aını ıoyluyor. 

• 

lf alyan askeri 
manevralarının 

ikinci safhası 
Roma, 6 a.a. - Büyük manevralar· 

da, genel kurmay taarruz hazırlıkla -
rını tamamlmak imkanını veren bir 

günlük istirahattan sonra manevrala

rın ikinci safhaıu öğle üzeri başlamış 
tır. Harekatın mevzuu şudur: 

Düşman, Alp geçitlerinden inerek 
perde hattını yarmış ve Doire, Ri -
paire ve Chisone vadilerine kadar i -
lerledikten ıonra Asticaaale - Mont • 

ferrat hattı üzerine mevzi almıt bulu
nan italyan ordusu ile ansızın temasa 
gelmiştir. Tamamiyle motörlü olan bu 
İtalyan ordusu tayyarelerin ciddi mü
zaharftiyle Alp istikametinde düşma
na karşı mukabil taarruzda buluna • 
caktır. 

'M:anevraların bu ikinci safhasının 
7 ağustosta nihayet bulma.ıı muhte -
meldir. 

Ha~r verildiiine göre kırat manev 
ralardan sonra kıtaatı Torino'da tef
tit edecektir. 

Amerika'daki manevralar 

Nevyor, 6 a.a. - Büyük Amerikan 
manevraları, dün bir taraftan Virjina 
ve diğer taraftan Kaliforniya'da ba§
lamııtır. 

a.a, Matbuat Servisi . 
VAKiT 

Trakya' da manevralar 
Asım Us, bu başmakalede, hazırlanan 

Trakya manevralarının geçen scnekin • 
den farkı, dunyanın ceniş bir sinir har
bi içinde bulunma ından ve orta Avru
pa hadııelerinden sonra, balkanların si -
yasi ve askeri vaziyetınde bir takım do
ğişiklikler vukua gelmiş bulunmasında 
olduı:unu ve bu manevraların her taraf
ta dunya olçusunde bir alika uyandıra
cagını soyledikten sonra, manevranın 
hususiyetini izah ediyor ve "Trakyada 
bu defa yapılacak buyük manevralar, 
en modern silahlarla mucchhez olan tiırk 
ordusunun milli mudafaa vazifesine ha
zırlandı~ını gösterecektir,. diyor. 

AK~AM 

Meslekleri fazla loncalattır· 
mamalı 

Va-Niı, (Akşamdan akşama) siıtunun
da, hamallar arasın.tla tensikat yapılaca
iına dair olan havdis etrafınd mutalea 
yurutcrek, "Şu içinde bulwıdugumuz de
vir zarfında malum, mukannen meslek -
lerden birinde ılerlememiş ınsanların va 
ziyeti nedir? bir de o duşunuluyor mu 1 
sualim soruyor ve bu gıbi insanların İl 
bulmak hususundaki imkllnsızlıklarınr 
anlattıktan sonra hiç kımseye müdana 
etmek iıtemiyen ve hamallık edip ha
yatını kazanmıya kalkan ferd cemiyetten 
"Şurası evelce hamalhktı, şimdi neresi· 
dir?,, sualinin cevabını bekliyor'ı Muhak
kakki meslekleri futa Loncalalitırma -
malı. İnsanlara ıerbest zeminleri bırak· 
malı., diyor. 

SON POSTA 

Yeni bir dünya buhranı 
Muhittin Birgen (Her gün) sutunun

daki makalesınde, dunya bugday piya -
sasındaki duşuklugu bahis mevzuu edi
yor, bu duşuklugun yakın bir harp ıhtı
maline kimsenin inanmadıgını gostermek 
itibarıyle harp • ıulh ihtımallcri bakı· 
mından iyı bir alamet oldugunu soylu -
yor. 

SON TELGRAF 
Bulgarların bir tebliği 

Ethem lzzet Benice, bu unvanlı ba, • 
makalede, bu!gar harbiye nezareti tara· 
hndan neşredılmiş olan son tebligi ele 
alarak Turkıyede hiç bır vatandııın 

"Fihbeyı ısterız, Pazarcık turktur, Deli· 
orman ozbe oz turktur, Varnayı alaca· 
.. ... Sibf eif•l•r Nrfetmemekte olma•ına 
mukabil Balprııtandalrl müfrit aaıyo
~alıstlerın dılınde ~uıı:!'ıı "Edirneyi is
tıyoruz, Trakya bızımdır,. ıııbi bazı bas
ma kalıp cumleelr dolaşmakta olduğunu 
yazdıktan sonra Turkiye aleyhine Bul
garıstanda yapılan tarhıkatın ancak mih
verciler ve menfi ruhlular hesabına go
rulen bir iş olabilecegıni ilave ediyor ve 
bu takdirde bulgar milletine duşen en 
ciddi vaifenin hakikaten muteyakkız 
olmak, tahrikat ve ifsadata kapılmamak 
olduğunu ıoylilyor ve buna rağmen Bul
garistan kendi 11nır ve hakımiyetini kay
bederse dostlarımıza hakikaten yazık o
lur, diyor. 

En iyi harp etmesini bilm 
millet iz 

Repd Feyzi, bu fıkrasında sulh dl • 
vuını ıııitmekle fedaklrlıkta bulunmak
ta oldugumuzu çunku kanımızdaki ca
nımızdaki asalet zerrelerinin daima 'harp 
meydanlarında geli_şmiş olduğunu yaz • 
d!kta!1 ı~nra şorıe diyor: "Onun için • 
dır kı, bız sulh ısterken çok samimi ha
reket ediyoruz, çlinku en iyi harp et
mesini bilen milletiz.,, 

Trakya'da ekim 
vaziyeti çok iyi 

Edirne, 6 a.a. - Uzunköprü ve Bi
gadaki kavun ,karpuz satışı keopera
ti.fleri ~~saisi bu sene daha fazla ge
nışlemıştır. Uzunköprünün en az 
1500 vagon sevketmesi ve 300 vagon 
da Avrupaya göndermesi bekleniyor. 

Uzunköprü satıı kooperatifıne do 
mates ve Biga satış kooperatifine de 
bakla mahsulleri ihracına selahiyet 
verilmiştir. 

Bu sene Trakyanın pancar mahsu -
lü de görülmemiş derecededir. Bu se
ne 180.000 ton işlenebilecektir Geçen 
sene pancar mahsulü 45.000 tona ka -
dar inmişti. Pancar bir kuruştan alı
nacağına göre bu sene çiftçiye iki 
milyon liraya yakın para verilmiş o
lacaktır. 

Macaristan'ın dışanya 

sa ttığ ı buğdayla r 
Budapefte, 6 a.a. - (Pesti Naplo) 

gazetesinin bildirdiğine göre, hükü • 
met, buğday mahsulü fazlasını ecne • 
bi memleketlere satmıya muvaffak ol 
muştur. 

Dahili istihlaki tecavüz eden mik _ 
tar 10 milyon kentaldır. Bunun sekiz 
dokuz milyonu iki mihver devletine 
takriben bir milyonu da İsviçreye ih~ 
raç edilecektir. 
Buğday mahsulü, yapılan son resmi 

tahminlerde 30 milyon kental kadar· 
dar. 
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Cümhurreisimiz ismet lnönü Bolu' da tetkikler yaptllar 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

İnönü yemekler hakkında izahat a
larak haftada kaç kere tatlı verildi -
ğini sordular. Kendisine verilen ma -
lıimatı dikkatle dinlemekte idiler. 

Aıkeri garnizonda 
Milli Şef garnizonu da görmek is -

tediler. Bugün tatil olduğu için asker
ler geniş avluda istirahat halinde bu
lunuyorlardı. Milli Şefin nizamiye 
kapısından girdiğini görür görmez ok 
gibi yerlerinden fırladılar. Selam va
ziyeti aldılar. 

Büyük asker onların hallerini, ha
tırlarını sordu. Bütün askerlerin a
ğızlarından; 

-Sağol .... avazesi döküldü. 
İnönü çok sevdiği bu asker ocağın

da kendilerini çok mütehassis bıra
kan dakikalar geçirdiler. Etrafını su
baylar ve erler almışlardı. Milli Şef 
mütemadiyen soruyor, bir baba şefka
ti, bir kumandan edası ve bir cümhur
reisi hassasiyetiyle askerin en ufak 
ihtiyaçlarına kadar alakadar oluyor
du. 

- Spor yapıyorlar mı? diye sordu. 
Alay kumandanı kendilerine gar -

nizonun futbol, voleyboi sahalariyle 
subaylar için ~zırlanmış olan tenis 
kortunu gösterdi. Milli Şef memnun 
oldular ve : 

- AIIahaısmarladık arkadaşlar .... 
diyerek garnizonu terkettiler. 

Erler ve subaylar en büyüklerini 
i~ten gelen gür bir : 

- Sağol 1 avazesiyle uğurladılar. 

Belediye daireıinde 
Bundan sonra İnönü refakat ve 

maiyetlerindeki zevatla birlikte Bolu 
belediye binasını teşrif buyurdular. 
Binayı dolaştıktan sonra reisin odası
na girdiler ve belediye reisi B. Reşat 
Aker'den Bolu'daki belediye işleri et
rafında geniş izahat aldılar. 

Bu sırada Bolu mebusu B. Emin 
Yerlikaya Milli Şefin bulundukları 

odaya girdi. Ve cümhurreisimizin 
sordukları muhtelif suallere Bolulu
lar namına cevaplar verdi. 

Bolu'nun istikbalde alacağı' şekli 
gösteren projeler ve Bolu şehri i
çin hazırlanmış büyük mikyasta paf
talar cümhurreisimize arzolundu. 

Milli Şef: 
' - Burası çok güzel turist şehri 

olur. Yolcular için güzel oteller yap -
mak lazımdır. Ama güzel otel de -
yince lüks bina kasdetmiyorum. Te -
miz olmalıdır. Gelecek misafir bura -
da rahatça uyuyabilmelidir. O zaman 
burası sanatoryum gibi bir yer olur. 
buyurdular. 

Vali B. Naci Kıcıman şimdi beledi
yenin bir otel işletmekte olduğunu ve 
bu otelin turistin arıyacağı bütün 
ıartları haiz bulunduğunu söyledi. 

Bolu'nun müıtakbel fekli 

Bundan sonra gene şehir üzerinde 
konuşulmıya devam edildi. İnönü muh 
telif sualler sordular ve mebus B. E
min, vali B. Naci Kıcıman ve belediye 
reisi B. Reşat kendilerine izahat ver
diler. 

Bu izahata göre müstakbel Bo -
lu'da bir altı yol ağzı bulunacak, yol
lar Partinin altı oku istikametinde 
geniş meydandan ayrılacaktır. Mey -
danın ortasına büyük bir heykel diki
lecektir. 

Cümhurrcisimiz : 

•Su buraya nereden geliyor ? di
ye sordular. 

Sekiz kilometrelik bir yerden gel -
diği c.!avabı verildi. Sonra şehir planı
na göre getirilece~ suyun projeleri 
tetkik olundu. 

125 bin lira üzerine tanzim edilmiş 
otan su getirme projesi Nafıa Veka • 
Jetinin tetkikinden sonra yüz bin lira
ya indirilmiştir. Vali su ve elektrik 
gibi temini iktiza eden zaruri ihtiyaç
ları ve şehrin güzelleştirilmesi için 
alınması düşünülen tedbirleri Milli 
Şcf e arzetti. İnönü Bolu mebusu B. 
Emin Yerlikaya'ya : 

- Bolu'nun nüfusu niçin azdır? ... 
diye sordular. 

Emin Yerlikaya : 
_ Araz.i dardır. Köylü buğday e -

ker. Kısmen de ormancılık yapar .. B_ir 
adam hem ormancı, hem çiftçıdır. 
Bunlardan yalnız biri idare etmiyor. 
Çünkü saha çok dar, köy!er sıktır. 
Her taraf ormandır. Beş nufusa vasa
ti on dönüm arazi isabet ediyor ve bu 
nüfus şehirde ancak yaşıyabili~or ... 

İzahiyle bu suale cevap verdı. İno-
nü: 

_ 927 sayımında Bolu'nun nüfusu 
ne kadar tesbit olundu? diye sordular. 
Mebus: 

- 7,500 cevabını verdi. 
- Ya 935 sayımında ?. 
_ 9.800. Fakat sayım sırasında dı-

şarıya gidenler ~o~t.u. Şi~di 1 ~.000 
e kadar yükseldığını tahmın edıyo -
ruz. Ancak bunların içinde yabancı -
lar da vardır. 
İnönü bu izahattan memnun oldu -

lar ve ayaia kalkarak : 

- Çıkalım, şehri yüksek bir yerden 
görelim ... Buyurdular. 

Belediye otelini ziyaret 

Vali. B. Naci Kıcıman'ın bahsettiği 
belediye oteli belediye binasının tam 
karşısında idi. Cümhurreisimiz bu O· 

teli görmek istediler. Otel gez!ldi. 
İnönü belediye reisine : 

- Bari müşteri bulunuyor mu? di
ye sordular. 

Belediye reisi : 
- Ara sıra misafir geliyor, dedi, 

faırat yollar bozuktur. Devamlı suret
te turist gelmesine müsait değildir. 
Bolu'yu görmek istiyenler çoktur a
ma yolların kötülüğü yüzünden mi
safirimiz az oluyor. Bir gelen bir da
ha gelmiyor. 

- Yatma ve yemek ne kadar? 
Belediye reisi tek yataklı odaların 

100, çift yataklıların 75 kuruş oldu
ğunu söyledi. Cümhurreiıfimiz şunu 

oprenmek istiyorlardı: 
Bolu'ya gelen bir misafir 24 saat 

içinde otel ve yemek masrafı olarak 
ne kadar para sarfedecektir? 

Bunu sordular. Belediye reisi he
sabını yaparak : 

- İki lira tutar Paşam ... dedi. 
Milli Şefimiz bir turist şehri olma

sı için gayret sarfedilen Bolu hakkın
da alakadar kimaelerden daha birçok 
sualler sorarak izahat aldılar. Bun
dan sonra otomobillerine binerek şeh
rin yüksek bir tepesi ilzerinde bulu
nan Parti ve Halkevi binasını teşrif 

buyurdular. 
Halkevinde 

Halkevi bahçesini kalabalık bir 
halk kütlesi doldurmuştu. Milli Şefin 
gelişi Halkevinin önünde toplanmış 

olan yüzlerce Boluluyu heyecanlı te
zahürlere sevketti : 
-Yaşa, varol Milli Şefimiz! 
diye bağırıyorlar ve mütemadiyen 

alkışlı yor !ardı. 
Halkevinin balkonuna "Türkün 

makus talihini yenen Büyük İnönü, 
hoşge1diniz 1,, cümlesi yazılı idi. 

Halkın arasından ihtiyar bir kadın 
İnönü'nün ellerine kapandı : 

- Gözlerim yollarda kalmıştı. Hoş
geldin. Sana muhtacım diye bağırdı. 
İnönü ihtiyarın derdini sordu. Kadın: 

- Biz erzurumlu idik. Buraya mu 
hacir olarak geldik. Erzurum'da evi
miz, yurdumuz vardır. Ne olur, bizi 
oraya göndertiver, diye yalvardı. 

Kütüphaneyi _gezerken 
Milli Şef Halkevine girdiler. Bu 

güzel ve üç katlı bina Parti ve Halke 
vi olarak kullanılmaktadır. Cümhur
reisimiz binayı dikkatle tetkik buyur
dular. Odalarını ve salonlarını gezdi
ler. İkinci katta kendisine bir okuma 
odası gösterildi. Sordular : 

- Gelip burada okurlar mı? 
- Evet! denildi. 

Ve kendilerine bir sıra camekanlı 

dolap gösterildi. Bunlar kütüpane idi. 
İnönü Halkevi başkanına şunu sordu
lar: 

- Buraya bütün kitaplar, gazete
ler, mecmualar gelir mi? Reis : 

- Hepsi gelir ... dedi. 
- Fransızca, yahut almanca mec-

mualar? ... 
- Onlardan da çoğu gelir. 

Cümhurreisimiz etraflarına bakın
dılar. Okuma odasındaki masaların 

üstünde bir şey görülmüyordu. Kütü
pane memuruna : 

- Fakat, dediler, masaların üstün
de bir şey yok: Gelen gazete ve mec
muaları buralara koymak daha müna
sip olmaz mı? ve şunu sordular: 

- Kaç kişi gelir okumıya? ..• 
Kütüpane memuru B. Tevfik : 

- 20, tatil günleri 30 kişi gelir ... 
dedi. 

Cümhurreisimiz Bolu Halkevinin 
okutma teşkilatiyle yakından alaka
dar oldular ve direktifler verdiler. 

Karadeniz'e kadar uzanan 
dağ ıilıile•i 

Kütüpanenin bulunduğu ikinci ka
tın pençereleri alabildiğine uzanan 
l"a~h dağlara b-ıkmaktadır. Bolu'nun 
manzarası buradan harikulade güzel 
g:; üllir İnönı.i p< ncereden etrafı sey· 
re koyuldular. Başyaver B. Celal Ü
ner çamlı bir dağ silsilesini işaret et
ti: 

- Karadere ormanları, Paşam ... de
di. Bu silsile Karadenize kadar uza
nır. 

İnönü buradan Karadenize yof o
lup olmadığını sordu. Düzçe'den ay -
rılan bir yol olduğu cevabı verildi. 
Cümhurreisimiz : 

- O yoldan otomobil geçer mi? di
ye sordular. 

- Geçer ..• Yol güzeldir. Cevabı ve-
rildi. 

Halkın tezahürleri 

Bu sırada Cümhurreisimize Halk
evinin hatıra defteri takdim olunarak 
ihtisaslarını yazmaları rica edildi. 

Cümhurreisimiz şu cümleyi deftere 
kayıt buyurdular : 

"Bolu'da iyi günler geçiriyoruz.,. 
Binanın üçüncü katına çıkıldı. 

Parti başkanı B. ŞerefSarıer bu katın 
balkonuna konulmuı olan hoparlörü 
göstererek: 

- Radyoyu buradan veriyoruz. Bü
tün Bolu halkı radyo neşriyatından 
istifade ediyor, dedi. 

Bahçede biriken halk, Cümhurrei
simizi pencere önünde görünce çıl
gınca bir alkış tufanı başladı. "Yaşa, 
varol ! büyük misafirimiz, kahraman 
İnönü!,, avazeleri bütün göğüslerden 
yükseliyordu. İnönü halka tebessüm
le mukabele buyurdular. Kendilerini 
kütüpane işi bilhassa alakadar etmiş
ti. Üst kattaki salonu göstererek : 

- Kütüpane için burası daha mü
casip değil mi? dediler ve ilave bu
yurdular: 

- Halkın kütüpaneye zevkle gel
me!.ini temin etmelidir Birçok kita
bınız da var. Halkı daha çok alakadar 
ederek bu salonda toplıyabilir ve oku
tabilirsiniz. 

Bundan sonra Cümhurreisimiz 
Halkevinden ayrıldılar. Halk hala 
bahçede idi ve Milli Şefi görmek için 
yol boyuna dizilmişti. Candan gelen 
bir sevgi ile Cümhurrcisimizi alkışlı
voı lar: "Var ol, sağ ol!,, diye bağırı
yorlardı. 

Milli Şel Bolu kaplıcalarında 
Öğle yemeğini hususi surette vali 

konağında yiyen Milli Şefimiz saat 
16,30 a doğru buradan ayrıldılar. Şi
falı suyu ile şöhret kazanmış olan ve 
şehrin bir iki kilometre uzağında bu
lunan kaplıcaları gezdiler. Bundan 
sonra o civardaki kereste fabrikaları
nı görmek istediler. Bir taktan geçile
rek fabrikaya girildi. Takın üzerinde 
"hoşgeldiniz,, yazılı idi. Temiz ve gü
zel giyinmiş işçiler Milli Şefi karşı
ladılar. İnönü fabrikayı dolaştılar ve 
makineleri çalışırken görmek istedi
ler ve fabrikanın müdürü B. Kamil'e: 

- Fabrika şimdi faaliyette değil 

mi? diye sordular. 

- Hayır. 

- Niçin ? 
- Ağaç yok. 

Milli Şef bu mevzu üzerinde has
sasiyetle durdular: 

- İşiniz ne vakit çok olur? diye 
ııordular. ~fl-'H ... 

- Ağaç olduğu her mevsimde çok
tur, cevabını verdi ve orman kanunu 
mucibince ağaç tedariki hususundaki 
kayıtlar do1ayısiyle bir müddet ağaç 
bulunamadığını ve fabrikanın o müd
det zarfında bot durduğunu anlattı. 

Küçük bir yavrunun Milli Şef' e 
verdiği demet 

Milli Şef fabrikadan çıkıyorlardı. 
Avluda Milli Şefi beş altı yaşlarında 
sarı saçlı, güzel yüzlü bir kız çocuğu 
karşıladı ve kendilerine bir çiçek de· 
meti takdim etti. Bir macar ana, baba
nın çocuğu olan bu yavrunun adı İs
met'ti. Milli Şefimiz küçüğe: 

- Teıekkür ederim kızım, memnun 
oldum, dedi ve yavruyu okşadı. 

Fabrika avlusunun bir köşesinde 
bazı vahşi hayvanlar kafesler içinde 
muhafaza ediliyordu. İnönü fabrika 
müdürüne bunların nereden bulundu
ğunu sordu. 

- Ormandan ... cevabını verdiler. 
Bu küçük hayvanat bahçesinde bir 

çift kurt, bir çift tilki ve bir ayı var
dır ve hepsi insanlara alıştırılmışlar
dır. 

Fabrikadan çıkarken müdür Milli 
Şefimize işçilerin kantinini ve yeme
kanelerini gösterdi. İnönü : 

- Doktorunuz var mı? dediler. 
- Var ,denildi. Haftada iki defa 

gelir. Acil vakalarda çağırırız. 
- Ne kadar para alır? 
- Senede iki yüz lira ... 
Otomobillerine binerken işçiler ve 

fabrika avlusunda toplanmış bulunan 
on beş kadar bayan Milli Şefi hararet· 
le alkışladılar. İnönü halka dönerek: 

- Allahaısmarladık ... Teşekkür e
derim. dedi ve ormanlara çıkan yol is
tikametinde fabrikadan ayrıldı. 

Fabika düdük çalarak Büyük Şefi 
teşyi etti. 

Ormanlara çıkan yolda 

Ormanlara çıkan yolun taşı henüz 
döşenmemiıti. Milli Şef bu yoldan 
bütün vadiyi en iyi şekilde görebile· 
cek yerlere kadar çıktılar ve güzel bir 
su başında durdular. Orada kendileri
ne bardaklarla soğuk su ikram edildi. 
Bir kenarda bir köylü genci duruyor
du. Umumi Katip Kemal Gedeleç o
nunla konuşmıya başladı. 

Genç dağ köylerindenmiş. Kemal 
Gedeleç Cümhurreisimize döndü: 
-Paşam, dedi, dağlı imiş ... Bakınız, 

ne arslan gibi delikanlı ... 
İnönü bu gürbüz vücutlu, par

lak gözlü delikanlı ile konuımıya baş
ladılar. O sırada karşıdan bir ihtiyar 
geliyordu. Cümhurrcisimiz onu yan-

Jarına çağırdılar. Köylü yaşlı, fakat 
çok dinçti. İnönü bu köylünün hangi 
köyden olduğunu sordular ve: 

- Bir dileğiniz var mı? dediler. 
- Köyümüzün mektebi yoktur. Na-

hiyede bir mektep var. Bütün çocuk
lar oraya gidiyorlar. Köyümüzün bir 
mektebe ihtiyacı var. 

İnönü sordular : 
- Çocuğun var mı senin? 
- İki çocuğum var. Fakat büyük-

türler. Biri Hatay'da sorgu hakimi
dir. Öteki de subay ... Hatay'daki oğ
lum beni davet etti. Yakında oraya gi
deceğim ve ana yurdun bu parçasını 
ihtiyar gözlerimle göreceğim. dedi. 

İnönü ihtiyardan yollar hakkında 
izahat aldı. Saat 18 e geliyordu. Or
mandan dönüldü. Yol üzerinde bir i -
kinci kereste fabrikasına daha uğra· 
nıldı. Milli Şef fabrikayı dolaşarak 

tetkiklerde bulundular. Bundan sonra 
doğruca şehre gelindi. 

Orta mektep binasını gezen ve 
mektep hakkında alakadarlardan iza
hat alan Milli Şef, kaza ve vilayet mü 
mesaileri ve halkla görüşmek ve di
leklerini dinlemek üzere vilayet ko
nağına geldiler ve sırasiyle kazalar
dan gelen mümessilleri huzurlarına 
kabul buyurdular. 

Gerede'nin ihtiyaçları 
Gerede belediye reisi B. İhsan 

Yalçın ve Parti Başkanı B. Faik Do
ğan gelmişlerdi. Belediye Reisi Cüm
hurreisimize : 

- Bizim şehir halkı küçük sanat er
babıdır, dedi. Demirci, marangoz, se
merci ve saire gibi. .. Bunlar yaptıkla
rı bir şeyi götürüp satacak bir yer bu
lamıvorlar. Esnaf için pazar çok dar
dır ~e köylünün geliri azdır. Dört ba
kırcının lazım olduğu bir yerde on ba
kırcı çalışıyor. 

B. İhsan şu temenniyi ilave etti: 
- Küçük sanat erbabı için bir mek

tebe ihtiyaç vardır. Çünkü bunlar bil
gilerini genişletmiye muhtaçtırlar ... 
Fakat gidecekleri hiç bir yer yoktur. 
İnönü sordular : 

- Esnaf yaptığı malı hangi paza -
ra götürür? 

Belediye reisi : 
- Saraçlar Bolu'ya, demirciler Kı

zılcahamam'a ve Bayındır'a götifrür -
ler cevabını verdi. 

- ı.r,.,," •• ~, ~",,.''"ll"' ~.·p ~·, 
- Köylerde var. merKezae pek 

yoktur. 
- Kastamonu'ya göre nasılsınız? 
-Onlar bizden daha iyidirler. Son-

ra bizim dokumada bir başkalık var· 
dır. Köylü ipliği pamuk halinde alır 
ve kendi evinde eğirip dokur ve bi
zim köylümüz tamamen kendi doku
duğunu giyer. Pazardan hiç bir şey 
satın almaz. Ve zaten almıya da vazi
yetleri müsait değildir. 

Cümhurreisimiz belediye reisine 
sordular: 

- Ben yarın Gercde'ye geleceğim. 
Bu ,elbiselerini kendileri yapanlardan 
kadın ve erkek bana birkaç kişi göste
rebilir misiniz? 

- Elbette ... Emredersiniz. 
Belediye reisi gene rica etti 

- Biz istiyoruz ki yün ipliği de 
pamuk ipliğinde olduğu gibi paketler 
halinde köylüye satılsın. Daha çok 
faydalı olur. 

Cümhurreisimiz 
- Onu satmıyorlar mı? diye sor· 

dular. 
- Hayır ... Köylüler yün ipliğini el

lerindeki iptidai vasıtalarla yaparlar. 
İplik paket halinde satılmaz. Halbu
ki pamuk ipliği satılmaktadır. 

İnönü: 

- Köylüye pamuk ipliği satsak a
lır mı? diye sordular. 

- Alır. Çünkü kendisi yapınca bü
yük bir emek sarfedecektir. 

Belediye reisinin göğsünde bir is
tiklal madalyası vardı. Milli Şef sor
dular : 

- Muharebede nerede bulundun? 
- İnönü'nde ... 
- Vazifen ne idi? 
- 24 üncü fırkada bölük kumanda-

nı idim. 

- Muharebeden sonra mı çekildin? 
- Yedek subayım. Muharebeden 

sonra doğru memleketime geldim. 

Gerede'nin kereıteciliği 
Bundan sonra İnönü : 

- Bana Gerede'nin keresteciliğini 
anlat. Dediler. 

Belediye reisi : 
- Devlet işletmesi olursa bizim 

için çok faydalıdır, dedi. 
Bundan sonra Milli Şef tomruğun 

piyasaya ucuz mu, pahalı mı sevk e
dildiğini sordu ve tomruğun devlet 
tarafından satılması halinde köylüye 
çok faydalı olacağı cevabını aldı. 

- Kaç senedenberi belediye reisi 
sin? 

- Beş senedenberi ... 
- Şehirde iyi iıler yaptın mı bari... 
- Yapmıya çalııtım. 
Milli Şef tebeaaümle ilive etti : 

- Yarın göreceğiz. 
İnönü bundan sonra suallerini Ge

rede'nin öteki mümessiline tevcih et
tiler : 

- Mahsul nasıl bu sene? dediler. 
Mümessil : 
- On kadar köyü dolu vurdu. Ka

saba da bunların içindedir. Cevabını 
verdi. 

Vali B. Naci Kıcıman bu afetten 
zarar gören köylüler için Kızılayın 

bin lira kadar muavenette bulunduğu
nu arzetti.Gerede belediye reisi: 

- Fakat bu kafi gelmedi, dedi. ha
ne başına çok az para düştü. 

İnönü belediye reisine : 
- Yani ne düşünüyorsunuz? Ekim 

darlığı mı var? 
Belediyereisi bu suali şöyle karşı

ladı: 

- Dolu gören köylerde ekin darlı· 
ğı vardır. Müstacel bir yardım yapıl
mazsa köylü çok sıkıntı çekecektir, 
Paşam ... 
İnönü: 
- Yani para mı dağıtmak lazım? 

diye sordu. Belediye Reisi de: 
- En çok yiyeceğe ihtiyaç var, de

di. İnönü yarın Gerede'ye uğrıyaca
ğını kasdederek: 

- Ne ise onları geldiğimiz zaman 
konuşuruz buyurdu ve Gerede heye
tine teşekkür etti. 

Düzceliler konutuyorlar 
Bundan sonra Milli Şef Düzce'den 

gelen dört kişilik heyeti huzurlarına 
kabul buyurdular ve kendileriyle ko
nuşmağa başladılar: 

- Kaç saatte geldiniz? dediler. 
- Bir buçuk <Jaatte ..• 
- Saat kaçta çıktınız? 
- Sabah saat sekizde. 
- Yol güzel mi? 
- Çok güzel Paşam. 
- Yakında Akçaşehir'e gideniniz 

var mı? 
Mebus B. Lütfi orada idi; 
- Ben gittim Paşam dedi. İnönü 

B. Liıtfi'ye sordu: 
- Nasıllar, iyiler mi, Akçaşehirli-

ler? (Akçakocalılar) 
- Çok iyiler ... 
İnönü tekrar sordu: 
- Bir işiniz mi vardı. Niçin git

miştiniz? Millet vekili cevap verdi: 
- Derdlerini dinlemeğe gitmiştim 

Paşam. 

'-"RHF.S~ J?.e~at1't ... ~ı.:ei~l .. ~-!- 1!~jı 
tu ve: 

- Düzceliler tazimlerini gönderdi
ler, Zatı devletlerini iıtirham ediyor
lar dedi. Düzce'den belediye reisi B. 
İsmail Cakman'dan başka tüccardan 
B. Fahri Göynük, Ragıp Sümer, Par
ti başkanı Hikmet Algüloğlu gelmiş
lerdi, Milli Şef Düzcelilere: 

- Arzu ettiğiniz bir şey varsa söy
leyin. Hatırımda kalsın dedi. 

Düzceliler: 
- Düzce bir tütün memleketidir. 

Fakat tütün az para ediyor, dediler. 
- Geçen sene para etmedi mi? 
- Etmedi Paşam. 
- En fazla kim alır tütününüzü? 
- İnhisarlar idaresi. 
- Hariçten başka kimse almaz mı? 
- Bazı şirketler alırlar, fakat ufak 

tefek ... 
- Başka ne istiyorsunuz? 
Belediye reisi Düzceliler namına 

şu dilekte bulundu: 
- Köylü harman makinesi istiyor 

Paşam. 

O sordu: 
- Sizin esas mesleğiniz nedir? 
- Ticaret. 
Düzce heyetinden bir diğeri: 
- Bcm de çiftçiyim dedi. 
- Ne çiftçisi? 
- Hububat, tütün, üzüm. 
- Sizin oralarda harman makinesi 

kullanılıyor mu? 
- Kullanan var. Uç makinemiz 

vardı. 

- Kimlerin? 
- Eşhasın, eskimişti, kaldırdılar. 
- Kira ile mi tutuyordunuz? 
- Evet Paşam kira ile tutuyorduk. 
- Peki bu köylü için karlı oluyor 

mu idi? Düzceliler Hep birden: 
- Hayır dediler. Fakat köylü mec 

buren bu kirayı veriyordu. Çünkü 
tütünle bir araya gelince uğraşmağa 
imkan kalmıyordu. 
Düzcelüer demiryolu i•tiyorlar 

Milli Şef Düzcelilere: 
- Başka ne istiyorsunuz diye sor

du. 
- Tren istiyoruz dediler. Onun da 

geleceği müjdesini aldık. 
Cümhurreisimiz, bütün bu havali

nin bir ağız halinde sık sık tekrarla
dıkları bu temenninin esbabını derin
leştirmek istedi: 

- Treni ne için istiyorsunuz diye 
~ordu: 

Dediler ki: 
- Mahsullerimizin nakli için Pa

~am. 

Milli Şef Düzce heyetinden çiftçi 
olduğunu söyliyen B. Raiıb'a döndü: 

- Senin ne derdin var? Bu sene 
mahsul naaıl diye ıordu. B. Raiti: 

- Bu yıl buğday pek iyi olmıı 
Paşam. Mahsule bir hastalık düşt 

Fakat mısır ve tütünlerimiz çok iyf 
dir. İnönü bu cevabın birinci kısmı~ 
dan müteessir son kısmından merı! 

nun oldular. Bundan sonra oraya gt 
liıken yolda bazı yerlerde ayçiçe~ 
tarlaları gördüğünü, bunun ne içı 

ekildiğini merak ettiğini söyledi "' 
Düzcede ayçiçeği ekilip ekilmediği 
ni !>ordu. 

- Yalnız süs için ekilir, fakat bul! 
~lan yağ da çıkarırlar. Cevabını aldı 
\'aH B. Naci Kıcıman da: 

- Paşam dedi. Ayçiçeğini tarla ~ 
ili' ı ve süs olarak kullanırlar. 

1 nönü Düzce r~ıümessilleriyle kd 
rıuşmağa devam etti. Birine: 

- Senin ne kadar araz:n var? Disıl 
r.o~du. 

- On iki hektar, yani yüz yirmi d 
rıUm. 

- Kaç çeşit mahsul ekiyorsun? 
- Altı türlü mahsul ekerim. Buİ 

c!ay, arpa, tütün. mısır, darı, fasulya. 
- Bana ne söylemek istersin? 
- Paşam bizim Düzcede her mah' 

mi olur. Yalnız pancar ckemiyoruı 

ll-llbuki ekils~ ~ok mÜMsip olacak 
Eğer Bolu vilavc:tı dah:Imde bir §e' 
ker fabrikası kur;.ılursa Düzce köylü 
leri çok kaza'lırlar. 

- Pancar karlı rnı? 
- Bizim için karlıdır Paşam. 
1nönü bu havalide -;i• şeker fahri• 

k .. ~ı kıırulma,·ı etıafı ıda Vali B. Na• 
r Kıcıman'a baz. sua':er sorc.'ln Ne 
•.r.e itibariyle b ı cı.r:ıcia yetişece~ 
pi!ncarın şim,!ili'~ bir ~eker f.ıhrika 
r·ııı koruyamıyat ağı r.ct 1 ~esine varıl 

Bir glikoz labrika•ı lluruiılr1a •• 

İnönü tekrar sordu : 
- Başka derdin? 
- Bir glikoz fabrikası da id• 

re eder. Çünkü bizde mısır çoktur. 
- Siz mısır mı yiyorsunuz? 
- Mısır da yeriz, buğday da .•• 
- Evinizde! 
- Buğday yeriz. 
- Köylüler ne yerler? 
- Buğday da yerler, mısır da Pa,. 

şam, çok yerde de bunları karıstıra • 
rak yerler. · 

Düzçc'nin dördüncü mümessili de 
arkadaşının dediği gibi memleketle 
rinde bir glikoz fabrikası kurulurd 
mısır mahsullerini kolaylıkla sadede
' ·:_ Mısırınıii iaileefemıyor muau .. .. 
nuz? Her tarafta mısır aranıyor, def 
di. Onlar mısır mahsullerini filhaki' 
ka sarf ettiklerini fakat bir glikoJ 
fabrikası yapılırsa daha çok istihsal 
yapabileceklerini ve dalıa çok kar e
debileceklerini söylediler. 

Bir ihtiyar düzçeli de : 
- Kırk, elli donüm arazim var. E

ker, biçerim Hayatımdan memnu• 
num. Bi.tim dilt:klerimiz şahsi değil 
Umumidir. Maruzatımız daha evel 
Partiye sunulan dilekler içinde arze· 
dilmişti. Başka bir temennim yoktur. 
Sağlığınızı isterim. 

İnönü belediye reisine döndü: 
- Ahvali iktisadiyetiniz bu sene na 

sıl? diye sordu. 
- Orta. 
- Ge:Jen sene nasıldı? 
- Zayıftı. 

- Bu seneki iyilik ner~den geli• 
yor? • 

- M'\hsul pare! ederse birim vazi • 
yetimiz iyi olur Paşam. İnonü bu ce• 
Yabı alı;ıca tebessüm ettiler: 

- Ev~ta mahsul olsun dediler, c 
para ed~r. 

İnönil Diizç~'nin civar vilayet vt 
kazalarla olan ticari münasebetlerin: 
geçerek : 

- Botu'ya mal satar mısınız, Bolu'· 
dan bir şey alır mısınız? diye ıordu 

Vali Kıcıman : 
- Bolu'ya sebze, karpuz gönderir 

ler, fakat buradan bir şey almazlaJ 
diye cevap verdi. 

Düzce'de tütün me.eleıi 
Bundan sonra Düzceliler en bilyüJ 

dileklerinin tütünlerinin para etme 
si meselesi olduğunu söylediler, ve 
dediler ki : 
- Tütün satışının serbest bırakılması 
nı istiyoruz, inhisarlar idaresi tücca 
ra avans verdiği için mümtaziyet vı 
rüchaniyet kazanıyor. Tüccar tütün 
lerimize fazla para vermek istese bi 
le inhisardan çekiniyor ve veremiyor 

Cümhurreisimiz, Düzcelilerin bl 
derdi ile çok yakından alakadar oldu 
lar ve inhisar idaresinin bu türlü bi 
müşkilat çıkarıp çıkarmadığını biz 
zat inhisar memurlarından tahkik et 
tiler. Tütün müstahsilleri inhisar ida 
rel'i eksperlerinin mahsulün tespiti i 
şinde bazı yanıldıklarını söyledile 
ve kendi itirazları üzerine mahsulül 
ikinci bir tespite daha müsaade olud 
masını istediler. İki taraf da dinlen 
di. Anlaşıldı ki bu daha ziyade hiıJ 
bir meseledir ve inhisar idaresi tiltUİ 
müstahsiline avans verdiği için onul 
mahsulü üzerinde filhakika bir rilc 
han hakkı taşımakta fakat gene köy 

(SODU 7 iııci su/ada) 
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Sporcunun İstifa, nakil 
ve tescil İşleri hakkında 

yeni esaslar konuldu 

En çok sevdiğimiz dostlarla bir· ı midede ve ince barsaklar~~ ~azme
Iikte bile olsa içtiğimiz suyun ayrı dilmek için beklen:ıeden buyük bar
gittiği şüphesiz. Fakat bu sıcaklar- saklara kadar geh~~e hemen kapı
da bardak bardak üstüne su içer- lar açdır, içilen su luzumundan faz
ke~ suyun vücudumuzda ~e İ§e ya- la da olsa derhal vü~uda . girer. Su 
radığmı, yalnız sıcakta değil, en kadar aziz olan şeyı~ . bıle fazlası 
§İddetli soğuklarda bile suyun vü- zararlı olduğundan, b~~7\ .. ~~ ~~v
cudumuza neden bu kadar lüzumlu simde suya karşı aç goz u ugumuze 

ld v b·ı h' du·· .. un·· du··nüz karc.ı barsaklarda olsun bir ölçü bu- Beden Terbiyesi Genel direktörlüğü iki sene müdde~le, t.ec.rü
be mahiyetinde olmak üzere bilfunum sporcuların, tescıllerı, na
killeri ve yalnız futbola şa~il. ~lmak .üzere futbolcu~arın ~üs_a
bakalar::\ iştirak muamelelerı ıçın yem es~sl.~r t~spıt et:zıuş~ır. 
Bölgelere tamim edilmek üzere olan bu hukümlerı ehemıyetıne 
b1naen olduğu gibi naklediyoruz: 

Dün saıbah saat 9 da Muhafızgücü alanında bölge güreş biI "~· 
cilik müsabakalarına devam olunmuştur. Müsabakalar çok .. çetı~ 
ve h,eyecanlı olmuştur. 61 ve 66 kilolarda iştirak ede?. ~~r~~çı 

, adedi faz1.a olduğu için bu sınıflardaki güreşler uzun surmuştur. 

Ayni zamanda bu sınıflardaki bi- j 
rincileri de değişmiş görüyoruz, 61 IK d • 
kiloda güzel güreşl~ri~ ile Suad Sa- ara en 1 z 

o ugunu, ı mem, ıç ,. "' . 
·· ? lunmaması can sıkacak bır ~Y ol- vaş, 66 kiloda da Mıllı takım yedek 

muE. k. 1 d h. . d makla beraber, bu ölçüsüzlük su-
s ı zaman ar a ıç su ıçme en . k d . . ..k krw• . 

yatıyan acayip insanlar bulunduğu- yun vücuttakı a .rkınınt dyu ise ıgınıl 

azası bulunan Doğan birinciliği ka- h d 
zanmışlardır. Bu sene Ankara bölge- av uzu n a 
sini Türkiye serbest güreş birincilik-· B · d ~ gösterir Su ne mı ar a o ursa o -nu rıvayet ederler. u rıvayet og - · d . . 

l b ·1· A k · d 1 sun kapıda bekleme en ıçenye alı- lerinde temsil edecekler arasında De-
ru o a ı ır. nca o acayıp a am a-
rm içmedikleri suyu, pek çok yedik
leri sulu gıdalarda bulmuş olmaları 
tartiyle. Yoksa susuz hayat kabil 
değildir. insan vücudundaki albü
minlerin yüzde ellisini kaybedip de 
yerini doldurmasa gene yaşıyabilir. 
Vücuttaki yağların ve §ekerlerin de 
hemen hepsi kaybolsa hayat gene 
kabildir. Halbuki vücutta ötekilere 
nisbetle pek çok bulunan - bütün 
ağırlığımızın üçte ikisi nisbetinde-
audan yüzde on kadar kaybolunca 
insan yaşıyamaz. Mesela altını§ kilo 
ağırlığında bir adam vücudundaki 
auyun dört buçuk kilosunu kaybe· 
dince... (Suyu kilo ile ölçmek ya
saksa da insanın kendisi su sayıl
madığı için terkibindeki suyu da ki· 
lo hesap ederler.) 

Zaten böyle tehlikeli bir tecrübe
;e lüzum olmadan su içerken duy
duğumuz keyif onun bize ne kadar 
lüz.umlu olduğunu anlatır. Her ke
yif veren ~ey mutlaka lüzumlu de
mek değilse de, tabiat hayatımıza 
lüzumlu işleri görürken bize bir ke
yif duygusu vermiştir. Yemek ve su 
içmek hayata lüzumlu oldukları 
için keyif verirler. İçkilerden gelen 
keyif sonradan gelir, ondan dolayı 
buradaki tabii keyifler arasında sa
yılmaz. 

Suyun vücudumuzda gördüğü it
Jerin hepsini esasen bilemediğimiz 

gibi, bildiklerimizin hepsini de bu -
rada saymıya imkan yoktur. Şimdi-
ki halde, suyun en mühim iti maden 
yahut uzvi dediğimiz cisimlerin hep• 
aini halledip, halledemediklerini de 
dağıtıp iyon halinde, yani elektrik
lenmiş olarak' tutmaktır. Enyeni fi. 

• kirler göre de hayat elektrikten 
iha.r-.ui.:.. ~.&nW!ıriıti'e:"lf--.• ıtaırfar-. 
ôanberi devam etmiş olan bir ihtila-

mir Spordan Seyid Ahmet de bulun-
nır. K 1 .. l •d 'renler. kadar bölgelerce tetkik ve tasdik olu- maktadır Agv ır siklet rakipsiz oldu-Bereket versin ki karaciğer bar- u up ere yenı en gı • bi .. d. · . 
sakların 

0 
ihtiyatsızlığına kartı bu . . .. ·ıı · nacak ve en ~eç : eylulde g.enel ı- ğu için bu sınıf hakkında bır şey 

Evelce hıç bır kulub~ tesçı erı ya~ rektörlüğe gonderılmış bulunacak - söylemeğe imkan yoksa da 56 kiloda 
işte de gene pek ihtiyatla ve derin pılmamış azaların tesçıl ~ua~el~lerı tır. Merkezde 15 eylüle kadar tetkika- Niyazi, 61 kiloda Suad, 66 kiloda Do
bir şuurla hareket eder. Su suya b~lg~lerce ve ge~~el d~r:ktorluk~e tını bit'irerek l~steler ~O ağustosta böl- ğan, n kiloda Celal, 79 kiloda Vahid, 
benzer, onun temizi olur, mikrop- şımdıye kadar oldugu gıbı senenın gelere iade edılecektır. j 8

7 
kiloda Seyid Ahmet'in bu sene 

lusu ,zehirlisi bulunur. Bakalnn bu her ~y~~da yapılacaktır. 1939 yılı için ~~ mühl~t. kulüpler i- Ankara bölgesini iyi temsil ederek 
sefer gelen hangisinden? Karaciğer Hukumet ~a~afından. ka~a~ılan veya çin 30 ağustos, bolgeler ıçın de 15 ey- gene birinciliği alacaklarından ümid 
vücudun i§lerini bizim en mükem·. fut.bol şubesı~~n f.aal~yetını resmen lül tarihine kadar uzatılmıştır. varız. Türkiye birinciliklerine kadar 
mel sandığımız beynimizin şuuruna tatıl eden kuluplerın azalarına da e- . . 

1 
b. . Tk .. kAf t 

bırakmtş olsaydı halimiz yaman o - velce hiç bir kulübe teşçilleri yapıl- Diier hükümler: ı yı çalışır arsa ırbınckı ı b~lu a a 1 o-
. · · ·· ·· lan altın kupayı aş a o geye ver-

lurdu. Belki su yerıne, şımdi sudan mamış olanlar hakkındakı hukumler Futbol takımlarının birinci, ikinci . 1 1 
h l d d . d b' · . k · memış o ur ar. 

da a ucuz a ı ıye sa e ıra ıçer- tatbik edılece ·tır. ve üçüncüsünün kadroları ayrı ayrı Neticeleri aşağıya yazıyoruz: 
dik ve onun alkolü zayıf da olsa ge- ·· ·1 kt" M.. b 

Kulüp ve bölf(e değiştirenler : cetvellerde gosterı ece ır. usa a -
ne az çok zehirlenirdik. kalarda üst takım kadrosunun futbol-

Onun için karaciğer İçtiğimiz suyu Kulüp ve bölge değiştirenler için cuları alt takımda oynatılamıyacak -
bile kontrol eder. Barsaklardan içe- her nakilde resmi müsabakaya iştirak tır. Alt takım kadrolarından üst ta -
ri giren suyun pek azı - zaten ka- için lisans müsaadesi almak şarttır. kımlara oyuncu alınabilecektir. 
raciğerin müdafaa işlerinde mua- Evelce verilmiş olan lisans müsaa- Listelerde adlan yazılacak olan 
vinleri demek olan - lenfa damar- desi yalnız o zamanda azanın müsec- futbolcuların o sene için yeniden sı
larına, en çoğu,hemen hepsi doğru- cel bulunduğu kulübün müsabakaları- h1 muayenelerinin yaptırılmış ve mu
ca karaciğere gider. Orada kontrola na girmek için müteber olacaktı~: Baş ayene neticelerinin hüviyet cüzdanla
tabi olarak, faydalı olan kısmı za - ka kulüp ve bölgeler için hükmu ol- rına doktor tarafından işaret ve tas -
rarlı olan kısımdan ayrıldıktan son- mıyacaktır. Kulüp ve bölge değişti - dik edilmiş olması lazım gelecektir. 
ra kan damarları suyu oradan al~ ren azalar usulü dairesinde istifa. ve Yeniden kulüplerce tesçil edilmiş 
lar ve bütün vücuda dağıtırlar. bu istifaların kulübünce ve bölgesın - olan azalar müsabaka listelerine dahil 

Ondan dolayı bu sıcaklarda kafi ce usulü dahilinde kabul ve tasdikin - oldukları takdirde listenin kulübe ve
miktarda su içmezseniz karaciğer 
yanar, pek soğuk su İçerseniz gene 
karaciğer üşür. Karaciğer vücut iş
lerinde beyindne daha şuurlu ve da
ha akıllrdrr, beynin her türlü deli
liklerine karşı kor ama onun da ta· 
hammürlüne bir sınır vardır. 

G.A. 

. 
1 z mir Enternasyonal 
Fuarına hazı rlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 
'ı.l:li:)~ 

den sonra yeni intisap edecekle.ri k.u- rildiği tarihten itibaren o senenin res 
lüplerde hususi spor faaliyetlerıne ış- mı müsabakalarına iştirak edebilecek 
tirak edebileceklerdir. !erdir. 

Yalnız bu azaların genel direktör -
lükçe nakil ve lisans müsaadesi mua- l•tilalar: 
meleleri yalnız ağustos ayı zarfında Bir azanın kulübünden istifası halin 
yapılacak ve eylül ayında bölgesine de aynı bölge dahilindeki veya başka 
tebliğ edilecektir. bölgelerdeki bir kulübe nakledilebi1 -

Resmi müsabakalara i~tirak mesi için ayrıldığı ku1üpten her tür -
lü zimmetten beri olduğunu gösteren 

edenler: 
Bölgelerce ve futbol federasyonun- bir ilişik kağıdı alması ve bunu böl -

ca tertip olunan müsabakalar resmi 0 _ geye tasdik ettirmesi lazımdır. İstifa 
larak kabul edilmiştir. kağı~~ i~i nü~ba olaca~. v~ biri bölge

Kulüpler bu müsabakalara tesçilleri ye dıgerı kulube taahhutlu mektupla 

1 1. al o::~ azaları ara- verilecektir. Kulüpler ıilitiği yokaa 10 
yapı mış ve ısans mı~u .. :.U da kiR:ıdı.Ql vereceklerdir 

56 kiloda: 

1. Niyazi Birinci (A.G.', 
2. Ali Ömer Tomruk ( A.G.) 
3. İsmail Sezgin (D.S.) 

61 kiloda: 

l. Suad Savaş (M.G.) 
2. Mustafa Beton (A.G.) 
3. Halid Ulubey (A.G.) 

66 kiloda: 

1. Doğan Erdinç (D.S.) 
2. Battal Koca (A.G.) 
3. Salim Ünal (A.G.) 

72 kiloda: 
ı. Celal Atik (Güneş) 
2. 1. Demir (A.G.) 
3. Necip Ceyişakar (A.G.) 

79 kiloda: 
ı. Vahid Ceyişakar (A.G.) 
2. Mahmut Aktaş (D.S.) 
3. Cafer Özdemir (A.G.) 

87 kiloda: 
1. Seyid Ahmet (D.S.) 
2. Nazmi Ersoy (M.G.) 
3.~w••y> ... Ö•luıı.n (A.G) 

Ağırda: 

Ankara bölgesi yüzme 

birincili ki eri yaptldı 
Dün Karadeniz havuzunda saat 15 

de 939 yılı Ankara bölgesi yüzme bi
rinciliklerine başlanmıştır. Müsabaka 
lara Ankaragücü, Gençlerbirliği, Gü
neş kulüpleri ve mekteplilerden yüzü 
etiler iştirak etmişlerdir. Müsabakalar 
sonunda Ankaragücü 50, Gençlerbir
liği 50, Güneş kulübü 26, puvan ka .. 
zanmışlardır. Gelecek haftaki puvan
lar da bunlara eklenerek bölge birin • 
cisi tayin edilecektir. 

Müsabakalar çok alakalı olmuş ve 
çok kalabalık bir seyirci önünde icra 
olunmuştur. 

Müsabakalarda Beden Terbiyesi ge
nel direktörlüğü federasyonlar başka 
nı Ziya Ateş de bulunmuştur. Netice 
şunlardır. 

100 metre serbest: 
Bu mli.sabakaya yedi kişi iştirak et

miştir. Neticede Gazi lisesinden Ne
jat 1.16 dakikada birinci, Güneşten 
Nihat ikinci, Ankarag~cünden Hasan 
üçüncü, gelmişlerdir. 

100 metre serbest küçükler 
arasında: 

Bu müsabakaya 12 yüzücü iştirak 
etmiştir. Neticede Bülent Eken 1.2? 
dakikada birinci, Osman ikinci, Ke "' 
mal üçüncü gelmişlerdir. 

200 metre kurbağalama: 

Bu müsabakaya 4 kişi girmiştir. Ne 
ticede Gençler birliğinden Semih 
3.14 3İ5 dakikada birinci, Gazi lise
sinden Nejat ikinci, Gençlerbirliğin • 
den İhsan üçüncü gelmişlerdir. (Se '" 
mihfn dereceai yeni Ankara rekoru '" 
dur). 

fı ortadan kaldırmak iyiliği ~ardır. ----------------

0 ihtilaf hayata hakim olan kimya ""•••••••••••••,-..• kanunları mı, yoksa fizik kanunları J 

rerffivccng-eÇ'is ag~st~ ... t'arihi;;;İca V~s~oıgeye ve. istı a edene .bildi:e
dar bölgeye teslim edilecek olan mü- c~klerd~~- ~e.bepsız ol~rak .~e~.ı~ edı . .
hürlü ve kulüp reisi ile umumi kap _ lırse mustafı gen~l dırektorluge mu
tanların müşterek imzasını taşıyan bir racaat edeceklerdır. 
liste vermek suretiyle iştirak edebile- Aynı bölge dahilinde bir kulüpten 
ceklerdir. istifa edip ayrıldıktan sonra başka 

1. Satılmış Bayram (A.G.) 
Neticede 22 puvanla Ankaragücü 

birinci, 9 puvanla Demirspor ikinci, 
5 puvanla Muhafızgücü üçüncü, 3 pu
vanla Güneş dördüncü olmuşlardır. 

100 metre kurbağalama küçükler 
arasında: 

1.30 3/ 5 dakikada Faruk birinci, 
Natık ikinci, İsmet üçüncü olmuşlar
dır. 

mı olduğu davası idi. Ba~ka tabirle, 
hayat maddede midir, yoksa kuvet
te midir, diye ihtilaf vardı. Hayatın 
el~ktriklenmi~ yani iyon haline gel
nuş maddede bulunduğu fikri, on
~an dolayı, pek ho§a gider. Çünkü 
ıyon halinde cisim hem madde, hem 
de kuvet demektir. Vücudumuzdaki 
au, vücudun tekmil maddelerini e • 
lektriklediği için bize hayatta en a
ziz olan şeydir. 

ULUS 
BUGÜN 

Sinemasmda 
3 film birden 

1. Allahın Bahçeleri 
Marlen Dietrich ve Charles Boyer 

2. izdivaç Ltd. Şirketi 

George Alexander - Cholot Suza 

3. Renkli Miki 

Seans saatleri : 2,30 • 4 - 5,30 - 7 

Gece saat 9 da 

Allahrn Bahçeleri 

Bund~n .. dolayı, İçtiğimiz suyun, 
başka turlu gıdalar gibi, kana kan
ıabilmesi İçin hazmedilmek gibi b' 
külfete hiç ihtiyacı yoktur. Barsa~~ 
lar~mı~ audan ba§ka her türlü gıda· 
yı ıçerıye almak için o kadar nazlı 
mesela şeker maddelerinin terkibi: 
ne göre yarım molekül suyu az veya 
çok olanını ayırt edecek kadar has· Miki ve Yeni Jurnal 
aas bulundukları halde, içtiğimiz su a..,.ııı..--rr• Tel: 2193 , ----
« ===========================~ 

MAVi SU 
Yazan: Maior WREN 

Kılıç, mızrak ve tüfeklerini sallı • 
yorlardı. Bizimse hiç silahımız yok
tu. Hırsımdan ağhyacaktım. Bizim 
gibi atıcılar çarçabuk onların büyük 
bir miktarını yere sererdi. 

Mutlak aciz hissi korkm~ç bir şey
dir. Bu hal karşı konulmaz bir mu
kadderat şebekesi içinde beyhude ye
re çırpındığımız kabuı;ları hatıra ge
tirir. Koyunlar gibi boğazlanmak, ne 
müthiş şey! 

Digbi kurtulabilir miydi? 
Bir tarattan, berrak, kuvetli ve Tu

aregler ıçin tehditkar bir boru sesi i
şitildi... Bir kurşun yağın uru onları 
mahvedecekti. 

Ani, sihirli bir tesir 1 Çete sarsıl
<lı, sonra düşmek üzere olduğu tu -
zaktan kurtulmak için var kuvetiyle 
kaçtı. 

Bozgun halindeki talancılar her 
halde tehlikenin ilk önce Hank'ı gör
dükleri yerde olduğunu sanını§ ola
caklar ki mukabil istikamete, yani 
Digbi'nin bulunduğu kayaya doğru 
koşuyorlar. 

Kalbim burkuldu. 
Tuareglerden biri, belki reisleri 

veya muavinlerinden biri, intikam 
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hissiyle veya tek ba~ına içimizden bi
riyle boy ölçmek .iatiycrek sola 
doğru, fransız kuvetlerini çağırmak 
için kendini tehlikeye koymuş olan 
adama doğru atıldı. 

- Çabuk! Öldürecek 1 
Ve kardeşimin ismini haykırdım. 
Harp nidalariyle develerimize bi -

nerek hepimiz Digbi'ye doğru koş • 
tuk. Digbi'nin eğildiğini, sonra bir ci
rit atıcının vaziyetinde hareketsizleş
tiğini gördük, Digbi'nin kolu gevşe
di ve bir darbe sesi işitildi. 

Adam yuvarlandı. Kardeşim kum -
lar üstünde kudurmuşcasına kıvranın 
haydudun üzerine eğildi. 

Bir tüfek sesi. 
Digbi sallandı ... Sonra düştü. 
Bir Tuareg, kaçan çetenin arda 

kalmışlarından biri üzerine ateş et
mişti. 

Digbi ben yanına gelmeden evel öl
dü. Bir kurşun başını delip geçmiş
ti. 

Tuaregin bacaklarını sım sıkı bağ
ladım, sonra elimden geldiği kadar 
borazanı ağzıma dayadım. 

Istırabımı anlatmıY.a kalkı§mıyaca
ğım. 

Muayyen zamanda bu listeyi ver • bir kulübe girmiyen aza eski kulü
miyen kulüpler o sene için resmi fut- büne kaydedilemiyecektir. 
bol müsabakalarına iştirak ettirilmi • Meşru bir mazeret dolayısiyle bölge lacaktır. Tasdikten sonra bu aza hiç 400 metre ıerbeıt: 
yecek1eri gibi, ne suretle olursa olsun değiştirenler eski bölgelerine döndük bir resmi müsabakaya giremiyecek - Bu müsabakaya beş kişi girmiştir, 
bu listeye ismi yazılmıyan müsabık _ leri takdirde eski kulüplerine girebi- tir. Karar tasdik edilmezse futbolcu Neticede Güneş kulübünden Nihat 
lar o senenin müsabakalarına giremi _ leceklerdir. Fakat bunlar da kulüp kulübünü değiştirebilecek ve hakkın- 7.4. 3/ 5 dakikada birinci, Ankaragü • 
yeceklerdir. ve bölge değiştirenler hakkındaki hü- da kulüp değiştirenler hakkındaki hü elinden Hasan ikinci, Ankaragücün • 

Bölge birincilik müsabakalarına iş- kümlere tabi olacaklardır. kümler tatbik edilecektir. den Kamil üçüncü olmuşlardır. 
tirak etmemiş bulunan futbolcuların Resmi müsabakalarda kulüpler fut- Türk bayrak yarışına üç takım gir-

b 1 l h .. · d Hakemlerin vazifeleri: o devrenin grup ve Türkiye birincilik ~ c~ a.rm ~vıyet cüz .anlarını, tas - miştir. Neticede 6.7. 3/ 5 dakikada 
lerine de ve bu gibi mütemmim mahi- dıklı lıstelerı hakeme ıbraza mecbur Hakemler müsabakaların başlama- Faruk, Nejat ve Nusretten mürekkep 
yetteki müsabakalara girmeğe de hak tutulmuşlardır. sından evel müsabıkların sicil dbrum Gazi lisesi takımı birinci, Semih, İh-
ları olmıyacaktır. Listelerin bölgele - Resmi müsabakalar esnasında ku - !arını ve hüviyetlerini, musaddak lis- san, Bülentten mürekkep Gençlerbir
re tesliminden sonra bir sene müd- lüpler birleşirlerse iki takımın muh - teleri çok dikkatle tetkik edecekler, liği takımı ikinci, Sami, Kamil ve Sa
detle bu listelere yeniden hiç bir fut- telitini çıkaramıyacaklar ve yalnız bir sıhi muayenelerin yapılıp yapılmadığı mihten mürekkep Ankaragücü takı • 
bolcunun ismi ilave edilemiyecektir. liste muteber olacaktır. nı, futbolcuların cezalı olup olma - mı üçüncü gelmişlerdir. 

Umum müdürlük bunun için bölge- Bölgeler, bütün yukarıdaki hüküm- dıklarını gözden geçireceklerdir. (Gazi lisesi bayrak takımının dere· 
lere matbu üç renkli listeler göndere- leri tetkik ve kontrol ile mükelleftir- Sicil ve müsabaka talimatlariyle cesi yeni Ankara rekorudur.) 
cektir. Bunlar yazı makinesi ile dol - ler. Kulüplerce kayıtları silinenler in şimdiye kadar yapılan tamimlerin bü- Bölge yüzme birinciliklerine gele • 
durulacaktır. bu muameleleri bölge ve genel direk - tün hükümleri bu yeni emirle orta - cek hafta saat 15 de devam edilecek • 

Listeler 15 ağustostan 30 ağustosa törlükten geçtikten aonra muteber o- dan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Digbi ölmüştü! Maykıl ölmüştü! 
Benim içimde asıl ben ölmUştü. 

Bununla beraber, bir otomat gibi 
yaşamakta devam ettim, mahkQm bir 
mahlQk gibi, başıma inecek darbeyi 
bekliyordum. 

IV 
Yeni bir taarruza maruz kalmak ih

timali olmasına rağmen, kardeşimi 
gömdük. 

Hank dudaklarını ısırarak: 
- Bizim için hayatını verdi, dedi. 
Buddi bir şey söylemedi, fakat 

Buddi ağlıyordu. 
Sonra tamamen kendine gelmiş o • 

lan Tuaregi çözdü. Bu genç, gürbüz, 
pek iri, kocaman bir adamdı. Buddi 
onu abdallaştırıncaya kadar döğdil. 

Bedevi bu dayaktan biraz kendine 
gelince kendi lehcesiyle ona hitap et· 
tim ve hayatını kurtarmak isteyip is· 
temediğini sordum. 

Ona dedim ki: 

- Her vaha arasında kervanların 
yoluna muvazi bir yol takip ederek 
bizi cenuba doğru götürebilirsen, 
Kano arazisine gelir gelmez aeni ser
best bırakacağımızı vadederiz. 

- Sizi yalnız cehenneme götür -
mek ve kendim de oraya gitmek iste
rim, cevabını verdi. Sizi oraya götü· 
·eceğim. 

Bu adam cesurdu. 

- Pek ala! Deveni, silahlarını (ma
alesef tüfeği yoktu) alacağız ve seni 
susuzluktan ölmek üzere burada bıra
kacaiız. 

Omuz silkti. 
- El Mektub Mektub! (Ne yazıl

dıysa o olur). 
Buddi'nin devesine bağlanan hay

vanı üzerine bağlıyarak onu yanımıza 
aldık; nihayet onu ilk su başında bı
raktık. Yiyeceğinin yarısını elinden 
almıştık. 

Digbi'nin ölümü başımıza gelecek 
felaketler serisinde ilk facia oldu. 
Müthiş bir kum kasırgasında az 

kalsın ölüyorduk: bütün izler silindi. 
Nihayet susuzluktan ölecek bir hal

de aramakta olduğumuz kuyuya var
dık; kurumuştu. Orada, acıkmış de
veleriıniz bilmem hangi zehirli neba
tı yediler. Otuz altı saat içinde hepsi 
öldü. 

İzsiz, silahsız, gıdasız, devesiz tek
rar çöle dilfttik. Ancak son derece 
mecbur kaldığımız zaman içeceğimiz 
bir litre suyumuz kalmıştı. 

Bütün bir gün gelişi güzel yürü
dük. Nihayet, izi bulduk. Bir kıtaya 
rastlamak tehlikesini göze alarak izi 
takip etmekten başka yapacak şey 
yoktu. Kervanlar yolunda ölüni muh
temel idiyse, çölde muhakkaktı. 

!adı ve batan güneşi gösterdi. Ertesi 
gün de vaziyet ayni derecede ümit
siz olduğu takdirde tulumda kalan 
suyu içecektik. 
Yürüyüşümüz bütün gece devam 

etti, çünkü hayatımız alacağımız me
safenin uzunluğuna bağlıydı. 

Şafak sökerken, artık takatim kal
mamıştı. Yere yıkıldım. Beyhude ye
re kalkmaya çalıştım. Arkadaşlarım 
bunu görünce, yanıma uzandılar. Gün 
aydınlığı beni uyandırdı. O zaman 
Buddi'nin bir defterden koparılmış 
kağıt parçasına bir ölü yüzüyle baktı

ğını gördüm. K§ğıdı bana uzattı ve 
okudum: 
Arkadaşlar, 

Suyu yavaş için ve hızlı yürüyün. 
Hay gidi Buddi, ne iyi arkadaştık 

biz. 
HANK 

Hank gitmi§ti. 
Buddi tulumun ağzını açtı ve içti. 

Suyu bir lahza ağzında tuttu, sonra 
usulca yuttu. 
Boğuk bir sesle: 
- Şimdi de sen bir yudum iç, de

di. 

Gün batarken, dudaklarımız karar- Başımı ıalladım. 
mış ve çatlamış, dillerimiz kabarrr - - Hank'ın dediğini yapmalıyız, 
boğazlarımız tıkanmış ve ağızlarıı • 

1 

ıledi. 
sert bir deri parçası gibi kurumuş, İçmek istemiyordum, içemezdim. 
kurumuştu. - Evet, böyle yapmalıyız. O geri 

Söz söylemek imklnsızdı. gelmiyecektir. Bizimle şaka etmedi. 
Parmağımla kıymetli tulumu gös- Bunu senin için yaptı. 

tererek istibfamkar bir jest yaptım. Suyu yuttum, fakat boğazımdaki 
Hank hel3-ır demek i~in başını sal- tıkacı de.fil. 

tir. 

Ertesi günü yürüdük. Bir dahası 
gün keza. Zaman zaman dudaklarımı
zı ıslatıyorduk. 

İkinci günün sonunda, güneşin bat
masından hemen önce, palmiyeler, 
beyaz camiler görmüş olduğumuzu 

hatırlıyorum. Bu hiç şüphesiz bir se
raptı. 

Hayır, serap değildi. Uzaktan gör
düğümüz bu hakiki köyde aylarca 
kaldık, Hank'ı bulmak için çölü do
laştık, yerliler yanında kah çiftçi, 
kah saka, kah deveci vazifesi göre -
rek çalıştık; fakat hiç bir zaman iki
miz birden uyumuyorduk l 

Gerçi, oradan geçmiş kervanlardan 
birini takip edebilirdik. Fakat Bud
di'yi bulunduğumuz yerden ayırmı -
yordum. Hank'ın ölmezliğine öyle i
nanmıştı ki daima onu tekrar görece
ğini sanıyordu. 

Gülümsiyerek: 
- Yarın buradadır! diyordu. 
Yahut da: 
- Hank'ı kimse öldüremez. O öl

mez dedikleri cinstendir. 
Nihayet şimalden gelen ve Zinder'e, 

yani medeni dünyaya giden bir ker
van gördük. 

Buddi kervancıya bizi deveci ola -
r.ak tutmasını teklif etti. 

Buddi: 

- Burada kalamazsın, arkadaş, de
di, hodbinlik ettim, fakat onu bulmak 
ihtimali mevcut oldukca dostum 
Hank'ı terkedemezdim. 

(Sonu var) 
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Derece Ateş ••• 

Afyon' d i dağ 
1.000.000. lira 

İstanbul' da 

Kürek teşvik 
müsabakaları 
İstanbul, 6 (Telefonla) - İstanbul 

su sporları ajanlığı tarafından tertip 
edilen ikinci kürek teşvik yarışları 
bugün sabahtan itibaren Yenikapı -
Ahırkapı arasında yapılmıştır. 

Bu sene ilk defa olarak müsabaka
da Galatasaray, Beykoz, Güneş, Fe
nerbahçe, Altınordu, Beylerbeyi ve 
İzmit olmak üzere 7 tekne iştirak et
miştir. Alınan neticeler şunlardır : 

Müptediler : 

eder! :~ 
Birinci (Galatasaray) 10.47, ikinci 

(Beykoz) 10.54, üçüncü (İzmit) mü -
sabaka harici 

lki çifte kik : 
A fyonun nesi meşhurdur? ) 

Tabii evela afyonu, sonra ma-
1 

densuyu, daha sonra kuru kaymağı 
ve nihayet dağı ... 

Şehir, bu dağın parmağına züm
rüt bir bilezik gibi geçmiştir. Ve 
bağlar, bu bileziğin kenarında oy
malı, ince işlemeli süslerdir. 

İstanbul deyince nasıl minare
leri, Ankara deyince kalesi, gözü
müzün önünde canlanırsa, Afyon 
deyince de evel~ dağını hatırlarız. 

Sanki göze görünmiyen bir ku
vet gökten kolunu uzatmış da ka
yaları avuçları içinde ezmiş, ezmiş, 
hamura çevirmiş, sonra bunları sert 
sert yukarı doğru çekerek fazlasını 
bükmüş, koparmış ve atmış ... 

Bu yanık efe tenindeki dağ, Af
yona ayrıca bir mahabet veriyor, ve 
yeşil cepkeninin yenlerini vadiye 
sererek şehri himayesine alıyor ... 

Dağ hakkında bana ufak bir hi
kaye anlattılar. 

Tanınmış bir zat bir gün Afyon
dan geçiyormuş. Dağa bakmış bak
mış da yanındakilere demiş ki: 

- Bu dağ bir milyon lira eder •• 
Etrafındakiler hayret etmişler: 
-Aacaba dağda bizim bilmediği-

miz, §İmdiye kadar keşfolunma
mış bir cevher mi var? 

Olur a, Divrik'te de son zamana 
gelinciye kadar bu kadar mebzul 
demir bulunduğunu kimse bilmi
yordu ... 
Sormuşlar : 
- M. T. A. nın tetkiklerinden 

bir netice mi çıktı? 
- Hayır, demiş, alpinizm bakı

mından bu dağ asgari bir milyon li
ra ederi 

Ve sonra arkadaşlariyle beraber 
bu dağa tırmanmak hevesini gös
termiş.- Hep beraber rüzgarların 

kah şurada, kih burada yardıkları 
basamaklara basarak, dağa tırman
mıya başlamışlar... Kan ter içinde 
yukarı çıkmı§lar, oradan şehrin bir 
tarh gibi manzarasını gözleriyle do
ya doya içmişler. Vaktaki sıra aşa
ğı inmiye gelmiş, o zaman müşkü
lat başlamış. 

Zaten hayatta da böyledir: "Çık
mak,, biraz zor ve yorucu da olsa 
"inmek" kadar tehlikeli değildir. 

"Çıkmak" ta gayeye vasıl olmak i
çin duyulan arzu ve enerji müşkü
latı ve yorgunlukları insanın hatı
rına bile getirmez. Halbuki "in
mek,. daima daha tehlikeli ve yıp
ratıcıdır. 

Ne ise, biz bayide müta1eaları 
bir tarafa bırakalım da gelelim hi
kayemize: 

Tepeye tırmananlar hep beraber 
inmiye başlamışlar, nihayet ıstırap
lı ,korkulu anlardan sonra daha çok 
ter dökerek aşağısını bulmuşlar. 
Biraz evci, dağa bir milyon lira tak
dir eden zat; bu sefer espri yapmak 
arzusuna mağlUp olarak; 

- Aman, demiş bu dağ beş para 
etmezmiş! 

8 u hikayeyi dinlediğimiz za
man, Afyon dağına bir mil

yon lira takdir eden zata, - üzeri
ne tırmanmak, ve sonra da inmek 
cesaretını kendimde bulmadığım 

halde - hak verdim. 
Bu dağ bence de bir milyon lira 

eder. Fakat: 
Eveıa spor teşkilatımızda bir al

pınızm şubesi kuvetlenirse_. Bu şu
be adam akıllı faaliyete geçer de 
dağ mıntakalarında dağcılık kulüp
leri kurulursa ... 

Saniyen memleket, turizm mın
takalarına ayrılır, ve Afyon'da tu
ristler için her türlü istirahat im
kanlarını temin eden vasıtalar ha
zırlanırsa ve nihayet, Afyon'daki 
maden suyunu yerinde işletmek, 
burayı bir su şehri haline kalbet
mek kabil olursa ... 

Yoksa dağcılık kulübünü Tak
sim bahçesinin altında kurmuşsu

n uz ne çıkar? İstanbul'da çıkılsa 
çıkılsa ancak "Hüriyetiebediyc,. te
pesine çıkılır o kadar. 

Bugün Afyon'un iki imkanı var: 
bunlardan birisi dağ, öteki sudur. 
İstirahatle yorgunluğu, mide ile a-

Birinci (Güneş) 10.20, ikinci (Bey
koz) 10.26, üçüncü (İzmit) müsabaka 
harici, üçüncü (Galatasaray) 

Tek çifte bayanlar : 
Birinci (Güneş) 7,11, İkinci İzmit 

müsabaka harici 

Dört tek kik : 
Birinci (Güneş) 9.44, ikinci (İmit) 

müsabaka harici, ikinci (Galatasaray) 

iki çifte bayanlar : 
Birinci (Güneş) 5.15, ikinci (Gala

tasaray) 6,07 

Kıdemsiz/er : 
Tek çifte 

Birinci (Galatasaray) 11,43, ikinci 
(Beykoz) 11.53, üçüncü (İzmit) mü -
sabaka harici, üçüncü (Galatasaray) 

1 ki çifte kik : 
Birinci (Beykoz) 10.22, ikinci İz -

mit 10.o7 müsabaka harici, ikinci (Gü
neş), üçüncü (Fcnerbahçe) 
Dört tek kik : 

Birinci (Beykoz) 9,26, ikinci (İz
mit) müsabaka harici 
Döt tek bayanlar : 

............ Yazan ............................................................... . 

I Mümtaz Faik Fenik 1 

Bu müsabakaya yalnız (Galatasa • 
ray) girdi. 
Kıdemliler : 
Dört çifte : 

Birinci (Güneş) 10.31, ikinci (Bey
koz) 11.14 üçüncü (Altınordu). 

.............................................................. ........................ ' ......... iki çitte kik : 

delcyi pek a l a telif etmek ve bunla
rı burada toplıyabilmek kabildir. 
Vakıa su biraz uzaktadır. Fakat bu
nun da imkanı bulunabilir. 

Vaktiyle lsviçrc'nin küçük bir 
şehrinde bulunmuştum: Spa. Hani 
konferansı meşhur olan Spa ... 

Burasının on bin nüfusu olduğu
nu pek tahmin edemiyorum. Fakat 
çok güzel bir şehirdi. İki tarafı 
dağlık ve suları meşhurdu. Geniş 
bir cadde, tıpkı topatan kavununun 
ortasındaki çekirdek boşluğu gibi 
şehri iki kısma ayırıyordu. Zat en 
belli başlı yegane çarşısı da bu cad
de idi. Bu küçücük ~ehrin yegane 
gelir kaynağını suyu ve havası teş
kil ediyordu. İçinde güzel otelleri 
ve mükemmel bir gazinosu vardı. 

Spa konferansı işte bunun için 
burada toplanmıştı. Neden sonra 
burada dünya güzellik kıraliçesi se
çimi yapıldı. Dünyanın dört tara
fından otuza yakın güzel, ve üç yü
ze yakın hayran gelmişti. İstanbul
dan kalkan "Keriman Halis., Pari
s'i, Brüksel'i geçtikten sonra dünya 
güzellik kıraliçeliği tacını burada 
başına geçirdi. 

Bu hikayeyi anlatmaktan mak
sadım zaten güzel olan küçük şe
hirlerimize tabiatın güzelliğini is
tismar etmek için biraz da kendi
mizden bir şey ilave etmektir. Bü
yük şehirlerde zaten insanları çe
ken miknatıs kuveti vardır. Bu 
miknatısı, nisbeten daha ufak şe
hirlere de bir cereyanla geçirmek 
lazımdır •.. 

B u sefer Afyon'dan geçerken 
bu alpınızm ve "su şehri,. 

olmak gibi şimdilik biraz lüks gibi 
görünen düşünceleri bir tarafa bı
rakırsak, müthiş bir hamle gördüm. 

Buradan aşağı yukarı on beş se-
ne evel bir defa, Dumlupınar'daki 

"Şehit Mehmetçik,. abidesinin açı
lışına giderken geçmiştim. Vakit 
gece idi. Şehrin mevcudiyetini kay
dedebilmek için bir tek evliya kan
dili bile yoktu! O muazzam dağı 
karanlık, katrana bulamış, kökün
den silip koparmıştı. Yerde şehir 
yerine gökte birkaç yıldız insana 
göz kırpıyordu, o ·kadar. Bu yıldız
ları sahrada da, stepte de, çölde de, 
vadide de görmek kabildir. Şehir 

odur ki, tabiatı susturmuş ve insan 
gözlerini havaya değil kendi eseri 
üzerinde toplamış olsun. 

O zaman burada küçücük, ka
ranlık, loş. badanalarında gök yüzü
nün göz yaşları kirli kirli kurumuş 
bir istasyon vardı. Şef dögar, isli 
petrol lambasını sa11ayıp daha ziya
de islendirerek trene yol veriyordu. 
Tren uzun hastalıktan kalktıktan 

Birinci (Galatasaray) 9.40, ikinci 
(Beylerbeyi), üçüncü (Beykoz) .• 
Dört tek kik : 

Birinci (Güne§) 8.48, ikinci (İzmit) 

sonra nekahet devresine giren bir 
zavallı gibi nefes nefese ve sarsak
tı, lokomotif öksürerek k111k bir 
sesle yaviu bir kedi l'ihi Nıau.,7·-
du. hmızdcki teatileri el yorda-

&.U"6.:tc.t..,...•• - r-••w• ••••••w• ,--.1 ---, 
miyle çeşmeden doldurmak ve son
ra bu ne idüğü belirsiz suyu alamin 
yom maşrapalarla içmek ayrı bir 
meseleydi ... 

Müsabakaların sonunda yapılan pu
van tasnifinde 26 puvan kazanan Bey
koz günün şampiyonu olarak ajanlık 
tarafından verilen kupayı almıştır. 

Bugün Ankara garının küçük bir 
nümunesi olan mükemmel bir gar 
vardır. Petrol lambası volt ve am
per aşısı altında bodrumlara kaç -
mış, örümcek ağlarının altına sak
lanmıştır. Gardan çıkıyorsunuz: 
güzel ve geniş bir meydan gönlü
nüze ferahlık veriyor. 

Güneş 24 puvanla ikinci, Galatasa: 
ray 19 puvanla üçüncü, Beylerbeyı 
4 puvanla dördüncü olmuşlardır. 

Müsabaka harici yarışlara giren i:.ı
mi tlilcr, derecelere nazaran 19 puvan 
almışlardır. 

Bu meydandan yukarı doğru ge
niş ve ağaçlık bir caddeden ilerli
yorsunuz. İki tarafta güzel binalar 
yapılmış, bu binalar temiz çehrele
riyle, henüz hamamdan yeni çık
mış, penbe yanaklı bir genç kız gi
bi size gülüyor ... 

Her taraftan çekiç ve keser sesi 
duyuyorsunuz. Bu ses, şehrin bü
tün Qünyesini döğen, tavlıyan ve o
na şekil veren sestir ... 

Kurtuluş abidesinin arkasında i
ki yeni bina, dağla yarış etmeğe 
kalkmış ... Şehir, yer yer vücuda ge
tirilmiş ufak, şirin parklarda ciğer
lerini temizliyor ... 

On beş sene evel Afyon, eski 
harflerle kargacık burgacık yazıl

mı~ her satın yarısına kadar kara
lanmış, bir tarafına mürekkep dam
lamış bir müsvedde idi. 

Bugün Afyon beyaz bir kağıdın 
üzerine daktilo ile temize çekilmiş
tir. 

Kırk derece ateş burada da var. 
Fakat hummalı bir çalışma ateşi! .•. 

Üzüm - İncir piyasası 
ay sonunda açılıyor 

İzmir, 6 a.a.- Üzüm ve incir piyasa 
!arının ne günü açılacağı hakkında 
henüz kati bir şey söylenmemekte ise 
de ancak ayın son haftasına doğru a
çılabilecekleri anlaşılmaktadır. 

Hafta içinde Fransaya iki parti aliv 
re üzün satışı olmuşsa da fiyatlar Lon 
dra teklifleri gibi düşüktür. 

İzmir Fuarmda 9 eylül 
kapısı inJa olundu 

İzmir, 6 a.a. - Dokuzuncu enter -
nasyonal İzmir fuarının bu seneki 
açılma merasiminin önünde yapılaca
ğı 9 eylül kapısı inşaatı ikmal edil -
miştir. Bu kapının üzerine yapılan 

gazino da tamamlanmış bulunmakta -
dır, 

Atletizm birincilikleri 
İstanbul, 6 a.a. - Mıntaka atletizm 

birinciliklerine bugün de devam edil
miş ve nihai neticeler alınmıştır. 
Alınan neticeler şunlardır : 

50 Metre : 
Birinci Fikret (Galatasaray) 6. 1 -

kinci Melih (Fenerbahçe), Üçüncü 
Neriman (Fenerbahçe). 
800 Metre : 

Birinci Rıza Maksut 2.02 (F.bahçe) 
İkinci Recep, Üçüncil Vilademir (Do 
ganspor). 
400 Metre : 

Birinci Melih (Fenerbahçe) 52.6, 
İkinci Zare (Galatasaray), üçüncü Fü 
ruzan (Fenerbahçc) 
110 Metre : 
• Yavru ( Galatasaray), Hirisapapu
los (Kurtuluş) Pulat (Galatasaray) 
200 Metre : 

Fikret ( Galatasaray) 22.9, Melih 
(Fenerbahçe), Cemal (Galatasaray). 
5000 Metre : 
Rıza Maksut (Fenerbahçe) 16.10,4, 

Hüseyin (Galatasaray), lzak (Galata
saray). 

Disk atma : 
Birinci Azat (Beşiktaş) 39,77, İkin

ci Yavru (Galatasaray), Üçüncü Sab
ri (Kuleli) 
Uzun atlama : 

Melih (Fcnerbahçe) 6.32, Yavru 
(Galatasaray), Üçüncü Atineos (Kur
tuluş) 
Yüksek atlama 

Pulat (Galatasaray) 181.5, ikinci 
Süreyya (Boğaziçi lisesi), üçüncü An 
cuz (Kurtuluş) 
4 X 400 Bayrak yarışı : 

Galatasaray takımı birinci 3,33,8, 
ikinci Fenerbahçe takımı olmuştur. 
Müsabakaların hitamında üçüncü 

katagori takım birincisi kuleli askeri 
lisesine, dördüncü katagori birincisi 
Haydarpaşa lisesine şampiyonluk ku
paları verilmiş, birinci katagorilerin 
madalyaları dağıtılarak merasime ni -
hayet verilmiştir. 

İstanbul birincisi üç kulübün itira
zi tetkik edildikten sonra belli olacak 

-
.T 

7 - 8 - 1939 

• 

==========================================~ 

t RADYO ) l ___ _ 
-ANKARA

TUR K l YE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunlu~u 

1648 m. 182 Kes/ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Keli. / 20 Kw. 

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

T.A.P. 

PAZARTESİ - 7-8-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÖİ - PL 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13.15-14 MÜZİK (Beethovcn
in Do minor p ıano konı.erto
su op. 37 - Pi) 

19.00 Program 
19.05 MU7.1K (Dans müziği -

Pi.) 
19.30 TÜRK MÜZİCİ (İnce 

saz faslı) 
20.15 Konuşma (Milli musi -

kilere daır - İskandinav mu
sikisi - Halil Bedi Yônct -
ken) 

20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.50 TORK MÜZİCİ (Saz 
eserleri ve şarkılar) 
l - Numan aganın - Şevke

feza peşrevi 
2 - Sa it dede • Şevkefeza 

saz semaisi 
3 - Kemani Rıza - Tahir 

t puselik peşrevi 
4 - Sebuhun - Hieakar sir

tosu 
5-Arif beyin - Muhayyer 

şarkı - Humarı yok 
6 - Arif beyin - Muhayyer 

şarkı - İltimas etmiye 
7 - ---------- Muhayyer kür

di şarkı - Efem şimdi 
ı eller sözüne 
9 - -·-·------ Muhayyer kür

di şarkı - Evlerimin ö
nü handır. 

9 - ----------Halk türküsü -
Esmer bugün ağlamış 

10 - ---------- Halk türküsü -
Karanfil oylum oylum. 

21.30 Konupma (Doktorun sa
ati) 

21.45 Neşeli plaklar -R. 

21.50 MÜZİK (Opera aryala
rı - Pi) 

22.00 MÜZİK (Küçük orkes
tra - Şef: NECİP AŞKIN): 
1-Emile Waltlteufel - İki 

kere iki (Vals) 
2 - Franz Lehar - Eva o -

pcretinden Potpuri) 
3 - Drigo - Arlekenin mil

yonları No: 4 
4- Hans Löhr - Memleket

ten memlekete - Muhte
lif memleketlerin melo
dileri üzerine rapsodi 

5 - Mieheli - İtalya şarkı
ları - Potpuri 

23.00 Son ajans haberleri, zi -
raat, esham, tahvilit, kam
biyo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MUZ1K (Cazband - Pi) 
23.55-24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 
19.30 Bohemya - 19.45 
Prag - 20 Strazburg -
20.15 Berl in, Milano 
22.30 Laypzig - 23 Prag 

OP.KESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 12 Hamburg, Layp -
zig - 14.5 London - Reeyo
nal - 20.35 Königsberg -
20.45 Paris - Eyfel kulesi -
21 Hamburg, Beromünstr, 
Lüksemburg - 21.30 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 18.25 Var
şova - 19 Breslav - 20 
Brüksel - 21.20 Münih 

SOLO ONSERLERİ : 15 
Droytviç - 15.25 Hamburg 
- 17.10 Prag - 17.15 Roma 
- 18 Doyçland Zender, Var 
ljova - 18.10 Viyana -
18.25 Kolonya - 20 Lon -
don • Reeyonal, Paris - P. 
T.T. - 20.15 Doyçlal1ll Zen 
der - 20.45 Stokholm -
22.20 Bohemya, Doyçland 
Zender - 22.30 Breslav 

NEFESLİ SAZLAR (Mar~ 
v.s.): 6.30 Breslav, Franfurt 
- 8.30 Breslav - 11 Bmo 
- 12 Kolonya - 21 Viyana 
- 21.50 Droytviç 

ORG KONSERLEERİ VE 
KOROLAR: 18.20 Königs -
berg - 20.15 Laypzig 

HAFİ FMÜZİK: 18 Ham -
burg - 20.15 Ştütgart - 21 
Kolonya, Sarbrük - 22.20 
Münih 

~=========================================~ 

Sovyet -Mançu sınırında 
çarpışma devam ediyor 

Bir çok hava harpleri de oldu 
Japonlar ağır zayiata uğradılar 

Moskova, 6 a.a. - Tas ajansı tebliğ ediyor: 
Mogolistan cümhuriyetindeki Sovyet - Mogol karargahından 

26 temmuzdan 5 ağustosa kadar alınan haberlere g~re, Sovyet -
Mogol kıtaatı Japon. Mançu kıtaatiyle mütemadi müsademe ha
linde Kalkıngöl nehrin in ıark sahilinde bulunan toprakları mu· 
hafaza etmektedir. 

Sovyet - Mogol kıtaatına taarruz e
derek onların mevzilerine girmek yo
lunda Japon - Mançu kuvetlerinin 
mükerrer teşebbüsleri topçu ve mit
ralyöz ateşiyle akim bıraktınlmakta 
ve mütearrızlara ağır zayiat verdiril
mektedir. 

Hava muharebeleri 
Bu günlerde birçok hava muhare

beleri de olmuştur. 
28 temmuzda, Sovyet - Mogol tay

yareleri bir hava hücumu esnasında 
hiçbir zayiata uğramaksızın beş japon 
tayyaresini tahrip etmiştir. 

Japon hava kuvetlcri bilhassa 29 
temmuzda büyük bir faaliyet göster
miştir. Mogol toprakları üzerinde vu
kubulan birçok müsademeler netice
sinde japonlar 29 temmuz günü 32 
tayyare kaybetmişlerdir. Ayni gün, 
Sovyet - Mogol tayyareleri, Takio, 
Figudi adlarında iki japon pilotu ile 
teğmen Tabubi'yi düşürmüşler ve e
sir almışlardır. Dört Sovyet - Mogol 
tayyarecisi üslerine dönememiştir. 
Bunlar araştırılmaktadır. 

Japon bombardıman tayyareleri
nin ricatı 

31 temmuzda müteaddid hava mu
harebeleri olmuş ve Sovyet - Mogol 
tayyareleri japonların beş avcı tay
yaresini düşürmüştür. Sovyet - Mo
gol tayyarelerinden biri üssüne döne
memiştir. 

1 ağustosta, japon bombardıman 
tayyareleri Mogol topraklarını istila 
etmişse de, Sovyet - Mogol hava ku
vctlerinin ve hava bataryalarının ate
şi önünde harbi kabul etmeksizin 
Mançuri arazisine çekilmişlerdir. 
Sovyct - Mogol tayyareleri bunları 
takip etmiş ve ikisini düşürmüştür. 
Bir sovyet pilotu hafif surette yara
lanmış ve tayyare meydanına salimen 
inmiştir. Ayni gün öğleden sonra ja
pon tayyareleri tekrar Sovyet - Mo
gol mevzilerini bombardımana teşeb
büs etmişse de hava bataryaları ve 
avcı tayyareleri tarafından tardolun
muştur. 

Diğer çarpıımalar 
2 Ağustosta sabah saat 8 de Sov

Y.et - Mogol tayyareleri düşrnan taY.-

yare meydanını bombardıman ederek 
sekiz tayyareyi tahrip eylemiş ve ha
valanan üç tayyareyi de düşürmüş
tür. Sovyet - Mogol tayyareleri zayi
ata uğramamıştır. 

3 Ağustosta, japon bombardıman 

tayyareleri avcı tayyarelerinin hima
yesi altında olarak Sovyet - Mogol 
kıtaatına taarruz teşebbüsünde bulun
muştur. Fakat Sovyet - Mogol avcı 
tayyareleri bunları tardetmiştir. J a
ponların iki tayyaresi Mogol toprak
larına düşürülmüştür. 

4 Ağustosta, japon bombardıman 

ve avcı tayyareleriyle Sovyet - Mo
gol ku. tlcri arasında iki müsademe 
olmuştur. Japonların on tayyaresi 
düşürülmüştür. Bir Sovyet - Mogol 
tayyaresi üssüne dönememiştir. 

İstanbul'da At 
yar1şları 

İstanbul, 6 a.a. - Reisicümhur l s -
met İnönünün himayesinde ve Baş -
vekil Dr. Refik saydamın riyasetin • 
de yarış ve is!ah encümenince tertip 
edilen yarışların üçüncüsü bugün Ve
liefendi sahasında yapılmıştır. 

2000 metre mesafeli ve 310 lira ik -
ramiyeli koşuda : 

Atıf Esenbelin (Kaya) sı birinci 
Bn. Stathatou'nun (Parista" sı ikin
ci, Gr. Salih Omurdağ'ın (Ateş) i ü -
çüncü gelmiştir. 

1600 metre mesafeli ve 600 lira ik
ramiyeli koşuda : 
Prens Halimin (Poyraz)ı birinci, A. 
Atabayın (Mavzika) sı ikinci, F. L. 
Karaosmanın (Nivana) sı üçüncü gel
miştir. 

2200 metre mesafeli ve 300 lira ik -
ramiyeli koşuda : 

Hasan Mutlunun (Karakuş)u bi -
rinci, Şemsi Tanak'ın (Bahtiyar)ı i -
kinci, Recep Balkan'ın (Ceylan)ı ü
çüncü gelmiştir. 
1800 metre mesafeli ve 10 lira ikra -
miyeli koşuda : 

Hasan Akayın (İnci)si birinci, Ah
met Gelişin (Ünlü) sü ikinci, İhsan 
Atlının .( Çctin)i üçüncü gelmiştir. 
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Cümhurreisimiı ismet lnönü 
Bolu' da tetkiki.er yaplllar 
(Başı 4. üncü sayfada) l teşkilatı kurulması, bir halkevi, bir 

1ü tütününü serbest olarak istediğine hükümet konağı ve bir parti binası 
satabilmek hakkına malik bulunmak-, ihtiyaçlarını ileri sürdüler. Milli Şe-
tadır. fimiz akçaşehirlilere teşekkür ettiler. 

Düzcelilerin inhisar idaresi hak - Boluluların d1itJ..leri 
kındaki sözlerine karşı Milli Şef Sor- Bundan sonra: 
dular: - Biraz da Bolulularla konuşalım 
- İnhisarlar idaresi hususi bir müesse dedi. 
se değil, devlet müessesesidir. Nasıl Bolu halkını ticaretodası reisi Mu-
garaz yapabilir ? zaffer, iplikçiler namına Hüseyin To-

Bir tütüncü : sun, terziler namına İhsan Polatlı, de-

liyor. Eskisi gibi değil... Fakat maki
nenin iyi işlemesi, saat gibi işelemesi 
lazımdır ve bir tarafta aksaklık oldu
ğu zaman halkın iztirabı büyük olur. 
Bolulular mensucat tabril:. uı 

istiyorfor 
Bundan sonra ticaret odası reısı, 

orman koruma teşkilatı hakkındaki 
mütalealarını söyledi ve Boluya bir 
mensucat fabrikası yapılmasını rica 
etti : 

-7-

B. Suat Davaz 
İstanbul' da 

(Başı ı incı sayfada) 
Fransa ile ötedenberi dostane olan 

münasebetlerimiz cümhuriyet bükü -
metimizin iki memleket arasındaki 
Hatay meselesini halletmesi üzerine 
son derece samimiyet kesbetmiştir. 
!ki memleketin budostane münasebet 
leri sulhun temini için büyük bir zı -
man teşkil ediyor. Türkiyenin sulh 
cephesine iltihakı Fransa'da ve sul -
hun devamını istiyen bütün diğer 
memleketler de fevkalade memnuni -
yetle karşılanmıştır. Bu iltihakla sulh 
cephesinnin çok kuvetlendiği muhak
kaktır. Sovyet Rusyanın da bu bloka 
gireceğine şüphe etmiyorum. 

Fakat ben Paris'ten hareket edin
o;ive kadar bu husustaki anlaşma· 
rıı~ parefe edildiğine dair - Bu fikrimizi başka türlü de isbat mirciler namına Abdullah, marangoz

edebiliriz. Zürra tütününü inhasara, lar namına Necati Babayiğit temsil e
yahut tüccara satamamışsa inhisar diyorlardı. İlk defa söz alan B. Mu -
tütünü haczederek satıyor. Köylü zaffer orman kanunu çıkalıdanberi 
bundan mutazarrır oluyor. vilayetlerinde henüz devlet işletmesi 

- Her sene 130 bin kilo tiftik, 82 
bin kilo yün ihraç ederiz. Bunlar bir 
fabrikayı çok iyi idare edebilir dedi. 

~~ m-ılfımat gelmemişti. Yeni va-

İnönü inhisar memuruna tekrar teşkilatı kurulmamış olduğunu, bun
sualler sordular, müstahsilleri dinle - dan halkın mutazarrır bulunduğunu 
diler : ve ihtiyaçlarını temin edemediğini 

- Bir mesele var ama nedir anlıya- söyledi, orman müdürü çağırıldı mü-
mıyorum? dediler. ve Sordular: hendislerin Abant ve Kerem Ali or -

- Bu işin merkezden tahkikini is- manlarında çalıştıklarını ve son ha -
tiyor musunuz? Düzçeliler : harda halkın ihtiyacı olan tomrukları 

- İstirham ediyoruz, dediler. bu ormanlardan temin edebilecekleri-
Akçakoca,mümeuitleri Milli ni söyledi. B. Muzaffer tekrar halkın 

Şel'in huzurunda bu hususuta çektiği sıkıntıya işaret e-
Bundan sonra İnönü bu seneki tü- derek bunun önüne geçilmesini Milli 

tün mahsulünün ne kadar olduğunu Şef İnönü'den istirham etti. 
sordu. İki milyon kilo kadar tahmin Keyfi harekete kurban g;len 
ettiklerini söylediler. İnhisar memuru ormanlar 
da bunun bir buçuk milyon kilosunun Orman müdürü filhakika bir sıkın-
inhisar idaresi tarafından alındığını tı olduğu ve bunun iki sene daha 
söyledi ve Milll Şefimiz düzçelilere devam edeceğini anlattı, Fakat gele
kazaları hakkında verdikleri mahl- cek senelerin yavaş yavaş sıkıntının 
mattan dolayı teşekkür ettiler. azalm.ıya başlıyacağını söyledi . 

Bundan sonra akçakocalılar buzu- Cümhurreisimiz : 
ra kabul edildiler. Akçakoca' dan be - - Bu müddeti kısaltmak için bir 
lediye reisi Cemal, Halkevi reisi Ri- çare bulsak. .. dediler. Orman müdü • 
fat ve Parti idare heyetinden Osman rü : 
Nabi gelmişlerdi. Milli Şef heyete - Vaktiyle dedi, burası baştanba
hoşgeldiniz dedi. Yolların nasıl oldu- şa ormandı. 130 bizar vardı. Hizarlar 
ğunu sordu ve : ormanı erittiler. Güzel ormanlar key-

- Ben Akça şehiri görmek istiyo- fi bir hareketin kurbanı oldular. 
rum. Denizden mi, karadan mı daha İnönü dediler ki : 
enteresandır? diye sordu. Akçaşehir - - Boluda memnun olduğum bir şey 
liler kara yolu ile teşrifini rica etti- kiminle görüştü isem ormanın bir kıy 
1 

meti olduğunu biliyor. Fakat iş bu -
er. 

_ Sizde kerestecilik V'ar mı? günkü sıkıntıya bir çare bulmaktır. 
_ Var, fakat az. Ancak Zongul- Orman meselelerini şimdi herkes bi -

.Jak'ın ihtiyaçlarını temin ediyoruz. 
- Fabrikanız? 

- Fındık fabrikamız var. Bu sene 
fındıklarımız çok iyi oldu. Kabul bu
yurursanız nümunelerini zatıdevlet -
]erine takdim etmek istiyoruz. Akça-.. -- ---:.:-------
intizar ediyorlar. 

İnönü getirilen nümunelere baktı
ler ve beğendiler. Vali kazanın üç, 
dört tane ufak fabrikası bulunduğu
nu söyledi. İnönü sordu : 

- Bizim fındık mahsulünün çoğu 
dışarı gidiyor değil mi? 

- Evet Paşam 
- Dahildeki sarfiyat nedir? 
Kati olarak bilmiyoruz paşam, fa -

kat azdır. Fındıkçılar eskidenberi 
Amerika'nın fındığını bizden ve İs
panyadan aldığını söylediler ve yir -
mi senedenberi günden güne inkişaf 

etmekte olan fındık işlerinden çok 
memnun bulunduklarını söylediler 
ve dediler ki: 

Bir harp 

Noye 
1920 de Almanya'da 1,500,000 öksüz 

ve 800.000 malUl çocuk vardı. Harp 
afetini gören fransız vilayetlerinde 
aynı yılda, gerek bedenen gerek ru
ban artık tedavi edilemiyecek bir hal 
de bulunan 50.000 çocuk tesbit edildi. 
Cihan harbine girmiş olan bütün mem 
leketlerde, çocuklar vaktinden evel 
mektebinden alınarak, tarlalarda ve. 
ya endüstriye sevkedilir i mesela, 1917 
de yalnız İngiltere'de 700.000 çocuk 
iş başı edildi. Harbe girmiş olan bü
tün memleketlerde çocukların ceza
yı istilzam eden suçları korkunç öl
çüyü buldu. 

Milli şef gerek B. Muzaf erin Bo
lu halkı namına ileri stirdüğ diğer di 
leklerle, gerek Boluyu temsil eden di
ğer zevatın dertleriyle meşgul oldu -
lar ve bazıları hakkında direktifler 
verdiler • 

Saat 21 e gelmişti. Konuşmayı kafi 
gören Milli Şefimiz gerek kazalardan 
gelen, gerek Boluyu temsil eden he
yetlere tekrar teşekkür ve veda etti
ler. Halk hükümet konağının önünü 
doldurmuş, Milli Şefin çıkmasına in
tizar ediyordu. Kendisini görür gör
mez candan gelen alkışlarla ve '*Va
rol!,, avazeleriyle sevgi ve tazimleri 
izhar etti. İnönü buradan otomobille
rine binerek ikamet buyurdukları va
li konağını teşrif ettiler. Gece şehir
de fener alayı tertip olunmuştur. Yer
yer eğlenceler yapılıyor ve halk Mil
li Şefin aralarında bulunduğu bu gün
leri bayram sayıyor. 

Bayan lnöTlü' nÜt! g'12in' ::;( 
Bayan İnönü bugün saat 13 e doğ

ru beraberlerinde Bayan Kıcıman da 
bulunduğu halde vali konağından çı
karak Bolu banliyösünde bir gezinti 
yapmışlardır. 

Bugünldi pr(lgram 
Cümhurreisimizin bugün saat 6 da 

Boludan hareketle Gerede ve Kızıl -
cahamama uğradıktan sonra onu mü
teakip akşam üzeri Ankaraya avdet 
edecekleri anlaşılmaktadır. 

vuku unda 
l<orunwaooı 

Zürher Saytung'tan 
Bu böyle olmakla lberaber, bir taraf 

tan çocukların ekseriya disiplinden 
anlamamaları büyük bir dert kaynağı 
olurken, diğer taraftan, bu gibi aile
lerin çocukları istismar ettikleri sık 
sık görülüyordu. 

Bu vaziyet, teker teker olmak ü
zere ikinci bir tahliyeyi zaruri kıldı 
ki, grup halinde yapılan tahliyeden 
hem daha güç hem de daha pahalıya 
maloldu. 

Bundan sarfınazar, bir defa tahli
yeye tabi tutulmuş olan çocukları i -
kinci, hatta üçüncü bir tahliye ile u
zaklara sevketmek icabetti. Zira emni 

- Yirmi senedenberi bu yüzden mem 
leketimiz çok, çok fark etti, şehrimiz
de bir tek fakir yoktur. Paşa hazret- Bugün Avrupa, yeniden bütün bir Yette olduğu sanılan yerler, askeri va 
leri. Hepimiz hayatımızdan memnu - kıtayı kaplıyacak olan bir harp ihti- ziyetin ani değişmesi yüzünden, bir-
nuı. denbire tayyare hücumlarına maruz 

Akçakocalıların Jilekl»rİ malinin tehdidi karşısında bulunduğu kaldı. 
- Suyunuz var mı ? için, bir harp takdirinde çocukların Bu sefer, çocukların hava bombar-
- Var. Kuyu suyudur, fakat iyi ne suretle muhafaza edilebilecekleri dımanlarına alıştırılmaları ve kendi-

audur. meselesi günün davası halini aldı. !erinin alıştıkları muhitlerde bırakıl-
- Elektriğiniz ? Harpte, çocuklara hususi bir itina gös malan düşünüldü. 
- Projesini yaptırdık. terilmesi için imkanlar araştırmak, Ancak, birçok şehir ve kasaba de-
- Yapacak mısınız ? umumun tasa ve kaygısını teşkil et- ğiştirrnek neticesinde, İspanyol çocuk 
- Himmetinizle, Paşa hazretleri, mektedir. Bu bakımdan, her şeyden !arının büyük bir kısmı, yurdunu, 
- Kaça çıkacak ? eve], tayyare hücumlarına hedef ol- yuvasını kaybetti. Bunların çoğu, ar-
- 36.000 liraya, Belediyeler banka- mak gibi büyük bir tehlike karşısın- tık anne ve babalarının nerede olduk 

sından istikraz edeceğiz. Bizim büt - da bulunan şehir ve kasabalardaki ço- !arını bilmediği gibi, birçok anne ve 
çemiz 12.000 liradır. cukları korumak ilk planda yer almış babalar evlatlarının nerede ve ne hal-

- Mektebiniz var mı ? bulunuyor. de kaldıklarını bilmiyorlar. 
- İki ilk mektebimiz var. İkisi de Hususiyeti olan bu sahada İspan- Halen, bir harp takdirinde çocukla-

Bir incir dalı 

Bu yıl Aydın bölgesinde 
yetişen incirler çok nefistir 
Rekoltenin 45 -50 bin kilo 
olduğu tahmin ediliyor 
Köylü vaziyetten memnun 

Aydın (Hususi muhabirimizden)
Bölgemizde bu yıl incir mahsulü çok 
bereketlidir. İlkbahar yağmurları 
mahsulü iyi beslemiş ve kalite bakı· 
mından da yüksek bir hale getirmiş · 
tir. Son günlerin rüzgar ve sıcakları 
da inciri, hastalıklardan korumuştur. 
Bu itibarla bu yılın incir rekoltesinin 
geçen yıllara nisbetle % 20 - 25 faz . 
la olacağı tahmin edilmekte ve müs -
tahsili çok sevindirmektedir. 

Geçen seneye kadar incirin dahili 
istihlaki pek hesaba katılmaz, rekolte 
ihracat miktarına göre hesaplanırdı. 
--""-"""·-,, --·~ _,_.._~ 1/10 w- Jel 

lo tutardı. Geçen sene, başka memle -
ketlerde incirlerimizin gördüğü rağ
bet çok ziyade olmuş ve dış pazarlar
dan, bilhassa Almanya'dan geniş mik
yasta sipariş alınmıştır. Bu hal piyasa 
yı yükseltmişti, bu yüzden müstahsi.l 
adeta talepleri karşılıyamaz oldu ve 
kendisi için aylrdığı inciri bile piya
saya çıkardı. Bu suretle geçen sene 
yapılan ihracat 40.000 kiloya kadar 
yükselmiş bulunuyordu. Buna göre 
bu yıl rekoltesi 45 - 50 bin kilo ara
sında tahmin olunmaktadır. 

Alivre satl§ vaziyeti 

İncir mahsulünün ermeğe başladı~ 

ğı şu günlerde müstahsiller piyasanın 
açılma zamanını beklemektedirler. 
İncircileri işgal eden başlıccı. iş alivre 
satış meselesidir. Bu sene şehrimize 
akseden haberler ingiliz piyasasına 

az miktarda alivre satış olduğunu ve 
fiyatın geçen seneki fiyatlardan daha 
müsait bulunduğunu göstermektedir. 
İzmir ihracat firmalarının memur ve 
eksperleri bölgemize gelerek mahsul 
üzerinde dönüm, tutum ve evsaf ba -
kımından tetkiklere başlamışlardır. 

Hava müsait gittiği takdirde çok 
temi• ve ,vüksek kalitede elde edile· 
ceği muhakkak bulunan mahau11eri-
mizin dış pazarlarda müsait fiyat ve 
iyi müşteri bulacağına tacirler muhak
kak nazar iyle bakmaktadırlar. 

Bu vesile ile müstahsilin küçük bir 
derdine de temas etmek istiyorum. O 
da, birkaç senedcnberi incir ağaçları
na musallat olan ve yakaladığı ağacı 
kurutan gök uyuzu adlı bir hastalık· 
tır. Bu hastalığa henüz kati bir çan: 
bulunmamış olması müstahsili ciddi 
surette endişede bırakmaktadır. Bu 
hastalıkla mücadele için bölgemizde 
epey müddettenberi tetkikler yap
makta olan bir mütehassıs ve geçen 
sene kurulan mücadele istasyonu bu 
iş üzerinde çalışmaktadırlar. 

Danzig Nazi Şefi diyor ki : 

' Bir kac hafta icinde 
.3 ..:> 

Polonya'yı alabiliriz 
Çünkü bir harp takdirinde Leh/ilerin 
koridordaki vaziyetleri ümitsizdir 

Londra, 6 a.a. - "Daily Express,, Danzig' e gönderdiği hususi 
muhabiri Delmer Danzig Nazi reisi Förster'le bir mülakat yap
mıştır. 

beş sınıflıdır. Birinde beş, ötekinde, ya'da elde edilen tecrübeler, birçok rın emniyeti meselesiyle en esaslı bir 
üç muallim vardır. Fakat az geliyor. bakımdan öğretici bir mahiyeti haiz· suret~e meşgul olan memleket, İngil- Muhabirin, Danzig ile Almanya ara 1.-:-~ 
Çünkü birinde 450, öbüründe 250 ta - dir. teredır. Bu maksatla memleket biri s~nda bir gümrük birliği tesisi takdi· 1 K •OZ K d • ı · d 
le be okuyor. TC?şkilat müsaittir bir İspanya'daki sivil harp, birdenbire tehlikeli, biri bitaraf 

1

biri de e~iyet- rınde Polon yanın Danzige asker gön- Q n Ve Q 1 r 1 e 
orta mektep istiyoruz. patlamıştır. Bir milyon nüfusu olan 1i olmak Üzere, üç bölgeye ayrılmış- dereceğini Polonya makama tının ken- t • • • • 1 d 

İnönü biribirini takip eden bu is- Madrid şehri, sabahleyin gözünü aç- tır. disine temin etmiş olduklarını söyle- 51 M Q n 1 n 0 n U Q 1 n 1 
tekler karşısında tebessüm etti ve: tığı zaman, bir harp sahası halini al· Resmi Plana göre, tehlikeli bölge- mesi üzerine Förster gülerek "İmkanı 

- Hepsini birden istiyorsunuz? dığını gördü. Tehlikeye girmiş olan de bulunan bütün çocuklar ve bu yok" demiş ve şunu söylemiştir : 
dedi. Vali Kıcıman da Akçaşehirliler bu şehrin çocuklarını muhafaza ve çocuk]~rla birlikate lohusa ve me - .. _ Burada, Danzigde bulunan kı - Halk vaziyetten (Ok memnun 
namına : emniyet altına almak için göz önün- medekı Yavrular, buradan alınıp, taatı gördünüz. Adetçe 0 kadar çok 

.- İhsanın ölçüsü olmaz diyorlar de tutulan tedbirlerin hepsi de sathi kısmen emniyetli bölgede bulu - değildir. Fakat bu neviden her hangi 
Paşam, dedi. Onun için hepsini bir- bir mahiyette idi. İlk tedbir olarak nan köylere, kısmen de çocuk koloni- bir hareketi durdurmıya kafidir. Bun
-len istiyorlar. düşünülen şey, 6 ile 14 yaş arasında lerine ye:leştirilecektir. dan başka Hitler, Danzige karşı ya -

- Benden bir şey istiyor musunuz? olan çocukların. hocalariyle birlikte Da.h~ şımdiden bu gibi çocuk kolo- pılacak bir taarruzu doğrudan doğru-
- Düzçe - Akçakoca yoluna mer · sınıf sınıf şehrı terektmeleri oldu. nilerının . kurulmasına başlanmıştır. ya Almanyaya karşı yapılmış bir ta-

ıı:ezden yardım yapılmasını istiyoruz. Bu tedbir alınırken, çocukları yalnız Bu kolonıler, evela birer tatil kampı aruz addedeceğini de kati olarak be -
- Başka ? tayyare tehlikesinden uzaklaştırmak olarak tecrübe edileceklerdir. Yapıl- yan etmiştir. 
- Kaza olduğumuzdan beri adliye değil, aynı zamanda onlara, tahsille - makta olan resmi neşriyat ile de, ço- Eğer polon yalılar bize Polonya to9 

Kadirli (Hususi) - Kadirli ve Ko
zon havalisi eskidenberi sıtmalı yer
ler olarak tanınırdı. Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletimizin mücadele 
teşkilatı bu derde çare olarak batak
lıklarınJ<Urutulması ve bunun için de 
çeltik ziraatinin şehrin uzaklarına 

nakli lazım geldiği neticesine varmış
lardır. Kadirlililer bu tav 'yeyi derhal 
yerine getirmiş ve sıtmanın birdenbi

zifeme bir an evel başlamak için müm 
kün olduğu kadar süratle İran'a hare
ket etmek istiyorum. Bu dost ve kar -
deş memleketin büyük hükümdarı Şe
hıns.ah hazretleri nezdinde cüm.hurre
isımiz, milli Şefimizi temsil etmek Şf' 
refi benim için pek büyüktür. Bun
dan fevkalade memnunum.,, 

Madrid'te 60 kişi 

kurşuna dizildi 
(Başı 1 inci sayfada)) 

Madrid matbuatı bir nota neşrede· 
rek "Adaletin yerini bulduğu"nu ve 
"Bu gibi hadiselerin bir daha teker -
rür etmiyeceği" ni kaydeylemektedir. 

Kızıl t~şekküllerle mücadele 

Madrid, 6 a.a. - Emniyeti umumi
ye, ecnebi memleketlerine iltica eden 
kızıl elemanlarla birlikte bazı siyası 
cinayetler ika etmek üzere teşekkül 
eden ve Barselonda meydana çıkarı -
lan "Pimpinela Escarlata" isminde 
bir cemi yet hakkında tahkikatta bu
lunmaktadır. 

Falanj partisinde tensikat 
Madrid, 6 a.a. - Milli müşavir ve 

Falanj partisi umumi müfettişi Leo
pold Panizo, partinin tensiki hakkın
da Havas Ajansı muhabirine yaptığı 
beyanatta, harbin bittiğini ve binaen
aleyh Frankonun partiye milli hayat· 
ta 13.yik olduğu mevkii vermek azmin
de bulunduğunu söylemiş ve demiştir 
ki : 
"- Kızılların eski muhariplerini 

ve esirlerini aramızda görmekle mem 
nun olmamız lazımdır. Çünkü milli 
sendika inkıiabını onlar kadar hiç 
kimse takdir edemez.,, 

Nis'te iki ilalyan hududu 
geçerken tevkif edildi 

Paris, 6 a.a. - Petit Parisien gaze
tesinin Nisten istihbaratına göre, i -
talyan konsolosluk memurlarından 

Crispuoti ve Celidoni bisikletle gi -
derken Saint - Louis hudud köprüsün 
de kendilerine durmaları için verilen 
işaretlere itaat etmediklerinden ve 
durdurmak üzere yanlarına gelen po
lislere tekme ve yumrukla mukave -
met ettiklerinden dolayı tevkif edil
mişler ve Nis hapisanesine sevkolun• 
muşlardır. 

İtalyan başkonsolosluğu keyfiyet • 
ten haberdar edilmiştir. 

Tekirdağ'da bir 

motosiklet kazası 
Tekirdağ, 6 a.a. - Bu sabah Tekir

dağında feci bir kaza olmuştur. Diş 
doktoru Nadir sepetli motosikletiyle 
ve yanında iki arkadaşı olduğu halde 
sahil istikametini takiben ava gider
ken motosiklet yarlardan denize yu
varlanmıştır. Bu kaza neticesinde 
futbol ajanı Nadir ölmüş, yanındaki
lerden biri ağır surette yaralanmış, 

diğeri kurtul~uştur. 

., ...................................... '-. 
Türkiye teıkilall 

esasiye hukuku 
Birinci cilt 

Yazan: Vasfi Ra§İt Sevig 

Teşkilatı esasiye hukukuna 
başlangıç, siyasi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: AkbR Kitabevi
ANKARA 

-- ...................................•.. .-teşkilatımız değişmedi. Halk bir yaş rine devam etmek imkanı bulunacağı cukların nasıl muhafaza ve emniyet raklarında piyasa bulmak hususunda 
tashihi için başka yere gidiyor. Sulh düşünüldü. Fak~t, bu sistem, vadetti- altın.a alı~~sı lazımgeldiği hususun- muahedelerin verdiği hakkı tanımaz. 
hakimliğinin asli yeye çevrilmesini ğini yerine getıremedi; zira, bocala- da aıle mutemadiyen tenvir edilmek· larsa ve iktisadi mevcudiyetimiz teh
istiyoruz. Sonra kazamızda bir ziraat rın fevkalade kabiliyetli kimseler ol- tedir. likeye düşerse, bizim için Almanya 

re azaldığını, bir müddet sonra da hiç --------------

bankası şubesi açılmasını ve bir dis- malarını istilzam .ediyordu. Başlan - Fr.~n.~a da buna benzer tedbirleri ile birleşmekten başka çare kalmaz. 
kalmadığını görmüşlerdir. İki kaza 
halkı vaziyetten çok memnundurlar. 
Her sene sıtmalılarla dolup boşalan 
hükümet tabipliğine, bu sene haftada 
nihayet bir iki hasta müracaat et
mektedir. 

panser kurulmasını diliyoruz. Bir hü- gıçta yapılan tahlı_yede, çocukları ai· göz onu~de tutmuştur. Fakat, nüfusu Her halde polanyalıların Koridor'
kümet doktorumuz, bir eczanemiz le yuvalarına tevzı etmek meselesi çok kesıf olan Belçika, bir harp ha- daki askeri vaziyetleri bir harp takdi
vardır. Fakir belediyemiz bu eczaneyi güçlük doğurmadı. Ancak, harp uza- linde topraklarının bir kısmını su al- rinde ümitsizdir. Bir kaç günden faz. 
yaşatıyor. dıkça, çocukları kabul edip onların tında b~r~kacak olan Hollanda ile İs- la mukavemet edemezler ve bir kaç 

Bunlardan başka akçaşehirliler fın- bakımlarını üzerlerine almış olan ai- viçre g~bı memleketlerin bu bakım - hafta içinde de bütün Polonyayı ele Köylülerimiz de tamamen hastalık 
1ık için bir eksper, ve sahilde polis lelere, bu vaziyet ağır bir yük oldu. dan vazıyetleri güçleşmektedir. geçiririz tan kurtulmuştur. r:kilmiyen çeltiğin 

------------------"------------___.;;.---------------------------------------~------------------------------------------------------------------~ 

yerini şimdi, pamuk, hububat ziraatı 
doldurmaktadır. Pamuk ziraatine baş · 
lıyan çeltikçiler bu yeni ışlerinden 
daha çok fayda elde etmektedirler. 

Bu suretle Kozan ve Kadirli ka~a · 
lariyle köylerinin hem sağlıkları ko· 
runmuş, hem de mali vaziyetleri daha 
iyi olmuştur. 



Vilôyetler 

lapah zarf usuliyle 
eksiltme ilinı 

Trabzon Vilayet Sıhhat ve iç
timai Muavenet Müdürlüğünün 

1 - Eksiltmeye konulan it Trab · 
zon nümune hastanesinin mutfak, ça· 
maıırhane ve etüv tesisatıdır. 

Bu itin muhammen keıif bedeh 
(47.940) liradır. kapalı zarf uıuliyle 
yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait prtnameler ve ev-
• rak tunlardan ibarettir: 

A - Eksiltme prtnameıi. 
B • Mukavele projeıi. 
C - Bayındırlık itleri genel ıartna-

meai. 
D - Yapı itleri umumi fenni ıart· 

nameıi. 
E - Sıhht tesisata ait umumi ve fm 

nl p.rtname: Husust ıartname, ketif 
cetveli. 

latiyenler bu prtname ve evrakı 
(240) kurut mukabilinde Trabzon na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 11-8-939 tarihinde cu
ma günü aaat 15 te Trabzon 11hhat 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (3595) lira (50) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve bundan 
batka 939 yılına ait ticaret odası ka. 
yıt veıikaıı ile ihale gününden en az 
sekiz gün evci Trabzon vilayetine mil 
rac:aat ederek viliyetten alacakları bu 
ite ait ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
mecburidir· 

5 - Teklif mektuplan yukarda il. 
süncil maddede yazılı saatten bir I&· 

at evveline kadar Trabzon ııhhat mil
dürlüiUne ıetirilerek eksiltme komiı 
yonu reiıliline makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Poata ile ıönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar eelmiı olmuı ve dıt zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmıt olma-
81 lizımdır. 

Poıtada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3287) 13267 

20 ~öp ~~myonu ahnacak 
Jataabul Belediyeaindea ı 

Temlalik itleri için alınacak 20 a
det çöp kamyonu kapalı zarf eksilt -

mesine konmu§tur. İhale 28.8.939 pa
arteıi günü aaat 15 de İstanbul bele
diyesi daim! encümeninde yapılacak· 
tır. Muhammen bedeli 54000 lira ve 
ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 
270 kuruı mukablllnde tıtanbul bele
diyesi fen itleri mildUrlüiilnden alı
nabilir. Taliplerin 939 yılına ait tica
ret odaaı ve bu gibi itler ile ittigal 
ettiklerine dair ihaleden 8 gün evel 
fen itleri müdürlüğüne müracaatla a
lacakları ehliyet vesikaları ve ilk te
minat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna ıöre hazırlıya
caklan kapalı zarflannı ihale günü 
aut 14 de kadar lıtanbul belediyeıi 
daim! encümenine vermeleri. 

.(5503/3292) 13344 

1 nşaat mü na kasası HükOmet ko'91iı in111tı 
lzmir Belecli,...mden ı Kan Vilayeti Kaiızman kazaaı 

Yapılmakta olan çocuk hastanesi. Malmüdürlüiünden ı 
nin harict ııvaaı dahili bölme duvar- Kağızman kaaabaıında yapılacak 
lan ve harict doğramalariyle çatııı 53.505 lira 83 kuruı ketif bedelli hü -
nın bir kıamının inıaıı bqmühen • kümet konafı inıaatı kapalı zarf u- K · 1 k 
diılikten 175 kuruı mukabilinde teda- ıuliyle ve on bin liruı bu yıl bakiye- ıra 1 : 
rik edilecek ketif proje ve şartname- si 940 malt yılında ödenmek prtiyle K. 1 . . 
ıi veçhile kapalı zarfla ekıiltmeye eksiltmeye çıkarılmııtır. lr: ıra ık - Yen.ışeh~r . Ada~al.e so • 
konulmuttur. Muhammen bedeli 34655 1 - Dosyasındaki evraklar ıun - !k ~0· 19

• ~alorıfer~ı bır ve_ıkı oda 
lira 35 kuruı ol 'hal . 

25 
tardır: ve muştemılatını havı modern yapıl • 

up ı esı · 8. 939 ~ış da" 1 K ·· 2 38 
cuma günü saat 17 dedir. 2490 aayılı A - Mukavele projesi ıre er. apıcıya muracaat. 8 

kanunun tarifatı dahilinde hazırlan • B - Eksiltme ıartnameıi, bayın • Bir bayana kiralık oda - Aile ya-
mıı teklif mektuplan ihale günü a- dırhk genel prtnamesi nında, Bakanlıklar karıısında maktu-
zami saat 16 ya kadar encümende ri • C - Fenni ıartnamesi ve yapı iş an 18 liraya Büyük bir oda (2 inci 
yasete verilir. Muvakkat teminatı leri umumi ve fenni ıartnamesi kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 
2599 lira 16 kuruı olup öğleden ıonra D - Metraj ve hülisai keıfiye Fevzi. 2839 

kapalı bulunmaıına binaen öğleden E - Silsilei fiyat K · ı k d ~ kka K"' ba 
evci it bankaaına verilir. F - Projeler . ıra ı. .u n - oıe 11 

ve. her 
2 - Dosya Karı Nafıa müdürlü - ışe elverışlı Çocuk Saray caddesınde 

13487 ğilnde ve Kağızman malmüdürlüğün - 31 No.lu dükkan bot olarak devren ki i n~aat mu•• nakQSQSI de görülebilir. ralıktır. Telefon: 1230 2841 
~ 3 - Muvakkat teminatı 3925 lira Kiralık müstakil oda - Heli ve ban 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırlılı: küçük ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
iki defa için SO Kuruş 
Üç defa içın 70 Kuruş 
Dorı defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için 10 kurut alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilin ıçın 
140 kuruı alınacaktır. Bir kolay -
hk olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
3~ h~rf itibar edilmiıtir. Bir kil -
çuk ılin 120 harften ibaret olma -
hdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kurut a
lınır. 

Kiiç.ıik ilanların 120 harfi eeçme
~eaı llzımdır. Bu miktarı eeçen 
ılinlar ayrıca pul tarifaine tibi • 
dir. 

7 - 8 - 1939 

re, pazarlık Ankara'da sanayi cad. 
82 No. Tel: 1953 Ankara' da emlakl.ı 
mübadele olunur. 2901 

Satı/ılı: - Mamak'ta maske yolu 
üzerinde çeşme başında 6 oda, banyo 
mutfak ve saireli bir ev aatılıktır. Ay 
nı evde Bay Behçet'e müracaat. 2902 

Satılık - 36 model uzun şase 1 
fort kamyonu acele satılıktır. 29C ; 
taksi Telefona müracaat. 2910 

Satılık - Cebecide manzara ve ko-ı 
forlu yeni, 3 ve 4 daireli apartmanlar 
bedellerinin yüzde kırkı taksitle. Tel: 
2181 Yeniıehir Atatürk bulvarı. 2912 

Satılık arsalar - İstikbalin en lie
refli mevkii olan Atatürk anıtı civa
rında çok ucuz fiyat parsellenmiş Tel: 
2181 Yenişehir Dirim ap. 2913 

Satılık apartman arsası ve ev -
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt caıl 
dede, köşe batında genit cepheli 83S 
metre arsa ve bahçeli ev. T~l: 2714, 
3059 2921 Kütahya Nafıa Müdürlüiünden: 3o kuruıtur. yo, su ttnamen ayrı. Yeni9ehir dör • 

4 - isteklilerin ihale gününden as- düncü dUrak Ataç S. No. 16 2846 
gari 8 gün evet Kars vilayetine yap - Satılık bağ - Aşağı ayrancıda Er-

Kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko
nulan it: tığı itler, bonservisleriyle müracaat . Kir~lık mobilyalı.oda - Bir bayi- Kiralık oda - Banyolu efyalı ve kinihariye karşısında 2400 M. Ana. 

1 - Yapılmakta olan jandarma o. 
kulunda (29071,48) lira ketif bedelli 
iki adet jandarma okul dersanesi pav

ederek veıika veren komisyondan a- çın Dıkmen cad. Yıı ıokak Yozgat eşyasu: Kooperatif arkası Ap. daire • fartalar Cad. Ömer Nail kolonya de • 
lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ti- Ap. 4. cü kata müracaat edilmeıi. sinde. Mü~caat aabah aktam Anafar- posuna müracaat. 2925 
caret odası veaikaaını ibraz etmeleri. 2873 talar Cad. No. lll Halil Naci müesae-l ·· sesi. Adnan Özün. 2893 Kelepir satılık arsa - Maltepede 

5 - halesi q, 8. 939 gününe muaa- Kiralık oda - Bayan için su, elek- 1193 adanın 22 parsel 588,5 metre mu-
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: dif perşembe günü saat l2 de Kağız- trik banyo dahil '20 lira Yenişehir A- Kiralık daire _ 4 oda büyük hoi rabbaı arsa acele aatılıktır. Merkez 

yonud ur. 

A - Eksiltme şartnamesi man malmüdiirlügünde müteşekkil ek tatürk Bl. Ercan ap. No. 2 2883 tam konfor 2. ci kat fiyat ve manzan Ap. 2 kat Tel: 3563 müracaat. 2936 
B - Mukavele proJ·esi siltme komisyonunda yapılacaktır. t .. . 

6 ı kı ·ı · 2 o 1 k Kiralık - Vekaletler kar•ısında sı gaye musaıt. Yenişehir Tuna cad Mu-hı'm bı'r fırsat - Junker marka 
C - Hususi fenni ....,rtname - ıte ı erın 49 sayı ı anu - s B k S N · r- 1 Meşrutiyet cadeai üzerinde Türe so- oz ır · 0 • 8 zemın·kata müracat pek az kullanılmıı u"r ocaklı ve fırın-
D - Keıif hülisası ve metra1· cetve na uygun olarak teklif mektup arını s r saat 11 e kadar komisyon riyasetine !cağında Şenyuva apartmanı çatı ka - 2895 h bir hava gazı ocağı yarı fiyatına 

ı.E p . vermit olmaları, postada gecikmeler tında iki oda bir holü muhtevi daire Kiralık oda - Güzel bir oda kiralık satılıktır. Tel: 3437 den 14 numara -
1 -kl';OJCb k f d . . kabul edilmez. 2884 tır. Etfaiye meydanı Belediye ban • ya müracaat. 2937 
ate ı er u evra ı na ıa aıresın- ( 570713471 ) 13438 k a k th 

den {150) kurut mukabilinde alabilir- Kiralık kaloriferli daire - Dört o- ası r ası san bey Ap. kat 2 No. 5 Satılık kagir hane - Akköprü civa-
ler. da bir hol muşambalı. tam konforlu, şe müracaat. 2896 rı Başlangıç kereste fabrikası arkası 

3 _ Eksiltme 21. 8. 939 pazarteıı Hükiimel konağı İR$1111 iyi nezaretli. Bakanlıklar karşısı Çan Kiralık _ 4 oda 1 hol ve teferruatı 13 - 15 No: Zincirli cami arkası Yıl -
günü aaat 15 de nafıa dairesinde mü- kaya caddesi üzerinde Ersin Ap. eski yangın yeri Necati bey mahalle- dız kıraathaneıinde Demir Erbil'e mü 

te•ekkı·1 komı'syon hu•urunda yapıla- Kara Vilayeti Sarıkamıı Malmü. 2889 k t s .. dürtüiünden : si o utucular sokak No. 3 Ragıp bey racaa. 2942 
caktır. Teklif mektuplarının isteni • -------------- t N 4 T ı f 
1 

'ki b" l'k bi 1 k apar man °· e e on 2640 2903 Satılık bina - Yeni•ehir Adakale 
en veaaı e ır ı te r saat eve o- Sarıkamıı kasabasında yapılacak s . . 

1
.
1
. .

1 
. 

1
.,_ saat 15 de Dursunbey revir amirlig·ine caddesinde bahçe ı'çı'nde gara1'lı mu mııyon reıs ı ıne ven meıı cuoım - A8972 l' 96 k k 'f bed 11' h- Aile nezdinde kıra/ık döcelı' oda - n-. . . , ıra uruı etı e ı u müracaatları ilin olunur. .. dır. Po~ta ıle. &önderıl~n mektupla .• kümet konağı inpatı kapalı zarf u.. (5718/3473) 13440 Tam konfor. Atatürk bulvarı Toygar tazam bir bina aatılıktır. Müracaat 

rın g~cıkmeaınden .ve zıyaından bır suliyle ve on bin liraaı bu yıl bakiye- apartman No. 5 2908 Telefon 1122 veya 2316 2943 

mesulıyet kabul edılmez. si 940 mali yılında ödenmek tartivle Elektrik tesisatı 
4 - İhaleye girebilmek için, ekıiltmeye çıkarılmıştır. · 
A - (2180.36) liralık teminat mek- 1 - Dosyasındaki evraklar §Un . 

tubu lardır: 

B - İhaleden sekiz gün evel müra- A - Mukavele projesi 
caatla Kütahya vilayet nafıa müdürlü- B - Eksiltme şartnamesi, bayın . 
ğünden bu işi yapmağa ehil oldukla . dırlık genel şartnamesi 
rına dair vesika. C - Fenni şartnamesi ve yapı it-

e - 939 senesi ticaret odası kayıt leri umumi ve fenni şartnamesi 
vesikaıı (5811/3541) 13512 D - Projeler. 

E - Metraj ve hülisai keşfiye 

Kazalar 

HOk8met konalı inıaah 

O - Sllallel fiyat 
2 - Dosya Kars Nafıa müdürlü _ 

günde ve Sarıkamıı malmüdürliliün -
de cörülebüir.,....;.::.;;;;.:~-~_....~~-"" 

3 - Muvakkat teminatı 3673 lira -
dır. 

4 - isteklilerin ihale gününden as-
Kan Vilayeti Ardahan Kazası gari 8 gün evci Kars vilayetine yap -

Malmildürlüiünden ı tığı itler, bonservisleriyle müracaat 
ederek vesika veren komisyondan a-

Ardahan kaaabaıında yapılacak lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ti-
49747 lira 80 kuruı keıif bedelli hü· caret odaaı veaikasını ibraz etmesi. 
kUmet konalı lnpatı kapalı zarf u- 5 - thaleal 16 8. 939 gününe müsa
ıuliyle ve on bin liruı bu yıl bakiye- dif çarşamba gUnü saat 16 da s k _ 
ıi 940 mali yılında iSdenmek prtiyle mıı malmüdUrlUğünde müteıek~i'ı :k 
eksiltmeye çıkarılmııtır. ailtme komisyonunda yap ı kt 

D d k
. kl ı aca ır. 

1 - oıyaıın a ı evra ar tun - 6 - isteklilerin 2490 sayılı kanu • 
lardır: . . na uygun olarak hazırlıyacakları tek-

A - Mukavele pro1esı lif mektuplarını saat 15 k d k . . ba te a ar o-
B - Ekııltme prtn:mıeıı ve yın miıyon riyasetine vermiı olmaları, 

dırlık genel ~rtnamesı . . postada vuku bulan gecikmeler ka -

Darende Belediye Reisliğinden: 

1 - Kasabada yapılacak idro elek
trik teaisatı ve santral binasiyle su 
b~ndi inıaatı kapalı zarf usuliyle ek
sıltmeye konulmuıtur. 

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

3 - İhale Darende belediyesinde 
14-8-939 pazartesi günü saat 14 de be
lediye encümeni tarafından yapılacak 
hr 

4 - lıtekliler ekliltmeye girebil · 
mek için ihale gününden sekiz gün e
vci ehliyet vesikası ibraz etmesi mec
buridir. 

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

6 - İstekliler bu ite ait proje ve 
prtnameyi her gün Darende beledi
ye dairesinde ve yalnız ıartnameyi 
Ankarada Samanpazarında Dişçi Bay 
Ahmet Ertem nezdinde görebilecek . 
terdir. (3474) 13441 

Satılık çam tomruğu 
C - Fennı prtnamesı ve >:apı ıt- bul edilmez. (57708/3472) 13439 

leri umumi ve fenni ıartnameaı Dursunbey Alaçam Devlet Or--

Kiralık - Yenişehir Vekaletler kar 
şısı konur sokak No. 5 de 3. CÜ kat 4: le arayan_ lor: 
odalı bir daire. Yenihal No: 4 Tel ~ 
2368 ze müracaat. 2915 

Daktilo i~leri - Evinde kendi ma -
Kiralık daireler - Bakanlıklar kar- kinesinde çahtmak üzere bir bayan 

şısında Karanfil ve Bilge aokatının türkçe daktilo itleri aramaktadır. U· 
kötesinde tam konforlu 4 ve 5 oda luıta A. rumuzuna mektupla mUra • 
ile bir holden ibaret daireler. Kapıcı- caat edilmeıi. 2813 
ya müracaat. 2920 

f!iralık ilci oda - Aile nezdinde 
ehven ve acele, Yeniıehir Tuna cad
deıi, Elmadai aokak No. 4 de 2922 

AirallK uaıu: - :ı.uauc;k'c; v•uu .. ıs 

l ş arıyor - Daktilograf bir bayan 
müsait ıartlar altında müessese ve ya 
zıhanelerde çahJID&k iıtiyor. 

İt vermek isteyenler Uluıta (H. 
C.) rumuauna mektupla müracaat ıt• 

sokak No. 14 ikiter oda, mutbak, ban- iş arıyor _ Almanca steno daktilo 
yo tam konfor. Ost kattakilere müra t • ile Franıızca ngilizce daktilo ve bir 
caat. 2934 az da Türkçe bilen bir ecnebt bayan it 
Kiralık daireler - Sıhiye Vekaleti ariyor. Ulus'ta A. L. rumuzuna mek • 

karıısında Arman sokak Ümit apart. tupla müracaat. 2894 
manında dört büyük oda ve bir salon 
ve tam müıtemilat 60 lira 2935 

Sat1hk : 

Satılı': hağ - trak sefarethanesi 
civarım • Hanef zade bay Tevfik ba

lı arıyor - Bilumum fen itleri, 
proje aletten anlıyan arazide çalııabi 
len betonarme tafsilat ve detaylarını 

çizen ve ıartnamelere göre it gören 
bir geneç vazife arıyor. Anafartalar 
Cad. belediye kartııı Kalecik puan 
Kimil Şamdancıya müracaat. H. K. 

2927. 

ğı altında 5375 metre 3000 lira muham iş arıyor - Ziraat mütehassısı Pet
men kıymetli bağ 14 ağustos 939 pa - te ziraat enstitüsünden mezundur it 
zartesi günil saat 17,5 da açık arttır - arıyor. Şerait ehvendir. Adres: A. H. 
ma ile Belediye müzayede aalonunda Mersin poata kutusu 176. 2938 
satılacaktır. 2835 

D - Projeler. Sahhk ~·m tomruğu man lıletmeai Revir Amirliğinden: 
E - Silsilei fiyat Satılık kaloriler - 350 metre rad • 

AntalJ'a Vilayeti Orman Çevirge G - Metraj ve hülasai keşfiye Duraunbey Alaçam Devlet Or· 1 Dursunbey devlet orman itlet. yatör 3 kazan ve teferruatiyle aatıhk- iş verenler : 
Müdürlilfünden 

1 
2 - Dosya Karı Nafıa müdürlü ı 

1 
• R . . .•. mesi istasyonu deposunda iıtifte tır. Telefon 2136 müracaat. 2837 

d 
.. 

1 
.. v •• d man t etmeaı evır Amırlıgınden: t "gno" d d'l' .. 548 .. 

Katran il•• sallıı 

ğünde ve Ardahan malmü ur ugun t mevcu ,, a et mua ı ı met-
1 - Antalyanın Kat kuuına bağ- görülebilir. 1 - Dursunbey devlet orman işlet- re mikap "345" desimetre mikin çam Acele satılık çiftlik - Malık~y is· Aranıyor - Haftada 4 - 5 saat al -

lı Karatepe devlet ormanlarından bir 3 - Muvakkat teminatı 3722 lira . meıi iıtuyon daposunda iıtifte mev- tomruğu açık artırma ile satılığa çı - tasyonuna 3 saat meıafede daglı, o- manca dersi verecek bir alman bay ve 
sene 'müddetle ve kapalı zarf usuliy. dır. cut (1117) adet muadili (643) metre- karılmıştır. . valı, ormanlı ve ıulu ıenevi iki bin ya bayan aranıyor. Yeniıehir Kbım 
le 9l7 metre miklp gayri mamul 'kat- 4 - isteklilerin ihale gününden as- mikap (665) desimetre mikan çam 2 - Tomruklann ayrıca bat keıme davarı idare eder kabili zer batapo Özalp Cad. Yiğit Koıun ıokak 19-1 
ran atacı yirmi &iln müddetle arttır • gari 8 gün evet Kars vilayetine yap . tomruğu açık arttırma ile satılığa çı- payları mevcut ve kabukları aoyul - 20 bin dönüm vüsatinde Boyalı çiftli- Ap. mektupla müracaat. 2911 
mıya çıkarılmııtır. tıgwı itler ve bonıervialerile müracaat karılmııtır. muı olup hacim kabukıuz orta kutur, ği ucuz fiyatla acele aatılıktır. Talip-

1 · ç krıkr 1 k d Al Aranıyor - Kitap ve kırtuiyeden 
2 - Arttırma 11. 8. 939 tarihine ederek vesika veren komisyondan a- 2 - Tomrukların ayrıca bat kesme üzerinden heaaplanmııtır. erın ı yl ar yo uıun a tın 

U 
L-'·'-~' Yuıuf Gül" k'"k' .. 1 anlar bir tezgahtar aranıyor. Saman -

raatlıyan cuma gün aaat 12 de Antal lacağı ehliyet vesika11 ile 939 yılı ti- payları mevcut ve kabukları soyut • 3 - Tomruklara ait aatıı prtname- uıur.aou 0 
e muracaat arı 

ya orman idaresinde yapılacaktır. caret odaıı vesikasını ibraz etmeleri. muı olup hacım kabuksuz orta ku • ıi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 2860 puarında (Akay) kitapevine müraca-at Tel: 3585 2ssa 
3 - Katranın beher pyri mam(U ı; - İhaleıi 18. 8. 939 tarihine müaa tur üzerinden heaaplanmııtır. çevirge müdürlüklerinde ve Dunun- Satılık zarif kadın §apkaları _ Sı-

metr-. mikabı 780 kurli\tur. dif cuma &ünü saat 16 da Ardahan 3 - Tomruklara ait satıı prtname- bey revir amirlifinde görülebilir. biye vekaleti yanında lamet Koyun • Aranıyor • Kırtaatye mağazalarında 
4 _ Muvakkat teminat 536 lira 45 malmtldllrlUğünde müteşekkil ek · si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman Tomrukların beher metre mikibının cu Ap. No. 3 daire 2 ye müracaat. çahşmıt genç bir tez&Ahtar ve bir de 

kuruıtur. ıiltme komisyonunda yapılacaktır. çevirge müdürlüklerinde ve Durıun - muhammen bedeli (13) lira (10) ku - 2872 kasadar aranıyor. 

5 
_ Teklif D'f'ktupları ıı. s. 

939 
gU 6 - !ıteklilerin 2490 sayılı kanu - bey revir amirliğinde görülebilir. ruıtur. . . M. Nedim lrengün ticarethanesi-

ü ' • 
11 

lradar behemhal Antalya na uysun olarak huırlıyacakları tek- Tomrukların beher metre miklbı - 4 - lıtekhlerın % 7,5 muvakkat pey Satılık arsa ev apartman - Yenite ne müracaat. Yeni hal No. 1 • 59 
n ıu. u:ü İujilnde mliteşekkil ko- llf mektuplarını saat 15 ıe kadar ko- nın muhammen bedeli (13) lira (10) akçeleriyle 15.8.939 salı günü aaat 15 hir Cebeci ve Ankra'nın her tarafın- Tel: 2246 2898 
o~man m . 

1 
rw• erı'lmelı'dı'r miıyon riyaaetine vermit olmaları, kuruttur. de Dursunbey revir amirliiine müra- da. Tel; 2181 Yenitehir Dirim Ap. Muhasip aranıyor - Ankara'da Sı

nai bir müesaiıenin 70 lira ücretle tec 
rübeli bir muhasibe ihtiyacı vardır. 
Kendi el yaz111 ile kıaa tercUmeihali -
ni İstanbul posta kutusu 179 numara· 

mııyon rets ıgıne v · t da ku t . . · A 1 2876 k 
1 

• posa w bulan gecikmeler kabul 4 - ıtekhlerın % 7,5 muvakkat caatları ılan o unur. 
6 - lartname •ie Amuk avedenameyı edilmez. (5705/3470) 13437 pey akçeleriyel 11. 8. 939 cuma gilnü (5812/3542) 

cörmek isteyenler n n ara a orman ~ 

13513 

umum müdürlüğüne ve Antalya or • 
man çevirge mildürlüğilne müracaat-
ları. (5606/3406) 13375 

Mezbaha inıaatl 
Samsun Belediye Riyaaetinden: 

Kapalı zarf usuliyle ihale edileceği 
ll&n olunan (60467) lira 99 kur"! be· 
deli ketifli mezbaha inıaatına talip 
auhur etmediflnden 2490 aayılı ar -
arma, eksiltme ve ihale kanununun 
40 ınıcı maddesi hükmüne tevfikan 
bir ay zarfında pazarlıkla yaptırıla -
bir ay sarfında puarlıkla yaptırıl • 
masına karar verilmiıtir. 

Taliplerin bu müddet aarfında pa· 
sarteai " pcrıembe &Unleri uat 15 
ele belediye daimi encümenin• müra-
... tlan il&n olanur. 

(5704) 

3 çeşit yiyecek ahnacak 
Kütahya 8 aa11b J. Okulu Komutanbfmdan ı 

Tutarı 

Lira Kr. 

24975 • 

Alınacak erzakın 
Miktarı 

Azı Çoğu 

250000 270000 

Erzakın beher kilo
ıu için tahmin 
edilen bedel 

Kr. Sa. 

9 25 

% 7,5 muvakkat 
teminat 
miktarı 

Lira Kr. 

1873 12 

ihalenin 
gün. Saat 

22.8.39 Salı 11 

Erzakın 
cinıi 

Ekmek yerli 
ıekıtra 

13200 50000 60000 22 990 22.8.39 Sah 14 Sıfır eti 
8400 6000 8000 105 630 22.8.39 perşembe 16 Sade yağı 

1 - Okul eratının 1 Eylül 939 tarihinden 31 Afuıtos 940 nihayetine kadar bir yıllık ekmek, ııfır eti ve aadc 
yaiı ihtiyacı kapalı zarf uıuliyle 22-8-939 sah gü.rıü yukarda ve hizalarında yazılı aaatlerde ihaleai yapıl
mak ibere eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - lıteklilerin teklif mektuplarını ve erzakların hizalarında yazılı miktarda teminat akçe veya mektupla -
riylı 939 yılına ait ticaret odası vesi kaıı ve (2490) sayılı kanunda yazılı sair veaaikle birlikte ıtiaterilen saat
lerden birer aut evet okulumuzd;a müteıekkil komisyona vermelerini • 

.a - 8ıW ve umumi prtnamesi Okul K. lığında ,.. 1 •bilir. 

Sıtılık lıelepit - Keçiörende mer· 
kez yerde 6 odalı klrgir ev. Su elek • 
trik ve 15 dönüm bahçesiyle. Tel: 
2181 Y. tehir Dirim Ap. 2877 

Acele satılık - Çok az kullanılmıt 
gardrop tuvalet, iki kitilik nikelaj kar 
yola, büfe ve portmanto. Yenitehir 

· Adakale No. 11. 2885 

ya bildirmeleri. 2940 

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

A.Cf!lfl satılık apartman - Ayda 240 
lira icar getiren Cebeci haıtaneai itti-
aalinde 5 daire 1838 M2. araaıiyle Aranıyor : 
Sanayi caddeai No. 82 Tel: 1953 e mU 
racaat. / 28n9 M bil ,, o ya aranıyor - 3 parçalı ceviz 
Fırsat satılık plljlı çamlı araa _ bir gardrop ve bir tuvalet veya yalnız 

Ankarada bir emlikla mübadele edile- bir ayna alınacaktır. Yeni9ehir Dil -
bilir. Caddeboıtan 1293 M2. Müraca- zenli sokak No. 11 bay Çaçkeı'e müra 
at Ankara Sanayi caddesi No. 82 Tel: caat. 2847 
1953 2900 Aranıyor - 12 - 15 yat arasında bir 

çocuk arıyorum. 10 ağustostan tonra 
S.tılılc ev - İstanbul Bomonti c: Atatürk bulvarı And apartmanı al

Stlihtor •: No. '7. 8 oda konforlu a· tında Sarpt ticaret evine mnrac:aat-
partman: olur a&mek isin lçiadeldle lan,, 2946 



7. 8. 1939 

Vakıflar u. Md. 
--:.t:- · ·,,.·,.· . ·"""':' :~· .. ·. ~.)~ 

·:> Mal~ye "Veköle~_~/· .. ~ 

Kumaş ahnacak 

ULUS 

akşamına kadar. Ankara, İstanbul daksız olup ayrıca başkesme payları 
İzmir, Konya, Seyha.n, Sivas, Kasta mevcut ve kabukları soyulmuştur. ' 
monu, Trabzon, Erzurum, Diyarbcl - Hacim orta kutur. üzerinden hesap. 
kır ve Edirne vilayet P. T. T. mü- lanmıştır. 

düdüklerine müracaat eylemeleri ve 3 - Tomruklara ait satış şartname
bunların 788 sayılı memurin kanunu- si Ankara, orman umum müdürlüğün 
nun 4 üncü maddesindeki şartları ha- de Ankara, İstanbul orman çevirge 

Bir memur aranıyor 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den : 
Mütenevvi eski harflerle yazılı 

\rakfiyeleri doğru okuyup göserile -
Cck esas dairesinde icmallerini yap
l'rıağa ve eski hukuki istılah ve tabir
~eri anlamağa muktedir bir memura 
thti yaç vardır. 

Maliye Vekaletinden : iz olmakla beraber devlet memuriye · müdürlüğünde ve Karabükte devlet 
Vek~let müstahdeminine yaptırıl- tine ilk defa gireceylerin 30 yaşını orman işletmesi revir amirliğinde gö-

mak üzere yerlimalı (434) metre elbise geçmiş bulunmamaları. rülebilir. 
lik kumaş ile (128 metre: (10)_ santim 3 - Mürakipliğe alınacakların en 4 - Tomrukların muhammen bede-
paltoluk kumaş açık eksıltme ıle alı- az lise mezunu olmaları lazımdır. Hu- U (13) liradır. 
nacaktır. kuk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve ti 5 - İstekliJerin % 7,5 muvakkat 

1 - Elbiselik kumaşın muhammen caret mektebi mezunlariyle muadili pey akçesiyle 16. 8. 939 günü saat 11 
bedeli beher metresi (4) lira (50) ku- olan ecnebi mekteplerinden mezun O· de Karabükteki revir merkezine mu • Deneme yapılarak ücret veya yev

tniye ile istihdam edilecek olan bu 
?tıemurun Devlet hizmetinde çalışma
ğa mani bir hali olmaması şarttır. 

ruştur. Paltoluk kumaşın beher met- Ianlar ve bunlardan da ecnebi lisanı racaatları. 
resi ise (3) lira (70) kuruştur. bilenler tercihan alınırlar. (5786/ 3540) 13511 

2 - Her ikisine ait muvakkat te- 4 M "' b k d •lA t p . ( ) k - usa a a a ı geçen vı aye . 
minat akçesi (182) lıra 3 uruştur. T T ""d "" l "' kl · d 21 y t 939 Taliplerin o yoldaki vesikalarını ve 

hüviyet verakasını müstashiben 17 
t ~ustos 939 perşembe günü akşamına 
kadar Vakıflar umum müdürlüğünde 
Vakıf kayıtlar idaresine müracaat ey-

.. . . mu ur u erın e agus os 
3 - Şartname ve kumaş numunele- . .. .. d"" 1 · .. d .. 

1 
.. - .. d .... 

1 
b" pazartesı gunu saat on ortte yapı a-

rı levazım mu ur ugun e goru e 1 • kt ca ır. 
,_ .. (. ·.::; ~.'Enstitüler 
. . .... . . \ ' 

lir. 1 
4 th ı · 18 8. 939 cuma günü saat 5 - Müsabakada muvaffak o anlar-

ı... -

lemeleri. (3519) 13489 
a esı . d r "'k k 

15 te levazım müdürlüğünde toplana- an ıse mezunlarına 20 ve. yu se Elbise yaptırılacak 
k k · lt k misyonunda yapılacak mektep mezunlarına da tahsil derece-

ca e sı me O } • l h' d""l 
tlr. (3521) 

13491 erme ve 3656 sayı ı tev ıt ve tea u 
Kömür alınacak 

Vakıflar 

den : 
Umum Müdürlüğün-

l - Ankarada ikinci vakıf aparman 
İçin 7100 - 7300 kaloride kapalı zarf 
Usuliyle 450 ton kok kömürü alınacak 
tır. 2No. il Fincan alınacak 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
kanunu hükümlerine göre asli maaş ve 
rilir. Rektörlüğünden : 

6 - Başka dairelerden naklen ge • 
lecek olanlar müsabakaya tabi olmak
la beraber kendilerine umumi hüküm· 
ler dairesinde maaş verilir. 

7 - Müsabaka imtihanında muvaf
fak olup da mürakipliğe tayin edile -

1 - Kumaşları enstitüden veril -
mek üzere yaptırılacak olan 126 ta -
kım hademe elbisesinin malzeme ve 
işçiliği açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli beher tonu 
2·~ liradan 12600 liradır. Muvakkat te
tninat 945 lira olup nakit veya banka 
tnektubu olacaktır. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün- cekler teşrini evel 939 bidayetinden i-

2 - Muhammen bedel (819) ve mu
vakkat teminat (61,50) liradır. 

den : tibaren Ankarada 15 gün kurs görecek 3 - 8. 8. 939 salı günü saat 10 da 
rektörlük binasında müteşekkil komis 
yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname vakıflar levazım me
tnurluğundan parasız olarak alınacak 
tır. 

ı 4 - İhale 17. 8. 939 tarihine müsa -
dif perşembe günü saat 15 de ikinci 
Vakıf apartmanında inşaat müdürlü -
tünde müteşekkil komisyonda yapı · 
lacaktır. 

5 - Taliplerin tayin edilen günde 
gaat 14 de kadar teklif mektuplarını 
4 üncü fıkradaki komisyona vermele
ri lazımdır. 

(3520) 13490 

İnşaat münakasası 
Ankara İnhisarlar Ba§müdürlü

iqnden : 

1) Telefon hatları ihtiyacı için 
(100.000) adet 2 No.lu fincan kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (22.000) mu -
vakkat teminat (1650) lira olup eksilt 
mesi. 21 ağustos 939 pazartesi günü 
saat 16 da Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satınalma ko · 
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 15 e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın· 
da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük -
lerinden parasız verilecektir. 

(2653) 12691 

Posta ve telgraf binuı 

yaptmlacak .· 
1 - Küçük Yozgat civarında Kılıç· Ankara P. T. T. Müdürlüğün· 

lar köyünde inşası mukarrer dinamit den : 
d~posu ve müştemilatına ait işler ka-
Pa\ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1 - Ankara'da Çankaya'da yaptırı-

2 - Eksiltme ve ihale 21. 8. 939 pa- lacak posta ve telgraf binası inşaatı 
desinde -kai~ inbis;;la~ idar~si-=-... füna • meye·\tôöufriiüŞli.ır.·rl' ..... ı:.,.ı- .,, ... ] .. 

sında ve basmüdür odasında toplana· 2 - Keşif bedeli 24873 lira 30 ku -
cak komisy~nda yapılacaktır. ruş olup muvakkat teminat 1865 lira 

3 - Muhammen bedeli (30129) li - 50 kuruştu:· . . 
ra 46 kuruş, muvakkat teminatı (2259) 3 -. E~sı~.tme 7. 8. 939 tarıhınde pa-
!ira 70 kuruştur. zartesı gunu saat 15 de Ankara P. T. 

4 _ İsteklilerin diplomalı yüksek T. müdürlüğü odasında müteşekkil 
nı.ühendisı veya yüksek mimar olma· komisyonca yapılacaktır. .. . .. w •• 

lan, olmadıkları takdirde aynı evsafı 4 -. Proje.~~~ P. ~· T. mudtirlugu 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kalemınde gorulebilır. Ve şartr:3?'1e • 
kadar daimi olarak iş başında bulun • lcr isteyenlere 62 kuruş mukabıhnde 
duracaklarını noterlikten musaddak verilir. 
bir teahhüt kağıdı ile ilk evel temin İstekli1erin 2490 No. lu artırma _ek
etmeleri ve en az on beş bin liralık siltme ve ihale kanunda ~a~~lı vesıka
inşaat işlerini muvaffakiyetle yapmış lardan başka eksiltme gunun~en. en 
olduklarına dair vesika ibraz etmele- az sekiz gün evel müracaat edı~ış ol
ri lazımdır. mak şartiyle bu iş için Münakalat Ve-

5 _ Yukarıda yazılı vesaik asılları kaletinden alınmış ehliyet ves~kası 
ile birer suretlerini ihale gününden ibraz etmeleri lazımdır. 
sekiz gün evetine kadar baş müdürlü- 6 - Teklif mektupları eksiltme sa
ğümüze ve yahut tstanbul'da inhisar- atinden bir saat eveline kadar Anka • 
lar umum müdürlük inşaat şubesine ra P. T. T. müdürlüğünde eksiltme 
bizzat veya bilvasıta tevdi etmek su - komisyon reisliğine makbuz mukabi
retiyle ayrıca fenni bir ehliyet vesika· linde verilir. Postada vukubulacak ge 
sı almaları icap eder. cikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni (3212) 
ve idari şartnameleri İstanbul'da in -

• hisarlar umum müdürlüğü levazım 

13231 

Müsabaka imtihanı 
müdürlüğünde ve Ankarada inhisar - P. T. T. Umumi Müdürlüğün-
lar baıt müdürlüğü barut şubesinde den : 
bulunmaktadır. 

7 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanu _ 1 - İdaremiz münhallerine alınma· 
nun tarifatı dairesinde tanzim edecek sı kararlaştırılan ve maaşları 30 dan 55 
leri kapalı teklif mektuplarını temi- liraya k~da_r olan mürakipler için mü
nat mektup veya makbuzu ile refe - sabaka ımtıh~nı ?'apıl~c~ktır. .. 
rans ve diğer vesikalarını en geç bel- 2 - İsteklılerın (huvıyet cuzdanı, 
li gün ve saatten bir saat eveline ka - mektep şahadetnamesi, sıhat raporu, 
dar komisyon başkanlığına makbuz aşı k~~ıdı, za~:ta. ve adliy~den m~sad
mukabilinde vermeleri postada olan dak ıyı hal kagıaı, askelık vesıkası, 

ler ve bunun neticesinde yapılacak im 
tihanda kazananlar müralı:ip sıfatiyle 
vilayetlere gönderilecek alakadarlara 
tedriste buluncaklardır. 

8 - Kursta muvaffak olamıyan]ar· 
dan hariçten gelenler memuriyete ka
bul ediJmiyecekler ve naklen gelen • 
ler ise idarenin tensip edeceği diğer 

vazifelere tayin edileceklerdir. 
(3364) 13332 

... 
· . . Pevlet Orman İş. - . -· 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Kara

bük Revir Amirliğinden : 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(3232) 13232 

Tıbbi ecza olanacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 

1 Kurumumuz eczanesi ile Enstitü 
laboratuvarlarının bir senelik ihtiya -
cı olan şartnamede yazılı (125) ka • 
lem eczyı tıbbiye ve baytariye ve kim· 
yevi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2451) ve mu 
vakkat teminat 183,82 liradır. 

3 - 8. 8. 939 tarihine rastlıyan salı 
günü saat 11 de Rektörlük binasında-

! - Büyükdüz bölgesi katiyatından ki komisyon tarafından ihalesi yapı -
Karabilkte istasyonda istifade mev • lacaktır. 
cut (809) adet muadili (623) metre 4 - Daha fazla izahat ve parasız 
mikap ( 449) desimetre mikap köknar şartname almak isteyenlerin Enstitü 
tomruğu açık artırma ile satılacaktır. daire müdürlüğüne müracaatları. 

2 - Tomruklar evsafı yüksek bu • (3233) 13233 

ıaı ramirarr ·~ -

İstanbul Belediyesinden : 

İlk teminat 
1726,29 

1465,12 

Keşif bedeli 
23017,19 

19534,89 

Kartal • Yakacık yolunun asfalt ta
miratı 

Erenköy - İçerenköy • Bostancı -
Kazasker cami yolu esaslı tamiratı 

Keşif bedea ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

kapalı zarf e:'{siltmesine konulmuştur. İhale 24. 8. 939 perşembe günü saat 
15 de İstanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

Kartal - Yakacık yoluna ait şartnameler 115 kuruş mukabilinde nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. Diğeri zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de bedelsiz olarak görülebilir. Taliplerin ihaleden sekiz gün evel müra
caatla İstanbul nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet 939 yılına 
ait ticaret odası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
İstanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. (3816/ 3544) 13572 

246 tıbbiye ilônı Kalem " eczayı 

Ankara Nümune Hastanesi Bath ekimliğinden : 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Fiyatı 

Lira K. 
teminatı 

Lira K. 
İhale tarihi 

-----
Şartnamesinde ki listesinde 
yazılı 246. kalem muhtelif 
Eczayı Tıbbiye. l43UO 00 ıu/Z 50 18-8-939 saat 15. kapalı 

zarf usuliyle 

gcçikmelerı kabul edil~ez. dört fotograf ve bir dilekçe ile (ha -
(3452) 13507 len memur olanların zati sicil cüzdan

lariyle dilekçelerini) ~ağustos 9391 

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı için 246. ka
lem. muh_telif Eczayı Tıbbiye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Talı.plerın 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırlıyacakları mühürlü 
tekhf mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Nürnune Hasta· 
nesinde müteşekkil komisyona vermeleri lazımdır. 

2 - Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesinde ve Istanbul'da Sıh-
hat ve İçtimai muavenet Müdürlüğünde görülebilir. (3321) 13471 

'_ D. Hava Yolları 

Mobilya yaptır•lacak 
Devlet Hava Yollara Umum Mü

dürlüğünden : 
1 -İdaremiz için kapalı zarf usu -

liyle mobilya yaptırılacaktır. 
2 - - Muhammen bedeli 6500 lira o-

l hıp muvakkat teminat 375 liradır. 
3 - İha1e 17. 8. 939 perşembe günü 

ısaat 11 de tayyare meydanındaki u-
mum müdürlük binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hususi şartnamelerle 
ı:>roje ve resimler beş lira mukabilin
de umum müdürlükten alınabilir. 

5 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat eveline kadar komis 
}'ona verilmesi lazımdır. 

(3403) 13374 

Röntken malzemesi alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Başhekimliğinden : 

Cins ve miktarı 

1 - 180. Kv tik tevettüre dayanan, 
şuadan ve elektrik çarpmasından mah 
fuz derin tedavi statifi. Ampul malı • 
fazası porselenden, 6. metre kablo. 
Yağ soğutma tertibatı ve elektrikli 
süzgeç sigortası tertibatı olacaktır.) 

2 - Cift cam cidarlı derin tedavi 
ampulu: 200. Kv. tik bir tane ) 

3 - Tedavi Tübüsleri komple. ) 

Muhammen bedeli 

3500 lira 

Muvakkat teminatı 

262 lira, 50 kuruş 

İhale tarihi 

23. 8. 939 çarşamba 
saat 14.00 

4 - Tedavi filitreleri komple. ) 
1 - Hastaneye lüzumu olan, yukarıda müfredatı yazılı dört kalem röntgen malzemesi açık eksiltmeye ko -

nulmuştur .. 
2 - Talipler ihale günü muvakkatteminatlariyle birlikte, hastanede müteşekkil komisyona müracaat etme -

leri. 
3 - Şartnameler her ı;ün Ankara Nümune hastanesinde görülebilir (3601) 13580 
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Yalova Kaphcaları 
Sıhat ve İştimai Muavenet Vekaleti Yalova Kaphcalan 

iıletme müdürlüğünden : 
işletme ve inkişafı işleri 3653 numaralı ka:nunla Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletine devredilen Yalova Kaplı
calarının 29-7-939 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan 
tenzilatlı tarifeler. 

(OTEL TERMAL) 

Bir kişilik odalar 275 kuruştan 385 kuruşa kadar. 
lki kişilik odalar 340 kuruştan 495 kuruşa kadar. 
Bir kişilik hususi daireler 425, 475 kuruştur. 
İki kişilik hususi daireler 600, 770 ve 950 ~uruştur. 

(BUYUK OTEL) 

Bir kişilik odalar 165 kuruştan 275 kuruşa kadar. 
lki kişilik odalar 250 kuruştan 330 kuruşa kadar. 
İki kişilik hususi odalar 495, 550 ve 660 kuruştur. 
Pavyonlarla küçük otel ve çınar otelinde bir kişi için 55 

kuruşta·n 220 kuruşa kadar. 
İki kişi için 90 kuruştan 330 kuruşa kadar odalar vardır. 
1 - Bu fiatlar oda fiatı olup Otel Termal ile Büyük O

telde pansiyon mecburidir. Bunların Hatları şöyledir. 
Termal otelde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir ki

şi için 275 kuruştur. 
Büyük otelde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir kişi 

için 200 kuruştur. 
2 - Bu fiatlar otel hesabiyle birlikte tesviye olunur. 
3 - Hariçten gelenler veya diğer otellerde oturanlar bu 

lokantalarda yemek istedikleri takdirde beher yemek için 
Termal otelde 125, Büyük Otelde 85 kuruş tediye ederler. 

4 - 15 günlük kür için kalacaklara Otel, banyo, ve alel
umum tedavi ücretlerinden o/0 25, 15 günden fazla kala
caklara 15 günlük için % 25, 15 günden faz lası için o/o 30 
tenzilat yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler müstesna olmak üzere 
otel, banyo ve yemek ve tedavi ücretleri için ayrıca o/o 10 
alınmaz. (3411) 13391 

Harta ve Proje işleri 
işletmeleri kurumundan: 

Manavgatm Ulan, Nifrit ve Sorkun ovalarının sulan
ması için harita alınması ve proje tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli T. L. 6300.- (Altı bin üç yüz) lira
dır. 

Eksiltme 28 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Ziraat İ§letmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat T. L. 473.- (dört yüz yetmiş üç) li
radır. 

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu in
şaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su İşleri Mütehassıslığın-
dan alınabilir. (3351) 13317 

ECNEBİ MEMLEKETLERE 
TALEBE GÖNDERİLİYOR 

Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden : 
I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsilde bu 

lunmak lizP.re ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe seçilecektir. 
II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: 
a) Türk olmak, 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhatı 

tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış bu· 

lunmak, 
d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır : 

a) Nazari hesap 
b) Cebir, 
c) Hendese, 
d) Müsellesat 
e) Fizik 
f) Kimya 
g) Jeoloji 
i) Ecnebı' bir dil. 
IV. - Açılacak müsabakada ussu mizanı kazanmış olmakla beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, kazananların ilk 
12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsabakada
ki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve alakadarlar ken
dilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsabakaY.a iştirak etmiş olmak· 
la peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir mis
li kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefi
yetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve mühlet 
şunlardır: 

a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939, 

b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. 
c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. 
VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek

tep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların tasdikli birer 
suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar 
Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi 
muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evel Bay Hasan 
apartmanındaki Enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. 13582 
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Leva%ım Amirliği 
tiyacı olan 830.000 kilo kuru ot K. mirliği İstanbul, Ankara Lv. amirlik- fazlası da dahil olduğu halde ilk te- tır. Kapalı zarfla ihalesi 21. 8. 939 pa- günleri yapılarak talip zuhur ettne ' 
zarfla eksiltme konmuştur. teri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli - minatı 2100 liradır. zartesi günü saat 10 dadır. Hepsinin diğinden 43 üncü madde mucibince 

2 - Tahmin bedeli 29.880 lira olup ler şartnameyi Ko. !arda okuyabilir - 5 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi tutarı 38.765 liradır. 29. 7 .939 gününden itibaren bir ay i· 
muvakkat teminatı 2801 lira 25 ku - ler günü saat 11 de Konya levazım amir- İlk teminat 2307 lira 38 kuruştur. çind~ pazarlıkla alınmasına karar ve· 
ruştur. 4 - Eksiltmeye girecekİerin ek • liği satın alma komisyonunda yapıla- Şartnamesi komisyonda görülebi - rilmiştir. 

Sığır eti ahnacak 3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem - siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, caktır. lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 2 - Un üç taksitte alınacak ve as: 
be günü saat 11 de Konyada Lv. amir- 3 üncü maddelerinde istenilen belge· 6 - İstekliler 21. 8. 939 pazartesi veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu - kert evsafı haiz olacak asgari 100 J<ı· 

·Ankara Levazım Amirliği Satm liği Sa. Al. Ko. nında yapılacaktır. !eriyle birlikte ihale gün ve saaatin- günü saat 10 kadar teklif mektupla - nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı lo un 143/ 5 kilo ekmek verecektir. 
Alma Komisyonundan : . 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek - den en geç bir saat eveline kadar te- rını Konya da levazım amirliği satın vesikalariyle beraber ihale günü ve 3 - İlk teminatı 712 lira 50 kurUi 

1 - Bitlis garnizonunun ihtiyacı sıltme günü 2490 sayılı kanunun 2, minat ve teklif mektuplarını Konya alma komisyonuna verecek veya gön- ihale saatinden bir saat eveline kadar olup kati teminatı 1425 liradır. 
için 100,000 kilo sığıreti K. zarfla ek- 3 üncü maddelerinde istenilen belge- Lv. amirliği satın alma komisyonuna dereceklerdir. Bu saatten sonra veri- teklif mektuplarını Manisa tümen sa- (3611) 13585 
siltmeye konmuştur. leriyle birlikte ihale gün ve saaatin- verJileleri. len veya gönderilen mektuplar alın - tın alma komisyonuna vermeleri. 

2 - Tahmin bedeli - kilosu 18 ku- den en geç bir saat eveline kadar te- Aynı saatte ihaleleri yapılacak o- mıyacaktır. (3493) 13465 
ruş olup muvakkat teminatı 1350 lira- minat ve teklif mektuplarını komis - lan bu 100.000 kilo keçi veya sığır e- 7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak ..., 
dır. y_ona vermeleri. Bu saatten sonra ve- ti.nin. hangi~inin terc_ihan alınacağını olan bu 140.000 kilo sığıreti ve keçi Sade yagı alınacak 

3 - Eksiltmesi 10. 8. 1939 perşem - rılen veyahut gönderilen mektuplar cıhatı askerıye tekdır edecek ve o etinin hangisinin tercihan alınacağı-
be günü saat 15 dedir. alınmıyacaktır. Saat ayarı kolordu cins et mukaveleye bağlanacaktır. nı ciheti askeriye takdir edecek ve o Ankara Levazım Amirliği Satın 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt daire saatiyle yapılacaktır. (3482) 13448 cins yiyecek maddesi mukaveleye bağ 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 5 - 2490 sayılı kanunun hükümle- !anacaktır. (3491) 13463 

Alma Komisyonundan : Maden mühendisi ahnacak 
cü maddelerinde istenilen belge]eriy- rine ve bilhassa 32. inci maddesine Koyun eti 0 h nacak 
le birlikte ihale gün ve saatinden en uygun olmıyan mektupların sahiple -
geç bir saat eveline kadar teminat ve ri eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek -
teklif mektuplarını komisyona verme- terdir. (3439) 13430 
leri. Şartnamesini görmek isteyenler 
her gün komisyona iş saatinde müra

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

caat edilebilir. 
(3268) 13235 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul birlikleri ihtiyacı için 

1,205.820 kilo kuru ot K. zarfla eksilt 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 37380 lira 42 
kuruş olup muvakkat teminatı 2803 
lira 53 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 9. 8. 1939 . :rşamba 
günü saat 5 dedir. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Tophanede İstan
bul Lv. A. Sa. alma komisyonuna ver· 
meleri. (3270) 13237 

Buğday nakliyatı 

Et oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 100.000 kilo sığır ve keçi eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye k~nul
muştur. 

2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler okuya· 
bilirler. 

3 - İşbu 100.000 kilo sığır etinin 
muhammen tutarı 20.000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi
beş miktarı fazlası da dahil olduğu 
halde ilk teminat 1875 liradır. 

5 - Eksiltme 17-8-939 perşembe 
günü saat 15 te Konya levazım amir· 
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - İstekliler 17-8-939 perşembe 
günü saat 14 te teklif mektuplarını 
Konya levazım amirliği satın alma 
komisyonuna verecek veya göndere
ceklerdir. Bu saatten sonra verilen 

1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 48 ton koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15.840 lira olup 
muvakkat teminatı 1485 liradır. 

3 - Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü
nü saat 10 dalır. Şartnamesi Konyada 
Lv. A. ve İstanbul, Ankara Lv. A. lik
leri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekliler 
şartnameyi Ko. okuyabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· 
cü maddelerinde istenilen belyeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Konyada Lv. A. 
Sa. Al. Ko. başkanlığına verecek. Saat 
ayarı kolordu daire saatiyle yapıla • 
caktır. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine uy
gun olmıyan mektupların sahipleri 
eksiltmeye iştirak ettirilmiyecekler -
dir. (344 7) 13452 

Pavyon yaptırı lacak 

veya gönderilen mektuplar alınmaz. Ankara Levazım Amirliği Satın 
7 - Aynı saatte ihaleleri yapıla. Alma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın cak olan bu yüz bin kilo sığır veya 1 - İzmir müstahkem mevki ko -
Alma Komisyonundan : keçi etinin hangisinin tercihan alına- mutanlığınca gösterilecek yerde 47246 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü- cağını ciheti askeriye takdir edecek lira 24 kuruş bedelli bir adet pavyon 
esseseleri ihtiyacı için 5100 ton buğ - ve o cins et mukaveleye bağlanacak - inşası kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
day nakli K. zarfla eksiltmeye kon • tır. (3478) 13444 ye konmuştur. 
muştur. 2 - İhalesi 18. 8. 939 cuma günü 

2 - Tahmin bedeli 4080 lira olup Et ah nacak saat 16 da kışlada İzmir levazım a-
muvakkat teminatı 306 liradır. mirliği satın alma komisyonunda ya-

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • Ank L A . 1 .. S pılacaktır. ara evazım mır ığı atm 
si günü saat 15 tedir. 3 _ Temı'natı muvakkata akçesi Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt Ak h ' d k' k 3543 lira 47 kuruştur. 
m .. e günü 249.o say.ılı ka.nunurl 2, 3 u.n· 1 - şe ır e 1 ıtaatın ihtiyacı 4 - Şartname, keşı'fname ve pro1'e-olan 100 ton kec.si veya sığır eti kapa-
cu maddelerınde ıstenılen belgelerıy- 1 fll k ·ıt k t si her gün sabah saat k. d ·k· . . . ı zar a e sı meye onmuş ur. se ız en on ı ı-

le bir~ikte ıhale ~i.ın ve saatın~en en 2 - T ahmin bedeli 25.000 lira olup ye kadar ve on dört buçuktan on se ~ 
geç hır saat evelıne kadar temınat ve kk t t . 2343 1. 75 k kize kadar İzmir müstahkem mevkı • A k L · muva a emınatı ıra uruş 
teklıf mektuplarını n ara v. arnır- inşaat komisyonunda Ankara M. M. 
liği satın alma komisyonuna verme - tu~. _Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem- Vekaleti emakin inşaat şubesinde gö-
leri. (3391) 13359 b d d' rülebilir. e günü saat 15 e ır. 

P t t 1 k Şartnamesi Konya, İstanbul, Anka- 5 - İstekliler ticaret odasında ka-
Q Q es a ınaca yıtlı olduklarına ve bu i"i yapabilecek ra Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. ların - " 

Ankara Levazım Amirliği Satın dadır. İstekliler bu komisyonlarda 0 _ !erine dair ihaleden bir hafta evel İz-
Alma Komisyonundan : kuyabilirler. mir nafıa fen heyetinden alacakları 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek _ vesikaları göstermek mecburiyetin -
esseseleri ihtiyacı için 60,000 kilo pa· siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, dedirler. 
tates açık eksiltmeye konmuştur. 3 üncü maddelerinde istenilen belge- 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 

2 - Tahmin bedeli 3900 lira olup !eriyle birlikte ihale gün ve saatinde 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü mad 
muvakkat teminatı 292 lira 50 kuruş· en geç bir saat eveline kadar te • delerinde ve şartnamesinde yazılı ve 
tur. minat ve teklif mektuplarını Konya ve İzmir Ms. Mevki komutanlığına 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • Lv. amirliği satın alma komisyonuna dilekçe ile müracaat ederek emniyet-
ıı günü saat 11 dedir. vermeleri. çe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle 

4 -: ~ksiltmeye gireceklerin eksilt Aynı saatte ihaleleri yapılacak 0 _ teminat ve teklif mektuplarını ihale 
ıne gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 1 b 100 000 k'l - k . . saatinden bir saat evel komisyona ver 

·· dd ı · d · . an u . ı o sıgır veya eçı etı-
cu ma e erın e ıstenılen belgeleriy- . h . . . t 'h 1 - miş bulunacaklardır. (3489) 13461 
le birlikte Ankara Lv. amı'rlı· g- ı· nın angısının ercı an a ınacagını 

satın 'h . k . t kd' d k . V alma komisyonuna gelmeleri. cı etı ase erıye a ır e ece tır.. e 
(3332) 13360 o cins et mukaveleye bağlanacaktır. 

Un ahnacak Et<
34

:1ına~~
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k 
Buğday öğüllürülecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Elmalı kıtaatının ihtiyacı olan 
270,000 kilo unu kapalı zarfla eksilt · 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 31.050 lira olul? 
muvakkat teminatı 2328 lira 75 kuruş 
tur. 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte · 
si günü saat 16 dadır. 

İstekliler şartnameyi konıisyonda 
görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale günü ve ihale saatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarının Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonune1 
vermeleri. (3334) 13362 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i

çin kapalı zarfla münakasaya konu -
lan 18,000 kilo sadeyağın ihale günü 
talip zuhur etmediğinden 23. 8. 939 
çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla 
münakasası yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.300 lira 
olup ilk teminatı 1147 lira 50 kuruş
tur. Şartnameyi görmek isteyenlerin 
komisyona müracaat etmeleri. 

(3335) 13373 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kömisyonund•n : 
ı - Konyadaki kıtaatın senelik ih-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki bir
Ankara Levazım Amirliği Satm likleri için 1350 ton buğday öğütmesi 

Alma Komisyonundan : kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
1 - Karamandaki kıtaatın senelik muştur. 

ihtiyacı olan 100 ton sığır veya keçi 2 _ İhalesi 18. 8. 939 cuma gunu 
eti K. zarfla eksiltmeye konmuştur. saat 16 da kışlada İzmir levazım amir 

2 - Tahmiı; bedeli 20,000 lira olup liği satın alma komisyonunda yapı -
muvakkat temınatı 1875 liradır. lacaktır. 

3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam- 3 _ Tahmin edilen tutarı 27.000 li-
ba günü saat on beşte Konya Lv. a- radır. 
mirliği, İstanbul, Ankara Lv. amir - 4 _ Teminatı muvakkata akçesi 
tikleri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli- 2025 liradır. 
Ier şartnameyi ko. yonlarda okuyabi- 5 _ Şartnamesi her gün komisyon-

lirler. . . . da görülebilir. 
4 _ Eksıltmeye gıreceklerın ek - 6 _ İstekliler ticaret odasına ka • 

siltme günü 2490. say~lı ~anunun 2, yıtlı olduklarına dair vesika göster· 
3 üncü maddel~rınde 1.~tenılen bel~e- m~k mecburiyetindedirler. 
teriyle birlikte ıhale gu~ ve saaatın- 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
den en geç bir saat evelıne kadar te- 2490 uyılı kanunun 2. ve 3. cü madde 
minat ve teklif mektuplarını Kony~- !erinde ve şartnamesinde yazılı vesi -
da levazım amirliği satın alma ko~ıs kalada teminat ve teklif mektupları
yonuna verecek veya gönderecektır. nı ihale saatinden en az bir saat eve-

Aynı saatte yapılacak olan l?O:O?O line kadar komisyona vermiş olacak -
kilo sığır veya keçi etinin hangısının !ardır. (3470) 13462 
tercihan alınacağını ciheti askeriye 
takdir edecek ve o cins yiyecek mad
desi mukaveleye bağlanacaktır. 

(3481) 13447 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı i

çin 140.000 kilo sığır veya keçi eti 
Ankara Levazım Amirliği Satm kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -

Et ah nacak 
Alma Komisyonundan : nulmuştur. 

1 - Karamandaki kıtaatın ihtiyacı 2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An 
olan 100.000 kilo keçi veya sığıreti kara levazım amirlikleri satın al -
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ma komisyonlarındadır. İstekli~er 

2 - Tahmin bedeli 25.000 lira olup şartnameyi komisyonlarda okuyabı -
muvakkat teminatı 2343 lira 75 ku - lirler. 
ruştur. 3 _ tsbu 140.000 kilo sığır etinin 

3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam · muham~en tutarı 28.000 liradır. 
ba günü saat 15 de Kony_a levazım a· 4 - §.artnamesindeki % 25 miktar 

lktrsat Vekaletinden : 

Et ahnacak 
1 - Çorluda kor merkez birlikleri

nin senelik ihtiyacı için 36.000 kilo 
sadeyağına talip zuhur etmediğinden Taşra v~ m~.rkez .teşkilatımız içiıı 
yeniden kapalı zarf usuliyle alınacak 250 - 400 lıra ucretlı maden mühen 

Ankara Levazım Amirliği Satm tır. disleri alınacaktır. 
Alma Komisyonundan : 2 - İhalesi 17. 8. 939 perşembe gü- Taliplerin vesikalariyle birlikte ve· 

. . . . nü saat 16,30 dadır. 1 kaletimiz Maadin umum müdürlüğü 
1 - Konyadakı kıtaatın ıhtıyacı ı- 3 _ İlk 2565 r d ne müracaatları. (3537) 13510 

çin 140.000 kilo keçi veya sığır etinin pey parası . ı:a ~:· 
k 1 f 1. ı k ·ıt k 1 4 - Evsaf ve şartnamesını gormek apa ı zar usu ıy e e sı meye onu . · .. 

ısteyenler her gun kolordu satın al-
mu2ştur.Ş t . K İ t b 1 

1 ma komisyonuna müracaatla görebi -
- ar namesı onya, s an u ve r 

1 Ankara levazım amirlikleri satın al - ır er. .. 
k · l d d İ t kl·ı r 5 - İstekliler kanunun 2 ve 3. cu ma omısyon arın a ır. s e ı e . . . 

D. Demiryollara 

• k · ı d k b"l' maddelerındeki belgelerle bırlıkte 
şartnameyı omısyon ar a o uya ı ır- . . S 1 t " · • 1 
1 bellı gün ve saatten bır saat evci tek- u yo u am ı r ve ın_şas 
e~ - İşbu 140.000 kilo keçi etinin lif mektuplarını komisyona vermiş bu 

muhammen tutarı 34.000 liradır. lunmaları lazımdır. (3495) 13467 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar 
fazlası da dahil olduğu halde ilk te
minatı 3255 lira 25 kuruştur. 

5 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat 11 de Konya levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - İstekliler 21. 8. 939 pazartesi 
günü saat ona kadar teklif mektup 
tarım Konyada levazım amirliği sa · 
tın alma komisyonuna verecek veya 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra 
verilen veyahut gönrerilen mektup -
lar alınmıyacaktır. 

7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak 
olan bu 140.000 kilo keçi veyahut sı -
ğır etinin hangisinin tercihan almaca 
ğını ciheti askeriye takdir edecek ve 
o cins yiyecek maddesi mukaveleye 
bağlanacaktır. (3492) 13464 

Yu laf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun dan : 
Manisa tümen merkez birliklerinin 

ihatiyacı olan 775.300 kilo yulaf şe -
rait ve evsaf dahilinde satın alınacak-

.• 

Nakliyat yaplmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Boludaki kıtaatın ihtiyacı olan 
255 ton un Ankara'dan Bolu'ya açık 
eksiltme ile nakil ettirilecektir. 

2 - İhale günü 23.8.939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4200 lira 
olup ilk teminatı 306 liradır. 

4 - İhale Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 2490 sayılı kanuna göre istenilen 
belge ve teminatlariylc birlikte belli 
gün ve saatte bulunmaları, şartname
yi görmek istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona müracaat edebilir · 
ler. (3610) 13584 

Ekmeklik un alınacak 
Ank ara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Amasya alayının ihtiyacı için 
100.000 kilo ekmeklik un açık eksilt -
meleri 7.7.939 ve 27.7.939 ve 28.7.939 

Kok kömiirii nlınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Kırıkkale Askeri sanat lisesi ihtiyacı olan 101 ton yerli kok kömürü 

21-8-939 pazartesi günü saat 13 ;14 de kadar açık eksiltme ile satın alınacak

tır. 

Kanuni şartları haiz isteklilerin 196 lira 95 kuruştan ibaret ilk teminat· 
!arını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Muhammen B. İlk Te. Miktarı 
~ 

Lira Kr. Lira Kr. Kilogram Cinsi 

2626 00 196 25 101.000 Yerli kok kömürü 
(3494) 13466 

Taze Üzüm ve Karpuz ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a Kom isyonund an : 

1 - Ankara garnizonu için aşağıda cins ve miktarları ile hizalarında 

gösterilen tahmin bedeli ve ilk teminatları ile ihale günleri yazılı 35 ton 
Taze üzüm ile 55 ton karpuz açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekltler belli gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre istenilen bel
ge ve teminatlariyle birlikte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo
nunda bulunmaları, şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra 
komisyonda görebilirler. (3609) 13583 

Tahmin Be. 
4200,00 
2200,00 

İlk Tek. 
306,00 
164,00 

Miktarı 
35.000 
55.000 

İhale Gün Sa. 
23.8.939 10,30 T. Üzüm 
23.8.939 11,30 Karpuz 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Kıtası Cinsi Miktarı M. Bedeli İlk Te. İhale T. S. şekli 
kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Tümen 
birlikleri Sığır eti 234120 702 36 5267 70 25.8.939 Hi K. zarf 

1 - Edirne tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 234120 kilo sığır 
eti kapalı zarf hükümleri dairesinde mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Evsaf ve şera;tini anlamak istiyenler her gün iş saatlerinde Edirne 
tümen satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. 

4 - Tallph-rin belli gün ve saatte ilk teminat akçeleriyle ve icabeden 
vesaikle birlıkte Edırne tümen satın alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (3612) . 13586 

2 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ~ 

Neresi için Cinsi Miktarı Tutarı Muvk. Te. İhale T. gün Sa. 
alınacağı Ki. Lira 

Tekirdağ Makarna 95000 19,950 
Tekirdağ Sadeyağ 32000 33 ,600 

1,496 
2,520 

26.8.939 C.ertesi 12 
31.8.939 Perşembe 16 

1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyaçları olan iki kalem yiyecek ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin belli günde kanunun istediği vesikalarla Tekirdağı tü-
men satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. .(3619) 13587 

Devlet Demiryollan Yedinci lt
letme Müdürlüğünden : 

1 - Alaşehirde kadı oğlu menba 
suyu ile Alaşehir istasyonu arasında• 
ki 2320 metre tulündeki su yolunun 
istahiyle yeniden font bôrularla dö • 
şenmesi kapalı zarf usuliyle eksilt• 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 11825 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 886 lira 88 

kuruş olup eksiltme 21.8.939 pazartesi 
günü saat 16 da Afyon yedinci işlet• 
me binasında işletme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler ehliyet vesikalariyle 
polisten musaddak hüsnühal mazba• 
talarını havi ve ikametgah teskeresi• 
·ni 2490 sayılı kanun hükümlerine uy·" 
gun olarak 21.8.939 pazaliıtesi günil 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
verilmiş veya göndermiş olacaklardır. 

5 - Taliplerin mukavele projele• 
rini yedinci işletme komisyonundan 
parasız alabilecekleri itan olunur. 

(3548) 13573 

Ankara Valiliği 

'IJ,iı• v• fulauw v••'••ıls •• lc • 

Ankara Valiliğinden : 
(1075) lira (50) kuruş muhammetl 

bedelli yol çavuşlarının 10 takım el• 
bisesi ve mütemadi tamirat amelele • 
rinin 127 tulum yaptırılması işi 14. S. 
939 pazartesi günü saat 15 de açık ek• 
siltme suretiyle daim\ encümende ihıJ 
lesi yapılacaktır. Muvt.. lckat teminat 
80 lira 66 kuruştur. 

İstekliler muvakkat teminat mek • 
tup veya makubuzu, ticaret oda • 
sı vesikasiyle birlikte yukarıda adı ge 
çen gün ve saatte daimi encümene gel 
mel eri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek• 
le~i. (3418) 13382 

Gürgen odunu allnacak 
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• 
Iilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün kültür direktörlüğüne müracaat• 
lan. (3593) 1357 5 

· Sömikok ah nacak 
A nkara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez ilk okulların• 
azami (525) asgari (420) ton sömiko' · 
kömürü kapalı zarf suretiyle alına · 
caktır. Beher tonunun muhammen b ' 
deli 25 lira 75 kuruştur. 

2 - Münakasaya girecekler en ço· 
ğunun muhammen bedeli üzerindel1 
% 7,5 nispetindeki muvakkat akçesi· 
ni hususi muhasebe veznesine yatır· 
malan ve makbuzunu kanuni tarifata 
göre tanzim edecekleri teklif me1'• 
tubunun içine koymaları lazımdır. 

3 - Asgarisinin bedeli (10815) li
ra en çoğunun bedeli (13815 lira (75) 
kuruştur. . 

4 - İhale 21 ağustos 1939 pazartesı 
günü saat 15 de vilayet konağında da· 
imi encümeninde yapılacaktır. İstelc· 
lilerin şartnameyi görmek üzere he' 
gün kültür direktörlüğüne müracaat• 
ları. (3594) 13576 
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Milli Müdafaa V. 

19 kalem elektrik malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - 19 kalem elektirk malzemesi 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5210 lira olup ilk 
teminat miktan 390 lira 75 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 8. 
9~9 perşembe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Liste ve şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle bir 
likte ilk teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(2476) 12449 

Dekovi 1 hattı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Eskişehir tayyare fabrikasın -
da dekovil hattı k~palı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 
18.798 lira 68 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 1410 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 8. 

ve hüsnühal kağıtları ile Kayseri as- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
keri hastanesi baş hekimliğine müra- !erindeki vesaikle komisyoncu olma
caatları. (3456) 13435 dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -

Yataklık pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 
yona müracaatları. (3571) 13542 

15 fon üstüpü ah nacak 1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (25) yirmi beş kuruş olan 
50.000 kilo yataklık pamuk kapalı zarf Askeri Fabrikalar Umum Mü-
usuliyle münakasaya konulmuştur. dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

2 - ihalesi 21. Ağustoı 939 pazar misyonundan : 
tesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 937 lira 50 kuruş 
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğlııden sonra M. M. V. ~tın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Münaksaya gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel M. M. V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. 

(3500) 13468 

Bir eczacı aranıyor 

M. M. Vekaleti Hava Müste§arlı
ğından : 

Ankara'da hava müsteşarlığı sıhhi
ye şubesinde en çok 170 lira ücretle 
bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliple -
rin evrakı müspitel.ri ile hava müste
şarlığı zat işlerine müracaatları (mü
racaat ağustos sonuna kadardır.) 

(3588) 13574 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o
lan 15 ton üstüpü askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 22.8.939 salı günü saat 
a te pazar!ıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (337) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkla -
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3596) 13577 

50 adet Reseptör 
20 adet Tevhit fiti (20 kordon, her 

kordonun iki taraf1nda birer 
fit olmak Üzere 40 fİ§). 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Ziraat Vekôleti · 

Baskül ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı i
çin açık eksiltme usuliyle beşer yüz 
kilo tartar on üç adet baskül satın a
lınacaktır. 

1 - Baskülün beherine iki yüz lira, 
on üçüne iki bin altı yüz lira kıymet 
tahmin edilmiştir. 

2 - İhale 8. ağustos. 939 tarihine 
müsadif sölı günü sac.~ onda vek~!et 
binasında müteşekkil satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi zirai kombinalar 
kurumu müdürlüğünden parasız ola -
rak verilir. 

4 - Muvakkat teminatı l 95 (yüz 
doksan beş) liradır. 

5 - İsteklilerin bu baptaki vesika -
lariyle birlikte eksiltme günü ve saa • 
tında komisyonda bulunmaları. 

(3142) 13133 

Motorin ve valvalin ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu makinele
ri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
yüz ton mazot ve iki ton makineyağı 
satın alınacaktır. 

939 perşembe günü saat 11 de veka - --------------

Tahmin edilen bedeli (580) lira o 
lan cins ve miktarı yukarıda yazılı i
ki kalem malzeme askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komiı>yonunca 22.8. ı 939 salı günü sa
at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki ve~aikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkür gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (3597) 13578 

1 - Mazotun litresine on üç ve ma
kineyağının litresine kırk kuruş kıy
met tahmin edilmiştir. 

let satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Plan, proje ve şartnamesi 25 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat mektup veya mak -
buzlarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme
leri lazımdır. (3222) 13174 . 

1 nşaat ilônı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - İzmirde bir pavyon ve iki cep -

hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Keşif bedeli 38.261 lira 22 ku
ruş olup ilk teminat miktarı 2870 lira
dır. 

2 - Kapalı zarila eksiltmesi 1 ı. 8. 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve planlar 195 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin lr ... nuıw.n-2--11~ - -ı cü 
a u\..•..,. ..... .,.""~ ta:ı.1.1~ıcocı---nt'Jf!!""'~rrtilL.tc 

ilk teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(3223) 13193 

Battaniye kılıfı 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyoL."ndan : 
l - 4000 adet dikilmiş battaniye kı 

~ıh kapalı zarfla eksiltmeye konul . 
muştur. Muhammen bedeli 12.000 lira 
olup ilk teminat miktarı 900 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksıltmesi 11. 8. 
939 cuma günü saat 15 de vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le muayyen saatten bir saat evetine 
kadar komisyona müracaatları. 

(3225) 13194 

Terlik olanacak 
M. M. Vekaleti Satıu Alma Ko

rr.isyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (160) yüz altmış kuruş olan 
(5000) beş bin çift terlik kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ağustos 939 salı gü· 
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (600) altı yüz li
radır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
ö~leden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin i490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat eveline kadar M M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3371) 

13343 

[ lemşire ve hasta bakıcı 

al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

r: isyonundan : 
ı - Kayseri hastanesi için 40 lira 

ücret 8 lira tayin bedeli ile iki birin 
ci sınıf ve otuz lira ücret 8 lira tayin 
bedeli ile bir ikinci sınıf hemşire ve 
yirmi beş lira ücret ve 8 lira tayin be 
deli ile üç hasta bakıcı alınacaktır. 

2 - isteklilerin ellerindeki vesaik 

Askeri Fabrikalar 

25 kalem (elik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (56.000) lira 
olan 25 kalem çelik Askeri Fabrika . 
lar umum müdürlüğü merkez satın 

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

(3451) 13453 

, Miaf ........ ı. •• ·-· 1.:.,a1o 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezğihı 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 18. 
8. 1939 cuma günü saat 14 te pazarlık· 
la ihale edilecektir. Şartname parasıı 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1125) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc 
cardan olduklarına dair tiacret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 

(3529) 13499 

Müteahhit nam 

15 ton beyaz ham demir 
600 ton (elik demiri 

45 ton Temper ham demiri 
Askeri. Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira 
olan cins ve miktarları yukarıda yazı
lı ü5 kalem demir malzemesi askeri 

..........__.ı....--•~ __ ___...... .. ll•'NIJC.• t 

satın alma komisyonunca 18.8.939 cu
ma günü saat 14.30 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (2) lira ( 40) 
kuruş mukabilinde komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (3600)- lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3598) 13579 

Ankara Belediyesi 

Bir yüksek mühendis aramyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediye su işleri müdürlüğü -
ne bir yüksek mühendis alınacaktır. 

2 - !hale 8. ağustos 1939. tarihine 
müsadif salı günü saat on beşte veka
let binasında müteşekkil satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1.035 (bin 
otuz beş) liradır. 

4 - Şartnamesi zirai kombinalar 
kurumu müdürlüğünden paraı>ız ola -
rak verilir. 
il- İsteklilerin kapalı zarflarını sa

at on dörde (14) kadar komisyona ver
meler"i ve saat on beşte ( 15) komisyon-
da hazır bulunmaları. (3143) 13134 

Nafia Vekaleti 

Benzin ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 

10. 8. 939 perJcmbe günü ... t 15 de 
&nKoifciU4 U4114 Y'-11.CUCU orıııuıı fÇ1n --

de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun· 
da 3818,75 lira muhammen bedelli 9000 
litre kırmızı benzin ile 650 teneke be· 
yaz benzinin açık eksiltme usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 286 lira 41 kuruş 
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyonda hazır bulunmaları lazım-
dır. (3257) 13249 

Muhtelif camlar 

alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
ve hesabma 

2 ton Grafit alınacak 2 - Kadroya göre aylık ücret 300 
1. d 14. 8. 939 pazartesi günü saat 15 d..: 
ıra ır. Ancak isteklilerin vaziyetle - Ankarada N f k"I t' b" · · 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko

rine g·· · h .. k.. 1 d . . a ıa ve a e ı ınası ıçın -
ore yem u um er aıresınde de mal zem -- d ·· r· w •• d d ücret veril kt' e mu ur ugu o asın a top-

ece ır. t la 1 k ·ı k -3 ı t kl.l . w op nan ma zeme e sı tme omısyo-
misyonundan : . - s e ı erın aşagıda yazılı ve- nunda 1170 l' h b d Ilı· 

sıkalarla s . 1 . .. d .. r · ğ"" .. ıra mu ammen e e 
Tahmin edilen bedeli (1300) lira 

olan 2 ton grafit müteahhit nam ve 
hesabına askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 12. 8. 939 cumartesi günü saat 
10.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Talipleri'n muvakkat te-ı 

Caatları .
1
.u ış 1erı mu ur u une mura- muhtelif camların açık eksiltme usu-

ı an o unur 1 ... 1 k . . A n· l . u ı e e sıltmesı yapılacaktır. 
- ıp oma . 

B) Şimdiye kadar çalıştığ•ı yerler Eksıltme şartnamesi ve teferrüatı 
den alınan vesikalar malzeme müdürlüğünden bedeJsiz ola 

D) Fotograflı bir istida rak alınabilir. 
E) Hüsnühal şahadetnamesi Muvakat teminat 87 lira 75 kuruş -

(3505) 1347& tur. 

minat olan (97) lira (50) kuruş ve·-----------------

Pazarlıkla m·alzeme alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komis 

yonundan : Muvakkat 
teminat 

Muhammen bedeli miktarı 
Miktarı Cinsi Lira Lira İhale tarihi 

300 Ton Toleol 90.000 5750 14-8-1939 saat 13 de 
5 Ton 1 No. lı Santralit. 10.000 750 14-8-1939 saat 13,30 da 
8 Ton 11 No. 1ı Santralit. 16.000 1200 14-8-1939 saat 15 te 
5 Ton Difenilüretan. 10.000 750 14-8-1939 saat 15,30 da 
5 Ton Akardit. 10.000 750 14-8-1939 saat 16 da 

Cinı ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yukar
da yazılı malzemeler hizalarında gösterilen gün ve saatte Askeri Fabrika· 
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın aİma komisyonunca pazarlıkla ihale 
edilecektir. Bu malzeme evelce ilan edilen evsaflarda olacak ve bedelleri 
serbest dövizle ödenecktir. Şartnamelerinde bundan başka bir değişiklik 
yoktur. Şartname almak istiyenlere 300 Ton Toleolün şartnamesi (4) lira 
(50) kuruş mukabilinde ve diğerlerinin ıartnameleri para ız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin yukarda yazılı teminatlarla ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarını ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle mezkftr 2ün 
ve saatte Komisyona müracaatları. (3530) 13500 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile bir -
likte aynı gün saat 15 e kadar mez -
kur komisyonda hazır bulunmaları 
lazımdır. (3374) 13370 

Telgraf ve bağ teli alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

16-9-939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
laan malzeme eksiltme komisyonun • 
da 3009,40 lira muhammen bedelli 20 
ton telgraf ve 50 kilo bağ telinin ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapıla -
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 225 lira 71 ku -
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 10 a kadar mezktlr komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

~3424) 13427 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 

---------------ı. - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem:= 
pavyonu bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) = 
kuruştur. := 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak §Unlardır: := 
A - Eksiltme şartnamesi E: 
B - Mukavele projesi := 
C - Umumı fenni ve hususi şartnameler E -D - Keşif cetveli = -E - 1 adet 1/500 vaziyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat planı = -(Cepheler ve maktalar dahil) = 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabi- = 

linde Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbul'da Kızılay := 
İstanbul Deposu Müdüriyetinden atabilirler. =: -3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstanbul E 
Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil = -ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. =: 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş =: 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz = 
o1up eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: E: 

A . En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam == 
bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük· E 
!erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. := -6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir E: 
saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu = -Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt - E 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta = -ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate =: 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış := 
olması lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 = -

':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:. ----
Pavyon İnşaat ve tesisatı -- ---- ------- ------

- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi ---- ------ Merkezinden : ---- -- -= 1. - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem= - -:= pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku- := = ruştur. = -
2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: , 5 
A - Eksiltme şartnamesi E: -

---- B · Mukavele projesi C: 
C Umu~r Eennf Ye hu•u•İ .-rtnanıeJet- = 
D - Keşif cetveli E: 

-e ---- E - 1 adet 1/200 vaziyet pliinı cephe ve maktalar dahil 24 parça := 
=: 1/50 tatbikat planı :E -h.tiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- -= da Kızılay Genel Merkezinden, lstanbul'da Kızılay Satı§ Deposu :E 
= Müdüriyetinden alabilirler. = - -=: 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 15 te İstanbul =: 
=: Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil =: 
:= ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· =: 
:= 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = 
:= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş = 
=: muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz S:: 
:= olup eksiltme komisyonuna göstermesi lbımdır. = 
:= A • En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 
=: bitirmiş olduğuna ve· bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- :5 
:= !erinden alınını~ fenni ehliyet vesikası. =: 
:= B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. = - -6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir = --=: saat evveline kadar fstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu =: 
=: Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt - E: 
:= me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta := 
:= ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate E: 
=: kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış =: 
:= olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 E: 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ .! ______________________ ___ 

Bir doktor aranıyor 
Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden : 
Müessesemiz için 300 lira ücret ve gayri mefrut bir ika

metgah verilmek tartiyle, dahiliye mütehaaaıaı bir tabip a
lınacaktır. 
Yaşının 50 yi mütecaviz olmaması ve kafi derecede tec

rübe görmüt bulunması metruttur. 
. Tal iplerin icabeden vesaiki bağlamak suretiyle bir istida 
ıle Karabük Müessese Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin 
olunur. 2864 

Elektrik alôtı ahnacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz elektrik laboratuvarı için muktazi ve şartnamesi mucibince 

aşağıda yazılı iki parti elektrik alatı ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve ek
siltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiği vesaikle ve teminatlariyle 
birlikte 14 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 te Ankara Okullar Sağıı. 
manlığı binasında toplanacak alım satım komisyonunda bulunmaları. 
Cinsi Miktarı Tutarı İlk pey akçesi 

Elektrik aJat ve malzemesi 16 kalem 
Laboratuvar ölçme alitı 6 .. 

1997 lira 
926 

" 
(3383? 

149.77 
6!H5 

13350 

• 



Muvaff akiyetle aınıf geçen çocıiklarımza ne hediye ala
yım diye düıünmeyiniz: 

HAKiKi BAUER MARKA KUÇUK MOTOSiKLET. 
LER, KIZ VE ERKEK BlSIKLETLERJ çocuklarınıza sıh
hi nezih faideli bir eğlence temin ederler. 

rVeresiye satış yeri 

KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
Ulus Meydanı 2809 

.::!Jllllllllllf f f lf lllf lf lf llllllf lllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -
~ Satılık kereste -

-------- --~ Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden : = -
Cemiyetimizin malı olup Yer köy istasyonunda bulunan: § ---- Metre Mikabı Cinsi = ---- ---= 1836 563 Fabrika malı mamul hatıl, mertek, kalas = 213 441 - ,, ,, ,, muhtelif boyda 1-2 

kalınlığında kereste. --- --------------
---------Baltalık yontma hatıl 

Çam yuvarlak mertek ---
2050 004 

135 609 
20 560 
75 139 -_ 5 - 6 kutrunda çam çeyrek _ - -- -= 2281 312 = 

5 Tahmin edilen bedel 60422,98 İira ve yukarda ecnası ya- =: 
:= zıh bulunan cem'an 2281,312 metre mikabı kereste 10.8.939:= 
=: perfembe günü öğleden sonra saat on dörtte cemiyetin§§ 
§§ Yenitehirde ki.in umu'llİ merke7 binasında açık artırma := = ile satılacaktır. := 
§ Belediye müzayede ve Orman resimleri alana aiddir. 
=: Taliplerin (4531,72) liralık muvakkat teminatla mez- = 
: kur gün ve saatte umumi merkeze müracaatları ilan olu- := 
E: nur. 2559 = 
~ıııııııııııııııırııırııırırıııııııııııııııııııııııırııııırııııııııııııııııııı~ 
.1ıııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. - -= SAÇ BAKIMI GÜZELLIG1N EN B1RlNCI ŞARTIDIR E = -
§ PETROL NİZAM § - -: Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri : - -: mücerrep bir ilaçtır. : 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer E 
~1111111 NIZAMETTlN DiLER TAKSIM Eczanesi 50141111111F 

. DUnyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 

Ankara'da aatıf deposu: KAGITÇI M. NEDiM lRENGON 
.Yeni bal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

YÜK VE YOLCU 
gemileri inşası 

Münakalôt Vekôletinden : 
1 - Devlet deniz yolları işletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
gemisinin inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır . 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti ev
veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos 939 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar Istanbulda Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve Ingilterede Londra Türk Tica
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç 15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufaısal Plan ve detay re
simleri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini Istanbulda 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları 
şarttır. • 

4 - Teklifler !stanbulda Devlet Denizyolları İşletme Umum 
• Müdürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse

seler arasında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa-
hibi sellihiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

Bestekar kanuni Bursalı Kadri 
Bayan NURlYE FINDIK 

YANIK ALI 17574 KOYU SlY AH GÖZLER 
Columbia cazı Müfid Hasan idaresinde 

} 7 5 7 5 CEMİLE TANGO MA Vt GOZLER 

Bayan NEDİMENİN en son plakı 

17576 AYŞE ÇIKMIŞ YOLLARA Neva Gazel 
, 

Pek yakında SAÇLARIMA AK DUŞTU şarkısını COLUMBIA 

plakl.ırında dinliyec~ksiniz (:Co/umbia Plak Şirketi) 
Dünyanın en büyük plak fabrikası 

Bina yıkttnlacak 
Ankara Defterdarlığından : -

Mahallesi 
Hamamönü 

Ada 
435 

Parsel 
2,3,4 

Keşif bedeli 
L. K. 

250 

M. Teminat 
L. K. 
18 75 

ı - Doğumcvi inşa edilmek üzere Hamamönünde iıtimlak edilen saha-. 
da yukanda ada paracı numaralariyle muhammen bedeli yazılı gayri men
kul emvalin artnameai ınuçi \nçe 1w2rm oencere ve kirl'mitl,.rivl,. v~ "'::ı.ir 
malzemesi müteahhide ait olmak üzere hedmi iJi açık artırmaya konul-

muştur. 

2 - İhale 23. 8. 939 tarihine tesadüf eden çarşamba g-ünü saat 15 de An
kara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ lste\clilerin adı geçen günde fenni ehliyet vesikası ve depozito mak
buzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek 
ve izahat almak istiyenlcrin defterdarlık milli emlak ve nafıa müdürlü-
ğüjle mürao:af\tları. (3603) 13581 

G L İ S E R İ N L j· 

·:lllT 
' ·, Tµvalet sab'~u cilt . ve teni · 

1 ' • 

güielleştlrlr. En ıui tuvalet 
'~ \ • sabunudur. 1107 

Yeni Eczane üstünde 

Tahlilôt Laboratuar1 
Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

ldrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

ı, ' 
1 Dr. SITKI FiRA T 

birinci GQ. · Z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

lıtanbul Haydarpa$a hastanesi ıabık 
göz mütehassıaı ve Gülhane hastanesi 
sabık ıöz ba$ muavini. Muayene: sa
bah: g dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talaa Ap. kat: 1 2832 

Ti: 3592 

"KODAK VERIKROM" 28° ıle 
Daima 8 poz güzel, net ve detaylı 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KODAK VERİ KROM" Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 
/ 

Kopyalarınız için: 

~ Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz . 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

kODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

~ 8 poz da gazel J 

Tahmil ve tahliye işleri 
Toprak mahsulleri Ofisi Polath ajansmdan : 
Ajanaımıza ait tahmil ve tahliye işlerine talip zuhur et

mediğinden mukavele projemizde tadilat yapılmış ve ye· 
niden ihalesi 25-8-939 gününe talik edilmiştir. 

Taliplerin tadil edilen projemizi görmek üzere Ankara, 
Eskişehir ve Polatlı toprak mahsulleri ofisine müracaatla-
rı ilan olunur. 2918 

Kimya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 
DOGU 

Biçki ve dikiş yurdu 
En son metodla tedris yapan 

ün alan ve teveccüh kazanan Ha
cı Bayramdaki DOCU Biçki 
Yurdu talebe kaydına başlamış
tır. Müracaat edenlere azami ko· 
laylık gösterilmektedir. 

Yurt direktörlüğü. 2863 

U L U S - 20. inci yıl. - No : 5470 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı tşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

ULUS Basrmevi ANKARA 

FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğalt1r, tatlı bir iştah temin 

eder, vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin 26. 11. 932 tarih ve 3/ 26 numaralı ruhsatını haizdir 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

Aşk bahçeleri 
Viviane Romance .................................................... 

Gündüz iki film 

1 - P ARiS ÇIÇEGI 

2 - KADIN OYUNLARI 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

BUGÜN BU GECE 

iki film birden 

1 - MEÇHUL TAYYARECi 

2 - ŞARKICI HAYDUT .................................................... 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 - gece 21 de 

12.15 de Halk matinesi 

San Franıisko 

İki büyük film 

1 • Çigan melodisi 

2 - Düşkün kadınlar 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

BU GECE Ankarapalas yanında Açık Hava Sinemasında BEBEKLER PERiSi 
CEBECi ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 


