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nönti bti te 

•illi Şelimmn Bola'tla hallıla ı.,,.,,.ıan anauula alUlllllf 6ir rainJeri 

Dıı bakanıma 

ti antla 
F. R. ~TAY 

Şefine kavuşan lstanbul 
don bayram yaptı 

Her taraf bayraklarfa donatı lmışti 

bn1111ızla Balkan antantı yük- b k b 
iekvemesulpb.iyetlerinitamt- üyü ir heyecanla alkışlıyordu 
tırmalda kahnamq, aym zaman-
da, ant.ant cla,an..,..mm sami- Jetanbul, 2 a.L - Reiaicümhur ismet lnönü, bu ubah eaat 10.20 de 

orlerle karşılandı 
• 

Cümhurreisimizin halkla temasları 
................................................................................................................................. 

Milll Sef'imiz 50 kadar valandas 
kabul ederek bunların 

dertlerini, isteklerini dinlediler 
(Hususi mrette lstanbul'a giden arkadqmu:z Nasuhi Baydar telefonla bildiriyor) 

Reiaicümhurumuz, eon Kastamonu eeyahatlerinde halkın ihtiyaçlanm, dileklerini ve fiüyetlerini din• 
lemi§lerdi. Ve Milli Şefin, halkla bu temam biliriz ki derhal mü.bet neticelerini venniftir. 

Muhterem lnönü bugün saat 15. 15 de Dolmabahçe araymm Zülveç heyn salonunda lstanbul ticaret, 
endüstri ve ziraat erbabınc:lan 50 kadar ferdi kabul ederek bu temaslarına devam buyurdular. 

Cümhurreiaimiz ilk önce sinemacı Naci lpekçi'yi huzurlanna davet ettiler. Ve ıu ima mubdc:leme ile 
hemen mevzua geçtiler : (Sonu 1 uacu aylada) 

Fethi Clyır'ıı Belı llllkevlndekl nuta 

Atatürk'ün inkılAp bayrağını 
. d. Milh ım_ı 

~~· ~:;;;.;;;::::;;;;:===:~----ıwr.....-..ı~·~~---· 

Daha yapllacak isler ve tatmin 
edilecek çok ihtiyaçlar vardır 

miyet ft lmvetini sWeren yeni Riyaseticümhur treniyle telırimize tetrif etmitleıdir. 
~_::.~f~L f~ .ıY_~memliftir. _tl~r Bugün tehirdeki bütün binalar ve limandaki bütün deniz veeaiti bay· Bolu, <Hususi Muhabirimizden) - yar, o ıece:vi febrlmizde reçlrdikten 
nu muge ıa .... uu. --, -'-'--la ·· J • ti' Ha·...1----- · ••au · · ..1- irili"· uı:_u.:. Bolu mebusu sabık Londra ıefki Fet. IOllra pazar cilnii beı-aberinde vali w 
T:Z~e c.n.-L--!-~ID· n__ n_ .RUUIU' SUS enmJf • .1.._.ı-fG 18-,,onunun IÇl Ve war , mw L! 
1Naı7 uuun..-•7-- .,., ua- bayraklarla donatıbıuttı. Milli Şefi getirecek olan trenin vuruclundan uİ Okyar intilıç dairesiııde bir tem., belediye reisi olduğu halde Gerede',e 
bnmı dsin lft'li ile kaqıla- bir el. bini L_ı1_ .. __ .c_..ı__ -•-.--=-bul ve tetkik seyalw.tı yapmak 6sere cu- hareket etti. Yolda Yeniçaycı nahiye-
llllfbr wıt ev ıatuyon erce na& ıanuDJU1111 çerçev~ unuyor- Bol• JM6ma B. F etlai Olqar marte.ı (ibıii bunya geldi. Hükiimet ünde k•lahaJık bir halk kiltleei •e a.. 
Şül&ri SaNÇOfla Atina'ya muh· du. ------------erktnı w çok blehahk bir halk kiit- var köylerden gele'D halk tarafmdm 

ter.. Bqbek•n Miayö Metak· letikbal heyeti ar•mda, Vili Uttfi emekli General Ali Hlllmet, Fuad" lesi tarafmdan karfılamn Fethi Ok. (Sonu ı anca aylada) 
.. ·m refakatinde ıelcli •• halk Kırdar, lstanbul Kumandanı General ı Refet, fehrimiade bulunan mebaaJar, Hırldye YIMll•lz 
tarafından kencH.ine 0 kadar & Hali8 Bıyıktay, General Ali Fuat, O.- emniyet direkt&il, fln.inraite relıı:tarti, 
ak bir kabul ıa.t.erildi ki Dq man Tufan, Bolu Mebutu Fethi Okyar (Sona •· MCa ~--) Is 
B+enwnn:. kendisini tam•men ---------------- lııllul'ı döndii 
kendi memleketinde biaeettijini 
..,... elti. 

Ba t-ahiirleri ntA"lllln .. 
milletimiz heeabma bycletmit 
~ ft SaraçotJu•nun 
tefelddi;lerine h&tün h&Jbnızm 
t"k ile ittirlk etmİf olduiana 
tiiphe 7oktqıo. H&diae ın.&-lı ol
tiatu JWlarr 111Dnıir'6. Minab· 
Jıiı, Aft11pa IDtuı Y&Ziyetinin en 

ı.t.abuı, 2 a.a. - Hariciye Vekili· 
misi cbt Ye mütıtefik Yunaniatan•dan 

;..;;..wır-7'1:; getiren ••Saftrona" yatı, bu.gün ... t 
17 de DoJnW.ıbce önUııde demirlemit
til'. 

Dizik oldup - yeni lmillerin 
Bag,.,. anhratma ati n ı•vtek· 
Hk plÜmİf ....... berkesin 
imnclmhwk iltmdili bir dewe 
teeaclüf etmeıi11dedir. Müeuirli· 
li~ ba brdep da:ranıfl"A"m, 
d biıbÇ ....... buqmu. 
bia mahkGm -.nolunan millet
im biribirleriae " hep.ini bir
den •lh •• eamİJet idealine 
bailamıt olnwemclacbr. 

Balbnlar. toBÇai muhaıebele
rinclm birçoiu için nliMit ..-,. 
hbmetilli sih mUttür.Kma birçok 
harpl ....... ihtillflaıma in-
..... n ....... m&dahaleı.. tek-
linde baflamqtır. IWl Balkan
lan aymnak " puplamak ar· 
mm, aym müait semini elde et· 
mek •• aym müdahalelere veaile 
bulmaktan ı•Jri bir makatla i· 
ah edilemez. Asıl mühim olam, 
ba hakikatlerin baDmnlılar ta

SaW l.tan6al oalüi ve hl.ti,_ reUi B. ••'Mtlfft VdWol 
mailere caHlp ffrİ7or 

lsllnllul olollls lılerl yolsuılılı 

B. Muhiddin Üstündağ ve 
arkadaşlar1nın 

muhakemelerine başlandı 
rafmdan takdir eclilmit olmaam· latanbal otol:Ne it)erinde buı Jolmslaldan ıörüldülü icld.._ 
da deiildir: bah.ettilimiz ihti· aiyle Dnlet Şira .. nca haldarmda lim muhakeme karan v. 
laflann bütün menulan kendi rilmit olan etki latanbal mi ve belediye reisi B. Muhittin O.um
aramızda tasfiye edilmiftir. Bal- clai'la, eaki belediye reis muavini Ye timdi Boclrma ka,....-...ı 
kan antanb memleketlerinde ne B. Ekrem Se•eacan, belediye fen heyeti miidürii B. Hüaaü Ke.er
elralli:ret kavpian, • ineclan- ojla ve beledi7e ..ndat müdürü B. Netet Altai ~ 
tima micadeleei, ne de toprak cllftlllD ilk daratmau dün aut 10 ela T..,is U.Nc ••li ...._ , ... """..,, .. , .......... imle............. ,.... '-'llllP'•.ı.J 

B. Şükrü Sanıcoilu, refikaları ve 
maiyetindeki anatı karpJMMk ü.sere 
Seryaver CeW, Korreneral Hali9 Bı
yıktay, bir motörle yata ıeçmiflerdir'. 

Hariciye Veldlimia saat 17.10 da 
kendilerini almaya gelen motörle Dol
mabahçe rıhtımına çıkarak ReisicUm • 
hur ismet ln6nU'ne mUllki olınutlar .. 
dır. 

B. Saraçojlu'nun beyanatı 
Hariciye Vekili Şükril Saracoğlu 

pzetedlere qatıdaki beyaaatta bu -
lunmUf tur : 

.. _ Komtumuaun ve mlktefikleri-
miain devlet adamlariyle tanıflDILk ve 
onlar ile memleketlerimizi allkalan -
dun mevzular llaerinde konuf!D&k 
fmatını bana vermif olan bu seyaha -
timden memleketim hesabına mem • 
nun olarak d6ntlyorum. 

Ttlrkiye cUmhuriyeti her yerde iti
bar -rtlyor ft tilrk milletinin sulha 
ve medeniyete himıetleri takdir edi -
Hyor. 

BalbnJarm tek bir aile tetkil et -
tili fikri Biikret ~timamdan sonra 
ileri ıftmit bulunmaktadır. Ve kana -
&time gare balkan birli.ti fikri CUn 
geçtikçe daha kati bir ihtiyaç ve bir 
nruret olarak kendiılnl tanıtacak -
tır. 

Ttlrldye'yl temsil eden ben " ar
lracı.tlaran reçtilimlz her yerde bil -
yük bir Mmlmiyetle brfılandık. Bil-
1-a yumn hallrı " dmet adamlaTı 
tarafmdan bin bl'fı l{tisterilen ııcak 
tesabGntı tebaribı ettirmeyi bir borç 
111111' i" 



Kanuni müddetlerini dolduran 403 adliye memurumuzun maaş• 
ları birer derece arttırılmıştır. Terfi eden adliyecilerimizin isiJ1J• 
lerini yazıyoruz: 

~""lilll1111i1111111111111111111111111111111111111111ıııııiııııııııııııiı11111111111111ı-...11111-... .......................................................................... . 

~ .................... 
~ ... ...._ ...... «. 
---- ............. aı..a, te.. 
~· ....... 71 itlıM eclin -
miıiercllr. Baua ba notlana ho7U .... ~. ,.....,..,... 
Ha saJ"Ntok ..... U.Wdoetlara 
biru aha ilk iltifat~ 
aleni t ........... ..m..lan111 dol -
... ....,. kl& .. lir~ kediltıırlıiü 
..... p--.lı ............. -

Donimark.a•nın yeni 
Ankclra El,lsi geldi 

tıtubul, z (TetefOn~) - !Janiim
Qııuı ye11l Aüara elslel 1Mf:Dôo • 
~bUl'a pldl ve Ankara'ya ~et 
etıtL B.,_.tinda ...ıJcl elçmia r.
hateıslıp.dan .scrw,ı tekalde 9ft .. 
clildiibd. baditinin iki memleket a
n.mdüıi tiıcad .... ~eri JrıoJ.p 
1qtmnak için aelefialn \ılll&chlı • 
mulara cleam edecelini eöylemip. 

~'de lırtma hatladr 
lltanbul, 2 (TelefQQJ&) - Bu~ 

Aat 16 dan ıonra KaradenbDde fldclet
li 61r km'a)'ll fut-.ı t.afladı ve aJl. 
blılara tedblrU olmalUı blldiı1WL 

' 
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Deniz kuvetleri yarışı 

Bugün 35 er bin tonluk 21 
kruvazör lnıa halindedir 
1 Figaro gazetesinden 1 

Bir ay lçınde lıç on aaf 
zırhlısı ıuya ındırılmı -

tir: Fransa'da Rıcbclıeu, Al -
manya da Bısmarck, Jngılte • 
rc'de Kıng • Georgc V. Muhte
lıf memleketlerde tezgahta bu
lunan bır çok dıterlcn gıbı bu 
uç gcmı de Vaı ngıon ve Lond
ra muahcdelerı c;cr evesı ıc;ın
de tasar anmı ur. llu muahede 
hacımlcrt 3 JO ton ve t pla
nn c; pı ı 406 mılımctrc olarak 
tahdıt etmııtl. 

E&aı sılithlar, benzer ıemı • 
lerle mlıc deleye ve her ıkı 
yana da ateş edecek ıurette bır 
m bver uzerıne dızılı pek bu • 
yuk toplard:ın mlıt ekkıldır; 
bundan baıka d ha kuçuk çap. 
h toplar ve torpıdolarla tayya
relere kar!iı mudaf a ıçın mıt • 
ralyozlcr v rdır. Şımdılık en I· 
yı mukayese fırsatını veren e
sas toplardır. 

Büyük çaplı toplar 

,w. u bei 'emıden en once 
&a baıtanmııı ol n (1934) 

Lıttorıo ;)111 mııımctrelık be~ 
topa malıktır. Bunlar ıkıaı on· 
de, bırı arkad uçerlık uç ta
ret uzerınde bulunm ktadır. 

lfLlf S 
3 - 3 - 1939 

( RADYO j" 
'--TURKlYE 

Radyo Difuzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

T.A.Q. 

Ankara 

CUMA: 3.3.1939 
12.30 Program. 
ll.3:ı TurK muzıgı - Pi. 
1.>.UO J\lcmJeket saat ayan, a • 
Janı ve meteoroioJı nabcrıe
rı. 

l.>.ıu • 14 Muzik (kt.içuk or • 
keıtra - teı : N ecıp Atkın) 1 
• \.:arlys • Dwııneye :Sere • 
nad. 2 F crrarıs • Çigan sev
~ ·ıı. 3 - Sıcde • Nahım • in
termezzo. 4 • Becce • Not • 
tutrno. 5 - Rahmaııınow • Se
rcnad 6 • Arnold Mcıster • 
Dohcnıya Rapsodısı. 7 • 
Lıszt • lkincı macar rapıo
dıııı. 
18.30 Program. 

18.3~ Müzuc (sololar ve heder 
• PJ,). 

19.00 Konu$ma (çocuk csırge
me kurumu). 

19.15 Turk muzigi (fasıl he • 
yeti • Acem aıiran). 

vertüru 2 • W. A. 1d 
Keman konçertosu. La 
Jor. a) Alleı;cro apcrt0 • 
dagıo. e) Tempo dı rd 
to. Sohst: Enver K . 5 3 • L. vaıı Beethoven· (. 
ıenfonı, do mınor, OP· 
Allegro con brıo. b) :ı 
te con moto. c) 
(Scherzo) • Allegro. 

22.30 Muzık (Roma s, 
ıarkıları ve uırc • Pi) 

23.00 Muzık (cazbant·~ 
23.45 • 24 Son ajan la 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETi-~ 
14 Laypzıg - 20 Beri 11 

dapeıte - 20.10 er 
Ştutgart - 20.15 Mılall 
21 Floransa, Roma -
Strazburg. V 

ORKESTRA KONSF.~S6 
VE SENFONJK KO ı 
LER: 19.30 Varşova - RC' 
Münıh - 21 London • 
yona!, Mılano - 21.30 ~ 
• P. T .T. - 22.15 Stok 

ODA MUSİKİSİ: 13.30 St 
holm - 15.30 Viyana -
Bertin - 20 45 ı; rankfılrt 
22 Pa ıs • Eyfel kults•·

14 SOLO KONSERLERİ: 
Frankfurt - 15.45 Sto 
- 18 Breslav. 

Bu ııemucrdcn hıç bırinın 
tonaJı a.ı:ami hadden apgı de· 
iıldır, halbukı ckserısı toplar 
içın müsaade edılcn azami had
den daha apı;ı c;aplarl ıktıfa 
ctmııılerdır. Çunku 1921 muza. 
kcrclcrının tespıt ctmıı oldu • 
gu ıkı rakam moınuk ıı teadul 
ctmcmektcdır. l>eııız ınpaun · 
da agırhk meselesi muh mdır. 
35.000 tonu a ad n bır gemı
yc kııfı mıkt rd.ı 406 lık toplar 
koyabılmek guçtur, aksı halde 
gemıye klifı bır zırh hım:ıye ı 
ve surat tcmın edılemez. Bu ı
tıbarla bır mutavassıt hal cıek
lı kabul etmek lazımdır. Japon
ya, mustakbel zırhlılarının ta • 
arnızi, tedafuı usıflannı en 
yukıek dereceye çıkarabılmek 
ıçın, tonaJ tahd dı anla masın.ı 
girmem u ve ı mdı ın cttı • 
gı gemılcrın 40.000 tonluk ve 
hatti d ha buyuk olduJclnn 
ıoylcnmektedır. 

Hır sene ıonra Rıchelıcu 
tezgana konmu!itur. Bu gcmı 
JSl mııımctrcıık ıe ız tora 
malıktır. Bu toplar mcrkezı 
kulenın o .. de dorderlık ıkı 
tarcte takı m cdılmı tır. Fran
sız donanmasının daha 1912 de 
kabul ctmı oldu u donluk ta
ret agırlıktan buyuk bır tasar
ruf temın ctmektcdır. Uıtelık 
Rıcbelu:u·nun inşa tarzı atııın 
ıstıkamctJenmesmi kolaylaıur
makta, aynı zamanda hayatı cı
hazlann korunmasını arttır • 
m ktadır. 
BısmarcJ:'da her ıeyden Cin

ce on ve arka kısımlardakı auı 
kuvctı arasında tam bır muva
zene aranmııur. llu gemlnın 
381 mılımctrelık sekiz topu ı
kısı onde, ıki11 arkada olmak 
üzere dort tarete yerle tiril • 
mııtır. Bu ekılle kıyasla Rı
cbelıeu'nun topları tanzim tar
zı 2.000 tonluk bır sıklet ka • 
zandırmaktadır kı bu fazlalık 
hımaye bususuna sarfedılmek • 
tedır. 

Birlqik Amerika Devletleri Cümhurreisi B. Ru:ıvelt gazetecilerle haftalık konuımasını yapıyor. 
- Life Dergısi -

20.00 Ajanı, meteoroloji ha • 
berlcri, zıraat boraası (fı • 
yat). 

20.15 furk muzici: Çalanlar: 
Vecıhe, Rcfık Feraan, Cev • 
det Çagla, l•ahirc Fersan. O
kuyanlar: Halük Recai, Sn • 
fıye Tokay. 1 • Gambos • U • 
şak peşrevi. 2 - Hacı Arı[ • 
Unak şarkı· Meyhancmi bu 
bezmi tarabhaneyi ccmmi, 3 
• Haldun - Suzınak ıarkı • 
Soyle ey cananı ruhum. 4 • 
Şemseddin Zıya • Mahur ıar
kı - Çıkdı bir feryadı. S - Fa
hırc Fcrsan • Kemençe tak • 
sımi. 6 • Hacı Arıf • Rast 
şarkı - Nıhansm dıdcden. 7 • 
Refık Feraan - Rast saz &c -
maısi. 8 ·Rakım - Unak !iBr· 
kı • Bana hiç yakıımıyor. 9 • 
- - unak şarkı - Şahane 
gozlere gönul bagladım. 10 • 
Udı Ahmet • Saba !jarkı • 
Gulzarı harabcylemc. 

NEFESLİ SAZLAR (Mtrf 
ı.) : 6 30 Könıgsberg ;i 
Alman ıstasyonlan -

o#~0ıro~SERLERtVE~ 
ROLAR: 17.30 KolonY' 
21 20 Beromlinster. ?d 

Bırlcşık devletler de son tez. 
glha koydutu gcmılcrdc Ja • 
ponya'yı t klıt ctmııstır; İngıl· 
tere onu takıp etmiııtır, Fran
&a, Almanya ve İtalya as 000 
tonla ıkufa ctmektedırler ve 
ıçlenndcn hıç barı bu haddı 
ıeçmedıkc;c on:ı rl yet ctmeyı 
teahhut ctmıııterdır. Kım bılır 
belkı hemen h rptan sonra du
ıuntilmuı fakat Vaşington mu
ahedcsırun tahakkukunu onle -
mış o!dugu 50.000 tona yakın 
~emılerın ınıası d.ı mumkun O· 
lacakur. Fakat daha senelerce 
müddet, baılıca donanmaların 
harp flan ıımdı suya mdı • 
rılmıı olanı r nevındcn 35 
er bin tonluk gcmılerdcn mu • 
rekkep olacaktır. 

his ederek bu husustaki fi. 
kirlerini şu şekilde hillasa 
ediyor: 

llJllllJlllllllJllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllll Almanya' da 
HAı::J.F MÜZİK: 8.30 tııl' 

- 14.10 Vıyau - ıs.ıs S '* 
ııart, Vıyana - 15.30 Br 
lav - 16 Alman ista•~., 
rı - ıs Bcrlln - 19.10,. ;1 

burg - 20.10 Königsberlıı1! 
20.10 Lnypzig - 21 Koto r 
- ZZ.40 Konigıberg -

Serapa zırhlara bürün -
müş ingiliz arslanının ha -
kikatcn güzel bir kuvet ve 
kudret manzarası arzedece
ği şuphesizdir. Ancak bu 
manzara, İngiltere, insiya· 
ki kuvetleri ve ananelerine 
dayanarak o kadar muhtaç 
olduğu deruni emniyet his
sine erişebildiği ve ne iste
diğini, menfaati icabı neler 
yapması lazım geldiğini 

takdire başladığı andan i
tibaren mana ve heybet ka
zanacaktır. 

KUVETlER MUVAZENESİ yahudiler 

Müıkül bir dava 

8 u Kcmıler i111a teknici ve 
tarzı bakımından muh • 

telıf ıoruı ve telikkılenn ne
ticesı olmuıtur. Bunların ka
rakterıstıklerı, eger um bir 
surette malum olsaydı, her mil
letın harp gemılerının 'liasıfla
n hu usundakı duıuncclerıne 
terccrnan olurdu. 
Aynı hacını elde etmek ıçın 

muhtelıf olçuler kull;ın~bllır. 
Be pro otıP zırhhd n Fran • 
aa'nın Rıcbelıeu'ıu 245 n:etre 
ıle en uzun olanıdır. VaıınK • 
ton zırhlısı ancak 229 r.ıctre U· 

zunluğundadır. Gcnıılık ıtıba • 
riyle en ustunu 36 metre ile 
Bı.smırd:'dır. En dan ıtalyan
lann Littorio'ıudur: 31 metre 
60 anı. Bu gemı be& zırhlı için
de tabıi amerıkahlann Vaıına:· 
ton'u ıle bırlıkte Panama ka • 
nalından geçcbılecek olan ye • 
ıine zırhlıdır. 

Bu ıemılerın milıterck bır 
hususıyetı ı;cerck obuslere kar • 
ıı pkulı gerekse tayyare ~om
balanna karıı ufki ve denızal
tılara karıı denizaltı zırhları -
nm kudretıdır. 35.000 tonluk a
ğırlıklarının ız.ooo tonu tek • 
neye, zırhlara, zırhlı koprulere 
ve dahılı bOlmelere tahsıı cdıl
mııtır. Bunlar ulu sıkletlerdır, 
fakat bombardımanlara muka • 
vemet hassası bunu acap ettır • 
mektedır. 

1nıiliz amiralliği çapların 
inmcsı bahasına da olsa top a
dedını arttırmayı tercih etmıı· 
tır. Bu suretle ıngılız :r.ırhlıla
n aynı müddet içinde daha :r.ı
yade mermi atabllmcktedır. 
Kınr; - George V.'ın 356 mıli
metrelık 10 topu 3 tarcte uık • 
ıım cdılmiştir. Bunlardan dort
luk bır ve ıkilik bu taret on kı
lilmda, ve dörtlik bır taret de 
arkada bulunmaktadır. 356 nın 
obusleri filen 381 liklc.r kadar 
uzaga ıitmektedir, yalnız 900 
yerine 650 kilo geldiği için, te
siri daha azdır. Bununla bera -
ber ıngiliz kurmayı bu çapı 
kafi a;ormüıtur. Fakat tezclha 
koymuı oldufu 35 000 tonluk • 
tan yuksek 406 milimetrelik 
toplara n;11ik olacak. Ve bun
ların mermlleri bir tondan da
ha afır çekecektir. 

Bırleşık devletler de Vaıtnc
tnn kin bu &tıpı kAbu1 etnıı. -
tir. Bu gemi Littorio•nunlı:i gt. 
bi dizilmiş üç tarette dokuz. bü
yük topa maliktir. 

Bu muhtelif ıckillerden han
gisi tercihe pyandır? Bunu 
ı6yliycbilmek için, bır çokla -
nnı rakamla gostermc~e imkin 
olmıyan daha bir silrü mullha· 
zaları goz önünde tutmak 11 • 
.zımdır. Her memlekette en H• 

lihıyetli teknislyenlerin kcn • 
dilerıne tayin cdılen tonajdan 
en buyuk ıstı(adeyi t emine ça
lıımıı olduklanna ıuphe yok • 
ıur. Umumiyet itıbanyle, ma • 
terycl bakımından, bu beı ıe -
kıl, aıaıı yukan aynı kıymette 
olmak lazımdır. 

İ ngiltere'nin 

silôhlanması 

Frt1nllurtcr Zeitung 

Bulgaristan'ın 

coğrafi .Jurunıw 

Bu baJhk altında Goapo
din KropçcI, Bulgaristan'· 
ın bugün mühim politik ha
diselerin cereyan ettiği sa -
haların haricinde bulunma
sı hasebiyle şu veya bu ta
rafta yer almak üzere acele 
etmesinin manasız olacağı
nı ve hidiselerin inkişafı • 
na seyirci kalması lazım 

geldiğini yazdıktan sonra 
fdyle dcınektedir: 

1ngıltere'nin P11ris buyuk el
çısı lord Perth'ı kont Cıyano 
ılc muteaddıt mulfikıtlara sev
keden l..ıbya'dakı ıta/yan gar • 
'1lızonl11rın1n takvıyesı mt!sclesı 
olmuştur. Malümdur J:j ıngıliz 
• ıtalyan gcrgınlılı muddctıncc 
orada 6().JJOO asker vırdı. lnıı· 
/ız • ıtalyan anlaşması netice
sındc bu rakam 30.000 c mmış
tır. Şımdı bu mıktar tekrar 
60.000 e çıJcıyor ve kıta/ardan 
ekserısının Tunus hududuna 
yılıldıtı soylenıyor. Bundan 
telaşa duşecclı: detıliz. Tuaus'· 
dıkı ıstıhkfimlırımız takviye 
edılmiştır Vt! ıım11/i .Afrika or
dumuz 60.000 ıta/yana lr.arşı 
Jı:oyabilccei kadar l.:alabılık
tır. 

Şunu dı ilive edeyim J:i an
cak JOJJOO ı faşıst o/aa Tunus
un 94.000 ıtalyanı bu tclıditleri 
pel: iyi bır nazarla ıormuyor
lar. Çuııku çekıçle ors arasın
da .blacailardır. Bı1ıyorum, i
tabanlarsn Tunıu'a ailü ıtlta.I 

rıy;,j t~şkıl ettl1clcri Cap Boa 
tarıflodı bır ıyaklınmı belclc
dıllcrı hakkındı rıvıyetler nr. 
Fdat bu lıasusta da lazım ge
len tcdbırler alınmıştır. 

1talyın bukümeti, mareııl 
Badoglıo'yu Trablus'a gonder
mckle ordunun bu sıyasete ta • 
raltar o/dutunu anlatmak iste
miştır. Ordu gerçi f taat ~t- • 
mektedir, fakat hiç bır vahım 
badıse vuku bulmıyacatından 
emın bulunm11ktad1r. ltalyan 
ordusunu hıç 11ebcpsiz yere 
Fraasa·ya karşı yilrutmiye kal
kışmak 1ı:uçuk bir iş det.ıldir. 

Onun ıçındır l:ı Jngıltere, 
bırım gıbı, te/işta detıldir, ve 
tedbırlerıni almasına ratmen 
te1'şlanmaJı: ıstememektcdir. 
Çunl:u Lıbyı gırnizonlarının 
takvıyesı ışındc en zıyade ıelı· 
dıde ufrsyan bız delılız. Mısır 
Lıbya ile Habcııstan ırasında 
bulunmdtadır. Lıbya'dt1 60.000 
asker varsa Jlabeşıstan'da da 
150.000 asker bulundutu söyle
nıyor. Mısır·ın nıudılaası ku • 
vetlı olmadıtını da unutmıya • 
lım. ltalya, sahil yo/ıyle Tu -
nus ıstılct1metınde o/dutu gibi 
Mısır ıstıkametınde de bir is
tıli yoluna malılı:tır. Ostelik on 

iki adalar Bınga.ı:ı ussıy/e bırc
ket bırlıgı yapınca lskenderı • 
ye • Portsaıt • Hayla must!llc
sınde ıngılız gemılcrwı abloka 
edebılır Ye lskcndcrıyc•yı ıcb
Jıkt!li bır surette tehdit edebi· 
lirler. 1 talya'nın imparatorlulı: 
emellerı malümdur: Bu emel • 
/er ıımıl şarkıde Tunus, cenup 
ıarbıde Gıne korlczını: cenup 
şarkıde Mısır'ı, ı1ı:ı Somııı·yı 
şarkta Surıye'yı ıbuva eder. 
Bu bır hezeyan mıdırl Evet, 
lalr.at her memlekette olduğu 
gibi bir suru haili bcyinlcrın 
gunluk gıduını teşkil eweJ: • 
tedir. 

1914 barbwdan önce pancer
manistler bunun gibi Avrupa'
nın yarısını Almanya•ya ılbak 
edtın bariıa.lır tınzim ediyor -
/ardı. 

Bugun İtalyan gazeteleri ÖT• 
le barıtalır tanzim ve bıtti ca
meJ:inlardı teşhir etmektedir• 
lcr ki bunlır 11oa zımanlırda 
'Turlu,,. matbuatında b1r m u • 
lai$J~rtl'ı'f:' 'J"JJ ,. e '»u "lıırıır • 
liilcrdt!n fazlı ttılişa duşmi .. 
7ecd: kadar alır başlıdır, ba .. 
busus ki lort Pertb lont Ci -
yaao'yı Relızione lnternazio
nalı'nın aykırı 7ızılırından şi -
liyet ettiti zıman kont Cıy~
no bu (yarı resmı) gazetcnın 

bu meseltıde hukumt!tın göru • 
şüne teıcuman o/mıdıtını •?.Y· 
/emektedir. /akıt Jngı/tere on• 
ceden blltün luzumlu ıcdbırle
ri alacak, kadar ıbtiyatlıdır. 

Esaseh lngiltere'de tıyyare 
ımall.tının hızı: ayda 500 tay
yırc, ve bizıml:i: daha iyisi!'~ 
ıntizaren yuz kadar, bir de ı~ı 
devlete bir seneden kısa bır 
~t1mt1n içinde teslim edılt!cel: o
lan 1.JOO tayyare, İngiliz - lran· 
sız ırupunua bava/arda itt1l • 
yın • ılmın grupunı yetişmesi 
ıecılımıyecctını gostermt!kte-
dır. • 

Jngiliz Vt! lransız imparator
luJclıu satlam ıcmelltır uzerın
de bina cdılmişıır. Amerika 
bizımle berıberdır. Polonya 
da, Tunı havzasında ve Bal • 
lcanlır'da mı/Jetlerin aozleri ı
çılmalııa o/dulu da bıtırlanmı
Jıdır. 

Pierre Dominique -
La R~publique 

Yahudilerin ellerinde 
bulunan altın, platin veya 
gümüş, elmas, inci ve sair 
kıymetli taşların devlete 
teslimini emreden kararna

me önceden neşredilmiş o -
lan kanun hükümlerinin 
bir neticesidir. Zaten ge -
çen yıl, 5 ilk kanundan iti
baren, yahudilerin mücev -
her ve ziynet eşyalarını 
satmaları veya satın alma· 
Jarı yasak edilmiş, sadece 
devlet satın alma büroları -
na &atmalarına izin veril -
mişti. Hükümetin yeni te -
sis etmit olduğu bu büro -
1ara satılacak olan bu gibi 
ki, Paris'te l>ıCtürÜJmUŞ o -
lan ataşe Rot için yahudi -
lere yüklenen bir milyar 
marklık tazminata mahsup 
edilecektir. 

A lman finans bakanı, bu 
tazminat için, yahudilerin 
servetlerinden yüzde yir • 
misine el koyacağını söy -
lediği zaman, bununla 
bir milyar markın temin e
dilemiycceği ileri sürül • 
mliştü. Ancak, yahudilerin 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuıma (haftalık apor 

servisi). 
21.lS Esham, tahvilat, kambl • 

yo • nukut bol'51ıı (fiyat). 
2J.30 Konuıırna (konserin tak

dimi • Halil Bedi.). 
21.45 Muzik (riyaseti cilmhur 

filarmonik orkestrası) ııcI: 
Hasan Ferit Alnar l • K. M. 
von W eber: Euryanthe u -

İslanda adası 
ıııye mı ayrmron 

lslanda adası üzerinde 
prk şimalinden garp ce
nubuna doğru derin bir 
çatlak peyda olmağa baş
lamıştır. Londra'dan ge· 
len haberlere göre adanın 
bir ucundan bir ucuna U· 

zanan bu yarık koca ada

yı ikiye ayırmaktadır. Bu 
yarılma alametleri tama
men tesbit edilmiştir • 

Bu çatlağın, ada üzerin
de bulunan sönmüş bir sü 
rü yanar dağların vaziyet
leriyle münasebeti vardır. 
Bu sönmüş volkanların 
bir kaç kare kilometre çö 
kiıntü sahası müşahede e
dilmiştir. 

llrcslav. 
HALK MUSİKiSi : Jl 

Ştutgıırt - 18.30 Frank er" 
- 19 Kolonya - 20.30 B 
munıter. ;1 

DANS M0Z1Gt: ıs Bcrlı11 ti 
18.10 Hamburg - 22 M 
Cener , Sofya - 23 Mıl 1 Roma - 23 10 Brukse 
23.20 Budape te - 23 ~ 
London - Recyonal - 23 fl' 
Parıs • P. T. T. - 24 Dr 

11
• 

vıç, Lukıembı.ırg - 3.15 'f 
luz. d
Not : Lökscmburg rJ 

1 
yosu ( dolga uzunlui&a 
1293 ) mahalli u.atle ~ 
15 te " Atatürk ve 1

16 Türkiye ,. mevzulu ve~ 
dakika devam eclen 
konupna yapacaktw. 

rığın iki tarafında 
nan kayaların arasını 

~y 1 ... ;.ucc1··lı 1ctcı;.fu 

etmek için Londra'dan 
limlerden müteşekkil ti 
komisyon gidecektir. 

Bir kaç sene sonra, ad' 
ya tekrar gidilerek şiıııd' 
ölçülec1:k yerler, o zaın•" 
tekrar ölçülecektir. Bu tJ 
retle, mesafeler arasınôl 
bir fark tesbit edilince 1 

danın tedrici olarak af 
rılmakta olduğu öğrenilt' 

cektir. 

Bu gemılerln ic;ınde evelce 
yalnız seri kruvazorlere mah • 
ııus olan 30 mıl ıilratı yapamı· 
yacak ve hatt ıcçcm yecek bir 
tane bulunmadıgı soylenemez. 
Bu keyfıyet, türban ve kazan 
teknıaınde elde edilen terakki· 
ler kadar muharrık kuvete aza
mı randımanını verdıren tekne 
ıekıllenndekı tekAmlıl ııayeıın· 
de tahakkuk edebılmlıtır. 

"Frankfurter Zeltung'' 
lngiltere'nin silahlanma fa. 
aliyetine yeni bir hız ver • 
mesi meselesini mevzuba -

- Küçük antant haları 
yıllarca toplanarak göğüs
lerine vura vura: "Biz bu • 
radayız ve bu mukaddes 
hududumuzu korumak için 
burada kalacağız I" diyor • 
lardı. Fakat, geçen yıl hü -
cum eden alman seli küçük 
ıntantla birlikte o hudutla
rı da ahp götürdü ve küçük 
antant sadece tarihi bir ha· 
tıradan ibaret kaldı. 

Zors 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ellerindeki kıymetli eşya 

ve mücevherlerin alınması, 
kendilerinin başka memle • 
kete çıkıp gitmelerini ye -
niden güçleştirmiştir. Çün
kü, bu tedbir neticesinde 
paraya tahvil edilebilecek 
yegane servetleri de elle • 
rinden gitmiş oluyor. Ka -
rarnamede nişan yüzükleri 
de vardır. 

Noye Zührer Saytung 

Şimdi, adada ilmi tet
kiklerde bulunmak ve ya-

Eğer, ada hakikaten iıd' 
ye bölünüyorsa. Alfred 
Vegener'in "kıtaların ka),. 
ması .. i imli nazariyesi tt' 

eyıyiıt edecektir. Biliyorstl• 
nuz ki, bu nazariyeye gÔ' 

re, amel'ika kıtası bir :ı•· 
manlar Avrupa ile birle
şik olduğu halde bilabate 
ayrılmıştır. 

Hayatin içyüzü [ 
'~==============- 59 -='=11 

)'az.an: Filıpa Upenhaym 

- Beni affedersiniz ama, siz milyo. du : 
nersi:uz, bıraz kendınıze baksanıza. - Sizin için yapabileceğim bir şey 
Bakın pantalonunuzda hır delik var. yok mudur ? 

Blis, merakla sordu: Blis : 
-Nerede? - Evet var, diye cevap verdi, hafı· 

Kravley sozune devam etti: zanız her zamankı gibi yerinde midir? 
- Ellcrinız berbad • )<ıkanız, boyun. - Öyle zannederim. 

ba ınız kotu mu kotu J Allah mızı se- - Öyle ıse Overton meydanında 27 
versenız butun bunlar ne demek? Bır numaraya gidiniz. Orada Mıs Franses 

' . · Kleyton ismındc bir genç kadını soru 
zaman Londra'nın en şık gıyınen gen. nuz. Bakın bakalım. iş bulup çalış yor 
cı ıdinı.ı:. Şimdı ı e ust baş perişan, el. 

ld d mu, yoksa açıkta mıdır? Yarın bana 
ayak kir içinde N sıl 0 

u a.. butun tafsılatı getirirsiniz. Beni aynı 
Blis sozunu kesti : 

d hat uzerinde bul bi irsinız . _ Kırk dokuz güniım daha kal ı .. 
d - BaşustUne. Sizin için her hangi 

Ondan sonra sosyctenın aklı başın .a zahm<'tte bulunmak bcnım için büyük 
bir ferdi olaca ım Soz aramızda, hır . . 
. k Fakat ondan sonra da hır zcvktır • 

şıkayı tım yo ı Blis avukatın sözünü kesti : . E t Blis olm yaca ım. O za • . 
eskı rn;ar si lcri ne kadar az gönir. - Üzerinizde tiıtün nevınden bir 
mana k . • şeyler var mı ? 

f'TYl o k dar ıyı b. d k b' 6 
K l gene arka tarafa geç- Mr. Kravl ey, ce ın en maro en ır Mı ter rav ey, k B b. 

. b ı inden ayr lmışlardı. tutun tabakası çı ardı. unun ır ta· tı Ge e bır ır · ·· f d · d 
ı ı yollara dikilmiş rafında ıgar, ote tara ın a sıgara o-Blıs nde o er . . 

'. d sıkıca dıreksiyona yapış lu ıdı. 
ellerıylc e d Bir konuşma fırsat Avukat, bunların hepsini Blis'in ce-
mış oturuy:rd ur on d kika geçmifti. bine boşaltıp tabakası bos olarak kendi 
çıkı~caya K a . on ra tekrar cebine kovduğunu göl'f1.ıce Blis'in 
Mı t r B yanına ge dı ve 10r - gozü parladı. 

yere ınıp 

- Siz daha başkalarını alabilirsiniz, 
dedi, onun için bunları verdiğiniz iyi 
oldu. Şimdi biz Golders Grin'e doğru 
uzun bir yol uzerinde arabayı koıtura
cağız. Sizin gelmenize lilzum kalma • 
dı. 

Mister Kravley, geçen taksi otomo
billerinden birisini çagırdı. Blis ile 
konduktör sigaraları içmiye batladı -
tar. 

Kondüktör: 
- İhtiyar seninle epeyce konuştu. 

dedi, fakat sigaralar da amma nefis 
şeyler 1 

Blis cevap verdi : 
- Bir zamanlar işimiz yolunda iken 

avukattmu:dı. Tuhaf bir adamdır ama 
fena değildir. 

xxx 

Ertesi sabah, aşağı yukarı ayni saat 
ve aynı yerde Blis, Mister Kravley'i 
arabaya aldı. Avukat ilk durakta ek • 
santrik müıterisinin yanına geldi ve 
pantalonundaki yağ lekelerine baka • 
rak: 

- Blis dedi, ben bu otobüslerden 
hoşlanmıyorum. Lüzumundan fazla 
demokratça şeyler bunlar 1 Sonra beni 
girerken karşıhyan kondüktör de pek 
senli benli davrandı. Anladım ki benim 
tabakanın içindeki sigaraları kendi • 
siyle paylaşmışsınız. 

Blis : 
- Çok hoş adamdır, dedi, ey gele -

1i'11 bizim meseleye: ne haber ? 
Mister Kravley öksürdü : 

- Genç bayan, dedı, hala devamlı 
bir vazıie alamamış. Ondan sonra ga -
liba ev sahibine de borcu var. 

Blis kaşlarını çattı : 
- Ben de onu düşünüyordum, dedi, 

haydi, siz şimdi arkadaki yerinize çe • 
kiliniz, hareket ediyoruz. 

lleriki durakta Mister Kravley gene 
gözüktü. Ve cebinden not defteri ile 
kurşun kalemini çıkararak sordu : 

- Vereceğiniz bir talimat var mı ? 
- Kıraliçe Viktoriya caddesinde ı 7 

numarada Kanada iş idaresinde Mis • 
ter Mayls'e bin lira gönderiniz. Ki • 
min tarafından verildiği bildirilmiye
cek. 

-B~ka? 

- Kambervel, Pinter ıokağı 17 nu. 
marada Vilyam Cennings'e yü.z lira. 
Bu adam otobüste arkadaşımdır. Bir 
çocugu hastadır: tebdilhavaya gön • 
dermek istiyor. Gene kimin tarafından 
gönderildiği bildirilmiyecck. 

- Başüstüne, başka ? 

- Omnibus şirketi işbaşısı Tomas 
Bragd'a elli lira. Sonra Finsburi'deki 
ök&e fabrikatöriyle alakadar olunuz. 
Bakalım işleri nasıl gidiyor? Eğer 
daha fazla sermayeye ihtiyacı varsa 
verirsiniz. Şimdi ıöyliyeceğime dik • 
kat ediniz. Misis Hit adına bankaya 
beş bin lira yatırır ve bunun dörtte bi
rini kendisine avans olarak verirsiniz. 
Kendisine bu miktar paranın kendi a
dma yatırıldığını yuarsmız. Adresi -
ni biliyommU&. 

Avukat: 
- Bir kaç dost edindiğiniz anlaşı • 

hyor, dedi, peki ıordurduğunuz genç 
bayan için bir ıey söylcmiyecek misi -
niz ? 

Blis'in çehresi karardı. Müteeaaira • 
ne başını salladı : 

- Onun için bir ıey söylemiyece • 
gim, dedi, şimdilik kırk sekiz günü 
bekliyecek. 

Mister Kravley, defterini cebine 
koydu : 

- Pek yakında gene gelir, otobüsü
nüze binerim, dedi, yalnız arkadaşı • 
nız Vilyam'a söyleyin, benim vaziye -
timde ve yaşımda bir adama karşı faz. 
la laubali davranmasın. Nasıl biraz 
daha sigara ister misiniz ? 

- Bir yolcudan bir gün bir avuç si
gara almak pekaUi; fakat tekrarlanırsa 
olmaz. 

- Şöyle bir bahşiş nevinden ..... . 
Blis bir an için duşiınceli bir çehre 

takındı; sonra bu hali geçti. 

- Yalnız Vilyam'a altı peni verebi
lirsiniz. Hem kendisi, hem de ,oför i • 
çin olduğunu söyliyerek. 

- Başüstüne. 

- Şoförü de unutmamasını tenbih 
etmeyi unutmayınız. 

Avukat indi ve kondöktör sonraki 
durakta Blis'in yanına geldi. 

- Erni, dedi, ihtiyar herif bana bir 
bah'i' verdi: işimiz bittikten sonra 
bu parayı ıslatırız. 

Blia ıilldil : 

- Adamcağız da parasını oteye bC" 
riye serpiyor de il mi ? dedi. 

Cumartesi günü Blis, yirmi yedi şi• 
ling ile iki saat izin aldı. lş başın• 

beş tiling borcunu ödedikten sonr• 
Franscs'in evine dogru yollandı. l{ı • 
za giyinmiş ve sokaga çıkmıya h,azıt"' 
lanmış bir halde kapısının önünde rast 
geldi.Uzerinde bir asabiyet vardı: ha' 
ta giılümsemesi bile zoraki gibi idİ· 
Elini uzatarak : 

- Nihayet 1 dedi, eğer bugün de gel• 
meseydiniz .... 

Blis : 

- Yok, tehdit yok, dedi, size haki· 
kati oldugu gibi anlataca un. Şimdiye 
kadar gelemedim, çünkü gelmiye ce • 
saret edemedim. 

- Şu halde çalışmıyordunuz ve nıiJ• 
temadiyen bana borç verrnış oldugu ' 
nuz p rayı geri gondermemi istiyor • 
dunuz. 1 

- Hayır canım, öyle bir şey yok. :6• 
saslı bir işte çalışmıyordum. Fakat o· 
fak tefek, öteberi kazanıyordum. Şiff1" 
di ise, muntazam ve devamlı bir işirıl 
var. 
Kız yorgun bir gülümseyişle sor 

du : 
- Nedir bu iş ? 
- Tuhafça bir iş. Otobüs şoförlU • 

ğü. Fakat haftada otuz altı şiling ge • 
tiri yor. 
Kız tekraı;ladı: 
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Tramvay, Tünel Sirketleri bize ge(erken .. ı 

Türk-Amerikan iktisadi 
münasebetleri 

Nevyork dünya sergisi münasebeti· 
1 Reısicümhur sayın Inonu'nün Ame. 
r~k~ milletine hıtaben radyoda söyle
dıgı degerli sozlerin türk - Amerikan 
mu~asebetleri üzerinde pek hayırlı 
tesırler bırakacağı ve yeni bir inkişa
f~ başlangıç teşkil edeceği şüphesiz -
dir. 

H.A.KUYUCAK 
ya başlamıştır. ı 937 ye nisbetle 1938 
deki azalmada i e umumı dünya vazi
yetine ilaveten bilhassa türk - amerı -
kan ticaret anlaşması munakaşa ve mü 
zakercsinın devam etmesi ve bu suret
le vaziyette vuzuhsuzluk bulunması 
amil olmuştur. 

Yalnız tura ı dikkate değer ki A • 
Bu münasebetle türk. amerikan ik. merika ile olan ticaretimizin umumi 

tısadi munasebetlerini ve bu münase • ticaretimiz~ ni~beti umumiyetle aynı 
betleri:ı hangi istikamette inkişafa normal sevı.yeyı ?1uhafaza eylemiştir. 
mu ait olduğunu gözden geçirmek 1938 senesındekı harici ticaretimizde 
faydalı olacaktır. ~~er~ka ~irleşık Devletleri ehemiyet 

Milletler arasmdaki iktısadi müna. ıtıbarıyle ıthalatta Almanya ve lngil· 
scbct1erin başında tabiatiyle ticari tereden sonra uçuncü <Almanya % 
münasebetler yani ithalat ve ihracat 46.98, İngiltere % ı ı.20. Amerika 
gelir. Bu bakımdan Amerika Birleşik % 10.46) ihracatta da Almanya'dan 
devletleriyle memlektimiz arasında sonra ikinci (Almanya % 42.92, Ame
oldukça inkişafa müsait bir vaziyet rika % 12.27) gelmektedir. 
mevcuttur. Bunu bir kaç rakamla hu - 18 ikincikanun 1938 de iki devlet 
lasa edelim: 1923 de Amerika Birle • arasında parafe edilen ticaret anlaş • 
şik devletlerinden 11 milyon liralık masiyle iki taraf da biribirine bir çok 
mal ithal etmiş ve buna mukabil ancak tarife tenzilleri yapmıştır. Bu anlaş -
6.7 milyon liralık ihracat yapmıştık. ma kliring esasına istinad etmediğin • 
Yani bu memlekete karşı pasif bir va- den her iki taraf da tediyelerini ser • 
ziyette bulunuyorduk. 1925 e kadar be t dövizle yapacaktır. Anlaşma tas
ithalat ı 9.6 milyo~a: ihracat da 25.4 dik edildikten ve tatbik sahasına geç
milyona çıktı ve hızım için kuvetli bir tiktC'n sonra Amerikaya olan ihraca -
aktif vaziyet hasıl oldu, 1926 ve 1927 tımızın artacağı şüphesizdir. Serbest 
senelerinde ithalfit birden bire 8 mil - döviz kaydı bakımından bu memleke
yona indiği halde ihracat 23 ve 24 mil te kar ı aktif kalmanın faydaları tak. 
yon seviyesini muhafaza etti. dir olunabilir. Filhakika kliringle bağ 

Müdürler abide önünde defteri 
İmzalıyorlar 

Ab:deye çelenk koymak üz.ere giden lıeyeti götüren ü lü tramvay 

İhracat 1928 de 27 .5 milyonla ve h oldugumuz memleketlere satılan 
ithalat da 1929 da ı 7.5 milyonla en mallar mukabilinde. kambiyo takyit -
yuksek seviyelerini buldular. Bundan Jerinden evelki ekilde olduğu gibi 
sonra gerek ithalfit ve gerek ihr~catta doğrudan doğruya döviz alınmakta ve 
siıratli bir duşme göze çarpar. Fılha • bunu da istenilen memlekette istenilen 
kika Amerikadan ithalatımız 1929 dan mal için kullanmak mümkün olmak • 
1932 ye kadar 17.5 dan 2.25 e yani ye- tadır. 
dide birine ve ihracat da 1929 da 27.5 Amerika'da, devlet dahildeki iktı -
milyondan 1934 de 9.46 milyona yani sadi işlere, bilhassa 1933 den beri, e
takriben Uçte birine inmişti. Bu iki peyce müdahaleler yaptığı halde hari
tarihten sonra gerek ithaHitta ve gc • ci ticaret hemen tamamiyle serbesttir. 
rek ihracatta oldukça süratli bir inki· Yalnız yakmlarda kurulan ithalat ve 
af görillür. 1937 de 17 .2 milyon ithal, ihracat bankası bilhassa ihracatı teş -
ı 9.2 milyon ihraç ettik. 1938 de ise it- vik için tedbirler almaktadır. Bundan 
halat 15.6 ihracat da 17.7 milyondu. başka, Amerika ya yapacağımız ihracat 
Bu suretle 1929 senesi müstesna ol- için bura hükümetinden permi almak 
mak üzere bütün diğer seneler bu gibi külfetler mevcut olmadığı gibi 
memlekete karşı aktif bir vaziyet mu· her hangi bir sebeple Amerika hilkü
hafara etmiş olduk. metinin j hala çılara f iatlar hususun -

Karşılıklı ticaretteki bu azalına ve da direktif vermesi de mevzuu bahis 
çoğalmalar kısmen yalnız iki tarafı a- değildir. Alınacak mallar bakımından 
ıakalandıran amillerin kısmen de dün· da ,bir kaç nevi harp malzemesi müs -
ya vaziyetinin tesiri altında hasıl ol - tesna olmak üzere, Amerikada kontrol 
muştur. Mesela 1928 de ihracatımızın mevcut değildir. 
fevkalade yükselmesi o tarihte Ame - GörUliıyor ki Amerika birleşik dev
rikada iktısadi inkişafın ilerlemekte ]etleri ile ticari münasebetlerimiz mc
olma.sından ileri gelmiş 1929 da itha - safc uzaklığına rağmen oldukça bire
Hitımızın çok kabarık bir yekuna var- hemiyet kazanmış olduğu gibi yeni 
ma 

1 
da yeni gümrük t~rifeai rnUnase- sergi münasebetiyle bunları daha zi _ 

betiyle 
0 

sene büyük mıktarda sipariş- yade inkişaf ettirecek fırsatlar. d~ zu
ler verilmesinden dolayı olmuştur • hur etmi"tir. Bu fırsatlardan ıstıfadc 

Bu tarihlerden sonraki sukutta en edileceği~i kuvetle Umit ediyoru~ .• 
mühim amit dünya buhranıdı~ •. Nete - Amerika ile inkişafı imkan dahılın
kim buhranın hafiflemesiyle ıkı mem· de olan diğer iktısadi münasebetler ay 
lwt arasmdaki ticaret tekrar artını - rıca tetkik olunacaktır. 

Elektrik ve tramvay ıirketi miidürlcri tramvayla 
abideye gidiyoı·lar 

Müdür Park Otel'deki çay ziyafetinde nutuk söylüyor 

1 

Satıhk ankaz • 
Devlet eline geçen tramvay ve tünel müstalıdemleri al1ideye ıükran çelengi götürüyorlar 

Tramvay amelesi çay ziyaletincle 

. ~nkara Belediyesinden : b d Cınsl M h d Parsel :Muhammen e el: Mu. bedeli 
a allesi A a 

15. T. L. 200. T. L. 
2 Ahşap hane .Eskı kurtuluş 1300 

uıtasyonu 

Yukarda muahnunen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı artırma sure-
tiyle satılacaktır. İhalesı 20-3-939 pazartesı günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin İmar mudurlü~unde muteşekkil komisyona müracaatları. 

(761) 10748 

•· müdetle 
yapılacak inşaat on beş gun 
açık eksiltmeye konulmuştur. ) 

2 - Muhammen bedeli (1 225•
75 

liradır. 
3 - Muvaltkat teminatı (92) lira. Abone plôkalan 

yaptırılacak 
dır . 

Ankııra Belediyesinden : 

ı - Su işleri için yaptırılmasına 
lüzum gorulen bir numaradan 6000 
numaraya kadar ikişer adet su abone 
plakaları on beş gun muddetlc açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (960) lira· 

dır. 
3 - Muvakkat teminat (72) lira. 

dır. 
4 - Şartname ve- numunesini gör. 

mek istiyenlerin her gün yazı işleri ka 
lemine ve isteklilerin de 21. 3. 939 sa
lı gunu saat on buçukta belediye en· 
cUınenıne müracaatları. 

(757) 10746 

İnşaat münakasası 
Ank r B lediye11inden : 
ı - Kav kl dere ve Sıhat vekaleti 

önundekı otobus bekleme yerlerinde 

• 4 - Şartname ve keşfini görmek is. 
tıyenl~rln her gUn yazı işleri kalemi. 
ne ve ısteklılcrin de 21. 3. 939 salı gü
nü aat on buçukta belediye encüme
nine mUracaatları. (758) 10747 

Tazyik düşürme 

A~~~t!.l~d~:~~~n~k \ 
1 - Su i leri için alınacak iki adet 

tazyik duşiırmc aletinin açık eksiltme 
suretiyle yapılan ilan iızerine talip 
zuhur etmemesine binaen eksiltme on 

gün uzatılmı tır. \ 
2 - Muhammen bedeli (340) lira-

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (25,50) li-

radır. 
4 - Şartnamesini görmek ıstıyen. 

terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14. 3. 939 t.(llı günü sa. 
at on buçukta bcledi~e encümenine 
muracaatları. (7 56) 107 56 

Şafakla i e çıkan tiirk i çileri 

Müdür ve memurlar abide önünde •aYB• vaz.iyetinde Çelenk abideye konuyor 
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Bravo gençlerimize ! 

Ankaralllar Tamaşovara 'yı 
ezi<i bir oyunla 4-2 yendi 

Fena!. Eyvah!. 

Bize ahlan golün biri penaltıdan oldu Ne olacak?. G.. I' uze .. 
Şehrimize gelen romen Tamoşova

ra takımı dün ilk maçını Ankara muh. 
teliti ile yaptı. Tatil günü olmamasına 
rağmen, 19 mayıs stadyomu binlerce 
seyirci ile dolmuştu. Ankaralıların 
maçı seyredebilmeleri için 12,15 te 
başlattırılan maça, sandöviç ve simitle 
gelenlerin Y:ISl ek çoktu. 

I kinci golleri 
Romenler bu golü kazandıktan son 

ra, daha silratli ve canlı bir oyuna gi. 
riştiler. Bu gayretin faydası görüldü 
ve 15 inci dakikada biraz ela talihsizlik 
ile ikinci golü yedik. 

JJördii ncii. goliimii= -
dı. Böylece hücum sırası birinci dev -.G •ol.1 ~ H""t-gtr--

zel safhalar arzederek 4 - 2 muhteliti. 
mizin lehine neticelendi. Taknnırnrz, 
bilhassa birinci devrede çok iyi kurul
muştu. Umduğumuz ve beklediğimiz 
gibi, Ankaralı sporcular, temsil ettik_ 
leri şehrin şeref ve varlığına layık bir 
şekilde oynadılar ve ması kazandılar. 
Çocuklarımızı hararetle tebrik ettik
ten sonra ,aynı muvaffakiyeti lstan. 
bulda da göstermelerini tcmcınni ede -
riz, 

Hahcnı ve takımlar 

Bu maçı idareye İhsan Türemen 
memur dilmişti. Yan hakemleri Asun 
Kurt ve Nazım Küçükaslan'la beraber 
sahaya çıktığı zaman saat tam 12.10 du. 

Demir gibi bir şüt ve gol .. 

rede olduğu gibi bize geçmişti. Akın. 
}arımız ekseriyetle soldan oluyordu. 
İşte böyle bir akın esnasında 25 inci 
dakikada Habip güzel bir pas aldı. Fa 
kat şilt çekemedi,. topu kaptırdı. O
nun yapamadığı golü romen taknnı sol 
beki topu kendi kalesine çekmek sure
tiyle yaptı. 

Oyunun bundan sonraki safhası ro
menlerin netice vermiyen çabalamala. 

İlk ciddi tehlikeyi bizim kale 11 in- rı arasında takımrmızın tatbikine mu
ci dakikada atlattı. Fakat üstüste çc. vaffak olduğu güzel bir müdafaa ile 
kilen iki kornerden sonra kalemizin ö geçti ve maç 4 - 2 Ankara muhteliti. 
nü çok karışmasına rağmc.n Nuri vazL nin galibiyetiyle bitti. 
yeti kurtardı. 22 inci dakikada da ge-
ne bir gol kaçırdık Orhan ve Haşim 1''tısıl oynadılar ? 

Muhtelitin birinci devredeki kadtopu biribirlerine bırakmak yüzünden 

yurdu) girdiler. Haşim (Galatasaray) 
ve Nuri (Demirspor) oynamadılar. 
Nuri (Demirspor) un tecrübesini Nuri 
(Gençlerbirliği) enrejisiyle telafi etti. 
Fakat Habip (Harbiye İdmanyurdu), 
oyun sistemlerine uyamadığı arkadaş -
tarı arasında bocaladı kaldı. Halbuki 
Harbiye takımı arasında Habip başlı 
başına bir varlıktır. 

Takımlardan evela romenler ortaya 
geldiler ve halkı selfunladılar. Anka. 
ra muhteliti onları takip etti. (Yaşa) 
&esleri halkın alkışlarına karıştı ve o- • 
yuncular yerlerini aldılar. Muhtelit 
taknnımız şu kadro ile oynuyordu: 

Birirıci golümiiz 
MaçıR ilk dakikalarında umumi va

ziyet şu .,di: takımımız havadan ser. 
best ve atılgan oynuyor. Romenler 
topu yere indinniye çalışıyorlar. Fa
kat umumiyetle bizim tarafın oyununu 
kabul ediyorlar. 

boş kaleye topu sokamadılar, rosu mükerrunel oynadı. İkinci devre-
Maç bu suretle hakimiyetimiz altın. deki aksaklığı yukarıda işaret ettik. 

da devam ederken, 23 üncü dakika- En çok muvaffak olanlar; kaleci 
da soldan Zeki topu ortaladı. Kaleci e. Necdet, Nuri (Demirspor), santrhaf 
peyce açılarak topu yakalamak istedi, Hasan ile iki yan haflar Nusret ve 
fakat muvaffak olamadı. Arif yetişti Keşfi, Orhan Arif ve Haşimdir. Fakat 

· ıs:- bu işaretimizle Ali Rızanın, Ilamdinin 
Necdet (Güncş)-Ali Rıza (Anka. 

ra Gücü), Nuri (Dcmirspor)- Nus
ret (Ankara Gücü), Hasan (Gençler 
Birliği), Keşfi (Gençler Birliği) -
Hamdi (Ankara Guciı), Arif (Demir. 
spor), Orhan (demirspor), Haşim (Ga 

ve gene hır p <ı.:ıe şiltle ikinci golümü-
zü attı. ve Zekinin iyi oynamadıklarını yaz. 

1atasaray ), Zeki ( Demirspor ). 

Bu takunda yerini bulamıyan yega
ne oyuncu Hamdi idi. Nitekim çok ça
lışmasına rağmen Hamdi bir buçuk sa. 
at içinde vazifesini yapmakta epeyce 
zorluk çekti ve takıma istenildiği de -
recede müfit olamadı. Bu, onun kaba
hati değildi. Çünkü iyi bir sağ açığı· 
tnız yoktu. Hamdinin sol açıkta oyna. 
ması ise, Zeki varken doğru olamazdı. 

İkinci devrede takıma Nuri (Genç
ler Birliği), Habip ((Harbiye idman 

İkinci dakikada mükemmel bir gol 
vaziyeti kazandık. Haşim Arifin pası
ne yetişemedi. Yedinci dakikada sağ 
açrk Hamdiden sol açık Zekiye kadar 
top geldi. Zeki ortaladı. Arif pliise vu
ruş ile birinci golümüzü attı. 

lldnci goliimii= 
Bu gol romenleri şaşırttı. Takımı

mız üstün bir oyun çıkarryor .. ı l inci 

dakikada sağdan lehimize bir korner 
oldu. İstifade edemedik. İkinci bir a
kında Haşimin yerden bir şütü sağ dL 
ıeğin yanından avuta gitti. 

Vçiincii golümii.z 
Ankara muhteliti cidden güzel oy. 

nuyor . . Hatlar biribirleriyle ahenkli 
bir birlikle hasrm kalesine doğru uza
nıp geriliyor •.. Romenler hep sağ açrk. 
larına yükleniyorlar. Keşfi ve Nuri i
yi bir oyuncu olduğu anlaşılan sağ açı 
ğı tutuyorlar. Bu yüzden üstünlük ge. 
ne bizim takımda kalıyor .. 

25 inci dakikadayız. Arif'in biraz 
havadan gelen pasiyle Haşim vole bir 
şilt çekmek istedi. Topu ayağına otur
tamadı. 

27 nci dakikada aleyhimize korner 
oldu, atamadılar. Maç biraz hızını 

kaybetti. İki taraf oyuncuları çalıma 
başladılar. Bu hal on beş dakika kadar 
sürdü. Nihayet devrenin sonlarına 

doğru Ha im sağdan gelen bir pasla 
enfes bir gol yaptı. Üç dakika sonra da 
devre bitti. 

I hirıci dcurc 
Bu haftaymda yukarıda işaret et. 

tiğimiz gibi ufak bir değişiklikle çı
~-- kan takımımız birinci devredeki süra.. 
~ tini ,ataklığını nispeten kaybetmişti. 

'!j Buna mukabil bir iki oyuncusunu de
ğiştiren romcnler daha gayretli oynu. 
yarlardı. 

Alcylıinıize pen.<1ltı 
Yedinci dakikaya geldik, Romen 

forvetleri kalemiz önüne yerleşmişler. 
Bu sırada hafif bir çarpışma oldu ve 

E:L.!3C:::.U-..-...:... ........ __; _ _:_.._~~-W...R..~,~~.::.........j;.""""·--·-·_:~i__.J hakem muhtelit aleyhine bir penaltı 

rakımımız daima hücumda 
verdi. Necdetin çok güzel müdafaa et
tiği Ankara kalesi bu penaltı ile ilk 
golü yedi. 

mış olmuyoruz. Bilakis bütün takım 
methe değer bir gayret göstermiştir. 
Hatta ikinci devrede oyuna giren Nu
ri ve Habip dahi . ., 

Romen taknnının futbolu iyi bil
diklerine ve kavradıklarına hiç şüphe 
yok. Lakin bilinmez sebeplerle uzun 
seyahatler yapmak ve kısa bir müddet 
içinde 10 maç çıkarmak mecburiyetin. 
de kalan Tamoşovara takımı, muhteli-
timizin enerjisi önünde dünkü maçta 
silik kaldı. Sağ açıkları, santrhafları, 

kalecileri ve sağ bekleri iyi oyuncu 
olduklarını gösterdiler. 

Hakem son dakikalarda fazla müsa
mahakardı. Fakat iki yan hakemi arka. 
daşiyle beraber, böyle yabancı bir ta
knnla yapılacak maçı idare etmek ka
biliyetini bir kere daha ispat etmiştir. 

lldnci maç 
Romenler ikinci karşılaşmalarım 

yarın saat 15.30 ela çıkarılacak ikinci 
bir Ankara muhteliti ile yapacaklar
dır. Bu muhtelite dair futbol ajanlığı-

1 

nın tebliği şudur: , 
Ankara beden terbiyesi futbol a

janhğmdcn : 
1 - 4. 3. 939 cumartesi günü Ro. 

men Tamoşovara takımı ile ikinci ma-
çını yapacak olan muhtelit oyuncula
rının isimleri aşağıya yazılmıştır .. 

2 - Bu oyuncuların o gün saat 14.30 
da ayakkabılariyte birlikte stadyomda 
bulunmalarının temini sayın kulüp 
başkanlarından rica olunur. 

3 - Ankara Gücünden: Natık, Fah. 
ri, Hamdi, Muzaffer 

Gençler Birliğinden: Reşat, Ali 

Güneşten: lskender, Mehmet, ;~ı
hat 

Gazi Beden Terbiyesinden Nuri 
Demirspordan: Şemsi, Gazi, İbra. 

him 
Erkek lisesinden: Küçük Mustafa. 
Harp okulundan: Muhterem, Fadıl, 

Zeki, Şerif . 

Ankara muhtehtı 

İstanbul'a gidiyor 
Dünkü maçta Romen Tamoşovara 

1 KOZLU'DAKİ 

takımını 4·2 yenmeğe muvaffak olan 
Ankara muhtelitini teşkil eden fut
bolcularımız 16 kişilik bir kafile ha
linde bu sabah yıldırım treniyle ls
tanbul'a hareket eaecektir. Kafileye 
antrenörle beraber ayrıca bir idareci 
ve bir hakem iştirak etmektedir. 

Muhtelitimiz lstanbul'da yarın ilk 
,. :ı - b .... u U\.. .ı~ı ... ._..: ilaw.1.gı&tar 

masını yapacaktır. Burada muvaffaki-

yetlerini alkışladığımız futbolcuları -
mızın 1stanbut'da da kazanmalarını 
ve iyi neticelerle dönmelerini dileriz. 

FECİ KAZA 
Kozlu' da 23 vatandaşımızın ölümiyİe neticelenen feci Grizo in

filakı hakkında Zonguldak muhabirimizin telefonla verdiği 
tafsilatı neşrctmiştik. Bugün de bu kaza hakkında muhabirimizin 
gönderdiği resimleri koyuyoruz: 

L 

Kozlu'da kazanın vuku bulduğu Kasaplarla ocağına 
umumi bir bakı§ 

Kaz.ad.an bir mucize olarak kurtulan Ahmet Çavuı hadiseyi 
muhabirimiz Karaoğuz'a anlatıyor 

Kazanın cJuku bulduğu ocağın ağzında ocak sahibi IBmail Ergene, 
muhabirimiz, mühendisler ve İ§çiler 



-8-

lstanbul otobüs iılerl yolsuzluğu 

B. Muhiddin Üstündağ ve 
arkadaşlarının 

muhakemelerine başlandı 

1J[;US 

Ceza ka11111m 230, 240 HKı madcleleri 
Devlet Şura.ı Mülkiye Daireaince verilip, umumi heyetçe ta.

dik olunan lüzumu nwhakeme karanna munet olan ce.za kanu
numuzun 230 ve 240 ıncı maddeleri fUnl.ardır: 

Madde 230. - Her ne vesile ile olursa olıun memuriyet, vazifesini yapmakta ih -
mal ve terahi eden veya amirinin kanuna eöre verdigi emirleri makbul bir sebep ol -
maksızm yapmıyan memur, otuz liradan yliz liraya kadar ağır cezai nakdi ile ceza -
landırdır • 

. Bu ihmal ve terahiden veya amirin kanuni emirlerini yapmamıı olmaktan devletçe 
b.ır maze~ct hus~le gclmiıı ise derecesine gore bir aydan üç seneye kadar hapis ccza
s~yle blrlıktc muebbedcn veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası dahi 
hukmolunur. 

. He~ iki surette memurun terahiıindcn veya verilen emri yapmamasından efradça 
bır turlü zarar hasıl olmuıı ise o da baıkaca ödettirilir • 

• • • 

3-3-199 

Devlet Surası lüzumu muhakeme karan 
iJJiandme okundu bundan sonra 
zanlılar müdafaalannı yaptılar 

. Ma~de 270 - Kanunda yazılı hallerden baııka her ne suretle olursa olsun vazifesi
nı suyısti!'181 eden memur dereceıune göre üç aydan üç seneye kadar hapsolunur. Ce
zayı ~fıf edecek sebeplerin vucudü halind bir aydan az olmamak üzere hapis ve 
otuz !ıradan yüz liraya kadar ağır cezai nakdi ile cezalandırılır ve her halde müebbe
<ien veya muvakkaten memuriyetten mahrekm edilir. 

Eaki belediye rei• muavini ve ıimdi Bodrum kaymakamı B. 
Ekrem Sevencan auallere cevap veriyor 

((Ba~ı 1 inci sayfada) 

Hakimler heyeti B. Mecdi Bcydcş
ln reisliğinde, Nail Turhan, Cevdet 
Baybura, Hamit Kösef ve Osman Ta
lat'tan mürekkepti. İddia makamını 
'Başmüddciumumi muavini B. Arif 
Cankaya işgal ediyordu. 
Davayı takip etmek için kalabalık 

bir dinleyici kütlesi salonu doldur -
mU§ bulunuyorou. Reis tam saat 10 
da celseyi açtığını bildirdi ve zanlı
ların hüviyetlerini tesbit etti. 

Devlet Şurasının lüzumu mu
hakeme kar<zrı 

Buruian sonra Devlet Şurası umu
mi heyetinin lüzumu muhakeme ka
rarını ihtiva eden mazbatasının okun
masma başlandL Mazbatada zanlıla -
rın her birine ait yolsuzluk iddiaları 
madde halinde tesbit edilmiş bulunu
yordu. Muhittin Ustündağ'a ait kısım 
9 maddede toplanmıştı. Kararın, yal
nız Muhittin üstündağa ait olan kıs
mının okunması bir saatten fazla de
vam etti. 

Eski vali ve belediye reisinin Dev
let Şurasınca, otobüs işlerinde görü
len yolsuz muameleleri hulasa olarak 
ıudur: 

1 - Otobüs işlerinin bir elden ida
resi bahanesiyle merkeze alınması, bu 
işin mahiyeti itibariyle daha ziyade 
alakalı emniyet altıncı şube müdür
lüğüne verilmesi veya teşkil edilecek 
bir idareye bağlanması Iazırngelirken 
böyle yapılmış olmaması, otobüs işle
rini tanzim için usulü dairesinde bir 
talimatname ihzar ve tasdik ettirilme
miı olması, usulüne uygun olmıyarak 
hazırlanarak otobüs talimatnamesinin 
ahkamına riayet olunmuş bulunmama 
aından dolayı mülkiye daire11inin 
Ct'~a kanununun 2 30 uncu .rnJın rl°"In" 

tevfikan takibat yapılması hakkında 
verdiği kararın ittifakla tasdiki, 

2 - Otobüs talimatnamesinin 52 in
ci maddesine istinaden otobüsçüler· 
den alınan teahhütnamelerle beledi
yeye temin edilen ruhsatnameyi geri 
alma selahiyctinin ve yolsuz hareke
tinden dolayı tecziyesi icap eden ve 
bir otobüsün eski sahibine tahakkuk 
ettirilmiş olan eczanın yeni sahibi 
için tekerrüre esas tutulması dolayı
siyle ecza kanununun 228 inci madde
sine göre muhakame olunmak üzere 
mülkiye dairesince verilen kararın 

ittifakla tasdiki, 

3 - Belediyece iltimas ve iltizam 
görenlere verilmesini temin için ruh· 
aatnameleri istirdat olunanların eski 
hatlara dağıtılmasından sonra yeni 
hatlar açılması, Aksaray-Beşiktaş, Yll 
dız - Yeni mahalle hatlarının işletil
mesinde kanuni mevzuuata riayet o
lunmamasından dolayı, ceza kanunu· 
nun 240 ıncı maddesine göre muame
le olunmak üzere mülkiye dairesin
ce verilmiş olan lüzumu muhakeme 
kararının ittifakla tasdiki, 

Sabur Sami ve oıobiis işi "'SO ~....-. RlP o o ~Y n.--
6 - Sahur Sami'nin ruhsatname tih hatlarının açılmasına ve buralara "İstanbul belediyesi hudutları da-

almadan Kurtuluş - Bayazıt hattında işliyecek arabaların tahsis ve tefrikin- bilinde otobüs işlerinin sureti tesis 
otobüs işletmesine müsaade edilmesi, de, gene istisnai muamele yapıldığı tanzim ve sevk ve idaresi hakkında ta. 
Sabur Saminin bu müsaadeyi senna - hakkındaki iddiaların tespiti üzerine rafımdan vukubulan talep üzerine Da-
ye İttihaz ederek İzmirli Kantarcı- verilen lüzumu muhakeme kararına h"l " ~ ı ıye Vekcaletindcn gönderilen mül-
oğlu Ethcmle bir mukavele aktederek Ekrem ı"tı'raz etmı·~c de Bakırko··y hat- k ' "f · 

:r ıye mu cttışlerince yapılan tahkikat; 
her ay 500 lira ve mahsuben 2500 lira, tında çalı"'makta olan otobu"sçu'' lerden k • · ~ anunı seyrıni ve safahatını takip ile 
ayrıca bu işleri takip eylemesinden yedi kişı· tarafından beledı'ycye verı·len d 1 • • ev et şurası umwnı heyetince icra e. 
dolayı komisyoncu Kadriye ayda 150 ve hali hazır vaziyetlerinden şikayet. dilen son tetkik neticesinde 9 madde-
lira ve peşinen 500 lira temin etmiş le kendilerine Maçka - Bayazit hattı- de hülasa edilip bana izafe edilen mu· 
olması dolayısiyle ceza kanununun nın verilmesi talebini ihtiva eıclen isti. amelelerden sekiz maddesinin muhte. 
240 ıncı maddesine göre muhakeme danın altına Muhı"ttın" Üstu'"ndag~ "Ba· ·· k vası tur ceza kanununun 228, 230, 
olunmak üzere mülkiye dairesinin kırköy'e işliyen otobüslerin bugünkü 240 cı maddelerine mümas görünerek 
verdiği kararın ittifakla tasdiki, durumu zordur. Sahipleri gcçinemi- hakkımda lüzumu muhakeme kararı 

Üstıündağ, bu izahatına tahkik cvra. 
kının ve kararnamenin gösterdiğine 
göre neticedeki bu hatanın sebebi yan
lış vazedilmiş bir hukuki mülahaza ile 
ters görülmüş bir hadiseden doğduğu
nu da ilave etmiştir. 

Kararnamenin üçüncü maddesi hak· 
kındaki müdafalarına geçen Muhittin 
Üstündağ bu maddede Aksaray - Yıl· 
dız hattının açılmasındaki muamele· 
nin yolsuzluğu hakkındaki iddiayı 

yersiz ve sebepsiz bulmuş ve vaktiy
le bu hususta müdafaa sadedinde söy
lemiş olduğu sözlerin keenlemyekun 
addedildiğini gördüğünü ilave etmiş
tir. Döroüncil madde hakkında da 
müdafaasını söyliyen Üstündağ, bu 
karardan açık bir zorlama kokusu ta· 
şdığını söylemiştir. 

Üstündağ bundan sonra diğer·mad
delere geçmiş ve her biri hakkındaki 
müdafaalarını etraflı bir surette şerh 
ve izah etmiştir. Eski vali ve beledi
ye reisi netice itibariyle lüzumu mu· 
hakeme kararının her bakımdan yer
siz ve sebepsiz olduğunu söylemiş ve 
sözlerine nihayet vermiştir ... 

Bundan sonra reis celseyi istirahat 
için 5 dakika tatil etmiştir. 

Üçüncü celse 

7 - Ecvelce belediye fen heyetime. yor. Adetlerini azaltmak lazrmdır. verilmiştir. Bu vesikanın 2000 sayfaya 
muru iken vazifesindeki mübalatsız- Şimdilik yeni hattı açmağı pek muva.. baliğ olan bir tahkikat cvrakiyle 750 
lıktan dolayı istifaya mecbur edildi- fık bulmuyorum. Onun için bu araba- sayfalık bir fezlekeye istinat ettiği an
ği söylenen Refct'in bir takım kombi. lardan bir kısmının muhtelif hatlara }aşılmaktadır. Bu tahkikat ile hftdise
nezonlar tertip ederek muhtelif hat- dağıtılması için riyasetimdc muavin !er kanun tarifatı dairesinde açıkça 
tarda çalışmakta olan otobüs sahiple- Ekrem, fen işleri, iktısat müdürü top- anlatılabilecek bir tarzda cem ve mu. 
rinden menfaaıtler teminine kalkışma.. lanıp karar verelim,, diyerek yeniden cibi muahaze görülen fiiller muntazam 
sı, şiddetli ihtarlara rağmen Rcfet'c hat açılmasına taraftar görünmediği bir usul ile tasnif edilerek esaslara ir
Şişli - Bayazit hattında işletilmek üze halde bundan sonra birçok kimselere ca ve her birinin kanundaki yeri ve 
re 10 otobiıs ruhsatnamesi verilmi1 ol. otobüs işletme müsaadesi verildiği, vasfı mazbut bir çerçeve içine alınarak 
ması, bu hatta araba işletmek üzere bir çok otobüsçüler tarafından beledi. tahdit edilmiş ve kanuni hükümlerle 
müracaat edenlere Refct'lc görüşmele· yeye vukubulan müracaatlara, Ekrem muntazam mukayesesi yapılarak ber
rinin tavaiye edilmi§ bulunması, Re- Sevencan'ın valinin derkcnariyle uy. rak ve pürüzsüz bir aurette neticeye 
fct'in adı geçen hatta otoblis işletmek mıyacaık tekilde cevap verdiği ve bir- bağlanmış olmayıp adeta otobüs servi 
üzere İzmirli Halit ve Niyazi ile muka. çoklarına ruhsatname itası için emir sine ait ve kurulduğu gündenhcri bilfi. 
vele yaparak defatcn 4000, ayda 300 verildiği, Maçka - Bayazıt hattının a- istisna 1stanbul'da cereyan eden lü· 
lira menfaat temin eylemeleri dolayı- çılması için komisyoncu Kadri ismin- zumlu ve lüzumsuz bütün muamelatın Uçüncü celse açıldığı zaman reis 
siyle ceza kanununun 240 ıncı madde- de birisiyle otobüsçü Kemal'in bu hat- üst üste rastgele yığılıp bir araya ge- sözü Ekrem Scvencan'a vermiştir. 
sine göl"e muhakeme edilmek üzere ta araba işletecek kimselerden araba tirilen bir tarihçesinden ibaret kal- Ekrem Sevencan müdafaasına şöyle 
mülkiye dairesince verilen lüzumu başına 300 _ 500 lira arasında para top- mıştır.,, diye söze başladı. Muhittin başlamcştır: 
muhakeme kararının ekseriyetle tas.. landığı, bu hadise-Oen sonra Kadri'nin Üstündağ bu yüzden kendi izahatını Devlet Şurası umumi heyetinin 
diki, bu hatta otobüs işletilmesi işini takip da biraz uzatmak mecburiyetinde kal. hakkmıdaki kararını dinledim. Oto -

8 - Otobüsçüleri.n ufak tefek yol- ve kolaylıkla intaç etmesinin otobüs- dığını ve bu kararların ittihazına esas büs muamelatmdan dolayı bana atf 
suzluklar sebebiyle seferden menedil- çillerin memurlar hakkında fena dü- ola.ra kgösterilcn etıbaıbı mucibe, hadi· ve isnat olunan suçlardan birincisi: 
meleri, bunun için belediye cncüme- şüncclcrine yol açtığı ve komisyoncu selcrin hakikat ve mahiyetine ve mev· İbrahim isminde birisinin Bakırköy -
ninden karar alınmıya da lüzum gö- Kadrinin buna benzer diğer bazı İ§lcri zuata tetabuk etmediğini söylemiştir. Sirkeci Jıattında işlemekte iken 30. 3. 
rülmemesi, ceza tatbikatında müsavi takip ve muvaffakiyetlc neticelendir. Bundan sonra da maddcleriın birer bi- 37 tarihinde ruhsatnameleri istirdat 
muamele prensipine riayet olunmama- diği zikredik'likten sonra lüzumu mu- rer izahına giripn~tir. LUzumu mu- ve bilihare cezaları affedil~ olan 
sı dolayısiyle 230 uncu tnaddesin~ gö- hakcrn~i hakkında P1Ulkiye d a iresin- h " l.r" ,.... :ı. ... ...,..,.,..'" t.l..- lnr;---AA .... ; ...,,,.., 3Z68 3~53 ~1• ()tohn,.1 .. rfnln cr .. -
re muhakeme olwımak üzere mülkiye ce verilen karar tasdik edilmiştir. kında latanbul belediyesi sınırları i _ ne cskısı gıoı J:Sakırkoy hattında ıt· 
dairesince verilen lüzumu muhakeme Mazbatanın belediye fen işleri mü- çinde otobüs servislerinin hiç bir hu- lemesine müsaade itasını bir istida i-
kararınm ekseriyetle tasdikine, dürüne ait olan knıımınıda, otobüslerin, susi kayıt, nizam ve usule tabi tutul_ le talep ettiği halde taraf.ımdan Ba· 

9 _ Maç.ka _ Bayazit hattındaıki şo- fenni §eraiti haiz değilJcen sahiplerine madan vilayetler idaresi kanununun kırköy hattına vcrilmiycrck Topkapı· 
för ve biletçilerin yolsuz hareketle. ruhsatname verilmesi dolayısiylc; ve bu hususta 0 zaman mcri olan umumi Sirkeci hattına verilmesi keyfiyeti -
rinden dolayı otobils sahiplerinin ruh- varidat müdürü Neşet Altuğ hakkın- müsaade hükmü dairesinde kayma· dir. 
satnamelcrinin istirdadı cihetine gi- da da Bayazit - Kurtuluş hattı ruhsat- kamlar tarafından verilen izinlerle te- Bu adamın arabalarının Bakırköy 
dilmesi dolayısiyle ceza kanununun namesini isti yen Sahur Sami'den hini essüs ettiğini anlatımı§ ve bu yüzden hattına verilmemesinin sebebi şudur: 
240 ıncı maddesi hükmüne göre muha.. müracaatında tasarruf vesaiki istenme şehir dahilinde otobüs işlerinde ni- Bakırköy hattında çalışan otobüs sa
keme olunmak üzere mülkiye daire- mesi, ve Sahur Sami'nin kıymetli ev- zamsrzlık gördüğünü ve birçok kazalar hipleri, Demiryollar idaresinin yaptı
since verilen lüzumu muhakeme kara- rak mmeurluğundan bilet atarak ver- olduuğ.nu söylemiştir. Kendisinin bu ğı büyük tenzilat dolayısiyle bu hat-
rmın ittifakla tasdiki, mesi ve diğer ibazı hususlanlan dolayı vaziyet karşısında otobüs işler.ini doğ. ta gcçinmediklerinden bahisle 18-6-37 

hususları kararlaştırılmıştır. lüzumu muhakeme karaı;.ı vcrilmirtir. rudan doğruya belediyeye almış oldu- tarihli bir istida ile belediye rcisliği-
ğunu ve bu işin muntazam bir şekilde ne müracaat ederek yeni hatlar açıl-

Ekrem Sevencan hakkında iddianame yürüyebilmesi için de 52 maddelik bir masını ve arabalarının o hatlara nak-
lii::.umu nwlıakerne kararı Devlet şurası umumi heyetinden talimatname hazırlatarak encümene lini istediler. Vali bu istidanın altına 
Istanbul eski belediye reisi muavini temyiz mahkemesine gelen ve lüzumu tasdik ettirdiğini zikretmiş, ve kanu- "Bakırköy yoluna işUyen otobüslerin 

Ekrem Sevencan hakkında devlet ş\1· muhakeme kararını ihtiva eden mazba.. nun sarahati kar§ısınôa encümenin bugünkü durumu zordur. Sahipleri 
rası mülkiye dairesince verilen lüzu· ta temyiz mahkemcai başmüddciumu - tasdik ettiği talimatnamenin neden geçinemiyor, adedlerini zaltmak Ji. • 
mu muhakeme kararı umumi heyet ta- miliğinin aşağıdaki iddianamesiyle muteber sayılmadığını anlamadığını zımdır. Şimdilik hat açmayı pek mu
rafmda.n tetkik olunmuş ve dört mad. dördüncü ceza dairesine gönderilmiş - bildirmiştir. Eski vali, bu talimatna- vafrk bulmuyorum. Onun için bu ara
de halinde şöylece hülasa edilmiştir: tir. Mazbatanın kıraatindon sonra reis meyi Dahiliye Vekaletinin de tetkik balardan bir krsmmrn muhtelif hat-

l _ Ekrem Sevencan bazı arzuhal - B. Mecdi Beyde§ iddia makamına bir etmi§ ve fakat hiç bir itirazda bulun. /ara dağıtılması için riyasetimde mu
leri muameleye koymamış ve buna mu- diyeceği olup olmadığını sormuş o da mamış olduğumu söyledi. Bundan son- av in Ekrem, fen işleri müdiirü, iktı
kabil muameleye konulması lazım ge- vaktiyle vermiş olduğu iddianameye ra da bir komisyon tarafından 477 sat işleri müdürü toplanıp karar vc
len bazı arzuhaller üzerine de muamc- yeni bir şey ilave etmiyeceğini bildir- maddelik bir belediye zabıta talimat- relim.,, diye i~ret etti. Görüşülüp i-
le yürütmüştür. miştir. İddianameyi aynen yazıyoruz; namesi vücuda getirildiğini, tatile te- cabı yapıldı. Bu emir ve zaruret kar· 

2 
_ Cezalı arabaları tarih sıraiyle "Muayyen maddelerde vazifeleri. sadüf ettiği için, teşkil edilen muhtelit şısında Bakırköy hattından bir kısım 

4 - Maçka - Bayazıt hattının açıl
maıı için bazı kimseler tarafından ve
rilen müşterek arzuhal kabul olunma· 
dığı halde, bundan on bir glin sonra 
aralarında birinci arzuhalde imzaları 
bulunanlardan üç kisi de dahil olmak 
üzere müteaddit imza ile verilmiı o
lan ikinci bir arzuhalin kabul edile· 
rck hattın açılması, bunun için ko
misyoncu Kadri ile otobiısçii Kemal
in ön ayak olmaları, Kadri ile Kemal
in buna mukabil yeni hatta araba iş
letecek olanlardan ayda 300-500 lira 
arasında bir menfaat temin etmeleri 
ve bu muamelenin paranın toplanma· 
sından sonra bitirilmiş olması, Arap 
Rızanın komisyoncu Kadriye vcrdigi 
500 lira mukabilinde arabalarını Maç
ka • Bayazıt servisinden alarak Kara· 
cftim oğullarının Eyüp - Keresteciler 
hatlarında çalışan araba ile becayi 
ettirerek Maçka - Bayazıt hattında 
çalıştırılmasına müsaade edilmesi, 
Maçka - Bayazıt hattında Naime ve 
Fahri'nin diğerlerine tercih edilmek 
suretiyle istisnai muameleye tabi tu· 
tutması dolayısiyle ceza kanununun 
240 ıncı maddesine göre muhakeme o
lurunak üzere miılkiye dairesinin ver
diği kararın ittifakla tasdiki, 

5 - Emirgan - EminonU hattının 
açılmasından dolayı miılkiye daire -
since verilmiş olan lüzumu muhakeme 
kararının Devlet Şurası umumi heye. 
tince nakziyle menı muh.ıkcme kara-

· "h J • • t · ald n surlu ls · d t tk"k arabalar çekilip bu hattın kadrosu ten servise çıkarılmaları i'rcnsipine sadık nı ı ma ve suus ım e :r - encümenın bunu zamanın a e ı e -
kalmamak suretiyle vatandaşlar ara.. tanbul vali ve belediye reisi Muhit- demediğini, sonrada.n çalışmıya başlı- kis ve randımanı arttırılmağa çalışı-

. ü "nd ~ b ı d · · mua • · k lırken bu adamın ruhsatları iade cdi-sında farklı ve istisnai muameleler tın stu ag ve e e ıye reıs - yan encümenin bu talımatnameyı ı-

1 f"ll · vinı· Ekrem Sevencan ve belediye sım kısım meclı"se havale ettigyini, fa- len arabalarını Bakırköy hattına ver-yapılması keyfiyeti o up 11 erın .n.c -
lcrden ibaret olduğu madde ve ısım fen iJleri müdürü Hüsnü Keseroğ. kat tahkikat safhasında, bu hususta mek akla gelir bir şey değildir. 
tasrihi ve sübut delillerinin de zikir lu, ve belediye varidat müdürü Ne- kendisine müdafaa imkanı verilmemiş Bendenizc atfedilen suçlardan ikin
vc tespiti suretiyle karar beyan ve izah şet Altuğ haklarında Dahiliye Ve- olduğunu, binaenaleyh bu hususta ih. cisi Ahmet Şenoto imzasiylc 23-7-37 
edilmemiş ve binaenaleyh maznunun k8.Jeti celilesinin emir ve tensibiyle mal ittihamını reddettiğini söylemiş - tarihinde riyasete vcdlip tarafımdan 
müdafaa hakkı kullanması imkanı ve· yapılan tahkikat üzerine devlet şü- tir. Üstündağ bu izahatına, müfettiş·. hesap işleri müdürlüğüne havale cdi
rilmemi§ olmasıına nazaran varit görü- rası umumi heyeti dairesince ceza lcr tahkikatlarını bitireli bir seneye len arzuhalde Keresteciler - Eyüp 
len müdafaası kabul edilerek lüzumu kanununun 230 v~ 240 rncı maddele. yakın zaman geçtiği halde hala usul ve hattında itlcmektc iken ruhsatname· 
muhakeme hakkındaki kararın bu nok· rine tevfikan son tahkikatın dairei nizamalrı değiştirmediklerini ilave et- leri istirdat ve bu kere af ve iade o
talara müteallik kısmının meni muha- aliyelerinde açılmasına 7. 12. 938 miştir. Bundan sonra da kararda ge-- lunan 3274 ve 3288 numaralı arabala
kcmcye tahviline ittifakla karar vcrll- tarihinde karar veri/mi~ olmakla çcn "bir takım tezcpzüplerc sebebiyet rın yeni açılacak Maçka - Bayazıt 
miştir. mumaileyh/erin celbiyle duruşma- verdiği,. fıkrasına intikal etmiş ve te- hattında çalıştırılmasına müsaade is -

3 - 1brahım isminde birinin Sirke- /arının icrası ve suçlarının sübutu zepzüp kelimesinin çok umumi ve mü· tendiği halde kendisine cevap bile ve-
ci • Bakırköy araaında otobU. itlet- takdirinde tahdidi ceza olunması ta- cerret bir mana ifade ettiğini, bundan rilmemesidir. Bu adamın bu hatları 
mtk ıçin müaaadc talebinin reddi, Ah- lep ve evrak melfufat pusulası mu. bir şey anhyamadığını söylemiştir. beğenmeyip açılacağını işittiği Maç· 
met ·Şenoto adında birinin istidasına cibince tevdi olunur.,. ka hattıma verilmesi hakkındaki talc-
cevap bile verilmemiş bulunması, Ek- Bundan sonra reis müdafaaları din- Ruhsatname istirdadı meselesi binin isafına kanunen veya idari bir 
rem Sevencan'ın emriyle açılmış ve 10 temek üzere celseyi öğleden sonra •· Lüzumu muhakeme kararının ikinci icap ve zaruret dolaynıiyle bir mcc-
otobüs işletilmesi daimi encümence at on dörde talik etti. maddesinde belediyeye temin edilen buriyct mi vardır ki terviç edilmcmc-
kararlaştırılmı' bulunan Emirgan -E- ruhsatname istirdadı salahiyetinin ve ai suç tctkil ediyor. İstidasına cevap 
minönü hattında kendilerinden evel İki nCİ celse cezada bir nevi niyabet usuIU tatbiki. verilmemesi keyfiyeti ise bcndcnizin 
müracaat ve daha mUaait fiyatlar tek. nin suç teşkil ettiği bildirilmekte idi. phsen meşgul ve mesul olabileceğim 
lif edenler bulunduğu halde sekiz o- Vsıündağ ke1ulisini. müdafaa Muhittin üstün.dağ bu maddeye de, bir mevzu d-cğildir. lstidalara cevap 
tobüsün Karacftim oğullariylc teriki ediyor aynı mcvzua taalluk eden sekizinci verilmemesi isti.danın tevdi olundu -
Sabri'ye tahıia edilmesi, Kurtuluı - Saat 14 te ikinci celse açıldı, Reiı madde hakkındaki müdafaalariylc bir- ğu alakalı daire ve büronun vazifesi· 
Bayazit hattında Sahur Sami'nin 18 a- sözü Muhittin ÜetUndağ'a verdi. Mu- leştircrek cevap verdi. Kendisi, bu dir, diyerek hadiseyi izah etti ve: 
raba çalıştırması komisyon ve daimi hittin Üstündağ müdafaasını yazınrt hususta kati bir delil zikredilmemiş "Muamelenin seyri ve neticeleri or
enciımen kararlarından iken 12 otobUı olduğunu ve mliaaadc edilil'9C aynen olduğunu, burada münhasıran mevzuu tadadır. İşte kanunlara nizamlara İ· 
i şletmesi ve diğer altı otobüılin bqka okumak istediğini söyledi. Reis: bahsedilen şeyin otobüsçillerden mut- caplara ve kanunların belediyeye vcr-
kimseyc vcrilmiycrek hattın Sahur - Buyurun ,okuyun dedi. laka bir taahhütname almak keyfiyeti diği sclahiyetlere aykırı hiç bir nok-
Sami'yc ait bırakılması, Bunun üzerine Üstündağ büyük bir olduğunu hülasa ikinci maddede yazı·ıta yoktur diyerek sözlerini şöyle bi-

4 - Maçka - Bayazit, Emirgan·E tomar tutan müdafaanameain.i okunu- lı lüzumu muhakeme kararınm ycnıiz tirdi: 
minönü, Kurtukı§ - Bayazi.t, Şişli-Fa- ya bqladı. )'C kanwıau.z olduğunu aöylccılİ§tir. ··- Menşei bana ait olmıyan ve ha-rı verilmesi, 

ta sayılmıyacak kadar ufak bir zan 
vazifeyi suiistimal gibi ağ)lr bir suç 
mahiyetinde tavsif edilmesindeki isa
bet ve insafın derecesini yüksek mah
kemenin adil vicdanına arzederim. 

Muamele ve muayenelerin süratlc 
bitirilmiş olmasının ne suretle suç 
teşkil ettiğini ve bunun bendenize 
mahmul olabilecek tarafını anlıyama
dım. Hattın Sahur Samiye inhisar et
tirilmesi meselesine gelince tahkikat 
esnasında sekiz kişiye on araba ver
diğimiz Maçka hattında dört kişiye 
on araba düşen Emirgan hattında ve 
bir kişiye üç araba düşen Yıld:z -
Bayazıt hattında da aynı inhisar ve 
hasrı tahsisten bahsedilmişti, muame
lenin hiç birisinde inhisar ve hasrı 
tahsis yoktur.,, dedi. 

Bazı tıualler ve cevaplar 
Ekrem Sevencan sözlerini Kurtu. 

luş - Baıyezit hattının vaziyetine inti
kal ettirerek Şişli _ Fatih hattı hak
kında bir noktaya temas etmiş olduğu. 
nu hatırlattı iki rakip firma için ken
disine verilen iki rapor olduğunu, a. 
rabaların muayene edilmiş bulunduğ~ 
nu, yalnız bunlardan bir kısmında o~ 
racak yerlerde ve karoserilerde 1 san
tim veya 7 5 milimetre gibi yükseklik 
alçaklık bulunduğunu, ve fakat kendi
sinin nizamnameye uygun olmamakla 
beraber çok chemiyetsiz bir fark teş
kil eden bu noktalar üzerinde durma. 
dığını söyledi ve: 

- Bunları, ckdi, reddetmiş olsay
dım bugün huzurunuza hangi yüzle 
çıkabilirdim? 

Bundan sonra ikinci bir meselcyıe 

geçtiğini söyliycn Seven~an dedi ki: 
- İkinci mesele .. lstanbul'da bu İl

lerle meşgul Halid isminde bir müte
hassıs vardır. Bu adamın işi her yeni 
hat açılı,ında müracaat etmektir. Bh · 
a -
raba işletme.1< istediğini söyledi. Ken-; · 
disine bu müracaatının usulsüz oldu. 
ğunu anlattun. Bir şirkete girmesi gi
bi bir ticari kombinezonla alakasın111 
belediyeyi alakadar etmiyeccğini 9Öf 
ledim. 

Ekrem Sevencan bundan eonra ke:ı
dilerine iltimas yapıldığı iddia olu
nan Halid ve Rcfetten bahsetti. 

Burada reis Mecdi Beydcş sordu: 
- Siz Halide git Rcfctle kon~ di

ye tavsiyede bulunmuşsunuz. Rcfete 
de ben Halick söyledim git onunla gö. 
rüş demişsiniz. 

- Hayır! 
Reis bunun üzerine diğer bir mese-

leye geçerek: 
- Musa ve Tevfik size müracaat 

etmişler. Musanın altı .arabası. varın~'° 
10 kuruş üzerinden tarıfc teklıf etmiş, 
beledİ(yeye de hisse ayırmışlar. Buna 
rağmen siz 16 kuruşluk bir tarife tek 
lif edenleri kabul etmişsiniz. 

Ekrem Sevencan bu suale şu cevabi 
verdi: 

- Meseleyi bidayetten almak lizım. 
Otobüs işletmek bir artırma e~si~ 
mevzuu değildir. Musa ile Tevfık bıze 
bir istida verdiler biz 10 kurup tafl
rız bir kuruş köprü resmi ve belediye
ye de altmış para veririz dediler. Ken.. 
dilcrine 7 .50 kuru11 kalıyordu. Fakat 
bu hattın da 2 sene müddetle imtiya
zını istiyorlardı. 

Biz bu şarta muallak talebi kabul e
demedik. Çünkü onların ,art derme. 
yanına hakkı yoktu. Bendcnizin ~ 
nundan aldığım şartı yalnız beledı
ycnin dermeyan edebileceğidir. 
Bunların rakibi Kara Eftim ve Sab. 

ri Ercan'ın tekliflerine .gelince bunlar 
da bu hatların verilmesini, eğer hat 
verilirse yolun kenarındaki toprak sa 
hanın istimlaki için belediyeye 1000 
lira para vereceklerini söylüyorlardı. 
Fakat bunlar da inhisar istiyorlardı. 
Bunu da kabul edemedik ve tabii 1000 
lirayı da alamadık. Çünkü belediye re
isi resen bunu yapamazdı. Meclisten 
geçmesi lazımdı halbu·ki meclis tatil· 
di. 

Reis başka bir sual sordu: 
- Siz kaç araba için ruhsat verdi

niz 1 
- On araba için.. Zaten kafi geli

yordu. Eğer ilk müracaat eden Tevfik 
le Musa sekiz araba çıkarsaydı o za· 
man iki araba da Kara Eftimlc Sab. 
ri'yc kalabilecekti. 

En az Jiyat.a adam t.afıyan 
Sonra gene en az fiyata adam taşı

yan gelsin ekmiştik. Bu yüzden beri 
(Soau 9 uncu sayfada) 
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Cümhurreisimizin 

halkla temasları 
((Ba§ı ı inci sayfada) 

_ .. _ Buraya sizlerin ihtiyaçlarınızı 
dıleklcrınızi ve şikayetlerinizi dinle -
llliye geldim. Suallerime hiç çekinme
den açıkça cevap veriniz. 

- Adınız nedir ? 
- Naci İpekçi. 
- Ne iş yaparsınız ? 
- Sinemacı. 
- İşiniz ne vaziyettedir ? 
. B." Naci İpekçi, sinemacılığın yeni 

bır şekilde ilerlediğini, hükümetin 
~rgilcri tenzil etmek suretiyle alını§ 
Olduğu tedbirler sayesinde halkın si
tıcnıalara çok geldiğini, hiç şikayeti 
0lnıadığını söyledi. 

Kooperatif müdürü iyi kundura imali 
için norma ihdası, kösele fabrikaları
mızın yeni usullere göre çalışması ve 
vergilerin indirilmesi lüzumunu ileri 
sürdü. Projesi mecliste bulunan kü • 
çük sanatlar kanunu çıktıktan sonra 
sanatın yükseleceği kanaatinde bu -
lunduğunu söyledi. Şirket bugün çift
çiye üç liraya kundura satmaktadır. 
Bu ayakaplar bahse mevzu sebepler -
den dolayı sağlam değildir. Fakat 
teklifleri dikkate alınıp iktiza eden 
tedbirler ittihaz olunursa bu fiyata 
halk kundurası imali kabil olacaktır. 

Karyola ve maden eşya f~brikat?rü 
B. Halil Sezerin ne şikayetı, ne dıle-

Fethi Okyar'ın Bolu Halkevlndeki nutku 

Atatürk'ün inkılap bayrağını 
şimdi Milli Şefimiz taşıyor 

(Başı ı İnci sayfada) 
karşılanan Fethi Okyar, bu güzel na
hiyenin Halkevinde halkla bir hasbi. 
halde bulunmuştur. 

Fethi Okıyar, o aqam Bolu'ya dö
nünce Halkevinde toplanan yüzlerce 
halk ve köylü mümessileriyle geniş 
bir hasbihalde bulunmuştur. 

Fethi Okyar, hemşerilerine kendile
rini Büyük Millet Meclisinde temsil 
etmekten duyduğu bahtiyarlığını söy. 

temadiycn artacağından mutmain ve 
müsterih olabiliriz. Garp cephesi ku
mandanı iken aylarca ve senelerce mü 
temadiıyen düşmanı nas~l yeneceğ~n.i 
düşünerek muzafferiyetın sebeplerını 
hazırlamak için huzurunu ve uykusu
nu nasıl feda etmişse İsmet İnönü 
Cümhuriyet Reisliği mevkiinden türk 
milletini yüksek ufuklara ulaştırmak 
için yorulmaz gayretlerini gene böyle 
esirgcmiyecektir. 

ledikten sonra Bolu'ya kendileriyle Türk iclarc makinesi f.ekamül 
dahili ve harici vaziyetimiz hakkında 
bir hashihal yapmak üzere geldiğini ediyor tu""rk 

· Cümhuriyet idaresi altında söylemiş ve Bolu'nun tabii güzellıkle 
rini, ahalisinin çalışkanlığını, sevim- milleti, şimdiye kadar tarihte nadir 
!iliğini ve tcrakkiseverliğini işittiği görülmüş bir asayiş devri, mal ve can 
vurdun bu güzel parçasını ziyareti e- emniyeti devri yaşamıştır. Türk ida
, resi makinesi ammenin hizmetini gör
mel edindiği halde hariçte Türki'Ye 

mek hususunda büyük tekemmüller 
Cümhuriyetin1 temsil vazifesi dolayı- d 

f kazanmıştır. Tabii bundan böyle e 
siyle bu emeline şimdire kadar muva 

İstanbul otobüs iıleri yolsuzluğu 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

(Başı 8. inci sayfada) 
yanda 1 O kuruşa adam taşıyan oto
büscüler dururken, 16 kuruşa taşıyanı 
tercih edişimizde bir nizamsızlık yok
tut. 

Ve esasen biz hattı açmak niyetin. 
de bile değildik . Otobüscülcrin yük
sek makamlara müracaatı üzerine bu
na mecbur olduk. İki ay sonra bizim 
noktai nazarımızın doğru olduğu mey 
dana çıktı. Çünkü biz hesapla, kitap. 
la çalışır ve amme menfaatini düşü-
nürüz. • 

Reis burada: 
- Fakat, dedi, iki talip var. Biri 

on, öteki 16 kuruşa yolcu taşıyor. Siz 
hattı 16 kuruşa otobüs işletene veri
yorsunuz. Nerede kaldı, 5.mme menfa. 
ati? 

Sevencan eski ifadesini tekrar etti: 
- Arzettim efendim biz bir fiyat 

konkuru üzerine düşünmüyorduk. 
Binnazariye öteki doğru gibi görünür 
ama hakikatte bizim hesabımız doğru

telefonla emirler verilmiş, muamele 
yarım günde bitirilmiş, bunlar doğru 
mudur? 

Üstündağ buna cevaben dedi ki: 
- Efendim, yarım günde yapılması 

mühim bir şey teşkil etmez. Arabalar 
muayeneye gider, kaç gün zarfında 
olursa olsun, raporunu yazar, bir saat. 
te de, bir günde de bir haftada da bi
tebilir. Hadisenin seyri esnasında bi
zimle teması olan bir hadise değildir. 
Muamele ne ise o yapılır. 

- Ruhsatnameler, arabalar sefere 
çıktıktan bir ay son:cı mı verilir? 
- - Bu mesele üzerinde dosyaları tet
kikten sonra ıttıla kesbettim. Hatı
ıımda kalan şu: Bunlar gelmişler, ilk 
muameleleri tekemmül etmiş, fen he.. 
yeti muayenesini yapmış. bir cam 
meselesi varmış, ondan sonra ruhsat
namenin doldurulması için plaka al
ması tazım. 

dur .. 

Üstündağ bir otobüse ruhsatn~ 
verilmesi içi11 takip edilecek fonnalıtc 
yi anlattı. Ve: 

SalJUr, 'ami nıe!wlcsi - Binaenaleyh, dedi, ruhsatname 
keyfiyeti hakikatte izin meselesinin 

B. Mecdi Beydeş: esas unsurlarPPıdan değildir. 

Cüınh,urreisi sinemaların gece saat 
~ta kapandığını sorup, belediye ta -
11'natı veçhile saat 23 den sonra seans
~a devam edilmediği cevabını alın -
Ci. bir it memleketinde eglence za -
~nının bu saatlerde tamamlanmış 
011Jıaaı lazım geldiğini ve esasen dün
>'~ın hiç bir tarafında daha geç va -
kıtıcre kadar devamına müsaade ve -
rihncdiğini beyan ederek talimatın 
~kul haddi tayin etmiş olduğuna i -
~et ettiler . 

ği vardı, zira bu sanayi bizd: hariçt~n 
ithalgt yapılmıyacak kadar ılerlemış
tir. Ve mesela cerrahlık filetleri müı; -
tesna olmak üzere hastanelerimizin 
muhtaç oldukları madeni eşya Avru -
pa'dan daha çok ucuza memleketimiz
de tedarik olunabilmektedir. Karabük 
işletmiye açıldıktan sonra bu eşyanın 
daha ziyade ucuzlıyacağını B. Halil 
tahmin etmektedir. 

idare makinesi ehiller elinde ve türk 
fak olamadığını kaydettikten sonra milletinin umumi menfaatlerine hiz-
demiştir ki: met edecek bir surette tekemmül ede-

- Peki, dedi, şu Sahur Sami mese. - Bu iş cümhuriyet bayramının a-
lesinc gelelim : Sabur Samiye ne vakit refesinde yapılmış .. 
ruhsat verdi:ıiz. Arabalarını ne zaman _ Malumu aliniz 0 gün yarım gün.. Tütün amelesinden B. Eyüp Gül -

kin tUrk - Avusturya tütün şirketinde 
çalışmaktadır. On senelik işçidir. 145 
kuruş gündelik almaktadır. İnhisarlar 
fabrikalarını çalıştığı şirkete tercih 
etmemektedir. Çünkü bu şirkette bir 
kusur işlerse bir iki yevmiyesi kesil
mekte, inhisarlarda ise yevmiye ten
ziline uğrıyacağmı düşünmektedir. 
Tütün ustasının bundan başka şikaye
ti de, dileği de yoktur. 

"- Atatürk'ün vefatı hepimizin kal cektir. Memurlar arasında mevki ve 
binde derin yaralar açmıştır. Türk memuriyetlerinden milletin zararına 
milletine pek mesud zamanlar yaşat. olarak şahsi menfaatlerini temine ça
mış, tatlı heyecanlar duyurmuş, biri- lıştığı görülenlerin başkalarına ibret 
birini takip eden inkılap hamleleriyle olacak şekilde cezalandırılacaklarına 
milletimizin maddi ve manevi hayat hiç şüphe etmeyiniz. 

sefere ~ık rdı? dür. O günden muamele yapılmış ve 
Eskı beledıyc reis muavini dedi ki: plaka almağa sevkedilmiş. Arada kim 
- Bu kabil muameleler riyaset ma. kime telefonla emir vermişse çıksın. 

kamına muhtelif vesilelerle gelir. İlk söylesin. 
defa müracaat gelir, almır. Vali mu- • 
vafakat ederse muamele yürür. For- }'arım giin'1.e U('rilerı emır 
maliteleri yapılır. Bundan sonra araba Eski vali ve belediye reisi, Sahur 
lar muayene edilir. Usutü veçhile ruh. Sami'ye ruhsatiyelerin bayramdan e
sat verilir. Eğer muamelelerde bir ak- velki yarım günde verilmesini şöyle 
saklık olmazsa bir daha evrak geri izah etti: 

Mim Şef sinema üzerinde bilhassa 
durarak çocuk filmleriyle öğretici 
filmlerin getirilmediğini, bizde sine -
~ cndU.trisinin kurulmasınrn neye 
"~te bulunduğunu, yapılmakta oları 
tiirkçe filmlerin kaça mal olduğunu, 
köylere kadar giden sinemacıların 
biıde neden mevcut olmadığını sor -
duıar. 

B. Naci İpekçi'nin verdiği izahlar -
dan öğrendiklerimiz hülasatan şudur: 

Bilhassa çocuklar için film imal e -
den müesseseler yoktur. Terbiyevi 
filmler ise yabancı memleketlerden 
tctirilip halkevlerine kiralanmakta -
dır. Sinema endüstrisi kararı, bir ta -
ltırn tetkik ve mali güçlükler arzet -
lllektedir. Bugün hemen yalnız kendi
•inin mensup olduğu müessese, her 
•ene bir kaç turkçe film çevirmekte 
\'e bunları memleket içinde gösterdi -
ii gibi kom§U memleketlere de kirala
tlıa.kta ve bundan başka bazı filmleri 
tiirkçe leştirmektedir. 

Bir mensucat şirketinin müdürü 
olan B. Fuat Bezmen 350 ~mele çalış
tırmakta olduğunu, bugün çekilmek -
te olan iplik sıkıntısı izale edildiği 
takdirde bir misli işçi çalıştırabilece -
ğini, iplik sıkıntısının da büyük iplik 
fabrikaları açmakla giderilebileceğini 
söylemektedir. 

seviyesini yükseklere çıkarmış olan b~ Temiz ve dürüst olaın, halkın işini 
Büyük Dahiıye o kadar alışmıştık. k~ kanun dairesinde kolaylaştıran, lü
kendisinin bir gün fani bir insan gıbı zumsuz yere miişkiilat çıkarmaktan 
aramızdan kaybolup gideceğini his sakınan, adaleti ve halkın umumi men 
hatırımıza getirmemiştik. Yıkılan bir faatini yerine getirmeği emel edinen 
imparatorluğun kırılan ve dökülen muntazam bir idare makinesi kurmak 
parçalarını atarak ve Türklüğün tü- her medeni millete kolay nasip olur 
kenmez kuvet menbalarını yeniden ta. nimetlerden değildir. lsmet lnönü
ze kuvetlerle, cazibeli ve hayat verici nün azmi, kırılmaz ıradesi ı>nünde bi
ideallerle canlandırarak bize bugün zim bu yüksek gayeye ulaşacağımız 
gururla üzerinde yaşadığımız vatanı muhakkaktır. 
kurtarmış olan bu Büyük Adamın yap Türk milletinin kuvet membaları 
tıklan hepimizin hatıralarında silin- Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
mez surette yerleJmiştir. Bu sebeple toplanmıştır. Yüksek Meclisin şimdi-

dönmez. Ben bu meselelerin çoğunu _ Maksat cümhuriyet bayramında 
dosyadan öğre:ıdim. Sahur Samiye ait halkın nakil vasıtasına olan ihtiyacr:u 
dosya önüme geldi. Encümen kararı. karşılamak olabilir, fakat bu doğru
m vermişti. Muayenede yalnız cam. dan doğruya benim şahsi mütalcam
larının adi olduğu yazılıydı. Halbuki dır. Bu muameleleri yapanlara aor. 
bu hususta otobüsctilere bir mühlet mak Jazım. 
verilmişti. O mühlet zarfında kırıl- _ Sahur Saminin şahsi müracaatı 
maz cam takacaklardı. var mı ? 

- Sahur Samiye ait muameleler ya- Üstündağ burada biraz düşündükten • • * 
rım günde bitirilmiş doğru mudur? sonra dedı ki: 

- Bu hususta yarım gün de bir _ Cümhuriyet bayrammda11 bir iki cu .. mhurreisimizin bugün 15.15 den b b h" ·· ·· tmağa lu""zum go .. r k l d u a ıste sozu uza - ye kadar gerek vatanın urtu uş e -
20.30 a kadar süren bu konuşmaları ya- müyorum. Yalnız şunu söylemek iste- virlerinde gerek onu takip eden me
rın ve belki öbür gün de devam ede - rim ki Türk milleti vatanı her taraf_ sut inkılaplarda yaptığı hizmetler hiç 
cektir. Şu bir kaç görüşmeden de an - tan istila eden düşmanların tazyiki al bir zaman unutulmıyacaktır. Kanun -
laşılmıyor mu ki İstanbul gibi büyük tında ne yapacağından mütehayyir ları incelemek, türk milletinin men
bir şehrin muhteli.f esnafına ait dilek- iken Ulu Kurtarıcı dünyaıyrı hayrette faatlerini her şcy<len üstün tutmak ve 
ler ve şikayetler devlet teşkilatımız .i - bırakan askeri muvaffakiyetlerle bü- milletimizin hakiki ihtiyaçlarını tem
çin yeni yeni tedbirler alınmasını ıs· tün düşmanları Türkün hakkına riaye- sil etmek hususunda Türkiye Büyük 
tilzam edecek ve ekonomik hayatımı- te mecbur ebniş ve Lozan'a en değerli Millet Meclisi pek değerli hizmetler 

beş gü:ıde bir... ay kadar cvel bir gün bcndenize gel-
- Sonra telefonla emir verilmiş, bi. mişti. "Benim birkaç kuruş param 

let tedarik olunmuş, istisnai bir takım kaldı elimde, sonra bunuda yersem a
muamelcler yapılmış, bunlar da doğru çıkta kalırım, otobüs işletmek istiyo-

B. Naci İpekçi'yi otomobilci Hak -
~takip etti. Ve otomobil satıcılığını, 
llakliyeciliğini ve tamirciliğini anla -
~ak bu günkü ba§lıca ııkıntıları o -
1ilıı yedek parça kıtlığının giderilmesi 

·~· aunıu• Dll""'V-
~daş lstanbul'da fırıncılığın artık 
~zanç getirmiyen bir sanat olduğunu 
\lt\un belediyenin tayin ettiği imali

l'e ~lığı ve fırıncılar arasındaki reka
bet yüzünden karsız, hatta zararlı ol -
lbaya batladığını bu sanatta pyet ec -
ı.nelerde olduğu gibi fırınların da 
~dit edilmiyecek olursa devam et
lbcnin imkwız olacağını bildirdi. 

B. Tulay'a nazaran bugün lstanbul'
da nıevcut 182 fırın 130 a indirildiği 
lakdirde esnafa az çok kar temin e -
dilrnekle beraber, ekmek fiyatının da 
bir rniktar tenzili kabil olacalttır. 
Fırınlar kapanıp büyük fabrikalar 

~ılacak olursa bu defa da İstanbul gi
bi dağnık bir tehirde ekmek nakliyatı 
&üçlükleri ile karşılaşılacaktır. 

İthalatçı B. Saip Narman, cihanın 
bugünkü iktisadi vaziyeti dolayısiyle 
her yerde olduğu gibi memleketimiz • 
dt de bazı tahdit ve takyitler hasebi
lc ithalatçıların çok sıkıntıda oldukla
tını, hususi takastan istifade edilmek 
•uretiyle idhaline teşebbüs olunan 
'tya için ihracat tüccarının yüzde 70 
~t hazan daha fazla prim vermek mec -
buriyetinde kaldıklarını, ancak bütün 
b'llnlar cihanşümul dertler olduğu i -
,~in alakalı devletlerin clbirliğiyle hal -
~dilebileceğini anlattı ve dilek olarak 
da konsinyasyon suretiyle ithal edilen 
trı&Uar hakkında Merkez Bankasının 
daha müsaadekar davranmasından bah 
'etti. 

Sirkeci'de Ozüpek oteli sahibi, otel
tiliğin inkitafı hakkında düşündükle
rini anlatırken memleketimizin her 
tarafında umumi bir ihtiyaç halinde 
hisaedilen iyi ve temiz otel meselesi -
ilin ancak bir otelcilik mektebi açıl -
~iyle halledilebileceğini ve böyle 
biı- mektepte otel idareciliğinden 
&a~nluğuna, otel muhasebeaıne ve 
'konomaaına kadar bizde henüz ma -
lG.ın olmıyan bir çok sanatların öğre -
llilebileceği mütaleasında bulundu. 

117 müesseseden mürekkep olan kun· 
duracılar kooperatifinin müdürü Bay 
Abdullah Vahdi bu sanat hakkında çok 
ttraflı malUmat verdi. Bu müessesele
rin her biri sekiz on iş.çi kullanmakta 
Olduğuna göre iki bin kadar ailenin 
geçimini temin eden ve senede yarım 
bıilyon liraya yakın muamele yapan 
hu şirket müdürünün dilekleri ve şi -
ltayetleri dikkate pyandı. 

Ham maddelerdeki kalite düşüklü -
iü, gümrük ve muamele vergileri, mu
tavassıt esnafın daha ucuza malet
~k isteği gibi cihetlere taalluk eden 
hu dilekleri ve şikayetleri Cümhurre -
ltitniz derin bir allka ile dinlediler. 

za geniş ufuklar açacaktır. arkadaşını gönderer~k Tür~ye'ye göstermiş ve gösterecektir. B~yük 

N h. B ~J müstemleke muamelesı yapmaga alış.. Millet Meclisine seçilmesi teklıf o-
asu ı ~u<ır -'-"-'H .. -ı-.~ ,., ;-"H"-- - ~ 

~~~---- ıren l~uıuaııuutl tanm:ımı.;-m. un- Jetin yüksek menfaatlerini müdafaa 

Şef.ine kavuşan dan s?nra Tür~ saadete ulaştırmak ve temsil edec~~ seciy~ ve ~biliye.t· 
gayesınden bır an uza~yarak te olmalarına ıtına edılecegıne emın • 

1 
d.. Cümhuriyet gibi siyasi hüriyetleri~ olabilirsiniz. 

lstanbu un ı:i~. i~kişafı için en .. mü~t ol~~ ~ır 
- reJımın temeltaşları uzerınde mıllı, ıç. Dcıha çok işler ba,,mracaiız 

bayram yaptı ti~i, ~illtürel. i.nkılaplarla garp .. ~- Arkadaşlar; şimdiye kadar aypıl · 
denıyetınden hızı gen bıraka:ı butun mıı olan i§ler bundan sonra yapılacak 

(başı ı ıncı saytada) 
müddeiumumi Milli Şef'in hemşirui 
Bayan Seniha, biraderleri ve akrabası, 
matbuat erkanı göze çarpıyor ve bun -
)ardan başka resmi daireler ileri gelen
leri, üniversite gençliği, Darüşşçfaka 
mektebi ve istasyonu dolduran binler
ce halk, Milli Şefi karşılamak için sa
bırsızlıkla bekliyordu. 

Dahiliye Vekili Fuat Öztrak, Milli 
Şefi huduttan karşılamak üzere Pen -
dik'e gitmitti. 

Reisicümhuru getiren tren, tam sa
at ıo.20 de istasyona girdi. İstasyonda 
sıraya dizilmiş bulunan istikbal heye
tinin başında vali, generaller bulunu-
yordu. . 

Milli Şefi, vali, İstanbul komutanı, 
ve emniyet direktörü, vagonun mer -
divenlerinde karşıladılar. Bayan İnö
nü'ne Bn. Lütfi Kırdar bir buket ver
di. 

Reisicümhur her zamanki sevimli 
tebessümü ile kendisini karşılamıya 
gelenleri selamladılar ve iltifatta bu
lundular. Milli Şef, üniversite gençli
ğinin önünden geçerken gar, alkıştan 
çınlıyoıdu. Gençliğin ve halkın sami -
mi ve candan tezahüratı arasında gar
dan çıkan Milli Şefi merdivenden 
rıhtıma kadar dizilmiş bulunan Darü~ 
şefaka gençliği karşıladı. 

Reisicümhuru, Dolınahahçe sarayı -
na götürecek olan Denizbani'ın Suvat 
vapuru, Haydarpaşa rıhtımında hazır 
bir vaziyette bekliyordu. 

ismet İnönü ve maiyetindeki zevat, 
gençliğin ve halkın içten gelen his ve 
sürekli alkışları arasında vapura bin
diler. Suvat, tam 10.35 de Dolmabah -
çe'ye müteveccihen hareket etti ve sa
at 11 de rıhtıma yanaştı. Reisicümhur 
beraberindeki zevatla Dolmabahçe sa
rayını teşrif ettiler. 

maniaları .kırıp atmıştır. olan işlere ancak küçük bir mukad-
Onun yaktığı me§tıleler hif; deme tefkil eder. Daha yapılacak çok 

işler ve tatmin edilecek çok ihtiyaç-
siJnmiyecek }ar vardır. Bu ihtiyaçlardan bahseder 

Ar.kad~lar, Atatür.k'ün yaktığı me. ken hiç şüphesiz hepinizin zihnini 
şaleler hiç bir zaman sönmiıyec:cktir. Bolu'nun şimendifer ve yolları işgal 
Bu meşalelerin aydı.rilığını daima can. eder. Bu ihtiyacı mübrem telakki et
lı olarak idame etmek bugün yaşıya."1 mekte haklısınız. Eminim ki yakın 
ve ilerde yaşıyacak olan bütün nesil- bir atide bu ihtiyacın da bertaraf o
lcrin en mukaddes işi olacaktır. Bizler duğunu göreceğiz ve Bolunun nam
bu aydınlığın gösterdiği medeniyet, zet bulunduğu yüksek istikbali idrak 
terakki, tesanüd, vatandaşlar arasında edeceğiz. Bu sayede Bolu'nun tabii 
sevgi ve hürmet yollarr:un yolcusu- güzelliklerinden bütün memleket hal
yut. kı kolaylıkla istifade edebileceği gi-

Cehalet, taassup, gerilik karanlık. bi Bolu'da tabiatin sakladığı zengin
larına kimsemin sapmasına müsaade et likler inkişaf edecek ve bu suretle 
miyecegiz. Maarife, nura hurafeden memleket iktısadiyatı yükselecektir. 
ari bilgiye teşne olan Türk çocukla- Arkadaşlar; hasbihali bitirmeden 
rının beyinlerbi bol ve serbest gıda- evel harici vaziyetimiz hakkında ben 
!andırmak, Türk kadınının içtimai den birkaç söz işitmek istediğinizi 
hak ve mevkiini daima yüksek tutmak tahmin etmekteyim. 
cümhuri&'etimizin şaşmaz gayelerin. 
dendir. 1>ışarıya karşı mcııkiimiz 

Türkiye asırlardanberi harici dev-
Riz ııe Milli Se/imiz Jetler arasında bu kadar yüksek bir 

Arkadaşlar, Atatürık'ün i-:ıkılap bay~ mevki işgal etmemişti. Bunu da evel
rağını şimdi Milli Şef~~i~ .. İsmet İnö- emirde Kahraman ordumuzun kazan
nü taşım~tad!r ... ~~türk un k~zandı- dığı zaferlere ve böyle .zaferleri dai
ğı askeri sı~ası butun muvaff~ı~~:le.r ma kazanacak veçhile hazırlanmış ol
de onun sag kolu hep 1sn:ı.et !.~onu ıd~. masına, ondan sonra da yaptığımız 
Bütün i':lkılaplarda Ataturk un kalhı· cezri inkılaplarla medeni milletler a
ne kuvet veren, z?.rl.~kları bertaraf rasında şerefli bir mevki kazanmış ol
için kendisine en buyuk y~rdımı Y~- mamıza ve kuvetimizden emin olmak
pan, on beş, on a~~ı sen~lık. k~a b~r la beraber beynelmilel meclislerde 
zaman zarf rnd~ Turk ~ıll~tının naıl Türkiyenin daima sulh ve uzlaşma 
olduğu terakkıye e_n .:"~.essır surette unsuru olarak tanınmış olmasına med 
amil olan İsmet. lnonudur. . . . . yunuz. Bugün Tiirkiyenin dostluğu 

Arkadaşta:.: ~ı: .. b~. te~.kkının .ıçınde büyük devletler arasında çok kıymet
yaşayrp. b~yudugunuz ıçı~A bel~ .~n~n li sayılmaktadır. Ve onu kazanmak 
derecesını alelade v~ ~abıı. gonı_rsU. bir siyasi muvaffakiyet addedilmek
nüz. Fakat b~ ter~kk~yı takıp ~tmış 0- tedir. Çünkü, memleketimiz biraz e
lan ecnebilerın h~ç hır mecbur.ıyet .a~- vel söylediğim gib\ kuvetli bir sulh 
tında söylenmcmış .olan. .ta~~ırl~rını, amili olduktan başka verdiği söz en 
hayranlıklarını bc~ı~ gıbı ışıtmış 0~- büyük itimadla karşılanmaktadır. 
saydınız bu ~~rakkı~ın ne ka~ar hakı- Türkiye gibi bütün komşulariyle iyi 
ki ve şümullu oldulfunu ve cıhanı .?a· ve ahenkli münasebetler tesisine mu-
sıl hayrette bıraktıgını duyarak goğ- vaffak olmuş pek az devlet vardır. 
sünüz gururla kabarmış olurdu. Devletler arasında gıpta edilecek par

Toplantı Tiirk milletinin parlak talihi lak bir vaziyeti temin etmek elbette 
Arkadaşlar; Atatürk'ü kaybettikten kolay olmamıştır. Bu muvaffakiyet 

Darüuafaka Mezunları Kuru.. sonra onun yerini doldurmak için ts- Atatürk'ün işareti altında İsmet ln-
mundan : met İnönü gibi yüksek bir şahsiyete önü'nün senelerce sabırlı ve sebatlı 

Yasamızın 11 inci maddesi mucibin. 
ce normal olarak 5 mart 939 pazar gü
nü Çocuk Esirgeme Kurumu salonun
da saat 14,30 da toplanılacaktır. Sayın 
arkadaşlaruı &elmeleri rica olunur. 
(696) 10699 

malik olmak Türk milleti için bir ta- çalışmalarının mesut neticesidir. !n
lih ve bir bahtiyarlıktır. Şimdiye ka- gilterc ile olan münasebetlerimiz hiç 
dar nafıa, iktısat maarif ve sanayi sa- bir zaman bu kadar iyi olmamıştı. İki 
halarında nail olduğwnuz terakkilerhı tarafın karşılıklı menfaatleri üzerine 
- ki bunların ecnebilerce nasal tclak- kurulmuş olan bu müruısebetlerin da-
ki olunduğunu aueylemigtim - mü- ha iliaını tasavvuır etmek güçtür. ln-

mu 1 rum" dedi. Ben de kendisine "Bu iş. 
- Hiç biri hakikat değil. ler karışıık işlerdir. HCI'kes şikayetçi, 
- Ruhsatname verilmeden arabanın yapma, sen girme bu işe, karışma" de-

sefere çıkarılması hakkında hiç emsal dim. o sırada muavinim de yanımda 
"1ar mı? idi. Fakat Sahur Sami benim bu tavsi
zc"'io~ ~tM\~ffiffatiM~:-.: .oa:;-~---" ..,. .. -~-:' ntnhi- i&.. 

1 · • "k ı· · 1 b" . lctmek ıçın arzuhal verdı. 
me eı ıntı a ıyesı yapı mış ır evın R . b "zahatı kafi .. rdü. 

d
. • .. •. ld cıs u 1 go 

tapu sene ını uç gun sonra e e et. 
mek gibi bir şey ... Ruhsatın büyük bir Diğer müdafaalar 
manası yoktur. Nitekim bu adam da Bundan sonra İ5tanbul belediyesi 
üç, beş gün sonra almıştır. fen heyeti müdürü Hüsnü Keseroğlu 

- Peki tasarruf vesikaları niçin a- ve varidat müdürü Neşet Altuğ müda.. 
lınmamı§? faalarını yaptılar. Hüsnü, kendisine 

- Polisde vardtr, altıncı şubede, o günde yüze yakın rapor geldiğini, bun 
almıştır. ları teker teker tetkike imkan bulun-

- Halbuki bunların olmadığı iddia madığını, onlara itimat etmek mecbu. 
ediliyor. riyetinde olduğunu, binaenaleyh bu 

- Bunlar da lbir form meaelcsidir. işlerden kendisinin mesul olamıyaca
Riyaset makamının alakadar olacağı ğını. 

bir iştir. Neşet Altuğ da, kendisinin an<:alt 
- Sahur Sami otobüsleri nereden kendi şubesine ait olan işlerde mcsu-

getirdi? liyeti kabul edebileceğini, halbuki Şıl 
- Sonradan öğrendiğimize göre İz ranm lüzumu muhakeme kararında 

mirden tedarik etmiş. zikri geçen hadiselerin kendi şube-
- Şoförleri de mi oradan getirmiş? siyle alakası bulunmadığı etrafındaki 
- Bilmiyorum. müdafaanamesini okudu. 
Bundan sonra reis, Muhittb Üs- Saat 18 e yaklasıyordu. Reis, mülki-

tündağa hitap etti: ye müf~ttişlerinin hazırlanış olduğu 
- Sahur Sami meselesinde, dedi, siz fezlekeyi okutmak üzere ce11'Cyi bu-

telefonla emir verdiniz mi? gün saat 9.30 a talik etti. 
- Hayır .. 
- İstisnai muameleler yapılınJl. 

giltere ile aramızda hasıl olan sami
miyet yalnız karşılıklı menfaatlere 
müstenit değildir. Bu samimiyet türk 
ordusunun kahramanlığını ve insani 
hassalarını harp sahalarında ölçmeğe 
fırsat bulmuş olan İngiliz milletinin 
türklere karşı duyduğu kadirşinaslı
ğa da istinad eder. Bizimle harp et -
miş olan ingiliz zabitlerinden hiç bi
rine tesadi.if etmedim ki türk ordusu 
hakkındaki hayranlığından bahsetmiş 
olmasın. Bundan ne kadar iftihar et
sek yerindedir. 

Arkadaşlar: müsaadenizle sözleri -
mi burada kesmek istiyorum. Dahili 
ve harici vaziyetimiz hakkında bu 
mücmel izahattan anlaşılacağı fü. e 
bu vaziyetler her türlü ümitleri hak 
gösterecek kadar sağlamdır. Bizlere 
düşen vazife elden geldiği kadar Mil
li Şefimize ve onun tavzif ettiği ve
killere hizmet etmektir. Bu hizmete 
bütün vatandaşların biribiriyle yarı~ 
edercesine koşacaklarına ve aramızda 
tam bir ahenk ve tesanütle bize gös
terilen yüksek gayelere erişeceğimize 
sarsılmaz inanrm vardır.,. 

Fethi Okyar'ın şiddetle alkışlanan 
bu hitabesinden sonra hasbihale geç 
vakte kadar devam edilmiştir. 

Fethi Okyar pazartesi günü bera
berinde Vali ve Belediye Reisi bulun
duğu halde Mudurnu kazasına gide
rek Halkevinde halkla bir görüşme 
yapmış ve akşam Bolu'ya dönmüştür. 

Muhterem mebusumuz dün Düzce 
yoliylc latanbu.l'a hareket ctmittir.. 

Sudkostik ahnacak 

Ba~veknlet Devlet Meteoroloji it
leri Umwn Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için (2800) kutu sudk06tik müte
ahhit nam ve hesabına pazarlık sure.. 
tiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10. 3. 939 cuma günü sa 
at (14) de Ankara, Yenişehir Kızılır
mak sokak No. 30 da Devlet Meteoro
loji işleri umum müdürlüğünde topla. 
nacak satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4200) lira 
olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakit veya nakit ye. 
rine kaim olan tahvilat olduğu takdir
de bunlar komisyonca kabul edilmiyc
ceğinden bunların münakasa tarihin. 
den evel merkez muhasebeciliğine ya
tırılarak alınacak makbuzun komiayo. 
na ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü levazım müdürlüğünden te. 
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez. 
kCir gün ve saatte komiayona baş vur· 
malan. (646) 10648 
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Bayındırlik Bakanhği 

Kocaçay ıslôh 
ve su lama işleri 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
l - Balıkesir vilayeti dahilinde bu

lunan Kocaçay ıslah ve sulama işleri • 
le Mürüvvetler deresi ıslah ameliyatı 
inşaatı keşif bedeli 433.639 lira 61 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 13 - 3 - 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi gün üsaat 15 tie 
Nafia Vekaleti sular umum müdürlü· 
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (69) kuruş muka • 
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.095) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve • 
sikalarla birlikte bir istida ile Veka -
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazdı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
zımdır. 

Postaca olan gecikmeler kabul edil-
mez. (444) 10493 

Sulama tesisat. 
Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Çürüksu üzerinde yapxlacak re. 

gülatörle Denizli - Sarayköy ovası sol 
sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai 

imalatı keşif bedclı 446579 liradır . 
2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine rast

lıyan pazartesi günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
ek:.iltme komisyonu odasında kapalı 

azrf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık iııleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklilerin (21613) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalarla 
birlikte bir dilek~e ile Nafıa veka1eti
ne müracaat ederek bu işe mahsus o1-
mak üzere vesika almaları ve bu vesi -
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
:z;ımdxr. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (532) . 10633 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 
ı _ Ek:>iltmeye konulan iş: Ankara 

üksek ziraat enstitüsü binası kalori -
ier tesisatının tamiratı ve noksanları
nın yaptırılması işidir. 
Keşif bedeli 3793 lira 1 kuru'i'tur. 

2 _Eksiltme 16-3-939 perşembe gü -
nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazarlık 
usuliyle yapılacaktır. . 

3 _ Eksiltme şartnamesı ve buna 
"t f rri evrak on kuruş bedel mu -mu e e .. d .. 1 .. kabilinde yapı işleri umum mu ur u -

ğünden alınabilir · . . . . . 
4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs -

teklilerin 284 lira 48 kur~şluk mu · 
vakkat teminat vermeleri laz_ımd.~r. Bu 
vesika eksiltmenin yapılacagı g.un~en 

b• · t ·da ıle ıs -en az sekiz gün evel ır ıs 1 

teklilerin nafıa vekale .:ne müracaatla-
. .d 1 az bir kalemde rı ve ıstı a arına en 

2000 liralık bu işe benzer bir iş yaptık-
larına dair işi yaptıran. idarelerde~ ~ · 
lrnmış vesika raptetmeleri muktaz~dır 
Bu müddet zarfında vesika talebınde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -
ceklerrlir. (673) 10684 -

.. Jandarma . 

Kaputluk kumaş 
alınacak 

1 kıymet biçilen vasıf ve örn~ğine uy
gun kırk bin metre kaputluk boz ku
maş 4-3-939 cumartesi günü saat onda 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi altı lira karşılığı 
komisyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek istiyenlerin (7250) 
liralık ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif zabıtla
rını belli gün saat dokuza kadar ko
misyona vermiş olmaları. (446) 10491 

Sıhat Bakanhğı · 

Diyalizatör cihazı 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzrssıhha Mües 
sese si Satın Alrna Komisyonundan: 

1 - Müessese serum şubesine 15.3. 
939 çarşamba günü saat 11 de açık ek
siltme suretiyle bir adet diyalizatör 
cihazı satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1030 lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminat 78 lira -
dır. 

3 - Şartname her gün müessese mu
temedinden bedelsiz tedarik edilebi -
lir. (658) 10676 

..... ~~~'~ ~a~~~ .. ~~irliği .J 
150.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 _ Feshedilen mukavele dolayısiy

le bakiye kalan 150,000 kilo un müteah
hit nam ve hesabına 8. 3. 939 çarşamba 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19500 lira ilk 
teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek isti yenle -
rin iş saatlerinde her gün eksiltmiye 
gireceklerin belli gün ve saatte Siirt 
tümen satın alma komisyonuna müra-
caatları. (564) 10563 

Muhtelif malzeme ahnacak 

!"""Mmı Müd~laa Bakanlığı 
136 Kalem eczayı rıbbıye 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 136 kalem eczayı tıbbiye açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3000 lira olup ilk 
teminat miktarı 225 liradır. 

2 - İhalesi 6.3.1939 pazartesi günü 
saat 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her giin komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat veya makbuzlariyle komisyo-
na gelmeleri. (503) 10521 

2000 adet kısa don 
ahnocak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonum:lan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı (35) kuruş olan 2000 adet kısa 
don açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 mart 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M.V. satın alma komisyo
nundan a1ınır. 

4 - İlk teminatı (52) lira 50 ku
ruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te • 
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satınalma komisyonuna gelme-
leri. (538) 10531 

2000 adet firenk 

gömleği ah nacak 
M. M. V eki.leli Sa.f:m Alma Ko

misyonun-dan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (205) kuruş olan 2000 adet frcnk 
gömleği a~ık eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

2 - İhalesi 6 mart 939 pazarttsi 
· günü saat 11 dedir. 

1 - 1916 lira 40 kuruş keşif bedelli 
askeri köprücülük koluna ait malze
me açık eksiltmeye konulmuştur. Mu. 
vakkat teminatı 143 lira 73 kuruştur. 

2 - İhalesi 10.3-939 pazartesi gü -
nü saat 14 de Adana'daki askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mikdar ve şartnamesi Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri ve Kay _ 
seri ile Adana'da askeri satın alma ko
misyonlarında mevcut olup istekliler 
her zaman görebilirler. (614) 10608 

Dekovil haltı inıaaf ı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komsiyonundan : 
ı - Eskişehir garnizonunda dcko -

vil hattı inşası kapalı zarf usuliyle 

yaptırılaca' tır. .. 
2 _ İstekliler tarafından buna mu-

teallik keşfi kroki, idari ve fe~i şart
name, Eskişehir, Ankara ve İstanbul 
satın alma komisyonlarında görülebi -
lir. 

3 - Keşif bedeli 17907 lira 36 ku -
ruştur. 

4 - Muvakkat temi .. ,tı 1344 lira -
dır. 

5 - İhale 13 mart 939 pazartesi sa
at 16 da Eskişehir LV. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler ihale gününde zarfla
rını saat 15 e kadar komisyona vermiş 
.ıulunac.!,I kl-rdır. 

7 - Istel.liler şartnamenin 3. cü 
maddesindeki yazılı ahkama tabidir. 

(570) 10613 

! 
.................................................... , 
Deniz Levazım ....................................................... 
1000 ton motorin 

alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım S t 

ı K
. aın 

A ma omısyonun·dan 

1 - Tahmin edilen bedeli "70.000" 
lira olan "1000" ton motorin, 9 mart 
939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 14 de kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Muvakkat teminatx"4750" lira 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
"350" kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayxlı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek-

3 - !Ik teminatı (307) lira 50 ku-
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(539) 10532 

2000 adet havlu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (28) kuruş olan 2000 adet hav
lu açık eksiltme suretiyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 mart 939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (42) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo· 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te· 
minatile birlikte ihale saatinde M.M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(540) 10533 

6000 çift tire çorap 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı (16) kuruş elli santim olan 6000 
çift tire çorap açrk eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 8 mart 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (74) lira 25 ku. 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsi 
olarak M.M.V. satm alma komisyo 
nundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad· 
de.leri~de gösterilen vesa'ikle ve te
n:ıınatıyle birlikte ihale gün ve saa -
tınde M M v t 1 . · · . · sa ın ama komısyo· 
nuna gclmelerı. (541) 10534 

Pijama alınacak 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç M. M. Vekal~ti Satın Alma Ko. 

anS ~~Aal Komiı.yonund,.n· dar komisyon başkanlığına vermele• l - Beher katma tahmin edilen fıi.-
J d Gend Komutanlığı Ani l:ııolli gün ve saatten bir ~aat evetine ka ı .... nundan : 

kara a,... ın.a """ • ( ) k ı ( · · 
1 _ Bir metresıne iıç yüz kuruş ri. (1061/584) 10600 atı . 215 uruş o an . 2000) kat P.ıJa· 

ma açık eksiltme suretiyıe miealra
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 mart 939 çar~a 
günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı (322) üç yüz yir
mi iki lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartn~si bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (542) 10535 

Mendil ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (14) kuruş olan (6000) adet men 
dil açık eksiltme suretiyle münaka -
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 mart 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (63) liradrr. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minat mektubiyle birlikte ihale saa -
tinde M.M.V. satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (543) 10536 

Sahhk f ayfon ve kupa arabal~n 
M. M. VekaJeti Satın Alma Ko

misyonundan -
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1355 lira olan ve Ankara nakliye depo
sunda bulunan müsamel 11 adet fay -
ton arabası ile on adet kupa arabası 
ve bir adet köhne Üstübeyker oto -
mobili pazarlıkla hepsi birden veya 
ayn ayrı satxlacaktır. 

2 - pazarlrğı 17-3-939 cuma günü 
saat 14 de M.M.V. satın alma komis -
yonunda icra edilecektir. 

3 - Arabalar her gün öğleden sonra 
Ankara nakliye deposunda talipler ta
rafından görülebilir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin muayyen 
gün ve saatta M.M.V. satm alma ko -
misyonunda bulunmaları. 

(684) 10687 

Tazyik mesaha aleti 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satnı Alma Ko. 

miayooundan ,: 
1-Açık eksiltme ile tazyik mesaha 

aleti satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 14-3-939 sııır ı:.11·-• 

sat 11 dedir. 
3 - tık teminat 230 lira olup şart -

namesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -

ni teminat ve 2490 sayılı kanun~n .2. 3 
maddelerinde yazdı belgelerle bırlıkte 
muayyen gün ve vakitte M.M.V. satın 
alma k<ımisyonunda bulunmalarr. 

(685) 10688 

20.000 adef mendil ahnatak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 _ Müteahhit namı hesabına eksilt 

meye konulan 20.000 adet .mell<i~le is
tekli çıkmadığından eksıltmesı 10.3. 
939 cuma günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve nümunesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik
te ilk teminat veya makbuzlariyle bir
likte belli gün ve saatte komisyona 

gelmeleri. . . 
4 _ Muhammen bedelı 3.100 lıra o-

lup ilk teminat miktarı 232 lira 50 ku-

ruştur. (733) 10740 

Sondaj balonu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1 - Hava birlikleri için 4.20Q adet 

sondaj balonu alınacaktır. Muhammen 
bedeli 4.200 lira olup ilk teminat mik
tarı 315 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 20.4.1939 per
şembe günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik
te ilk teminat veya makbuzlariyle bel
li saatta komisyona gelmeleri. 

(732) 10742 

Hava Kurumu 

İki otobüs ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 
Beheri yirmi beşer kişi taşıyabi • 

lecek iki tane otobüs mübayaası kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Muhammen bedeli Ankara'da tes
lim edilmek şartiyle 9.000 lAracllr. İlk 
teminatı 675 liradır. 

İhalesi 8 mart 1939 çarşamba gü - j 
nü saat 15 de Türkkuşu levazım hüro. 
sunda yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
verilir. 

İsteklilerin muayyen günde eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar u
sulü dairesinde kapatılmış zarflarını 

makbuz mukabilinde levazım bürosu -
na vermiş olmalxdırlar. Postada vukua 
gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

552 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilinı 

Türk hava kurumu Bolu ~ubesi 
bafkanlığından: 

1) Eksiltmeye konulan iş: Bolu' da 
hükümet konağı karşısındaki cümhu
riyet meydanında yapılacak olan 
Türk Hava Kurumu Bolu şubesi bi
nasıdır. 

2) Bu binanın keşif bedeli 11989,88 
kuruştur. 

3) Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

A - Münakasa şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - Plan, 
D - İnşaat şartları umumi esasları 
E - Umumi inşaat şartnamesine 

merbut liihika, 
F - Keşifname. 
!stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Türk Hava Kurumu Bolu şubesin
de görebilirler. 

4) Eksiltme 8 şubat 939 tarihinden 
itibaren ve 10 mart 939 tarihli cuma 
günü saat 15 te yapılmak üzere 30 
gündür. 

5) Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yaprlacaktxr. 

6) Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (899,24) kuruş muvakkat te 
minat vermesi ve bundan başka atide
ki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı bulun
duğuna dair vesika, 

B - Vilayet Nafıa Müdürlüğünden 
verilmiş ehliyet vesikası. 

7) Teklif mektupları yukarda dör
düncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelitie kadar Türk Hava Kurumu 
Bolu şubesine getirilerek eksiltme ko 
misyonu reisliğine makbuz mukabi -
tinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet ihale saa
tinden bir saat evveline kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 
Postada vaki olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. 606 

Kanat bezi ve ~eridi 
alınacak 

Türit.kutu Genel Direktörlüğün.. 
den: 
Türkkuşu için alınacak muhtelif tip 

ve ebatta ceman 23500 metre kanat 
bez ve şeridi açık eksiltmeye konul
muştur. 

Şartnamesi her gün Türıkkuşu leva
zım müdürlüğünoo.:ı alınabilir. 

Muhammen bedeli sif Haıydarpaşa 
4.089.7 5 lira, itk teminatı 306. 7 3 lira.. 
dır. 

İhalesi 17. 3 9 39 cuma günü saat 16 
da Türkkuşu levazım bürosunda yapı
lacaktır. İsteklilerin belli gün ve saat. 
ta vesika ve teminatlariyle birlikte ha 
zır bulunmaları. 705 

Paraşüt alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün.. 

den: 
25 tanesi srrt, 25 tanesi minder ol

mak üzere 50 !rving paraşütü muba
yaası kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
ko.nulmuştur. 

Orijinal mamulat olmak üzere behe 
rinin muhammen bedeli sif Ankara 
450 Türk lirasıdır. Şartnamesi dahi
linde lisans mamulat için de teklif 
kabul edilecektir. 
Şartnamesi parasız verilir. 
Eksiltme 18. 3. 939 tarihine tesadüf 

eden cumartesi günü saat 12 de Türk 
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
Taliplerin o gün eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar usulü dairesin
de ve yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
ilk teminatlarını da ihtiva eden kapalx 
zarflarını makbuz mukabilinde Türk. 
kuşu levazım bürosu:ıa teslim ettnele. 
ri Iazımdrr. Postada vukua gelecek ge 
cikmeler kabul olunmaz. 704 

Sayın müşterilerimize 
!nşaatlarınxz için alacağınız kireci 

11ağazamıza uğramadan başka yerden 
tlarik etmeyiniz. Senelerdenberi te-
,izliğ i ile tanıdığınız kirecimizi eh

ven fiatla taze olarak piyasaya çıkar
dık. Sipariş kabul ve derhal teslim e
dilir . 

Sanayi caddesi 17 _ 60 No. Yeni Kü-
tahya pazarı. Telefon: 3820 666 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım tek atlı arabamın 599 numara
lr plakasını kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Ankara Altındağ mahallesi 847 nu· 
maralı c.de M"abeıel ~ Tu• 

3 - 3 - 1939 .... 

. . 

Askerl Fabrika~ar 

Tabip alınacak 
As.keri Fabrikalar Umum Müdtit• 

lüğünden : t· 
Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozga·p 

ta istihdam edilmek üzere ti<; ta~1 

alınacaktır. İsteklilerin şart:ar.ı ö~1; renmek üzere şifahen veya ıstıda 1 

Umum Müdürlüğe müra<:aatları 
(661) 10689 

70 ton 8 No. Çinko 
ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mii<Jii'· 
lüğü Merkez Satm Alma KOllli~ 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (21.000) J.it' 
olan 70 ton 8 No. çinko askeri fa,bri ' 
kalar umum müdürlüğü merkez sa~~ 

gu· alma komisyonunca 17.3.1939 cuına .• 
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale ed1 

lecektir. Şartname parasız olarak~• 
misyondan verilir. Taliplerin muva1'' 
kat teminat olan (1575) lirayı ha:vi te1'• 
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri .. 
kendilerinin de 2490 numaralı kanll • 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkfir gün ve saatta komisyona ınii • 
racaatlarr. 

(659) 

100 ton 6 No. Cinko 
-"' 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü.diil'• 

lüğü Merkez Satın Alma Komis)'O' 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira <r 
lan 100 ton 6 No: çinko askeri fabrik3' 

lar umum müdürlUğü merkez satın aı.: 
"ptı ma komisyonunca 17.3.1939 cuma gu 

saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecek' 
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş tPıl' 
kabilinde komisyondan verilir. Talip: 
terin muvakkat teminat olan (2250) ıı 
rayı havi teklif mektuplarını mezklı' 
günde saat 15 e kadar kamisyona ver' 
meleri ve kendilerinin de 2490 numa : 
rah kanunun 2 ve 3. maddelerindelc• 
vesaikle mezkur gün ve saatte korois' 
yona müracaatları. (660) 10683 

2 kalem malzeme 
ah nacak 

., "r'' ._ I" •·--~~ 
lüğü Merkei Satın Aıma K.omı .· 
nundan: r 

1000 metre şerit testere 2,5 Snı. 

ninde. . . . ~e 
500 metre şerit testere 3 Sın. enınv 
Tahmin edilen bedeli (1125) lira O' 

lan yukarıda yazxlı iki kalem malze~ 
Askeri Fabrikalar umum müdürliigiJ 
merkez satın alma komisyonunca 
20. 3. 1939 pazartesi günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart~ 
me parasız olarak komisyondan verl' 

lir. · 
Taliplerin muvakkat teminat olafl 

(84) lira (38) kuruş ve 2490 numaralt 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ves:V 
ikle mezkur gün ve saaatte komisyona 
müracaatları. (703) lz737 

Malzeme ahnacak 
Askeri Fabriıkalar Umum Müdür• 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo .. 
nun•dan : 

300 metre aleminyum boru 40 mrtı
X 50 mm. 

30 metre aleminyum boru 110 ~ 
x 120 mm. 

30 metre aleminyum boru 150 J]1ı(Oo 

X 160 mm. 
10 metre murabba aleminyum levha 

5 mm. kalınlığında 
10 metre murabba aleminyum le1"' 

ha 1 O mm. kalınltğmda 
Tahmin edilen bedeli (2100) lira o

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazıtı 
malzeme AskeTi Fabrikalar umunı 
müdürlüğü merkez satın alma kornis-
yonunca 20. 3. 939 pazartesi .günü ~ 
at 14 te pazarlıkla ihale edılecektır. 
Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat oları: 
(157) lira (50) kuruş ve 2490 numil;" 
ralr kanunun 2. ve 3 maddelerindekt 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis 
yona miiracaatları. (704) 10738 

Ankara icar Dairesi iflas Memur. 
luğundan : 

Ankara'da Koyunpazarında kasap 
ve mezbahada ba.gırsak tüccarı Eğinli 
Ömer'in iflas idaresince alacak ve is· 
tihiak iddialarımn tahakkuk ve tet~ 

kik muamelesi bitmiş ve icra ve iflas 
kanununun 206 ve 207 nci maddele• 
rine tevfikan tetkike hazır bulundu· 
rulmuştur. Kanunen yapılması lazırrt 

gelen ikinci toplantı 23. 3. 939 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 11 de 
Ankara icra dairesi iflas memurluğıı 
odasında yaprlacağmclan alacaklıların 

~in 4Kiile.n .:;üc. ve rntte d&irede.Pa-
_.bul ııw.l•ı Jlıiın olumK. 691 
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Köğıt ve karton satışı 
Sümerbank Sellüloz senayii müessesesinden : 

Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üze
re sipariş kabul etmektedir. 

Bu müddet için, simdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait 
fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. Hazirandan sonraki aevreye ait 
olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıtları (Bakkal kağıdı) 

M2 sıkleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T.L. 231 
M2 ,, 130 ve 140 Gr. ,, ., T.L. 221 
M2 ,, 170 Gr. ,, ,, T.L. 216 

Srenz sergi kağıtları 

M2 sıkleti 110 Gr. 220sm. genişliğinde beher tonu T.L. 206 
M2 ,, 140 Gr. 220 sın. ,, ,. ,, T.L. 201 
M2 ,. 170 Gr. 220 sm. ,, ,. ,, T.L. 197 

Kartonlar 

Gri karton 50-140 numara beher tonu T. L. 226 
Beyaz mukava (Kaba) 45-140 numara beher tonu T. L. 246 
1. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Fran

ko vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için muteberdir. 
2. - Cif İstanbul teslimatta ton başına dört lira illive olunur. 
3. - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 gra

maj ve 3 ebattan fazla kabul edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın 

ihzarını müteakip gönderilecek ihbarname üzerine mal bedelinin 
bildirilecek bankaya hemen tediY,esi lazımdır. Malın sevki, bedeli
nin ödenmesine mütevakkıftır. 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan 
siparişlerde mal bedelinin % 10 nu peşinen ödenir. 

6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli öden
mediği takdirde 15 günden sonra gececek beher gün için T.L. 5 
(beş) Türk Lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç 
bir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. 

Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zarfında mal bede
li ödenmediği takdirde sipari~ feshedilir ve peşin olarak alınan % 
10 irat kaydolunur. 

7. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, si
pariş mektubu üzerine ve imalat vaziyetimize nazaran gerek sipa
rişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, müşte
rinin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz 
tarafından tesbit edilir. 

8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarda yazılı şe
rait tahtında kabul edilir. 

9. - Her türl:U müracaatın İzmitte müessese müdüriyetine ya-
pılması rica olunur. 703 

i
l ................................................ "'! 

Vilayetler .................................................... 

yaptırılacak 
Malatya Defterdarhğmdan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulan iş: Temel ve bodrum katı 

Ye betonarme kısanları kısmen yapıl -
nuş olan Malatya merkez hükümet ko. 
nağı dördüncü kısım inşaatı keşifna • 
ınesindeki vahidi fiyatlar esas üzerin. 
den eksiltmeye konulan işin heyeti u
rnumiyesinin keşif bedeli 81667 ,94 
kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 5333 lira 
40 kuruştur. 

3 A İhale 13-3.1939 tarihine müsa -
dif pazartesi günü saat 14 de Malatya 
defterdarlığında eksiltme komisyonun 
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak Malatya, İs -
tanbul, Ankara nafia müdürlüklerin • 
de görülebilir. 

5 - İsteklilerin bir mukavele ile 
en aşağı 30000 liralr.k bir bina veya 
tesisat işini teahhüt veya ikmal etmiş 
olduklarını gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden liakal 8 gün evel vi • 
layete istida ile müracaatla bu işe gi. 
receklerine dair ehliyet veıikası almış 
olmaları ve kanunun gösterdiği şekil· 
de hazırlanmış ve teklif mektuplarını 
havi zarfı ikinci maddede yazılı mu _ 
vakkat teminat ve vitıiyetten alacağı 

ehliıyet vsikası ile birlikte 2 inci bir 
zarfın içine koyarak ihale saatinden 
bir saat eveline kadar makbuz muka • 
bilinde komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postadaki gecikme nazara 
alınmaz. (1115. 600) 10604 

Hükumet konağı i11şası 
Van Defterdarlığından : 

1 - Özalpın merkezi bulunan Gar
gallinde yapılmakta olan hukümet ko
nagı bakiyei inşaat keşifnamesi muci
bince 26095 lira olup bedeli 939 mali 
yılında verilmek üzere mezkur inşaat 
bakiyesi eksiltmeye konulmuştur. 

Mevcut malzemeyi muteahhit fiat tah· 
lili üzerinden teslim etmeğe mecbur • 
dur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
'unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi fenni şart-

namesi 
D - İnşaata ait fenni ve hususi şart

name 
L - Metraj keşif hülasası silsilci 

fiat cetvelleri 
latiyenler bu prtnamelerl ve evrakı 

ücretsiz nafıa müdürlüğünde görebi -
lirler. 

3 - Eksiltme 17.2.939 tarihinden i -
tibaren on beş gün müddetle 4.3.939 
oüır:fölU".r')'ap rlaccıX&r.-- ...ı--.c~--~ . ...._ 

4- Münakasa kapalı zarf usuliyle
dir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 1957 lira 13 kuruş muvak -
kat teminat vermesi bundan başka ta
liplerin eksiltme gününden sekiz gün 
evel viHiyete müracaatla nafıa müdür
lüğünden ehliyet vesikaları almaları 
şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar mal sandığına yatırılan 
1957 lira 13 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubunu vilayet defterdarlığı 
makamında eksiltme komisyon riya -
setine verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfının mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1123/627) 10630 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Antalya Vakıflar Müdürlüğün

den : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antal
ya'da demirciler çarşısı olarak yapıla
cak 48 dükkan. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D) Fennt hususi şartname 
E) Keşif cetveli 
G) Proje 
Keşif bedeli 21472 lira 39 kuruştur. 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar mü 

dürlüğünde görülebilir. 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 

müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22. 3. 939 tarihinde 

(çarşamba) günü saat (16) da Antal
ya vakıflar müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak

tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in is
teklilerin (1610 lira 43) kuruş muvak
kat teminat vemu:leri bundan başka 

aşağıdaki vesikaları haiz olup getir
meleri lazımdır. 

Ticaret odası vesikası ve ihaleden 
en az sekız gün eve] bu iş icin Nafıa 

müdürlüğünden alınmış müteahhitlik 
vesikası ve yaptıifı iflere ait bonservis-
ler. (675) 10677 

ur us 

Demiryollarf. .. 
Telgraf 

çengeli 

izalôtör 

alınacak 
D. D .Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 5300 lira olan 

20000 adet galvanize telgraf izolatör 
çengeli 14.4.1939 cuma günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

çin verilmekte olan mUhlet, senenin 
cylUI, birinci teşrin, ikinci te,rin ve 
birinci kanun aylarında Haydarpaşada 
ve İzmirde (8) diğer istasyonlarda (6) 
saattir. Senenin diğer aylarında bütün 
istasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde 
araya giren öğle tatilleri dahildir. An
barlarm kapalı kaldığı muayyen gece 
saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 
5 mart 1939 dan itibaren bu suretle tat
bik edilecektir. Buna muhalif olan i -
lan ve emirler mülgadır. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilebilir. 

(727) 10739 

Ankara Defterdarhgı 

Kiralık: 

Kiralrk - Bir Bayan için aile ya
nında kiralık oda. Banyo teshin dahil. 
Yenişehir Orman çiftliği karşısı Tir· 
yaki'ye müracaat. 574 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 oda elektrik hava gazı 
olan bir daire Ti: 3991 mürataat. 

583 
Kiralık ....: Yenişehir Maltepe'de 

Bu işe girmek istiyenlerin (397.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin i 
aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

her aileye elverişli ikişer oda hol ban-
• 1 yo ve bahçeli iki daire kiralıktır. 

Bır memur ah nacak Bakkal Rami'ye müracaat Maltepe'de 
610 Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-

Ankara Defterdarlığından : 

tılacaktır. (644) 10709 Milli emlak müdürlüğünde münhal 
bulunan 50 lira ücretli memurluga im· 

Vakon tahmil ve tihan1a memur alınacaktır. 
Memurin kanununun 4 üncü madde-

ta hl iye müddeti si mucibince gerekli evsafı hail': olan 

D D Y il U M ""d" , .. w.. isteklilerin 15.3.1939 çarşamba günıi . • o arı mum u ur ugun . . 
d • dilekçeleriyle ve evrakı müsbıtelerıy· 
e~a.gonların tahmil ve tahliyeleri i. j ıe birlikte defterdarlıga müracaatları. 

(744) 10744 

Vergi borçlu lan 
Ankara Defterdarlığından : 

Dosya No. 
Miikellefin 

isim ve adresi 
... ,,,, -

2048 Arslanhane Malı. z,Jıire Uncu 
meydanı 21 No. da Ayvas 
oglu Hüseyin 

1853 Arslan.hane Mah. Kayse· Urgancı 
ri Cad. 60 N o. H üscyin O. 
A. Fahri 

1408 Poyracı M. Kurtuluş 143 Kundura 
No. da Hasan O. Hüseyin tamircisi 

554 Eski Arslanhane M . Kay Kalaycı 
seri Cad. Mustafa Oğ. 

Mehmet 

854 Arslanhane M. Kayseri Kolacı 
Cad. Mustafa Og. Meh-

1503/1 

met 

Dumlupınar M. Taced· Kalaycı 
din Sok. 66 No. da Ali 
Og. Ahmet 

1114 Yenice otel sokak 9/1 Sebzeci 

935 

935 

938 

935 

935 

936 

935 

u 
E 
"" ı:: ::ı 
ı- en 

"" ;g o .... z 

89/ 26 

89/ 46 

88 '49 

89/ 50 

89/49 

89/75 

00 03 

4 00 

00 28 

00 21 

00 22 

3 83 

Kiralık - Çankaya Cad. Macar se
fareti karş·sında No. 25 Altı büyük 
oda, tam konforlu, kalöriferli bir a
partman. Gezmek için kapıcıya mü-
racaat. 613 

Kiralık - Y. şehir Yüksel Cad. Mi
mar K(.mal okulu karşısı Okula so· 
kak No: 8 U st kat 4 oda ve konfor. 
2 incı kata müracaat. Ti: 3362 

614 

Kalörifcrli daire - Dört oda. Tam 
konfor. Azimet dolayısiyle kiralıktır. 

Bakanlıklar postane karşısı Ersin a-
partmanı. 626 

Kiralık - Yenişehir Setanik Cad. 
1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 odalı bir 
daire. 7 numaraya müracaat. 627 

Devren kiralık ucuz Apartman -
Bahçeli, birinci kat, 3 büyük muşam
balı oda, şömine, hol, hizmetçi odası, 
Yenişehir yeni gün sokak No. 10 için-
dekilere müracaat. 636 

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 

karşısında otobüs durak yerinde ka
loriferli ve parke döşemeli tam kon
forlu 4,5 odalı daireler: Kapıcıya mü-
racaat. 639 

Maltcpede Kiralık Ucuz Daire -
istasyona yakın iki odalı müstakil bir 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkalı Ra-
mize müracaat. 646 

Kiralık Mobilyeli oda - Atatürk 
bulvarında aile nezdinde çamaşır, ban 
yo, sabah, akşam ve öğle yemekleri 
dahil aylığı {60) lira. Ulus'a N. ru -
muzuna mektupla müracaat. 648 

Kiralık daireler - Çankaya, polis 
merkezi arkasında karanfil sokak Şe
ker Şirketi ittisalindeki 55 numaralı 
apartmanda beş oda bir hol hava gazı 

1047 Tabakhane köprü başı Terzi 
Mehmet Oğ. Hacı Ahmet 

935 

90/5 

90/3 1 32 kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 652 

1846 

1583/1 

No. 7/1 

Arslanhane Kayseri Cad. Derici 
46 No. da Mehmet çavuş 
ve İbrahim 

Erzurum M. İstasyon Bakkal 
Cad. 33/2 No. Arif Oğ. 

935 

935 

89/42 00 12 

89/76 00 12 

Gayet Kullanışlı ve tam konforlu 
bir ev - Kavaklıdere Güven evleri 
bahçe içinde beş büyük üç küçük oda
lı iki hol tamamiyle muşamba kaplı 
kalorifer sıcak su tertibatını haiz iki 
odası kumaş kaplıdır. Merkez Banka
sında Muzaffer Epirden'e müracaat 
Telefon: 3441. 654 

1563 

Şwvket 

Osmanbey M. Hamamö. Eskici 
nü 34 No. da İbrahim 

Erzurum M. Hamamö. Sobacı 
nünde 3 No. da Hüseyin 

935 89/62 

Kiralık - Bahçeli evlerde 4 odalı 

00 16 bir ev kiralıktır. Ziraat Bankasında 

Safa Gürelli'ye müracaat olunması. 
664 

1588 

1820 

2112 

2112 

1678 

1623 

1411 

1938 

20601 

20699 

20599 

416 

20316 

16872 

Oğ. Salih \ 

Arsfanhane Kayseri Cad. Marangoz 
41 No. da Ali Oğ. İsmail 

Arslanhane M. Kabakül. Berber 
lük 3/1 No. da Kırşehirli 
Saim 

Arslanhane M. Kabakül- Berber 
lük 3/ 1 No. da Kırşehirli 
Saim 

Geçik Mah. pazar sokak Kasap 
40/ 1 No. da Taşakır kızı 
Hanife 

Nazımbey Malı. hapisane Sebzeci 
Cad. 53/ 2 No. da Musta-
fa Og • .Fevzi 

Kurtuluş Mah. Meydanö Arpacı 
nü sokak 11/1 Mustafa 
Oğ. Süleyman 

Arslanhane Mah. Atpa- Kundura 
zarı Recep Oğ. Şerif tamircisi 

Balı.kpazarmda İzmir cad Taşaron 
desinde Servet Zeki 

Tabakhane çarşısında Ö· Bakkal 
mer Oğ. Şqkrü 

Misakınıilli M. Kordöşe. Arzuhalcı 
mez sokak 24 No. da Mü 
rüvet 

Koyunboğazı Halil Edip Ahçı 

Kurt Mah. Nafıa vekale. Hususi 
tinde Fen M. İbrahim müteahhit 
Koydaş 

İsmet:paşa Cad. Mustafa Kahveci 
O. Şükrü 

8079/17469 Hanifi Bayazit Mah. U. Köfteci 
lucanlar sokak. 109 No. 
da Ahmet 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

934 

936 

937 

935 

937 

936 

935 

89/64 

89/40 

89/35 

89/36 

89/80 

89/77 

89/ 68 

89/25 

88/53 

22/44 

67/51 

83/1 

00 11 

00 09 

00 03 

00 02 

00 13 

00 12 

00 19 

00 12 

8 71 

Devren acele kiralık - Yeni§ehir 
İsmet İnönü caddesi ıon otobüs du
rağı 28 numaralı apartmanda (4) dört 
oda bir hol ayrıca hizmetçi odası ki
Iar, kaloriferli daimi sıcak su rmvcut 
parke döşemeli tam konforlu bir da-
ire.. 672 

Kiralık Mobleli moblesiz oda - Ye
nişehir Atatürk Bulvarı Orduevi kar
şısı Sevim Apartmanı daire 3 e mü-
racaat. 675 

Kiralık - Çankaya caddesi No. 49 
bir kaloriferli muşambalı oda kiralık
tır. Möbleli yahut möblesiz olabilir. 
Vekaletlere yakındır. 676 

Kiralık - Yenişehirde Mobleli ve
ya möblesiz kiralık ı veya 2 oda. Ban 
yo ve mutfak müşterek. Tercihan al
manca veya rusça bilen bir aileye eh
ven şeraitle verilir. Müracaat: P. K. 
Ankara 27. 679 

Kiralık - Yenişehir ismet lnönü 
Cad. 15-20 liralık iki oda. 78 numara
da birinci kat öğleye kadar müracaat 
edilmesi. 692 

58 20 Keçiörende devren acele kiralrk ev 
- Avnipaşa mahallesi No. 98 Kocae· 
li saylavı Bay Süreyyanın büyük evi 

19 içindekilere yahut Y. Ziraat Enstitü
sünde Anatomi Doçenti Dr. Şemsi 

13 

Kurala müracaat. 693 

78 24 

Satılık.: 

87/76 123 19 
Satılık Hane - Kavaklıdere fran· 

3/34 

57/90 

1 
ıız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara-

24 ıında. Tl: 3843 545 

9 20 
Satılık - Havuzbqı Demirtepe 

Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 Da. SO arsa. 
Tl: 2440 a müracaat. 556 

Yukarda isim ve ikametgahları yazılı mükellefler namına tarholunan 
vergilere ait ihbarnameler halihazır ikametgah ve ticaretgablarının meç
hul olması dolayısiyle Hukuk usulü muhakemeleri kanununun hükümle • 

Satılık Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü· 
zayede ile satılacaktır. İsteklilerin 

rine göre tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin olunur. (743) 10743 ıörmcleri. 572 

-'11·-

Küçük llôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçuk ilanlardan her defa
ar için 10 kuruı alınır. Mesela 10 
defa neıredilecek bir ilin için, 140 
kun:ş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak iızere her aatır, kelime arala -

rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçuk ilin 
120 harften .ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Küçük illnların 120. harfi ıeçmı: -
mesi lazımdır. Bu mıktan geçen ı -
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık arsa - Kavaklıdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfaltın
a~ otobüs durağında 2 caddeye yüzü 
olan 1100 küsur M. ucuz. Tl: 2406 

584 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs 
durağı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bağ Yenişehir Ataç 
sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. 

611 

Satılık Bağ - Balkat üzerinde Sür
ün derede 7,5 dönüm bakılı bağ. Posta 
caddesi Salih Rifat balclcaliye mağa-
zasına müracaat. 645 

Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze
rinde 450 metre her katta 2 daire yap
mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap. 
No: 4 Tl: 2181 649 

Sstrlık arsa - Sıhhiye Vekaleti 
yanında sağlık sokak 490 M. Selinik 
Cad. 1073 M. Tl: 1449 650 

Acele satılık arsa - Cebeci Atili 
asfaltında münferit inşaat yapılır 444 
M.2 arsa uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 668 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak 550 M2. Selanik caddesinde 
"423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 

669 

Satılık arsa - Maltepenin en hA
kim yerinde 540 M2. jandarma okulu 
yanında 640 M2. arsa uygun fiyatla 
verilecek. Tel: 1538 670 

Satılık otomobil - 510 modeli, biri 
~ık dii.cı::i ka.J?alı 2 adet fiaı..ınarka
Iı mustame1 ot0mo'6i1 satılıktır. 

Arzu edenler Yenişehirde Menek
şe sokağında 14 numaralı evde Bay 
Rıza Güner'e müracaat etmeleri rica 
olunur. 673 

Devren satılık dükkan - Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiş evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 

Satılık - Heybeli Adada, Çamlar
da (Kuleli Köşk) satılık. Köşke mü
racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol 
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-
simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 

Satılık - Srhhiye Bakanlığı yanın
da Cebeci asfaltı üzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli " 
satılıktır. Tl: 1293 699 

Satılık - Merakla yetiştirilmit mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler
de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

Satılrk - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dış kapı telsiz sokak 17 No. 
lu eve müracaat. 707 

iş arıyanlar: 

1~ arryor - Yol, D. yol ve mebanl 
inşaatına ait bilumum plan, profil ve 
proje tersimine muktedir tecrübeli 
bir ressam. Ulus'ta R. rumuzuna ya -
ziyle müracaat. 549 

Türkçe, İngilizce ticari nnıhabera
ta ve muhasebeye vakıf Türk genci 
akşamları 6 dan sonra çalışmak isti
yor. Ulusta FA rumuzuna müracaat. 

206 

Aranıyor: 

Aranıyor - Yenitehir'de 3 
odalı mobilyalı tam konforlu 
daire kalöriferli olanı tercih 
Tel: 2406 

iş verenler: 

veya 4 
kiralık 

edilir. 
623 

Muhasip aranıyor - Ücreti 100-130 
lira arasındadır. Anonim limited tir -
ketlerde çahıan tercih edilir. Hal ter
cümelerini 368 Ankara kutusuna bil -
dirmeleri . 589 

Zayi - •tzmir ticaret lisesinden 
aldığım 27 No. lu tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

708 Saim Kurtcl 
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Sütçüler Aleminde Bir Hadise .•. 

TÜRKlYE UMUM 
JAK DEKALO 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SÜT MAK!NELERlDlR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo -
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. Anadoluda acenta 
aranmaktadır. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

VEKlLt lstanbulda Tahtakale caddesi No. 51 
7078 

Mütekaid ortaklara 
Ankara Memurlar Kooperatif 

Şirketinden : 

1 

Mütekait bulunmalara dolayısiyle Şirket ortak

lığından ayrılmak üzere 31 - Birinci kônun-

1938 tarihine kadar müracaatla numara almış 

bulunanların hisse bedelleri iade edileceği 

cihetle bu gibi hissedarların Ankara'da Şirket 

merkezine. bizzat veya mektupla ve maas 

olmakta oldukları Maliye şubesinden hôlen 

mütekoid bulunduklarına dair alacakları vesika 

ile müracaat ederek hisse bedellerini olmaları 

rica olunur. 658 

iLKBAHAR 1939 
• 

12 Marttan 18 Marta kadar 
Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi. 

Mühim tenzilatlı biletler. bütün izahat için: 

K. A. Müller ve Ş. ki 
İstanbul • Galata . Minerva han Telefon: 40090 7081 • • 

Alô koda rla ra 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mer

kezinden • 
Adana' da Milli Mensucat limitet sosyetesi fabrikalarına kayıt 

için müracaat edenlerden dört ve dörtten fazla kardeşi olan ço
cukların sıhhi muayeneleri yapılmak üzere hemen Umumi Mer-
kezimize müracaatları ilan olunur. 663 

r,=========================================~ 

1 • 
1 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden · 
Bankamız tarafından halen Karabük'te kurulmakta olan 

Demir ve Çelik fabrikalarında bu~un~n ecnebi mütehassıs
ların iaşe ve ibateleri için tesis ed~l~ış olan otel ~e. lok:ı-n
tanm işletilmesi, şimdiki müteahhıdın "?~kavelesımn h~~a
mı dolayısiyle 9. Mart 1939 tarihinden ıtıbaren 6 ay mud
detle münakasaya konulmuştur. 

Ot 1. 'b' ı·· mlu bil e ın mobilya, yatak çarşafı ve saire gı ı uzu -
·· l d · dalya ve cum e emırbaş eşyası ile lokantaya ait masa, s~n . . 

dolap gibi eşya Bankamız tarafmdan temin edılmıştı!·. 
Lokanta için masa örtüleri, matbah levazımı ve .servıs t.a

kımları ve diğer bilcümle eşya müteahhit tarafrndan temm 
olunacaktır. 

Otel ve Lokanta personelinin temini ve Bankaya ait ya· 
tak çarşafları otelde ikamet edecek olanların şahsi çama
şırlarının yıkanması müteahhide aittir 

Taliplerin (Karabük otel) işaretini t~şıyacak tekliflerini 
kapalı zarfla 4. Mart. 1939 tarihine kadar Bankamıza bil-
dirmeleri. 661 

Ki 1 • • a E a 
Almanya Büyük Elçiliği Konsolosluk Şubesi binasında 

(Çankaya Caddesi 71) açılmış olan alman kitap sergisi 
her gün saat 15 ten saat 20 ye kadar açıktır. 

DUHULiYE SERBESTTiR. 

u ı: us 

PALAS 

PAVİYON 

1 YEN i ARTİSTLER GELDİ 1 

Her Pazar Danslı Çay ve Numaralar 

Kiralık tarla 
Vakıflar Umum Müdür1üğünden: 

Vakıf No. Mevkii Cinsi Muvakkat teminat Senelik muham-

Lira K. 
217 Çankm kapı Tarla 8 25 

hammen kirası 
Lira 
110 

Yu~a:rd~ evsafı yazı.~ı tarl.a~ı~ teslim gününden itibaren üç senelik kira
sına bırıncı artt rma muddetı ıçınde verilen bedel layık had görülmediğin· 
den arttırma beş gün daha uzatılmıştır. İhale 6.3.939 pazartesi günü saat 15 
de vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak 
ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatlarr. 

(736) 10742 

~ıııııırııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılll - -- -
; Esnafın nazarı dikkatine § - -- -- -§ Belediye Reisliğinden : ~ - -
§ Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkA E 
: aykırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen ~mda : 
- d . 1 d'.kkA k 1 aşagı a -: a resı yazı ı u an cezaen apatı mıştır. : 
: 1 - Yenişehir Meşrutiyet caddesinde İhsan Mesciye ait § 
: "Şenyüz" bakkaliyesi (1) gün müddetle. (765) 10749 : 

lii•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Diş Deposu 

M. İBRAHtM 
BERKMEN 

fürkiyenin en zen -
gin çeşitlisidir. Ucuz 
Hatlarla her aranılan 

bulunur. Makulyan Han Mısrr çarşısı 
yanında. 7090 

Zayi takma diş 
lmren lokantası civarında üst

çeneye mahsus bir takma diş ka
yıp edilmiştir. Bulan imren mu· 
hallebicisine verirse memnun e-
dilecektir. 694 

DAKTİLO KURSU 
56 ıncı devresine mart 339 

ilk haftasında başlıyacaktır 
Tahsil aranmaksızın herkes -
ahmr. 2 ayda diploma veri. 
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 T -: 3714 6°" 

Kütahya namı ile maruf 

Ki 

3 - 3 - 1939 -----
~•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -
~ Umumi Heyet dôveti ~ 
- -- -- -
~ Ankara memurlar Kooperatif ~ 
- -~ Şirketinden : § - -- -- 1 -: dare Meclisi, Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi his· S 
: sedarlar umumi heyetini 3 Mart 1939 tarihine müsadif cu· S 
: ma günü saat on altıda Ankara Ticaret ve sanayi odası bi- S 
: nasında Ticaret kulübü salonunda senelik adi içtimaa da- S 
: vet eder. ::: 
- -- -: lçtimaa iştirak için ortakların hisse senetlerini ihraz et· S 
: meleri lazımdır. S - -- -: Müzakere ruznamesi: :::: - -- -: l -- 1938 senesi idare meclisi ve mürakipler raporlarının S 
: oku·nması ·, :: - -- -- -: 2 - 1938 senesi Bilançosunun tasdiki ile idare meclisi- :: - -: nin ibrası ve ortaklara temettü hissesi tevzii ve mübayaat S 
: risturnu icrası, ::: - -- -: 3 - Müddetleri biten idare meclisi azası yerine yeniden ~ 
: intihap yapılması, S 
= -: 4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin S - "' . . -: tayını. 484 :: - -.,•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•"' 

Emekli dul ve yelim maaıı sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
~a~kamızla muamelesi olan Emekli, Dul ve Yetim maaşı sahip

lerın~n mua~e!elerini izdihama meydan vermeden rahatça yap~ 
hrahılmelerı 1çın aşağıda tayin edilen günlerde Bankamıza müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

Gün Ankara Def ter darlığı Çankaya 
1. Mart. 939 1 ila 750 1 ila 100 
2. Mart. 939 751 ,, 1500 101 ,, 200 
3. Mart. 939 1501 ,, 2350 201 300 ,, 
4. Mart. 939 2351 ,, 3000 301 ,, 400 

Yukarıki tarihlerde gelmiyenler müteakip gü-nlerde numaraya 
tabi olmadan müracaat edebilirler. 660 

Fanila yün ipliği alınacak 
lstanhul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı ve cinsi 
(14384) on dört bin üç yüz seksen 

Tahmm bedeli · 
Lira Kr. 

llk teminat 
Lira Kr. 

dört kilo fanila yün ipliği 38836 80 2912 76 

üç- yüz -;eksen dört kilo f~i;~ yün ipliği 9 m;rt 939 ;~rşe~be günü SG, ~~ 
15 de İstanbul Gedikpaşa'daki Jandarma satın alma komisyonunda kapazf 
zarf eksiltmesiyle satrn alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir, 
veya (194) kuruş bedel mukabilinde aldırrlabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarrnı haiz isteklilerin usulüne göre tanzim e· 
decekleri kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar , l Sanayi caddesin~e Yabanabatlı a- makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (989/549) 10598 

Dr. ~-Şerif Korkut ~rtm~ın~~~eyınOrakTI: 201s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
sanayi caddesınde No: 80 Tuğlacı Hü 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 

Her gün saat üçten sonra evinde 1 namiyle maruf en temiz ve en fazla 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 ra':ldırnan veren KİREÇ toptan ve pe-
Adres: Kooperatif arkası Ali rakende yalnız bu müesseselerde bu-
N azmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 lunur. Menfaatinizi araıyınız. 697 

" . #----------~~------~~ 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Cebeci Hastanesi -
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Ancan 
Diathermie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Bir mücellit 
aranıyor 

Bir mücellide ihtiyaç vardır. 
Ulus matbaasında Bay Rauf'a 
müracaat edilmesi. 688 

Zeytin yağı 

Saf, nefis ve leziz zeytin yağ
larımıu tanımış olan saym 
mü$ferilerimizin tenekeler ağ
undaki mühüre dikkat buyur

malarım hassefen dileriz. 
Büyük satış yeri : 

Ankara Memurlar 

Kooperatif Şirketi 
(Ve diğer lüks bakkaliyeleı 

elen arayınız.), 659 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6314 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mumtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASK AN 

Beşinci Keşide : 11 /Mart/ 939 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 · Liradır ... 
Bundan başka · 15.000, 12.000, 10.000 

liralık ikramiyeler (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükôfat vardır ... 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi. 

il 
ni~. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına gir- ııı 

• mış olursunuz... ' 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
; YENi SİNEMALAR sus § 
i Ml.LBYuguO .. nNBuEGeRceLER 1 l!~Bfn.~ 
= 2 Film birden -------- REVÜSÜ --=: Baş Rollerde: 

:= Alıce Faye - Georg Murphy 

=Milyonlara mal olmu"' bin bı·r .. - . "' gu_ 
=zellıklerle dolu aşk, müzik ve nefis 
= danslar filmi ---= Seanslar: -=: 14.45 - 16.45 - 18.45 - gece: 21 de 

1 - CANİ DOKTOR 

Baş Rollerde: 
J ohn Barrymore - Charles Bicford 

Esrarlı bir cinayetin içyüzü 

2 - HAYDUT AVI 

Heyecanlı bir sergüşezt filmi 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 te 
DONANMADA CİNAYET 

----Bu Gece 20.30 da --
BRODWAY MELODi = -----Baş Rollerde: , -
Robert Taylor - Eleanor Powel =: -Eğlenceli mevzuu .. Göz kamaştı· = -rıcı zengin sahneleri, coşturucu = 

danslariyle insa1.:ıı mest eden =: ---müstesna bir eser ----Saat 12 de Ucuz Halk Matinesi ---Normal Seanslar- -14 • 16 ... 18 - Gece: 20.30 da := 
Telefo:ı : 3589 = -- -==................................................................................................................................................................. == - -YENİ SİNEMADA geceleri filmden evel gösterilmekte olan varyete numaralarında yenilikler = 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
-


