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t d a r e 1064 

BB. Seeds, Naggiar, Strang ve Molotof arasında 

Moskova'da dün yeniden 
uzun süren bir görüşme yaplldı 

Görüşmelerin birbirini takip etmesi 
.••....•.•.....••..•.•.•.... , .........•.........•.......................••.••..•. 

Müzakerelerin hararetle devama 
başladığına delil addediliyor 

Moskova, 9 a.a. -- Seeds, Naggiar ve Strang, diin Molotof ile görüş
müşlerdir. Saat 18 den 20.15 e kadar devam eden bu görüşmelerde Po
temkin de hazrr bulunmuştur. 

İngiliz ve fransız mümessilleri, hü-ı
kümetlerinin son Sovyet mukabil tek· I i " · ı · 
liflerine verdıği cevabı tevdi etmiş. ngı 1% Heyetinin 

" lerdir. İzmir'deki ziyaretleri Görüşmelerden sonra sorulan bir 
suale cevap veren Strang, bu görüş

, melere hiç bir renk vermemenin da
ha münasip olacağını söylemiştir. 

lzmir, 9 a.a. - General Lund'un ri. 
yasetindeki ingiliz askeri heyeti dün 
Kocatepe destroyeri ile Çanakkaleden 
İzmir sahillerine gelmiştir. Heyeti, 
müstahkem mevki komutanı, vali ve be 
lediye reisinin de hazır bulunduğu hu
susi bir öğle yemeğine davet etmiştir. 
Heyet erkanı öğleden sonra da bir o
tomobil gezintisi yapmışlar ve Bornu
va ziraat mektebini gezmişlerdir. Mi
safirler akşama doğru Kocatepe ile H • 
manımızdan ayrılmışlardır. 

B. Molotof 

Hayat 
pahalılığına 

dair 
F. R. 'ATAY 

Kamutay'ın son celıeıinde, 
Müstakil Grup Reis Vekilinin 
harici ticaret ve hayat pahalılığı 
hakkındaki suallerine Ticaret 
VekUililız cevap rat. 1:aya'C; 

pahalılığı mevzuu, hemen he
men, bütün vatandaşları alaka· 
dar eder ve bütün mesul makam· 
ların ciddi ve mütemadi meşgu • 
liyetlerine layik olduğu kadar, 
her türlü dedikodu ve demagoji
nin bilhassa işine yarar. Ticaret 
Vekilimiz meselenin bizzat ken· 
di mahiyeti üzerinde ısrar etti: 
"Bütün iktısadi kuruluşlarımız ve 
!artlarımızla alakalı bulunan bu 
mevzuun, ancak, muayyen bir 
plan dahilinde, şümullü, sabırlı 
ve itinalı mesaiye ihtiyaç göster
diğini açıkça söylemek yerinde 
olur.,, 

• Müstakil Grup Reis Vekili da
hı, esaslı tedbirlere istİ'nat etmİ· 
yen kar~rları ~lmakta fayda ola
mıyacagı malum olduğunu veki
lin izahlarına ilave etti. 

Dünkü görüşme 

Moskova, 9 a.a. - B. Molotof, bu 
akşam saat 18 de B B . Strang, Seeds 
ve Naggiar'ı kabul etmiştir. 

BB. Molotof, Seeds ve Naggiar, bu 
akşam iki saat 45 dakika görüşmüş· 
)erdir. BB. Strang ve Potemkin'in de 
iştirak ettiği bu görüşme, B. Strang'
ın Moskovaya geldiğindenberi yapı -
lan görüşmelerin en uzunudur. 

Görüşmelerin çabuk surette biribi
rini takip etmesi, müzakerelerin ha
raretle devama başladığına delalet ey
lemektedir. Mamafih görüşmelerin ne 
kadar zaman süreceğinin kati ııurette 
kestirilmesi henüz daha mümkün de
ğildir. 

Maarif Vekili İsi anbul' da 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Maarif 

Vekili B. IIasan - Ali Yücel bugün İs
tanbula geldi ve karşılandı. Vekil bu
rada maarif şurasiyle alakalı temaslar 
ve tetkikler yapacaktır. 

B. H. Suphi Tanrıöver 
Krar Karoı-e Duyuk f:fçı sıfatiyle 

itimatnamesini verdi 
Bükreş, 9 a.a. - (Rador) Kıral Karol'e yeni itimatnamesini takdim 

eden Türkiyenin ilk Bükreş büyük elçisi B. T anrıöver bu münasebetle 
söylediği nutkunda demiştir ki : 

"- Bu yeni tayinimle buradaki işi -
me devamımın emredilmesi, benim i -
çin büyük bir şereftir. Mazide olduğu 
gibi bundan böyle de iki ıvemleket a
rasında mevcut bağların takviyesi ic;;in 
naciz gayretlerimi sarfa devam edece
ğim. 

Balkan memleketleri arasında sıkı 
işbirliği siyasetine başlanılması, se -
nelerdenberi majestelerinin yüksek 
hususi arzularından bulunuyordu. Bu 
fikrin kuvetli bir surette kuveden file 
çıkmasını teşkil eden balkan antantı, 

majesteleri nezdinde daimi ve mües -
sir müzaharet görmüştür. 

Türk • Romen dostluğu 

B. Köseivanof 
Bled' e geldi 
Yugoslav Hariciye 

Nozıriyle bir kaç 

mülôkat yapacak 
Belgrat, 9 a.a. - İki gün kalmak Ü· 

zere, Bulgar başvekili ve hariciye na· 
zırı B. Köseivanof Bled'e gelmiş ve "1. 
Markoviç tarafından karşılanmıli .. r• 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Bir Sovyet tankı faaliyette 

•• Bir Japon haberine gore 

Sovyet- Mogol kıtaları 
geri çekilmeğe başladı 

Tokyo, 9 a.a. -- Domei ajansı, Hsingking mahreci ve bugünkü tarih
le aşağıdaki resmi tebliği neşrediyor : 

l\fogol- i\1ançu hududunda, Sovyet - Mogal kıtaları. Namonhal'in şi -
malinde mühim bir mevkiin japonlar tarafından işgali netices iolarak, 
diin umumi şekilde geri çekilmiye ba~lamıştır. 

B. Bonne'nin 

8. Köseir.Janof 

bir nutku 
Cuma günü saat 21 de japon- Mançu 1 

kıtaları, Kala ve Holsten ırmaklarının 
birleştikleri deltadaki muhasımlara 
taarruz etmiştir. Cumartesi öğleden 

sonra, sovyet • mogol kıtaları, Kala 
ırmaf!ına doğru çekilmiye başlamış ve 
Ilolsten'in on kilometre garbında va -
ziyet almıştır. 

'' Tahakküm teşebbüslerine 
Japon tayyareleri, üç dört köprüyü 

berhava ettiği için, sovyet - mogol kı· 
talarının riicat hattı da kesilmiş bu -
lunmaktadır. 

İspanya'ya gitmek için 

Kont Ciano dün 
Romo'dan ayrıldı 
Roma, 9 a.a. - Kont Ciano, refaka -

tinde İtalyan diplomatlarından ve eks
perlerinden bir heyet ile birlikte, İs
panya'yı ziyaret etmek üzere, bugün 
saat 13/ 20 de Roma'dan hareket etmiş
tir. 

B. Stoyadinovi( Radikal 
birliğinden ~ıkanldı 

Belgrat, 9 a.a. - Yugoslav radikal 
birliği merkez idare komitesi ve icra 
komitesi, bugün Belgrat'ta birlikte 
toplanarak parti reisliğine başvekil 
Tsevetkoviç'i seçmiştir. 

Partinin sabık reisi başvekil Sto. 
yadinoviç ile diğer sekiz mebus, radi
kal birliğinden ihraç edilmiştir. 
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Milli kümenin 
sonuncu maçı ______ _.. ................................... ....... 

mukavemete azmettik,, 
Nazır, Türk - Fransız anlaşmasının 

ehemiyetini de bilhassa kaydetti 
T uluz, 9 a.a. - Cenup departmanları radikal sosyalist federasyonu .. 

nun bir ziyafe~inde nutuk söyliyen hariciye nazırı B. Bonne, fransız mil· 
Jetinin ve hükümetinin lcalkmmasrndan stay:işle bahsetmiş ve : 

.'--Fransa, demiştir, pek tabii o- ı 
larak bu fedakarlıklarının ve gayret
lerinin semeresini toplamaktadır. 
Nitekim İngiliz milleti fransız mil • 
letinin kalkınmasını hayranlıkla gör 
dükten sonra fransız - İngiliz işbirli
ği bir kat daha itimatlı bir hal almış- ı 
tır. 

Franaız aiycuetinin hedefi 

B. Bonne, fransız siyasetinin esas 
ve inkişaflarını anlatırken, bir sene
denberi Fransanın muhtelif memle -
ketlerle olan dostluklarının çok daha 
ziyade kuvetlenmiş bulunduğunu te
barüz ettirmiş, Türkiye ile aktedilen 
anlaşmanın kıymet ve ehemiyeti üze· 
rinde bilhassa durmuş, sovyetler ile 
yapılan müzakerelerin de yakında me
sut bir neticeye varacağı ümidini iz
har eylemiştir. 

B. Bonne, bundan sonra fransız si -
yasetinin hedefini de şöyle izah etmiş
tir : 

"-Bizim arzumuz, dünyada, bir de
receye kadar siyasi emniyeti idame et-

Dahiliye Vekili 8. Faik Ôztrak 

Basın kongresi 
bugün açılıyor 

Geniş bir kalkınma ve imar 
hareketine, hemen hemen yalnız 
devlet geliri ile devam ettiği hal. 
de, senelerdenberi vergi artır
mıyan, bilakis her fırsatta vergi 
azaltan tek memleket belki de 
Türkiye'dir. Demiryollarımız, sa
nayiimiz, sıhiye, maarif, nafıa ve 
ziraat tesislerimizi, şehirlerimizi, 
hulasa bir memlekete bu asrın 
memleketi hali ve manzarası ve· 
recek her şeyi yeniden ve ekseri
sini yoktan vücuda getiriyoruz. 
Yalnız müstesna bir milli müda
faa ihtiyacının bu son bir iki se
ne içinde garp devletlerini ne 
kadar yeni vergiler ihdas etme. 
ğe mecbur ettiğini goruyoruz. 
Onların yalnız milli müdafaa 
bahsine taalluk eden bu müstes
nalık, Türkiye' de milli faaliyet
lerin her kısmına on beı sene-

Dem l.JSPOf Beıı•kt 1 mektir. İnsanların, her sabah, hudut_ - a !arının emniyeti için endişe hisleriyle 
Orta elçiliklerin büyük elçiliğe tah- Bükre• Büyük Elrı'mı'.,. d 1 1 k 

vili, balkan antantı devletleri reisleri. ır ;ı- "' 
0 u 0 ara uyanması ve bunun müte -

Basın Birliği kongresi, bugün saat 
10 da Dahiliye Vekaleti konferans sa
lonunda toplanacak ve Dahiliye Ve
kilimiz B. Faik Öztrak'ın mühim bir 
açış nutkiyle çalışmalarına başlıya· 

caktır. 

d B. Suphi Tanrıöver _J ı 1 b b k ld ı ı (S nin memleketler arasın a esasen mev- ---·-------- • era ere a 1 ar onu 3 üncü sayfada) 
cut bağların takviyesiyle sıkı alak.al.a: 1 
rının muhtelif bürhanlarından bırını 1 v
teşkil etmektedir. Alınan bu tedbirle, ~ 
devlet reisleri bu münasebetlere ve bu 
bağlara verdikleri ehemiyeti yüksek 
bir tarzda tebarüz etirmek istemişler • 
dir. Türkiye ile Romanya arası~.da 
mevcut derin dostluğun esasını, yuk
sek bir ideal ve daimi değişmez men • 
faatler teşkil eylemektedir. Bu mühim 
unsurlar iledir ki iki memleket ara -
sındaki dostluk. her gün daha ziyade 
takviye edilmiye namzettir. _Şimdiye 
kadar vukua gelen bütün hadıseler ve 
bütün vaziyetlerde olduğu gibi bun -
dan sonra vukua geJecek bütün hadi • 
seler ve vaziyetler de bu dostluğun 
kıymet ve seliibetini tebarüz ettirecek
tir. 

denberi hakimdir. RomanJJa'nın milli kalkınması 
Bununla beraber tabii olmıyan A 

bir takım pahalılık sebeplerinin ı Majestelerinin, yeni ve parlak ~u -
izale edilmesi için bazı hususlar- kadderatına isal için bu memleketın ba 

d t l 1 ti 
.. şına geçtiği mesut gündenberi, dost 

a op u ve ace e gayre er gos • 
termemiz lazımgelir. Bir misal vh~l?1ütkvte!ik ~i!let~~r, Rdod:nanyanınkda

.. • • • •1• ı ı ta ıyesını, mutea ıt servet ay-
soylıyelım: hatta ~ek yak!n vı a- naklarının inkişafını ve milli kuvetle-

Kongre, Basın Birliği kanununun 
muvakkat birinci maddesinin A fık • 
rası mucibince toplanmaktadır. Kon
gre ruzname-ine göre eveıa kongre 
reisi ve iki katip seçilecektir. Bun -
dan sonra kongre, Basın Birliği ka -
nunu mucibince sekiz kişilik merkez 
idare heyeti ile 6 kişilik yüksek he
yet divanını ve yedek azalarını; An
kara, İstanbul, İzmir. Adana, Trabzon 
mıntakalarının beşer kişilik mıntaka 
idare heyeti ile heyet divanını ve Ü· 

çer kişilik yedek azalarını seçecektir. 
Kongre. 8 kişilik merkez idare heye
tinin dışında olarak Basın Birliği re
isini de seçecektir. 

Kongreye, muhtelif vilayetlerden 
delege olarak gelenlerin sayısı 89 ki-
idir. Bu delegelerden başka 14 zat 

da, vilayetler adına Ankara'dan dele
ge olarak iştirak edeceklerdir. An. 
kara'da bulunup delegeler dışında ka
lan gazeteci ve mecmuacı arkadaşlar· 
da açılış resminde bulunacaklardır. 

yetlerden gele~ bır~ok kımseler rinin faal kalkınmasını büyük bir bah-
banka şubelerındekı tasarrufun tiyarlıkla müşahede etmektedir. l o ·· A k H lk · · · · -· ·· · . l . Jd . . . . . . un n ara a evının tertıp cttıgı yuzme tcşvık müsabakala-
ınemur ve muallım ere aıt ,o U• Vazıfemın ıcrasında maJestelerının rı yapılmış ve Gençlerbirliği ekipi birinciliği kazanarak kupayı 
ğunu ıöyliivorlar. Ankara' da ise şimdiye kadar bana karşı göstermek almı~tır. Su !OPU, ~ar~ı~aşm~sını Ankaragücü kazanmıştır. Ayrı -

(s 
f d ) (S 6 f d ca bolge tenıs bırıncılıklenne devam olunmuı;tur. 1stanbul'da 

onu 6 ıncı say a a onu ıncı say a a) Demirspor • Beıiktaı karıılaıma&ı 1 - 1 berabere ncticelcnmiı-

t!r. Ma'?afih gol avarajı nazarı dikkate alınınca Demirspor şam
pıyonlugu kazanmış olmaktadır. Yukardaki resimde dünkü yüz
me müsabakalarına iştirak eden sporcuları Halkevi Başkanı B 
Ferit Celal Güvcn'le bir arada goruyorsunuz. Spor haberlerimi~ 
6 mcı lll)'fadadır. 

Kongre azaları, saat 13 de Ankara 
Palas'ta C.1-1.P. Genel Sekreter Vekili 
B. Halil .Türkmen'in öğle yemeğine; 
saat 20 de de şehir lokantasında Da
hiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak'ın 
akşam yemeğine davetlidirler, 
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Avrupa' da 4 hafta Elôzığ • Palu arasında 
• 

İhtilôlin 150. yıldönümü 1 i büyük köprü 
törenle a~ıldı 

Vergilerde itiraz 
ve temyiz usulleri Bütün Fransa, aylardanberi, 

fransız ihtilalinin 150. yrldönümü· 
ne hazırlanıyor. Bu münasebetle, 
kitaplar ve makaleler yazıldığı ve 
konferanslar verildiği gibi, halkın, 
kendine hüriyct getirmiı olan büyük 
hadiseyi layıkiylc hissetmesi iç.in, 
bütün ıehirlerde ve köylerde şenlik 
h:ızırlıkları yapılıyor. 

Fransız ihtilali 150 yaşını bitirir
ken, yarattığı aksülamelleri de tam 
bir ıekilde idrak etmiş bulunuyor. 
~.>yle ki: 

- imtiyazları asilzadelerden ve 
kiliseden alarak servete vermek, ih
tilali az zaman sonra tasfiyeye mah
J.um etmektir, diyen Marat'nın bu 
tenkidi, bir buçuk asır sonra, sınıf 
hareketleri, bunları iatikametlen
diren markaizm ve bunlan bir dev · 
lct halinde temsil eden sovyet reji -
minin ıahsında, ihtilalin evladı o • 
lan franaız cümhuriyetinin karıısına 
dikilmiştir. 

Bu, 1789 ile 1848 arasında tali
hini deniyerek nihayet 1870 ten 
sonra istikrar bulabilen rejimin 
yapmağa mecbur kaldığı tavizler 
yüzünden karıılaıtığı aksülamel· 
dir. 

İkinci aksülamel, fert ile cemiyet 
münasebetini iş bakımından lonca • 
lar nizamı, idare bakımından da, 
yukarıdan aşağıya doğru tanzim e· 
dilmesi lazım bir otorite nizamı ile 
yürütmek istiyen ve ferd'in tam hü
riyet'ini peıinen reddeden XVll. ve 
xvııı. asırlara has görüşün bugün 
başka bir tertip ile ~rtaya çıkması· 
dır. Bunu da, totaliter adını verdiği
miz rejimler temsil etmektedir. 

ihtilalin üçüncü aksülameline 
gelince, bu, fert hüriyetinin, ve o
nun felsefi müeyyidesı olan "insan 
hakları,, nın, bütün milJetlcr ve bü
tün insanlık için kabul ve tatbik e • 
dilmemİ§ olmasından doğmuıtur. 
Bütün on dokuzuncu asır içinde, 
Fransa, İngiltere, Belçika gibi mem· 
leketlerin fertleri, gerçi hüriyetleri
ne ve insan haklarına kavuşmu§lar
dır. Fakat Avrupa çevresinin dıtın • 
da bulunan memleketlerde, ekono • 
mik ve politik empery lizm yüzün -
den, fertler, bu haklarına kavuı· 
mak ıöyle dursun, bilfıkis bunlar
dan sistemli bir surett~ mahrum hı· 
rakılmı§lardır. Ve Avrupa'nın hür 
fert ve hür insanlardan mürekkep 
cemiyetleri, Avrupa dışında hüküm 
süren otokratik ve teokTatik ·rejim • 
lerle ittifak ederek buralardaki in
sanların insanlık haklanna malik 
olmalannı önlemiıler ve geciktir
mişlerdir. Bu yüzden doğan aksül
ameli bugün en iyi temsil eden 
memleket, Türkiye'dir. 

Türk inkılabı, "insan hakları,,· 
na ve "fert hüriyeti,, ne inanan bir 
harekettir. Ancak, bu hüriyet'in 
fert'ten cemiyet'e doğru değil de 
cemiyet'ten ferd'e gidilmek suretiy
le tahakkuk edeceğine kanidir. 
Çünkü, inkılap başladığı aıralarda, 
esir vaziyetinde olan, görünürde 
fert fak at hakikatte bütün cemiyet 
yani millettir. 

Ve Türkiye 1789 hareketi gibi. 
"insan hakkı,, nı değil, Dumlupınar 
ve Lozan'da "millet hakkı" nı ilan 
ctmiıtir. Nasıl ki, ekonomik görü
§Ünde de, cemiyet'ten ferd'e giden 
bir yol kabul etmiş ve bunun pren • 
siplerini "devletçilik,. ve "halkçı· 
lık,, §eklinde ortaya koymuıtur. Ve, 
1789 un fert namına ve cemiyet a· 
leyhine yaptığı haksızlığı, cemiyet 
namına ve fert aleyhine tekrar et
mekten §U itibarla sakınmıştır ki, 
integral yani topyekun bir "devlet
çilik ve halkçılık" ı doğru bulma
mıştır. Fert ve fert hüriyeti ile fert 
te§ebbüsüne daima yerini bırakmış
tır. 

Büyük Şef Inönü'nün bugün yap· 
mağa çalıttığı ve kısa bir zamanda 
mutlaka başaracağı büyük dnva: 
fert ile cemiyet arasındaki hak ve 
vazife taksimini, zor ve zulüm yolu 
ile değil, hüriyet ve akıl yolu ile ta
rı mlamak ve istikrara götürmek -
tir. 

1789 hareketinde. fert, cemiye· 
t'in birçok haklarını çalmıştı. Kema
list hareket, Atatürk • lnönü fikir 
vahdetinin kudretiyle, ne ferdin 
hakkını cemiyet'e, ne cemiyet'in sa· 
Jiıhiyetini ferde çaldıracaktır. 

" ,, " 
150 yaşını tamanılıyan ihtilal, 

gö iilüyor ki her üç aksülamelini, 
fi .ir ve tenkit §eklinde değil, hayat 
ve aksiyon şeklinde idrak etmiıtir. 
Devrimizin büyüklüğü ve korkunç 
hesaplaımalara gebe olması bun
dandır. insanlığın hayatında bir da· 
ire tamam olmu§, bir diğeri baıla· 
mışhr. Mukadder olan, yeni daire -
nin İster bnrış ile İster savaş yolun
dan kapanmasıdır. Ekonomi, politi
~· sınıf davası, milletler davası, 

ve istihlak, ticaret si~temi ve para e· 
sası, dünyada ne var, ne yokaa, hep· 
si bu biribirini zorla doğuran iki Elazığ, 9 a.a. - Elazığ ile Palu ara· 

sında yapılmakta olan 45 metre uzun • dairenin içindedir. 
ikinci dairenin birincisini tasfiye luğunda Kuluşkur betonarme köprüle· 

ri dün dördüncü umumi müfettiş Ge -
etmesi mücadelesi, belki de bütün neral Abdullah Alpdoğan tarafından 
yirminci asrı kaplıyacaktır. Müdde-

açılmıştır. 
tin ve mücadelenin seçebileceği va- Törende EJazıg ve Bingöl valileri 
sıla ve yolların chemiyeti yoktur: 17 inci tümen komutanı Elazığ Palu ve 
ikinci daırc yani bütün insa.nlığa, Bingölden gelen bir çok zevat ile bin· 
bütün milJetlere ve biıtün fertlere lerce köylü ve halk hazır bulunmuş • 
istiklal ve hüriyeti getirecek olan tur. 

Y~~i . sentez .~utl~~~. ~~w~~cnktı~- 1 Elfizığ, Bingöl, Palu şehir ve kaza • 
Turkıye hacmının kuçuklugune rag· ları ve köylüler adına nutuklar söy· 
men, bu senteze en çok yakla~mıı lenmiş kordelayı kesen General Alp -
olan memlekettir. Her tnrihi hamle- doğan bunlara kartılık vererek cüm • 
nin onun lehine ça)ı§makta olması, huriyetin başardığı bu büyük işlerin 
bundandır. Milleti için hüriyet ve sırf halk için ve halkın refah ve sa • 
istiklal yolundan fertleri için hüri- adeti için yapıldığını tebarüz ettirmiş· 
yet ve istiklale inanan Türkiye, tir. 
inandıklarına, herkesten önce ka- Bu güzel eserlere kavuşmak suretiy 
vu§acaktır. le suyu geçmek için eski teknelerden 

" be binlerce meşakkatten kurulan halk " ,, 
Fransa•ya gelelim: 

Hüriyete inanan bu memleket, 
bundaki hayrın kliı.sik bir manzara
sını veriyoı·. Bu tchlikclı günlerde, 
normal hayat devanı etmektedir. 
Birkaç hafta içinde bİT harbin p t • 
lak vereceği herkese muhtemel gÖ· 
züktüğü halde, fransı:r. meclisi, in ti· 
hap kanununu ıslah etmekten çe
kinmcmiıtir. Sınıflar arasındaki 

kavga ve bunu doğuran hasis men· 
fnat hesaplarına, "hüriyet" i muha· 
faza arzusu galip gelmiıtir. Fransa
da İnsan, totaliter rejimlerdekin
den fazla çalıtmaktadır. Bu husus • 
taki emri yalnız, şu yahut bu mut • 
lak ıeften değil, ıuurundan ve vic
danından almaktadır. 

Fro.nsı:ılarm ne kadar vatanper
ver olduğu malumdur. Fakat bana 
öyle geldi ki, bugün Fransa'da ha
kim olan arzu ve idrakten gelen se· 
vimli dissiplin havasmı, memlekete 
gelecek tehlikeden ziyade, insanlık 
hakkına ve insan hüriyet ve haysi
yetine gelecek tehlike hisai doğur
mu§tur. 

150 yaıını bitiren ıhtiliıl, buralar
da o kadar aağlam yedc§mit ki, dün 
bir sinemada gördüğümüz film gibi 
hadiselere, gülerek müsaade edil
mektedir. Bu film, Mnrio • Antoi
nctto'in miinevi bern.cli ve bu ıniınc

vi beraet iJe beraber fransız ihtila· 
linin küçük, çirkin ve haksız göste • 
rilmesidir. Bir hareket, tam 150. 
yıldönümünü idrak ederken, kendi
sine tevcih edilmiı böyle bir tata 
müsaade ederse, bu, yalnız kendini 
sağlam gördüğü için değil, kendi 
kendisini, herhangi bir düoüncc dar· 
lığiyle ret ve inkar etmemesi için

dir. Metro Goldwin • Meyer, fransız 
ihtilalini böyle görmü~ yahut onu bir 

mevzu olarak alıp parayı en çok 
böyle knzanacağını düıünmüı ola
bilir; bundan, ne çıkar? Hüriyet i · 
çin doğmu§ ve hüriyet için ölmeğe 
daima hazır bir rejim, kendisine 
hatta bu en dramatik saatlerde bir 
tenkit tevcih etmek hüriyetini, baı· 
katarına yasak edebilir mi? Ede
mez. itte Fransa, budur. 

Burhan BELGE 

Edirne'de mezbaha 
Edirne, 9 a.a. - Burada yapılmasına 

karar verilmiş olan mezbaha 70.000 li
raya ihale edilmiştir. Mezbahanın in -
şaatı yedi ay içinde ikmal edilecektir. 

samimi sevinç tezahürlerinde bulun • 
nuşlardır. Bu havalide yapılan diğer 
beton köprülerin açılma törenleri de 
yakında yapılacaktır. 

İzmir Fuarında 
spor haftası 

İzmir, 9 a.a. - Dokuzuncu enternas 
yonal İzmir fuarında 2 eylülden 9 ey· 
lüle kadar devam edecek olan spor haf 
tası yapılması beden terbiyesi genel 
direktörlüğiınce kararlaştırılmıştır. 

Bu hafta içinde müteaddit futbol, te -
nis ve eskrim, güreş. yelken ve kürek 
müsabakaları yapılacaktır. Futbol maç 
lan arasında İzmir, Ankara, İstanbul 
muhtelitleri ile SeH!nik veya Atina 
muhtelitlerinden biri arasında bir fut 
bol turnuvası yapılacaktır. 

Hatay'daki eski hudut 

taşlan Ankara'ya 
gelecek 

Antakya, 9 a.a. - Ekbez meydanının 
bir kilometre şimali garbisindeki 312 
No. hudut tatı bugUn E.kbe-z meyda • 
nına giden Türkı Sur y 

!arını tesbite memur komisyonumuz 
tarafından kaldırılmıştır. Hatay • Su
riye hudut taşı yerine Suriye Tür
kiye hudut taşı konacaktır. Eski hu -
dut taşları heyetimiz tarafından An • 
karaya götürülecektir. 

lzmir su şL·keti 

satın alınacak 
İzmir, 9 a.a. - Nafıa vekaletinin 

İzmir su şirketini almak için yakında 
müzakerelere girişeceği bildirilmek· 
tedir. Tesisata kıymet takdiri için ya 
pılan tetkikler bu tesisatın çok nok • 
sanları olduğunu ve eski bulunduğu • 
nu, şehrin su ihtiyaçlarını tamarniyle 
karşılıyamadığını meydana çıkarmıt -
tır. 

Erzincan'm Elektriği 

Erzincan, 9 a.a. - Şehrimizin elek -
trik tesisatı için belediyeler bankasın-

dan 150.000 lira istikraz edilmesine ka
rar verilmit ve bunun temini beledi • 
yeler bankasından istenilmiştir. 

Yeni kanunda f ormoliteleri 
basitleştiren hükümler var 
Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve mercilerine ve vergi 

ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair olan kanun, bu hafta içinde 
resmi gazete ile ne§redilecek ve yürürlüğe girecektir. 

Meclisin müstaceliyet karariyle 
müzakere ve kabul ettiği bu kanun 
çok mühim esasları ihtiva etmekte ve 
mali hayatımızda bugüne kadar şi • 
kayeti mucip olmakta olan birçok 
meseleleri bertaraf edecektir. 

Kanunun esasları 
Kanun üç kısımdan müteşekkildir: 

birinci kısım tebligata, ikinci kısım 
itiraz ve temyiz usullerine, üçüncü 
kısım da komisyonların kuruluş tarz· 
larına ait hükümleri ihtiva etmekte· 
dir. 

Şimdiye kadar vergi kanunlarımız
da, tebligatın nesuretle icra olunaca
ğına dair hüküm konulmıyarak, tebli
gatın hukuk muhakemeleri kanunu 
usulüne göre yapılacağının söylenme
siyle iktifa edilmiştir. Fakat maliye 
memurlarının tatbikatta bu hükümle
ri vergi mevzularına kıyas suretiyle 
tatbik etmekte müşkülat çektikleri ve 
çok zaman hatalara düştükleri anlaşıl
mıştır. Bu itibarla kanunda bu esas
lar, vergi İ§lerinin hususiyeti ve tat
bikatta rastlanan zorluklarda göz ö
nünde bulundurularak tebligat hak -
kında daha sarih hükümler konulmuş
tur. 

itiraz müddetleri, komisyonlar 

Muhtelif vergi kanunlarında ayrı 

ayrı olarak kabul edilmiş olan itiraz 
ve temyiz müddetleri layihada birleş
tirilmiş ve itiraz için (30) ve temyiz 
için de (15) günlük müddet kabul e
dilmiş, müddetlerin hangi tarihten 
başlıyacağı, idare namına kimlerin i
tiraz ve temyiz salahiyetini kullana
cakları, itiraz vetemyiz arzuhallerinin 
nereye verileceği komisyonlarca ne 
suretle tetkikat yapılacağı, kararların 
ne suretle tatbik olunacağı, temyiz 
komisyonunca nakzedilen kararlar ü-

'r\.• ne- '-b\ u. &:n'IRc,"\.;-&- QC'rcıyan c:--

dece ği, layihanın ikinci kısmında 
hükme bağlanmıştır. 

E lyevm cari mevzuata göre itiraz 
komisyonlarınca, temyizin nakzına 

ittiba mecburi bulunmaktadır. Tem· 
yiz komisyonlarının da bazı hallerde, 
zühul edebilecekleri tabii olup bu ka
bil hallerdede itiraz komisyonlarını 

nakza ittiba mecburiyetinde bırak
mak, mükellefi veya idareyi lüzum
suz yere devlet şurasına müracaata 
mecbur etmek demek olup bundan a • 
meli bir fayda da beklenemiyeceğin· 
den ve esasen itiraz komisyonlarının 
lüzumsuz ısrarlarına karşı, temyiz ko
misyonları resen karar vermek saHl.· 
hiyetiyle mücehhez oldukları cihetle 
bu yüzden herhangi bir mahzur te
vellüt etmesi de varit bulunmadığın· 
dan, itiraz komisyonlarına temyiz ka· 
rarlarına karşı ısrar hakkı tanınması 

muvafık görülmüş vebu hallerde, ha· 
disenin kararı veren daireyerine ko • 
misyonun umumi heyetinde müzake -
resi ve varılacak neticenin hem tem· 
yiz daireleri, hem itiraz komisyonla -
rı için ittiba mecburiyetini haiz olma
sı esası kabul edilmiştir. 

Gene mevcut mevzuata göre, tem -
yiz komisyonunca nakzolunan itiraz 

komisyonu kararları itiraz eden tara
fa tebliğ edilerek diğer tarafa bir gü· 
na tebliğat yapılmamakta ve nakz ü -
zerine verilen kararlar, taraflarca ta· 
lep edilsin, edilmesin temyiz komi:;
yonunun tasdikine arzolunmaktadır. 

İtiraz komisyonları nakza ittiba mec
buriyetinde bulundukları cihetle, bu 
hususun murakabesini temin maksa • 
diyle konulmuş olan bu hükmün layi
hada ipkasına lüzum görülmemiş bu
na mukabil gerek nakız kararlarının 
gerek nakız üzerine itiraz komisyo
nunca ittihaz edilecek kararların mü
kellef ve idarenin ıttıHiına isal edil -
mesini temin edecek hüküm konul
mU§tur. Bu suretle temyizin nakzın

dan, her iki taraf haberdar edilmiş o· 
lacağından, buna karşı bir diyecekleri 
varsa itiraz komisyonu.na bildirmek 
imkanını bulacakları gibi ıtltaa ko
misyonunun nakız üzerine vereceği k .. 
urdan haberdar olacakları cihetle, bu 
karara kan at etmedikleri takdirde 
müddetinde temyiz etmek imkanını 

elde edeceklerdir. Şu vaziyete göre; 
itiraz komisyonunun nakız ü'zerine 
vereceği karar taraflarca kabul edildi
ği takdirde bunun tekrar temyiz ko -
misyonunca görülerek tasdik edilme
si lüzumsuz yere işlen çoğaltan bir 
formalite olmaktan ileri geçemiyece
ğinden layihada bu usul kaldırılmış
tır. 

İtiraz komisyonunun bütün karar
larının kabilitemyiz olması işleri son 
derece çoğaltmaktadır. Muamele ver
gisi kanununun 16 ncı maddesinde 
yüz liraya· kadar olan itiraz kararları
nın kabilitemyiz olmadığına dair olan 
ve buğdayı koruma ve istihl§k vergi
lerinde de cari bulunan hüküm ipka 
ve diğer vergiler için de (25) liraya 
tenzil edilmek suretiyle bilumum ver· 
gilere teşmil olunmuş yalnız hayvan • 
1.u.r c;.~.,,'Bl.nOc, 'l...:ıa.~ 'l • .-....... ~cu.a ""'-"-

miktar ile mahdut olmaksızın tama
men kabilitemyiz addedilmiş ve bina 
ve arazi vergilerinde de (25) liralık i
rat ve kıymetin temyizi kaldırılmış
tır. Temyiz komisyonuna, mühim iş -
leri daha iyi bir şekilde vedaha geniş 
bir zamanda tetkik imkanını vereceği 
tabii olan bu hükmün layihaya derci 
lüzumlu görülmüştür. 

Komisyonların teşekkül tarzında 
değişiklikler yapılmıştır. Bugün cari 
mevzuata göre bina ve arazi vergile
rinde bina vergisi itiraz tetkikatını 
icra eden istinaf komisyonları beşer 
kişiden mürekkep olup iki azasını 
en büyük mülkiye ve maliye memur • 
lan teşkil etmekte, diğer vergilerin i • 
tiraz tetkikatı da Ankara, İstanbul ve 
İzmir ile Maliye Vekaletinin lüzum 
göreceği diğer şehirlerde. 1?1uvazzaf 
komisyonlar ve bunlar hanemde ka -
lan yerlerde, gene en büyük mülkiye 
memurunun reisliğinde vilayetlerde 
varidat müdürleri ve kazalarda vari
dat memurlariyle ticaret odası ve bu
lunmıyan yerlerde belediyece seçile
cek birer azadan terekküp etmektedir. 
Muvazzaf komisyonların reisleri Ad· 
!iye Vekaletince seçilmektedir. Ko
misyonların bu tarzda teşkili tatbikat-
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Ağız nası 1 değişir ? 
Bundnn bir asır önceleri, gazete

ler nasıl kanaat, dil deği§tirirler
di? Bunu merak eder misiniz? 
Eğer merak ediyorsanız size 1815 

senesi martında Büyük NapolJon'
un Elbe adasından kaçıp Paris'e 
yürümesi hakkında o zamanlar 
Moniteur gazetesinde birbiri ar
dınca çıkan yazıları nakledeyim: 

9 mart: "Yabani hayvan tıkı/mı§ 
olduğu yerden kaçmıştır.,, 

10 mart: "Korsikalı golyabani, 
Capejuan da karaya çıkmıştır.,, 

11 mart: "Kaplan Gap'ta görün
müştür. Her tarafta askeri kıtalar 
ilerlemesine mani olmak tedbir/eri
m alıyorlar. Her halde bu son ma· 
cerası dağlar arasında serserıyane 

dolaşmakla neticelenecektir.,, 

12 mart: "Yabani hayvan Greno
bl'e kadar sokulmağa muvaltak ol
muştur.,. 

13 mart: "Zalim, şimdi Liyon'da 
bulunuyor. Bütün halinde büyük 
bir korku ve dehşet vardır.,, 

18 mart: "Gasıp payitahta 60 sa
atlik mesafeye kadar sokulmak cü-

19 mart: "Bonapart cebri yuru
yüşle şehrimie doğru yürümekte
dir. Fakat Paris'e girmesi imkan
sız görünmektedir.,, 

20 mart: "Napolyon, Paris sur
larına yarın varacaktır.,, 

21 mart: "imparator Napolyon, 
şimdi Fontenblo'dadır.,, 

22 mart: "Dün akşam haşmetli 

imparator hazretleri resmen şehre 
dühul buyurarak Tuileri'ye muva
salat eylemişlerdir. 

Güzergahta halkın neşe ve süru
runa payan bulunmuyordu .... ,, 

Ne buyuru/ur? 
T. 1. 

Çirkinler cemiyeti! 

Garabet, yalnız amerikalıların 
inhisarı altında değil ya. Arada 
sırada, İngilizlerin • garabet gÖs· 

lıte bu kabilden olmak Üzere 
Londra'da bir çirkinler cemiyeti 
vardır ki bu cemiyet mensupları, 
her hafta tatilini bir arada geçir
mektedirler. 

Cemiyetin reisi L. X. Packer 
isminde bir adamdır ki kendisi 

Avrupa'nın en çirkin elmas sim· 

sarı olmak Üzere meıhurdur. Ce· 

miyette bundan baıka altı tane 

çirkin borsacı, bir komedi artisti, 
bir sabun fabrikatörü vardır. 

Reis gazetecilere beyanatta 
bulunarak ıunları söylemiı: 

- Kendisini biraz güzelleıtir· 

meğe uğraıtığı görülen aza, der• 

hal cemiyetten çıkarılır. 

Biz, timdi Londra'nın en çir

kin otobüs şoförünü arıyoruz. Bu

luraak hafta tatilleri gezintileri· 

En tuhaf §aka! 

Meıhur İrlandalı edip Bernard 
Şov'un pek ziyade paradoks me
raklısı olduğunu bilirsiniz. 

Son günlerde iki cümlesini o
kudum ki Üzerinde durup düıün
meie değdiği hald'! gene para· 
doksaldı: 

"Benim şaka etmek usulüm, 
doğruyu söylemektir. Bu da dün
yanın en tuhaf ıakasıdır.,, 

Yolcu kadınlar! 

Amerika'da kadınların tek 
hatlarına seyahate çıkmaları, an-

cak 1870 senesine doğru müm

kün olabilmiş. O :zamanlardan 

bahseden bir mecmuanın anlattı
ğına göre de bu kadınlar, kendi-

lerini emniyette bulundurmak ve 

trenlerde yer bulabilmek için, 

kucaklarına sarahkça ağlar gibi 
sea çıkaran bir takım yapma be
bekler alırlarmış ... 

Biz, hala, nakil vasıtalarında 
kucaklarında sahici bebekler bu • 
lunduğu halde kendilerine er
kekler tarafından yer verilmiyen 
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10. 7 - 19~9 

Yurdun en sıcak yeri 

Diyarbakır .. 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç -

miş, rüzgar şarktan saniyede beş met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek 
sıcaklık 26 derece kaydedilmiştir. 

Yurdda hava doğu Anadolu'da bu -
lutlu ve mevzii yağışlı, Kocaeli ve 
Ege bölgelerinde açık geçmiştir. 24 
saatlik yağışların karemetreye bırak
tığı su miktarları Sarayköy'de 6, Muğ 
al ve Tokat'ta 5, Ankara'da l, Sarı • 
kamış'ta 6. Karaköse'de 5, Kars'ta 4. 
Erzurum'da 2, Vakfıkebir'de 28, Si -
nop'ta 16 kilogramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılariyle ce -
nup doğu bölgelerinde garpten, diğer 
bölgelerde şimal istikametinden sani
yede 9 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Siirtte 33, 
Antalya ve Diyarbakr'da 34 derece -
dir. 

Dikili ve Bergama'da 

zelzeleler oldu 
Dikili, 9 a.a. - Bu sabah burada 

saat 3.35 de 4, de ve l 1.55 de olmak Ü· 
zere üç defa zelzele hissedilmiştir. 

*** 
Bergama, 9 a.a. - Bu gece 24.20 de 

ve 4.51..ı "lmak üzere burada dört zelze. 
le hissedilmı!Jı\tr. Zarar yoktur. 

ta beklenilen faydaları ~emin etme· 
mektedir. 

Komisyonların teıekkiil tarzı 
Bu sebeplere binaen muvazzaf iti • 

raz komisyonları reislerinin Malıye 

Vekaletince seçilmesi, diger kor.. s
yonların da mahallin en büyük mali • 
ye mumurunun reisliğinde kurulması 
bina ve arazi vergileri için bu işlerle 
filen iştigal etmekte olan ve tahak
kuk muameleleriyle alakası bulurum -
yan hususi idare müdür vememurla -
rının reisliklerinde kurulması ve mu· 
ameleleri çok olan İstanbul §ehri ile 
Maliye Vekaletince lüzum ve ihtiyaç 
görülecek yerlerde, bina ve arazi ver· 
gileri için de muvazzaf komisyonlar 
teşkil edilmesi esasları kabul edilmiş -
tir. 

Temviz komisvonuna_..,gelince, ha
len bır I>ına ve arazı vergııerıne aıt 

olmak üzere yekdiğerinden müstakil 
üç temyiz komisyonu Ankara'da vazi
fe görmektedir. Temyiz komisyonla. 
rının yekdiğerinden müstakil olması, 
bazı hallerde içtihatların taaddüdünü 
mucip olduğu gibi bunların bir heyet 
halinde toplanmasına ve bir elden ida· 
re edilmesine mani teşkil etmekte bu
lunduğu nazarı dikkat~ alınarak, ver• 
giler için bir temyiz komisyonu ku· 
rulması ve bunun müteaddit dairelere 
ayrılması daha muvafık görülmüştür. 

Elyevm cari mevzuata göre bina 
ve arazi vergileri temyiz komisyonu 
reis ve azaları Maliye, Adliye ve Da
hiliye Vekfiletlerince gönderilecek 
namzetler arasında İcra Vekilleri He· 
yetince seçilmekte, diğer temyiz ko • 
misyonlarının reisleri Adliye Vekale
tince ve birer azası Maliye ve İktısat 
V ekaletle.rince seçilmektedir. Temyiz 
mahkemesi reis ve azalarının tayini 
dahi, Adliye Vekaletince yapıldığı 

halde bina temyiz komisyonu reis ve 
azalarının İcra Vekilleri heyeti tara
fından seçilmesinde ameli bir fayda 
mutasavver bulunmadığı gibi, itiraz 
komisyonları bahsinde arzu olunan 
mahzurlar temyiz komisyonu reisinin 
Adliye Vekaletince seçilmesinde de 
aynen varit bulunduğundan bu komiı 
yonların birinci reisle daire reisleri • 
nin Maliye Vekaletince intihap ve ta· 
yini ve azalarının da Adliye, Dahili· 
ye ve Ticaret V ekaletlcrince seçilme· 
si ve Maliye Vekaletince tayini i!lin 
icabına daha uygun bulunarak layiha· 
ya ona göre hükümler konulmuş ve 
ayrıca bütün dairelerin içtimaiyle vü· 
cuda gelecek olan temyiz umumi he • 
yetinin vazifeleri tayin olunmuştur. 

Gerek itiraz, gerek temyiz komi!!· 
yonlarının mesaisinde esas, komi;;-

yonlara gelen evrakın kısa bir zam:ın· 
da tetkik ve intacı ve bu suretle her 
seneye ait vergilerin zamanında ka!li

li tahsil hale getirilmesi olup bu mak
satla itiraz ve temyiz komisyonlarına, 

evrakın tetkik ve ihzarındaki mesaiyi 
tezyit ve takviye etmek maksadiyle 

ücretli raportörler verılmiştir. 1ti~az 
ve temyiz komisyonları, esaslı ve da· 
imi birer teşekkül olmalarına mcb li 
bu komisyonlar kadrosunun da ge·lç 
ve müstait elemanlarla takviyesi idn 

gerek raportörlerin gerek kalem heye
tinin maaşlı olarak te~kili ve yeni şe
kilde kurulacak olan temyiz komisyo
nu birinci reisinin, daire reislerine na
zaran bir derece yiiksek addedilmesi 
zaruri bulunduğundan komisyonların 
maliye teşkilatı kanununa bağlı kad· 
rolarında bunu temin edecek deği ik-
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Harici ticaret 

politikamız 
Müstakil Grup Reis Vekili muh -

terem Bay Rana Tarhan tarafından 
biri harici siyasetimizin hedefleri, 
diğeri de harici ticaret politikamız 
hakkında sorulan iki suale alakadar 
iki vekil cevap vermittir. Hariciye 
Vekili, politikamızın hedeflerini, 
''yurtta sulh, cihanda sulh., vecize· 
siyle ifade ettikten sonra bunu te· 
min etmek için takip ettiğimiz yo
lun istikametini anlattı. 

Ticaret Vekili Bay Cezmi Erçin 
de ticaret politikamızın hedeflerini 
izah etti. Bunlar ayrı ayrı iki mese
le gibi görünüyorsa da beynelmilel 
münasebetlerin bugünkü tartları İ -
çinde birbiriyle yakın münasebeti 
olan iki mevzudur. Filhakika dünya 
devletleri, politika cephesinden bir 
takım zümrelere ayrıldıkları gibi, 
beynelmilel mübadele noktasından 
da zümrelere ayrılmı§lardır. 

1 - Almanya, serbest ticarete ta
raftar değildir. iki taraflı eşya mü
badelesini iltizam ediyor. 

2 - İngiltere serbest ticarete ge· 
rı dönmek taraftarı görünüyor. 
Bunlardan başka Amerika, başlı ba· 
tına bir alemdir. Fakat lngilt.ere:ye 
benzer. Sovyetlerin kendılerıne 
mahsus bir sistemleri vardır. Fakat 
bunlar da Almanya'nın sistemine 
daha yakındır. Bu ticaret sis~.emleri 
aruında Türkiye'nin mevku nere: 
dedir? Ticaret Vekilimizin_ evelkı 
günkü izahatı esasen mal~m olan 
bu noktayı rakamlarla dahı aydm
latmaktııdır: 145 milyon liralık ih • 

racatımızın: 

t - 119 milyon lirasını yani yüz
de 82.4 nisbetini kliring yoliyle ya· 

pıyoruz. 

2 - Serbest dövizle yaptığımız 
ticaret, ancak 21 milyon liradan 
yani harici ticaretimizin yüzde 12.3 
ünden ibarettir. Bu, demek değildir 
ki kliring yoliyle yaptığımız müba· 
delenin tamamını Almanya ve İtal
ya ile yapmaktayız. Fakat büyük 
bir kısmı Almanya ile yapılmakta -
dır. Ve Ticaret Vekilinin verdiği 
izahata göre, bu nisbet h'la devam 
etmektedir. 

Bu izahattan çıkan netice ıudur 
ki Türkiye, siyaseten batka bir cep• 
h. .. d ... ticaret ve iktısat bakımmdan 
da baıka bir cephede bulunmakta
dır. Filhakika ticaretle politikanın 
biribirinden ayrı olduğu bir devirde 
bunun büyük mahzuru yoktu. Fa
ı<a ougu11 ı 
doğrusu otoriter devletler tartları 
değİ§tİrmitlerdir. Etya mübadelesi 
suretile ticaret yapılmasına batlan • 

dığı zaman, bunun geçici ve ancak 
kriz devrine münhasır bir sistem ol
duğu zannedilmitti. Halbuki aradan 

seneler geçtikçe, bunun muvakkat 
bir usul olmayıp, bir nevi yeni em
peryalizm tekniği olduğu anlatıl· 

mıya baıladı. Almanya, eski serbest 
ticaret usulünün geri gelmesine ta
raftar değildir. Çünkü anglosakson 
aennayesinin nüfuz kazanacağın
~an korkar. Halbuki etya mübade· 
esi Yolu, Almanya'ya, ıarki ve orta 

Avrupa memleketleri üzerinde iktı
sadi ve binn 1• • • ··r t ·n e ıce sıyaıı nu uz emı 

etmek.ted~r. Eaasen "hayat sahası,, 
nazarıyesı de bundan doğmaktadır. 

O halde ıarki Avrupa memleket
leri için bu kurtuluı çaresi nedir? 
Bu suale cevap vermek için bugün

kü vaziyeti doğuran sebepleri, Tica
ret Vekilimizin ağzından teabit e
delim. Muhterem Cezmi Erçin, bu 
sebepleri şöyle tahlil ediyor: 

1 - lngiltere ve Fransa gibi dev
letlerin büyük iktısadi buhranı mü
teakip bünyevi bir mahiyet alan po
litika icapları. (Metropol ve impa
ratorluk mahsullerini himaye poli
tikasına dayanan tedbirler gibi). 

2 - Orta Avrupa büyük devlet
lerinin yüksek fiyat politikası takip 
etmekteki devamlı mesaileri ve bu 
memleketlerden ecnebi dövizine ih
tiyaç kalmadan mübayaatta bulun
mak sühuleti. 

Bu sözlerin daha kısa ifadesi tu
dur: lngiltere ve Fransa farki Av
rupa memleketlerinin mahsullerini 
alacakları yerde kendi imparator
luklarının mahsullerini almıılardır. 
Almanya da bu memleketlerin mah
sullerine yüksek fiyat vererek alıcı 
~lunca bugünkü vaziyet meydana 

gelmittir.Şu halde bu ticaret ve mü
badele meselesi yalnız tarki Avru· 
J>a memleketlerinin alacaktan ted
birlerle halledilebilecek bir mesele 

değildir. Gerçi bu memleketler ta • 
rafından da yapılacak itler vardır. 
Fakat lngiltere'nin, Fransa'nm ve 
Amerika'nın yardmılan olmadıkça 
bu tedbirler müsbet netice veremez. 
Bu devletleri idare edenler anla
nııılardır ki tecavüz politikası ile 
beJDelmilel miltaclel• politikua, 

ULUS 

DÜNYA 
B. Bonne'nin bir nutku 

'' Tahakküm teşebbüslerine 

mukavemete azmettik,, 
(Başı 1. inci sayfada) 

K 
. . • f 1 madi bir surette devam etmesi imkan-

OSel V 800 sızdır. 
İşte bunun içindir ki cebir ve şiddet 8. 

Bled' e geldi 

Yugoslav Hariciye 
Nazıriyle bir kaç 

mülôkat yapacak 
(Başı 1 inci sayfada ) 

B. Markoviç Bulgar başvekili şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Mumaileyh, Yugoslavya hariciye 
nazın Markoviç'le bir kaç mülakat 
yapacaktır. 

Bulgaristan başvekili şimdi Bled 
civarında kain Brod'da yazlık sara -
yında bulunan prens Pol tarafından 

da kabul edilecektir. 

Gazetelerin neıriyatı 
Gazeteler bu münasebetle kanunu -

sani 1937 paktı ile tevsik edilmiş olan 
Bulgar - Yugoslav dostluğuna hara -
retli makaleler tahsis eylemektedir -
ler. Gazeteler dört gün evci Köseiva
nof Yugoslavya'dan geçerken iki dev
let adamı arasında başlanmış olan ko -
nuşmalara bugün ve yarın devam edile 
ceğini kaydeylemektedirler. 

Resmi mahfillerde söylendi
ğine göre bu görüşmeler samimi 
komşuluk münasebetlerinin te • 
yidinden ibaret \<alacaktır. Ay • 
nı mahfiller Yugoslavyanm Bal
kan antantı menfaatlerine karşı 
tam sadakati hakkında fÜphe 
uyandıracak mahiyette yapıla
cak tefsir ve şerhleri daha şim • 
diden reddetmektedirler. 

Suriye Cümhur 
reisinin istifa 

Şam, 9 a.a. - Suriye Reisicümhuru 
Haşim bey Atassi, mebusan meclisi re
isine gönderdiği istifa mektubunda, 

ezcümle diyor ki: 

"Birbirini takibeden bütün Suriye 
hükümetleri, Suriyeye, layik olduğu 
mevkii vermeğe, Fransa ve Suriye 
cümhuriyetleri arasında dostluk bağ • 
tarını takviye etmeğe ve aynı zaman • 
da memleketin önünde bulunduğu güç 
lükleri yenmesini ve dikilen gözlere 
karşı müdafaasını imkin dairesine ge

tirmeğe, ancak bir Fransız - Suriye 
muahedesinin kadir olduğu kanaatinde 
bulunmuşlardır. Yapılan gayretlerin 
bu neticeye varmamıı olması teessür 

ve teessüfe şayandır. Mandeter dev -
letin yeni siyaseti, iktidar mevkiini 

kabul edişimde esası teşkil etmiş olan 
münakit anlaşmalar ile tezat halinde 
bulunmaktadır. Bu vaziyette, benim 
için istifadan baıka yol yoktur.,, 

Bohemya ve Moravya' da 
ıiddetli mali tedbirler 

P 9 _ Bohemya ve Moravya 
rag, a.a. . . b. 

muhtar hükmetinin neşrettığı ır e-
mirnameye göre, Bohemya v~ Morav
ya himaye idaresi tebaasına aıt ~e ka-

d .. vız es
dar kıymetli maden, yabancı o • 

. b memleket· ham ve tahvılit ve ya ancı . 
lerden alacak para var ise hepsı mec • 
buri surette milli bankaya satılacak 
ve devir olunacaktır. Bu tedbir, yaban 
cı müesseselerin Bohemya ve Morav • 

yadaki şubelerinin emvaline de şamil 
bulunacaktır. 

'k. ·· ··d · Almanya ticaret poli-
ı ı yuzu ur. • .. 
tikaaını değittirmedikçe, tecavuz 
politikasından vazıeçemez. Teca· 
.-üz politikasından ayrılmak için de 
ticaret politikasını değittirmek mec· 
buriyetindedir. 

Muhterem Cezmi Erçin, ticaret 
ve maliye sahasında uzun seneler 
tecrübe kazannuı bir idarecimiz ol
duğu gibi, memleketimizin sayılı bir 
ilim •damıdır. Bu itibarla "milli 
menfaatlerimize uygun surette bey· 
nelmilel mübadele itlerimizi tan· 
zim,, edeceğini meclis künüaünden 
vadettiii zaman bu tedbirlerin iaa -
betli olacaimclaa -.in olabiliriz. 

usullerine ve tahkküm teşebbüslerine 
mukavemete azmetmiş bulunuyoruz, 
ve gene bu sulh gayesi iledir ki aske
ri kuvetimizi arttırmamız lazımdır.,, 

B. Bonne'nin bir lngiliz 
gazetesine beyanatı 

Londra, 9 a.a. - (Sunday Taymis) 
gazetesine beyanatta bulunan fransız 
hariciye nazırı Bonne demiştir ki : 
"- Fransa ile İngilterenin vazifesi 

yalnız imparatorluklarının tamamlık 

ve istiklalini korumak değil, aynı za -
manda dünya emniyetini muayyen bir 
hadde idame etmektir. Fransa ile İn -
giltere arasındaki münasebetlerin şim 
dikinden daha iyi olması mümkün de
ğildir. Bir çok senelerdeberi iki mem
leket arasında münasebetler pek dos
tane idi. Fakat bilhassa bir seneden -
beri aramızdaki dostluk siyasi askeri 
iktisadi ve diğer sahalarda sıkı bir iş -
birliğine istinad ettirilmiştir . ., 
''iki millet birbirini ta.mamlıyor,, 

İki memleketin biribirini tamamla -
dığı söylenebilir. Bir milletin her gün 
memleketinin hudutlarına tecavüz e -
dilmesinden korkması tahammül edil
mez bir şeydir. Bir milletin her sabah 
kalbinde bir cebir hareketi veya bir 
harp ilanı görmek endi~esiyle yatağın
dan kalkması tecviz edilemez. Diplo -
masimizin gayretleri sadece milletle -
rin emniyetini ida .1e ve sulhu temin 
etmeyi istihdaf etmektedir.,, 
Almanyanın Sovyetler Birliğine 

yaklaşmak hususunda giriştiği teşeb -
büse telmih eden naızır demiştir ki : 
"- Müsbet bir neticeye varmak için 

Sovyetler Birliğiyle giriştiğimiz mü -
zakerelerde hiç bir gayreti ihmal et -
medik. Bundan sonra yapılacak müza
kereler esnasında bir itilafa varılaca -
ğını ümid ediyoruz.,, 

Polonya'nın vaziyeti 
Nazır Polonya hakkında da ıunları 

söylemiştir : 
"- Sarih ve vazıh olan vaziyetimizi 

anlamak için başvekil Daladiye'nin 13 
nisanda söylediği nutku ve benim g ha 
zirandaki be anatımı h•t:.r~tl f -

~idmenfa-
atlerine dokunabilecek olan her türlü 
tehdide karşı, bu tehdit gerek doğru
dan doğruya gerekse bilvasıta yapıl -
sın, biribirlerini derhal ve doğrudan 

doğruya garanti etmektedirler. 
Polonya istikıatine ve haklarına kar 

şı bir tecavüz vukuunda mesel haline 
gelmiş olan kahramanlığına olduğu ka 
dar İngiltere ile Fransanın kayıtsız ve 
şartsız yardımlarına da güvenebilece -
ğini biliyor . ., 

"Sunday Taymis" gazetesi, Bonne 
ile yaptığı görüşmeyi tamamiyle ifşa 
etmek mümkün olmadığım, fakat na -
zırın vaziyeti vahim addetmekle bera
ber Fransamn istikbaline tam bir sü -
kfmetle baktığını ilave etmektedir. 

Bitaraflık 

I 

kanununda 

Ambargo kaydının 

kalkması verilecek 
iki reye bağh 

.. vaşi~gton, 9 a.a. - Muhariplere 
gonderılecek silahlara konulan ambar 
gonun kaldırılmasını tavsiye eden ra
por~n ayan meclisinin hariciye encü
menı tarafından demokratlardan iki 
muhalif ayan azasının Gillette ile 
George'in reylerine bağİıdır. Filhaki
ka encümeni teşkil eden 23 azadan on 
biri ambargonun kaldırılması onu da 
kaldırılmaması taraftarıdır. Hükümet 
mahfillerinde salı günü yapılacak mü 
cadele karşısında asabiyet gösteril-

mekte~ir .. Çünkü Gillette ile George 
geçen ıntıhabat mücadelesi esnasında 
demokrat partisi ricalinin husumeti

ni celbetmişlerdir. Hükümet mahfil
lerinde bu iki ayan azasının son da
~ikada hükümetin projesine muha
lıf olanların tarafına iltihak etmele . 
rinden korkulmaktadır. 

İstanbul limanında tetkikler 
İstanbul, 9 (Telefonla) - latanbul 

limanında tetkikler yapacak ve inşa e
edilecek olan limanlarımız üzerinde ça 
lışacak olan İngiliz Gibs müessesesi 
murahhaslarından olan heyetin çar -
pmba ıünü ıehrimbe ıelmcai beklen· 

B. Çemberleyn'e göre 

İngiliz hava 
kuvetleri 

Dünyanın en iyi 

hava kuvetleridir 
Birmingham, 9 a.a. - Dün öğleden 

sonra Dük de Kent ile hava nazırı ha
zır bulundukları halde Birmingham 
civarında kain Elmdon hava meyda -
nının açılış resmini yapan Çember -
leyn, bir nutuk iradederek demiştir 
ki: 
"- Öyle zannediyorum ki hava ku

vetlerimiz birçok noktalardan dünya
nın en mükemmel kuvetleridir. 
Şunu da haber vereyim ki Sir King

sley Wood size bütün sırlarım söy
lemiyor. Size bir şey söylediği zaman, 
sözlerinin arkasında birçok şeylerin 
gizli kaldığından emin olabilirsiniz.,, 

Hükümdarların Amerika 
ziyaretinin neticeleri 

Çemberleyn, daha evel İngiliz hü -
kümdarları tarafından Amerikaya ya
pılan ziyaretin muvaffakiyetinden 
bahsederek şunları söylemiştir: 
"- Bu ziyaretin vereceği bütün ne

ticeler hakkında şimdiden tahminler
de bulunmak belki mevsimsizdir. Hü
kümdarların imparatorluğun birliği -
ne ve Amerika ile aramızdaki dostlu
ğa pek kıymetli bir yardımda bulun
duklarından eminim.,, 

Başvekil, şimdiki gerginlik zail ol· 
duktan sonra sivil tayyareceliğin mis 
li görülmemiş bir inkişafa mazhar O· 

lacağından emin bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Sir Kingsley Wood, Başvekilin ha
va limanı filolarından birinin fahri 
komodorluğuna tayin edildiğini bil -
dirmiştir. 

Meksika 
bir sivi 1 harp 

arefesinde mi ? 

Hükumet erkônından 
birinin mühim beyanatı 

Mekafko, 9 a.a. - Ecnebi ajanların 
Mekaikadaki faaliyeti hakkında mat· 
buata beyanatta bulunan hükümet er· 
kanından biri demiştir ki: 

"- Frankist isyanın arif esinde İs· 
panya ne vaziyette ise bizim de şim
di o vaziyette olduğumuzu pekala 
biliyoruz. Nazi ajanları burada ken -
dilerine müsait bir rejim kurulması 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Cümhurreisi seçimi dolayısiyle elle
rine güzel bir fırsat geçmiş oluyor. 

Totaliter memleketlerin ajanı olan 
birçok alman, italyan ve japon iş a
damları Meksikayı istila etmektedir. 
Bu vaziyet Meksikayı totaliter dev -
Jetlerin kollarına atan Amerikanın 
ve diğer demokrasilerin takip ettik. 
leri iktisadi siyasetin mantıki bir ne
ticesidir.,, 

KÜÇÜK 01$ HABERLER 1 
X Londra, - Observer gazetesinin 

diplomatik muharriri Çemberleyn ta
rafından söylenecek nutkun "tarihi 
bir ehemiyeti,, haiz olacağını tahmin 
etmektedir. 

X Va§ington, - Dört gündenberi 
Amerikada hüküm süren sıcak dalga
Jariyle atın rutubet 47 kişinin ölme
sine sebep olmuştur· 

X Belgrad - Naip Prens Pol, Mı
sır Hariciye Nazırı Yahya Paşayı ka
bul ederek mumaileyhi yemeğe alı • 
koymuştur. 

X Roma - Musolini, Venedik sa
rayında Avsa Sultanı Mehmet İaio'yu 
kabul etmittir. 

X Belgrsd - Maliye Nazırı Curi -
çiç, Yugoslavya'nın Fransadan akdet
tiği istikraz servisinin tanzimi mese
lesini halletmek üzere Paris'e hare
ket etmiştir. 

X Sof ya - Mebusan meclisi reisi 
B. Muşanof, bir hafta kalmak üzere, 
Paris'e hakeret etmiştir. 

X Paris - İngiltere'nin Berlin bü
yük elçisi B. Henderson, Londrad'an 
buraya gelmittir. 

Aleni teşekkür 

Sevgili babamız Niyazi Bardakoğ -
lunun vefatı hasebiyle gerek tahriren 
ve gerek cenaze merasiminde bulun -
mak suretiyle bizlerin elemine iştirak 
eden muhterem zevata arzı tefekkür 
ederiz. 

Aile nuııına 

Mihverciler sulh cephesini 
bozmağa çalışıyorlar. 

TAN 

M. Zekeriya Sertel. \ıu başmakalede, 
mihver devletlerinin sulh cephesinin ku
rulmaması için ellerinden geleni yaptık -
!arı halde bütün te~ebbUıılerinin ikim 
kaklığmı.'son koz olarak ellerinde ingi -
liz - sovyet muzakerelerinin bir ittifak ile 
neticelenmesine mani olmak kaldığını, 
bu sebeple bir taraftan bu miızakereleri 
uzatmıya bir taraftan da harp hazırlıkla
rını tamamlamıya başladıklarını söyliıyor 
ve dünyanın mukadderatı Moskovada ce· 
reyan eden müzakerelere bağlı bulundu
iunu izah ediyor. 

İtalyanlar küfürlerine devam 
ediyorlar 

(Günün meseleleri) ıütunu muharriri, 
İtalyan matbuatının Tiırklyeye ve Fran· 
saya karşı küfürlerine devam ettiklerini, 
buna karşı kulaklarımızı ukamakdan baş
ka yapacak bir şey olmadıfını söyledik -
ten ıonra, dUşmanlanmıza aynı silahla 
mukabele etmek mecburiyeti bulundu • 
ğunu hatırlatıyor, Fra.nu ile İn~ltere
nin ve mecburiyet saikasiyle birer pro -
paganda nezareti ihdasına teşebbüs et -
tiklerini bizim de bu yolda yürümenin ça· 
resini aramamızı ilive ediyor. 

N 

VENİ S~RA!! 

Bir yılan hikayesi 

Kahve şirketinin faaliyetini teftiş ve 
tahkik eden Ticaret Vekaleti müfettiş
lerinin, alakadar tüccarları dinledikten 
sonra geniş bir rapor hazırlıyacaklannı 
haber vererek, asırlardanberi kahvecili -
ii meslek edinmiş yüzlerce öz tiırkün 
ıec;inme vasıtasrnı teşkil eden ve iki ile; 
şahsa hasredilen bu iıln hukiımete de 
halka da menfaat temin etmediğini, bili-
k!s her cepheden zarar verdiğini ıöyle -
dıkten sonra kahve şirketinin mukavele 
hükümlerine aykırı muamelelerini anla -
tıyor, T_icar~t Veki!eti müfettiıılerinin, 
kahve şırketınden hısaesi olan is limited 
şirketiyle 1ı Bankası arasında Yusuf Zi
ya Öniş zamanında cereyan eden bazı 
muamelitı da teftiş etmeleri muhtemel 
~ulunduğunu ihtiyatla kaydediyor ve di • 
ıı:er taraftan kahve birliii elemanlarından 
oloı:ı ~atomun, bütün kazancını memleket 
harıcın~ ~ıkırarak kendisinin de memle
ket harıcıne çıkacağım ilS.ve ediyor. 

İKDAM 
Baremi niçin beğenmiyorlar? 

A. N. Karacan, açıktan açıia söyleme
seler blle, bir kısım lnaanlann. mecliaten 
.-~ a-uae bir ani b09nud· 
awrJulr bavaamın tesiri altında lraJdtkla
rını gizlemekte mina olmadıfıru ıClyli • 
yerek, barem kanunu etrafında yaratılan 
"2e~fi havayı izahtan sonra, baremin bi
lilus memur vaziyetimizi zapturapt altı
na a}mış olduğunu, memur ailelerini bir 
emnıy~t ~~v~sı ~çi!ld~ yaşatmakla me • 
~ur ~ılesı ı~ın bır ıçtımai emniyet müey
yıdeıı oldueunu ilave ediyor. 

K tJ ) 

Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Kim haklı? 
Nadir Nadi, başmakalesinde, Avrupa -

nın içinde çırpındıgı buhrana 1919 mua
hedelerinin sakathı::ı yuzunden duştugu
nu ızah ettikten sonra eski fransız baş • 
vekili Tardıeu'nun bu tezın tam zıddı o
lan fıkirlerıni. yani Versay muahedesı
nin ağırlıgını değıl çurükluğunu bugwıku 
buhrana sebep olarak gostediğini bahis 
me\•zuu ediyor, hak ve galip, mağlUp mef 
humlarının orta ça •a nazaran çok değiş -
tiğini, bugünkü galiplerin hiç kimseyi 
esir etmiye hakkı olmadığını söyliıyor ve 
diyor ki: "Eski fransız başvekili gibi 
dü,ünen mütefekkirler kanaat degiştir -
medikc yer yiızlinün esaslı bir sulha ka -
vuşaca~ını da hiç ummıyalım. 

SON POSTA 
Ölü Abdullah 

E. Talu, resmi makamlar tarafından 
kabul edilen ve kullanılan ölü tabirinin 
çirkınliğı tebaruz ettirerek cüzdana ko -
caları ve babaları için olu tabiri 
kaydolunduğundan dolayı aylığını almak
tan vaz geçen yuksek duygulu fakir ka -
dınlar, go.z yaşları dinmiyen yetimler bu
lunduğunu ııoyluyor ve "Lisanı tasfiye et
mek onu galizleı;tirmek demek degildir. 
Bakanlıgı tekrar vekalete çe\ irmck 1ü -
zumunu hisseden resmi makamlar bu çir
kin ve zalim ôlu tabirini de resmi lisan
dan kaldırmalıdırlar. Tanrının "rahmet"
le mlibeşşer kıldıgı kullarından türkçe 
"rahmetli" tibirini biz faniler nasıl e
sirgeriz 1 .. diyor. 

Tereddüt ve kararsızlık 
Muhittin Birgen (Her gün) sütunun

daki makalesinde, beynelmilel siyasi ha
vanın ağırlığına işaretle siyasi sahadaki 
faaliyetler etrafında izahat verdikten 
sonra, dünyanın harbe mi, yoksa sulha mı 
gittiğini bilmek için bir müddet daha bek 
lemek icap ettiğini söyluyor. 

HABER 

Beşler paktında Türkiye 
(Beşler paktında Türkiye) başlıklı ya

zısında inıı:iliz - fransız - rus paktından 
bahseden M. Dalkılıç, sovyetlerin şimal 
devletlerinin de garanti edilmesi teklifi
ni, harp tehlikesini onlernek gayesinde 
çok samimi olduğundan şüphe edilmiyen 
lngilterenin nihayet ihtırazi kayitlerle 
kabul ettiğini kaydettikten sonra şimdi
de akdi istenen sulh paktının uç devlete 
inhisar ettirilmeyip dunya muvazenesin
de en buyük amillerden biri olan Turkiye 
ile Lehistanın da iştirakiyle bir beşler 
paktı vücuda getirilmesi arzu edildiği, 
çünkü bu takdirde her hangi bir tecavüz 
karıı .. nda pakta iıtırik eden bet devle
tin otomotik bır şekilde harekete geçerek 
•1;11~ cephesini dinamik bir hale getirece
ğın~ ya.~'!'akta ve liUnları ilave eylemek
tedır: Fakat ne olursa olsun bu sulh 
cephelii için yeni bir vaziyetttir. Muhak
kak olan di er bir nokta varsa o da şudur 
ki, Türkiye bu pakta dahıl olursa Roma
yı çıkan yol olan boğazlar yolu biıtun 
Avrupanın can damarlarına ve hayat 
menbalarına kadar uzamış olacaktır ... 

Ankara'nın 

hasat yapan 

köylerindE! 

r :-······································~ 

: DIRIMDE DOCRU YOLU 

Halkevi köylülerinin 

iki büyük gezintisi 
Halkevimiz köycülük kolu üyeleri 

bu hafta tatilinde de 9 grup halinde, 
Solfaaol, Kızılhiaar, Karacaviran, Gi
cik ve Peçenek köylerinde çalışma 
programlarına devam etmişlerdir. 

Kö~cüler, hasadın başlamış olması 
hasebıyle yolları üzerindeki tarlalar
da çalışan sevimli köylülerimizin it 
b~~ında hallerini sormuşlar, güneş te
sırıyle ve diğer sebeplerden hastalık
tan şikayeti olanları doktorlarına mu
ayene ettirerek ilaçlarını verdikleri 
gibi uğranılan köylerde mevcut kadın 
ve çocuklardan hasta olanlara da ba
karak ilaçlarını vermitler ve sağlık 
tabloları üzerinde öğütlerde bulun -
muşlardır. 200 den fazla hastaya ba -
kılmıştır. Köylümüzün ziraat itlerin
deki müşkülleri etrafında ziraatçi ar
kadaşlar tarafından izahat verilmiş, 
yeni ziraat ilet ve usullerinin fayda
ları kendilerine anlatılmıştır. Bayan 
üyeler ev ev dolaşarak kadınlığı ilgi
lendiren hususlar hakkında köylü ba
yanlarla pek faydalı ve sevindirici gö 
rüşmeler yapmışlardır. 

Köylümüzün işinin en çok ve ehe· 
miyetli olduğu bu sırada bundan ge
ri kalarak ıehre gitmesini gerektiren 
ve Halkevi köycüleri tarafından k.:>
valanması kabil görülen i,tleri not e
dilmiı ve derhal takip edilmek üzere 
çeşitli dairelerde çalııan arkadaşlara 
tevdi edilmiıtir. 

Okuyan köylülere gazeteler ve fay
dalı broıürlerden verilmiştir. 

Muhtarlar ve eğitmenlerle köyün 
her bakımdan durumu hakkında gö -
riltülerek arzu ettikleri huaulllarda 

U.Ut 

E GÖSTEREN BlLGlDlR ! . 
Sevgili çocuklar : 
Okumaya hevesli fakat kitap 

almaya kudreti olmayan arka- : 
daşlarınız için okuduğunuz : 
mektep kitaplarını Çocuk Esir- : 
geme Kurumuna vermenizi ku~ : . 
rum saygılarla diler. . . . 

~ . •.........•..........•...............• ,. 

Arnavut faşist 
partisi kuruldu 

Tiran, 9 a.a. - Bugün Arnavut fa. 
şist partisinin organı olan ''Fashismi" 
gazetesi tarafından şeredilecek Ar -
navut faşist partisi statüsünde ezelim 
le şöyle denilmektedir: 

"Arnavut faşist partisi Benito Mu
solini'nin emrinde gönüllü bir si\'il 
milis teşekkülüdür. Gayesi Arnavut
ları siyasi sahada yetiştirmektir. Ar
navut fatist partisinin sekreteri dev
let nazırı unvan ve seHihiyetini haiz
dir. Sekreter faşist ve korporasyonlar 
meclislerine de dahildir. 

Milli faşist partisinin Arnavut fa
şist partisi nezdinde federal müfet -
tiıler temsil eder.,, 

Köyde ve civarında eski devirlere 
ait enteresan maağra ve taşlar gibi hu 
susiyet gösteren eserler ve folklor ba
kımından da incelemeler yapıldığı gi 
bi ötedenberi ikmaline çalışılan '"köy 
kütükleri" ne esas olmak üzere köy • 
lerin sağlık, kültür, ziraat, bayındır· 
lık, ekonomik durumları hakkında da 
malumat toplanmıştır. Köy çocukları
na diğerlerine teşvik olsun diye man
zumeler, §İirler okutulmuş ve bu ve
sile ile okumanın faydaları izah edil
miştir. 

Bu geziye üyelerden Muine Ata -
sayan, Saffet Dengi, Münire Sertoğ· 
lu, Zeynep Gürle, Osman Nuri Kara
demir, Kutup Türkmen, doktor Sait 
Çalık, Hilmi Erdoğan ve komiteden 
doktor Ali Muatafa Fındıkoğlu ve 

etmiıteddit. 
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Çıkmazın tarihi 

P olonya dıplomasisi ile 
Hitlerci politika arasın

dakı iyi münasebetlerin haki
ki inkıtaı, sanırım ki, martta 
ücuncü Rayh kıtııları tarafın -
dan Slovakya ile Boheınya'nın 
aonra M cmel'in işgali tarihin
den başlar. Almanya'nın bu 
kadar süratlc harekete geçmek 
hususundaki karan bile, birkaç 
hafta evci, şubat başlarında 
verilmişe benzemektedir. Bu 
karar, Roma da dahil oldugu 
halde butun dunyayı emrivaki 
karşısında bırakmak için pek 
gızli tutulmuştur. 

Bagiınku ihtilafın manası -
nı daha ıyi takdir etmek için 
ôu seri ve kati safhayı biraz 
aydınlatmak lazımdır. 

Munih anlaşmasiyle, Bo -
hemya'nın parcalanmasile, Çe
koslovakyayı Almanyanın key
fine karşı her hangi müteca -
nis hayattan meneden yeni hu
dutların çizilmesiyle, Hitlcr -
ci politika Tuna üzerinden 
Karadcnize doğru inmek için 
yolu geniş açmıştı. Macarlar 
zahiren Almanyanın maksatla
rına iştırak eder gorund.ıkleri 
için, Hitler politikası için en 
icil mesele Romanyaya ulaş-

mak ve ona boyun eğdirmekti. 
Münih'ten sonra, macar ;or, 

İtalyanlar ve polonyalılara kar 
ıı almanların eski Çekoslo -
vakya'nın en şarki mıntakası 
olan Rutenya ve aşağı Karpat 
Rusyasının taksimine mani ol
dukları hatırlardadır. Hakika
ten de bu dar arazi parçası ya 
Sovyet Ukranyasına ulaşmıya, 
yahut da Romanyayı eimal
dcn tecrid etmiyc yarıyabilir
di. 

Her eey Romanya üzerinde 
yakın bir tazyiki tah,,in etti -
riyordu. Almanların Rutcnya
ya gosterdikleri itina, Kodrc -
anu taraftarlarının Kıral Ka
ro! aleyhindeki faaliyetleri, 
Budapeşte'nin Transilvanya 
hususundaki taleplerinin hit -
arciler tarafından teşvik gör
mesi, Bulgaristanın Dobruca 
hususundaki ıikiyctlcrinin ta
zelenişi. 

Bu senenin ilk haftalarına 
kadar Almanya'nın yönelişi bu 
merkezdeydi. Hatta Polonya -
nın Almanya ile Romanya a -
rasında mutavassıtlık ettiği bi
le sanıldı. Sonra, Nazi devlet 
adamlarıı birden bire, Buda -
peşte ve Varşova üzerinde fa
aliyette bulunan Kont Ciano 
diplomasisinin bir İtalya - Po
lonya veya bir Macaristan -
Polonya zenciri vücuda geti -
rerek, Almanyanın ıarktakl ni
yetlerine set çekmek tehdidi -
ni arzettiğini farkettiler. 

M ünih'ten sonra fransız 
diplomasisi cerginliğin 

izalesine çalışırken Fransaya 
rarşı faeist hükürnetinin ma -
ası:ı ifratı birçok sebeplerle 
izah olunabilir. Sebeplerden 
biri eu oldu ki bu franıı:ı a -
leyhtarı mücadele, Almanya -
yı teskin ederek, faıiıt diplo -
masisine, bir yandan B. Çem
berleyne gosterdiği nezaketi, 
diğer taraftan Tuna üzerindeki 
manevralarını ortmek için va -
11ta hizmetini görüyordu. 

Şubat ba,ında. Hitlerci po -
Jtika, faşist diplomasisiyle 
ınlaşmış olan macarları Rüten
ra'yı alarak macar - leh iltisa
iı:ını teminden mencdcmiycce -
ıini anlayınca, siyasetini tadil 
etti. 

Alman ajanları tarafından a
yaklandırılan Slovakya, macar
larla polonyalılar arasına Rıi -
tenyada macar · leh teşebbti
ıünün şıimuliınü ilga eden bir 
stratejik mani yaratıyordu. 

Bohemya ile Moravyayı iş
gal etmekle, alman ordusu mer
kezi Avrupaya goturen yollar
la buranın silah fabrikasını e-
1 e gecirmiş oldu. 

Zinciri teşkile çalışan dev
letlere karşı Hitlerin tavrı 
sertleşti. "Çelik pakt., ı elde 
etmek üzere İtalya üzerinde, 
muhtelif sebepler dolayısiyle, 
kontrolu teşmil etmek ve taz -
yikı arttırmak kolaydı. Macar-

lar Romanyaya karııı alman 
müzaharetini kaybettiler: Ro· 
manya Bedinden teminat aldı 
ve meşhur iktısadi anlaşmayı 
imzaladı. Budapeşte nadim 
gönindiı. Geriye Polonya kalı -
yordu: Meme! derhal işgal e -
dildi, ve istihkam haline kona
rak, Polonya'nın, Litvanya -
nın ıizerinde denize olan yolu
nu kapadı. 

Polonya hudutlarının üç -
te ikisi bundan böyle alman or
dusunun go.ı:iı altına konulmuş 
bulunuyordu. Polonya'nın en -
dişe1e ve uzlaşıcı bir vaziyet -
te olduğu sanılabilirdi, Hitle -
rin kurmayı bilırdi ki Polon
ya boyun eğerse, Kont Ciano-
nun sarkta Almanya karşısın
da baraj kurmak teşebbüsü ar
tık kimse tarafından tezelene -
mczdi. Almanya stratejik ha-
zırlıklarını ve şarki Prusyanın 
müdafaasını rahatça vücuda ge
tirebilecekti. Adolf Bitler bir
den bire Danzig ve "Koridor .. 
mese!esıni ortaya attı. 

Belki bu teşebb:ıs Polonya -
yı ümıtsizliğe duşıirebilirdi, e
ğer Prag darbesi ve M emel'in 
işgali herkes uzerin.de fena te
sir yapmış olmasaydı. Polonya 
ayaklandı. İngiltere ve Fransa 
Münib vaidlerimn yırtıldığını 
görerek Polonyaya teminat ver 
diler, alman reaksiyonlarının 
başlıcası olan faşist diplomasi
si ise, eski ortağı aleyhine Al
manya yanında yer aldı. 

B ugün çıkmaz iki turlu · 
dür: mahalli ve umumi. 

Mah:ılli: Baltık ıizerindeki 
manrecinin fili garantilerini 
kaybettikten sonra Polonya 
müstakil kalabilecek mi, yoksa 
Almanya'nın tabii mi olacak -
tır? Polonya 35 milyon nüfus
luk· büyük bir millettir ve de -
rin surette milli hisse malik -
tir. Onun bir tehdid önünde bo
yun eğeceğini tahmin etmek 
manasızdır. 

Umumi: Münib, Prağ ve Ar
navutluk tecrübesinden sonra, 
itimat mahvolmuştur. En fay-
dalı diplomasi ortadan kalkmış
tır. Buradan çıkmak için büyük 
bir hıisnıiniyet ve her yandan 
tam bir maharete ihtiyaç var -
dır. 

Bununla beraber Adolf Hit
ler şimdiye kadar pek sarih ta
lepler icinde kendini hapsetme
meye itina etmiştir. Harp teh-
likesi yanında, Pilsudski için 
daima izhar etmiıt olduğu hür -
met hiHi, onu önüne ıeçilmez 
ıeyi yapmaktan menedebilir. 

L~ Figaro 

lngiliz 

memleketinde 

Fransız bayrağı 

İngiliz imparatorları Ka

nada'yı ziyaret ettikleri va

kit Kanada'nın Kbek ve 

Montreal mıntakalarında 

ingiliz ve fransız bayrakla
rı çekiliydi. 

Bu adeta ta Kırim harbı 
zamanından kalmıştır. İn • 
giliz ve fransız orduları 

Kırım'da muzafferiyet ka -
zanınca, fransız kanadalı -

Iar bu zaferi ingiliz ve 

Fransız bayrakları çekerek 
kutladılar • 

İngiliz hükümeti o za -

mandan beri Kanada'da 

fransız bayrağı çekilmesi -

ı:ı= salahiyet vermiştir. 

Paris - Soir 

" Beyaz harp 11 

İnsanhk kendisini toplayıp bir hamle yapmadığı 
takdirde sulh ümidi beslemek boıtur 

H arbın dünyanın etra -
fında dolaştığını söy 

!emek faydasız bir söz ol -
muştur. 

Jules Romains'in pek 
doğru müşahede ettiği gibi 
"harp şuracıktadır; yuva -
mıza girmiştir belki için -
de oturduğumuz eve değil, 
fakat avluya girmiştir; bü
tün mesele ne kadar müd -
det avluyu kendine kafi 
göreceğini bilmektedir . ., 

Gerçı, büyük muharrir, 
harbın yeni bir karakter al -
mış olduğunu ilave ediyor. 
Georges Duhamel buna 
"beyaz harp" adını veriyor. 
Bu adını söylemiye cesaret 
edemiyen bir harptır. Mu -
azzam bir poker partisi şek
lini almıştır. Onun arzetti
ği korkunç felaketleri an -
cak iki tehlikeye karşı mü
teyakkız davranmak şarti -
le önliyebiliriz: sebepsiz 
yere boyun eğmemize sebe
biyet verebilecek olan esa -
biyet; bize çilgınlıklar yap
tırabilecek olan sabırsızlık, 

Harptan önceki devrin 
ne olursa olsun zihniyeti 
bize bugün aşılanmaktadır. 

Çünkü realiteyi dosdoğ -
ru, hadiseleri kendi realite
leri içinde görmek lazım -
dır. 

G örülmemiş masraflar 
yapılarak her yanda 

muazzam silahlar yığılıyor, 
o kadar ki, birkaç sene evel 
bunların tasavvuruna bile 
kimse yanaşmazdı. 

Bunun ilanihaye bu şe -
kilde devam cdcmiy•cetlni 
tasdik etmiyecek kimse 
yoktur. Bazı milletler bel

ki daha uzun müddet bu ya
rıp. mukavemet edebile -
ceklerdir. Fransa birikmiş 
servetleri, ve hariçteki ala
cakları dolayısiyle bunla -
rın başında gelmek talihine 
mazhar olabilir. 

Fakat her şeyin bir so -
nu vardır. Ve umumi bir 
nefes darlığı gecikmiye -
cektir. 

O zaman ne yapılacak -
tır? (Tabii daha önce harp 
çıkmaması ihtimaline göre 
konuşuyorum.) 

O zaman ne yapılacak

tır? Sualimi tekrarlıyo -
rum. 

~elimelerle avunanlar 
veya mazinin ebediyen te • 
kerrür edeceğini sananlar 
silahlar tasfiye olunacak -
tır, cevabını verecekler. 

Gerçekten mazide her 
şey basitti. Milletler, dişle
rine kadar silahlı olarak u-

ı-················-·--··ı l Yazan: ı 

i c ·ıı i Uoseph aı auxı 
L .................................. i 

çurumun kenarına kadar 
geliyor, sonra her şey yo -
hına giriyordu. İki taraf da 
silahları aşağı alıyordu. 
Büyük bir masrafa girilmiş 
olmuyordu. Askerler her 

iki tarafta da evlerine dö -
nüyorlar ve hayat tekrar 
eski halini alıyordu. 

8 ugiin vaziyet aynı 

değildir. Ortaya fen, 
daha doğrusu teknik çık -
mıştır. Fen ve teknik tah -
rip vasıtalarını o kadar te -
kemmül ettirmiştir ki, yir -
mi sene eve!, insan ona ta -

hakküm etmiye muvaffak 
olamadığı takdirde tekni -
ğin nevi beşerin mezarcısı 
olacağını yazmıştım. 

Bu kötü düşünceleri şim 
dilik bir yana bırakalım. 
"Beyaz harp" ın, nihayet 
milletlerin sulh arzularını 

belirtmeleri veya kimsenin 
tahmin edemiyeceği hadi -
se ler yüzünden sona erdi -
ğini farzedelim. 

Bayrak altında hizmete -
den adamlar hiç şüphesiz 

kolaylıkla yuvalarına dö -
neceklerdir. Fakat ya si -
lahlar? 

Bunlar rafa konacaktır, 
denilecek. Anlaşıldı, fakat 
mühim olan bu değildir. A
aıl ehemiyeti olan, artık ne 
taırrre. ne _ _ ,.,..,,....,,_,. __ _, 

dilmiyecektir. (Aksi halde 

sulh bir yapmacıktan ibaret 
kalır), asıl ehemiyeti olan, 
fabrikaların kapanacağı, 

yüz binlerce ve belki mil -
yonlarca ameleye yol veri -
leceğidir. Harp endüstrisin 
den başka endüstriler bu -
lunmadığı takdirde bunlar 
sokakta kalacaktır. 

Bu işsizliği önlemek i -
çin ne gibi fabrikalar ku -
rulabilir ? 

S ilahlanma yüzünden 
bugün ziraatten bir 

sürü işçi kütleleri koparıp 
alınıyor, toprak fakirleti
liyor, şehirler kalabalık 
!aşıyor, hulasa Avrupanın 

muvazenesi bozuluyor, mil
letlerin bünyeleri sarsılı -
yor. 

Bu tehlikeli göçlere na
sıl çare bulmalı? 

Bunu düşünen var mı, 

işsizlere iş temin edecek sa 

nayiin planı hazırlanıyor, 
bunun mali vasıtalarının 

nereden bulunacağı hesap
lanıyor mu? 

Vahim davalar ki önce -
den halledilmedikleri tak
:lirde vehametleri her gün 
liraz daha artmaktadır. Hal 
li bütün milletlere sulh ve 
servetin yüksek faydaları
nı temin edecektir.,, 

Modern tekniğin hudut -
suz imkanlariyle, eğer in -

sanlar her yandan mesele -
leri mantıkla düşünseler, 

kapalı hudutları ve müba -
lağalı gümrük tarifelerini 
istiyen dar zihniyetten kur 

tutabilseler, bir labirentin 
içine atıldıklarını ve bü -

nun tek çaresi bir umumi 
işbirliği tesis etmek oldu -
ğunu anlarlardı. 

Fakat zihniyetlerin bu
günkü vaziyeti içinde, dün 

ya kuvetinin ifratından 

muztarip iken, mantık ka
rarları beklenebilir mi ? 

Bir takım kimseler ku
vetle her şeyi yapabilecek
lerini sanıyor ve bu hayal
le şurada harbe, burada öl-

çüsüz silahlara ihtiyaç gös 
teren harbe benzer teşeb
büslere girişiyorlar. 

G uglielno Ferrero di
yor ki: "Dünya ku

veti yüzünden mahvedil
mek istemiyorsa kuvetinin 

hadlerini tayin edecek da
ha tam bir idrake erişme
lidir.,, 

Bu derin sözler yanında 
bir diğer cins muharririn 
peşin sözünü zikretmekten 

kendimi alamıyorum : 
"Barlarlar harekette ser-

best bırakıldıkları takdir
de be§eri ve kültürlü Av-

rupa'nın onlar lehine ola

u.k. öij;n>'i.J»\k1 ddç1-:diL 
Fakat onlar şiddet yoliyle 

durdurulduğu takdirde Av 
rupa yıkılmak tehlikesine 

maruzdur.,, 
Bu tehlikeli çıkmazdan 

kurtulmak için tek bir ü
vicdanında bir inkılap· 
mid vardır : Milletlerin 

Milletlerin kendilerin top

lıyarak uyuklamakta olan 

hiddetlerini ve sulh arzu

larını dışarı vurmaları. 

Milletler, arzuları hila

fına mezbahaya sürüklen
melerine müsaade edecek

ler midir? Avrupa uyuşuk

luğu yüzünden beyaz ırkın 

istifasına sebebiyet vere
cek midir? Bu iki ihtimal
den biri ve belki ikisi u
fuklarda belirmiştir. 

İnsanlık kendini topla
yıp bir hamle yapmadığı 

takdirde ümide kapılmak 

beyhudedir. 
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Had safha 
Sulha ka rşı 

ôzômi bir 

hareket var ! 
Birkaç gündenberi mil -

letler arası mahfillerinde 
dolaşan heyecan uyandırıcı 
şayialara bakılırsa, Avrua
da vaziyetin günden güne 
ciddileşmekte, sulhu ida -
me eden manzaraların ka -
rarmakta olduğu görülür. 
Hakikaten milietler arası 
buhranının had safhasına 

giriyoruz. 
Resmen mallım olan bir 

şey varsa, o da Almanya ta
rafından İtalya, hatta bir 

noktaya kadar Japonya sü
rüklenerek, totaliter dev -
!etlerin bir cihan harbı ka
rakteri ta,,yacak bir ihti -
laf çıkarmak için tehlikeli 
bir oyun oynamakta olduk -
landır. 

TURKIYE 
Radyo Dıluzyon Postalan 

TÜRKiYE Radvosu 
ANKARA Rııdyosu 

DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 1'\2 Kcs./120 K .. 
19.74 m. 1~1 •5 Kcs.1 20 Kw 

7 • ..ı.. Q. 
31.10 m 11•'ı5 Kes./ 20 Kw. 

·ı·. A . P. 

AN'< ARA 
PAZARTESİ: 10. 7. 919 

12.30 Program 
12.35 Tıirk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

13.15 - 14 Müzik (Karışık prog 
ram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 Miızik (2 inci rapsodi -

Liszt - Pi.) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he -

yeti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
lcri. 

20.15 Konuşma (Doktorun sa
ati). 

20.30 Türk müziği (Halk tür
küleri). 

20.50 Türk müziği. 
1 - Salahattin Pınar - kür
dilihicazkar şarkı - Ne ge -
len var. 2 - Şemsettin Zi -
ya - Kiirdilihicazkir şarkı -
Güvenme hüsnüne, 3 - Ar -
taki - Kıirdilihicazkar) Ay 
dalgalanırken 4 - Boğos -
Kürdilihicazkar şarkı - Gül 
!er acmış,. 5 - Lemi - Kür
dilihicazkar şarkı - Nazlan
dı bülbül. 

21.10 Milli musikilere dair Ü· 
c:iıncü konuşma (Leh musi -
kist) M.alil Bedi Yönetken 

21.25 N eı;elı J>\a.lclar - R. 
21.30 Müzik (Piano -ıotarı -

Ulvi Cemal Erkin). 
22.00 Miizik (Küçük Orkes -

tra - Sef: Necip Aşkın) 
1 - Ernst Sorge - Köy e -
vlnde ışıklar (vals), 2 -
Ludviı siede - Sigara içen 

Danzigte hadiseler ola - kız. 2 - Arnold meister -
cak. Nerede sui tefehhüm Bo~cm>'.a rapsodisi, 4 -

rında ben evimdeyim. 6 -
Vittorio Giuliani -Yalnız 
sana (serenad), 7 - Viktor 
hruby - Viyana operetinden 
potpuri), 8 - Alois pachcr 
negg - Viyana suiti. 
a) Kilçuk geçit resmi 
b)Operada balet miiziği , 
c) Grabendc gezinti 
d)Paraterde atlı karınca 

23.00 Son ajans haberleri, zira
at, esham. tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat) 
(fiyat). 

23.20 Muzik (Cazband - Pi.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER , 
12 Hamburg - 20.15 Sarbrük 
- 21 Milano, 
O~KESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER -
LER: 19.20 Droytviç - 19.20 
Brno 20.30 !.il - 20.40 Buda
peşte - 22.30 Roma, Ştutgart 
- 23 Prag. 
ODA MUSİKİSİ: 19 Viyana 
- 19.42 Beromünster - 21 Pa 
ris P. T. T. - 22.20 Doyçland
zenılcr - 22.30 Kopenhag, Sar
brük. 
sor.o KONSERLERİ: 15.25 
Hamburg - 16 London - Rec
yonal - 17.15 Roma - 18.30 
Varşova - 20.15 Doyçlandı:en
der - 22.30 Breslav - 22.45 
Hamburg. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart 
v.s.): 6.30 Frankfurt - 11 
Prag - 19 Berlin. 
ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 17.35 Prag - 17.45 
Kolonya - 17.50 Köniısbers 
- London - Recyonal - 22.10 
Lükscmburı. 

HAFiF MÜZİK: 16 Kolonya 
- 18 Hamburg - 20.15 Ştut -
gart. 
HALK MUSİKİSİ : H.10 
.Frankfurt - 17 Königsberc, 
Ştutgart, 23 Rudapeşte (Si -
"'"' orkestrası). 
DAl'ı~ "1.ÜZICt : 19 Münib 
21.30 Tuh.ı. - 21.4-0 Bükre,, 
Sofya - 22 Buaaoeşte Varşo
va - 22.20 Münib, 1'\,.~ansa -
22.30 Konigsbcrg, Droytv\-: _ 
23 Droytvic, Floransa, Roma, 
Varşova - 23.10 London - Rec 
yonal - 23.30 keza. 

. ı Heınz lınk - intermezzo, 
varsa, orada alman tahrık - Cari frick - Ren kıyıla -leri var. Tiyen - Çin işi üze- ____________________ _... __ _ 

rinde konuşmayı kabul e - lacağı, ve Hitler'in orada lere rağmen Lehistana ve• 
den Japonya İngiltere tara- bulunduğu müddetçe ser - rilen garanti, geçen sene 

fından zor kabul edilecek best şehrin Almanya'ya Çekoslovakya ya verilmiş o
şartlar koşuyor. Aynı za - b ~l 1 h" d b"" .. k lan teminat kadar bile iuı 
manda Fuçeu ve Svatov ag anması e ın e uyu ~ 

bombardımanı gibi harp tezahürler yapılacağı bildi- yaramıyacaktır. 

hareketlerine girişerek dip riliyor. Hitler'den sonra İşte bugünkü vaziyete 
lomasi yoluyla münakaşa Danzig'e Mareşal Göring bu feci manzarayı veren de 
yapılmazdan· evel bir emri- de gidecek. Bu suretle bu büyük hatada yapılan 
vaki yapmak istiyor. Danzig senatosu tarafın- inattır. Fakat demokrat 

Diğer cihetten Kont Cia- dan şehrin Almanyaya bağ- milletlerin sinirlerini yor • 
no İspanya'ya, General }anması lehinde, bir hava mıya, onlar arasında ayrı • 
Franko ile buluşmıya gidi - ~aratılmış olacaktır. Böy - lık yaratmıya muvaffak o
vor. Siyasi manevralarla e bir hi_disenin milletlera- lamıyacakla_r_dır. 
~ 'bpwu, .. •••

1111 
• - rası plllnında ne gibi neti - lngiliz ve fransızlar Le-

ına mihverine iltihak etti -
celeri olur? histan hakkında bir gevşek-rilecektir. Bütün bunlara, 

Bilhassa Londra ile Pa- lik gösterecek olursa, Al • 
Lord Halifaks'ın nutku mü 

1 ris'te, hep Avrupa kıtası - manya korkutma ve tahrHı 
nasebetiyle Almanya ve -
talyada husule gelen aksül- nın bu noktasında cereyan tabiyesi yapacaktır. Bu ta-
ameller de ilave edilecek eden hadiselere dikkat edi- biye öyle bir noktada vücu
olursa görülür ki, Sulha liyor. İngiliz ve Fransız hü- da getirilecektir ki, tehlike 
karşı azim bir hareket var. kümetleri daimi surette te- den imkanı yok kurtulun -

En tehlikeli nokta Dan- mas halindedirler. Husule mıyacak, nihayet harp çı • 
zigtir. Bütün siyasi mah - gelebilecek bütün ihtimal - kacaktır. Almanlar, harp 
fillerin dikkati orada te - ler üzerinde uyuşmuş vazi- yapmaclan elde edecekleri
merküz ediyor. Şimdiye ka- yettedirler. ne emin oldukları ve gez 
dar tahakkuk imkanı bu- Çemberleyn ile Lord diktikleri şey yalnız bir 
lunmıyan müphem şayialar Halifaks'ın sarih beyanat _ askeri hareketle ellerine 
dolaşıyordu. Şimdi vaziye- !arına rağmen Berlin, İn _ geçireceklerine emindir. 
tin inkişafına bakılırsa bu giltere ile Fransanın Dan - İngiltere ile Fransa'nın, 
temmuzun sonuna varma -

zig için harp yapmıyacak • çaresiz bir emrivakidan e • dan bir darbe patlıyacaktır. 
Buna alamet olarak yalnız !arı ümit ediliyor. Hatta vel yapacakları hareketi 
şarki Prusyadan serbest Lehistan'ın hayati hakları beklemek lazımdır. Lehis -
şehre mütemadiyen gelen, açıktan açığa tanınmasa, tan, biitün ihtimallere kar
orada mühim bir kuvet teş- yani serbest şehir, Avustur- şı bu iki devletin hareketi
kil eden ve harekete hazır ya, Bohemya, Moravya ve ne güvenebilir. 
sahte alman gönüllüleri de- Meme! gibi birdenbire Al - Mesuliyeti, bütün açık
ğildir. Hitler'in de 20 - 30 manya'ya ilhak ediliversc lığı, bütün sarahati ile Hit
temmuz arasında Danzig'e bile ... Berlinde daima şu fi- lcr üzerine almalıdır. 
gideceği, orada iki gün ka· kir var; girişilen teahhüt - Le Soir 

11-==============================================~ Hank sordu: ce, o yerliydi. yan merd Buddi, onun fazla dostane 
- Eve la ne zaman yemek neni lece- Büyük bir gaf yaparak ona sordum: maksadını tahakkuk ettirmesine mani 

- Hey Allahım 1 Dedi. Bu çocuk 
da ama ahmak şey! 

ğini öğrenmek isterim. - Neden lejiyona yazıldınız? oldu. 
- Saat döttte çorba, ekmek ve Soğuk bir nazarla kesip attı: Ertesi sabah, bizi bir vapura bindir-

kahve verirler. - Siz neden yazıldınızsa ondan... diler: J cneral dö N egriye vapuru. 
- Ne zaman gemiye bineceğiz? Sıtmam yüzünden. İki gün süren zahmetli bir seya-
- Yarın ... Oran'a gitmek üzere. Ona birçok sualler sorduk. Bize hattan sonra, çıplak tepeleri gördük: 
- Dostlarımdan birinin iki gün e- çok faydalı bir sürü şey öğretti. Oran limanına giriyorduk. 

MAYi SU 
Yazan: Maior WREN -35- v 

vel buraya gelmiş olduğunu farzeder- Bu suretle bu "Bay,, ın muhitinde Yeni lejiyonerleri sevkeden onbaşı 
daha müthiş bir zehir bilmiyorum. Ab- di. sek şimdi kendisi nerede olabilir? Boldini adiyle tanıldıgvını ögvrendik, · b" 

bizı ır çavuşa emanet etti. O da g~-
i;::nt içmeyin. Ne dediğimi biliyorum. Etrafımı endişeli bir nazarla süz- - Oran'da, Sen - Tcrez kışlasın- fakat memleketinin nüfus sicillinde b" kl 

mide ır yo ama yaptı. Kumanda ile 
Beni bununla yetiştirdiler. Müthiş! düm. Hayır, kardeşlerim burada de· da hangi isimle mukayyed oldug-u meç- l · b"l 

· durur o mayı, sağa sola gitmeyı ı -
- Bahsettiğiniz üç müthiş şeyden 'ildiler. Buddi, adamı taıvipkar olmaktan hulumuz kaldı. Bu Boldini'nin pek diğimizi gördükten sonra bizi kara-

1.ıirini hiç yaptığınız oldu mu? Bu inkisar yüzünden duyduğum te- ziyade itimatsız bir nazarla süzerek: emniyet edilir bir adam olmadığı ka- ya çıkardı. 
- Hayır. Hatta intihar bile etme - essür beni derhal kendime dost ara· - Siz seyyar bir ansiklopedisiniz naatine vardım, fakat tecrübesi dola-

dim. Sadece kafamı traş ettirdim ve maya teşvik etti. rb 1 D d. · l k r b" · · Avrupalıya henziyen bir şehrin ge
kızıla, beyaza veya maviye boyadım. Çabucak iki Amerikalı ile tanış- ga~ aBen \;~ sene hizmetten sonra yısıy e ıymet ı ır rehber olabılır- niş ve temiz sokakları boyunca ilerler 

Böylece beni iyi bir vatanperver say- dım: Biri Buddi isimli ufacık bir a- terhis edilmiş olan eski bir lejiyone- di.Boldini sayesinde akşam yemeğine ken "Amerikadayım,, diye kendi ken-
dılar. damdı, öteki. hakiki bir dev, Hank a- rim, şimdi kıtama yeniden iltihaka vaktinde yetiştik. dime tekrarlıyordum. 

- Can sıkıntısından kurtulmanın dını taşıyordu. Bunlar benim üzerim- geldim. On franklık bir banknotla bu ada- Güzel bir yol bizi Boldini'nin bah· 
yolu nedir? de biraz kaba fakat iyi insanlar tesi· _ İşte lejiyonun lehinde bir şaha mı kendime rehber tutmaya karar setmiş olduğu Sen - Terez kalesine 

- İmkanı yok! Çalışmak iyi bir rini bıraktılar. Onlarla dost olunabi- det. verdim. götürdü. Bu kışlanın avlusunda, tek-
çaredir, fakat terfi müreccehtir. lirdi. Acı acı cevap verdi: Özür dileyerek: rar yoklama yapıldı. Eksik olan yok-

Sustum. Deniz kenarında inşa edil- Konuştuk. Bu esnada, sivil elbis~ _ Evet, fakat eski bir lejiyonerin _ Ancak bu kadar küçük bir meb- tu; emtia iyi bir vaziyette teslim e-
miş kurunuvustai bir kaleye gittik. taşıyan, fakat hal ve tavrı askere ben sivil hayatta pek kol.aylıkla iş buldu· lağ verebildiğime müteessifim, fakat dilmiş olduğu için, çavuş bizi yatak-
Bu eski kale o kadar acayipti ki in - ziyen bir adam bize yaklaştı: ğu lehinde bir şahadet değil. mali vaziyetim... haneye çıkardı. 
san kapısında eski devirlerin asker- - Lejiyona nıı kaydolundunuz? _ İngilizceyi mükemmel konuşu- _ On frank L .. On frank, azizim, Boldini ile bir almanın refakat in-

Onlara koştum. Maykıl'ın elini sı 

karken, Digli serbest kalan k<>lumu 
ı:allıyordu. Nihayet elimi adam akıllı 
sıktıktan sonra, Maykıl başımı tutup 

sıkı bir surette sarstı. Sonra, kardeı
lerim beni hir yatağın üstüne attılar, 

ayaklarımdan çektiler, Nihayet yere 
düşürdiiler. Biribirimize giriştik. 

Buddi: 

- Vay 1 Dedi, şimdiden kavga baıt· 
ladı. Ayır şunları Hank. 

Voge isimli bir fransız: 
- Hay deli İngilizler, dedi, medeni 

insanlar kucaklaşırlar, bunlarsa iti. 
şip döğüşi.ıyorlar. 

Boldini şiddetle alakadar göründil. 
Sesinde bir hayret ve alaka halita

siyle: 

- Üçüncü hırsız mı? Diye mırıl
dandı. 

- Gıizel ve Digbi, size Allahın 
takdis ettiği bir ülkede doğmuş iki 
mükemmel, eşsiz arkadaşı takdim e
derim: Hank ve Buddi.. Kardaıl•· 

lerini göreceğini tahmin ederdi. Fa- - Evet, cevabını verdi. kırk günlük ücret demektir, iyi dü- de küçük bir zabiti takip ediyordum yorsun uz. 
kat kap· sadece ufak mavimsi bir el- _ Vereceğim malumatı bir şişe şa- _ Evet, İtalyancayı Hintçeyi, şiinün ! ki, koğuşun kapısında pek iyi tarııdı- Gülerek ellerim uzattılar: 
bise taşıyan bir bekçinin muhafaza- rapla mübadele eder misiniz? Fransızcayı, yani lejiyon fransızca- Düşündüm. ğım bir ses haykırdı: - Her halde Amerikalı olacaklar. 

rım Maykıl ve Digbi. 

sındaydı. - Pek aHi ! sını daha iyi konuşurum. Muhakkak ki, evlenmeyi ve rahat - Üçüncü hırsız geliyor' Takdimlere devam ettim: g. Fran-
Çavuş beni polis kısmına kumanda Ve bizi kantine götürdü. Orada iki Bucldi sordu: yaşamayı düşünmeden evel, ciddi bir Bu Digli'nin sesiydi. çesko Boldini; fakat ne Maykıl ne 

eden küçük zabite teslim ederek : amerikalı ve kendisi ısmarladığım şa - Bunları nasıl öğrendin? terfie ihtiyacım vardı. Biribirinin yanında sıra üzerinde Digbi İtalyanın elini sıkmadılar. O 
''Lejiyona kaydolan biri, dedi. Za- rabı neşeyle içtiler. Yabancı izah etti: V oturan Maykıl'la Digli elleri ceple - ha aretle onların koluna girdi. 
\•allı adam!,, Sonra gitti. Yabancı adam eğilerek: - Babam Bombay'da oturan bir i- rinde, pipoları atızlarında hayretle Boldini bize kantinin yolunu 

O zaman bir nefer rehberlik ederek - Bana iıtedi&inizi aorabiliraini,. talyan pastacısıydı. Ben bir ingiliz '-~kttıvorlardı. t ı;~.k · ~-..... -.-

l:ıtlada iteaJ ede =~es.~· :t:cr~-~dedi.;g!!!!!!!~~~~~~~~==d~~~~~~~~~~~~~~~H~~~~J:~~~~~~·~~~'!~~~..::'::-:::1-r:~':~~~~P'~l~~nis~e~=]b~u~h~u~s~u~ıt:!a~b~ir~te!!!:Y _ _jl 
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Hekimlikte edebiyat 
Hekim olmıyanlardıın birçoğu i

le birlikte hekimlerden bazıları da 
edebiyatı hekimliğe büsbüsün ya
bancı bir §CY ıanırlar ve bir hekim 
edebiyatla meıgul olunca, asıl işini 
bırakmıı da üzerine düımiyen itler
le uğraııyormuı gibi sayarlar. 

Halbuki hekimlik bir ilim oldu -
ğundanberi hiç bir vakit edebiyata 
yabancı kalmamııtır. Hatta hekim • 
lik mesleğinin bir sanat olduğu za
mandaki haliyle ilmi olduktan son• 
raki halini ayırt etmek için edebi
yat iyi bir miyar olur. Mesela, eski 
mısırhlaı·dan kalmış papirüsler Üze
rinde bulunan ve hekimliğe ait ya• 
zılar insicamsız, gayet soğuk, oku -
yanı sıkan, nefret ettiren sözler ol
duiu halde hekimliği ilim olarak 
tesiı eden lpokrat'ın kitaplarından 
her biri tercümelerinde bile adeta 
birer edebiyat kitabıdır. Büyük he -
kimin ortaya koyduğu fikirlerden 
pek çoğu bugün pek çok deği?mİ§, 
pek çoğu da rayicini kaybetmıt ol
makla beraber, insan onları oku
dukça bir güzellik heyecanı duy~r. 

Ondan sonra gelen büyük hekım
lerin eserleri de, örnek olarak te~
cüme edilmit olan parçalarınd~ go
rüyoruz, hep güzel yazılmıt kıtap • 
lardır. Vezinli sözler olmasalar d~, 
çok defa güzel hayallerle süslenmıJ 
yazılardır. 

Bizim eski ıarkın buyük hekim-
leri hekimliği edebiyatla birleıtir -
mekte d1tlıa ileri gitmiıler ve ıiir de 
ya7nııılardır. Onlann hayatlarını 
toplamı§ olan lbni Ehi Usaybia'nm 
kitabmda, en büyük şark hekimle· 
rinin ıiirleriyle sayfalar dolmuıtur. 

Onların tesiriyle olacak ki, §ark
taki hekimlik ilmi Avrupa'ya geç· 
tikten sonra Salemo'da kurulan he
kim mektebinin hocaları okuttukla
rı ilim kitaplarını vezinli sözlerle ve 
birçok yerlerinde §aİrce hayallerle 
süsliyerek yazmayı adet edinmişler· 
di. 

Daha ıonra Avrupa'da hekimlik 
ilminin karanlıklara girmesi - bu
na tesadüf denilemez - hekimlerin 
edebiyattan uzaklaıtıklan asırlarda 
olnıuıtur. O karanlık asırlardaki he
kimler edebiyatla meıgul olmayı 
kendllıı::clnc bir ayıp şa.ydıkça. onla· 
rm ilimleri de pek geri kalmııtı. 

On dokuzuncu aaırda hekimlik 
umini birdenbire diriltmiı olan Bi
• ' ın_ .da edebiyatla me~gul olduiu 
yazmıı olauru '"'kttapı raan beuı o-
lur... Onun arkasından hekimlikte 
tecrübe usulünü kurmu§ olan ve bu· 
günkü hekimlik ilminjn temeli sayı· 
lan Klot Bemar, zaten edebiyat 
mesleğinden hekimliğe geçmiı ol
duiu gibi, onun en me§hur kitabı 
hala bir edebiyat örneği sayılır. 

Edebi~atla me§gul olmanın he
kimliie mani olamıyacağına bu iki 
misal yetiımezse, daha kuvetli bir 
misal olarak, Litre gösterilebilir. O 
büyük adam bir taraftan franaız di· 
linin en muteber olan kamusunu ya· 
:ı:acak ve her kelimeyi vezinli keli • 
ınelerle aüsliyecek kadar edip, bir 
taraftan da hekimlik ilminin kamu
aunu Y&ıtacak kadar alim olduğu 
gibi,, dil k~ınusunu yazdığı yıllarda 
pratık hekınılik nıeslcğini de bırak
mamııtı. 

Bir meıhur nıisal daha: klinik 

profesörlerinin en büyüklerind·e-~ 
Trusso hastanede muayene ettıgı 
h staların halini hekimce tasvir e -

d arken sık sık ıiirler tekrar ederdi. 
e · · ld z manının en meşhur hekımı o U· 

ğ: gibi bıraktığı kitaplar da hala 
zevkle okunur. 

Paris tıb fakültesinde dekan o
lan Roge, hastane hekimi, büyük 
tecriibcci laboratuvar profesörü ol
duğu halde yazdığı bir tiyatro piye
sini oynatarak - hekimliğine rek
lam yapmamak üzere kullandığı -
müstear namile de ayrıca bir ıöhret 
kazanmııtı. Tekaüt olduktan sonra, 
arada sırada yazdığı ve hepsi labo
ratuvar tecrübelerinden bahseden 
makaleleri birer edebiyat parçası 
gibi okunur. 

Daha yenilerden: Dr. Jorj Dü· 
hamel fransız akademisine edebi· 
yat kapısından girmiı olmakla bera
ber hekimlik akademisindeı de aza, 
bir taraftan da ameliyat yapan bir 
operatördür. Mcıhur edebiyat mec· 
muası Mercure de France'in müdü
rü olması hekimliğine devam etme
sine mani olmaz. 

Gene pek İnce bir operatör, hem 
de üniversitede profesör Leri,'in 
yeni fran:slz ansiklopedisinde yaz
dığı ilmi makaleleri cayet güzel 
hayallerle süsJenmi§ birer edebiyat 
parçası gibidir. Ameliyat masası Ü· 

zerinde uyutulmu§ bir hastanın cildi 
keaildiği vakit hormonlarının geçir· 
diği hallerini tRSvir etmesini okusa
nız bir ıiir sanırsınız. 

Edebiyat hekimliğe, ilme mani 
olmaz. Aksine, onları kuvetlendi
rir Cünkü fikri genişletir. 

G.A. 

Breslav radyosu 
leh lisanı ile 

propaganda yapıyor 
Varşova, 9 a.a. - Breslau'daki al· 

man radyo istasyonu muntazaman sa
at 10.15 ve 20.15 te Leh lisanı ile pro
paganda neşriyatı yapmaktadır. Bir 
Leh halk şarkısını müteakip başlıyan 
• 11 1 ·------- :Ji , ............ ur 
!emiştir: 

"Komşular arasında sık sık anlaş· 
mazlıklar olur. Fakat bunların halli 
her zaman mümkündür. Alman • leh 
işbirliği mazide Polonyaya büyük 
menfaatler temin etmiştir. Üçüncü 
bir şahıs işe karışmayıp da çarpışma
yı tavsiye etmediği takdirde anlaşma 
imkanı daima mevcuttur.,, 

Radyo Danzig'in Almanyaya dön
mesi lüzumuna telmih ettikten sonra 
Polonyaya da yahudi düşmanlığı ha
reketine başlamasını tavsiye etmek· 
tedir. 

Bu neşriyat Polonyanın Katoviç 
radyo istasyonunda yapılan almanca 
neşriyata bir cevap addedilmektedir. 
Diğer cihetten Viyana ve Bertin 

radyolarının Ukranya lisanında tek -
rar neşriyat yapmağa başladıkları bil
dirilmektedir· 

HULASA 

B o 

Ekonomik meseleler: 

Milli ekonomide rekabet 
• • 

prensıpı 

C. H . P . Meclis grupunun 6.VI.1939 
tarihli toplantısında alınan kararla 
teşkil olunan komisyon tarafından 
memleketin endüstri işleri hakkında 
hazırlanıp gene parti grupunun 27 ha
ziran içtimaına arzedilen raporda dev· 
let ekonomisine yeni bir veçhe ve isti
kamet vermeği istihdaf eden dikkate 
şayan kıymetli noktai nazarlar ve tek
lifler vardı. Hülasaları gazetelerde 
çıkmış ve her biri ayrı bir alaka mev
zuu olan bu teklifler arasında ehemi
yetli bulduklarımızdan bir tanesi de 
partimizin rekabet prensipi hakkın -
daki düşüncesidir. 

Raporda rekabetin lüzum ve zarure
ti üzerinde durulmakta ve teşebbüsle -
rin hayatiyeti bakımından "iç piyasa
da rekabetlere imkan bırakılması" tek
lif olunmaktadır. Bu görüşün manası
nı şu şekilde anlamak icap eder: esa
sen iç piyasada çalışan muhtelif te
şebbüslerin kendi aralarında rekabet 
mevcuttur. Devletin inhisar maddele
ri hariç olmak üzere dahili mamulatın 
fiyatları bir rekabet havası içinde te
şekkül etmektedir. Komisyonun mev
zubahis ettiği rekabet, dış piyasa mad
delerinin iç piyasadaki rekabetidir. 

lsmail Husrev TOKIN 
teknik 'terakkiye sevkeden muharrik 
kuvet, rekabettir. • 

Piyasaya ucuz ve iyi mal arzeden 
rekabette kazanır. Teknik terakki ve 
rasyonel işletme, maliyeti ve binaena -
leyh fiyatları düşürdüğü gibi, malın 
kalitesinin de düzelmesine ve yüksel
mesine amil olur. Rekabette hayatı u
cuzlatmak sırrı da gizlidir. 

Bugün milli endüstri, müşteriye 

karşı istiğna göıtermektedir. Satış fi
yatını, himayelerin temin ettiği yük
sek fiyat üzerinden biçmektedir. Pi -
yasada daha iyi kalitelisi bulunmadı -
ğından müşteri mevcudu ve kalitesi 
düşük malı almak mecburiyetindedir. 
Bir taraftan fiyat yüksekliği, ticari 
muamelelerin hacmini, halkın yaşama 
seviyesini düşürmekte diğer taraftan 
kalite düşüklüğü memlekette sanat 
kültürünün· yükselmesine mani ol
maktadır. İyi mal, kaliteli mal, bir sa
nat eseridir. Müşteriye sanat terbiye
si de verir. Kaba mal, kötü mal sanat 
kültürünü körletir. 

Zannediyoruz ki, dış piyasaya karşı 
rekabet prensipinin tatbiki, bir taraf
tan endüstrimizin hayatiyet ve cevva
liyctini arttıracak, diğer taraftan da 
pahalılığı tevlit eden gayri tabii fiyat 
tereffülerine mani olacaktır. 

Sanayi üzerine mevzu ve muhtelif 
kanunlara müstenit büyük himaye -
ler, milli teşebbüsleri terakki ve inki • 
şaftan alıkoyacak ve hayat pahalılığı
nı arttıracak mahiyette telakki olun
maktadır. Bu görüşte hakikaten rea
list bir mana vardır. Bir çok madde -
!erde lüzumundan fazla himayelere 
mazhar olmuş bulunan milli endüstri
nin, dış rekabetin soğuk rüzgarını sır
tında hissetmedikçe, bünyesinde te -
rakki ve inkişaf imkinları hazırlama
ğa ihtiyaç görmiyeceği aşikardır. 

1
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Halbuki terakki ve inkişaf imkanları
nın şartları ancak "hayat sahasının" 
tehlikeye girmesiyle tahassül eder. 
Milli endüstri, dış rekabetle karşılaş -
tığı zamandır ki, hayatiyetini takviye 
etmek zaruretini duyacaktır. Buna ta
rihi misaller vermek kabildir. İngilte
re, endüstrileşmeğe başladığı zaman
lar (18 inci asırda) karşısında kendi
siyle rekabet edecek başka bir endüst
rici memleket yoktu. 19 uncu asrın ü
çüncü rub'una kadar dünyanın yeglne 
fabrikası olarak kalmıştı. Bu imtiyaz· 
lı, vaziyet yüzünden İngiltere'de en • 
düstriyel teknik yavaş inkişaf etmiı
ti. Fakat bu tarihten sonra A..-r ... pa•n.•n 

-· ... -.. ıretıcrt ou meyanda bıl-

Almanya' da 

Sivil sel erberlik 
devam ediyor 

Berlin, 9 a.a. - Milli menfaat işleri 
büyük programının tatbik edilmesi i

çin yapılmakta olan sivil ı;eferberliğe, 
faaliyetle devam olunmaktadır. Bütün 
sanat müesseselerinde, resmi daireler-
de ve biırolarda çalışan erkekler, sıhi 

bir muayene tabi tutulduktan sonra, 

umumi inşaat mahallerine gönderil -
mektedir. Mecburi hizemete alınanlar, 
bilhassa usta başılar ve küçük sanat 

erbabıdır. 

Diğer taraftan 1939 rekoltesinin ça-
bıık surette kaldınlmaııı Jçin de alman 
makam'!tı büyük gayretler sarfetmek· 
tedir. 

hassa Almanya süratle endüstrileşme
ğe başladı. İngiltere'nin endüstrideki 
inhisarcı mevkii tehlikeye girdi. Al
manya bu rekabette endüstrisini en 
rasyonel (*) şekilde kurmak, en yeni 

teknik terakkileri derhal tatbik etmek 
suretiyle kazanmağa başladı. İleri tek
nik teçhizata ve rasyonel usullere ma-

lik olan alman endüstrisi bu suretle 
doğdu. Halbuki ingiliz endüstrisi, ra
kipsiz geçen bir asırlık dünya hakimi
yetinde cevalliyetini ve hayatiyetini 
kaybetmişti. İngiliz endüstrisi tehlike 
karşısında ananeci usulleri terkederek 
günün rasyonel usullerini tatbike an
cak Umumi harpten sonra başladı. Bi
naenaleyh görülüyor ki, endüstriyi 

(•) R.aa>:on~l ~alışma, iktısat preniipi
n!n ılmı bır. &ekilde hayata tatbiki
dır. Ekonomı prensipi ise, asgari 
..:ahmet v~ masrafla azami fayda ve 
muvaffakıyet teminidir. 

BUGÜN 

Yenişehir U l US sinemasında 
1 - Asri iş Adamı 

Raimu ve Lucien Baroux 
Fransızca sözlü kahkahalı film 

2 - Yeni Jurnal 

Seans saatleri: 2.30 - 4.30 - 6.30- 9 

SAAT 1 de 

1 - Çöl intikamı (Kauboy filmi) 

2 - Miki Değirmende 

3 - Jurnal. 
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Komik hikôye 
Nahit Sırrı tarafından dilimize çev

rilen "Sylvestre Bonnard'ın cürmü,, 
nden sonra, arkadaşımız Nasuhi Bay
dar'ın kalemiyle türkçeye tercüme e
dilen "Komik Hikaye., bu sene zar
fında "Anatole France,. in türk di
liyle intişar eden ikinci eserini teşkil 
etmektedir. 

Guy de Maupassant'la birlikte mem 
leketimizde en ziyade rağbet görmüş 
ve eserlerinden bir çoğu tercüme e
dilmiş olan bu kıymetli fransız mu
harriri hakkında burada uzun söze 
hacet yoktur. 

France, lehinde ve aleyhinde pek 
çok münakaşa ve gürültülere meydan 
vermiş olmasına rağmen son devrin 
klasikliğe en ziyade namzet muhar
rirlerinden biri olduğu muhakkaktır. 

Komik hikaye, gerçi müellifin en 

-S-

Dilencileri memnun 

etmek için yeni bir ust::.l 
Yeni usul cenubi Afrika'da Joha -

nensburg şehrinde bulunmuştur. 
Cenubi Afrika şehirlerinde dünya·

nın her yerinden çok dilenci bulunur. 
Bu şehir halkı ne zamandanberi bu 
dilenci kalabalığından bizar bir halde
dir. Buna bir çare bulmak için düşü • 
nüp taşınmışlar, nihayet "dilenci a -
leyhdarları" diye bir kulüp açmağa 
karar vermişler. 

Bu kulübe giren herkes senede 10 
şilin verecek. Kulüpten numaralı el
li biletlik bir karne alacak. Bir dilenci 
musallat oldu mu, karnelerden bir bi· 
let koparıp dilenciye verecek. Dilen· 
ci bu karneyi kulübe götürdü mü, 
mutlaka cemiyetin bir yardımına maz
har olacaktır. 

Neden yedi sene 

için seçilirler ? 
ziyade isim yapmış eserlerinden biri Fransa'da cümhurreisleri yedi aene 
değildir. Bununla beraber bu cins ka· için seçilir. Bunun sebebini ecnebiler 
len_ı adamının zeka ve muhayyelesi-1 bilmediği gibi bir çok fransızlar da 
nin mahsulü eserler arasında mevzu· bilmez. Hakikaten de merak edilecek 
unun cazipliği kadar tahkiyedeki şey. Niçin beş veya on sene olmuyor 
kuvetiyle de temayüz edenler arasın- da fransız cümhurreisi, cümhurreisi 
da kayd~lunabili:. . ol;rak yedi sene kalıyor? . 
Nasuhı Baydar ın çok temız ve asla Bunun garip ve şaşılacak bır sebe· 

imkan nisbetinde sadık tercümesi sa- bi vardır. 
yesinde France'in bu güzel eseri di- 1873 de, üçüncü cümhuriyet zama
limize aslındaki kıymetinden hiç bir nında cümhurreisi seçilen mareşal 
şey kaybetmemiş olarak geçmiş bu- Mak Mahon, kendisinin yedi sene için 
lunuyor. cümhurreisi seçilmesini istedi. "Çün· 

Remzi Kitapevinin "Dünya muhar- kü, dedi, bu yedi sene benim için aza
rirl~rinden tercümeler serisi .. arasın- midir ... Yedi sene sonra artık çok ib
da inti§ar eden bu kitabı okuyucula- tiyarlıyacağım.'' 
rımıza hararetle tavsiye ederiz. İşte yedi sene ananesi böyle doğdu. 

Sevdiğim Adam 
İzmir'in kıymetli ve mütefekkir e

dibi Orhan Rahmi'nin bir kabahati 
vardır: Eserlerini İstanbul gazetele
rinde neşir ve İstanbul kitapevlerine 
tab ettirmemek. Bu yüzdendir ki, İs
tanbul'un, ona nisbetle çok daha de
ğersiz muharrirlerine avuçla dağıttı
ğı şöhret ve tanıtmaktan o mahrum 
kalmaktadır. Gerçi bir gazetenin 
tahrir müdürü ve daimi muharriri o
larak İzmir onu çok yakından takdir 
eder. ve sever. Fakat İzmir matbuatı
nın intişar sahası nihayet vilayet ve
ya Ege hududlarına münhasırdır. 

Halbuki Orhan Rahmi ayarında bir 
kıymet, bir vilayet hududları içinde 
hapsolmaya layık değildir. 

Bu değerli muharririn romanların
dan ikincisini - yeni de olsa - bir 
İstanbul kitapevi tarafından tab edil
miş göörmek bizi memnun etti. Bu 
romanın ismi "Sevdiğim adam,, dır. 

Daha önce Anadolu gazetesinde tef
rika edilmİ§ olan bu roman i~timai 
ve hareketli bir mevzua maliktir. 
Aşk, his, macera ve fikrin ahenkli 
bir imtizacından vücuda gelmiş olan 
bu mevzu, temiz bir ifade sayesinde 
kitabın sonuna kadar karii sürükli
yecek bir alaka taşıyor. 

Her halde Orhan Rahmi bugün için 
bir kıymet olduğu kadar yarın için de 
vaidlerle dolu bir imzadır. 

300 sayfalık bir cild teşkil eden bu 
romanı Etiman kitapevi tarafından 

50 kuruş fiyatla satışa çıkarılmiştir. 
Nur Baba 

Roman üstadı Y3;kup Kadri Kara
osmanoğlu'nun eserleri içinde - hak
lı veya haksız - en geniş alakayı u
yandıran en çok okunmuş olan Nur 
Baba'yı karilere tanıtmaya kalkış
mak lüzumsuzdur. Eski harflerle bir
kaç tabı tükenmiş olan bu roman şim
di Remzi kitapevi tarafıooan temiz 
bir şekilde yeniden bastırılarak neş
redilmiştir. 

"Nur Baba., belki üstadın en ehe
miyetli eseri değildir. Bununla bera-

her cümhuriyetle beraber tarihe ka
rışan tekye alemi ve hususiyle bek· 
taşiliğe ait bir!iok sırlar içinde çö
züldüğü için bu romanın diğerlerin· 
den ziyade alaka toplamı§ olmasını 
tabii görmek lazımdır. Bununla be· 
raber bu roman da, müellifinin kale• 
minden çıkanların hepsi gibi, müstes· 
na bir edebi kıymet taşır. Çünkü Ya· 
kup Kadri o muharirlerdendir ki, ti
tiz itina ve zevkinin süzgecinden ge· 
çirmeden hiç bir eserin üzerine imza· 
sını atmaz. Her romaniyle bir zümre
yi, bir davayı, memleket ait bir husu· 
siyet veya derdi teşrih etmiş olan 
kıymetli romancımızın bu ölmez ese· 
rini yeni nesiller de hiç şüphesiz es
kiler gibi ve ayni rağbetle okumakta 
devam edeceklerdir. Bu itibarladır ki 
bu değer ve şöhrette bir eseri tavsi
yeyi bile lüzumsuz addediyoruz. 

Türk mektuplan 
On altıncı asır ortasında. henüz 

Osmanlı ülkesinin büyük bir mahre
miyetle Avrupalılara kapalı bulundu· 
ğu bir devirde, Anadolunun muhtelif 
yerlerini dolaşarak Türkiye hakkın· 
da mallımat ve yazılı eıerleri topla
mış olan Busbecge, tarihçiler için de· 
ğeri ölçülmez malzeme hazırlamıştır. 
"Türk Mektupları,, bu muharririn o 
zamanki seyahat intibalarını tespit e· 
den ve baştan başa alaka değer mü~a
hedeler ve vesikalarla dolu olan bir 
eserdir ki garpte birçok defalar ve 
birçok dillere tercüme edilerek basıl· 
mıştır. Osmanlı imparatorluğunun en 
parlak bir devrine ait çok kıymetli 
mallımatı ihtiva eden bu eseri tanı
mamak bizim için hakiki bir mahru
miyet teşkil ederdi. Bu itibarladır ki 
Hüseyin Cahid'in bu ayarda bir eseri 
dilimize çevirmiş olmasını tarih kül
türümüz bakımından büyük bir hiz
met olarak anmak ve takdir etmek 
bir vazifedir. 

Remzi kitapevi tarafından basılmış 
olan bu 316 sayfalık eserin fiyatı 75 
kuruştur. Tavsiye ederiz. 

y o K A ş K R o M A N 1 

('Büyük harpt~n sonra ilk paskalye gecesi, beş genç: Antu· 
van, kardeşı Jılbcr, arkada~ı Dominik Heriyo, Marıyan ve 
Solanj Scnkler isminde iki gene; kızla beraber 6ıkıntılı b!r 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bır 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So · 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber yıılnızdır. Nihayet sa · 
bah oluyor ve hepsi Parise dönmek mecburiyetinde olduk
larını hiHediyorlar. Antuv an kardeşleriyle beraber ba· 
baları Karmontel'in ziyaret ine gelmiş sonra ayrılmışlar 
babalariylc annelerini yalnız bırakmışlardır. Antuvan met• 
resi Nikol Dolanez'in oturduğu apartmana gelmi& ve sonra 
kendi evine dônmüştür. 

Nikol Dölaney, sarı§ın, hali. güzel, saçları keh· 
riba · renkli teninden daha açık, kadife gözlü bir 
kadındı. Oç senedenberi metresiydi. Antuvan onu 
bu tatlı bakı§larından, bu bir parça sivrice çenesin· 
den, ve hisli bir ifadesi olan ağzından dolayı sev
meğe bıı§lamııtı. Tıpkı on beı yatında iken kendi
aine verilen ve ölümünden dolayı fevkalade acı 
duyduğu köpeğinden bahseder gibi ondan bahse • 
dildiği zaman da "yaman §eyl" diyordu. Onun bu 
iyilikleriyle, kendisine olan mÜ§fik bağlılığı ile, a• 
çık saçık halleri arasındaki tezat mukavemet edil· 
mez bir ıeydi! 

Yazan: /rene Nemirovıki -6- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

gün evelki o alev rengindeki kırmızı elbise boynun· 
da da o kehriba · kolye vardı. Bu kız göze çarpan 
renkleri ve bohem mücevherlerini ne kadar da çok 
seviyordu! Yüzündeki boya, pudra çoktanberi si· 
linmiıti. Fakat ne ıarap, ne uykusuzluk ne yorgun• 
luk gençliğinin sıcak taru etini bozmamıştı. Danı 

ediyordu. Ve dans ederken vücudunun içinde gö
ze görünmiyen bir ikinci ruh kendi çehresini, ken• 
di kırmızı elbisesini, ıiyah saçlarını, çıplak kol• 
lannı, Antuvan'ın kolları arasında sessiz, çalak 
ve sanki hava gibi kayı§larını seyrediyordu. Bazı 
zamanlar gençlikte, saadet son haddini bulup da 
aşağı yukarı teessür baıladığı zaman insan hem 
aktör, hem de kendi kendisinin temtışageri olur. 
Öyle bir temaıager ki, kendi kendisi:ıin hayranı, a• 

fığıdır. 

Antuvan: 

- lıte ~enim ho§uma giden de bu ya ..• O 
nun maskesi altında bazı bazı görülen kibar hali! 
diye düıünür, sonra aklından tunlar ceçerdi: "Bu 
her halde iyi bir aile kadını olabilir ama zavallı ne 
yapsın ki hep ahlaksız ihtiyarlara yahut genç bu· 

dalalara rastlıyor!" 
Bundan bir kaç gece evel, münasebetsiz bir yer· 

den çıkarken, boynuna e§arpı onun nasıl bir anne 
ıefkatiyle bağladığını hatırladı ve gülümsiyerck 
baıını ıalladı. Hala onu seviyordu. Fakat o ekseri • 

ya canını sıkıyordu. Yatak odasına girerken onun 
bir gün evel kendisine gönderdiği gül demetini 
gördü. Erkekle oynamaktan çok hazzediyordu. 
Antuvan onun getirdiği çiçekleri memnunlukla alı· 
yordu. Çiçekleri seviyordu. Bahusus bunlar, aşağı 
yukarı vahıi, Üzerinde karanlık küçük göller taıı· 
yan, aert mercan dikenli, kokulu çalılar olursa ••. 

Dallardan birisinin Üzerinde Dominik'in bir 
kartını ilişmiş buldu: 

"Solonj Senkler, ikimizi de Segre'lere davet için 
telefon etti. Segre'nin annesi babası evde yokmuş 
galiba; ve galiba da fareler dansediyorlarmıf. Se • 
ni orada beklerim. istediğin saatte gell" 

Antuvan: 

"Gidemem, diye düşündü. Çok g:ç oldu. Şimdi 
arabayı dııan çıkarmak bir bela! Sonra bu saatten 
sonra bu mahallede nasıl taksi bulmalı?" Bununla 
beraber alakadar olmuı, eğlenmişti. Şimdiye kadar 
Mariyan'ı ancak Senkler'lerin ve baıka müıterek 

dostlarm evinde gönnüı fakat onun evine hiç davet 
edilmemiıti. Nerede oturduğunu görmek her halde 
merakını tatmin edecekti. Biliyordu ki Mariyan, 

Didiye Segre isminde bir ressamın kızı idi, ve anne
si de Vally ailesine, ıu Loren demirhaneleri sahip
lerinden Vally'lere mensuptu. O kadınla o ressamın 
nasıl evlendiklerini ve buna tekaddüm eden skan· 
daldan bahsedildiğini duymuıtu. Bu meteliksiz res· 
sam, ve zengin varis kadın beraberce kaçmışlar ve 
izdivaçtan evel de bir çocukları olmuıtu. Bu ·çocuk 
Mariyan mı yoksa onun kız kardeşlerinden bir baı
kaaı mı idi, iyi bilmiyordu. 

"-Her ne ise! diye düşündü, gider, bir aaat ka· 
dar kalırım! 

Segre'lerin evine iki saat kadar geç gitti. Bun
lar Buva civarında önü bahçeli bir köıkte oturuyor
lardı. Mariyan'ın annesiyle babası evde yoktular; 
onun için genç kızlar da arkadaılarını davet etmiş· 
lerdi. Reasamın gayet az aydınlatılmıt atelyesinde 
bir kaç çift dansediyordu. Diğerleri yerdeki min
derler ve yaı;tıklar üzerine uzanmıtlardı. Gramo • 
fonda tatlı, cazip, baygın ve kristal sesli bir hava 
çalıyor, ve bu havanın sanki kalın bir su içinde bo
ğulduğu zannolunuyordu. (O zaman Havaiyen ha· 
vaları çok moda idi) Mariyan'ın Üzerinde gene, bir 

Eğlenceyi ne kadar çok seviyordu. Annesi, ba
bası evde olmadığı zaman uslu uslu yatmasına im
kan yoktu. Böyle bir geceyi zevksiz, eğlencesiz ge. 
çirmek nasıl kabil olurdu? Bütün bu gençler ken
di aralarında bir toplanmıya görsünler, nazarla· 
rında en parlak baloların bile hiç bir ehemiyeti 
kalmazdı. Her dakika kıymetli idi. Ve her daki
kanm yerine bir baıkasını ikame etmenin imkanı 
yoktu. Zamanm ne kadar seri olduğunu ancak 
gençlik bilir; hastalığa, fena §ansa alışıldığı ıibi 
sonraları hayatın da kısalığına alışılır. Fakat yir· 
mi yaşında insan her geçen aaniyeyi yerinde tut• 
mak, onu tıpkı sonradan büyüyecek çocuk gibi 
kucaklayıp kendisine doğru sıkmak ister. işte bu
nun için onu bu gece ne Antuvan, ne de aşk alaka· 
dar ediyordu. Onun istediği fey sadece zevkti. 

(Sonu var) 
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Halkevi Ba§kanı Ferit Celal birinciliği kazanan Gençlerbirliği 
takımı kaptanına kupa veriyor 
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\ffayat 
pahalılığına 

dair Halkevinin tertip ettiği yüzme 

teşvik müsabakaları dün bitti --
Halkevi kupasını 
Gençlerbirliğİ aldı 

Sutopunu 4 • 3 Ankaragücü kazandı 
Su sporlan federasyonunun tertip ettiği programa göre dün 

Karadeniz havuzunda Halkevi yüzme teşvik müsabakaları yapıl
mııtır. Her sene Halkevi namına yapılan bu müsabakalar çok 

alaka toplamaktadır. 
Dün bu münasebetle ilk defa yapı- dakikada birinci, Turhan Ogan ikin

lan su topu oyunu da bu müsabakala- ci, Güneşten Necdet Atakan üçüncü 
rın heyecan ve zevkini arttırmıştır. olmuşlardır. 

Ankara Halkevi başkanı ve İçel 400 metre serbest: Ankara Gücün-
mebusu Ferit Celal Güven de bu mü- den Hasan Ceylan 7.20.41 10 dakikada 
sabakaları takip ederek sonunda ka- birinci, Gazi lisesinden Keşfi Tarlan 
zananlara mükafatlarını dağıtmak su- ikinci, Ankara Gücünden Hasan Cey
retiylc sporcularımızı sevindirmiştir. lan üçüncü olmuşlardır. 

Halkevimizin diğer spor şubeleri - Atlamalar: Gençler Birliğinden 
ne olduğu gibi su sporlarına da ciddi Bülent Hasar birinci, Sami ikinci ol
bir surette ve yakından alaka göster- muşlardır. 

diğini memnuniyetlekglörüyoruz. 50 metre serbest küçükler: 32. 7 / 10 
Halkevi müsaba a arının teknik . d b" . . B"l Ek 'k' · sanıye e ırıncı u ent en, ı ıncı 

neticelerini aşağıya yazıyoruz: Kazım Kliran, üçüncü Faruk Ödev 
100 metre serbest: Devlet konserv~- gelmişlerdir. 

tuvarından Ali Köpük 1. 14 8/ 10 dakı~ Türk bayrak yarışı : Nazım Yalçın-
kada birinci, Gazi lisesinden Keşfı k S 'h Ul t''rk ve Cihat ve Ner-. . . G . . .. .. d aya, emı u u 
Tarhan ıkıncı, azı enstıtusun en 'd .. kkep Gençler Birlig·i ta. • 1 T .. .. .. 1 1 d mı en mure Ertugru aner uçuncu o muş ar ır. k b. . . 1 1 d 

100 metre sırt üstü: Ankara Gü- ımı ırıncı 0 muş ar .1r · . 
· d K~ ·ı 1 r 1 33 5/10 dakikada Yapılan puvan net\cesınde 57 pu-

cun en amı Ç 1 
• • · ••• b. · · 43 

birinci, Gençler Birliğinden Nazım vanla AGenkçler BGı~lıli~ı 'k' ırı~cıl, ru-

ka 
·k· · A k ra Gücünden vanla n ara uc ı mcı o muş ar-

Altın ya ı ıncı, n a 
Halil İşlek üçüncü olmuşlardır. dır. 

200 metre kurbağalama: Gençler Birinciliği alan Gençler Birliği 
Birliğinden Semih Ulutürk 3.18.9/10 kulübüne Halkevi kupası verilmiştir. 

Milli kümenin sonuncu maç! 

Demirspor - Beşiktaş 
1-1 berabere kaldılar 

" 

Gol averajına göre şampiyonluğu 

Demirsporlular kazanmış oluyor 
İstanbul, 9 (Hususi surette giden\ lar yapmak imkanını vermedi:er. _Bu 

arkadaşımızdan Telefonla) - Bugün arada forvet. hatlar~. çok tehlıkelı a
Ankara şampiyonu Demirspor kendi - kınlarla Beşıktaş muda±aasını ara sı-
sini milli küme şampiyonluğuna ka - ra zorluyorlardı: . . . 
vuşturacak neticeyi elde etmek için Şe Bu suret!~ 21 ıncı dakıkaya geld~k. 
ref stadında Beşiktaşla karşılaştı. Bin Sağdan sagıçe gelen ve .ondan Ar:fe. 
lerc.e meraklının çerçevelediği sahada kadar uzana~ ye~.den bır. pas, yer:nı 
hakem Feridun Kılıç'ın idaresinde ya bulan plase bır şutle Demırspora ılk 
pılan bu maçı demirsporlular büyük golünü kazandırdı. . . . 
bir gayretle 1 • 1 berabere bitirdiler. Golden sonra dev.:enın ~ıhayetıne 

kadar Demirspor mutemadı akınlarla 
Hakları galibiyet olan ve hakemin 

ikinci devrenin ilk dakikalarında ver
diği şüpheli bir penaltı ile berabere 
kalan demirsporlular, bu maç sonun· 
da gerçi Galatasarayla 35 puvanla 
şampiyonlukta birleşmiş gibi görünü
yorsa da, futbol federnsyonunun daha 
eve] kabul ettiği beynelmilel average 
kaidesine göre milli küme şampiyon· 
tuğunu kazanmışlardır. Bu mühim 
müsabakaya Demirspor birinci devre
de oldukça hırpalanan oyuncularını 
değiştirmeğe imkan bulamıyarak: 

Necdet - Gazi, Şevket - Şemsi, 
İbrahim, Kamil - Salih, Arif, Orhan, 
Orhan, Zeki 
takımiyle çıktı. 

sayıyı ikileştirmeğe uğraştı fakat 
kaçan fırsatlar yüzünden devre 1-0 

bitti. 
ikinci devre 

Tenis bölge 

birincilikleri 
dün yapıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 

yüz lirayı bir hayli aşmıyan ma
aş, pek sıkıntılı bir geçimle bile 
kifayet etmiyor. Çünkü burada 
en başta mesken, daha sonra ışık 
ve teshin pek pahalıdır. En fazla 

Tenis bölge birincilikleri dün ya- hayat pahalılığı şikayeti, bir de
pı1m1ştır. Neticeleri aşağıya yazıyo- fa Ankara gibi, mesken kıtlığı O-

ruz: lan yerlerden geliyor. Mesken· 
Orhan - Semih'e 6-2, 6-1 galip sizlik Ankara' da evlenmiye, ser-
Orhan - Oerviş'e 6-1. 6-1 galip best alış verişe, şehrin büyümesi-
Kerim - 1. H. Tekçe'ye (hükmen) . 

ne ve nüfusun artmasına tesır 
galip ediyor. Elaziğ gibi yeni mer-
Derviş - Kerim'e 6-4, 8-6 galip 
Alaaddin _ M. Özdeş'e 6-2, 6-2 galip kezlerde de, tabii daha kü-
Alaeddin - Stritzel'e 6-3, 6-1 galip çük nispette, vaziyet böyledir. 
Stritzel - 1. Turemen'e 3-6, 6-1, 6-3 Birkaç gündür gazetelerde Kara
galip bük memur ve amele evlerine ait 
Semih ve Mitat - A. Tandoğan ve ihale ilanları görüyoruz. Bir şe -
Orhan'a 6-4, 6-3 galip hire herhangi yeni bir hizmet 
Alaaddin ve Kerim Bükey - Bahadır verildiği zaman, tıpkı bir f abri
ve Galip'e 6·2, 6-1 galip ka kunılur gibi, onun icaplarını 
Alaaddin ve Kerim Bükey - Derviş da yerine getirmek lazım. Bu
ve Stritzel'e 6-2, 6-3 galip. günkü faizlerle kooperatiflerden 
Orhan ve A. Tandoğan - K. Dalli ve ciddi bir fayda beklemek boştur. 
F. Boz kuşa 6-0, 6-1 galip Mesken meselesini halletmek ha
Semih ve M. Özdeş - 1. Türemen ve 
A. Tuncaka 6-0, 6-2 galip yat pahalılığının mühim bir un-
M. Enis ve M. Özdeş - K. Bükey ve surunu tasfiye etmek olacaktır. 
Adalet'e 3·6, 10-8, 6-4 galip Bazan gülünç derecesine varan 
t. Parkan ve Orhan - M. Kayaalp ve kilovat fiyatları üzerinde de dur-
A laaddin'e 6·2, 6-2 galip mak gerektir. 
Bölge Birincilikleri --~...,....,~~ Hayat pabalılığmı gellşl guzel 

Muhtelit te final oynanmış ve neti- tenkit edenler, bilhassa türk ve 
cede J. Parken ve Orhan çifti - M. ecnebi fiyatlarının mukayesesi 
Enis ve M. Özdeş çiftine 6-3, 10-8 ga- bahsinde bariz tezatlara düşmek 
lip gelerek 1939 bölge birinciliğini d 6 tedirler. Merkez Bankasın an 
kazanmışlardır. k 

Tek bayanlar arasında da yapılan liraya aldığı İngiliz lirasını Bü • 
final maçında J. Parkan Adalet'e 6-0, reş'in kara borsasında iki ınislin-
6-3 galip gelerek bölge birinciliğini den fazlaya bozdurduktan sonra 
kazanmıştır. eşya satın alanlarrn mukayesesi 

Bugün saat 17,30 da Mitat Semih bu nevidendir. Geçen sene Anka
çifti ile Alaaddin - K. Bükey çifti ra'da hükümetten 600 türk lira
arasında çift erkekler finali oynana· lık serbest döviz alan bir vatan
caktır. Yarın da Orhan ile Alaaddin daşın şu hesabına bakınız: bu va
ve A. Tandoğan'ın galibi arasında tek tandaş elindeki yüz İngiliz l~rası
erkekler finali yapılacak ve kazanan- nı Buda peşte' de 1500 tü~k .lıras_ı
lara kupa ve madalyalar verilecektir. na deği;tirdi. Servetlerının hır 

kısmını olsun emniyete almak is
tiyen yahudiler İngiliz parasını 
buldukları fiyata alırlar. Vatan
daşımız bu paranın 800 lirayı ~
tan miktarı ile hanımına hır 
kürk aldı· 100 lira da yola ver
dikten so~ra, gene kendisinin ilk 
sermayesi olan 600 lirası ile An
kara'ya döndü. Bu misalden do
layı Buda peşte' de kürkün beda -
va olduğu iddia edilemez! 

Galatasaray Maske 

spor'u 2 - O yendi 
Dün Galatasaraylılar Mamak'a gi -

derek Maskespor futbol takımiyle bir 
maç yapmışlardır. Galatasaraylılar bu 
maçı Haşim ve Gündüzün yaptıkları 
birer sayı ile 2 - O kazanmışlardır. İ
kinci haftayım baştan başa Maskespor 
luların hakimiyeti altında geçtiği hal
de Galatasaray müdafaasının ve bil -
hassa kaleci Bedri'nin gayretleri, gol 
yapılmasına mani olmuştur. Bu hafta
yımda Maskesporlular, lehlerine veri
len bir penaltıyı da ktıçırmışlardır. 

Bulgaristan' da dün 
jimnastik şenlikleri yapıldı 

Gene buradan bir liraya 30 
frank alarak Fransa'ya gidenler, 
mal fiyatları arasındaki muka 
yesede de aynı hataya düşerler. 
Halbuki mesela bir mağaza
dan 30 franklık mal alacakları 
yerde oradaki Osmanlı Banka -
smdan türk lirası almak isteseler 
kendilerine 30 frank mukabili 
bir buçuk lira verileceğini düşün-

Sofya, 9 a.a. - Kırat Boris, bugün mezler. Hakiki mikyas bu olunca, 
prens Kiril, hükümet azası, Yugos- Londra'da 30 şiline tutulmuş o
lavya maslahatgüzarı, yüksek devlet lan oda g lira değil, fakat on beş 
memurları, generaller ve büyük bir 
halk kütlesi huziriyle "yunak" ların liraya yakın hesap edilmek doğ-
dokuzuncu toplantısını resmen açmış - ru olur. O zaman Türkiye fiyat
tır. ları ile İngiliz ve fransız fiyatla~ 

Kıral, büyük kilise meydanında rmın birçok maddelerde müsavi
toplanmış olan genç yunakları ve ya • leştiği, hele bazı maddeler~e 
bancı memleketlerden gelen sokolları türk fiyatlarının pek ucuzladıgı 
teftiş etmiş ve kilisede yapılan bir a- görülür. Bilhassa gıda maddele -
Yini müteakip toplantıyı açan bir nu- d 'd h t h l l rinde 1 Lon ra a aya pa a ı ı-
tuk söylemiştir. Kırat bu nutkunda yu- r l 
nakları aynı zamanda yabancı mem - ğı, hatta İngiliz lirası 6 ~r9: 0

. a • 
Ieketlerden gelen mümasil teşekkül rak, bir türk için eski tabır ıle, 
mümessillerini ve hassatan kardeş Yu- tahammülsüzdür. 
goslavya sokollarını muhabbetle se · Kendi milli istihsalini kıymet-
lamlamıştı r. lendirmek, köylüye insan hayatı 

10 - 7 - 1939 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Demirspor 14 9 3 2 35 16 35 
Galatasaray 14 11 o 3 43 21 35 
Ankara gücü 14 9' 1 4 34 21 33 
Beşiktaş 14 8 2 4 35 17 32 
Fenerbahçe 14 6 2 6 30 26 28 
Vefa 14 3 2 9 28 35 22 
Doğanspor 14 3 1 10 13 48 21 
Ateşspor 14 1 1 12 9 43 17 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna nazaran 
hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, bükmen mağlup Gala tasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen mağlUp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

~ 

Umumi iş konfederasyonu 
Daladye kabinesinin tôkip ettiği 

politikayı tenkit ediyor 
Grev suçluları İçin umumi af, 

yaşlı İşçiler İçin tekaüdiye istiyor 
Paris, 9 a.a. - Umumi iş konfede- -

rasyonu "C. G. T.,, milli komitesi, bu 
Sıvos'ın kazalannda gün toplanmıştır. 

C. G. T. genel sekreteri B. Juho, 
milli komitenin sendika hareken .. .,_i.oe 
karşı yapılan neşriyatı protesto için 
toplantıya çağrıldığını bildirmiş, 936 
da mühim surette yükselen sendika 
mensuplarının şimdi de gene aynı 

hızla miktarlarının azalmakta olduğu
nun doğru olmadığını söylemiş ve 938 
denberi ameleyi alakadar eden kanun 
projelerinin tanziminde C. G. T. nin 
fikrini almaktan vazgeçtiği için hü
kümeti tenkit eylemiştir. 

Milli komite iki karar sureti kabul 
etmiştir: 

Bu karar suretlerinin birincisinde 
parlamentonun, biri umumi af, ikinci· 
si yaşlı amelenin tekaüdü olmak üze
re, iki .mühim talebi bir hal suretine 
raptetmeden dağılmasından dolayı 

teessüf beyan edilmektedir. 

Karar suretlerinin ikincisi, sulhu 
tehdit eden tehlikeleri ve bu bakım
dan memleketin taşımak mecburiye
tinde kaldığı yükleri kabul etmekle ,..._ _____ h~'-~·--·~"- -"-r--.-.a....-4 . - • ~ 

karlıklarını vatandaşların yalnız bir 
kısmına yükletilmesindeki haksızlığı 

protesto etmektedir. 

Memleketin emniyetini temin et -
mek, aynı zamanda silahlanma mas -
raflarını karşılamak ve ekonomik mu
vazeneyi idame eylemek için komite 
aşağıdaki tedbirleri teklif etmekte -
dir: 

Kambiyo kontrolü, hususi menfaat
lerin tazyikinden ari kalacak bir mer
kezi teşekkül vasıtasiyle kredinin tan 
zimi, fiyatların kontrolü, büyük in -
şaat işleri yapılması. 

Bu karar suretlerinin kabulünden 
sonra C. G. T. milli komitesi içtima
ını tatil etmiştir. 

B. H. Suphi Tanr1över 
ilimatnamesini verdi 

(Başı 1 inci sayfada) 

lCitfunda bulundukları yüksek müza -
hareti, majesteleri bundan böyle de 
benden esirgemiyecek ve hükümetleri 
de bana kıymetli yardımını vermekte 
devam eyliyecektir. 

Majeste kıralın cevabı 

Türkiye Reisicümhurunun cümhu -
hiyet hiikümetinin ve türk milletinin 
ve aynı zamanda şahsımın hislerimize 
tercüman olarak, majestelerinin, altes 
veliahtın ve asil romen milletinin sa
adet ve refahı hakkında en samimi te -
mennilerimi arzeylerim.,, 

Kıral, verdiği cevapta büyük elçinin 
izhar ettiği hissiyata hararetli surette 
teşekkür etmiş, ve Romanyadaki va -
zifesine başladığı gündenberi büyük 
faaliyetle ve faydalı olarak iki mem -
leket arasındaki münasebetlerin git • 
tikçe daha fazla sıkılaşmasına çalış -
maktan farig olmamış bulunan muh -
terem diplomatın büyük elçi payesini 
almış olmasından duyduğu memnuni
yeti izhar eylemiştir. 

hesiz adil hareket etmiş olmaz. 

Kangal'da 

çal ışrnalar 
Sıvas, (Hususi) - Sıvas'a bo.ğ)ı ka· 

zalardan birisi de 80 kilometre mes ... 
fede bulunan Kangal kasabasıdır. Ka· 
saba 130-140 yıl evel bir köy olarak 
tesis edilmiştir. Bugünkü halde 113 
köyde köy kanunu bütün esasları ile 
tatbik edilmektedir. Ovaların en ge
nişi Kangal ve Akpınar nahiyesi ova
larıdır. Kaza çevresinde Yamadağı 
eteklerinde ufak, ufak yaylalar da sı
ralanmaktadır. 

Yayla çadırları çam ağaçlarının göl 
geleri altında sıralanır. Kankal 1480 

rakımındadır. Suları tabii sulardır. 

Kazanın mesahası 3950 kilometredir. 
Nüfusu 47 bin arasındadır. Kankal -
ın çevresinde romalılardan kalma İs· 
tihkam harabeleri ile gene Havuz kö
ıcoıon .oaızar oır ırayaya raoır couen 
kolun Bazalt bir kayaya işlenmiş oli" 1 

bir arslan heykeli 1932 yılında Maa .f 
Vekaleti tarafından ~ıkarılarak Anka 
ra müzesine kaldırılmıştır. 

Kangal'da beş sınıflı bir ilk okul 
ile beş köyde üç sınıflı okullar mev
cuttur. Halkın kültüre karşı artan 
çok büyük bir alakası vardır. 

Kasaba çevresinde 300.000 dekar zi
raate kabiliyetli arazi olup bunun 

225.000 dekarından istifade edilmek· 
tedir. Başlıca ziraati buğday, arpa o
lup 50 milyon kilo buğday, 30 milyon 

kilo arpa istihsal olunur. Gene bir 
yılda vasati olarak 20.000 koyun, 1500 
keçi, 300 at, 80 katırla 120.000 kilo 
yapağı, 400 hayvan derisi harice gön
derilir. 

Kasabada 1319 yıllarında belediye 
teşkilatı kurulmuştur. 330 ev, 60-70 
dükkan mevcuttur. Artan belediye fa
aliyetleriyle kasaba yakın yıllarda 

daha güzel bir çehre ile orta Anado
lunun güzel kasabalarından birisi ola
caktır. 

Belediye dar bütçesine rağmen ka· 
sabada birçok kiralık yerler yaptır -
mış su yollarını ıslaha çalışmış hal • 
kın ihtiyacını karşılıyabilecek bir 
park vücuda getirmiştir. Bu yıl da 
bir otel inşasına başlamıştır. Kasaba 
çevresinde bir kaplıca da vardır. 

Halk buraya Yılanlı kaplıca de • 

mektedir. Bugün belediyenin elin -
de bulunan bu kaplıcaya vilayetler -
den ve yakın kazalardan her yıl bir
çok romatizmalı gelmektedir. Beledi
ye buraya dört oda bir kahve yaptır
mıştır. Bu kaplıcanın ıslahı ve veni 
tesisler ilavesi kararlaşmıştır. 

Belediye kasaba yollarının tayi~i
ne ve kasabayı ağaçlamıya, dükkanla-. 
rın şeklini değiştirmiye ve her saha
da kasabada yenilikler ve güzellikler 
vücuda getirmiye hızla devam etmek
tedir. 

.J•·····································":. 

Beşiktaşlılar Hüsnü hariç olmak ü
zere malUm ve maruf takımiyle oyna
dılar. 

ilk dakikalar 

Birinci devrenin ilk dakikaların
itibaren beraberliğin kendilerini 

İkinci devrede Beşiktaşlılar ilk an -
!arda bir şeyler yapmak istediklerini 
gösteren hücumlara giriştiler. Dör -
düncü dakikada top Beşiktaşlılarda. 
üç kişi şarj yapıyor karşılahnda Şev
ket var. Onu geçmek istiyorlar. Şev · 
ket topa sıçradı ve kendisini sıkıştı -
ran üç kişi arasından kafa vurdu. Ha -
kemin bir favul vermesini bekliyorduk 
O, bilakis, üç kişi tarafından sıkıştı -
rılan Şevketin eline top değdi diye -
rek penaltı verdi. Penaltıyı kaleci Nec 
det çeldi. Ne yazık ki, falso yapan top 
üst kale direğinin içine çarparak içe -
riye girdi. Bundan sonra bu vaziyeti 
muhafazaya azmeden Demirsporlu -
lar, Beşiktaşlıların mütemadi hücum· 
!arına, aman vermiyen bir müdafaa 
sistemiyle 45 dakiykayı geçirdiler. 

Yunaklar ve sokollar müteakiben temin etmek, alınteri fiyatını 
saray bahçesinde kıralın önünden geç zenci sayi seviyesinden kurtar
mişler ve bilahare şehir sokaklarında mak için milli sanayi kuran bir 
da dolaşmışlardır. Halk bu gençleri memleket, bu sanayiin teessüs ve 
şiddetle alk.ışlamıştır. Yu:a._:_..,·t .... o ... pl.._,aqnJ;;.]-l-L-&·~ki af devrinde milli fiyatları 

· Hulasa hayat pahalılığı, dema
gojiye, sathi ve hazan sahte kıy
met mukayeselerine, vaziyetin 
yanlış muhakemesine tenezzül 
etmiyen ciddi tetkiklere ihtiyaç 
göstermektedir. Ticaret Vekili -
mizle Müstakil Grup reis vekili
nin meselenin bu cihetine işaret 

YARDIM E'N BÜYÜK 
ViCDAN ZEVKİDİR 1 

Yurd Yavruları, 
Okuduğunuz mektep kitap-

larını Çocuk Esirgeme Kuru -
muna verirseniz kitap alamıya
cak kerdeşlerinize yardım et
miş ve küçüklükte bu zevki 
tatmı olursunuz. .. -
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- Bizim eve geldiğiniz zaman 
sakın asansöre bineyim demeyin! 

- Ya! Demek asansörünüz teh
likeli? 

- Yok canım, bodrum katta otu
ruyorum! 

Otomobli basına kac .. .. 
insan düşüyor? 

Son istatistiklere göre 1939 kanunu 
sanisinde dünyada 43.078.630 otomobil 
vardı. Bunların 30 milyonu amerikan 
arabasıdır. 

Birleşik Amerika'da otomobil başı -
na beş kişi düşer. Eğer amerikalılar 
hesaba katılmadan hesaplanacak olur
sa beher otomobile 137 insan düşer. 
Bugün vasati olarak dünyada bir oto· 
moobile 48 kişinin isabet ettiği tespit 
edilmiştir. 

Çok yaşıyan insanlar 
En çok yaşıyan insanlar nerede bu

lunur? İlk aklımıza gelecek yer şüp
hesiz ki Türkiye'dir. Hakikaten Tür
kiye ve Balkanlar halkı dünyanın en 
uzun ömürlü insanlariyle doludur. 

Bir Avrupa gazetesine göre dünya
da yüz yaşından yukarı olan memle -
ketler ve ihtiyarlar nispeti şöyledir: 

Türkiye'de 150 yaşını aşkın 30, yüz 
yaşından yukarı 6.240 tane insan yaşa
maktadır. 

Kolombiya'da bir milyon insandan 
311 i yüz yaşını bitirmiştir. Diğer 

memleketlerde milyon başına düşen a
sırlık insan adedi şu şekildedir: Be
rezilya'da 140 kişi, İsveç'te 65, Belçi • 
ka'da 25, Almanya'da 2 kişidir. 

İsviçre'de bir milyon insandan an
cak bir tanesi yüz yaşına varabilmiş • 
tir. İngiltere'de ve Fransa'da ise, u
zun ömürlüler nispet edilemiyecek ka
dar azdır. 
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si 31)() numara Şadan Barlas, Ankara 
İsmetpasa Çaldağ sokak Fethiye Tun
cay, Ankara ikinci asliye hukuk mahke
mesi katibi Hulflsi Atikoğlu Kemal A
tık, Ankara kız lisesinden 430 Sabriye 
Koza!, Ankara Yenişehir Yüksel cad
desi Ataç sokak Hikmet apartıman Su
zan Boray, Ankara Boşnak mahallesi 
Dolamaç sokak 8 numara Nahide Aksu, 
Ankara Bayındırlık caddesi Gündogdu 
mahallesi Akın apartımanı S numara
da Muazzez Günay, Ankara Bentdere 
mahallesi Çamlıca sokak 3-5 numarada 
Hamza Ersoy, Ankara Işıklar caddesi 
Yüksek npartıman Nazan Erim, Anka
ra Ulus okulundan 259 Ahmet Akın, 
Ankara lsmetpaşa mahallesi Uzunyol 
Yarkın sokak 11 numarada Hüseyin Ün
sal, Ankara üçüncü orta okuldan 881 
ŞşkQfe Erdaş. 
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Çekingen olmak 
Suaı: ı - ~ekingen olmak, iyi 

midir kötü mü? 
Cevap: 1 - Hiç iyi tarafı yok· 

tur. Çekıngen oldunuz mu, utandı
nız mı arkadaşlarınız eziyet eder. 
Sonra atılgan olmıyan insanlar ezi
lir. Terbiyeden ayrılmamak .şartiy
le, ezgin, bıkkıo, bitkin ve miskin 
olacak yerde daima cesaretli, atıl

gan olun. Her şeyi öğrenmeğe ça
lışın. 

Hayat bir alışveriştir. Bir mağa
zanın kapısından girdiğiniz zaman, 
dükkan sahibi mallarını size gös
termekten utanırsa alışveriş edebi
lir mi? Para kazanabilir mi? 

Çekingen insan hiç muvaffak o· 
lamaz. Daima ezilir. Sıze doğru ge· 
len birisini gülümsiyerek karşıla
yın. Soracaksanız açık sorun. Ce
vap verecekseniz dürüst ve s~de ce
vap vermeğe çalışın. Ne istiyorsa
nız onu söyleyin. Çünkü sizin ko
nuştuğunuz insanlar sizden farklı 
değildir. 

Düşününüz ki yarın büyüdüğü
nüz zaman siz onlardan ileri, onlar
dan üstün olacaksınız. Fakat neza
ketinizi daima muhafaza ederek çe
kingenlikten derhal vazgeçin. Ço
cukken çekingen, korkak olan bü
yüdüğü zaman yılgın olur. 

Saçların dökülmesi 
Sual: 2 - İnsan çok okuyunca 

saçları dökülür veya çabuk beyaz
la~ırmış, bu doğru mudur? 

Cevap: 2 - Her okuyanın saç
ları dökülmediği gibi, bütün çok o
kuyanların saçları da çabuk beyaz
laşmaz. 

Yalnız beden bilgisinin bize öğ· 
rettiği şudur: saçların altında saç 
guddeleri vardır. Bu guddelerden 
çıkan su saçları sular. Eğer herhan
gi sebepten dolayı bu saç suları bo
zulacak olursa saçlar da kuvetini 
kaybeder, dökülür. Bu saç suyunun 
içinde, saça renk veren bir madde 
vardır. Bu madde kuvetini kaybe
derse saçlar beyazlanır. Saçları su
layan su ne zaman bozulur, ne za
man kuvetini kaybeder? Hastalık 
yüzünden olur, ihtiyarlık sebebiyle 
olur. 

Halbuki fazla okumakla hasta
lık veya ihtiyarlık arasında ne mü
nasebet var? Yaln,z burada dikkat 
edilecek bir nokta vardır: hastalık 
demek, insannı bir yeri ağrıyınca 

bütün vücut bu ağrıdan müteessir 
olur. Mesela insannı iştihası azalır. 
İyi düşünemez. İyi uyku uyuya
maz. Yani insan vücudunun muva
zenesi bozulur. 

İşte senelerce durup dinlenme
den okuyan bazı adamlar, yazıya o 
kadar çok dalarlar ki azar azar ne· 
fes alır, iştihası kesilir. İşte tam bu 
sırada saçlarını sulıyan saç altı su
yu da biraz bozulur. Bozulunca 
çok okuyan adamın saçları tek tük 
beyazlaşmıya başlar. 

Fakat insan öy1e heş on, yüz, iki 
yüz kitap okumakla ne rahatsız o
lur, ne de saç ağarır. Bazı çocuklar 
var. Zaten tenbel, dikkatsiz, bece
r.iksiz oldukları için, iki satır yazı 
okur: "Aman fazla okumak doğru 
değil, saçım beyazlaşır" der. Bu 
tenbellikten, dikkatc;izlikten ileri 
gelir. 

Ömründe iki satır yazı okuma
mış olup da vaktinden evci saçları 
bembeyaz olmuş adam az mıdır? 

-;;>' 

Ulus çocukları ilavesi 
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Gözle görülmiyen şeyin 
fotoğrafını alan ôlet 

RÖNTGEN 
Bugün gerek doktorlukta, gerel 

diğer ilimlerde profesör Rontgen'. 
in keşfettiği X şuaı son derece işe 
yarar. Rontgen makinesi ilk icat e
dildiği zaman çok basitti. Şimdi he
men her büyük hastanede mükem
mel rontgen filetleri vardır. 

Rontgen aleti, gözle görtilemiyen 
şeyin fotoğrafını alır Bir tüp var
dır. Bu tüpün içindeki hava tazyi
ki milyonda bire kadar indirilmiş
tir. Bu tüpün iki ucuna tel bağlan
mıştır. Bu teller Rumhorf bobini 
denen bir yumağın iki kutbuna 
bağlanmıştır. Şimdi bu yumağın i
ki ucu da bir pile veya akümülatö- ı 

re bağlanıp da cereyan verilirse, 
tüpün sağ ucundan sol ucuna doğ
ru bir ışık atlar. Biraz öteye bir 
ağaç .levha koyarlar. Akciğerlerinin 
veya kalbinin fotoğrafı çekilecek 
adam da bu ağacın arkasına durur. 
Tüpün bir ucundan öteki ucuna 
doğru ışık atlamağa başladı mı, a
ğacın arkasındaki adamın içinde ne 
varsa gözukür. Tutarlar bu görü
nen şeyin fotoğrafını çıkar_ırlar. İş-
te size insanın içinde, nerede yara, 
bere varsa gösteren bir resim. Dok.:' 
torlar bu resme bakarak "kalbin şu
rasında şu var, akciğerin burasında 
bu var. Buna şu ilfiç lazım .. derler, 
ve hastaya bir güzel reçete yazar
lar. 

Peki ama bu ışığa veya şuaa X 
(iks) şuaı diyorlar, bunun sebebi 
nedir? X harfi bizim alfabemizde 
yoktur. Bu harfin yerine biz ks 
harflerini böyle yanyana yazar, o
kuruz. X harfi yalnız başına bir 
yerde görüldü mü, "belli değil", 

"bulunacak",. "ne olduğu bilinmi
yor .. manasına gelir. 

Bakın bu ışığa X şuaı niçin de· 
mişler: böyle bir ışık keşfeden pro
fesör Rontgen, bu ışığın cam tü
pün sol ucundan sağ ucuna doğru 
atladığını zannetmiş. Zaten hesap
larını da ona göre yapmış. Ondan 
dolayı bu şuaa Rontgen şuaı adı ve
rilmişti. Fakat Rontgen bu ışıklar 
üzerinde çalışmağa başlamış. Bir 
de ne görsün. Işıklar tüpün sağ u
cundan sol ucuna doğru gidiyor. 
Bunun üzerine Rontgen: "Bu be· 
nim hesabımdan aykırı çıktı, be· 
nim hesapladığım ışık olsaydı bu ı
şığa kendi adımı koymalarına razı 
olurdum, fakat bu ışık başka türlü 
çıktı. fak:1t nedir? nasıl şeydir? bu
rası belli değil, en iyisi mi bu ışığa 
belli olmıyan ışık manasına gelsin 
diye X şuaı demek doğru olur., de
di. 

X şuaı ilk tecrübede 1000 sayfa
lık bir kitaptan. 2-3 santimetre ka· 
lınlığında bir tahtadan 15 santimet
relik bir aliiminyom parçasından 

gecti. 
X şuaı doktorlukta çok işe ya· 

rar. X şuaının yardımı ile ilk defa 

Sonra, yüzlerce, binlerce kitap o
kuyup da gene saçlarında bir tek 
beyaz tel hulunmıyan alim adamlar 
yok mudur? 

oıarak İngiltere'de ameliyat yapıl~ · 
dı. İngiltere'de bir adam sırtından 
yaralanmıştı. Yara iyi olduktan soJ. 

~ 1 
ra adamcagız kanbur kaldı. Ronti 
gen makinesiyle muayene edince,, 
bu adamın iki belkemiği arasında 
bir kemik kırığı bulunduğu görül
dü. Belkemiğine bir ameliyat daha 
yapılınca adam iyileşti. Bu ilk tec
rübeden sonra, bir ağaç kutunun i
çindeki puslanın fot:>ğrafı çekildi. 

Fakat Rontgen makinesiyle alı
nan fotoğrafların içinde bir tanesi 
vardır ki, Rontgen tarihinde yeri 
vardır .: 

Viyana'da tabii tarih müzesi var· 
dır. Bu müzeye Mısır'dan vaktiyle 
bir mumya gelmişti. Fakat böyle 
bir mumyaya hemen hiç rastlanma
dığı için, mumyanın sargılarını çö· 
züp de içindekinin ne olduğunu a
raştırmak istemediler. Mumya bir 
kere çözüldü mü, içine hava girer, 
bozulur. Bunun için, mumya müze· 
de senelerdenberi durduğu halde 
kimse cesaret edip de açıp bakama
dı. Bir gün birisi müzenin müdürü-
ne gelip, bu mumyayı Rongen ma • 
kinesinin önüne çıkarmasını teklif 
etti. Mumyanın üstünde birçok Hi· 
yeroglif yazıları vardı. Müzedeki 

alimler, Viyana'da veya diğer büyük 
şehirlerde bulunan mallımatlı ve 
zengin birçok adamlardan bazıları 
bu mumyanın içinde bir insan yat• 
tığını, bazıları da insan değil, ibis 
bulunduğunu iddia ettiler. İki grup 
arasında bahis tutuştular. Ortaya 
milyonlarca lira kondu. Gazeteler 
her gnü insan veya ibis olduğunu 

iddia edenlerin isimlerini, koyduk· 
ları para miktariyle beraber ilan et· 
tiler. 

Müze müdürü Rontgen şuaı me· 
selesini işitince derhal harekete 
geldi. Hemen mumyayı müzeden 
çıkartarak Viyana'nın en büyük 
hastanesindeki o zamanın en mü
kemmel Rontgen makinesinin önü
ne götürdü. Mumyanın mükemmel 
bir fotoğrafı alındı. 

Bahsi ibis diyenler kazandı. Çün· 
kü mumyanın içinde, mısırlılarıı:ı 

mukaddes saydıkları ve Nil kenar
larında çok' bulunan bir kara lef,• 
lek yatıp duruyordu .. 

ocukları 
Pazartesi - 10 Temmuz 1939 - Sayı: 79 Her cumartesi çıkar Para ile satılmaz 
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1 
Tarzan, Afrika ormanlannın 

içinde yaıardı. Yanında Bohdu a
dında bir maymun vardı. Bunla
rın ikiıi de aynı sütü em..mitlerdi4 
Tarzan bu koca ormanların için .. 
de çok rahattı. istediği gibi yaıı· 
yor, istediği kadar avlanıyordu. 
Tarzan bir gün bir orangutan ka· 
hilesine misafir oldu. Tarzan bu 
kabilenin dilini bilirdi. ilk gün
lerde kendisine bir arkadaı mu• 
amelesi yapıldı. Fak"• 

~- .... -.... ---~ __ ,, 
"Tarzan hiç bir feyden kork .. 

maz ! ., diye Tarz an da haykırdı. 

İki muhasım bir dakika biribirle
rine bakıştılar. Kong • Kah'ın a
daleleri, budaklı birer bağ kütü
ğü gibi idi. Tarzan'ın vücudunda 
bir gençlik ve kuvet vardı. 

9 

Tarzan, İnsanların elinden e]
aman çekmişti. Onların tabiatla· 
rını pek ili biliyordu. Hemen bir 
iki el sil8.h pat]ayınca ondan son
ra korkunç bir boğuşma devri 
ba,lıyacağını bilirdi. Yeni bir si
lah patladı. Etraf çınladı. Tarzan 
tehlikenin nerede olduğunu anla

mak için batını çevirdi. Bir av tÜ· 
f ....... ~ .. Un 

- Resimli roman -

2 
Tarzan, kabilenin reisi Kong .. 

Kah'ın kendisini kıskandığını der
hal farketti. Bir sabah, ehemiyet
siz bir §eyden aralan açıldı. Kav
gaya batladılar. Kong - Kah u
zun ve sivri diıleri, yüzünün ke· 
narmı çerçeveliyen beyaz per
çemleriyle Tarzana yakla§tı. Ku
dunnuı gibi titriyerek "Kong • 
Kah öldürecek, Kong - Kah öldü
recek,, diye homurdanmıya batla• 

"' 

.l'l ~._,~,. ' ,........, ,,.---. "" "" . '\. -. 
6 

Tarzan belindeki bıçağı dü
§Ünıneden birdenbire düımanının 
boğazına atıldı. Fakat parmakla
riyle, Kong - Kah'ın kalın boynu
nu çeviremedi. Nerede ise mu va· 
zenesini kaybedecekti. Orangu .. 
tan, Tarzanın gevtekliğinden isti .. 
fade etti. En sağlam ağaç dalla
rını bile kırıveren o kuvetli kolla
riyle Tarzanı 

------
10 

namlusu parıl parıl parlıyordu. 
Birdenbire daha sabahtanberi 
kendisine arkada§ olmuf olan 
maymun dostlarını hatırladı. He
men bağırdı: "Aman kaçın! in
san geliyor, canınızı kurtarın!,, 

dedi. Ormana hiç bit avcı girme
diği için orangutanlar, tüfeğin 

ne korkunç bir fey olduğunu bil
miyorlardı. 

3 
Tarzan, maymun kabilesine 

bir kötülük yapmak istemiyordu. 
Kong - Kah'm öfkesi geçsin di
ye bekledi. Hiç kımıldanmadı. Be· 
ri yanda Bohdu, diğer maymun
lara, Tarzanm kavga istemediği
ni anlatmak için çok çalııtı. Fa
ka! bütün emekleri bota gitti. Or
manın içinde bir muharebe rüz
garı esiyor gibiydi. Kong • Kah, 
arka ayaklannm üstünde doğru
larak: 

7 
Bir mengenede sıkar gibi ıık· 

tı. Tarzan nefes alamaz oldu. O
rangutanın pençeleri Tarzanm 
etlerini yırtıyor gibiydi. Uzun ve 
sivri ditleriyle koparmak için Tar .. 
zanın boynunun damarlarını arı· 

yordu. Tarzan 

8 ı-

Sağ kolu ile Orangutanın ağ
zını öte tarafa döndürmeğe çalı-

~
-- ;1/;,· 

. .... ::ı.., 
t!: .,,, ı. 'ı ~.~-. 

Kong - Kah'ı boyuna mücade
leye teıvik ediyorlardı. Kurşun 

kesilince, koca maymun tekrar 
Tarzanın Üzerine çullandı. Onu 
hızla saralı. Beline bir sarmaşık 
gibi dolandı. Onu sersemletmek i
çin dört yana savurmağa batla• 

dı. Tarzan pek dayanamıyordu. 
Kong • Kah Tarzanı ısırmak için 
ağzını açtı. Fakat tam bu oırada 

11 

4 

Y umruklariyle kendi bağrını 

dövüyor, ve: "Tarzan korkuyor, 

döğüımek istemiyor.,, diye gürlü .. 

yordu. Büyük ormanlarda en kü

çük bir ıey olsa, bertarafa çabuk 

yayılır. Fakat Tarzan kendisine 

atağılık dedirtmek ister mi? Ar

tık mutlaka bir çarpııma olacak

tı. 

t)' 

ı"' \,;• 
•• 

tırken, aol kolu ile maymunun bo .. 
ğazmı parçalamak, gözünü çı .. 
karmak için uğraşıyordu. Bunla
nn böyle döğüştüklerini gören ö
teki maymunlar, oynayıp zıp]ı .. 
yorlardt. Tam bu sırada birdenbi· 
re bir çatırtı duyuldu. Maymunla
nn haykırmalarını, döğüfenlerin 

gürültülerini bu ses bastırdı. Bir 
ağacın kalın yaprakları arasın .. 
dan mantar miğferli bir baş gö
ründü. 

kurşunlar gene yağmur gibi yağ
mağa baıladı. Bereket versin tü .. 
fek uzaktan atıldığı için kurtun
lar bunlara rastlamıyordu. Tar
zan tekrar kuvetini toplıyarak 

Kong .. Kah'ın Üzerine &On bir hü
cum yaptı. Koca maymunu yerle· 

re serdi. Fakat ne olursa olsun 
artık kurıundan kaçml\sı lazımdı 

(Sonu var) 

Ulus'un Çocuk ilavesi 

Bilmecemizde hediye kazananlann 
listesini neırediyoruz 

Evelki hafta çıkan çocuk ilave
mizdeki bilmecenin halledilmiş 

şekli Hatay, Romanya, Mısır, Nil, 
Akdeniz ve Bükreş idi. Ressamı

mız bir yanlışlık eseri olarak Mı
sır'ın bulunduğu sıradaki bir dört
geni de kapatmış. Okuyucularımız 
da haklı olarak bize Mısır'ın son 
harfi olan R harfinin dışarda kaldı
ğını yazdılar. Biz kelimeleri doğ
ru olarak bulan okuyucularımızın 

hepsini kuraya kattık. Adana Ka
dirli kazası Dervişli mahallesinde 
Mehmet birinci geldi ve gayet gü
zel bir kıravat kazandı. Ankara Ye
nişehir Tuna caddesi Elmadağ so
kak 4 numarada Sevim Beller ikin
ci geldi ve büyük bir ipek mendil 
kazandı, Erzurum Hasankalc orta
okulundan 388 Sadi Dumlu "" Bul
garya Fazgrat Turskata Pragmna
ziya Ruchtie 2/A No. 18 Mahir 
Sabri Mizimoğlu, Kızılcahamam Ye
nice mahallesi 46 numarada Hüse
yin oğlu Mesut Özgen üç, dört ve 
beşinci geldiler ve birer büyük al
büın kazandılar. 

Birer §İ§e kolonya kazananlar: 

Amasya manifaturacı Abdullah oğlu 
Bahacttin Özaen, Gerede Misakı milli 
ilk oklundan dördüncü sınıfta Hatice 
Talu, Ankara Mimar Kemal okulu be -
şinci sınıfından 134 Nevin Uz, Diyar • 
bakır Cendere caddesi 36 numarada Va
hit Oguz, Kars belediye reisi kızı Li -
mia Bagatır, Malatya Sivas okulundan 
6 Neriman Yakın, Ankara Müdafayi hu
kuk caddesi 102 numarada Vildan kun-
dakçı, Ankara Öncebeci O&-urlu sokak 
19 numarada Sevim Gökleo, Ankara Ye
nişehir Tuna caddesi Eımadağ sokak 

4 numarada Nermin Uz, Ankara dev -
rim ilk okulundan 412 Bahri Özdcmir, 
Ankara kız lisesinden 1869 Safiye Ka • 
rataş. Ankara Demirlibahçe 432 numa
rada Mahmure Sür, Ankara birinci or
ta oklundan 190 Mesut Tuncel, Di -
yarbakır Hasan paşa hanında tüccar Hü 
scyin o&:Ju Pertev Arslan, Ankara Ata
türk kız oklundan 181 Süheyl Selli, An 
kara Türk Maarif cemiyeti okulundan 
231 Nejat Tümer, Ankara üçüncü orta 
okulundan 101 Bc:=sim Özkaya, Ankara 
ikinci orta okulundan 804 Zekiye Usar, 
Zon&Uldak • Çatalağzı istasyonnunda 
Zihni Taşkıran, Ankara Atatürk kız o
kulundan 680 Cahide Nural, 

Ulus çocukları rozeti kazananlar 
Ankara üçüncü orta okulundan 657 

Nebahat Önal, Ankara Gazi lisesinden 
697 Mehmet Atalay, Bursa - Yenişehir 
birinci ilk okulundan 47 Hüsniye Gün -
doıJ;an, Ankara İnönü okulunc.Jan 309 
Hikmet Papatya, Tekirdağ Nemık Ke -
mal okulundan S -A da 283 Mümin Tiirk 
kan, İstanbul Taksim kazancı yokuşu 
18 numı:trada İhsan Egeli, Urla Yaka ma 
hallesi &eneral FRhrettin sokak l 1 de 
Saıiye Altınırmak, Kastamonu Şinasi 
bey aokak 6 - B numarada Saime İnal, 
Filyos Hisarönü okulund:ın 60 Rasim, 
Köktürk. Yozgat seferberlik müdürü oğ 
lu Doğan Kemal Ararat, Elazığ iktisat 
bankası muhasibi kızı Nevres Çolpan, 
Diyarbakır çifte han sokak 21 numara. 
da Ahmet Abac:ı, Zonguldak kitapçı 
Hakkı yanında Saffet Onur, Haymana 
C. H. P. reisi Fahri kızı Ayten Daldal, 
Nik::'de dis tahibi Midhat oğlu Sıdkı Da
ni'iman, Seydiköy çay mahallesi 1-4 nu· 
marada Nail Göknil, Ankara Etlik o -
kulundan 286 Necla Orhun, Ankaradan 
İsmail Ta~kit, Ankara Atatürk kız oku
lundan 746 Nejat Altınörs, Tarsus ma -
nifaturacı oğlu Rifat Okuyaz, Ankara 
Etlik incirlik bağları 21 numarada Mu· 
azzez Orhon, Ankara cümhuriyet oku -
lundan 902 Sırrı Düvenci, Ankara A
tıfbey mahallesi 821 numarada Yüksel, 
Ankı.ra kıztlay !;efkat yurdunda 113 Ma 
hir Güncan, Ankara erkek lisesinden 
1428 Bahri Özgenç, 

Kokulu sabun kazananlar: 

Erzincan belediye baskitibi oğlu Sır -
n Dinçsoy, Ankara üçüncü orta oku
lundan 178 Mehmet Gükçen, Samsun Sa 
it bey mahallc:=si demirciler sokak 28 de 
Mustafa Etkin. Konya tümen bandosunda 
Ahmet Ocurer, Ankara üçUncu orta o-

kulundan 324 Ömer Algıcr, Ankara dev 
rim okulundan 240 Erdal Acar, Ankara 
erkek lisesinden 432 Yusuf Uıuncan, An 
kara Hamaönü imaret mahaUcsi Eyri 
sokak 3 de Sihcl Uyc, Tavşanlı - Duma 
nım nahiyesi ilk okulundan 38 Asım Tu 
ran, Çarşamba tenekeci Ali eliyle Ze -
ki Atay, Ankara ilçtincü orta okulun -
dan 1022 Sabri Sunar, Ankara birinci 
ortadan 1052 Alişan Samcr, Ankara mi
mar Kemal okulundan 6S5 Rafet Gök -
sel, Ankara Yenişehir Tekin dağ apart
man 29 - 2 de İsmail An.il, Ankara mi
mar Kemal okulundan 4-48 Mustafa To
gay, An.kara inkil;i.p mahallesi Fırat so 
kak 3 numarada Sinasi Umay, Ankara 
cümhuriyet okuJundan 109 N ccati Kö -
ken, Ankara Özbekler mabaJJcsi Tutak 
aokak 11 numarada Ulviye Gün, Ankara 
mimar Kemal okuhmdan 43 Doğan Dan 
cı, Ankara erkek lisesinden 934 Edip 
Haziner, An karadan Erdal Akyurt, An
kara a&ır ceza mahkemesi zabıt kitibi 
oğlu Doian Subay, İstanbul Üsküdar 
Semsettin paşa parlalıı: sokak. 133 nu • 
marada Ki.mil Erbezc~ Ankara İsmet 
paşa mahallesi Yarkın sokak 11 • 15 dt 
Aliye Başçetinçelik, Ankara Bozkurt 
r.ıahaJlesi Vardar sokak 16 da Sabri Ars 
laner, Tarsus hacı Talip istasyonu şefi 
oğlu Salihattin Arıkan, Ankara üçüncü 
orta okulundan 1132 M. Ki.mil, Sam -
ıun - Çarşamba kurtuluş okulundan 8 
Şemsettin Akil, Ankara üçüncü orta o
kulunJan 18 Nurettin Ökal, Ankara İs -
met paşa mahallesi 80 numarada Cahit 
Üstün, Ankara Nazım mahallesi Balcı 
oglu sokak 4 numarada Semiha Onuy, 
Bulvadm zafer caddesinde kunduracı 
Halil Ulaş, kardaşı Sabri Ulaş, Ankara 
Türk Maarif cemiyeti okulundan 117 
Muzaffc:=r Çilesiz, Ankara Ulus okulun -
dan 629 Sahir Ersan, Ankara ismet İnö
nü okulundan 319 Baki Öngün, Ankara 
Yenişehir Karanfil sokak 30 numarada 
İbrahim Soyay, Ankara İnönü oku -
tundan 1.86 Radika korucu, Zonguldak 
kitapçı Hakkı yanında Sadık Uzuncr, 
Ankara Kocatepe okulundan 167 Şevki
ye Yıldız, Niğde tümen muhasebe vcz -
nedarı oğlu Turgut Başka!, Yozgat zi
raat bankası müdürü oğlu Necdet Ogur, 
İzmir ülkü okulw1dan 149 Ruşen Urem, 
Urla yenice mahallesi kapan cami sokaJc 
26 numarada Semahat Ural, Samsun 19 
Mayıs mahatıesi Şefkati.ye &akak 36 nu 
marada Sadi Aslan, An.kara Gündoğdu 
mahallesi gediz sokak 11 de Sevim Ye
gin, Alaca Yıldızhan mahallesinde Sıd
dık Güntürkün, Diyarbakır 28 numara -
h polis memuru oglu Ca.hit Korkut, Baf 
ra merkez okulundan 66 Ali Toduk,Sor
gun ycşilyurt okulundan 293 Hamit Al
tan, Amasya orta okulundan S6 Nehri 
Konuk, Tokat sıhat müdıirlüitü kitibi 
Kadri Özen, İzmir - Emir Asım nahiye
si ilk okulundan 172 Muhittin Çırak, 
Kayseri Kaya mahallesi ta,c;ı sokak B, 
Ömer evinde Sevim Barut, İstanbul La.
leh koc;ka caddesi 18 de Nusret Eryal
çın, Gırcsu.n mıntaka iktisat amirliği 
memurlarından Hüsnü Selçuk kızı Yük
sel Sclcuk, Çay cuma helvacı Aziz ya -
nında Kenan Kırmızı. Samsun Ameri -
kan tütün kumpanyasında Hasan Anıl, 
eiiyJe Cahit Anıl. 

Kartpostal kazananlar: 
İştanbul Anadoluhisarı Dalaybağı 5 

numarada Şaziment Özpamuk, Ankara 
birinci ortadan 335 Mümtaz: Güven, 
Zile Amasya caddesi 22 numarada Tur
sun Güripck, Nevşehir general hakkı 
torunu Saadet Yazgan, Samsun Şuik El 
hibe evinde lıtustafa Kuter, Ankara kur 
tuluş özlıi.k sokak 9 - 11 Je Türk.in Gök 
bent, Corum yeni yol Sö~ütlü cami ya
nı 26 numarada İlhı:tn Demirsoy, Ankara 
üçünciJ. ortadan 937 Fatma Heves, An
kara Yenişehir mesçit sokak 2 de Ah -
met Sumer, Çaycuma ilk okulundan 49 
Necmettin Alpgiray, İstanbul erkek ti -
sesinden K - 4 de 1665 Hilmi Er, Anka
ra Dumlupınar okulun:Jan 934 Metin Öz 
can, Ankara Devrim okulundan 270 Fa
ruk Sahinbaş. Samsun odun pazarında 
bakkal Hüseyin eliyle Mehmet Uzuner, 
Ankara biriiıci ortadan 287 Ekrem Ya
şar, Ankara erkek lisesi orta kısmından 
1393 Suphi Ertem, Ankara Erzurum ma 
hallesi saygı sokak 7 de Nihal Öziç, An 
kara İnönü okulundan 1023 Neriman Un 
lü, Ankara Atıfcby mahallesi Hasan Hü 
seyin o&lu Seyfi Güler, Ankara Dogan
bcy bahallesi Suluhan sokak 75 de Nec
li Karaçayır, Çiçekdağ Dumlupınar o
kulundan 64 Bekir Akyün, Ankara Çan
kırı mahallesinde Emin Erçevik, Anka
ra İsmet paşa mahallesi Zargın sokak 
11 de Fatma Sukan, Ankara ciimhuriyet 
okulundan 111 Naci Perhiz, Elazığ tüc
car Mamıutlu Emin oğlu Yaşar Mutlu, 
Sorgun Ye$ilyurt okulundan 10 Naci 
Tun,cr, Ankara Dwnlupınar okulundan 

Size bu hafla bir bnyamaca veriyoruz 

[ o -----

Çocuklar hu hafta size bir boya
maca veriyoruz. Boyamacayı güzel 
boyayanlar arasında kura çekece
ğiz. Birinciye bir şampiyon futbol 
topu, ikinciye güzel bir mürekkep
li dolma kalem, üç okuyucumuza 
birer pergel, beş okuyucumuza tah
ta kutulu sulu boya takımı, on beş 
okuyucumuza Ulus çocukları roze· 
ti, elli okuyucumuza çocuk hikaye-
~i kitabı, on okuyucumuza birer 

869 Turhan Taner, Elazığ orta okulun
dan 131 Ahmet Özcrcn, Ankara Atıfbey 
mahallesi 289 da Şükrü Yıldızcı, Anka -
ra Çocıık sarayı caddesi 6\ - 63 de Mü
nevvvcr Yürekli, Ankara Yenişehir Or
dueviv arkası Arkan sokak 9 numarada 
Dilek Savaş, Ankara askeri fabrikalar 
maaş memuru Osman kızı Saadet Kara
bay, Ankara Maarif cemiyeti okulundan 
295 Saniye Aksu, Ankara kız lisesinden 
885 Gülhiz Özdinç, Ankara Keçiören 
çocuk bakımevinde 22 Hikmet Sarı Tun 
celi Çemişgezekte 26 numarada Attar 
Mehmet Yeğen, Divrik Naci Demirai 
orta okulundan 107 Akız Özbek, Arap
kir orta okulundan 49 İlker Kaya, Şe -
faath nahiye müdürü oğlu Vedat Yıl -
man, Elazığ mutemet bayram oğlu Hı
zır Yalçın, Ankara İnönü okulundan 
1465 lı.1uharrem Arduç, Tavas Atatürk 
okulundan 362 Mustafa Tarakçı, Anka
ra ikinci orta okulundan 581 Muazzez 
Mert, Ankara ticaret lisesinden 263 Or 
han aşar, Ankara üçüncü orta okulundan 
1009 Nazmiye Arabacıol;lu, Ankara, 1n
$aat usta okulundan 334 Ahmet Çınar, 
Yıldızeli. istasyon şefi Talat oğlu Fa -
ruk Çağlıyan, Ankara Türk Maarif kol
lejinden 243 Sevim Akman, Ankara Ko 
catepe okulundan 337 Sevim Yıldızcı, 
Ankara İsmet paşa mahallesi uzun yol 
Yas.kın sokak 11 - ıs de Hasmct Ersöz, 
İpsala spor kulübü büfecisi Halim öz. 
gedik, 1 stanbul Galata Kemankq ka -
ranhk furun 6 - 20 No. Bekir Akın. An
kara P T. T. Muhasebe memuru Nu -
rettin eliyle Serap Yüzak. Yozgat piya
de alayında Murat kızı İsmet Güven, 
Ankara Üçüncü orta 408 Naci Akyii:it, 
M :Jye ilk okulun.Jan Ertugrul Aksay, 
Ankara ikinci ort3dan 235 Safiye Alp
tüzün. Ankara Kocatepe 57 No Elif Al
tan. Arapkir orta okul 97 Bc:=dri Üstün -
alp, J.1.en:iin kasap Y2sin Kurt vasıta -
~iyle AH Ho~soy, Ankara postane cad
dt=si 32 No. Müzeyyea Çapçı, Ankara 
Atat\ırk kız ilk okul 46 Hazım Savutuy, 
Ankara sanayi mektebi arkasında Ali 
Riza apartman posta kutusu 275 Kemal 
Çelen, Ankara birinci orta okuldan 1818 
Adnan Çelik. Ankara Atatürk kız ilk o
kulundan 762 Remziye Erşavaş, Anka
ra Atatürk okulu 465 Saffet Haznear, 
Ankara İstiklil okuJu 251 Ergün Ben
zigül, Ankara cümhuriyet okulundan 18 
Rifki Ural. Ankara erkek lisesi 1086 
Fevzi Öksüz, Diyarbakır Bursa hanın -
da Simsar Mesut vasıtasiyle Sabri Kaç 
maz, Ürküp inkilip okulundan 314 Nur 
ten Güleç, Diyarbakır harabe karşısında 
kahveci Sıdkı Karabulut, Ankara türk 
Maarif Cemiyeti ilk okulundan 293 Yıl
dız Aksoy, Diyarbakır diş doktoru Mah 
mut Özel yanında Baron Calım, Anka -
ra Sükriye mahallesi I1ıldak sokak 18 
No. Sema Kayatürk, Ankara soiukkuyu 
fabrikası sokak 21 No. İlhami, Ankara 
İnönü okulu 147 Saadet Dağlı, Yerköy 
Bağlarba~ı 31 No. Niyazi Gök, Ankara 
Atatürk okulu 359 Ha,.an Ercan, Anka
ra ktz lisetinde 677 Türk.in Saraçoğlu, 
Ankara İ\Cımct İnönü ilk okulundan 31 
Nihat Boldaz:, Ankara üçüncü orta oku-
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şişe kolanya, kırk okuyucumuza hi 
rer kokulu sabun, yüz yirmi beş o-:: 
kuyucuınuza da birer kartpostai.i' 
hediye edeceğiz. ~ 

• 
Dikkat: 1 - Mektep ve yahuıl 

e~ adresinizi okunaklı bir yazı ite; 
bılmece kuponumuza yazınız. ? 

i 
2 - Bilmece kuponumuzun nu"'l 

marasını zarfların üzerine büyük4 . ı 

rakamlarla yazınız. 

lu 172 Çelebioi'lu, Ankara erkek lise 
1540 Cahit Çorbacıoğlu, Ankara üçün •( 
ci.ı orta okul 875 Servet Tamer, Yoz-! 
gat hukuk hakimi eliyle Şeref Halit, 
Kömürcüoğlu, Sivas iş bankası memu -
ru Hami Sürücü eliyle Sabri Sürücü, 
Niğde ilk öğretim müfettişi Zeki O .. 
ral oi;lu Baha Oral, Söke P. T. T. şefi 
oğlu Fikret Özen, Samsun İnönü cad ... 
desi Altaylı oiullan 30 No. Feridun Al: 
taylı, Elazığ Tunceli emniyet müdürü.o 
oğlu İs.met Tüzün, Ankara Ulus i1k o .. ; 
kulundan 56 Seher Sözeri, Niğde Top -
çu alayı komutanı oğlu İlhan Bora, Bul 
vadın mahkeme baı k:.itibi Abdürrahim 
oğlu İbrahim Durlu, Ankara Yenişehir 
Tuna caddesi Buyuruk sokak 12 No. 
Giinasa Aktuğ, Sivrihisar Kızıl bellik o 
kulu ıis Necati Demirel, An.kara Ne • 
cati bey okulu 216 Ahmet Küflü, An • 
kara Atatürk ilk okulu 537 Melunet U .. 
ner, Ankara İsmet İnönü okulundan 3 
Lütfi Köymen, Ankara İltekin oku .. 
)undan 1010 Rühzan Kılçötc, Bor zir,1at 
bankası memuru oğlu Fethi Budak, An 
kara Yenişehir Türk Maarif Cemiyeti 
okulundan 209 Ergün Erkut, Ankara 
Ahi Yakup mahall~i karşı sokak. 66 No. 
Şeref, Yurdakul, Ankara Nazım bey rM

ha!lesi Balcı o&lu sokak 4 No. Necat O 
man, Ankara inşaat usta okulu 265 Os
man Uzman, Ankara üçüncü orta oku
lundan 939 Şükilfe Atamer, Ankara mi· 
mar Kemal okulundan 103 Sevim Afcı, 
Ankara Gazi lisesi 699 Orhan Karatas, 
Ankara hususi muhasebe Yenişehir şube 
sinde daktilo Naciye Güngör, Ank.,.ıa 
Hisar Türkmen sokak 7 No. Ali Pala · .. 
bıyık, Ankara İstiklal mahallesi Do~aç 
sokak, 4 No. Turgut Aydın, Ankara Et
faiye meydanı Bulgurlu İhsan apartma .. 
nı 2 No. Raha Taylan, Siirt Gazi oku • 
)undan 12 Enver Bayan, Trabzon soka.k 
No. 1 Engin Yalaza, Elazığ halkevindo 
Mücellit ustası Lütfi Güney, Ankara 1 
nönü ilk okulu 87 No. Şerafcttin Sanal 
Ankara ikinci orta okulundan 925 Dı 
rahşan Saner Ankara üçüncü ortada 
502 Şükran Akgün, Ankara Hamamön-· 
Tacettin cami sokak 14 numara Sadı 
Xişman, Ankara Gar gazinosu İbrahi 
Birim, Ankara 07.an caddesi Ülsere 
ıoklk 26 numara Mediha Balkath. An· 
kara Yeniıtehir Kıizım Özalp caddes 
31 numarada Orhan Akçay, Ankara Ga 
zilisesinden 1234 Vehbi Baycan, Anka 
ra İtfaiye meydanı Soysal apartıman 1 
numarada Şemsettin Kahraman, Anka 
ra Ulus ilk okulu S94 Kemal Unutma 
Ankara EtimC9ğut okulundan 364 Ce~ 
det Demirtaş, Ankara ikinci orta oku 
448 Bahriye Erkan, Ankara erkek lise 
si 153 Feyzi Kitapc;ıoj;lu, İstanbul 4 
inci ilk okulu 607 Necdet Şardağ, An· 
kara Necatibey okulundan 1-445 Sıdık 
UstaoH;lu. Elizığ avukat F. Ömer ku_ 
Bedihe Erdem. Elizığ tüccar Marmut 
lu Emin kızı Suat Mutlu, Niide zirae, 
bankası muhasebecisi oğlu Yutuf Gg 
nen, Ankara devrim ilk okulundan 27 
Suzan Sayan, Ankara Altındağ mahall 

,(Lütfen ıaylayı çevirini 
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Mintan alınacak tilye münakasaya konulmuştur. zin alınacaktır. 
2 - İlk teminatı (84) lira 38 kuruş- 1 - Benzinin bir litresinin muham-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

tur. men bedeli (17.iO) kuruş (5950) litre 
3 - İhalesi 27. Temmuz 939 perşem benzinin muhammen bedeli (1053) 1i -

1 - 5000 adet Mintan kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

be günü saat 10 dadır. ra (15) kuruş muvakkat teminat (78) 
4 - Evsaf ve prtnamesi bedelsiz o- lira (99) kuruştur. 

Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk 
larak M. M. V. satın alma komisyo 2 - İhale 21. 7. 939 tarihine müııa -

teminat miktarı 450 liradır. 
nundan alınır. dif cuma günü saat 15 te vekalet bina-

Milli Müdafaa V. llôç kutusu alınacak 
1300 lira olan yirmi bin paket gaz bezi 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 7. 
12 Temmuz 939 çar§a!Dba günü saat 939 salı günü saat 11 de vekalet satın 
10 da Ankara'da M. M. V. satın alma alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sında müteşekkil komisyon huzurivle 
sayılı kanunun ikinci ve Uçüncil mad- yapılacaktır. 
terinde gösterilen vesaikle ve temina- Taliplerin bu saatte komisyonda hu-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko Ko. da açık eksiltme suretiyle satın a- 3 - Şartname ve nümune her gün 
tiyle birlikte ihalesi gün ve saatinde lunmaları. 

misyonundan : lınacaktır. komisyonda görülebilir. 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel 3 - Şartname levazım müdürlüğün-

5000 harp paketi ahna<ak ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı o
tuz bin lira olan on yedi kalem alu -

. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • minyı.im ilaç kutusu kapalı zarf usu-

2 - İlk teminat 97,5 lira olup şart - 4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü . 
mmeleri. (2903) 12878 den parasız verilir. (2613) 12663 

mısyonundan : liyle 31 temmuz 939 pazartesi günü aa-
1 - 5000 adet harp paketi satın alı - at 11 de Ankara'da M. M. V. satın al • 

ııacaktır. Muhammen bedeli 1700 lira ma Ko. da satın alınacaktır. 
olup ilk teminat miktarı 127 lira 50 2 - İlk teminatı 2250 lira olup şart-
kuruştur. namesi 150 kuruş karşılığında adı ge-

2 - Açık eksiltmesi 26. 7. 939 çar - çen komisyondan alınır. 
şamba günü saat 15 de vekalet satın 3 - ~ksiltmeye girecekler kanuni 
alma komisyonunda yapılaca'ktır. teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
da görülebilir. bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol • 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü duklarına dair vesaikle birlikte teklif 
&ı1addelerinde yazılı vesaikle birlikte mektuplarını eksiltme saatından behe
ilk teminat mektuplariyle muayyen mehal bir saat eveline kadar Ankara'-
saatte komisyonda bulunmaları. da M. M. V. satın alma KO. na verme-

(2216) 12179 !eri. (2241) 12249 

Süvari binek beygiri ahnacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher başına tahmin edilen fi

yatı 350 üç yüz elli lira olan yilz elli 
ilii iki yüz baş ağır süvari binek bey -
giri memleket haricinden kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır· 

2 - Eksiltme 27 Temmuz 939 per -
şembe güniı saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4750 lira olup ıart
namesi 350 kuruş karşılığında her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. · 

Seyyar Etüv ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(195.000) yüz doksan beş bin lira o
lan yüz elli tane yerli veya yabancı 
mamnlatından olmak üzere seyyar e
tüv kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 11000 on bir bin 
lira olup şartnamesi 9i5 kuruş karşılı
ğında M. M. V. satın alma Ko. dan a
lınır. 

3 - Evelce bedeli mukabilinde 
şartname almış olanlar komisyona mü 
racaatla şartnamede tadil edilen kısım 
lan öğrenebilirler . 

namesi her gün öğleden sonra Ko.da çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
görülür. . . birlikte ilk teminat ve teklif mektup-

3 - Eksıltmeye gırecekler kanuni larını ihale saatinden bir saat bir saat 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve eveline kadar komisyona makbuz mu-
3 cü maddelerinde y~zılı belgeleriyle kabili vermeleri lazımdır. 
birliktl" eksiltme gün ve saatinde M. (2665) 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

12631 

(2558) 12532 Demir tel ve fincan ıhnarık 

inşaat yaptır1lacak M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
misyonundan : 3150 lira olan 150 kilometre demir tel 

1 - Çorluda kapalı zarfla cephane- ile 3000 tane fincan açık eksi~tmeye 
lik ve karakol binası yaptırılacaktır .. konmuştur. 
Keşif bedeli (24.906,17) liradır. İlk 2 "T Eksiltmesi 18. 7. 939 salı günü 
teminat miktarı 1868 liradır sat 11 dedir. 

2 - Kapalı zarfla eksiltm~ıi 12. 7. 3 - İlk temi~atı 2~6 lira 25 .. k.~~~ş 
939 çarşamba günü saat 15 de k~l olup şartnamesı komısyonda gorulur. ve a et . . kl . k 
satın alma komisyonunda yapılacak • 4 - Eksıltmeye gırece erın anu-
tır. ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

3 - Şartname, proje ve planlar 125 3. maddeleri.nd.e yazıl~ bel~eler v; ?u 
kuruş mukabilinden her gün komis _ gibi işlerle ıştıgal ettıklerıne ~aır tı -
yondan alınabilir. caret odasından alacakları veaıkalar -

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü • la birlikte muayyen gün ~e vakitte 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle M. M. V. satın alma komııyonunda 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup • bulunmaları. {2698) 12674 

larım en geç ihale saatinden bir saat 1 • 
eveline kadar komisyona makbuz mu- Yo ınşaSI 
kabili vermeleri lazımdır. (2561) 

12535 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 12982 lira 15 kuruş 
olan Mamakta gaz kışlası ve maske 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- fabrikası yolu inşaatı kapalı zarfla ek 
mi~yonundan : siltmeye konmuştur. 

Bir tezgah alm~ak 

1 - Bir adet satıh taşlama tezgahı 2 - Eksiltmesi 17. 7. 939 pazartesi 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (25) kuruş 50 santim olan 27000 
kilo benzin kapalı zarf uauliyle müna 
kasaya konulmuttur. 

2 - İhalesi 27 Temmuz 939 perıem
be günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (516) lira 40 ku -
ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve 3 cü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evet M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2904) 12879 

Hariciye Vekaleti 

Dıvar inşası ve tômirat 
Hariciye Vekaletinden : 

1 - Çankaya'da Hariciye kö§künde 
yapı\acak 2654 lira 30 kuruş ketif be
delli bahçe kısmındaki istinat divar -
tarının sökme ve ingaaı ve iki helanın 
yeniden yapılması ve sair tamirat it -

iktisat Vekôleti 

Daktilo al.nacak 
lktraat Vekaletinden : 

Umum evrak müdürlüğü için bil -
imtihan aylık 65 lira ücretle daktilo 
alınacaktır. İsteklilerin aıağıdaki ve
saikle 19-7-939 akşamına kadar mi; .. Q. 

caatları. (2850) 
Mektep ıehadetnamesi veya sureti 
Hüsnühal kaadı 
Sıhhat raporu. 12825 

Adliye Vekôleti 

Bir müvezzi alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

60 lira ücretli vekalet motosikletli 
müvezziliği açıktır. 

Taliplerin Belediyeden musaddak 
ehliyetnameleri ve emsali işlerde bu -
lunduklarına dair bonservisleri ve la • 
akal ilk mektep tahsilini ikmal eyle. 
diklerine dair vesaik ve hüsnü hal va
rakalariyle birlikte 12. 7. 939 tarihine 
kadar vekalet evrak müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 

(2908) 12883 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu gibi işlerle meşğul tüccardan olduk 
larına dair vesikaları ile birlikte tek -
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar An -
karad'a M. M. V. satın alma Ko.na ver 

4 - Eksiltme 3 ağustos 939 perşem
be günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

açık eksiltme suretiyle satın alınacak- günü saat 11 dedir. 
tır. Muhammen bedeli 2000 lira olup 3 - tik teminatı 973 lira 66 kurut 

leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -------------
nulmuıtur. 

meleri. (2191) 12192 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le bu gibi İ§lerle meıgul tüccardan ol
duklarına dair olan vesikalarını tek
lif mektuplariyle birlikte eksiltme sa
atinden bir saat evetine kadar teklif 
mektuplarını Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. na vermeleri. 

ilk teminat miktarı 150 liradır. olup şartnamesi 65 kurut mukabilinde 
2 - Açık eksiltmesi 14. 8. 939 pazar komisyondan alınır. 

tesi günü saat 11 de vekalet satın al - 4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te-
ma komisyonunda yapılacaktır. minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 

2 - Bu itlere ait proje, keıif, şart· 
name ve diğer evrakın tasdiki ıuretiy· 
le bedelsiz olarak hariciye vekaleti le
vazım müdürliğiinüden alabilir. 

P. T. ve T. Md. 

Münhal müfettişlikler 
Mekanotrapi ilefl ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- delerinde yazılı belgeler ve bu gibi 
da görülebilir. işlerle İ§tigal ettiklerine dair ticaret 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve • odasından alacakları vesikalarla birlik
saikle birlikte ilk teminat mektup ve- te ihale saatinden behemhal bir saat 
ya makbu.zlaTiyle muayyen saatte ko. eveline kadar zarflarını M.M.V. satın 

3 - Muvakkat teminat 199 liradır. 
4 - Eksiltme Ankarada hariciye ve

kileti levazım müdürlüğü odasında 14 
Temmuz 1939 tarihine müsadif cuma 
eilnü aaat 16 da yapılacaktır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden& 
İdaremiz teftiş beyti kadrosunda 

münhal bulunan 80 - 70 - 55 - 45 ve 40 
lira maaılı bapnüfettitlik ve müfettiı 
tiklere halen devlet hizmetinde müa -
tahdem Hukuk, Mülkiye, Yüksek Ti
caret ve İktisat mekteplerinden birin
den meaun ve filf askerlik hizmetleri· 
ni ifa etmiş olanlardan müfettişlik va
zifesini ifa edebilecek tecrübe ve ma • 
lumata sahi~ sicil ve sıhi vaziyetleri 
miısait talipler alınaC'.aktır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

13000 on üç bin lira olan 32 otuz iki 
kalem Mckanotrapi aletleri kapah 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26 Temmuz 939 çar -
şamba günü saat 11 de Ankarada M. 

(2353) 12342 misyonda bulunmaları. (2569) alma komisyonuna vermeleri. 
12548 (2699) 12675 

19 kalem elektrik malzemesi İslerlizasyon takımı ahnacak erlik al.nacak 
ah nacak M. M. Veld'ref ..._ Alıııliia ite • 

""11!11 ... lılılllıııll._ _____ ~~~-~-~!111.,.ı"91'1ı~soo:Ö~ı;lr~a~ misyonundan ı 
olan bir takım İsterlizasyon takımı ka 1 - Beher çiftine tahmin edilen fi-

l - 19 kalem elektirk malzemesi palı zarf usuliyle satın alınacaktır. yatı (138) kuruş 50 santim olan 1000 

(2624) 12599 

Nof.o Vckôlcti 

Betonarme köprü inıaah 3 - İlk teminat 975 lira olup prt -
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da görülür ve iste -
yenlerce kopyası alınır. 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 - Eksiltme 15 Ağustos 939 salı çift terlik müteahhit nam ve hesabına Nafıa Vekaletinden : 
Muhammen bedeli 5210 lira olup ilk günü saat ıı de Ankara'da M. M. v. ilan edilerek ihale gününde teklif e - 1 - Adana vilayeti dahilinde Ada -
teminat miktarı 390 lira 75 kuruştur. satın alma Ko. da yapılacaktır. dilen fiyat ğali görüldüğünden bu de- na • Karaisalı yolu üzerindeki "Çıkıt" 

Taliplerin dılckçe1crivle fotoğıar -
ları ilişik mu!c:~sal ~er.:ümei ht1 lcrini 
Temmuz 939 r.ihayetiıı .. kadar P. T. 
T. umu'11ı n.i .\" iırlüğü "!.~ .~onılermclc 

ri ve hakları •• ia yapılac'l tetkikata e
sas olmdk üz•.·~ halen ) .1ışmakta ol • 
dukları va;i!. ·.e altlık . .. · maaş mikta
riyle sicil numaralarını dilekçelerine 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşğul ticcardan oldukla· 
rına dair vesikaları ile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be • 
hemhal bir saat eveline kadar Ankara 
da M. M. V. satın alma Ko. na verme-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 8. 3 - İlk teminat 562 lira 50 kuruş fa pazarlıkla satın alınacaktır. köprüsünün betonarme olarak yeniden 
939 perşembe günü saat 15 de vekalet olup şartnamesi bedelsiz olarak her 2 - İhalesi 25 Temmuz 939 salı gü- inşaatı (90.000) lira keşif bedeli üae -

leri. (2192) 12193 

satın alma komisyonunda yapılacak • gün öğleden sonra M. M. v. satın al • nü saat 11 dedir. rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme -
tır. ma Ko. dan görülür. 3 - tık teminatı (104) liradır. ye çıkarılmııtır. 

3 - Liste ve prtnamesi her gün ko- 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa- 2 - Eksiltme, 20 temmuz 939 tari • 
misyonda gCSrillebilir. teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad • hine milaadif perıembe günü saat (115) 

. 4 - hteklilerin kanunun iki ve ü - 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle bu del~rinde. gösterilen veaaikle ve temi- da nafıa vekaletinde ıose ve köprüler 
ç.ilnc~ madd~lerinde yazılı vesaikle bir gibi itlerle metgul tüccardan oldukla- natıyle bırlikte ihale saatinde M. M. reisliği odasında yapılacaktır. 
lıkte ılk temınat ve teklif mektuplan- '.arına dair vesaikle birlikte teklif mek V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna 

Selfıf cetvel vesaı"re ahnacak nı ihale ~atinden bir saat eveline ka- tuplarını eksiltme saatinden bebem - (2820) 12793 milteferri evrak (450) kurut mukabi -
dar komısyona vermeleri. hal bir aaat eveline kadar Ankara'da M . , tinde adı geçen reislikten alınabilir. 

M ... (2476) 12449 M M v ecın eldıven alınacak 4- İsteklilerin eksiltme tarihinden 
. • ..... Vekaleti Satm Alma Ko- · · ·satın alma Ko.na vermeleri. ~ en az sekiz gün evet bir istida ile nafıa 

mısyonunct.a • (2593) 12566 kil · il 1 b "b" · · · S d k k t 1 1 k M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ve etıne m racaat a u gı ı ınpatı 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ıoo an 1 u u ar a ınaca Elektro Kardiyograf cı·haıı misyonundan ı yapabileceklerine dair ehliyet veaika-

adet şeffaf cetv ı 1 . ı ı liı d 
lan müciri ve l~· doo adet şeffaf pı - M. M. Vekaleti Satm Alma Xo- 1 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı ıı 5a maEakrı" lt ım ır.. kl . b 

~ a et teffaf minkale . d a ına<ak 265 lira olan 100 çift meıin eldiven - sı meye gırece erın, u ve-
ve hedef murabbaları levhası a ık ek- mısyonun an ı . pazarlıkla satın alınacaktır aikadan batka 939 senesine ait ticaret 
ailtmeye konmuştur. ç .. 1 - M~kta g~da~ ko~nma evı • M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 2 _Pazarlığı 12. 7• 939 ~r amba il odası vesikasını ve (5750) liralık mu 

2 - (Bir cetvel; bir pilin mllş' • ıçın hepsıne ta~ın edılen fıyatı 725 mııyonundan : nil saat 11 d d' ç 1 g vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
t>fr minkale ve hedef murabbaları l~~: lira. olan altı ç~ııt san~~k ;utular açık 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3 - Kati :e~·natı 39 lira 75 kurut sayılı kanunun tarifatı dairesinde ba-
hası) bir takım hesabiyle beher ta- ekaıltme ıu.~e~~yle ve O 30 deın;:u: 939 8000 lira. olan altı adet elektro kardi - olup prtname ve nümuneai komisyon- zırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci 
kımına 20 lira fiyat tahmin edilmit • çarıatnba gunu saat 1 ' K ad n ara • yograf cıhazı kapalı zarf usuliyle sa - da görülür maddede yazılı vakittan bir aaat eveti. 
tir. da M. M. V. satın alma o. a satın tın alınacaktır. 4 p · 1 ğ . kl . k 1 ne kadar makbuz mukabilinde komis-

alına k 2 Ek "lt - azarı a gırece erın at te - . l' . 
3 - Eksiltmesi 26. 7. 939 çarşamba 

2 
cat tır. . 

5 
r 1 rt _ i -il . sı me 14. Ağustos 939 pazar minatlariyle birlikte muayyen gün ve yon reıs ığıne vermeleri lazımdır. 

g(inü saat 11 dedir. -. Ik te~ın~t_ 154d• ıra 0 
up /: M tea g inil saat 11 de Ankara M. M. V. vakıtta M. M. V. satın alma komiayo- <2668) 12712 

4 İlk . namesı her gun og e en ıonra · · satın a ma Ko da 1 k 
- temınatı 150 1ira olup şart- V t 

1 
K d .. "Jür 3 İlk . yapı aca tır. · nunda bulunmaları. (2865) 12834 

Yapı name ve nümuneler komis onda görü- . sa ın a ma o. a goru . • - temınat 600 lira olup gartna 
lUr. Y 3 .- Eksiltmeye girecekl.er kan~~ı me her gün öğleden sonra M. M. v. 

temınatları ile birlikte eksıltme gun satın alma Ko. da görülür. Bakır kaplar ahnacak 
iıleri ilinı 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te 
nıinat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair Ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulunma-
IVı., (2224) 12203 

ve saatinde M. M. V. satın alma Ko.da 4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
bulunmaları. (2557) 12531 t~.minat ve 2490 Ayıl kanunun 2 ve 3• • M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - Eksiltmeye konulan it: Anka -

cu maddelerinde yaz 1 bel 
1 1 

b mıayonundan : ra devlet ıuruı binasına yapılacak i . 
• • • 1 1 ge er e u r . . 

gıbı ışlerle meıgul tüccardan oldukla 1 - 100 adet bakır bakraç ile 100 aveı ıntaattır. 
rına dair vesikları ile birlikte teklif adet bakır karavana pazarlık suretiy • Ketif be~eli 7465 lira 1 kuruıtur:. .. 

M. M. Veklleti Satm Alma Ko- mektuplarını eksiltme saatinden be. le satın alınacaktır. Beher bakraçın 2 - Ekaıltme 21. 7. 939 cuma gunu 
misyonundan : hemhal bir saat evetine kadar Ankara fiyatı 450 ve beher karavananın da 300 ~t .11 ~e !'l~fıa ~eklletl yapı ve imar 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı da M. M .. satın alma Ko. reialiiine kuruı bedel tahmin edilmittir. Tama- ııle~ı reıslığı. ekııltme odasında açık 

Gaı beıi ıhnacak 

Nafıa Vekaletinden ı 

vermeleri. (2S04) 12567 mının ilk teminatı 56 lira 25 kuru • eksıltme us.ulıyle yapılaca~tır. 

I• k • • • Ş • 1 tur. 
1 3 - Ekııltme tartnameıı ve buna ram ıye tevzı ı IŞe Q lnacak 2 - Pazarlığı 13. 7. 939 perıembe ~~teferri evra~ 37 k.uru~ be~e~i ~ukı 

M M V k aünü saat 11 de vekaAlet ... tın alma ko- bılınde .yapı ve ımar ıılerı reıalığınden 

M. M. Vekaletinden : 

1485 sayılı kanuna göre savaı sakatları ile ıehit öksüzlerine isabet e· 
den ikramiye miktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılıt müddeti 
dört ay olduğuna göre ma1fıl ve ıehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der
hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

1. derece subaya 
2. ,, 

" 3, .. 
" 4. " 

Kr. 
00 1. derece ere 

2. .. 
" 

" .. 
" .. 

Ziraat Vekôleti 

• • e aleti Satın Alma Ko- "' - 1 bil 
misyonundan ı misyonunda yapılacaktır. a ına ır. 

3 Nüm ı · h 4 - Eksiltmeye girebilmek için ia-
1. - Hepsine.ta.hmin edilen fiyatı 4200 - une erı er gün komisyon- k .1 d ·· ··ı b'l" te lı erin 559 lira 88 kuruşluk muvak 
lıra olan on ıkı bin adet cam ka klı a goru e ı ır. k 
illç titcıi 14. Ağustos 939 pu."r:eıl 4 - İsteklilerin ilk teminat mektup at teminat vermeleri luımdır. 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. v. veya mak~zlariyle birlikte muayyen <2755

) 12776 
satın alma Ko. da satın alınacaktır. aaatte komıayonda bulunmaları. 

2 - ilk teminat 325 lira olup prtna {2902) 12877 
mesi her cUn öğleden aonra Ko. da gö 
rülür. Muhtelif mıkine yalı ıhnak 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunni 
teminat ve bu gibi i§lerle meığul tile- M. M. Veklleti Satm Alma Ko- Benzin alınacak 

zikretmeleri lazımdır. (2723) 
12773 

Kablo ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

den : 

1) İdare ihtiyacı için elli bin metre 
çift nakilli kurıunlu kablo kapalı zarf 
la eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel, 6000, muvak -
kat teminat 450 lira olup eksiltmesi 
29. Ağustos 939 salı günü saat 16 da 
Ankarada P. T.T. umum müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

3) lıtekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubiyle kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 15 e kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın· 
da P. T. T. ayniyat ıubesi müdürlük
lerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(2722) 12868 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazun Müdürlüğün

den: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Amal

game çinko kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Muhammen bedel (10.000) lira, 
muvakkat teminat (750) lira olup ek
ailtme:i, 31. 8. 939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat (16) da Ankara 
da P. T. T. umum müdürlüğu binasın· 
daki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - lstekliler, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka • 
nunl vesaiki muhtevi kapalı zarfları • 
nı o ıün saat 15 ıe kadar mezkur ko -
miıyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. 
" 

5. " 
e. " 

,. 

Lira 
231 
207 
161 
138 
115 

90 
70 
60 
50 
40 

3. 
4. 
5. 
6. 

.. " 

~ira 

115 
92 
69 
46 
23 
23 

Kr. 
50 
40 
30 
20 
10 
10 

cardan olduklarına dair veaikalan ile misyonundan ı 
birlikte ebiltme ıün ve Mainde il. 1 - Beher kiloıuna tahmin edilen 
il. V. Atlll alma Ko. 'da 11amel•n. fi b 45 kuruı olan 'tıs kalem mub-

• • levuım. İıtanbul'da Kınacıyan hanın-
Zaraat Veklletiaclea ı da P. T. T. ayniyat ıube müdürlük • .. 92 " • 

Zinat qld1eti meU. ~M > verileçektir. 



10 - 10 - 7 - 19:l9 ----------------------------------ULU~--------------
Arpa ah nacak 81000 lira olan 180 ton koyun etinin ... lan 53 kalem bilyalı yatak Askeri Fab ' Muvakkat teminat miktarı (421) li-

beher kilosuna teklif edilen fiyat ve- 1 4000 Kg. Neft yagı ahnacak rikaıar umum müdürlüğü merkez sa • ra (46) kuruştur. 
Ankara LevaLım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

kaletçe pahalı görüldüğünden yeniden Aııkerı fabrikalar Umum Mü- tın alma komisyonunca 26. 7. 1939 çar· İsteklilerin muvakkat teminat m~k-
pazarlıkla ~ksiltmeye konulmuştur. dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- şamba günü sat 16 da pazarlıkla ihale tup veya makbuzu ile, ticaret odası 

2 - Şartnamesini görmek isteyen - misyonundan: edilecektir. Şartname parasız olarak'' vesikast ve bu iş için nafıa müdürlü -Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Malatyada bulunan 62. piyade 
alayı ihtiyacı için 400.000 kilo arpa 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu:ıtur. 

2 - Tahmin bedeli 22000 lira olup 
muvakkat teminatı 1650 liradır. 

ler her gün öğleden sonra Ankara le- Tahmin edilen bedeli (1800) lira 0 _ komisyondan verilir. Taliplerin mu - ğünden alacakları fenni ehliyet vesi -
vazım amirliği satın alma komisyonu- lan 4000 Kğ. Neft yağı Askeri Fahri . vakkat teminat olan (206) lira (25) kalariyle birlikte yukarda adı geçen 
na gelmeleri. kalar umu müdürlüğü merkez satına!- kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve gün ve saatte vilayet encümeni reiııli-

3 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa- ma komisyonunca 17. 7. 939 pazartesi 3. maddelerindeki vesaikle komisyon- ğine müracaatlar. 1 - Tire piyade alayının bir sene . 
lik ihtiyacı olan 67000 kilo sığır veya 
keçi eti K. zarfla eksiltmeye konmuş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşambc. 
günü saat 10 dadır. 

yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya - günü sat 15,30 da pazarlıkla ihale edi- cu olmadıklarına ve bu işle alakadar Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
zıh vesikalarla 5300 liralık teminat - lecektir. Şartname parasız olarak ko _ tüccardan olduklarına dair ticaret o · gün nafıa mü<lürlüğünde görebilecek-
Jariyle birlikte ihale günü olan 14. 7. misyondan verilir. Taliplerin mu vak _ dası. vesikasi?:'le mezkur gün ve saatte ! leri. (2i66) 12734 

2 - Tahmin bedeli 15410 lira olup 
muvakkat teminatı 1155 lira 75 kuruş· 
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

939 cuma günü saat 11 de mezkur ko- kat teminat olan (135) lira ve 2490 nu- komısyona muracaatları. ~{ •• •• 

1 
I ' 

misyona gelmeleri. maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde- (2814) 12788 • omur a 1 naca { 
(2847) 12813 ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

3 - Eksiltmesi 12. 7. 939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cii maddelerinde istenilen belgelerıyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek· 
lif mektuplarını Tire piyade alay sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. Ev • 
saf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Lv. amirliği İzmir 57 tümen ve Tirı: 
piyade alay satın alma komisyonluk 
larında mevcuttur. İstekliler müraca-
atla okuyabilirler. (2566) 12527 

(2775) 12752 

700 fon yulaf alınarak . 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa garnizonunun senelik 

ihtiyacı için 700 ton yulaf K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bede!i - lira olup mu
vakkat teminatı 2340 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba 
Sade yağı allnocak günü saat ıı dedir. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
Alma Komisyonundan : 

cü maddelerind~ istenilen belgeleriy • 
1 - Sivas garnizonu senelik ihtiya· 

le birlikte ihale gün ve saatinden en 
cı olan 15500 kilo sadeyağı K. zarfla geç bir saat eveline kadar teminat ve 
eksiltmeye konmuştur. 

2 T h 
· b d ı · 15500 1. 1 teklif mektuplarını Bursa tümen sa • 

- a mm e e ı ıra o uµ . . 
. . tın alma komısyonuna vermelerı. Ev -

muvakkat temınatı 1162 lıra 50 kuruş· ı f .. l b 1 A k L . .. . sa ve şeraıtı stan u ve n ara v. 
tur. Şartnamesı her gun komısyonda . . . . 

.•.. 1 b · ı· amırlıklerı satın alma komısyonların . 
goru e ı ır. d B ·· 1 k · 

3 
_ Ek ·ı · 

25 7 1939 1 •. • a ve ursa tumen satın a ma omıs. 
sı tmesı . . sa ı gu d h ·· ·· b·ı· ı .. 15 d d . yonun a er gun parasız gore ı tr er. 

nu saat e ır. (27 i 6) 12753 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

İki hangar yaplmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurumda yeniden yaptırıla -

cak olan iki adet hangar kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 62220 lira 86 ku
ruş olup muvakkat teminatı 4361 lira 
04 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 3 ün
cü maddelerinde istenilen belg~eriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzurum askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Sartname ve planları her gün komis -
yonda görülebilir. (2901) 12876 

·.-Askeri Fabrikalar ... ., ' 

71 kaf em (elik ah nacak 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
eti maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale giin ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Sivas tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
Ankara Levazım Amirliği Satın dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

Alma Komisyonundan : misyonundan : 

Et a'ınacak 

1 M • d b 1 k k Tahmin edilen bedeli (130.000) lira - anısa a u unan mer ez ı · . • . 
t t "ht" 1 90000 k"l - olan 77 kalem çelık Asken Fabrıkalar 
aa ın ı ıyacı o an ı o sıgır ve- . d"" 1..... k 1 

k · · K fi k ·ı k ı umum mu ur ugu mer ez satın ama ya eçı etı . zar a e sı tmeye on - ı k . 
20 7 939 

b ·· 
(2772) 12749 

Sığır eti ahnacak 
t / omısyonunca . . perşem e gu-

mu2ş urH. . . t h . b d 
1
. 20~00 nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edile-

- epsının a mın e e ı ı . . k 
Ankara Levazım Amirliği Satın lira olup muvakkat teminatı 1552 lira cektır .. ~ardtnakme _(6) lıdra (50)T u~uş 

Alma Komisyonundan : 50 k mukabılın e omısyon an verı ır. a-

3 
uruEşktu~1• • 

24 7 1939 
!iplerin muvakkat teminat olan (7750) 

1 - Malatya'da 62. piyade alayı ih- - , sı tmesı . . pazarte . r 2490 1 k 2 3 
tiyacı için 150,000 kilo sığıreti K. zarf · ·· ·· 1 ı d d" ş · ıra ve numara 1 anunun ve· · 

sı gunu saat e ır. artnamesı pa • maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
:e eksiltmeye konmuştur. rasız olarak komisyondan verilir. 

2 _ Tahmin bedeli 27000 lira olup 4 Ek .1 . kl . k .1 olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc-
- sı tmeye gırece erın e sı t· cardan olduklarına dair Ticaret odası 

muvakkat teminatı 2025 liradır. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
939 vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1 çarşamba cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
misyona müracaatları. (2732) 12700 

günü saat 9 dadır le birlikte ihale gün ve saatinden en 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- geç bir saat eveline kadar teminat ve 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün · teklif mektuplarını Manisada tümen 5 adet fireze tezgahı alınacak 
cü maddelerinde istenilen helgeleriy · satın alma komisyonuna vermeleri. 
le birlikte ihale gün ve saatinden en (2778) l2755 

Aakeri Fabri a\ar m l'l'l\k-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

geç bir saat eveline kadar teminat ve ...,, • k 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa. Sıg 1 r etı alı naca 

Tahmin edilen bedeli (23.650) li
ra olan 5 adet Freze tezgahı Askeri 

Ankara Levazım Amirliği Satın Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 

tın alma komisyonuna vermeleri. 
(2773) 12750 

Alma Komisyonundan : satın alma komisyonunca 20. 7. 1939 Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amırliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Tekirdağ tüm:n satınalma ko
misyonu tarafından topçu alayının 

senelik ihtiyacı olan (635) ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye kon
muştur. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat perşembe günü saat 15 te pazarlıkla 
l 12000 lira olan 320 ton sığır etine tek- ihale edilecektir. Şartname parasız o
lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden !arak komisyondan verilir. Taliplerin 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konul - muvakkat teminat olan (1773) lira 
muştur. (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 

2 - Şartnamesini görmek isteyen · 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
lerin her gün öğleden sonra Ankara misyoncu olmadıklarına ve bu işle a-
1evazım amirliği satın alma komisyo - Jakadar tüccardan olduklarına dair Ti 
nuna gelmeleri, caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 

2 - Tahmini tutarı 25400 lira ve 
muvakkat teminatı 1905 liradır. 

3 - İhale günü 26 temmuz 939 çar
şamba günü saat 10 dadır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa-

1 

saatte komisyona müracaatları. 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde (2733) 12701 
yazılı vesikalarla 6850 liralık teminat-
lariyle birlikte ihale günü olan 14. 7.1 1 adet marangoz kahnhk 

4 - Şartnamesi her gün Tekirdag 
ttimen satın alma komisyonunda gô · 
rülebilir. 

939 cuma günü saat 10 da mezkur ko · ,. 
misyona müracaatları. rende tezgahı 

(2846) 12812 

5 - İstekliler belli gün ve saatte 
Kanunun istediği vesikalarla birlikte 
komisyona müracaat etmeleri ye zarf
ların muayyen saatten bir saat eveli · 
l'le kadar komisyona vermiş bulunma· 
ları ilan ol uıı ır. (2779) 12751 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

Sığ1r eti almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen 
Kilo Cinsi bedeli tık tem. saati İhale yeri gün 

Eksiltme 
Şekli 

105000 Sığır eti 22,050 1653 75 15 Niğde Tüm. Sa. A. 18.7.939 kapalı 
pazartesi zarf 

1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Ve parasız alınır. 
İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen zamanın 

dan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. (2710) 12657 

Yulaf, Arpa ve sadeyağ alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin senelik ihtiyacı olan yulaf ve 

arpa ile sadeyağı aşağıda cetvelde gösterilmiştir. 

2 - Tahmin bedeli, muvakkat teminat muhammen tutarı ve miktarla 

ri yle ihalenin cins gün ve saati aşağıdadır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 

iincü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en 
gec; bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Dörtyol belediye 

salonunda toplanacak satınalma komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartnameleri görmek istiyenlerin her gün garnizon Lv. Müdürlü· 

ğüne müracaat etmeleri. 
Muhm. Muhm. 

Cinsi 
Muvak. Tem. tuta. 

saati günü tarihi Lr. K. Lr. Kr. 

Kapalı zarf 15 sah 25.7.39 2202 19 29362 50 

Fiat Miktarı Cinsi 
Kr. S . Kilo 

3,75 783000 (yulaf ve 
arpa) 

1 adet marangoz şerit 

destere tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan yukarıda yazılı iki adet marangoz 
tezgahı. Askeri Fabrikalar umum mü· 
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 20. 7. 1939 perşembe günü saat 
16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat• teminat o
lan (112) lira (50) kuruş ve 2490 sayı
lı kanununun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu işle alakadar tüccardan oldukla
rına dair Ticaret odası vesikasiyle mez 
klır gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2757) 12725 

197 S adet boı benzin tenekesi 

satılacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Beherine 10 kuru§ bedel tahmin edi· 
len 1975 adet benzin tenekesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 22. 7. 1939 
cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla 

ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (14) lira (82) kuruş ve 2490 
sayılı kanununun 2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 

müracaatları. 

ve bu işle alkadar tüccardan oldukla · 
rına dair Ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müra 
caatları. (2759) 12727 

, ·Ankara Valili{li 

Ankara Valiliğinden : 
Vilayet hususi idare ve tahakkuk:J 

tahsil şubeleri ihtiyacı için ~O ton sö-I 
mikok kömürü açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

149 kalem muhtelif e~e ahnacak Masa, koltuk saire ahnacak 21:~~:.:ı~~n bedeli nakliyesi dahu 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- Ankara Vall.lı"g~ı·nden İhalesi 27. 7. 939 perşembe günü s..,-
at 15 de vilayet daimi encümenin ~ 

dürJü;;.ü Merkez Satın Alma Ko- Vilayet hususi idare müdürlüğü ih 
b yapılacaktır. 

misyonundan: tiyacı için satın alınacak olan (3037) . 
lira muhammen bedelli (45) adet yazı Talıplerin muhammen bedelin% 7,5 

Tahmin edilen bedeli ( 12.000) lira nisbetinde teminat mektup veya mak-
olan 149 kalem muhtelı.f Eg·e Askeri masası (3) döner (19) sabit ki ceman 

buzlariyle ihale günü vilayet daimi 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez (4ı2) koltuk ve (33) adet hezaran geç- encümenine ve şartnameyi görmek is
satın alma komisyonunca 20.7.939 per- meli İnegöl sandalyası açık eksiltme-

k teyenlerin de her gün encümen kale • 
şembe giinü ı:aat 15,30 da pazarlıkla i- ye on~uştur. .. .. mine müracaatları itan olunur. 
hale edilecektir. Şartname parasız ola İhalesı 1_3~ 7. 939 ~er~embe __ gun~ sa- (2906) 12881 
rak komisyondan verilir. Taliplerin at 15 de vılayet daımı encumenındel 
muvakkat teminat olan (900) lira ve yapılacaktır. Taliplerin 277 lira 80 k~ı- ---------------
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde- ruş depozit mektup veya makbuzlarıy 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma . le birlikte ihale gününde vilayet dai ·I 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar mi encümenine ve şartnameyi görmek 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve isteyenler de her gün encümen kale · 
sikasiyle mezkfır gün ve saatte komis mine müracaatları ilan olunur. 
yona müracaatları. (2760) 12728 (2553) 12530 

94 ton meşe kömürü ~r macak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5170) lira o
lan 94 ton meşe kömürü Askeri Fab · 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa · 
tın alma komisyonunca 28. 7. 1939 cu
ma günü saat 14 te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu · 
vakkat teminat olan (387) lira (75) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(2910) 12784 

6 ton zeytin yağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

d>&rlM,&ü. M ... k•• Salıa A.lm& JıC.ca.. 

misyonundan : 

Dıvar ve baraka inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (9420) lira (89) kuruş· 
tan ibaret bulunan yüksek Ziraat enı· 
titüleri bahçe dıvarı ile korkuluk ve 
(3) baraka inşaatı 17. 7. 939 pazartesi 
günü sat on beşte vilayet binasındd 
nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (706) lira (57) 
kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu, Ticaret odası vesikası ve ek· 
siltmenin yapılacağı günden en az se· 
kiz gün evci vilayet makamına iıtid<ı 

ile müracaat edilerek hu iş hakkında 

alacağı ehliyet vcsikalariyle birlikte 
yukarıda sözü geçen gün ve saatte na· 
fıa komisyonuna gelmeleri ve buna ait 
keşif ve şartnameyi her gün nafıa mü· 
dürlüğünde görebilecekleri ilan olu -
nur. (2621) 12596 

Makine yağı alınacak 
Ankara Valili'ğinaen : 

Nafıa silindir ve kamyonlarında kul 
!anılmak üzere ve muhammen bedeli 
1900 lira olan Astral ve mobiloil yağı 
alınması 17. 7. 939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (142) lira (50) 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan 6 ton zeytinyağı Askeri Fabrika -
lar umu müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28. 7. 1939 cuma günü 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek 
tir. Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- kuruştur. 
"ki k · İstekliler teminat mektubu veya ı e omısyoncu olmadıklarına ve bu . . . 

1 
b" 

işle alakadar tüccardan olduklarına makbuzu, tıcaret odası vesıkasıy e ır 
l"k ·· ·· ·· atte daimi dair ticaret odası vesikasiyle mezkur ı t~ sozu geçen g~n ve sa 

gün ve saatte komisyona müracaatla - <encumene gelmelerı. . .. 
ları. {28ll) 12785 Buna ait şartnameyı her gun nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 

15 ton üstüpü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 15 ton üstüpü Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkeze satın alma 
komisyonunca 28. 7. 1939 cuma günü 
saat 15 te pazarlıkla ihale edilecek · 
tir. Şartname parasız olarak komis · 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (337) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası ve
sikasiyle mezkfır gün ve saatte komis
yona müracaatlaq. (2812) 12786 

5 fon antimon alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3250) lira o -
lan 5 ton Antimon Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28. 7. 939 cuma günü 
sat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te · 
minat olan (243) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve -
sikasiyle bezkfır gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

(2813) 12787 

(2654) 12625 

Benzin at.nacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa kamyonları için alınacak otan 
bedeli muhammenesi (6350) liradan 
ibaret bulunan (2000) teneke bezin mü 
bayaası 17. 7. 939 pazartesi günü saat 
on beşte vilayet binasında daimi encü
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 476 lira 25 kuruş 
tur. İstekliler teklif mektupları mu -
vakkat teminat mektup veya makbu -
zu, ticaret odası vesikaıiyle birlikte 
sözü geçen günde saat 14 de kadar en· 
cümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
dairesinde görebilirler. 

(2655) 12626 

Kömür alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi silindirleri için alına · 
cak (70) ton beriket (50) ton Zongul · 
dak kömürü 17. 7. 939 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet binasında daimi en
cümende ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2670 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 200 lira 25 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası veıikasiyle bir
likte sözü geçen gün ve saatte encü · 
mene müracaatlar. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
dairesinde görülebilir. (2656) 

12627 

Şose 
" . . 
tamın 

·~.: ~~>'D: . Demiryollar1 
• " ·... t • ~ ,· 

Hurda çelik satışı 
O. O. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 

takriben 2000 ton hurda bandaj çeliği 
20. 7. 1939 perşembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında arttırma usulü ile satı -
lacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 ti . 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinı 

aynı gün saat 14,30 a kadar komiıavon 

reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa -
da teselJüm ve sevk şefliğinden dai'h • 
tılacaktır. (2726) 12741 

Elbiıe ve palto yaptmlacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komls· 

yonundan : 
Birinci ve dokuzuncu işletme me -

murin ve müstahdemini için bir sene 
zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet 
palto kapalı zarf usuliyle bilmünaka-
- u•n••rı•1•1'1._ı. .... - ~lı...:-- - .,.._,..._.,._, .. .._ 
kumaşları idarece verilecek harç ve i
maliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu 
i§in muhammen bedeli 23536 ve mu_ 
vakkat teminatı 1765,20 liradır. 

Münakasa 24. 7. 939 pazartesi günü 
saat 16 da Sirkecide 9 işletme binasın
da A. E. komisyonu tarafından yam -
lacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesi~ 
!arını ihtiva edecek olan kapalı zarf -
!arını aynı gün saat 15 e kadar komis
yona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmek
te ve harç nümuneleri de aynı yerde 
gösterilmektedir. 

(4878/ 2831) 12820 

5 ka!em malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi:ı

yonundan : 
Muhammen bedeli 14400 lira olan a

şağıdaki isim ve miktarı yazılı 5 ka -
lem malzeme 24. 7. 939 pazartesi günü 
saat 15 de taahhüdünü ifa edemiyen 
müteahhidi namına açık eksiltme u
suliyle Ankarada idare binasında s~ -
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1080 li • 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen eksilt -
me saatine kadar komisyonda ispatı 
vücut etmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Ilaydarpaşa
da teselliim ve sevk şefliğinden dağı -
tılacaktır. (2844) 

İsmi Mıktan Kg. 

Kanarya sarısı toz boya 
İngiliz kırmızısı aşı toz boya 
İngiliz yeşili aşı toz boya 
Verminyum toz boya 
Oksit dö fer 

1000 
1000 
3000 
2000 
8000 

12824 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muratlı istasyonuna üç kilometre 

mesafedeki Sirtköy taş ocağından is -
tihsal edilerek istasyonda teslimi şar
tiyle ve kapalı zarf usuliyle 14500 m3 
balast satın alınacaktır. Bu işin mu -
hammen bedeli 23925 lira ve muvak • 
kat teminatı 1794,38 liradır. 

53 kalem bilyah yalak 
SKF marka veya ayannda 

Münakasa 26. 7. 939 çarşamba günll 
saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme lıı 

Ankara Valiliğinden : nasında A. E. komisyonu tarafından 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
miıyonundan : 

Etimesğut nahiyesi dahilindeki muh yapılacaktır. İsteklilerin teminat ve 
telif şoselerin tamirat işi 20. 7. 939 per kanuni vesikalarını ihtiva edecek ka· 
şembe günü saat 15 de vilayet daimi palı zarflarını aynı gün saat 10 na ka
encümeninde ihalesi yapılmak üzere dar komisyona vermeleri lazımdır. 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler parasız olarak komisyon· 
Keşif bedeli (5619) lira (39) kuruh dan verilmektedir. 



10. 7 - 1939 

5 kalem • • 
gıyım eşyası 

. . . 
. Vilôyetler · ·· · ah nacak 

az (25.000) liralık bu işe benzer iş yap 
tığına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye -
tinden eksiltme tarihinden (8) gün e
vel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 
ticar t odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 20. 7. 939 perşembe günü sa
at 14 e kadar İstanbul nafıa müdürlü
ğüne vermoleri. (4567 / 2585) 12661 

Kömür alınacak 
O rman Koruma Genel Komutan lığından : 

Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 
Tarihi saati 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Fiyatı teminatı 
Lira K. Lira K. Cinsi Miktarı 
-~~~ ~~--~ --- ----

5 50 996 60 18-7-939 Mamul yazlık elbise 2416 Takım 
15 733 15 18-7-939 Mamul çamaşır 8500 ,, 1 

••& 9 00 894 38 19-7-939 Battaniye 1325 adet 
3 60 823 50 19-7-939 

Kilim 3o5o " 1418 25 20-7-939 
Mamul kışlık elbise 1891 Takım 10 00 

11 
15 
11 
15 
11 

O K G 1 K tanlık kıtaatı ihtiyacı için yukarda cins ve rman oruma ene omu 
'k 1 ı b k 1 elbusatın 2490 sayılı kanunun 31. Maddesi mı tar arı yazı ı eş a em m . .. 

'b' k 1 fi k ·ıtmesi hizalarında gösterılen gun ve saatlerde mucı ınce apa ı zar a e sı 

A k d Y · h' d o an Koruma Genel komutanlık satın alma ko -n ara a enışe ır e rm 
misyonunda yapılacaktır. .. .. 

1 
bT 

Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda goru e .ı ır .. 

İ kı ·1 · k A "k e teminat makbuzlarını havı teklıf mektup-ste ı erın anunı vesı a v 
k ·1 .. t' d n en aşag-ı bir saat evvel mezkur komisyona larını e sı tme gun ve saa ın e 

vermeleri ilan olunur. (2741) 12706 

Şose tômiratı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: " 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Çanak

kale - Balya yolunun 1 + 000 - ıs+ 
030 kilometreleri arasında 13265 met • 
relik şose tamiratı esasiyesi olup ke -
şif bedeli 29011 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

şunlardır: . 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart • 

namesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata ait fenni şartname 
E - Hususi ve fenni şartname 
F - Keşif cetveli metraj ve fiyat 

İ nşaat mü na kasası 
Erzunım Valiliğinden : 

Erzuru~ vilayetinde yeniden yapıl
makta olan halkevi binası ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

ı - Keşif bedeli 26236 lira 37 kuruş 

tur. 
2 - İhalesi 21. 7. 939 cuma günü sa

at 15 de Erzurum vilayet başkanı oda
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1968 lira -

Cinsi 

Beher ton için 
tahmin edilen fiat 

Miktarı ton Lira kuruş 
----~ --- -~ 

Teminat 
Lira kuruş İhale günil 

~- -~ ~----------
Sömikok kömürü 100 184 00 26-7-939 çarşamba günil · 

saat 15 de 
Yukarda Cins ve miktarı yazılı kömür eksiltmeye konulmuştur. İstek· 

Jilerin gösterilen gün ve saatte Emııiyet Müdürlüğünde toplanacak olan 
komisyona gelmeleri. 

24 50 

Şartnamesinin müdüriyetimiz hesap muamelat memurluğundan istenil· 
mesi. (2907) 12882 

' GECELİ - GÜNDÜZLÜ 

üSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 

Kundura alınacak 
bordrosu dır. ! _____ ......:..________ G _Malzeme grafiği 4 - İstekliler bu işe ait evrakı fen-

J - İstekliler bu şartnameleri ve evrakı niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğü ve 

Mektep eylülün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt için P A
ZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9 - 12 ye kadar, ayrıca da 
mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebeler yerlerini muhafaza 

Orman Koruma Genel Komutan
lıirndan: 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be • parti başkanl.ığı~da o~uyabilirle.r. . 
· k ·· b"l" ı 5 - 1steklılerın eksıltmeye gırebıl-delsız olara gore ı ır er. . . . . .. .. k' .. _ 

3 _İhale 15. 7. 939 tarihine rastlı • mesı ıçın ıhale .. gununden s~ ~z gun : 

Tayyare Ve Otomobl'l benzı'nı' · ünü saat ıı de Nafıa vel vilayete muracaatla b~ ışı yapabı
yan cumartesı g ~ . d · hl' t• esıkası alması 
üdürtüğü binasında toplanacak ko - ıecegıne aır e ıye v Telsiz istasyon binası 

:isyon huzurunda yapılacaktır. mecburidir. 
4 - İnşaat müddeti mukavele tari - 6 - İstekliler teklif mektupla~ın-~ 1 k 

Devlet Hava Yolları Umum Mü- hinden itibaren 180 iş günüdür. ihale günü olan 21 ?· 939 cum~ gunu yaptlrl aca 
5 _ Eksiltme pazarlık suretiyle ya- sat 14 de kadar e~s~ltme k~mısyonu- Istanbul P. T. T. Müdürlüğün-

O. Hava Yollar1 edebilmeleri için erken müracaat etmelidirler. 
Adres: Bağlar başı, Telefe: 60474 5002 

ah nacak H idro elektrik 

dürlüğünden : 
tesisatı münakasasr 

Orman koruma genel komutanlık 
ihtiyacı 6800 çift kundura 2490 sayılı 
kanunun 31. maddesi mucibince kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ek· 
siltmesi Ankarada Yenişehirde orman 
koruma genel komutanlık satın alma 
komisyonunda 20 Temmuz 939 perşem
be günü saat 15 de yapılacaktır. 
Kunduranın beher çiftinin muhaın • 

ınen bedeli (470) kuruş olup muvak • 
kat teminatı 2397 liradır. 

1 - İdaremiz için 300 bin litre tay
yare benzini ile 50 bin li.tre oto:nobil 
benzini kapalı zarf usulıyle eksıltme
ye konulmuştur. 

k na makbuz mukabılınde teslım edecek den : 
pılaca tır. k b ı k 'k 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta- lerdir. Postada vu u }1 aca gecı me- Yeşilköyde yeniden yapılacak tel - Nafıa vekaletinden musaddak pro. 
!iplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak - ler kabul edilmez. <475812750) siz istasyonu binası inşaatı kapalı zarf k b 9 k"l t 

Düzçe Belediye Riyasetinden ı 

1 . .h 1 .. .. 12721 
1 

jesi mucibince asa amıza ı ome • 
kat teminat verme erı ve ı a e gunun- usuliy1e eksiltmeye konu muştur re mesafede kain Şakoç şellalesinde ya 

Şartnamesi her giln (160) ku_r~ş mu
ıı:abilinde komisyondan alınabılır. . 

2 - Teslim yerlerine göre hesap 
dilen mecmu muhammen bedeli 
bin liradır. 

e- den nihayet 8 gün evetine kadar vila • Kömür ah nacak Eksiltme 26. 7. 939 çarşamba saat ıs pılacak olan Hidro _Elektrik santral 
74 yet makamına müracaatla alacakları de B. Postane binası alt katta müfet - tesisatına ait techizat ve bunların 

İsteklilerin kanuni vesika ve temı -
t makbuzlarını havi teklif mektup -

.. ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılı • Eskişehir Vilayeti Daimi Encü- tişlik odasında toplanacak müdürlük . . 
1 

. 
25 

haziran 1939 tarihin-
b · . . montajı ış erı 3 _ Eksiltme 19. 7. 939 çarşam a gu na ait ticaret odası vesikasını komıs - memnd.en : . . . .. . _ alım satım komısyonunda yapılacak - den 

8 
ağustos tarihine kadar 45 gün 

na . d 1 
tarını eksiltme gün ve saatın en eve 
en aşağı bir saat evel mezkQr komis -
yona vermeleri ilan olunur. 

nü saat 11 de Devlet Hava yolları u - yona vermeleri lazımdır. İadreı hususıye ıçı~ :39 ton samı. tır. . müddetle ve aşağıda gösterileceği gi .. 
mum müdürlüğü binasında yapılacak- 7 _ Teklif mektupları yukarıda ya- kok ve 50 ton soma lınıt 1. 7. 939 tarı- Keşif bedeli 65946 !ıra 93 kuruş mu· bi ayrı ayrı kapalı zarfla münakasay• 
tır. zılı gün ve saatten bir saat eveline ka- hinden itibaren 24. 7. 939 tarihine mü- vakkat teminat 4584 liradır. k t r 

(2742) 12707 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- dar makbuz mukabilinde komisyona sadif pazartesi günü saat 14,30 kadar İsteklilerin mukavele, eksiltme ba • o~muş7~5Ô liralık keşifli türbün ve 

me şartnamesinde gösterilen vasıfları vermeleri lazımdır. Posta ile gönderi- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon - yındırlık işleri genel hususi ve fenni cebri boru ve teferrüatı. 
haiz olmaları lazımdır. lecek mektupların nihayet saat 10 a mutur. şartnameleri proje keşif hülasasiyle 

2 
_ 

10427 
lira bedeli keşifli alter. 

5 _İsteklilerin 4950 liralık muvak- kadar gelmiş olmaları lazımdır .. Pos • Teminatı muvakkate 550 lira 75 ku - buna müteferri diğer evrakı 330 ku - natör tablo, santral, muhavvilesi, şe • 
kat teminat mektupları ile birlikte mu tadaki olan gecikmeler kabul edılmez. ruştur. İhale yevmi mezkurda maka - ruş mukabilinde almak ve muvak · hir ~uhavvilesi şehir yeraltı kablosu 
kavele ve şartnamede yazılı teslim yer (4404/2464) 12474 mı vilayette toplanacak olan daimi en- kat teminatını yatırmak üzere çalışma ve teferrüatı. 
}erine göre tesbit edilmiş fiyat teklif- ş • Si cümen tarafından yapılacaktır. Şart - günlerinde mezkur müdürlük idari ka-

3 
_ 

27554
.
64 

lira bedeli keşifli yük· 
Sihatve lçtimaiM. V. . 

J alebe ah nacak 
lerini havi kapalı zarfları eksiltme sa- ose 1 nşa nameyi görmek isteyenlerin daimi en- lem .levazı~ kısmına e~siltme gün ve sek tevettürlü havai hatla alçak tevet-
atinden bir saat eveline kadar tayya • Koeaeli Vilayetinden : cümen kalemine müracaatları lazım - saatınden bır saat evelıne kadar en az türlü şehir şebekesi. 

Sıbat ve içtimai Muavenet Veka
le ti Kon ya Köy Ebe Mektebi Mü
dürlüğünden : 

re meydanındaki umum müdürlük ~i- İzmit _ Karamürsel yolunun 5 x dır. (4762/ 2752) 12722 50.000 liralık, bu işe benzer iş yaptığı- T I"pler bu işlerin cümlesi için tek-
nasında toplanacak alım satı°:' komıs- 000 - 15 X 000 inci kilometreleri ara- na dair idarelerinden almış olduğu ve- l'f a ı ebilecekleri gibi ayrı ayrı da 

d. t 1 G.. 1 · tırılacak ·k ı · · d ı b ı ·ı· · 1 ver yonu reisliğine tev ı e me erı. sındakı' ~ose inşaatı kapalı zarf usu - ormen ev en, yap sı a ara ıstına en stan u vı ayetın- kl'f verebilirler. 
F ~ artname ıs' l d k · 1 . h . d 8 .. 1 te ı 

6 - Şartname ve .enn~ ş , - liyle eksiltmeye konulmuştur. Müdiarlüg~ün- ene sı t~e tarı ın en ~un ~v~.a- Eksiltme şartnamesi proje keşifna 
Ieri ile mukavele proJelerı A~:~r~.~a Keşif bedeli (36130) liradır. İhale Tekirdağ iskan lınmış ehlıyet ~e 939 senesıne aıt ı - me ve fenni şartname ve evrakı müte-

Bir yıl leyli olduktan sonra üç ~ıl Devlet Hava yolları u.~um mu ur u • temmuzun on yedinci pazartesi gunu d en : ca_ret odasıb vesıkasıbve kmuvak.kat ite - feriası beş lira mukabilinde Düzce be· 
mecburi hizmet yapmak ve yalnız koy ğünden parasız alınabılır. t ikide vilayet makamında ya. 1 _ Çorlu kazası dahilinde Edir - mınat mak uz veya an a temınat arı-

1 
d" . d n ve İstanbul'da Galatada 

ıerde sanat ı·cra etmek üzere köy ebe-. (2764) 12732 saa on .. h . k 'f. .. h e ıyesın e 
pılacaktır. ne • İstanbul asfalt yolunun (124) un- nı avı anunun tarı ı.?e .. gore azır - Assikürasyonu cenerali hanında elek. 

si yetiştiren mektebimize bu yıl 30 Tayyare meydanı yaptırılacak Bu işe ait evrak: CÜ kilometresi civarında yalnız keres- la~mış mektupla:ını sozu geçen ko - trik mühendisi Hasan Halet Işıkpınar 
talebe alınacaktır. Şartları şunlardır: f d 'lm k b k 1 a N 1 akbuz 

1 _ Mukavelename tesi hükümet tara ın an ven e şar- mısyon aş an ıgın o. u m dan alınabilir. 
1 - Türkiye cümhuriyeti tabasın • Devlet Hava Yolları Umum Mü· 2 _ Fenni hususi şartnameler tiyle (200) göcmen evi inşas~ için 27. mukabilinde tevdi eylemeleri. Taliplerin kanuni' vesaiki haiz ola· 

dan o mak. d .. r· ~ .. d • 3 _ Proje ve keşif hülasası 6. 939 günü kapalı zarf usulıyle yapı- 299112886) 12874 rak ihale günü olan 8 ağustos 1939 uı. 
z - tık tahsilini bitirmiş veya o de· ur ugun en • . . . .. "kr d·1 saat - ı " ekaiıtmede teklif edilen bedeller G ·r k a 1 1 < k ·hı· b .. .. t 16 da bele 

1 - Devlet hava yollarına aıt An • !steklılerın o .gun zı e,! .. eJnO) Ura- kaomisyonca haddi Hiyik görülmediğin ram par e y p lr a a rı ı perşem e gunu saa • 
rece tahsil görmüş olmak. ı k dar ,., d' ·· · d h b 1 maları 

5 d kara, Adana, İstanbul tayyare me).'.' - t.~ ~!v'!ı:;ı.! .. ~v;.,:!1.C:..~a mektubu veya den yeniden eksiltmeye konulmuştur. İzmir Belediyesinden : . ı:e encumenın e azır u un 65 
3 - Yaşı 18 den ap.ğı ve 3 en yu- ı ua..ıart:p-1• ""',...~ -: ~ - -· ·ı .. kl.f kt plan. K 'f b d l' 63024 ı· d 1 .. .. . . ılan olunur. (4670/ 2661) 126 ••n oı_._...,._ ... 1 t~b~rı;:ydanlarının asfalt pıstlerı - banka makbuzu ı e .e ı32~e . u dd eşı e e ı 

1
:ra

1 
ır. . nonu caddesının Karataş mevkiin • 

4 - Evlenmemiş olmak şart degı - . . atı kapalı zarf usuliyle eksilt· nı 2490 sayılı kanunun ıncı ma e- 2 - Şartname ve p an ar vesaır ev - de Doktor Hasan Başkam kliğini ö - .... d .... • 1 
d" Evli veya dul olmakla beraber nın ınş~karılmıştır. sindeki tarifat dairesinde vilayet ~ • rak 315 kuruş bedel mukabilinde Te - nünden itibaren 700 metre boyundaki Hamam ve bugu san ıgı anıaa 1 
(~r~ 10) yaşına kadar Ç~~u~lan olanlar mi~çKeşif bedeli 639.027 lira 51 ku - kamına vermeleri lazımdır. Posta ıle kirdağ iskan müdürlüğünden alınabi- kısmının sökülerek granit parke taş . 
dahi çocuklarının her turlü ba1?,mı te- ruştur. .. .. gönderile~~k mektupl~r~a vukua gele- bilir. . .... l~rı ile tamiri baş mühendislikteki ke
min edileceiine dair bir taahhutname 3 _İhale 25. 7, 939 salı gunu saat cek teehhur nazarı ıtı~are __ alınmaz 3 - Eksılt~e 1:. ?· 9,.39 c~~ ~~~u şıf ve şartnamesi veçhile kapalı zarf
getirirlene kabul edilirler. Çocuklar 11 de umum müdürlük binasında ya • şartname v~ bu husu~a aı! ~ıger evra- saat 1.~ te Te~ırdag ı.skan mudurlugun lı eksiltmeye konulmuştur. Muham • 
mektebe gelmez. 1 kt kı görmek ısteyenlerın vılayet nafıa de muteşekkıl komısyon huzurunda men bedeli 20000 lira olup ihalesi 24. 

5 - İsteklilerin haziran başından pı aca Mır. kkat teminat 29.350 lira - müdürlüğüne müracaatları. ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 7. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 
k d d - d dog~ 4 - uva 2523 k · ·k Ağustos 15 şine a aı: _ .~gru ~ • (2555) 1 4 - Muvak at temınat mı tarı sayılı kanunun tarifatı dahilinde ha -

ruya mektep müdürl~gune. ~uracaat dı~. _ Keşif ve buna müteferri evrak . • ,. k ...., • ( 4401) liradır. zırlanmış teklif mektupları ihale gü -
etmeleri ve dilekçelerıyle bırlıkte aşa- 32 lira mukabilinde umum müdürlük. Hukumet onagı ınşası 5 -Teklif mektupları yukarıda ya- nü azami saat 16 ya kadar encümende 
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön- al b'l' zıh eksiltme saatinden bir saat eveli - riyasete verilir. 1500 liralık muvak -

. ,. ten ına ı ır. Bursa Nafıa Müdürlüğünden : ı d' 

Karahallr Belediyesind en : 

10103 lira 13 kuruş muhammen ke
şifli hamam ve buğu sandığı inşaatı 
24.6.939 günlemecinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlık suretiyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

Taliplerin Karahallı belediyesine 
müracaatları ilan olunur. (4727/ 2719) 

12715 
dermelerı .. lazım?.~i et cüzdanın aslı. 6 - Eksilt~ey_e girecek~e~in Müna- 1 - İnegöl kasabasında inşa edil • ne kadar komisyon başkan ığına tev ı kat teminatı öğleden sonra kapalı bu-

A - Nufus hu y ahadetnamesinin kale Vekaletıne ıha~e. tar~hınd:n en mekte bulunan hükümet konağının olunacaktır. lunmasına binaen öğleden evel iş ban- Mazol ve makine yağı ahnacak 
B - İlk mektep §ah ı"l go''rdü ~günü geç sekiz gün evel ıst. ıda ıle muraca~. 21068 lira 87 kuruşluk in•aat bakiyesi Talip olanların ehliyet vesikalarını kasına yatırılır. (2398/ 2888) 12875 

aslı v b d rece t s · k 1 1 1 " hamilen müracaatları. 12737 
i•bat :~~n ~ot:ğrafh ve tasdikli vesi- at e~erek ehlıyet vesı ası a ma arı a- olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Su projesi yaplmlacak 
k zım ır. . . çıkarılmıştır. S h • • • f fbı'kal 

aC. T . . . "d hizmet İstidalara buna benzer ışlerı yap - 2 _Bu işe ait keşif, fenni ve husu· IYaS ıe flDIO imar i Balıkesir Belediye Reisliğinden: 
- ahsılıne ve ılerı e kl d ·r ı· .. ı· yaptıranlardan al • · · f Çatal Dag- ormanlarından Balıkesı'r görmesine e 1 1 k b"r hastalığı tı arına ~1 

• ~ d kl d. z si, bayındırlık ışlerı genel kapalı zar I k 
lmadığına dnagı.er ~l:cat hı t nelerin. dıkları vesıka1arı rapte. ecel er ır.hl"a usuliyle eksiltme ,artnameleri, proje plana yaphrt ata şehrine isale edilecek Bıçkı deresi su-

o v~ .. ye as a rnanında müracaat etmıyen er ve e ı- ve mukavele projesi nafıa dairesinde yunun takribi projelerine göre esas 
den alınını§ heyetı aıhıye raporu. ikası almıyanlar giremezler. •· ··1 kt" Sıvas Belediye Riyasetinden : projelerinin yaptırılması işi nafıa ve-

ö ğ• b . yet ves . k 1 goru ece ır. 
D :- r?e ı ve . u. ılan eonund~ ya- 7 _ Talipleri!'1 ~eklıf :ne tup arını 3 _ Eksiltme 15. 7. 1939 cumartesi 1 - Sivas şehrinin 1 ~~00~ mikya~ın- kaletince tesbit. edilen şartnamesine 

zıldıgı şekılde kefıllı v_e noterlıkten eç ihale tarıhınden bır saat evel günü saat ıı de belediye salonunda daki hali hazır hartası uzerınde mute- ve artırma, eksıltme kanununa göre 
tasdikli bir noter senedı. :~sTıtrne kotnisy~n~na makbuz muka - nafıa müdürlüğü eksiltme komisyo - hassısl:rı ~arifetiy!e ta~zi~ ve Na - ve pazarl~kla ihale edilecektir. 

E - Çocukları (2 • lO~ yaş~~a ka.dar bilinde vermelerı lazımdır. nu tarafından kapalı zarf usuliyle ya· fıa vekaletınce tasdık ~dı:mış bu.h~nan . 1 - İşın muhammen bedeli (5900) 
olan dul kadınların tahsıl muddetın - (2857) 12870 pılacaktır. imar· planı avan proJesı mucıbınce lıradır. 
ce çocuklarının anne, kız kardeş, tey- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- 1/ 500 ve 1/ 1000 mikyasındaki hartala- 2 - Pazarlık 26. 7. 939 tarih r 'rşam-
:ze, hala gibi yakın akraba~ı tarafında~ teklilerin 1580 lira 17 kuruş muvakkat lar üzerine tatbikat planı yaptırılacak ba günü saat 16 da Balıkesir et me -

Çorlu Belediyesinden : 

Belediye elektrik fabrikasının sene
lik ihtiyacı olan 50 ton mazot ile 5 ton 
makine yağı açık eksiltme ile satın .... 
lınacaktır. 

İhalesi 25 Temmuz 939 saat 15 de· 
dir. Mazotun ilk pey akçesi 337 lira 50 
kuruş, yağın ilk pey akçesi 82 lira 50 
kuruştur. Taliplerin belli gün ve saat
te belediyeye müracaatları ilan olu • 
nur. (4949/ 2883) 12873 

Elektrik tesisatı 
bakılacağına dair taahhhutname (~vlı teminat vermeleri, üçüncü maddede ya tır. ninde yapılacaktır. 
ve çocuklu kadınlar için tahsil mud. - zıh evrakı kabul ve imza etmeleri ve 2 - Tatbikat ptıinları satha ait bü - 3 - İsteklilerin aşağıda yazılı te • Şuhut Belediye Reisliğinden: 
detince çocuklarına bakacağına daır bu inşaatı yapabileceklerine dair Bur- tün ölçüleri ihtiva edeceği gibi müs - minat ve vesaiki aynı gün saat 15 şe 

1 
_ Kapalı zarf ve pazarlık usul • 

kocasının taahhütnamesi. 3 memur alınacak sa vilayet makamından ehliyet vesika; takbel sokakların telaki noktalarında kadar encümene teslim etmiş olmaları teriyle evelce münakasaya konulup ta-
K .. 'ht' r h y tı'nden alın - sını almış olmaları ve 939 yılı Ticare da irtifaa ait rakamları gösterecektir. lazımdır. lip zuhur etmemesinden dolayı bu de· 

F - oy 1 ıya e e · d • d 'k • 1" k h d b 1 · k 
b t tasdik edilmi~ hüsnü- Ankara Bel ediyesın en • .. . o ası vesı asının göstermelerı azım· 3 - 300 he tar sa asın a u unan ı- A - (443) liralık kanuni teminat. fa şartnamesinde değişik. lik ya.~ılara 

mış ve za 
1 

aca :ı b" · · 135 lira ucretlı dır h · d k. "l "l B K · · ğ" ·k d k 
k İkisi 90 ar ve ırısı · mar sa asının avan pro3e e ı o çu e - - anunun tayın ettı ı vesı a • kapalı zarf usuliyle yenı en muna a -

hal vara ası. U lü muhase· 5 2490 1 k 'b' ek- f"k h f k kl l · · · " · b b d 4 t f t üç memur alınacaktır. su 1 - sayı anun mucı ınce re tev ı an er sını so a arın arza - arla su pro1elerını yamıya salahıye - saya konulan 18963 lira 49 kuruş e • 
G - 4,

5 
X 

6 
oyun a ane 

0 
og • be ve daktilo bilmek, lise mezu~u 0

1 • siltme evrakını hazırlayıp 15. 7. 1939 ni maktaları, bina bloklarının taksima tine dair nafıa vekaletinin ihtisas ve- deli keşifli Şuhut kasabasının ele~ · 
raf. . .. ~· mak barem kanunu evsafını hazı 0 

- günü saat ona kadar komisyon reisli: tı meydanların veya parkların tafsi. sikası. trik ve makine tesisatı 10. 7. 939 gu • 
Taahhüt senedı _ornegı . k tt g.~ine makbuz mukabilinde vermele. rı latını, umumi müesseselerin ve çarşı - D - Kanunun dördüncü maddesi nu··nden başhyarak 17 gün müddetle 

k b 1 ma şar ır. "nü sa. k 
Konya köy ebesı me te ~ne a ına • İsteklilerin 11-7-939 salı ~ . .. ıcabeder. Posta~a vukubulacak gecı • ların vaziyetlerini velhasıl şehrin müs mucibince pazarlığa girmiye mani bir eksiltmeye konulmuştur. 

rak tahsil edip mezun oldugwı:da ~ı. - at 15 30 da imtihan için Zat ışlerı mu- meler kabul edılmez. (2578) takbel şekline ait bütün tafsilatı ihti- hali bulunmadığına dair istekli tara - 2 _ İhale Şuhut belediyesinde top-
hat ve İçtimai muavenet vekale.tının d .. r: ~·· müracaatları ilan olunur. 12557 va edecektir. fından imzalanmış bir mektup. lanan encümen tarafından 20. 7. 939 

k 1 t ur ugune 12863 
yahut vali ve kayma am arı~. ayın e. - (2897) K 1 • f • 4 - Şimdiye kadar bu gibi işlerde Taliplerin ve fazla maliimat almak gününe müsadif perşembe günü saat 
deceği köyler mınt~kasıı:da uç yıl hız 1 k a 0 rı er teSI sa ti çalışmış ihtisas erbabından talip olan isteyenlerin Balıkesir Belediye reis - 15 de yapılacaktır. 
met etmeği ve bu hızm.etı kabul etme- Elbise yaptı rı aca İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : zevatın 15. 7. 939 tarihine kadar: liğine müracaatları ilan olunur. 3 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 
diğim veya kabul edıp de~ muayyen Ankara Belediyesinden : 20. 7. 939 per§embe günü saat 15 te A - Yukarıdaki umumi şartlar da- 12886 kuruştur. 
müddeti bitirmeden bıraktıgım ~e. sı: 

1 
_Su işleri müstahdemini için yap İstanbul'da nafıa müdürlüğü eksilt • bilinde yapacakları işin bir şartname- 4 - Bu işe ait olan proje hülasai 

hi sebepler dışında mektepten_ aımı lb. ·ıe altı a - me komisyonu odasında 41142.35 lira sini: keşif malzeme montaj şartnameleri he 
k - eya çıkarıldıgım tak tırılacak olan 84 kat e ıse ı 1 1 k B sabat ve münakasa şartnamesi muka -olarak çı tıgım v 1 _ 1 k .. det gömlek on beş müddetle açık ek • keşif bedelli stanbul teknik oku u a - Bu iş için istedikleri ücreti. 

dirde tahsil masrafı karşı ıırı 0 mahh~- lorifer tesisatı ve kazan dairesiyle kö- C - Ne kadar zamanda ikmal ve vele projesi 1 lira mukabilinde Şuhut 
·kabul ve taa ut siltmeye konulmuştur. . k . · d 

1 .zere 100 lira vermegı 2 _ Muhammen bedeli (1530) lıra - mürlük inşaatı kapalı zarf usuliyle e teslim edebileceklerini: beledıycsın en a mır. 
eylerim. . d siltıneye konulmuştur. Sivas belediye riyasetine hitaben S . . t rıla cok 5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin· 

Sarih ikametgah adresı: 1~· _Muvakkat teminat (114,75) li - Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· taahhütlü bir mektupla bildirmeleri U prOJeSI yap 1 den alınmış enstilatörlük vesikası ve 
Yukarıda adres ve hüviyeti y~zılı ~- d leri genel, hususi ve fenni şarnamele- rica olunur. Birecik Belediyesinden buna mümasil tesisat yaptığına dair a-

lan •.•. ın bu taahhüt senedı ~u~ı- ra ır. ş .. esini gör • ri proje keşif hulasasiyle buna müte· 5 - 1/200 mikyasındaki avan proje- Birecikte yapılacak su tesisatı pro- lınmış bonservislerini ihaleden 1 saat 
cinbe maktuan ödenmek mecburı!e~ın 4k-: artnla~e vhe ng~:ue:cümen ka- f:rri diğer evrak (206) kuruş mukabi- nin bir kopyesi isteklilere bedelsiz o- jesinin 24. 6. 939 tarihinden itibaren eveline kadar Belediye encümenine 
d 1. k ndisiyle bırlık- me ısteyen erın er u · · • • ""dd ı ı k t' ı kb mukabı"lı"nde tevdi etmelerı e olduğu 100 ırayı e .. . · kl"l · d 25 7 939 sa • linde dairesinde verılecektır. larak fen işleri müdürlüoi; vlen verı - hır ay mu et e ve pazar ı sure ıy c ma uz 
te müt eselsil kefil ve müştere~. mute- lemıne ve ıste ı erın e : · 6 liradır · .. · ~ · .. _ ·1 me e konulmu tur. İstekl ' r'n ost ile önderme1e · Tn olu • 

_ •• ··-"-----··· iin.. to..30 da dive · 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 27 Temmuz 1939 dan 31 
Mayıs 1940 tarihine kadar aşağıda yazılı 7 gurupta ayrı ayrı ve hizalarında 
gösterildiği üzere bir kısmı kapalı zarfla ve bir kısmı da açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi her gurup hizasında yazılı gün ve saatlerde Rektörlük bi-
nasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 dır. 

4 - Teminatlar ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (2854) 

Cinsi 
Muhammen 

Miktarı Fi. Kur. 

Ekmek 

Et koyun karaman 
birinci. 
Et kuzu .. 

140000 

40000 
5000 

Sadeyağı U. birinci 13000 
Zeytinyağı Ayvalık 6000 

Reçel muhtelif cina 5000 
Zeytin iyi cins 2000 
Kaşar peynir 1500 
Beyaz peynir 2000 

Tereyağı 

Süt 
Yoğurt 

Ka}'ıt)ak 

Yumurta 

Pirinç 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Patates 
Kuru soğan 
Soda 
Sabun yeşil 
Tw: 
Un 
Toz ıeker 
Kesme ıeker 
Kırmızı büber 
Kara büber 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 
Çay 
Pirinç unu 
Ceviz içi 
Makarna 
İrmik (kalın ve 
ince) 

Gülla~ 
Tel tebriye 
Bufday 
Nipsta 
Bulgur 
Kara Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuskus 
Tahan 
Pekmez 
Tarhana 
Sebze konservesi 

1000 
5000 
8000 

300 
50000 adet 

7000 
7000 
2000 
2000 

10000 
12000 

6000 
2000 

5000 
5000 

12000 
6000 

50 
75 

150 
150 
100 
150 
500 

2000 

1000 
150 
200 

l300 
50 

2500 
500 
300 

1500 
900 
900 

1000 
4000 

Semizotu 1000 
Ayşekadın fasulye 7000 
Dolmalık yeıil büber 1000 
Tomates 10000 
Taze bamya 500 
Sivri büber 500 
Salatalık hiyar 5000 adet 
Limon baıboy 15000 adet 
Maydanoz 10000 demet 
Dereotu 2000 demet 
Nine 100 demet 
Patlıcan baıboy 12000 
Kabak 2000 
Taze soğan 1000 
Taze viıne 1500 
Taze erik 1000 
Taze kayısı 1000 
Karpuz ı 0000 
Kavun 10000 
Üzüm 10000 
Elma 1000 
Portakal 80 tik 10000 adet 
Şeftali 1000 
Taze yaprak 300 
Lahna 12000 
Pırasa 8000 
İspanak 8000 
Taze bakla 4000 
Havuç 
Kuru sarımsak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 

1000 
200 
500 

1500 
4000 adet 

10,5 

40 
33 

105 
58 

40 
35 
70 
45 

140 
17,5 
20 

160 
2 

35 
20 
14 
16 
9 
7 
8 

24 
7 

16 
28 
32 
40 

110 
35 

120 
360 
30 
60 
30 

24 
70 
28 
12 
60 
11 
16 
12 
24 
36 
20 
35 
30 

10 
ıs 

15 
12 
20 
20 

5 
4 
2 
2 
2 

15 
12 
12 
22 
15 
30 

7 
7 

25 
28 

5 
30 
18 

1,• 
7 

12 
13 
8 

25 
25 
30 

5 

Turan İhale 
Lira Kur. Tarihi ve saati 

14350 

16000 
1650 

13650 
3480 

2000 
700 

1050 
900 

1400 
875 

1600 
480 

1000 

2450 
1400 
280 
320 
900 
840 
480 
480 
350 
800 

3360 
1920 

20 
82,5 
52,5 

180 
360 
45 

300 
600 

240 
ıos 

56 
156 

30 
275 
80 
36 

360 
324 
180 
350 

1200 

100 
1050 

150 
1200 

100 
100 
250 
600 
200 

40 
20 

1800 
240 
120 
330 
150 
300 
700 
iOO 

2300 
280 
500 
300 

54 
900 
560 
960 
520 
80 
50 

125 
450 
200 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 11 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 12 de 

Kapalı zarfla 
25.7.939 - 15 te 

Açık eksiltme 
25-7-939 - 16 da 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 17 de 

Kapalı zarfla 
26-7-939 - 11 de 

Kapalı zaıfla 

26-7-939 - 12 de 

12885 

ı ·rak Sefaretinden 
1912 tevellüdlü Irak tebôasına 

1912 tevellütlü ve Türkiyede mukim Irak tebaasına mecburi 
askerlik hizmetini ifa etmek üzere lrakta merbut oldukları ahzı 
asker §Ubesinde 1 ağustos 1939 tarihinde ispatı vücut etmeleri 
ve yahut hizmeti askeriyeden af edildiklerini müspit evrak ve 
müstemsekih resmiyeyi makarnalı aidesine mümkün mertebe sü
ratle göndermeleri lüzumı• .. ı, .. r."' ; v .. tl .. ilan olunur. (2823) 12795 

ULUS 10. 7 - 19~ 

De.vTet Orman I~. · ._ 

Sahhk köknar tomruğu 
Devlet Orman ltletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Büyük düz bölgesi 1tatiyatın -
dan Karabükte istasyonda revir önün
de istifde mevcut (544) adet muadili 
(488) metre mikap (540) desimetre 
mikap köknar tomruğu açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmu 
olup hacim orta kutur üzerinden he • 
saplanmıştır. 

3 -Tomruklara ait satış şartnamesi 
Safranbolu orman dairesinde ve Ka • 
rabükte devlet işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(13) liradır. 

5 - fsteklilerin 'it: 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 17.7.939 günü saat 11 de Ka
rabükte revir merkezine müracaatla -
rı. (4738/2721) 12717 

Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğü Mübayaa Komisyonundan: 

\ . 
2000 cüzdan, 100 meydan defterı ve 

2000 hedef kağıdı tab ettirilecektir. 
Talip olanların müracaatları. 12850 

Dosya kutusu yaphnlacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü Mübayaa Komisyonundan: 

Nümunesine göre (200) adet dos· 
ya kutusu yapılacaktır. Yapmağa ta-
lip olanların müracaatları. 12851 

Spor tüfeği allnacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü Mübayaa Komisyonundan : 

50 adet 22 çap arma, doyçe spor ve 
yahut buna benzer Mavriçi spor tü· 
fengi satın alınacaktır. 

Fiyatlariyle tekliflerin 20 temmuz 
akşamına kadar Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü mübayaa komisyo-
nuna bildirilmesi. 12852 

----~~----

Boya ve temizlik 
yaptırılacak 

Ankara Havagazı T. A. Ş. inden: 

Fabrikamızın yanında bulunan bü
yük havagazı deposunu yeniden te -
mizletip boyatacağız. Bu işe ait fenni 
şartnamelerir. jirket müdüriyetinden 
alınması ve fiyat tekliflerinin 14 tem
muz cuma gününe kadar şirket müdü
riyetine verilmesi ilan olunur. 2541 

DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjde 
Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yeni hal N o: 4 7 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz 
N 
N 
IO 

°' 

Pastörize süt içenlere 
10 Temmuz 939 dan itibaren 
bo§ süt şişelerinden depozito 
olarak. 

Kiloluk 17 ,5 kuruş 

1/ 2 " 
1/ 4 ,, 

12,5 ,, 
12,5 ,, alınacaktır 

Orman Çiftliği 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6442 
İmtiyaz ıahibi 

lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

·Ankara Defterdarhgı 

Tômirot yoptınlacok 
Ankara Defterdarlığından : 

1 - 2160 lira muhammen keşif be ~ 
delli Çankaya mal müdürlük binasın
da yapılacak tamirat işi açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhale 17 Temmuz 939 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara defterdarlı -
ğında toplanacak eksiltme komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihaleye girebilme · 
!eri içın nafıa müdürlüğünden alacak
ları fenni ehliyet vesikası ve 162 lira -
lık müvakkat teminat makbuzu ile a -
dı geçen günde komisyona gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartnameyi ve keşif 
evrakını görmek ve izahat almak is -
teyenlerin defterdarlık milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları (2730) 

12686 

Hava Kurumu -

Şose yaptırılacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün • 

den : 
1) İnönü kasabasiyle Türkkuş:.ı 

kampı arasına (803 .50) m. şose yaptı· 
rılacaktır. 

2) Yolun keşif bedeli (6286) L. (27) 
kuruş ve muvakkat teminatı (471.5) 
liradır. 

3) İhale 18. 7. 1939 salı günü saat 
15,30 da Türkkuşu Genel direktörlü· 
ğünde (kapalı zarf usu!iyle) yapıla· 
caktır. 

4) Şartname ve diğ~r malumat isti· 
yenlere Türkkuşu satın alma amirli · 
ğinden verilir. 2485 

Enstitüler ., 

Talebe ah nacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direk· 

törlüğünden : 
1939 - 1940 ders yılı için Enstitünün 

Türkçe - Edebiyat, Pedagoji, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye, Resim -
İş, Beden Terbiyesi ve Müzik şubele
rinin birinci sınıflarına talebe alına -
caktır. Alakadarlar kayıt şartları ile 
müsabaka imtihanı şekil ve günlerini 
Kültür direktörlüğünden öğrenebilir-
ler. (2858) 12871 

Dôvet 
lıgaz Kültür Birliği Umumi Ka· 

tipliğinden : 
14. 7. 939 tarih ve 3512 sayılı cemi· 

yetler kanununun muvakkat A mad • 
desine tevfikan birliğin veçhesini ta -
yin ve aynı zamanda idare heyetini 
ibra etmek maksadiyle yapılan 8. 7. 
939 tarihli heyeti umumiye içtimaında 
ekseriyet bulunamadığından ikinci 
bir toplantı yapmak üzere 12. 7. 939 
çarşamba günü saat 18 de kayıtlı aza -
ların Ankara Halkevine gelmeleri. 

2548 

Zayi - Haydarpaşa ithalat gümrü
ğünün 9. 9. 930 tarih ve 15131 numa • 
ra ve 26. 10. 930 tarih ve 15355 numara 
ile 1. 1 ı. 930 tarih ve 153 79 numaralı 
üç kıta makbuzu kazaen zayi edilmiş 
olduğundan yenilerini alacağımdan 
eskilerin hükmü olmadığı ilan olu· 
nur. P. Diakonoff, Galata perşembe 
pazar Aslan han 1/5 5000 

Zayi - İstanbul ithalat gümrüğü -
nün 13. 10. 931 tarih ve 396970 numa • 
ra ve 31. 8. 932 tarih ve 539743 numa • 
ralı iki kıta makbuzu kazaen zayi edil
miş olduğundan yenilerini alacağım • 
dan eskilerin hükmü olmadığı ilan o
ıunur. P. Diakonoff, Gala.ta perşembe 
pazar Aslan han No. 1/ 5 5001 

İnsaat münakasası 
J 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin nevi Keşif bedeli %7,5 teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Gerze bakımevi inşaatı 78.815,49 5190 77 Pazarlık 15 
Gümüşhacıköy bakımevi 
inşaatı 81.157,83 5307 89 ,, ıo 

I - 27 / Vl/ 939 tarihinde teklif olunan bedeller layık hadde görülmedi
ğinden yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden şartname ve keşifnarneleri 

mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedelleri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hiazlarında 

gösterilmiştir. 

111 - Pazarlık 27 / VII/ 939 perşembe günü Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif şartname ve planlar her gün levazım şubesi veınesinden ve 
İzmir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerinden (394) ve (405) kuruş muka -
bilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları 
t::tkdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi ola
r<~k iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı 
ile tevsik etmeleri ve "70.000" liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle yapmı~ 
olduklarına dair vesika vermeleri lazımdır. 

Pazarlığa gireceklerin yukarıda yazılı vesaiki İstanbul' da inhisarlar u • 
mum miidürlüğü inşaat şubesine ve diğer vilayet merkezlerinde mahalli 
nafıa müdürlüklerine ibraz etmeleri ve ayrıca pazarlığa iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme para
lariyle birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve o.saatlerde mezkur komis • 
yona gelmeleri ilan olunur. (4782/ 2753) 12775 

Üzüm çuvalı alınacak 
3 - Pazarlık 14. 7. 939 cuma günil 

saat 14 de Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - 19. 6. 939 tarihinde kapalı zarf. 4 - Şartnamesi 172 kuruş N\.lkabi -

la ihale olunacağı ilan edilmiş olan tinde levazım şubesi veznesinden ve 
75000 adet 100 kiloluk üzüm çuvalına İzmir Ankara baş müdürlüklerinden 
talip zuhur etmediğinden yeniden de- alınabilir ve nümunede görülebilir. 

ğiştirilen muham~en bedeli mucibin - . 5 - ~s:ekliler % 1,s· güvenme para
ce pazarlıkla eksıltmeye konmuştur. sıyle bırlıkte pazarlık için tayin olu . 

2 - Muhammen bedeli 34500 lira nan gün ve saatte mezkur komisyoı 1 

muvakkat teminatı 2587 lira 50 kuruş- gelmeleri. 
tur. (4957/ 2848) 12814 

Satılık otomobiller 
Ankara Defterdarlığından : 

Cinsi 

Kamyonet 
Kamyonet 

markası modeli silindir Muhammen bedeli muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Fort 933 4 200 15 
Fort 934 4 150 11 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı kamyonet otomobillerin 24.7.939 tarihinde 
saat 15 te ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale defterdarlıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli peşinen tediye edilecektir. 
4 - İsteklilerin bu husustaki şartnameyi görmek ve izahat almak ü-

..... •••~ePCtaT'ltk 'ftd'lH CffilBk AHG•U-t"t'\lıgQuV" uau.a.a"'llGL.&Clll. \'OV.J) ı&O:J'f 

Ekmeklik un ahnacak 
Edime Piyade Jandarma Alayı Komutanlığından : 

Piyade jandarma alayı eratının ihtiyacı olup cins ve miktarı aşağıda ~ 
zıh olan ekmeklik buğday ununun 25 Temmuz 1939 salı günü saat 10 da 
Edirne muhasebe müdürlüğü odasında kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye yetecek muvakkat teminata 
ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret odasının vesikasını beraberlerin 
de getirmeleri lazımdır. Teklif mektupları posta ile gönderildiği takdirde 
ihale saatinden bir saat evvel gelmiş olması ve dış zarfların da kırmızı mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. (4729 - 2720) 

Erzakın 

Cinsi 

Ekmeklik 

Miktarı Tahmini fiat 
Kilo kuruş 

Buğday unu (300000) (14) 

Muvakkat 
teminat İhale 
Lira günü 

(3150) 25-7-939 
salı 

İhale şekli 
saati 

10 Kapalı zarf 
eksiltmesile 

12716 

CADDE BOSTAN vE SALACAK OTELi 
Tatil zamanlarını hoş ve neş'eli geçirmek istiyen aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZİK VE DANS 
Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Deli gençlik 
Robert Taylor 

Gündüz iki film 

1 - Fena yol 

2 - Yaralı Kartal 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
Marinella 

HALK BU GECE 

BU GÜN BU GECE Hint intikamı 
Büyük macera filmi 

Arslan odam 

macera peşindf 
30 kısım birden 

Seanslar: 
13.30 • 17 • Gece 20.30 

Gündüz iki film 

1 - Hint intikamı 

2 - A,k Kanatları 

Seanslar : 

14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SIN EMASINDA ÜÇ AHBAP ÇAVUŞ EGLENlYOR T~~~f~ 

939 modeli muhtelif marka buz dolaplar1mız1n Bütün ebadlar1 

gelmiıtir. 

Çocuk Sarayı 
Caddesi Gençağa 
Apartmanı No: 6 

Kazım Rüştü Telefon 
2208 


