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İmtiyaz sahibi 1144 
Balimuharrir 1371 

BUGÜN 

S KURUŞ 
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İdare 1064 

ADiMi% ANCIMl%CIR. 

Ankaragücü stadında Vela la
kımiyle Gençlerbirliği arasında 
bir maç yapılacaktır. Bu hususla 
lalsüat 2 inci saylamızdadır. 

Vergilerde mükellef lehine tadiller 
VASITASIZ VERGİLER KANUNU HAZIRLANDI 

Kazanc, buhran, muvazene 
vergileri birleştiriliyor 
HOKOMET 

Bu vergilerde dört senelik bir 
indirme programı hazırladı 

Tevhit edilen kazan~, muvazene, 
buhran vergileri nisbetleri ıudur: 
Umumi, mülhak ve husu si 

bütçelerdeki tediyelerden · 

200 liraya kadar kısım için 
201-400 Jiraya kadar kısım için 
400 liradan fazla kısım icin .. 
Bilumum hususi ve hükmi şahıslar 

nezdinde çalışanlardan : 

200 liraya kadar kısım için yiizdc 16 
201-4·00 liraya kadar kısım için yiizdc 18 
400 liradan yukan kısım için yiizde 20 

BCJ§vekilimiz Celal Bayar'ın doğu •eyahatinde 
alınmıı •on resimleri 

Başvekil Celal Bayar'ın, progra-ı 
mında, mali sistemimizin ıslahı ba • ı 
kunından üzerinde büyük emekler 
harcanarak hazırlanmakta olduğunu 
söylediği "vasıtasız vergiler kanunu 
projesi,, tamamiyle hazırlanmıştır. 

Proje 13 fasıl ve 337 maddeden mü
rekkeptir. Bu fasıllar, umumi hü
kümler, arazi vergisi, bina vergisi, 
hayvanlar vergisi, ticari ve sınai ka
zanç vergisi, hizmet erbabının kazanç 
vergisi, ticari olmtyan iş ve meslek 
erbabının kazanç vergisi, madenler 
vergisi, veraset ve intikal vergisi, 
ruhsat tezkereleri ve vergi karneleri, 
kanuni yollar (itiraz ve temyiz), tah
sil hükümleri, müteferrik hükümler, 
muvakkat hükümler, mülhak hüküm
ler, kanunun meriyet tarihi ve kanu
nu tatbik edecek vekaletler fastlların
dan ibarettir. 

Prağ 

ait 
hükümetinin ekalliyetlere 

yeni plôru dün neşredildi 

Hükümet, mucip sebepler layiha
sında, vasttasız vergilerimizi teşkil 
eden arazi ve bina vergileri, hayvan
lar vergisi, kazanç vergisi, veraset ve 
intikal vergisi kanunlarında, tarh, ta
hakkuk ve tahsil usulleri, itiraz, tem
yiz müddet ve mercileri, biribirinden 
farklı hükümler halinde olmasının 
gerek mükellefleri, gerek vergi me
murlarını iş ve vazifelerinde tered
düt ve müşkülfita düşürdüğüne işaret 
etmekte ve şunları söylemektedir: 
"- Mevzuatın seneden seneye art

masından doğan yeni güçlüklerle kar
şilaşan bazı memleketlerde ve bu me
yanda \ Fransa'da bu vaziyete çare ol
mak üzere müteferrik kanunları top
lamak ve müşterek hükümleri birleş
tirmek suretiyle bir (vergi kodu) 
(vergi kanun mecmuası) tanzimi yo
luna gidilmiştir. Fransız mali mevzu
atının hükümetçe tanzim edilecek ka
rarnamelerle kod haline getirilmesi -
ne selahiyet veren 1934 tarihli kanun 
mucibince, fransız büyük inkılabın
dan başlıyarak bir buçuk asra yakın 
bir zaman içinde neşrolunan iki yüzü 
mütecaviz vergi kanunları ve karar
nameler doğrudan doğruya hükümet
çe toplanarak 1934 senesinde ilk va
Sitasız vergiler kod'u vücuda geti
rilmiştir.,. 

Bu proje ile buhran ve muvazene 
vergileri kazanç vergisi birleştiril
miş, tarh ve tahakkuka ait usullere 
mütecanis bir şekil verilmiş (kaza 
mercileri) ve (tahsilat) gibi müşte
rek hükümler, ayrı birer kısim halin
de tedvin edilmiştir. 

(Sonu S. inci say! ada) 

Çekoslovakya ekalliyetlere 

geniş tavizler yapıyor 

Südetlerle müzakerelere tekrar baılandı 
Prag, 9 a.a. - Hükümet, bugün milliyetlere ait yeni te§kilatı -

·na müteallik planı ve amme idaresine ait olan planını neıretmit· 
tir. 

Hükümetin tebliği südetlere yapılmıf olan teklifleri tahlil et-
mekte ve geçenlerde izah ve te§rih edilmit bulunan dokuz nokta 
hakkında mütemmim malumat vermektedir: 

• 
Südet mebuslarından B. Kundt 

Run•iman'ın muavini Gwıt.lıiıt 

Hükümet, milliyet meselesi hakkın
da devamlı ve tesirli lıir anlaşma ya
pılması içi~ müsbet surette müzakere 
edilebilecek olan başlıca meselelerin 
derhal halledilmesi lazım gelmekte ol
duğu mütaleasındadır. Bu meseleler 
halledilirken devletin hükümranlık, 

vahdet ve tamamiyetinin muhafaza e
dilmesine itina edilecektir. Memurlar 
meselesini halletmek için, bütün mil
liyetlerin nisbet dairesinde mümessil
leri bulunacağı prensipi tatbik oluna
caktır. Memurların ,istenildiği taktir
de bir yerden diğer bir yere gönderi
lebilecekleri prensipi muhafaza edile
cek, yalnız idari şubelerde idare me
murlarının adedi milliyetlerin nisbe
tine tevfik olunacaktır. Bu prensip, 
hakimlerin tayini hususuna devlete 
ait müesseselerdeki, monopollerdeki 
ve muhtelif amme müesseselerindeki 
tayinlere de tatbik olunacaktır. Hü
kümetin ve alakadar milliyetin muadil 
miktardaki delegelerinden mürekkep 
komisyonlar, bu hukukun zaman al
tında bulunmasına nezaret edecekler
dir. 

Nisbet prensipi umumi iktisadiyat 
sahasında da tatbik olunacaktır. Büt
çelerde krediler, nüfusun heyeti umu
miyesinin nisbctine nazaran milliyet
lerin nisbetine göre tevzi edilecektir. 

(Sona 3. liacll sayfada) 

, 1 Hatay' da Cevat Açıkalın'ın 
ve Kole'nin verdikleri ziyafetlerde 

Maliye Vekili B. Fuat Ağralı 

Atatürk 
Suat Davaz'ı 
kabul ettiler 
t~tanhul, 9 a.a. - Rei

ı;icünılıur Atatiirk, dün 
akşam Uolmahahçe sara
yında Paris Elçimiz Suat 
na,•az'ı kabul lmyurmuş-

Suat Davaz, hu ı;ahah 

vapurla mahalli mcmuri
yt!linc nıiitcvcccilıcn hare
ket etmiştir. 

Cevat Açıkalın ve 
Albay Kole samimi 
nutuklar söylediler 

_ _... 

Cevat Açıkalın 

Cevat Aııkahn'ın 
verdiği nutuk 

Albay Kole 

Kumandan Kole'nlı 

verdiği nutuk 
Antakya, 9 a.a. - Anadolu Ajansı- Antakya, 9 a.a. - Anadolu ajanauua 

nın hususi muhabiri bildiriyor : hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay millet meclisi reisi, Hatay Hatay devletinin teşekkülü mlm-

hasvekili. kob.nd Kole,. _al~ Sükrü sebetiyle delege kolonel Kole, Ceftt 
Kanatrr, veKıITer, mCI>uslar şertnn ~li ar .... ı:ı~y ~f! Kanatlı ve ... 
verdiği akşam ziyafetinde Türkiye vekil doktor Abdurrahman Melek te'
fevkalade murahhası orta elçi Çevat refine verdiği öğle ziyafetinde app 
Açıkalın, aşağıdaki nutku irat etmiş- da.~i nutku söylemiştir: 
t• . - Ekselans, albaytm, baylar, 
ır • Son intihabattan çtkan ilk Hatay --------·-----..JJ (Sonu 4. üncü sayfada) (Sonu 4. üncü say/ada) 

80.000 kişinin İştirakiyle 

İzmir dün kurtuluş 
bayramını kutladı 

Kordon önünde demirlemiş olan denizaltı gemilerimiz 

İzmir, 9 (Hususi muhabirimiz tele
fonla bildiriyor) - İzmir'in kurtu
luş bayramI bugün çok parlak bir şe
kilde kutlandt. Bayrama iştirak eden 
halkın sayıst, bu güzel günü görmek 

için civar vilayet ve kazalardan gelen
lerle birlikte, yetmiş, seksen bin kişi
yi bulmuştu. Bir ara, alayın geçeceği 
cadde ile buna civar sokaklar, halkı 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

• 

Fuar ve lzmir 
Giizcl lzmir'in istiladan kurtuluşunun yıMöniimü 

dolayısiyle gazetemizin hu haftaki ilavesini 

İZMİR ve ENTERNASYONAL FUAR 
l\1EVZULARINA TAHSiS ETIİK 

ilavem izdeki resimler ve röportajlar, f uvar dolayısiylc lzmir'c 
gönderdiğimiz arkadaşımız Samih Tiryakioğlu tarafından 

hazırlanmıştır. 

• 
lstanbul'a giden 

Vekillerimiz 
Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya, Maliye V• 
kili B. Fuat Ağralı ve İktısat Vekili 
B. Şakir Kesebir dün aqam 19.15 ele 
kalkan hususi bir trenle İstanbul'a ha
reket ettiler. 

Vekillerimiz istasyonda hükümet, 
parti ve vekaletler erkanı tarafındua 
uğur !anmışlardır. 

Nuremberg'te 

Hitler (ekoslovakya 
meselesiyle meıaul 1 

26 bin kişi Nuremberg'de 

büyük nümayiş yaptı 
Nuremberg, 9 a.a. - 26 bin nasyo

nal - sosyalist siyaset şefi, ellerinde 
meşaleler olduğu halde şehir sokakla
rında dolaşmtş ve Hitler'in otelinin 
önünden geçerek balkona çıkan Hit• 
Ier'i selamlamıştır. 

Hitler Çek meselesiyle ntef..,ı 
Nurembcrg, 9 a.a. - Hitler, nul 

kadınları birliğinde söylemesi ~ 
rer olan nutku irat etmekten, Çek 
meselesi ile meşgul olmak üzere, .as 
geçmiştir. Öğleden sonra Fon Rib. 
hentrop, sabahleyin Hendenon Ue 
yapmış olduğu görüşmeler hakkmda. 
Führer ile konuşmuştur. 

Berlin, 9 a.a. - Hitler Nuremberı
de n~ .. :nonal - sosyalist kongresine 
gelen general Franko heyetini kabul 
etmiş ve samimi hoş geldinizde bu. 
lunmuştur. 

lngiliz Rii~·iik F:l<,:isinin 
temasları 

Nurembcrg, 9 a.a. - "Havas" in. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
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9 Eylül 
Osmanlı imparatorluğuna bir kaç kırallık sığacak kadar geniş ülke

ler kaybettiren son Filistin bozgunu eylülün 19 unda başlamıştı. Gene 
Türkiye'nin kahraman ordusu, Büyük Başbuğ'unun: ~ 

-ilk hedefiniz Akdeniz! 
Kumandasını 9 eylülde İzmir' e ulaşarak yerine getirmiştir. Bu su

retle içinden çökmüş bir imparatorluğun inhidamım gören bu sonbahar 
ayı, genç rej.imin büyük bir başarısmı tarihe yazdırdığı gün, yıllanmış bir 
ıstırabın yerme sona ermiyecck bir sevinç duymuş oluyordu. 

Dün bu. büyük günün yıldönümüydü. F uvar dol~yısiyle lzmir şehrin
den akıp gıden vatandaşlar seli, orada, yurdun her bucağında yaınyan 
hemşerileriyle birlikte, Büyük Şef' e bu vesileyle bir defa daha minnet 
duydular. 

Tarihe ~a~raşık ve nankör bir istikamet vermek istiyenler, 9 eylül sa
bahı s~rserı bı.r dalganın kayalara çarpıp geri dönüşü gibi gerilemişlerdi. 
Ve tnrıh, ~ndıfekalesine yeniden türk bayrağı çekildiği dakikada yüksek 
mukaddenne doğru yürüyüşüne İzmir kıyılarından yeniden başlamış
tır. 

. . İzmir ü~üm~nden .. y~pıla~ pekmezi, ağulu bir bal haline getirmek 
ıstıyenler, oylelıkle butun dunyanm ağzındaki tadı kaçıracaklarını u
nuttulardı. 

Dumlupınar, Afyon yoluyle oraya koşan türkün şimşek ve yıldı
rım ordusu, ~al~ız bir şehri tekrar vatan hartasma sokmakla kalmamış, 
o~adan şereflı ~.ır .~rış pençeresi de açmıştı. Yıllardır, o pençereden 
dunyanın en buyuk savaş ve barış güneşi, Akdeniz'in eyyam görmiis 
sularına vurmaktadır. ~ 

Başımızda o güneş, gönlümüzde ona bağlılıkla daha nice 9 eylülü 
gönülden kuthyacağız. - Nurettin ART AM 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cünlhuriyet Merkez ban· 

kasından alınan hesap hulasalarına 
göre 3.9.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i· 
çin Cüınhuriyet Merkez bankasına ve
rilmit teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasındaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
Belçika 
Çe-koslO'\•:ıkya 

Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 

9.168.600 
60.300 

3.233.600 
493.800 

3.193.200 
1.028.400 

10.193.200 
319.200 

2.867.400 
922.400 

22.700 
1.195.200 

753.600 
1.203.100 

977.700 
483.200 

16 gen~ turizm 

brövesi aldı 
Bu sene Türkkuşunun Ergazi Mo

törlü tayyare mektebinden 16 kişi me
zun olmuş, ve kendilerine turizm brö· 
vesı verilmifıtir. Bu ta'~bcler dün ak
şam memleketlerine dönmüşler ve 
Ankara garında muallimleri ve arka
daıları tarafından hararetle uğurlan
mışlardır. 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat ı~ın C.umhuriyet 
Merkez Bankasına verilmiş oları 

ıeahhütler yekunları 
Resmi Hususı 
daıreler aahısıar Yekun 

Memleket T.L. 

Almanya 17.260.356 
Avusturya 

T.L. 

11.128.051 
525 

31.871 
549.'213 

14.678 
1.162 

270.367 
67.169 

551.97? 

T.L. 

28.388.4-07 
525 

31.871 
1.053.225 

14.678 
2.390 

350.500 
127.844 

l.Sof6,.,77 
38.064 

1.987.180 
211.206 
279.526 

16.297 

Belçika 
Çekoı. 
Estonya 
:Finlandiya 
Franıa 

Holanda 
1nıri1tl'r• 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macarıstan 
NorveJ; 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s.s.c.ı. 

504.012 

1.228 
80.133 
60.675 

7D4.500 
27.764 

1.775.3!>4 
31.384 
47.848 

454.752 
1.610 

108.861 
ıı.585 

1.054 

10.300 
211.786 
179.&22 
231.678 

16.297 
111.314 

18.867 
9.711 

20.660 
37.740 

138.565 

566.066 
20.477 

118.572 
32.245 
38.794 

138.565 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

·Resmi daireler Hususi ı.;ahıslar 

T.L. T.L. 

1.684.517 6.625. 793 
988.349 1.710.103 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

15.575.839 
2.912.451 

Cetvel: 3 

T.L. 

4.502.258 
763.599 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket Miktar T .L. 

Letonya 
İtalya 
Lehistan 
Yunanistan 

S0.300 
3.344.600 

88.900 
122.000 

İstanbul' da Belediye 
se~imi hazırhklan 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Soyadı 
esası üzerine üçer nüshadan ibaret ol
mak üzere tanzim edilmiş olan intihap 
defterlerinden birer nüshası dünden 
itibaren bütün kaza ve nahiye mer
kezlerinde asılmıştır. Bu defterler a
yın on sekizinci günü akşamına kadar 
asılı kalacak ve bu altı gUn müddet 
zarfında her kazada teşkil edilmiş o
lan intihap komisyonları vaki olacak 
itirazlar kabul edeceklerdir. Yapıla
cak itirazlar intihap komisyonları ta
rafından reddedildiği takdirde itiraz 
sahipleri üç gün içinde mahkemeye 
müracaat edebileceklerdir. Bu sene ilk 
defa olarak alfabe sırasiyle ve soyadı 
esasına göre tanzim edilen bu defter
ler intihap işlerini son derece kolay· 
laştıracak mahiyettedir. 

Bir adam 
kar1sını öldürdü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Dün ak
şam Erenköy'ünde feci bir cinayet iş
lenmiş, bir koca, kıskançlık yüzünden 
karısını bıçakla yol ortasında öldür
müştür. Cinayet hakkında geç vakit 
edindiğimiz malfunat şudur : 

Erenköy'ünde Kozyatağı'nda oturan 
Fatma isminde genç bir kadın, birkaç 
senedenberi Hasan adında birisiyle ev
lidir. Bidayette tatlı bir hayat geçiren 
çift, sonradan biribirlerinden soğumı
ya başlamış, ve zaman zaman patlak 
veren aile kavgaları, bu yuvayı sarsa
cak şekli almıştır. Fatma bu vaziyet 
karşısında kocasından bUsbütün soğu
mıya başlamış ve nihayet onu gene E
renköy'ünde Kemal'in köşkünde bah
çıvanlık yapan Hasan adında birisiyle 
aldatmak istemiştir. Kadın, kocasına 

göz göre göre ihanet etmiye, onu çi
leden çıkaracak hareketlerde bulun
mıya başlamış, en nihayet de kocası 
Hasan'ı terkederek aşığı Hasan'la bir
likte yaşamıya karar vermiştir. 

Bu vaziyet karşısında Hasan, karı
sına bir kaç defa barışmak teklifinde 
bulunmuş ve her defasında : 

- Vaz geç karıcığım, üç tane ço· 
cuğumuz var, yazık günah değil mi?,, 
şeklinde ricalarına : 

"- Olmaz 1,1 cevabın' alını§tır. 
Bunun üzerine Hasan, karısından 

fnt ikam alın.ık için yolunu beklemi§ 
ve nihayet dün onu aşkiyle sokakta 
görünce kısa bir münakaşadan sonra 
biçakla öldUnnüştür. 

Hasan va.kayı müteakip kaçmıştır. 

Zabıta katili aramaktadır. 

Diyarhakır'da \'C Erzurunı'da 
iki silo kurulacak 

Toprak mahsulleri ofisi kurulduk

tan sonra yapılan tetkikler neticesin
de memlekette mevcut buğday silola
rının ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıl

mıı olduğundan vekaletin de muvafa. 
katiyle en mühim buğday merkezleri· 

mizin başında bulunan Diyarbakır ve 

Erzurum'da iki büyük ve modern silo 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu iki 

silo şarki Anadolu'nun en mühim za
hire anbarı mesabesinde olacağından 
bu husustaki inşaata büyük bir ehe
miyet atfedilmekte, projeler de buna 
göre hazırlanmaktadır. 1ktısat Vekale
ti bu husus için icabeden bütün feda
karlıkları yapmıya karar vermiı, bu
lunduğundan siloların tamamiyle ihti
yacı karşılıyacak bir ıekilde ve asri 
techizatı havi olarak yapılmasına son 
derece dikkat edilecektir. 

Köylüye, kerestecilik 

yapanlara 

gösterilecek kolayhk 

S P O R 
Vefalılar bugün ilk 

maçlarını Gençlerbirliği 

ile yapıyorlar 
Ziraat Vekaleti, vilayetlere ve or-

man teşkilatlarına aşağıdaki tamimi Dünkü nilshamızda İstanbul Altılar 
göndermiştir: muhteliti şampiyonu Vefa idman yur-

1. - Köylüye ve keresteciliği geçim dunun ıehrimize gelerek Ankara GU
vasıtası ittihaz etmiş olanlara göste- cü ve Gençler Birliği takımlariyle bi
rilecek teshilat talimatname ve izah- rer maç yapacagını bildirmiştik. 
nameleri gönderilmişti. Vefalılar bugünkü trenle gelerek 

2. - Kış yaklaşmakta ve köylü inşa· ilk maçlarını saat 16 buçukta Ankara 
at, mahrukat, bulgur, pekmez gibi ba- Gücü sahasında yapacaklardır. Bu 
zı kışlık ihtiyaçlarını temin için ihti- maçın 19 Mayıs stadyomunda yapıla
yaç içinde bulunmaktadır. cagını yazdıksa da sonradan ögrendi-

3. - Mıntakanızdaki orman memuru- ğimize göre sahanın çim vaziyeti do
nu celbederek birinci maddede işaret layısiyle henüz hazırlanmamış oldu
edilen köylü ihtiyaçlarının süratle ve gundan maçlar Ankara Gilciı sahasın
suhuletle teminine ait muamelenin ik- da yapılacaıttır. 
maline gayret buyurmanızı ve bazı Vexalılar üç senedenberi Ankara'ya 
defalar olduğu gibi sırf muamele te- gelmek istemışlerse de bu güne kadar 
ahhürü yüzünden müsaadelerin kışa buna imkan olmamıştı. 
kalmamasının teminini ve bu muame- VetalıJar bu gun lstanbul !ikinin 
lenin bu suretle yapılması için mun- beşincisi ve Altılar muhtehtinin şam
zam orman memuruna ihtiyaç varsa piyonudur. içlerinde muli takıma gi
bildirilmesini, ren bırkaç oyuncu oldugu gibi sene-

4. • Maruz talimatnameler ve kanun ıerce .ı.sLa.ıuuı bırıncıu0 •• u aıınış oJan 
ve bunlara uygun olarak vereceğiniz Feneı ua nçe, l.:runeş ve Galatasaray'ı 
emir ve talimat dahilinde harekette bir çok c.Jefalar yenerek kuvetini gos· 
taallül ve terahisi görülen orman mc· tcınıış hı:: tatnmdır. Son Izmir funrın
murlarının vekalet emrine alınmak ve da lstanbuJ'un çıkardığı takıma be~ o
tecziye edilmek ve yerlerine yenilen yuncu vermiştır. Ener11k ve kombine 
gönderilmek üzere isimlerinin tel- j L>ll tak ımc.ur. 
graflanmasını. Hu gun ilıt karşılaşmasını yapacağı 

5. - Kuraklık ve seylaptan mutazar- uençıer l:sıı hgınc gcıincc: 
rır sahalar buğday ihtiyacının da mev- Geçen sene muJı ıti.ımeye giremiyen 
cut devlet stoklarmdan kanun dahi- IJu taı:ımm bu sene de bu fırsatı elin
lindc ödünç suretiyle veya bedeli ile den kaçırmamak için çok çalıştıgı ve 
temin edilmek üzere keza süratle bil- kadrosunun noksan olan iorlarını te
dirilmesini, ehemiyetle rica ederim. · min ederek kuvetli bir manzara teşkil 

(a.a.) ettıgi işitilmektedir. Ankarnmızın bir 
çok hancı temaslarında yüzümüzü a

e;r amele denizde 
elektikle yanarak öldü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Dün Ha
liç'te feci bir kaza olmuştur. 

Cibali'de oturan Nazım isminde bir 
genç, Galata'da Arapcami'de gemile
rin kalafat mahallinde amelelik et
mektedir. Nazmı, dün sabahtan akşa
ma kadar, kalafat yerinde bulunan Kı
zılırmak gemisinde çalışmış, geç va
kit de yıkanıp temizlenmek ve biraz 
da ylizmek içln denbe ıııbwnl,dr. 
Nazım, bir mUddet yüzmüş, bilaha

re de, kalafat fabrikasına ait olan ve 
kalafat yerindeki gemilere elektrik 
cereyanı veren bir motörün kenarına 
tutunarak çıkmak istemiştir. İşte bu 
sırada, Nazım; elektrik kablosuna te
mas etmiş, zaten ıslak olan bu vücut· 
la vukua gelen bu temas zavallı işçiyi 
ani surette bir kömür kütlesi haline 
getirmiştir. Nazım'm cesedi muhafaza 
altına alınmış, zabıta ve müddeiumu
milik haberdar edilmiştir. 

kimsenin 

gnrtan Gençler .Hırlıgı çocukJarımız
cıan bu guri ue şeı dıi m.'.lzılcrinı hatır
latacak ıtardeşçe bır oyun bekliyoruz. 

IF'l'G 

Vefa maçları tertip heyetinden: 

1 - Vefa İdman yurdu bu gün Anka
ra'ya gelerek ilk maçını saat 16 buçuk
ta AnKara gtlcu sahasında Gençler bir
Jigı, ikincı maçını da pazar gunu gene 
saal on altı buçukta Ankara gücü fut· 
lıol takımı ile yapacaktır. 

2 - Bu maçlar için davetiye tevzi e
diımediği gibi her türlü serbest kaıt· 
lnr da muteber değildir. 

3 - Kapalı tribün elli ,duhuliye 25 
kuıru•t~r.: Ta~ebc; ve kulüp rnen11upla
rına t rıbun yırmı beş, duhuliy e on l<u
ruştur. 

Trakya'da güınriik teftişleri 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Gümrük
ler muhafız umum kumandanı Gene
ral Seyfi Düzgören, beraberinde İstan
bul mıntakası muhafız başmüdürü Ha
san Koper bulunduğu halde Trakya 
hudut gümrüklerinde teftişlere başla
mıştır. 

Bu feci kazada hariçten 
sunu taksiri olup olmadığı 
maktadır. 

araştırıl- llk mektepler 3 birinciteşrirıdc 
açılıyor 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilfitı, biri ölü 68 kaçakçı, 

1046 kilo gümrük kaçağı, 71 kilo inhi
sar kaçağı, 270 defter sigara kağıdı, 

105 altın lira, 184 türk lirası, 4 silah, 
yirmi bir mermi ile yirmi kaçakçı hay
vanı ele geçirmiştir. 

Diizchmc 
Dünkü "Parlamentolar konferansı., 

ismindeki başyazımız Necip Ali Kü
çüka'ya aitti. Bir tashih hatası yüzün
den imzada yanlışlık olmuştur. Dü
zeltir ve özür dileriz. 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İlk mek
teplerde yeni sene tedrisatına 3 teş
rinievelden itibaren başlanacaktır. Ta
tili geçirmek üzere taşraya gitmiş o
lan muallimler 20 eylüle kadar dönmüş 
olacaklardır. 

Derslerin başlamasına pek az zaman 
kaldığı için bütün mekteplerde hazır
lıklara başlanmıştır. 20 eylülden iti
baren muallimler .de mekteplerde bu 
hazırlıklarla meşgul olacaklardır. 

Öğretmenlere ait nakil işleri bu se
ne uzamıyacak, eylül sonuna kadar o-
kulların muallim kadroları hazırlan
mış bulunacaktır. Keyfiyet maarif ve
kaletinden maarif mUdUrlUklerine bil
dirilmiştir. 

Bir trende yangın çıktı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Dün saat 
10.10 da Küçükçekmece'den hareket 
eden 27 numaralı banliyö katarı, Yedi
kule'ye yaklaştığı sırada makineden 
sonra gelen yedinci vagonun üstünden 
dumanlar ve alev çıkmakta olduğu gö· 
rlilmüş, bu manzarayı gören makasçı
lar bağırmıya başlamışlardır. 

O zamana kada · vagonun içinde her 
şeyden habersiz oturan yolcular, bağ
rışmaları duyunca telaşa düşmüşler

dir. 

Katar Yedikule istasyonuna girer 
girmez, vagon boşaltılmış, ayrılmış· 
tır. Yangına, tren Bakırköy köprüsü 
altından geçerken atılan bir sigaranın 
sebebiyet verdlgi zannolunuyor. 

İstanbul'da Cünıhuriyet 
bayramına hazırlık 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Cümhuri
yetin on beşinci yıldönümünün ulusça 
kutlanması için şimdiden gereken 
tedbirlerin alınması ve bu hususta ya
pıcılık ve yaratıcılığına inandığımız 
Cümhuriyet Halk Partisince gönderil
miş direktifler dairesinde hareket edil
mesi Dahiliye Vekaletinden vilayetle
re bildirilmiştr. 

Türkçe'nin gü%elliği 
- Falan adam otomobil kullana-

mazi 
- Niçin? 
- Çünkü ehliyet vesikası yok-

tur. 
- Bu vesika nasıl alrnır ? 
- Otomobil kullanmak istiyen a-

dam mütehassıs/ardan mürekkep 
bir heyet tarafından hem araba ida
resinden, hem seyrüsefer nizamla
rından, hem de motörcülükten im
tihan edilir. Muvafık cevaplar ve
rebilirse o zaman vesika alır,· ve
remezse şoförlük etmesıne müsaa
de edilmez. 

•• * 
- Filan adam berberlik edemez! 
- Niçin? 
- Çünku berberler cemiyeti tara-

fından ustalık §ahadetnamcsi alma-
mıştır. 

• * * 
Bir çok mesleklere mensup bir 

çok kimseler için buna benzer su
aller sorabilir, buna benzer cevap
lar alabilirsiniz. 

Son zamanlarda gazetemizin bu 
sütunu11da da başka sütunlarında 

da; bizim gauteden bapa ga:ıete-

Jerde de tilrkçeye, türkçenin ~ivesi
ne gösterilen kayıtsızlıktan şik§yet 
eden yazrlar çıktı. Bu şikayetler, 
gazete sütunlarına kadar geçmiş bir 
takım yazılarda, üsluptan vazgeç
tik, ifadeye, edaya, şiveye uygunlu
ğa bile riayet edilmemesinden ileri 
gelmektedir. 

- Falan adam otomobil kullana-
maz I 

- Filan adam berberlik edemez! 
Der gibi: 
- Falanca adam yazı yazamaz ! 
Demi ye hakkımız yoktur; mu-

harrir, ne loncasından şahadetna

me, ne belediyeden vasika almaz. 
Likin o müsaadeyi kendi kendi

sinden alırken biraz düşünse fena 
mı olur? 

Bir kadının yüzünde açtığınız bir 
yara, eğer onun güzelliğini bozu
yorsa daha fazla ceza giyersınız. 
Cinzm türk~enin güzelliğim bo•-

mak, ondan daha mı az suç 
malıdır ? - T. 1. 

Sivrisinek! 

sayıl-

1'.urun da yazdığı bir fıkradan 
anladığıma göre Yeniköy'le Tarab
ya arasında Boğaziçi'nin musi
kisini dinlemek, oralarda geçen 
kalp maceralarının hayalini tek
rarlamak istiyen muharrir arka
da§ıınız Sadri Ertem, orada bu a
henk yerine sivrisinek vızıltısı 

dinlemi§. 
Mamafi, arkada§ımız anla -

yı§h bir zattır ve malUın ya, "An
lıyana sivrisinek saz!,, derler. 

Sarııınlar, esmerler! 

Kadm renklerine dair yazılan 
yazılar, çıkarılan kitaplar, ortaya 
atılan mütalealar, her nedenae, 
büyük aanaasyon yapar. 

Bir saman bir rom&DCI "Erkek-

ler sarıtmları severler,, isimli bir 
roman bastırıp bir hayli aatmıı 
bunun arkasından da "Fakat es
merlerle evlenirler" adlı ikinci bir 
roman çık:ırmıftı. 

Şimdi de Amerika'nın tanınmıı 
bir cilt doktoru, günün bir.inde 
dünyada tek bir Arıtın kadın kal
mıyacağmı, istikbalin earner ka
dınlarda olduğunu aöylüyonnuş ... 

Halbuki biz, ber\ber dükkanla
rının bir kapısından aiyah saçlı 

girip ötekinden aarı§ın çıkan ka
dınların her gün biraz daha arttı
ğını görerek yeryüzün·de esmer 
kadın kalmıyacak aanıyorduk ! 

Sivesi.zlik! 

l.i.çenlerde bu sütunlarda yaz
dıkları yazılarda ıiveaizliğe kaçan 
arkadaılara ufak bir ihtarda bu
lunmUfluk. Buraa'da çıkan bir ar
kadatımız, yazdığı bir fıkrada bi
zi teyit ediyor. 

Fena tür:kçe yazan muhanirle· 
rin etrafta kötü teairler uyandD'
dığma yeni bir deJil daha bulduk: 
Bir okuyucu, para ile butırdığı 

bir te§ekkür ilanına §Öyle baılıyor
du: 

''Hayli zamandanberi gözlerim
den duçar olduium hutalıtı .... ,. 

Hayat pahahh~iy e 

mücade 
İstanbul, 9 (Telefonla) - H ayat pa

halılığı ile mücadele için tetkikler 
yapmak üzere celbedilen mütehassıs 

çalışmalarını bitirmiş ve memleketine 
dönmüştür. Mütehassıs üç ay kadar sü· 
ren tetkikatı neticesini bir raporla 1k
tısat vekaletine bildiıımiştir. 

İngiliz mütehassrsı, Ankara, İstan
bul ve Ege mıntakalarında esaslı ted· 
kikat yapını§, istihsal mıntakalarında 
muhtelif kimselerle temaslarda bu
lunmuştur. Bu arada mustahsil ve mü· 
tevassıtın vaziyetleri üzerinde ehemi
yetle duran mütehassıs, hayat paha
lılığına karşı mücadeleden nasıl fayda 
elde olunacağını raporunda zikretmiş
tir. 

İktisat Vekaleti bu raporu tetkik et
tikten sonra tatbikatına geçecektir. 
Hayat pahalılığı mücadelesinde bele
diyeler kadar ticaret odaları ve daha 
bazı müesseseler mühim vazife alacak 
lardır. Mücadeleye İstanbul gibi ka
labalık ve pahalılığın en ~ok hüküm 
sürdüğü büyük şehirlerden başlanacak 
buralarda elde edilen tecrübelere gö
re mücadCle diğer yerlere de teşmil e
dilecektir. 

Kiatil l\lak~ud'un m ulıakcmcsi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Arkada
şı seyyar sebzeci Sait'i öldüren Mak
sut'un muhakemesine devam olunmak
tadır. Son celsede müdafaa şahitle
rinden Zeki, Maktul Sait'le Maksut'un 
karısı Erveh'e arasındaki münasebete 
dair izahat vermiş, bundan sonra müd
dei umumilikten gelen bir tezkere o
kundu. Bunda, Maksut'un Evrehe ile 
nikah kağıtlarının tercümelerinin 
tasdik edilmek üzere noterliğe gönde· 
rildiği bildiriliyordu. 

Maksut'un vekili, Arnavutluk kon
solosluğuna gidip orada sulh teklifin 
de bulunmuş olduğunu ve bu keyfiye
tin tahriren konsolosluktan sorulma
sını istedi. Mah1·eme, talik edildi. 

lst.arılnıl' da sinema fi) atları 
ucuzladı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Kış mev
simi münasebetiyle sinemalar için ye
niden tarifeler tanzim edilmiye baş -
lanmıştır. 

da kaymakatn Da

nit'in riyasetinde bit' toplantı yapıla
rak yeni fiyatlar tcsbit olunmuştur. 
Geçen ıenelere nazaran birinci 6ınıf 

sinemaların fiyatı yetmiş kuruştan el
liye, ikincilerin elliden otuz beşe, ve 
üçüncülerde de yirmi beşten on yedi 
buçuk kuru§<l indirilmiştir, Kabul e
dilen esasa göre ayrıca haftanın mu
ayyen günlerinde de halk matineleri 
ve çocuk seansları tertip olunacaktır. 
Halk ma-tinelerinde azami fiyat birin
cı sınıf sinemalarda 25 - 30 ve ikinci
lerde de 15 - 20, çocuk seanslarında 
da alelumfun on kuruş olacaktır. 

Hindi tan lıava kumandam 
İstanbul' a geldi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - lngilte
re'nin Hindistan hava kuvetleri umum 
kumandanı Mareşal Sir Jubertdö La.
fer dün tayyare ile şehrimize gelmiş
tir. 

İngiliz kumandanı, Ycşilköy'de 
başta İngiltere'nln Ankara Büyük El
çiliği hava askeri ataşesi binbaşı Elm 
Hörst olmak üzere koloni erkanı tara
fından karşılanmıştır. 

Hindistan hava kumandanı, şehri
mize geldikten sonra sefaretin moto
riyle Boğaz'da bir gezinti yapmış, son
ra Parkotele gitmiştir. 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün Ankara'da hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiştir. Rüzgar şimal
den saniyede en çok bir metre hızla es
miştir. Dün gölgede en yüksek ısı 29 
ve güneşte 65 santigrata yükselmiş

tir. 
Yurtta hava, doğu Anadolu ve Ka

radeniz kıyılarında bulutlu ve yer yer 
yağışlı, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. 

24 saat içinde yağan yağmurların 
kare metreye bıraktıkları su miktarı 
Rize'de 54, Hopa'da 50, Terme'de 
47, Çorlu'da 40, Vakfıkebir'de 37, ve 
diğer yerlerde 1 - 28 kilogram arasın
dadır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılariyle doğu 
Anadolu'nun bir kısım yerlerinde 
garp ve cenubu garbiden saniyede en 
çok 7 metre, diğer bölgelerde umumi
yetle şimalden en çok g metre hızla ea
mittir. 
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[DIŞ POLiTiKA :ı 
Cenevre' de 

Birkaç sene evelisine kadar Millet
ler Cemiyetinin eylül ayı içinde top
lanan senelik asamble İçtimaı ve dai
ma bugünlere tesadüf eden konsey 
hlÜzakereleri enternasyonal politika 
faaliyetinin en ehemmiyetli safhaları
nı teıkil ebnekte idi. Asamble ve kon
sey jçtimalarının başlamasiyle bera
ber, politika faaliyetinin siklet merke
zi de derhal Cenevre'ye İntikal ediyor
du. Cenevre içtimalannm bu şümul ve 
ehemmiyeti, Milletler Cemiyeti müeı
lelesİnin ıümul ve ehemmiyetiyle be
raber artık arkada kalmııtır. Dün Ce
nevre'de konsey, müzakerelerine baş
lanuıbr. Pazartesi günü de asamble 
içtima edecektir. İngiliz Hariciye ve
kili Lord Halifaks, bu iki içtimada bu
lunmak üzere, Cenevre'ye hareket et
nıek üzere iken, ajanım verdiği habe
re göre, "ehemmiyetli siyasi itlerle" 
ınqgul olmak için Londra'da kalmıya 
karar vennittir. 

Lord Halifaks "ehemmiyetli siyaıi 

meseleler" le meıgul olacağından Ce
nevre'ye gidemiyor! Milletler Cemiye
ti'nin enternaıyonal münasebetlerdeki 
vazife ve rolü bundan daha İyi izah 
edilebilir mi ? 

Filhakika bugün etrafımıza baktığı· 
mrz zaman. ehemmiyetli enternasyo
nal meıele olarak ne görüyoruz? Çin
Japon harbi. lapanya meselesi ve Çe
koılovakya davası. Milletler Cemiyeti 
bu meselelerin hiç biriyle me§gul ola
cak değildir. Müzakere ruznamesinde 
en ehennniyetli meıele olarak göze 
çarpan İf, bizzat Miıtetler Cemiyeti '. 
nin "ıslahı" meıeleıidir. Demek olu
yor ki Milletler Cemiyeti'nin kendisi 
bir enternaıyonal mesele olmuıtur. 

"lılc.h" kelimeıi de yerinle kulla
nılmıt bir tabir değildir. Hakikatte 
yapılmak iıtenilen tey, bir takım dev
letleri misak ile giriştikleri taahhüt
lerden serbest bırakmaktan ibarettir. 
Bu cereyan Fransa'nın İtalya hakkın
da zecri tedbirleri tatbik etmekten 
kaçınması üzerine belirmittir. Habe
fistan'ın iıgali üzerine büyük küçük 
Milletler Cemiyeti'ne aza olan bütün 
devletlerin İtalya hakkında 16 ncı 
maddede tasrih edilen sanksiyonları 
tatbik etmeğe karar verdikleri maliim
dur. Küçük devletler sanksiyonların 
tatbikinde en ileri hadde kadar gidil-

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ ÇEK İŞİNDE 
. . 

Çek meselesinde İtalyanların fikri 

Südet muhtariyeti Çek 
devleti cercevesi 

-> -> 

içinde olmalıdır! 
Bu tez Nuremberg' de biraz garip karıılandı 

Roma, 9 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: "lnformazione Diplo
matika", aşağıdaki tebliği neşretmektedir: 

Mesul Roma mahfilleri, Çekoslovakya' da yaşıyan üç buçuk 
milyon almanı temsil eden südet partisi ile Prag hükümeti arasın
daki ihtilafın safhalarını derin bir dikkat ve aynı zamanda büyük 
bir sükunetle takip etmektedir. 

İtalya'nın hareketi, Roma - Bcrlin 
mihveri siyaseıti mucibince, Henlay
nin Karlsbad'da sekiz noktada tesbit 
ettiği isteklere açıkça müsaittir. Bu 
istekler ekalliyetlere muhtariyet ve
rilmesini istemekle beraber asla ekal
liyetlerin çek devletinin camiasına 

mensubiyetlerini münakaşa mevzuu 
yapmamaktadır. 

}'abmwı ve ~ayri mesul 
lmuctfor 

Henlayn, Bcneş'ın idare ettiği dev
letten almanların ayrılmasını istemi
ye kadar varmamıştır. Bu cezri hal 
tarzını bilakis Londra ve Paris'in bi
taraf müşahitleri son günlerde derpiş 
etmiye başlamışlardır. 

Mcsul İtalyan şahsiyetleri şu kana
attedir ki, südetler işinde ucu Mosko
va ve Paris'e varan yabancı ve mesul 
olmıyan kuvetler filen çalışmaktadır. 
Bu kuvetler Prag hükümetine belki de 
me§klık yardım imkanlarını göster
mek ve ihtilfifı muarıı: ideoloji saha
larına intikal ettiımek suretiyle Prag 
htikümetinin mukavemetini artlırmı

ya çalışıyorlar. 

}'arı f rcmsız s(•Jerberliği 

duğu sualini irat etmektedirler. 
Zannolunduğuna göre, bu makale, 

nasyonal • sosyalist konferansında 

misafir olarak bulunan İtalyan dev • 
Jet nazırı B. Farraçi'nin pek şiddetli 
olan beyanatım tavzih etmektedir. 
Fakat bu makale ile südet alınanlara 
ait erazinin ayrılması imkan mı ka -
bul eden Taymis gazetesinin geçen
lerdeki makalesi arasında bir müna
sebet görülmektedir. 

Yarı resmi mahafilin organı. Tay
mis'den daha ketum davranmakta ol
duğundan İtalyanın, alman metaliba
tının Londra'dan gördüğü teşvikler 

sayesinde tehlikeli bir raddeye vasıl 
olmasından endişe edip etmemekte 
olduğu suali sorulmaktadır. Südet 
meselesi etrafındaki müzakereler ha
raretini muhafaza etmektedir. 

Alman matbuatının edası, endişe u
yandırıcı mahiyettedir. Prag bükü· 
metine karşı, geçen sonbaharda fede
ral Avusturya hükümetine karşı sü • 
rülıniiş olan deliller tekrar ele alın
makta ve Prag hükümetinin artık va
ziyete hakim olmadığı ve hatta mark
sizmi silfihlandırmakta olduğu söy
lenmektedir. 

Yugoslavya'ya ikraz 

yapma tasavvuru 
Belgrat, 9 a.a. - Yugoslovcnski Ku

rir gazetesinin öğrendiğine göre son 
zamanlarda Londra sitesi yugoslav pi
yasasına karşı büyük bir alaka göster
mektedir. Türkiye'ye 16 milyon stcr
ling ikraz etmiş olan bir ingiliz ban
kaları sendikası, söylendiğine göre, 
Yugoslavya'ya daha büyük mikyasta 
ikrazatta bulunmak tasavvurundadır. 

Ayni gazetenin diğer cihetten ha
ber aldığına göre, salfihiyettar yugos
lav mahfilleri prensip itibariyle bir 
istikraz aktec;lilmesine muarız bulun
mamakla bcrabeı· halihazırda Yugos
lavya'nın ecnebi memleketlerinden 
böyle bir istikrazda bulunmasına lü
zum olmadığı kanaatindedirler. 

Fransız gazetelerinde 

tesadüf edilen tefsirler 

Südetler Almanya 

tarafından yutulmak 

niyetinde değil 
Paris, 9 a.a. - Fransız matbuatını 

hep Çekoslovakya meselesi işgal et
mekte devam ediyor. 

"Pöti Parizien,, şöyle yazıyor: 
"Eger iki muarız taraf arasında 

normal müzakereler bahis mevzuu ol
saydı, bir anlaşmanın mümkün oldu
ğuna şimdiden hükmedilebilirdi. Şu
rası muhakkak ki, südetlcr pek de Al
manya tarafından yutulmak istemi
yorlar. Çünkü nasyonal sosyalistlik 
kitlesi içinde boğulup gideceklerdir. 
Avusturyalıların acı tecriıbesi bunu 

H. Eden Hariciye Nt>zaretindc ispat eder. Esasen bunun içindir ki 
südct şefleri, Bcrlin mahafilınde ter
viç edilen plebisit fikrine o kadar bag
lı gözükmüyorlar. Bu hususta hiç bir 
şiıphc yoktur. Çünkü bizzat kendileri 
bunu salahiyettar ricale söylemişler-

Londra, 9 a.a. - Eski Hariciye Na
zırı B. Eden, öğleden sonra Hariciye 
Nezaretine gitmiş ve yarım saat orada 
kalmıştır. 

dir. 

Alman Erkamlıarhİ) e reisi ı' lıtulıtariyt•l ı·erilmt•li mi ? 
.. J!. KSfl::ilYO\·,, diyor ki; 

Berlin, 9 a.a. - Havas ajansı muha- '"E •er kuvetc müracaat tarzı bir ta-
birinden: Alman ordusu erkanıharbi· rafa ~ırakılırsa yegane hal çaresi al
ye reisi General Bek'in istifa etmiş ol- man ırkından ve alman unsuru~dan 
duğun~ dair olan haberlerin saHilıiyet. o.an ıı .:ıı •• ın ikamet ettıgi topraklara 
t~r alman ~mahafilin~e mük.errer t~k- ' geniş bıı muhtariyet vermektir. Bit
zı~lcrc ragmen b~ gun payıta?ta ~on- L3.i.>l ooylc bır hal çaresi ancak muhta
muş olan generalın art.ık vazıfes~ ba- riyct halisane bir şekilde tatbik edi
şında kalmıyacağına daı_r olan şayıa1ar lirse ve alınanlarla çekleri barıştırır-
:srarla devam etmektedır. sa bir kıymet ifade edebilir.,, 

Mumaileyhin yakında hir kolordu Fransa gevsek <l<ıvmnm<lnıalı ! 
kumandanlığına tayin edilecegi söy- . .t. ~ 
Jenmektedir. "Dphok,, şoy e yazıyor:. k b"" .. 

a a zaman geçmcmış en utun 

Japon ilt·rlc) işi 
kuvetlcrimizi sarfcderck Hitler'i tah
zir edelim. Eğccr Hitler siyasetini, 
Fransa'nın gevşek davranacagına isti-

Tokyo, 9 a.a. - Domei ajansı, Han- nat ettirirse, büyük bir hata işler. Na
kov'u ihata etmek hareketinde bulu - sıl 1914 de Belçika hiç bir gevşeklik 
nan japon kuvetleri sağ cenahının göstermedi ise 1938 de de Fransa ge
yeni bir ilerleyişte bulunduğunu ve ne hiç bir gevşeklik göstermiyecek
Çangpoli'yi zapteylediğini bildirmek- tir. Bittabi 1ngilterc ve diğerleri de 
tedir. Fransa'nın hattı hareketini takip ede

ceklerdir., , 

k(tr§l.OJmda p "" h••k•• t• · k ıı· ti 
Roma mesut mahfilleri cermen mil- rag u ume ının e Q ıye ere Kllti ıxıziyct lllmalı · 

"Popüler,, gaeztesi, meselenin hep o 
olduğunu yazıyor ve diyor ki: Jetinin bilhassa yarı fransız seferber- • t • ı"' d • • d · ıd • 

liği karşısında aldığı vaziyeti büyük aı yenı p anı un neşre 1 1 "Mesele, Çekoslovakya'nm istikta-
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lrüRKiYE BASINll 

Hatay bayrağını 

selômlarken 
SON POS"fA ".ier gün'' sütunun• 

da yazdığı yazısında Muhittin Birgen 
diyor ki: 

Hatay hudutları içinde Türk haki
miyetini temsil eden yeni bayrağı, bü
tün Türkiye, bütün Türkler hürmetle 
selamlamalı ve sevgiyle kucaklamalı

dırlaı. Çünkü, o türk için bir muzaffe
riyet bayrağı ve bir hakimiyet tinua
lidir. 

Hatay bayrağı Türk bayrağıdır; o
mı kendi bayrağımız gibi selamlamak 
ve öylece sevmek te bize bir vazife o
lur. 

Hatay bayrağı, Hatay meclisinin ça
tısı üzerine çekildiği gün Hatay, ken
di Ana kanununu da ilin ediyordu. 
Bununla, artık Hatay müstakil bir 
devlet olarak kendi hayatını resmen 
yaşamıya baılamış bulunuyor. 

Daima tekrar ettiğimiz gibi bugün 
de, bu yeni vesileyle bir kere daha 
söyliyelim ki Hatay halkı,ellerine ge
çen nimetin kıymetini takdirle mÜ• 
kelleftirleı·. Dün bir müstemleke olan 
bu kıta, bugün müstakil bir devlettir 
ve harici emniyeti Türkiye ile Fransa 
gibi iki memleketin garantileri altında 
bulunuyoı·. Hatay memleketinde Ha· 
tay devletinin Hatay bayrağını selam. 
lar ve bir Türk sıfatiyle, onu bütün 
ruhumuzla kucaklarken Hataylılara bu 
tavsiyeyi yapmayı da unutmuyoruz. 

Htay yeni hayabna, eski kafaları 
geride bırakmak ve muzır duygular
dan kendisini kurtarmakla batlıyacak
br. Bir türk münevveri 11fatiyle, uzak· 
tan Hatay'ın hayabru takibediyonız. 
Temenni edelim ki bu bakımdan mün
ferit bazı Hataylılar hakkında acı söz
ler yazmıya mecbur olnuyalnn! 

EKSER KAZALARIN SEBEBi 
AKŞAM'da "Dikkatler" sütununda 

deniliyorki: 
Şöyle derler ve inanınz: 
"- Taksi toförleri pek uıtadır!" 
Fakat dünkü gazetelerde de mutad 

resimlerden ve haberlerden biri çıktı: 

Bir taksi, arabaya çarpnut; arabaa11 
öldünnüş; kendi de ylVIW'I yutm'U ol
muş! 

. ..IJ. r.lcan ... "' Y 1fiff ~ntr'e b\JTunan-frann:' oı\.1ft, mez kfı; ~ihf iİier Hi tl~r'i~ N°~iı~. r""e-m--9".""-=-~""'==--· ·.~~~~-----~==="'~-

berg kongresinde okunan beyanname- Çekoslovakya ekallı·yetlere 

Hızlı süren bir toföre: "Anmn ya. 
vat!" dediğiniz zaman verdiği ceYap 
hemen daima tudur: "Siz meraklan-

Jta...i..... ....... .Aurun•"n•n aulhunu .IDJUID.!'l.111.Zil...J---t ........ Is.ile '!Dl l:tiJirim!" 
etmektir. Büyük demokrasiler için de Nefsine itimat iyi ıey ama, bir u.a.. Politika manevraları çcvimıeğe teşeb

büı etmitti. 
K.oUektif bant taraftarı olan Fran

aa'nın kollektif banıa kartı bu ihane
ti, hem Milletler Cemiyeti'ni, hem de 
Fransa'nın orta Avrupa' da kurduğu it· 
tifaklar ~ebekeıini yıknuıtır. Fransa 
tarafından oynanan oyunun Avrupa'yı 
ve bu arada kendilerini de harbe sü
rükliyttceğini anlıyan küçük devletler, 
on altıncı madde ile giriştikleri taah
hütten kurtulmak çarelerini aramıya 
bqladılar. Bir takım devletler bu ta

ahhütlerin büsbütün ilga edilmesini, 
bir takım devletler de ihtiyari olması
nı ileri sürdüler. Bu meseleyi tetkik e
derek bir rapor hazırlamak için yirmi 
sekizler komisyonu teşkil edildi. Fa
kat komisyonun mesaisi o kadar ya
vq ilerliyordu ki küçük devletler, ha
zan teker teker, bazan da zümre ile, 
neticeyi beklemeden 16 ncı maddeyi 
reddeden bir taraflı beyannameler neı
retmeğe başladılar. Belçika büyük 
harpten evelki bitaraflığına avdet etti. 
Bundan sonra lsviçre bitaraflığını ilan 
etti. Geçenlerde Kopenhag'da içtima 
eden lıkandinavya devletleri, bu me· 
aele hakkında bir beyanname neşrede
rek taahhütleri ihtiyari telakki ettik
lerini bildirdiler. Polonya'nın da bu 
noktayi nazara mütemayil olduğu öte
denberi mal\rmdu. Hatta söylendiğine 
göre, Polonya, bu ıene inhilal edecek 
olan konsey azalığı için namzet koy
ınunaya karar vennit ve daimi mü
ıne11ilini geri çekerek MiJletler Cemi
yeti ile temasa Cenevre konıolosunu 
memur etmiıtir. 

Sözün kısası Milletler Cemiyeti bir 
buhran devresi içindedir. Bu buhran 
geçici midir? Yoksa Cenevre'nin siste

nıi artık arkada kalmış da enternasyo
nal münaıebetlerin nazımı olacak baş
ka bir sisteme doğru mu gidiyoruz? 
Bu huıusta §İmdilik bir şey aöylene
miyeceği gibi, tenevvür için de Cenev· 
re müzakerelerinden bir yardım ümit 

• edilemez. Çünkü birçok işler gibi Mil
letler Cemiyeti'nin mukadderatı da bu

gün artık ajanıın yukarıda bahsettiği 
Cenevre dışında kalan "ehemmiyetli si
yaıi meseleler" in neticelerine bağlı 
bulunmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

Marsilya limanında 
Marsilya, 9 a.a. - Limanda bulu -

nan vapurlarda geceleri de çalışıl -
maktadır. Liman ve doklara ait iki 
bin amele bu sabah yeni şartlar altın
da çalıpııaia bqlamııtır. 

sindeki temkini de layıikiyle tak.tir e-
der. 
Eğer Prag haki katı idrak ederse da

ha büyük bir buhranın önüne geçilme
si mümkün olabilir. 

luıly<ı t'llziyetini tesbit etti 
İtalya'nın sü<letler meselesindeki 

hareketi ,Hitler'in Roma'da Musolini 
ile yaptığı konuşmalar esnasında tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 

İtalya, askeri sınıfları silah altına 
çağırmadığı gibi askeri mahiyette di
ğer tedbirlere de tevessül etmemiştir. 
Bunun sebebi ise evvela, eğer harp 
şeytanları hadisata hakim olmazlarsa 
hanüz bir anlaşmaya varmak imkanı
nın mevcut olduğu hususundaki kana
atidir ve saniyen dahili mekanizması
nın kendisine her türlü ihtimale der
hal karşı koymak imkanını temin ey
lemesidir. 

ltal:rmı tezi lwkhmda 
tef sirfor 

Roma, 9 a.a. - Havas ajansı muha
birinden: 

İtalya'nın südct meselesi ve bu me
selenin akisleri muvacehesindeki va
ziyeti, "lnformazione Diplomatika"
nın makelcsindcn sonra daha ziyade 
ehemiyet kcsbctmiştir. İtalya nazi 
tezini tasvip ve bu teze müzaharet et
mekte, yalnız südct ckalliyete Çekos
lovak devleti çerçevesi dahilinde si
yasi ve mülk'i muhtariyet verilmesini 
istemektedir. 

Hakikat halde İtalya, Avrupa'nın 
bu kısmında statükonun muhafazası
nı arzu etmekte ve alfikadar iki tara
fın Karlsbad programını esas ittihaz 
etmek suretiyle anlaşabilecekleri mü
taleasını serdetmektedir. Hali hazır
da, vaziyetin anahtarlarının Prag'da 
bulundugu söylenmektedir. 

ltalya'nın nazarında Çekoslovak 
zimamdarları, evciden kaybedilmiş 

bir davayı müdafaa etmektedirler ve 
İtalya südet almanlara Çekoslovak 
devleti çerçevesi dahilinde istedikleri 
istiklali vermek feragatini gösterme
ğe mecbur olduklarını söylemektedir. 
Şimdiki ahval ve şerait dolayısiyle 

İtalya, südet meselesi yüzünden çı
kacak harbın ideolojik bir mahi
yet alacağı ve ihtillaflarm umumi
leşmesi icap edece ği fikrindedir. 

l wlyan tezi 11C1sıl karşılandı ? 
Nuremberg. 9 a.a. - Havas· ajansı 

muhabirinden: 
Nuremberg"deki siyasi mahfiller 

"İnformazione Diplomatika'' tarafın· 
dan dün Roma'da neşredilmiş olan 
makalenin ne mana ifade etmekte ol-

mesele gene aynıdır: kati vaziyet al- istisna ile: lnıan direksiyon batm~ 
mak ve açık bir lisan kullanmak. ken ••• Şoför töyle dütünmeli: 

Berlin, anlamahdrr ki artık daha ile-
- Benim ustalığım kafi değı1, f1I 

ri gidilemez. Çünkü pek çok ileri gi- kalabalık içinde bir acemi zuhur ede. 
dilmiştir.,, ' bilir.! geniş tavizler yapıyor 

(Başı ı. inci sayfada) 

Ayni prensip nafıa işlerine ve devlet 
tarafından yardım gören teşebbüsle

re de tatbik olunacaktır. 
Sene nihayetinden eve!, buhrandan 

en ziyade müteessir olmuş olan sanat
larla mıntakalara yardım etmek mak
~adiyle bir istikraz aktolunacaktır. 
Bu istikrazın miktarı bir milyar ku
ron olacak ve bunun 700 milyonu al
manlarla meskün mıntakalara tahsis 
edilecektir. Hali hazırda lisanlar hak
kında meri olan kanun, almanca, rus
ça, macarca ve lehçenin çek lisanı ile 
hukuk müsavatını temin edecek suret
te tadil edilecektir. 

Htikümetin ittihaz etmiş oldı..1ğu ka
rarlar, devlet içinde milliyetlerin a· 
henktar bir mesai ı.:ıirligi yapmalarmı 
temin etmeyi istihdaf etmektir. Bu 
karar13r, milliyetlerin kendi kcndile
rıni idare etmeleri prcnsipini de tanı
maktadır. Bu idari temsil heyetlerinin 
azası, :ıisbi temsil dairesi dahilinde 
doğrudan doğruya ve gizli olarak u
mumi reye müracaat suretiyle intihap 
edilecektir. 

Milli emniyet bakımından ve dev· 
Jetin sclahiycti dairesinde zaruri ol
mıyan bi.ıtün meselelerin tetkik ve 
halli mahalli idarelere terkedilecek -
tir. Mahalli idarenin mülki esası, im
kan nisbetinde, halkın milliyetine gö
re tahdit edilecek, yalnız iktısadi ve 
coğrafi vaziyet nazarı itibare alına

caktır. Bazı yerlerde ikamet etmekte 
ve kendi kendini idare etmekte bulu
nan milli ekalliyetler himaye edile • 
cektir. Bunların milli haklarmın mü
dafaası, mütekabiliyet esasına istinat 
edilmek suretiyle temin olunacaktır. 
Bahis mevzuu milliyetlere mensup 
kimselerin emvali cmHiki siyasi, sos
yal ve ekonomik tazyike karşı hima
ye altına alınacaktır. Hükümetin pro
jeleri bu himayenin icra ve tatbik 
tarzlarını tasrih etmektedir. Milliyet 
lere ait sicillerde her vatandaşa mil
liyeti gösterilecektir. Vergilerin 
meze ve tevhidine kadar mahalli ida
reler organizmlerinin ihtiyacatı dev
letin tahsisatı ile ve yahut bu orga· 
nizmlerin varidatı ile temin olunacak
tır. Milliyet hususunda, müsavatın 
temini maksadiyle bu m'illiyetJere bir 
takım hukuk bahşedilecek ve bu hu
kukun tümul dairesinde muhtariyete 
sahip bütün idareler dahil olacak • 
tir. Bu Jırojeler, hiç bir mühlet elcle-

nilmeksizin ve kanuni herhangi bir 
karar ittihazına lüzum olmadığı tak
dirde derhal tahakkuk sahasına isal 
edilecektir. Yeni kanun projeleri, 
muhtelif milliyetlerin mümessilleri -
nin iştirakini tanzim ve müteakiben 
parıamentoya takdim edilecektir. 

Morllvsk" - Ostrat'<l hadisesi 
llls/iye olundu 

Prag, 9 a.a. - Rcsmı bır tebliğ neş
redilmiştir. Bu tebliğde B .Hodza'nın 
bu akşam südct alınanlar fırkası mü
messillerini kabul etmiş olduğu beyan 
edilmektedir. Bu görüşme esnasında 

1914 le Ye bu günkü Yaziyel 
Melburn, 9 a.a. - Avrupa'nm bu. 

günkü vaziyetini tetkik eden Argus 
mecmuası, 1914 harbına tekaddüm e. 
den hadiseleri hatırlatarak İngiltere 
hükümetini, Çekoslovakya'ya bir ta
arruz takdirinde bu taarruza karşı 
duracağını Almanya'ya bildirmeğe 
davet etmekte ve 1914 de de Sırp me
selesinde Jngiltere'nin böyle bir ih -
tarda bulunmadığı için büyük harbın 
patlamış olduğunu chemiyetle kay
deylemcktedir. 

Moravska • Ostrava hadisesinin tasti- Jovakya için bir plebisit meselesi yok
yesi mcvzuubahs olmuştur. Hadise ta- tur. Böyle bir teklif her kim tarafın
mamiyle tasfiye edilmiş ve müzakere- dan vaki olursa olsun, katiyen rcddedi
lerin mevsimsi zolarak inkıtaa sebebi- leccktir. Plebisitten bahseden ortaya 
yet vermiş olan maniaların ortadan harp tehlikesi çıkarıyor." 
kalkmış oldugu müşahede olunmuş-
tur. B. Hodza tarafından südet mu- 1900 Siidet nümayiş 'J<lplılar 
messillerine verilen malumattan son- Prag, 9 a.a. - Dün 1900 südet nü
ra südet mümessilleri, başvekile fır- mayişçisi Frivaldov meydanında top
kalarının alman meselesinin hallı için !anarak alman milli marşlarını söyle
miizakercyc devam edeceklerini soy- miş ve sonra mahallı hükümet kona
lemişlerdir. Yarın saat 11 de müzake- ğının önüne giderek bazı camları :Jcır
ratın devamına karar verilmiştir. ınıştır. Nümayişçiler, üniformalı bir 
Siidctlerle mii::-0kere telorar polis memurunu şehrin kapılarına 

doğru sürüklemiye teşebbüs etmişler-
ba~ludı se de dağıtılmışlardır. 

Prag, 9 a.a. - Hu.;cuınetle südetler l 'nıi rıiinwyişle.r 
arasındaki müzakerelere tekraı başla- p 
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1 rag. a.a. - un gece saat . 
nı mıştır. d d" b' ··a ·· · · · K .. • . a ort ın su et numayışçısı, u-
llctıe§ bugurı radyo ıle ızaluıı rumlof'ta gürültülü nümayişlerde 

verecek 1 bulunmuşlardır. Muarızlarının bulun-
Prag, 9 a.a. - Reisicümhur Beneş, duğu bir sokağa girmiye teşebbüs et

yarın saat 18 de radyo ile, Çekoslo- mişlerse de polis kordonu ile karşılaş
vakya'nın ekalliyetlere ait siyasetini mış1ardır. Polis, süratle asayişi iade 
izah eden mühim bir nutuk söyliye- etmiştir. 
cektir. Hiikiinıel blolm ımrıilcrinin 

1
1

aı·assuı vliinı lmrllr& 
Prdg, 9 a.a. - Lo. t .ı..: ... nsıman, ge- Prag, 9 a.a. - Hükümet blokuna 

çer: pazartesi İngiltere Hariciye neza- dahil hulunan muhtelif partiler, an
retine bir rapoı göndererek Hcnlayn'- cak Çekoslovakya'nm birligi. tama
le olan mülakatını l:ıilılirnıistir. miyeti ve hukuk hükümranisi ile telifı 

Pragcr Mittag gazetesini~1 yazdığı- kabil bir tarzı kabul edebileceklerini ve 
na göre, bu raporda, yalnız Çek hükü- binaenaleyh hukiimctin tanzim ettiği 
metinin yeni planı değil, aynı zc1.man- son tarzı halli ancak etrafiyle tetkik 
da bu plan alınanlar tarafından redde- ettikten sonra bu bapta bir karar ve
dildiği taktirde almanlara teklif olu- rebileceklcrini tesbit ctmişler<lir. 
nacak mutavassıt bir hal tarzı projesi · Jı'ı•derlll sistem 
de bulunmaktadır. 

Plebisit meselesi ,·ok 
Prag, 9 a.a. - Çckoslovakya'ya ple

bisit yapılması hususunda dolaşan ha
berleri bahis mevzuu eden Lidove No
vini gazetesi diyor ki : 
··şuraamı açıkça söyleriz ki, Çekos-

Prag, 9 a.a. - Muhtelif milliyetle
re mensup fırkaların aktctmiş ol<luk
ları içtimada bu toplantıya iştirak et
miş bulunan zevat, Çekoslovakya'nın 
federal sistemine göre ona rücu edil
mesi liizım plduğunu müttefikan be· 
y~ etmişlerdir. 

Kazaların ekaerisi, böyle dütiİıllm
mekten haııloluyor •. 

ÇiMENTONUN 
DE VLETLEŞTIRI LMESl 

KURUN'da B. Asm Uı bu bqhiı 
tafıyan batyazısında hulasaten funla
n söylemektedir: 

Bir müddet eve) memlekette çimen· 
to iatihsalinin devletlettirileceği hak· 
landa gazetelere bir havadis aksetmiı
ti. lnıaatla metıul olanların yüluek 
fiyatla dahi çimento tedarikinde zor
luğa uğradıkları için bu işle hükümetin 
ciddi surette alakadar olduğu anl&Jıh· 
yordu. Bundan sonra gene gazetelelere 
ikinci bir havadiı aksetti: "Hükümet 
hariçten çimento ithaline müsaade et
mit." Mesele bu tekilde halleclilmiı." 
denildi. 

Geçen yıl §ark vilayetlerinde bir tet
kik seyahati yaparken §Öyle bir hadi· 
ıeyle karıılatnnştım: Çimentonun tor
bası Trabzon'da 111 kuruıtu; Trab
zon'dan Erzurum'a bu bir torba çi
mentonun nakliyeıi için 128 kurut ve
riliyordu. Bu suretle bir torba çimento 
intaatta bulunan Erzunımlulara 239 
kuruşa mal oluyordu. 

Her halde tark vilayetlerini imar et
mek İçin memleketin garp mıntakasın
dan oralara kadar çimento götürmek 
tahammül edilmez bir zorluktur. Esa· 
sen fakir olan bu vilayetlerin buna 
maddeten imkan bulamıyacaklan a· 
çıktn. Şu halde ortada batka hiç bir 
ıebep olman bile yalnız bu vaziyet 
memleketin hayati ihtiyaçlan baknmn
dan çimento meselesi ile devletçe ala
kadar olmanın lüzumunu gösterir. Zi
ra çimentoyu her tarafta ucuzlatmak 
yalnız bir İmar İti değildir. Aynı za. 
manda çimentonun ucuz1aması mes

ken kiralarım düıürmek itibariyle ha· 
yatı da ucuzlatmak, her sınıf halk ta· 
bakalannın maddi refahına yardım 
etmek demektir. 

Bu takdirde çimento fabrikalannm 
kıymetlerini takdir meıelesine dikkat 
etmek lazım gelecektir; zira ecnebi 
şirketler hemen daima ıermayelrini 
yüksk göstermekte husuıi menfaat 

buluyorlar. lstanbul elektrik tirketi
nin sennayesi 70 milyon laviçre frangı 
olarak gösterildiği halde 15 milyon li
raya satın alınmıt olmaıını daima ib
ret alınacak bir miıal olmak üz.we ha· 
brda tutmalıyız. 



Hatay1da Cevar "ç1Kalın1 ın 80.000 kişinin İştirakiyle Balkan tıp f_R_A_o_v_o_.I 
ve Kole1nin verdikleri ziyafetlerde 

Cevat Açıkalın ve 
Albay Kole samimi 
nutuklar söylediler 

İzmir dün 
bayramını 

kurtuluş 
kutladı 

kongresinde 
1 
A·~"ğ:::~şriyatı 

• 13.30 Karrşık pJ.i'k 
neşriyatı - 13.30 Plikla türk mutııildsi. ve 
halk ı.;arkıları - 14.15 Ajans haberleri. tebliğler 

İstanbul, 9 a.a. - Beşinci Balkan 
tıp haftası azası bu gün öğleden evci 
Üniversite'yi ve muhtelif hastaneleri 
gezmişlerdir. 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Karışık 

pl3.k neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
halk prkıları (Salihattin) - 20.00 Saat a· 
yarı ve arapça neşriyat - 20.15 'fürk musi· 
kisi ve halk ıarkdarı (Muzeyycn Senar, 
Muzaffer İlkar) - 21.00 Şan pli.kları -
21.15 Sttidyo salon orkeıtraSJ: ı - Offc:cı· 
bach: Musette. 2 - Rudof Kattinigg: Der 
prinz Von 'fhulc. 3 - Fredcrick l[irupm:uın: 

Cevat A~ıkahn'ın 

verdiği nutuk 
(Ba~ı 1. nci sayfada) 

"Bay başkan, albayun, baylar, 
Mü&takil Hatay'ın meclisi ve icra 

kuvctlerinin mümtaz mümessillerini 
bu masa etrafında selamlamakla bu 
anda duyduğum sevinci ifade etıınek
ligimc müsaadenizi rica ederim. 

'.!'ürk - Fransız dostluğunun mihenk 
taşı olm~ olan Hatay'ın kahraman 
toprakları sevinç içindedir. Bütün Ha
tay milletınin, ırk ve milliyet farkı ol
maksızın, umuml reyinden çıkan Ha
tay meclisi toplanmış ve bu güzel 
memleket için sükUnetli, mesut ve mü
reffeh bir istikbal hazırlamak husu
sundaki yüksek vaı:ifcyi deruhte et
miş olan ilk Hatay hükumetine itimat 
beyan etmek suretiyle Hatay'ın siyasi 
hayatının yeni safhasına maddi bir 
şekil vermiştir. Bu yüksek müessese
ler ayru zamanda, beşeriyetin istediği 
sulhun nefine olarak hadisatın te
zepzübü içinde hakkaniyet ve ad~let 
yolunu bulmasını bilmiş olan mümtaı: 
şeflerin idare ettiği iki büyük mem
leketin dostluğunu da maddileştirmiş
tir. 

Bu mesut işbirliğinden Hatay doğ
muştur. O mesut toprak ki, daha kendi 
müesseselerini yaratmadan cvel bütün 
dünyaya bir mılletin saadetini, sevin
cini ve istiklalini temin etmek gibi çok 
beşeri ve binaenaleyh çok güzel bir e
serin tahakkukunda türk ve fransız 

ordularının mertçe teşriki mesaisinin 
manzarasını gösterdi. 

Bu eserin tahakkuk ettiği bugünde, 
ve Hatay bayrağının kendi semasında 
yükseldiği bu anda, bütün Hatay hal
kının ırk ve din farkı olmaksızın mil
li bayraklarının etrafında toplanmıt 
ve kendi toprakları üzerinde sevinç i
çinde yaş:ımıya hazırlanmakta bulun
dukları şu sırada, kısa düşüncelilere 

şunu diyebiliriz: İşte bakınız iman ve 
hulüsuniyet neler yapar •.. 

Baylar, güzel memleketiniz için bir 
refah devresi artık açılıyor. Devleti
nizin başında, bütün hayatını bu istik
lal rüyasının tahakkukuna hasretmiş, 
olmak itibariyle kahraman ünvanına 

hak kaı:anan bir adam bulunmaktadır. 
Feragati nefsi, hakikatleri iyice an
layı§ı, hakkaniyet ve adalet mefkure
•İ onu ideal bir şef kılmaktadır. Te
şebbü• ettiği her işte muvaffak olmak 
onun için müemmendir. Çünkü bu 
~artlar içinde daima bütün memleket 
unsurlarının müzaharetine güvene
bilir. 

Baylar, biraz eve! müstakil Hatay'ı 
doğuran mesut türk - fransız teşriki 

mesaisinden bahsettim. Bizzat güzel 
memleketinizin topraklarında cereyan 
etmiş olan bu müzakerelerin son ve 
kati safhalarında memleketimi temsil 
etmek şerefi bana düştü. Malümunuz 
olduğu üzere, aynı münasebetle Fran
sa'yı, bu akşam aramızda görmekle şe
ref duyduğumuz albay Kole temsil et-

Kumandan Kole'nin 

verdiği nutuk 
(Başı 1. nci sayfada) 

hükümeti l'ııeclis'e gittı ve bu suretle 
Sancağın yeni müessesatının kati ola
rak teşekkülünü maddileştirdi. Mem
leketin siyasi hayatının bu safhası, 
türk ve fransız hükümetlerinin ihti
mamkar teyakkuzu sayesinde süku
netle geçmiştir. 

İfte, türk hükümeti ve ordusunun 
mümessilleriyle Hatay Meclisi ve icra 
heyeti mümessillerini yeni devletin 
istiklal yolunda ilk adımlarını kendi
leriyle birlikte kutlamak içindir ki 
Fransa cümhuriyeti fevkal3de komi
serlik delegesinin bu masasında top
lamış bulunuyorum. Devlet reisi Tay
fur Sökmen'in aramızda olmamasına 
müteessirim. Tayfur Sökmen, vazife
lerinin bütiln ehemiyetini müdrik ola
rak, devlet mekanizmasını tamamiyle 
tanzim etmeden hiç bir dıivete icabet 
etme.miye karar vermiştir. Kendisine, 
kabul ettiği ağır vazifede muvaffak 
olması hususundaki temennilerimi ar
zetmek isterim ve bunu yaparken de 
hepinizle mutabık bulunduğuma kani
im. Gene şahsen kaniim ki, bağlılığını 
ililn etmekten ula fıı.riğ olmadığı ni
zam ve hakkaniyet prensipleri onun 
muvaffakiyetinin garantileridir. 

Ekselans Cevat Açıkalın'ın milessc
ıatınızın teessüaündeki hisseye iştiri-

mittir. Müşterek hedefin tahakkuku
na birlikte çalıttık. İtimizin daima ko
lay gittiğini söyliycmem. Fakat ne
tice müsbet oldu. Bunun sebebi basit
tir. Her ikimiz de namuskarane çalış
trk. Albay Kole'nin phsında, kendi 
memleketınin menfaatlerini her tlirlü 
ıah•i milli.haza ve ihtiraaların üstünde 

tutmaunı bilen hakiki bir fransız va
tanperveri lluldum. Şurası muhakkak 
ki, memleketine hizmet ederken müt
terek işimizin ifasında hakkımda gös
terdiği itimatla beraber türk - fransız 
dostluk davasına da hizmet etmiştir. 
Kendisine samimi olarak te§Ckkür e
derim. 

Baylar, bu güzel memlekete kanı

mın beni kendisine doğru çektiği bu 
yiğit ve aakin millete haklı olduğu 

bütün aaadet ve refahı bütün Hatay 
vatanperverleriyle beraber çarpan yü
reğimden temenni ede1:İm. Katiyen 
kaniim ki, Tayfur Sökmen ayarında 
bir şefin ve şahsiyeti her türlü sena
nın üstünde bulunan Dr. Abdurrah
man Melek'irı riyaset ettiği genç ve 
kuvetli bir hükümetin ıdareai altında 
istihdaf edilen gayelere erişmek ko
lay olacaktır. 

Kadehimi Hatay devleti reisinin, 
burada bulunan mümtaz şahsiyetlerin 
sihatine ve daima daha ziyade yüksel
mesini temenni ettiğim Hatay'ın refa
hına kaldırır, Fransız Cümhuriyeti ve 
onun ünlü reisi B. Löbrön'ün ve Tür
kiye Cümhurıyeti ile Ulu Şefimiz Ke
mal Atatürk'ün ııerefine içerim . ., 

(Başı ı. inci sayfada) 

iştiap edcmiyecek bir hale geldi. 
Törenin en heyecanlı kısmı, şehit

likte ve Büyük Önder Atatürk'ün va
lideleri Bayan Zübeyde'nin mezarı ö
nünde yapılan ihtifaller esnasında 

cereyan etti. Bu iki mukaddes abide
ye çelenkler konulurken, halk ara
sında kadın, erkek bir çok kimselerin 
ağladıkları görülüyordu. 

Şanlı ordunun İzmir'e girişini tem
sil eden tören de çok muhteşem ve 
heyecanlı oldu. Bu törene iştirak eden
ler, güzel lzmir'in geri alınış anını 
yeniden yaşadılar. Vali B. Fazlı Gü
leç bu vesileyle Kışla önünde çok he
yecanlı bir nutuk verdi ve uzun uzun 
alkışlandı. 

Fuar dolayısiyle İzmir'e gelip bir
lik talimleri yapmak üzere denize a
çılan donanmamız da, kurtuluş bayra
mı dolayısiyle avdet ederek limana de
mirlemişti. Hamidiye mektep gemi
sindeki deniz talebeleriyle deniz erle
ri de törene iştirak ettiler ve munta
zam kıyafetleri, düzgün yürüyüşle

riyle halkın büyük takdirini kazandı
lar. 
Kurtuluş bayramı dolayısiyle Cüm

huriyet meydanında yapılan tören 
çok parlak oldu. Muallim Mithat ve 

kinden ve bana şeref veren itimatlı 

teşriki mesaisinden dolayı kendisine 
teşekkürde bulunmayı unutmak iste
mem. Cevat Açıkalın'ın Meclis mese
lelerindeki geniş anlayışı, kültürünü 
ve Hatay'ın istikbali için kati bir 
devrede fransız - türk dostluğunun 

kuvetlerunesine olan şahsi yardımını 
da tebcil etmek isterim. 

Keza, fransız - türk dostluğunun 
sıkılaşmasında Sancak türk ordusu -
nun hissei iştirakini de kaydedecc -
ğim. Askerler biribirlerini daha ça
buk anlarlar, ve harp sahnelerinde do 
ğan mütekabil takdir hisleri burada 
çok hizmet etmiştir. Ordular arasın
daki antant tamdır ve dostluğun mü
hürünü taşımaktadır. Kendisine olan 
'ahsi: dostluk hialeriıni anlamış oldu
ğuna Uphe etmediğim Albay ŞUkrü 

Kanatlı'ya teşekkür ederim. 
Şimdi Abdurrahman Melek'e de bi

hakkın layık olduğu yeri ayırmam 
lazımdır. Son aylar içinde kendisine 
tam bir itimat göstermiş olduğumu 
ve onun doğruluk, samimiyet ve a
zimkarlığının bana tevdi edilmit olan 
nazik vazifede bana pek büyük yar
dım etmiş olduğunu söylersem, hak
kında bundan daha güzel sitayişte 
bulunabilir miyim? 
Şuna kaniim ki, Tayfur beyin a -

ziınkar ve dirayetli idaresi altında ve 
doktor Abdurrahman'ın ispat etmiş 
olduğu mümtaz vasıflar sayesinde 
Hatay mUessesatı ve ekonomik haya
tı statünün, anayasanın çerçevesinde 
ve sulh içinde süratle ahenkli bir in
kişaf görecektir. Keza, mülki tama -
miyetinin kafilleri olan türk ve fran
sız cümhuriyctlcrinin ona karşı olan 
alilkaları yeni devletin istikbali için 
en güzel bir bürhandır. 

Türkiye cüınhuriyeti ve onun yük
sek Şef'i Atatürk'ün, fransız cümhu
riyeti ve Cümhur Reisi Löbrön'ün, 
Suriye ve Lübnan fransız fevkaJadc 
komiserinin şereflerine ve Sancağın 
refahına içiyorum. 

muharrir Orhan Gökçe, çok alkışla
nan nutuklar verdiler. Ayrıca bu bü
yük günün mana ve ehemiyetini an· 
latan şiirler okundu. 

Kurtuluş bayramını heyecan içinde 
kutlamakta olan İzmir, bir bayram 
havası içinde yaşıyor. Bu akşam, kadın 
erkek, çocuk, herkes evinden çrkmış, 
bayram dolayısiyle yapılan şenliklere 
iştirak ediyor. 
Şehir baştan başa donanmıştır. Do

nanmanın ışıkları, mehtaplı gece için
de nurdan çizgilerle Akdcniz'e akse
diyor. Fener alaylarının gökyüzünü 
aydınlatan ışıklarına, fuvardan atılan 
havai fişekler cevap veriyor ve coş 

kun halkın uğultusu, bütün İzmir Se· 
masını dolduruyor. 

Nuremberg1te 

Hillor (e o lova ya 

mese siyle moı ul ! 
(Başı J. inci sayfada) 

giltcre Büyük Elçisi Henderson, bu 
sabah atman hariciye nazırı fon Rib
bentrop'u ziyaret etmiştir. Mülakat 
bir saat sürmüştür. Bunun hakkında 
hiç bir haber verilmemiştir. 

Henderson, bu akşam Berlin'e gi
decektir. Hitler'le de görüşeceği zan
nedilmiyor. MaH\m olduğu üzere dip
lomatların kabulünde Henderson gö
rüşmüştü. Fakat bu mülakat bugün 
muallakta bulunan meselelere temas 
etmemiştir. 

Fransa ile lngiltere arasında 
sıkı temaıı 

Londra, 9 a.a. - İngiliz diplomasi 
mahfilleri, dündenbe"i kabinenin baş
lıca azası arasında cereyan etmiş olan 
müzakereler hakkında hala her hangi 
bir surette beyanatta bulunmaktan im
tina cbnektedir. Başve-kille Lort Ha
lifaks, bu sabah yeniden görüşmüşler
dir. Bu iki zat, Berlin ve Prag'dan 
hariciye nezaretine celbe.dilmiş olan 
rapor ve dosyaların tetkikleriyle meş
gul olmuşlardır. Aynı mahfiller Lon
dra ve Paris'in vaziyetteki gerginliği 
izale edebilmek için yapılması lazım 
gelen her şeyi tetkik maksadiyle, sıkı 
bir temas muhafaza etmekte olduk -
!arını beyan etmektedirler. Nuremberg 
konferansı münasebetiyle B. Hitler'
le yeni bir mülakatta bulunması için 
B. Henderson'a hiç bir tebligat yapıl
mamış olduğu beyan olunmaktadır. 

Mamafih, bu münasebetle konferans 
esnasında ecnebi devletler mümessil
lerini kabul etmenin, Führer'in iti
yatları cümlesinden olduğu söylen
mektedir. 

Milletler Cemiyetinde 
Cenevre, 9 a.a. - Milletler Cemiyeti 

konseyinin içtima devresi, hususi cel

se halinde öğleden sonra açılmıştır. 

Ruzname tanzim edilmiştir. Büdceye 

ve idari hususata müteallik bir çok 

kararlar ittihaz edilmiştir • 

Öğleden sonra saat üçte evelce te
karrür eden ilmi program mucibince 
rumen delegasyonu reisi profesör Dr. 
Gheorghiu, rahmin vaziyet degiştir
mesi hakkındaki çok alaka ile dinlen
miş olan konferansını yapmıştır. 

Bunu müteakip, gene program veç
hile muhtelif ilmi tebliğler yapılmış 

ve bunlar geç vakte kadar devam et
miştir. Bundan sonra delegeler şere

fine Parkotelde bir akşam yemegi ve
rilmiştir. Yarın saba.it saat 10 da Yalo
va kaplıcaları başdoktoru ve genel di
rektörü Dr. Nihat Reşat tarafından 

"bir maden suyunun etüdünü ne ba
kımdan telakki etmek liizım geleceği
ne., dair bir konferans verilecek ve 
bunu müteakip hafta m~isinin ka
panma nutukları söylenecektir. 

Sabah dokuz buçuktan itibaren ge
lecek siımileri sarayın aşagıdaki Me
cidiye kapısından konferans binasına 
çıkarak otomobiller bulundurulacak
tır. 

Orta mektep imtihanlarını 

kazananlar 
İstanbul, 9 \ defonla) - Üniversi

tede orta tedrisat muallimliği için a
çılan imtihanların bir kısmı dün neti
celenmiştir. 

1 eylülde tarih - coğrafya ve edebi
yat yazılısı, 3 eylülde tabiiye yazılısı 
ve 6 eylülde de riyaziye yazılısı yapı
lan bu imtihanların sözlüsü, 8 eylül 
perşembe gününe bırakılmıştır. Riya
ziye ve tabiiyc gruplarının yazılı imti
hanlarında muvaffak olanların adedi 
az olduğundan dün sözlüleri yapılmış, 
netice alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Tabiiye grupundan yazılı imtihan
lara 14 ki§i girmiş, ancak beş kişi mu
vaffak olabilmiştir. Riyaziye yazılı 

imtihanına ise ekseriyet yüksek mu
allim mektebi ve üniversite riyaziye 
ıubesi talebesi olmak üzere 19 kişi 
gLrml 4 ki i u:ıurv {fak ohnu Ut:". R\. 

yaı:iye ve tabiiye gruplarının sözlU 
imtihanlarrnda tabiiyeden 2, riyaziye
den 4 kişi kazanmıştır. Riyaı:iye gru
pundan muvaffak olanlar şunlardır : 
Halil Atay, Yüksek muallim mektebi 
riyaziye şubesinden Ali Can, Üniver
site riyaziye şubesinden Adnan Su
nay'la Nermin Sar. 

Orta tedrisatta muallimlik hakkını 
kazanan bu gençler, hemen tayin olu
nacaktır. Staj devresini geçirmemiş o
lanların asaletleri altı ay sonra tasdik 
edilecektir. 

Türkiye - İtalya ticaret 
anlaşması 

İstanbul, 9 (elefonla) -Türk - ital
yan ticaret anlaşması müzakerelerin
de bulunacak olan İtalyan heyeti 15 
eylülde İstanbul'a gelmiş olacaktır. 

Müzakereler İstanbul'da olacaktır. 

Üskiidar ve Kadıköy'iin pHiuı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbu

lun plilnını yapmakta olan profesör B. 
Prost yarın buraya gelecektir. B. 
Prost burada Kadıköy ve Üsküdar'ın 
son plinlarını hazırlıyacaktır. 

Alt Wien. 4 - Gcorg Schütz: Fommerache 
polka - 22.00 Ajans habcrlcrı ve hava ıa· 
poru - 22.15 Yarınki pro"ram ve son. 

lstanlınl : 

VKle l'<"~rıyatı 
12.30 Türk mu.siki· 

•i (Plak) - 12.SO Hava<lis - 13.0S Tıirk 
musikisi (Plak) - 13.15 - 14 Orkestra· No· 
votniden naklen, 1'.1. Kemal Akel idaresin· 
:le. 

Akşam N~riyatı : 
30 

D 
18. anı mu· 

sikisi (Plak) - 19.00 Prof. Salih Murat: 
Fen musahabeleri - 19.30 Şehremini hal
k evi musiki kolu tarafından konser - 19.55 
Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı: Gren· 
viç ras;1tanesinden naklen: Necmettin Rı
za ve arkadaşları tarafından türk musiki· 
si ve halk prkıları - 20.40 Hava raporu -
20.43 Omer l<ıza Doı;:rul tarafından arapça 
söylev - 21.00 Saat ayarı: Orkestra: 1 -
Çaykovsky: Suvit Lirik. 2 - Lehar- Lustige 
vttve - 21 .30 N ih:ıl Asım ve arkadaıları 
tarafından türk musikisi ve halk şarkıları 
- 22.10 Halk türküleri: Osman pehlivan 
tarafından - 22.~0 - 23 Ajans haberleri, 
ertesi günün programı. Saat ayarı: Son. 

Avrupa 

Ur'.Liı<k VE OPERETLER: 20 Paria. 
yfel kulesi - 20.30 Sottens. 

ORKESTRA KONSERLERi VE SEN
FONiK KONSRLER: 19.15 Berlin - 20 
London - Reı:yonal - 20.30 Paris - P. T. 
·r. - 23 Doyçlandzender. 

SOLO KON SERLERİ- 14.30 Stokholm 
- 17.15 Roma - 18.10 Var1<>va - 18.45 
Droytviç -19 Varşova - 19.30 Beromüns
ter - 21 .40 Roma - 24 Ştutgart. 

NEi'ESLl SAZLAR (Marş v. s.); 10.3a 
Hamburit. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
13 Bertin - 18.30 Harnburg. 

HAFiF MÜZİK: S Breslav-6.10 Ham· 
bu["g - 6.30 BerJin, Breslav, Kolonya -
7.10 Kolonya - 8.SO Alman istasyonları -
12 Doyçlandıendcr - 13.15 KOnigsberg -
14.10 Kolonya -14.15 Bcrlin -15.15 Dayç
landzendcr - 16 Keza, Ştutgart - 18.30 
Alman istasyonları - 19 Alnıan istasyon. 
ları - 20 Berlin - 20.10 Brc:;lav. Stutgart 
- 20.15 Frankfurt - 20.20 Beromünster -
20.45 Tuluz - 22.30 Berlin, Hamburz -
24 Breslav. 

HALK MUSİKiSi: 11.30 Ştutgart-14 
Keza - 19 Hamburg - Z3.10 Budapeşte 
(Sigarı orkestrası). 

DANS MÜZIGI: 22.15 Sottens, Stok -
hoJm - 22.20 Münih. Beromünster. Buda. 
peste - 22.30 London - Recyonal - 23 
v _ _ 'I: , • , L . ~· 
L k.»c burg, Mılano, Parıs, Roma. u .... .....
bur&" - 24 Milano. 

·ıtôrman-:Korümô· · 
L ~ • ._, ~ o ' , ... 

Ambar binası yaptırılacak 
Orman Koruma Genci Komutan • 

lığından : 
İstanbul'da Sirkecide yaptırılacak 

olan Orman koruma anbar binası in
şaatı yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
25814 lira 58 kuruş ve ilk teminatı 
1936 liradır. Eksiltme ve ihalesi 23 
eylül 938 cuma günü saat on birde İs
tanbul'da Tophane'de 176 numarada 
Orman koruma genci K. anbarı bina
sındaki satın alma komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. Buna ait ke,if, plan 
ve şartnameler Ankara"da Orman ko
ruma Gtnel komutanlığı ile İstanbul
da mezkür anbarda satın alma komis
yonundadır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanuna tevfikan teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evetine kadar 
mezklır komisyona vermeleri. 

(3554) 6333 

yıim mektupları, reımi evrakı, veaikaları a.lt üst et
ti. Arayıcmın yaptığı fare gÜrÜltiiaünden ve mum 
ı§ığmdan uyanan madam, Nantöy : 

- Kim o? dedi. 
Ve hemen, arkasında uzun geceliği, enaeıinde 

kaim MÇ örgüsü ile bir iskemle Üzerine çıkmıı olan 
alıtık oMuğu küçük hayaleti görünce : 

GüLONC HiKAYE 
av ve köy hikiyeleri anlabnıya ba.tlıyor. ve bitir -
mi yordu. 

Nantöy: 

- Korkuyorum, dedi. Ya siz, Mösyö Mark, kar-
nınızda buruntu hissetmiyor musunuz? 

- Sen misin, F eJisi? Hasta değilsin ya? .. Ora
da ne yapıyorsun? 

- Bir feY arıyorum. 
- Do!abonda mı ? 

- Evet, anne. 
- Sen gidip yatar mısın? Nezle olacak11n. Ara-

dığın çikolata ise orta gözde, gümü§ ıekerdanlığın 
yanındadır. 

Fakat Felisi eline geçirmit olduğu bir sürü fo -
tl>grafiyi birer birer tetkik ediyordu. Sabırsız par -
makları arasından dantelalar içinde Madam Dus, 
parıl parıl ve saçları ıııklar içinde F ajet, gözleri 
yan yana ve burnu dudakları üzerimle Toni Meyer, 
kıvırcık sakallı Pradel, çıplak kafalı ve kırmızı yüz
lü Trüble, bakııı çekingen ve kaim bir bıyık Ü&lÜn· 

de burnu dümdüz Mösyö Bandua, teker teker geçi
yordu. F elisi'nin kafası Mösyö Bondua ile meşgul 
olaıruyacak halde bulunmasına rağmen §Öylece ba
karken ona dütmanca bir nazar atfetti, ve tesadüf 
eseri olarak, burnunun ÜzeTİne bir damla mum 
akıttı. 

Tamamiyle uyanmıt olan Madam Nantöy faıı
yordu: 

- Felisi dolabları böyle ne karıttırıp duruyor

sun? 
Bu ka:dar aramıı olduğu resmi nihayet eline ge

çiren F eliai, vahıi bir fe"Y.atla buna cevap verdi ye 

.:. 

Yazan: ANATOL FRANS 

iskemleden atlayıp ölüsü'nün - ve yanlıtlıkla Mös
yö Bondua'nm - resmini alarak çrktı, gitti. 

Salona dönünce §Öminenin önüne çömelerek ki.
iitlarla atef yaktı ve bu atete Şövaliye'nin üç res -
mini attı. Bunların alev aldığını seyretti, ve üç kart 
postal kıvrılıp karararak, ıekillerini kaybederek kül
haline geldikten sonra uçunca geni§ bir nefes aldı. 
F elisi, bu sefer, kıskanç l>lünün durup dururken 
meydana çıkıvermeıinin sebeplerini ortadan kal -
dırmı§, ve ki.buatan kurtulmuı olduğuna iyjce ina
nıyordu. 

Şamdanı alırken, burnu yuvarlak bir beyaz 
mum tabakası altında kaybolan Mösyö Bon•dua'yı 

gördü. Bunu ne yapacağını tayin edemiyerek, he -
nüz alev alev yanan ıömineye gÜle güle attı. 

Felisi, odasına döndükten aonra aynasının önü
ne geçip teklini meydana çıkarmak için gömleği
ne iyice sarıldı. Sazan zihninden geçen bir düıün
ce bu sefer her zamankinden fazla tevakkuk etti. 

Kendi kendiıine: 
- Neden insan böyle bir haf, iki kol, iki bacak, 

eller, ayaklar, göğüs ve karınla ya'l'Atılmıttır? Ne
den böyle de bafka türlü değil? Tuhaf §"Y ! O an
da inaan tekli ona keyfi, acaip, garip görünüyordu. 

fakat ha;r.reti sabuk aiha;r.et buldu. Kendini aeyr • 
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Çeviren: NASUHi BAYDAR 

ederken vücudu hoıuna gitti. Kendine dair ıiddet -
li ve derin bir muhabbeti vardı. Memelerini çıka -
rıp ihtimamla avuçlarına aldı, ve sanki onlar vücu
dunun iki parçası değilmiı de keftdine ait canlı 
mahluklar, bir çift kumru imit gibi aynada sevgi 
ile temaşa etti. 

Onlara gülümsedikten sonra yatağına yattı. 

Sabahın geç saatinde uyandığı vakit yalnız yatmıı 
olmasından dolayı ikinci bir hayrete duçar oldu. 
Bazan rüyasında ikiletirdi ve kendi etine ten'laa e
derek bir baıka kadın tarafından okfanmakta ol
duğunun rüyasını görürdü. 

XIX 
Parmaklık'ın ummni provası saat ikide yapıl

mak Üzere ilan edilrni!ti. Doktor Trüble saat birden 
itibaren Nantöy•ün locasındaki yerini alnııttı. 

Madam Miton tarafından giydirilirken Felisi, 
kendisine hiç bir ıey söylememekte olduğundan 

dolayı doktoruna fikayette bulunuyordu. Fakat, 
zihni hep oynıyacağı rol ile metgu) olduğu için onu 
dinlemiyen de gene kendisi idi. Locaya hiç kimse -
nin alınmamasını söyledi. Bununla beraber beğenip 
hoılandığı için Konstanten Mark'ı kabul etti. Mark 
pek heyecanliydi. Heyecanını gizlemek İçin de Vi -
vare'deki ormanlarından bahııeder ııibi ııörünüyor. 

Mark, hiç bir heyecan hiMetmediğini iddia etti • 
Öteki ısrar etti : 

- itiraf ediniz ki piyesin oynanıp bitmesini 
istiyorsunuz. 

- Mademki anlamak istiyorsunuz, muhakkak 
ki bu itin olup bitmesini istiyorum. 

Bunun üzerine Doktor Sokrat ona, sade bir ta
vır ve aakin bir sesle, ş.u istifhaınkir sözleri tevcih 
etti: 

- Düşünmez misiniz ki vuku bulma~n muktazi 
olan esasen vuku bulmuş ve eskiden beri vaki ol -
makta bulunmuştur? 

Ve cevap beklemeden ilave etti: 

- Eğer dünya hidiselerinden mütevaliyen ma .. 
IUmat alıyorsak bundan dolayı hüküm vermemeli -
yiz ki hakikatte bunlar mütevalidir ve tefehhüm 
ettiğimiz anda vukua geldiklerini sanmak husu -
sundaki sebeplerimiz ise daha az kuvetlidir. 

Bu mütaleaları dinlememi~ olan Konstanten 
Mark: 

- Pek tabii, dedi. 

Doktor devam etti: 

- Cihan bize daima kemalsiz görünüyor, ve biz, 
onun durmaksızın tekamül ettiği vehmine kapılı • 
yoruz. Hidiseleri biribirinin peşisıra gördüğü -
müzden bunların, filvaki, biribirini takip etmekte 

. , -~ , (Sonu VGI') 
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Kazan(, buhran, muvazene 
vergileri birleştiriliyor 

(Başı 1. nci sayfada) 

Kazanç verl!isinin: a - Ticari ve 
smai kazançlar: b - Sanat erbabı: 
c - Ticari olmryan iş ve meslek er
babı şeklinde üçe ayrılması sedül
lıi verı!İler esaslarına göre, mense
Jeri avrı olan bu üç nevi kazancın 
avrı birer teklif zümresi seklinde 
mütalea ve tedvini lüzumundan i
leri gelmektedir. Hizmet erbabı, 
ayrı bir teklif zümresi haline ge
tirilirken bunların ücretleri üze
rine mevzu üç verR,i; kazanç, buh
ran, muvazene vergileri birleşti
rilerek kazanç namı altında tek 
bir vergiye çevrilmiş ve tevhit ne
ticesinde diğer zümrelere naza
ran mükellefiyet derece ve nisbe
ti daha bariz bir şekil alan bu 
mükelleflerin vergi nisbetlerini 
tedricen mfikul ve adil bir hadde 
indirmek zarureti hissedilmiş ve 
1938 senesinde muvazene vergi
sinde onde iki derecesinde bir 
tenzil yapıldığı göz önüne alına
rak 1939 mali yılından başlamak 
üzere dört senede tahakkuk etti
rilecek bir tahfif programı kabul 
olunmuştur. 

Bu tevhit ve tanzim sırasında 
tatbikatın gösterdiği ihtiyaçlar 
dikkate alınarak muhtelif vergiler
de de bazı tadiller yapılmıştır. 

Arazi, bina ve hayvanlar vergi
sinde mühim bir değişiklik yoktur. 
Kazanç vergisinde tatbikatla ala -
kalı yeni esaslar düşünülmüştür. 
Veraset ve intikal vergisinde inti
kal ve ferağ muamelelerini güçleş
tiren bazı formaliteler kaldırılarak 
bu muamelelerin gecikmesini önli
yecek hükümler konulmuştur. 
lstisnasız bütiin vatandaşları aıa-

kalandıran bu mühim projenin, çok 
geniş bir zilmreye temas etmesi iti
bariyle, bugün, hizmet erbabı ve ti
cari olmıyan iş ve meslek erbabının 
kazanç vergilerine ait olan yeni hü
kümleri alıyoruz. Burada (kazanç 
vergisi) ismi altında ifade edilen ver
gi, kazanç, buhran ve muvazene ver
gilerinin tevhit edilmiş şeklidir. 

Hizmet erbab mm 
kazan( vergisi 

Mükellefiyetin şümulu: 
t{b';katında onlar gibi muamele gö -
ren mükelleflere ait aşağıda yazılı 
lllaaş, ücret, istihkak ve sair menfa
atler hizmet erbabı kazanç vergisine 
tabidir: 

a - Umumi bütçeye dahil veya mül
hak ve hususi bütçeli daire ve mües
seselerle vilayet ve belediye bütçele
riyle idare edilen daire ve müessese
lerden verilecek maaş, tahsisat ücret, 
yevmiye, huzur hakkı, aidat, ihkak 
zammı, tekaüt ve sair zat maaşları, 
ikramiye, ihbariye, tazminat, mesken 
bedelleri, ve herhangi bir unvan ile 
olursa olsun yapılmış ve yapılacak 
hizmet mukabili bilumum tediyeler; 

b - Ticari olmıyan meslekler erba
bından beyanname usuliyle vergiye 
tabi olanların nezdinde ve siyasi fır
kalar, Halkevleri, hususi kanunlarla 
teşekkül etmiş umumi müesseseler, 
umumi menfaatlere hadim veya mes
leki cemiyetler, ve her nevi kulüpler
de istihdam edilen veya onlara mer
but olarak çalışanlarla yevmiye su -
retiyle bile olsa yapılmış ve yapıla
cak hizmet mukabili verilen bilumum 
ücret, bedel ve nakit ile kabili temsil 
her nevi menfaatler; 

yerlerde hastabakıcılar ve çocuk ba
kıcılar; 

4 - Umumi ve hususi bütçelere da
hil yerlerde çalışanlar nezdinde mef
lUç veya iki gözü kör veya el ayağın
dan birinden mahrum işçilerle, bu su
retle mallıl resmi ve hususi müstah
dem ve mütekaitler; 

5 - Böyle yerlerde çalışanlardan 
bir ay içinde aldıkları istihkak mik
tarı 20 lirayı geçmiyen kadro dahi -
lindeki müstahdemin ücretleriyle, 160 
lirayı geçmiyen aylıkların 15 lirası 
(umumi, mülhak ve hususi bütçeler
den verilen ve aylık miktarı 100 lira
yı geçmiyen maaşlar için tenzilat 
miktarı, 20 lira ve Ankara şehrinde 
ayda 60 lirayı geçmiyen bilumum is
tihkaklara ait tenziHit miktarı ise 30 
liradır.) 

6 - Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerden verilen harcirahlarla bunl~r 
haricinde kalan müesseselerden verı
len hakiki yol masrafları, ikamet ve 
seyahat yevmiyeleri, tedavi ve ölüm 
yardımları; (umumi ve hususi bütçe
li daireler haricinde kalan hakiki ve 
hükmi şahıslar tarafından verilen i
kamet ve seyahat yevmiyeleri muadil 
maaşlı devlet memurlarına verilenle
ri geçerse fazlası vergiye tabi olacak
tır. Kezalik bu müesseseler tarafın -
dan verilen tedavi masraflarının dok
tor ve hastane faturalariyle tevsiki 
şarttır.) 

7 - Kanun ve nizamnamelere göre 
veya herhangi bir uzvun sakatlan~a
sına mukabil veya mahkeme kararıy
le hizmet mukabili olmaksızın verı -
len tazminatlar, ikramiyeler ve para 
mükafatları ve askeri malfıllere ve
rilen terfi zamları, yangın, hayat ve 
malfıliyet sigorta tazminatları ile ye
mek ve hayvan yem bedelleri ve bu 
mahiyetteki ödemeler; 

8 - Her nevi atış, uçuş, dalış, ya
rış, güreş, koşu! spo~, mü~abaka ve 
teşvik ve ikramıyelerı, mukaf~t~arı, 
ordu ikramiyeleri, kanun mucıbınce 
subaylara verilen ikramiyeler; 

g - Türkiye"de bulunan bir mües
seseye mensup olup daimi surette 
ecnebi memlekette çalışan memur ve 
müstahdemler çahştığ memlekette 
vergiye tabi tutulduğu ispat edilmek 
şartiyle); A 

ıo - Devletler arasında carı tea
müllere ve hukuku düvel kaidelerine 
göre, sefirler, mümessiller, konsolos-

murlar ve müstahdemler ve Tür ıye
de resmi bir vazifeye tayin edilen 
ecnebi devlet memurları (mütekabili
yet şartiyle ve bu sıfatlarından do
layı.) 

Hizmet erbabına ait vergiler, istih
kaklar tediye edilirken tevkif edile
cek ve istihdam edenler tarafından 
ödenecektir. 
Kanurıi nıükelfo/iyet: 

Hizmet erbabına ait vergiler tediye 
edilirken tevkif edilecek ve istihdam 
edenler tarafından ödenecektir. 

Hizmet erbabına ait vergiler tedi -
yenin yapıldıgı mahaldeki varidat ida 
relerince tarholunacaktır. Tediye ec
nebi memlekette yapılmakta ise, pa
ranın gönderildiği mahal varidat ida
resi vergiyi tarhedecektir. 

Bir daire ve müessese, memur ve 
müstahdemlerini muvakkaten tabi ol
duğu varidat tahakkuk memurluğu 
mıntakası haricinde istihdam eyledi
ği ve istihdam mahallinin de teşki
Hit ve şubesi bulunmadığı takdirde 
bu memur ve müstahdemferine ait 
vergiler, daire ve müesseselerin mer
but bulunduğu varidat idarelerince 
tarholunacaktır. Deniz, kara, hava, 
nakli ye vasıtalarında çalışanlara ait 
vergiler, daire ve müesseselerin men
sup oldukları liman ve belediyelerin 
bulunduğu mahaldeki varidat idare
since tarholunacaktır. 

Bordrolar: 

c - Şirket ve müesseselerin esas 
tnukavelenameleri veya nizamnamele
ri veya umumi heyet kararları muci
bince idare meclislerinde bulunanla
ra, hisse senedi veya tahvilat mukabi
li olmaksızın verilen temettü ve ikra
miyeler (mesbuk veya mahrum kalı
nacak bir hizmet mukabili verilecctk 
tazminat dahil) nakit ile kabili tem
sil her nevi menfaatler; 

d - Bina vergisi kanunu mucibince 
senelik gayrisafi iradı, 2000 liradan 
aşağı olan mahallerde ticaret ve sa
nat yapanların nezôinde ve nakil va~ 
sıtalarında ücretle çalışanlara vakı 
tediyeler. 

Yukarda sayılan daire ve müessese
lerle hakiki ve hükmi şahısların ec
nebi memleketlerde daimi ve muvak
kat olarak istihdam eyledikleri şahıs
lara ve ecnebi memleketteki mües
seselerin Türkiye'de daimi ve muvak
kat olarak istihdam ettikleri kimsele
re yapılan tediyeler de vergiye tabi 

ı,. ı ' ~<lır. 

Bilumum hakiki ve hükmi şahıslar, 
hizmet erbabına bir ay zarfında yap
tıkları bilumum tediyeleri, vergi mik 
tarlariyle de ayrıca gösterilmek şar
tiyle rasim üzerinde tanzim edilmiş 
ve müessesenin sel!ihiyetli adamı ta
rafından imzalanmış bir bordroda 
tesbit ederek bu bordroyu ertesi ayın 
20 inci günü akşamına kadar bağlı 
olduğu varidat idaresine vermeğe 
mecburdurlar. Ecnebi parasiyle ya -
pılan ödemeler, ödeme gününün bor
sa rayicine ve ayniyat ise tediye gü
nünün rayicine göre kıymetlendiri -
lerek bordrosu gösterilecektir. Bor -
sada kote olmıyan ecnebi paralarının 
rayici her altı ayda bir, Maliye Ve -
kaletince tanzim ve ilan edilecektir. 

l stİ!en<tfor: 
Aşagıdakiler bu vergiden müstes -

nadır: 

1 - Mahalli hükümetin müsaade -
siyle milli ve beynelmilel mahiyette 
acılan panayır ve sergilerde çalıştı
rılan memur, müstahdem ve işçilere 
Yapılan bilumum tediyeler (istisna 
'>ir ay için muteberdir. Ecnebi teba
anın bu haktan istifade eylemesi men 
sup oldukları devletle Türkiye ara
sında mütekabiliyet esasının cari ol
masına bağlıdır.) 

2 - Ba ~ cılar. bahçivanlar, ziraat 
islerinde ve bahcelerinde çalışan iş -
cilerle makinistleri ve balıkçı tayfa
ları, sUnger ve mercan avcıları, ço -
bani ve ev hizmetçileri ; . 

Nakit ile temsili kabil olan her ne
vi menfaatlerde bunların temin olun
duğu tarihteki kıymetlerine göre bor
droya konulacaktır. 
Nafıa işleri teahhütlerinde bulu

nanlarla, muayyen mevsimlerde fazla 
işçi kullanan müesseseler keza daimi 
surette kullandıkları işçilerin, vasa
tisi ayda 200 zü geçen müesseseler 
yalnız işçilere ödedikleri para yeku
nunu, işçi adedini muhtevi muhtasar 
bir bordro verebileceklerdir. Bu tak
dirde istihkak sahiplerinin imza ve -
ya mühürlerini havi bordroların ala
kalı memur ve mütehassıslar tara -
fmdan istenildiğinde gösterilmesi 
mecburidir. 

Artiaılerirı mükellefiyeti: 
u tler: ır el 

olsa dahi, yaptıkları sanat dolayısiy
le, yerli artistlere, şarkı söyliyen ve 
çalgı çalanlara verilen paralar ve bun 
lara ait vergi miktarları. çalıştıkları 
müessesenin müstahdemlerine ait bi
rer bordro gösterilmek lazımdır. Ar
tistlerin gündelikleri, nüfusu, 20.000 -
ne kadar olan yerlerde iki liradan, 
yirmi binden elli bine kadar olan şe
hir ve kasabalarda üç liradan, bundan 
yukarı olan yerlerde dört liradan a
şağı gösterilemiyecektir. 

Şarkı söyliyenlerin ve çalgı çalan
ların gündelikleri çalıştıkları mahal
lin nüfusuna göre artistler için gös
terilen gündeJiğin üçte birinden aşa
ğı olamıyacaktır. 

Ecnebi artistler: 
Ecnebi memleketlerden gelen ve 

biletle ,girilmesi mutat olan yerlerde 
çaltşan sanatkarların temsil ve her 
nevi oyun heyetlerinin hangi mahal
de çalışmaya başlıyacaklarının bun
ları çalıştıranlar tarafından, sanat
karlar kendi hesaplarına çalışıyorlar
sa heyeti idare edenler, bunlar da 
yoksa bizzat konser, temsil veya o
yun o~n·yanlar tarafından en geç bir 
gün evel alakalı varidat dairesine ya
zı ile bildireceklerdir. 

Vergi i)dcmchlc miilrnllc/ 
o/arılar: 

Haricten gelen sanatkarlarla tem -
sil ve her nevi oyun heyetlerini ça -
Iıştıranlar bilet bedelleri veya bunla
ra verdikleri ücret üzerinden 198 in
ci maddenin hükümleri dairesinde 
hesaplanacak vergiyi mükelleflere 
rücu hakkı mahfuz kalmak üzere ö
demekle mükelleftirler. Bu mükellef
ler bilet kullanmazlarsa her oyunda, 
temsil, müsamere veya konser dev
resi için sanat icra ettikleri mahalle
rin alabileceği müşteri sayısının be
herine iki lira bilet üzerinden ve bir 
misli zamla vergi alınacaktır. Bilet 
kullanıld•ğı takdirde alınan duhuli -
ye bedeli miktarında vey:ı hiç bil_7t 
verilmemesi veya satılan bıletler muş 
teriden alınarak yeniden satışa çıka
rılması hallerinde veriJmiyen veya 
milkerrer satılan her bilet için bilet 
başına alınacak vergi on misli olarak 
tarholunacaktır. 
Yabancı memleketlerde bulunan 

bir müesseseye bağlı olup da Türki-
• · b n istib-

aan ayİık bordroya dercoıunacaktır. 

Verginin nisbeti: 
Hizmet erbabının vergileri, aşağı

daki nisbet üzerinden hesap edilecek
tir: 

1 - Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerle idare edilen daire ve müesse
selerde yapılan tediyelerle devamlı 
hizmet kabul eden serbest meslekler 
erbabı hariç olmak üzere istihkakla
rının tediyesi sırasında kesilmesi la
zımgelen mükelleflerin vergileri ile 
idare meclislerinin reis ve azalarının 
huzur haklariyle bunlara hisse sene
di ve tahvilat mukabili olmaksızın 
verilen temettü hisseleri veya ikrami
yeleri her nevi milessis ve intifa his
seleri, temettü ve ikramiyeleri ve mu
rakiplere verilen ücret ve aidatın ka
zanç vergileri: 

200 liraya kadar kısım için yüz
de 14, 

201 - 400 liraya kadar olan kısım i
çin yüzde 16, 

400 liradan yukarısı için yüzde 18. 
il - Yukardaki fıkrada yazılan 

daire ve müessese haricinde kalan 
bilumum hakiki ve hükmi şahısların 
nezdinde çalışanlara yapılan tediye
lerde: 

200 liraya kadar kısımlar için 
% 16, 

201 - 400 liraya kadar olanlar için 
% 18, 

400 liradan yukarısı için % 20. 
(Tekaüt ve sıhiye aidatı gibi bir 

kanuna veya nizamname hükmüne is
tinaden yapılan tevkifat hariçtir.) 

111 - Bina vergisi kanunu muci
bince senelik gayrisafi iradı 2000 li
radan aşağı olan mahallerde ticaret 
ve sanat yapanların nezdinde çalı -
şanlardan: 

a - Muhasip, katip, ve veznedarlar 
gündelik gayrisafi kazançlarının yir
mi misli; 

b - Tezgahtarlar gündelik gayrisa 
fi kazançlarının on misli; 

c - Bunların haricinde kalan müs· 
tahdemler gündelik gayrisafi kazanç
larının on misli; 

U zerinden hesap ve taayyün etti
rilecektir. Bunlara ait vergiler, iki 
taksitte alınarak kendilerine seyyar
lar gibi vergi karnesi verilecektif. 

IV - Umumi, millhak ve hususi 
bütçelerden verilen mesken bt:cielle -
rinin tamamı ile 1931 senesinde mev
cut diğer mesken bedellerinin otuz 
liraya kadar olan kısmı, için yüzde 
on, nisbeti üzerinden hceap olun:ıtak
tır. (30 liradan fazlası ikinci fıkrada 
yazılı nisbete tibi olacaktır. Mülhak 
ve huıuıi bütçelerden verilen mes -
ken tazminatı, umumi bütçeden mua
dil maaılı memurlara verilenlerden 
fazlası ve eğer bütçelerden meaken 
tazminatı alanların 1DUf ve Uc:reti 
devlet memurlarına verilen uaml 
miktarı ne 1"ı aaeıllı.Da 

1 

tazminatının 60 liradan fazlası, birin
ci fıkra mucibince vergiye tabi tutu
lacaktır. 

Muhwlif ıediyelerde: 
Muhtelif te<iiyelerde vergi nisbeti, 

her tediye miktarı ayrı ayrı nazarı 
dikkate alınmak ıuretiyle tayin olu -
nacaktır : 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeler
den yapılan tediyelerde muhtelif ci
hetlerden istihkakı olupta emsal ha
sılları yekunu 100 lirayı geçmiyen 
maaşların yalnız 20 lirası ve 160 lira
yı geçmiyen bilumum istihkakların 
on beş lirası vergiden muaf olacak -
tır. 

Yerli sanatkarlarla, yevmiyeli işçi
lerin bir ay çalışmaları halinde aldık 
tarı gündeliğe göre hesaben aylıkla
rı bulunarak 20 liradan muafiyet had
di, bu suretle bulunacak aylığa nis
bet edilerek tayin olunacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeler
le idare edilen daire ve müesseseler
den tekaüt maaşı alanlardan gerek 
bu daire ve müesseselerde, gerek bun
lar haricinde kalan bilumum hakiki 
ve hı.ikmi şahıslar nezdinde çalışan
ların tekaüt istihkakları muafiyet 
hükmünün tatbikatında ayrı ayrı dik
kate alınacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi biltçeler
le idare edilen daire ve müesseseler
den aldıkları maaş, 100 lirayı geçmek
le beraber ayrıca ücretli vazifelerde 
de müstahdem bulunanların maaş ve 
ücretleri yekunu 100 lirayı geçmedi
ği takdirde mecmuu için yalnız 20 li
rası ve 160 lirayı geçmediği takdir
de :Oecmuu için yalnız on beş lirası 
vergiden muaf tutulacaktır. 

Ecnebi memleketlerden gelen ar
tist ve her nevi temsil ve oyun heyet
lerinin vergileri şöyle olacaktır: 

Biletle girilen ve içinde konsomas
yon yapılan yerlerde çalıştıkları tak
dirde kullanılacak duhuliye biletleri
nin muhtevi bulunduğu meblağı ta -
mamı üzerinden % 6 nisbetinde; 

11 - Biletle girilen ve içinde kon
somasyon yapılan yerlerde çalıştık
ları takdirde aldıkları ücretin % 12 -
si nisbetinde; 

III - Biletle girilmekle beraber 
içinde konsomasyon yapılan yerlerde 
çalışanlardan alınacak yüzde 6 dan 
başka aldıkları ücretin % 12 si nis -
betinde hesaplanacaktır. 

J' ergilerin tevkif ve tediyesi: 
HL.x,et erbabına ait bordrolar, mü

kellefin ticari defterlerinin ve sair 
vesikalarının tetkik suretiyle sağla -
nacaktır. Bordrolar mahalli, mali
ye müfettişleri, kontrol memurları, 
hesap miltehassısları, alakalı tabak -
kuk memurları tarafından tetkik e
dilecektir. 

Tetkik neticesinde bazı memur ve 
müstahdemlerin ahut, bunlara veri-

ra konulmasr gibi bir saklama görü
lürse bu suretle saklanılmış olan ver
giler veya noksan için ikmalen tarhe
dilen vergi, birinci defasında iki kat, 
tekerrürü halinde de beş kat olarak 
alınacaktır. 
Bordroların vaktinde verilmemesi 

veya bu bordroların müstenidatı olan 
defterlerin ve vesikaların gösterilme
mesi halinde hizmet erbabına yapı -
lan tediyeler resen takdir olunacak
tır. Bu suretle takdir olunacak mat
rah üzerinden hesap edilecek vergi, 
bordrolara müsteniden tarhedilen ver 
gilerden fazla ise farkı iki kat olarak 
alınacaktır. 

Hizmet erbabına ait aylık bordro
larını vaktinde vermiyenler hakkın -
da resen tayin olunan matrahlardan 
alınacak aylık vergi % 10 zam'Ja tarh 
ve çalıştıranlara tebliğ olunacaktır. .................................................... ! 

Deniz Levazım ......... ..-......................................... . 
Zeytin yağı ah nacak 

Deniz Levazım Satan Alma K.o -
mİ$yonundan : 

1 - 3.9.938 tarihinde pazarlıkla ya
pılan münakasasına talip çıkmadığın
dan 15.9.938 tarihine rastlıyan perşem
be günü saat 14.30 da pazarlıkla alın -
mak üzere münakasaya konulan 78.650 
kilo zeytin yağının tahmin edilen be
deli 39.650 liradır. 

2- Muvakkat teminatı 2949 lira 38 
kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan 197 kuruş mukabilinde alma -
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde belli gün ve sa
atte Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına müracaatlaTL 

(6210/3609) 6451 

J apu ve Kadastro 

Gayri menkul tahdidi 
Ankara Kadaıtro Müdiirlüjiin -

den: 

Yenişehirin devlet apartımanları 

sahasında milli müdafaa balonlıiııu•1 
~imaline düşen 84 parça gayri men
kulün tahdit ve tesbiti yapılarak ev
nkı komisyona verilmiştir. Komisyon 
bu evrakın 15.9.1938 tarihinde tetkiki
ne başlayıp 22.9.19~ de tetkikata ni
hayet verilecektir. 

Bu hususta bir li&te de Çankaya 
kaymakamlığına gönderilmi.ftir. 

Mülk sahipleri gelinıe onların bı
zurlariyle, gelmezse gıyaplarında tet
kikat yaP.dacalı ilan olunQr. (3637) 

6461. 

Ankara Valiliği 

Gürgen odunu ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merke zokullarma as
gari (120) azami (150) bin kilo gürgen 
odunu açık eksiltme suretiyle alına
caktır. Beher kilosu 2 kuruı 50 san· 
timdir. 

2 - Asgariıinin bedeli (3000) lira 
en çoğunun bedeli (3~50) liradır. 

3 ~ İstekliler pazarlığa girebilmt:k 
için en çoğunun muhammen bedeli ü
zerinden yüzde 7,5 teminatı muvakka
teyi muhaaebei hususiye müdürlüğü 

veznesine yatıracaktır. 
4 - İhale 22.9.938 günü saat 15 de 

vilayet konağında daimi encümenin
de yapılacaktır. İlteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün Kültür 
direktörlüğüne müracaatları. 

(3555) 6334 

Sömikok kömürü ahna<ak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Ankara merkez ilk okullı>rma 
asgari 35Q, azami 450 ton sömi kok kö
mürü kapalı zarf suretiyle alınacaktır. 
Beher tonunun muhammen bedeli (26) 
liradır. 

2 - Münakasaya gireceklerin mu
hammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde· 
ki muvakkat akçesini huı;uai muhasebe 
vezneınne yatırmaları ve makbuzunu 
kanuni tarifata göre tanzim edeceklt:
ri teklif mektubunun içine koymaları 
lazımdır. 

3 - İhale 26.9.938 pazartesi giinü Ja· 
at (15) de vilayet konağında daimi ~n
cümeninde yapılacaktır. İsteklil:rhı 
şartnameyi görmek üzere her gün 
Kültür direktörlilğUne müracaatları. 

(3556) 6384 

Muhasip aranıyor 
lnşaat iılerinde çahırmı tecrübeli 

mesul muhasip aranmaktadır. Talip -
!erin veıikalariyle acele müracaatları. 
Adres: Emlik Bank. yapı Limited tir
keti Ankara p01ta kutusu. 3156 6201 

Demiryolları 
Vağonlarmn tahmil ve 

tahliye müddetleri 
ğünden : 

6. 10. 1938 tarihinden itibaren De
rince, Mersin ve Samsun liman ve is
tasyonlarında dahi altı mcaai saatine 
indirilmiıtir. Sayın alakalılarm Jumaj 
ücreti vermemek için vagonlarını bu 
müddet zarfınla tahmil veya tahliye 
etmeleri menfaatleri iktızaamdandır. 

(3559) 6385 

tankın büfesi kiraya verilecek 
Devlet Demiryolları ikinci lflet -

me müdürlüğünden: 
1 - İdarece ahiren Çankırı iıtaayo· 

nunda inşa ettirilen büfe ile bahçeıi 3 
sene müddetle ve açık arttırma ile ki· 
raya verilecektir. 

2 - Aylık muhammen kirası 25 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 67.50 lira
dır. 

4 - Arttırma 20 eylül salı günü saat 
11 de Ankara'da ikinci iıletme müdür· 
lüğünde mütetekkil komisyonda yapı· 
lacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da İkinci 
işletme müdürlüğü ile Çankırı iıtas
yonundan paraıız verilir. 

6 - Arttırmaya iştirak için arana
cak vesaik ıunlardır: 

a) Nüfuı tezkeresi 
b) Ankara, lstanbul, İzmir gibi bü· 

ylik şehirlerde ikinci ve diğer vilayet 
merkezlerinde birinci sınıf bir lokan· 
ta veya büfeyi muvaffakiyetle idare 
ettiğine dair Belediye veya ticaret o
dasından alınmış vesika. 

c) Zabıtaca muaaddak hüsnühal va
rakası, ı 

d) Bu gibi i,teri yapmıya aıhl duru
mu müsait olduğuna dair Belediye ve
ya hükümet tabibinin raporu veyahut 
belediyece bu kabil sanat erbabına ve-

ilen sağlık karnesi, 
7 - İıteklilerin teminatlarmı An

'cara merkez veznesine yatırarak ihale 
saatinde komisyonda bulunmaları ilan 
olunur. (3504) 6258 

Ateş tuğlası al.nacak 
D. Demiryollan S..tm Alma Ko

mi.yonundan :, 
Muhammen bedeli 55075 lira olan 

muhtelif atef tuğlaları 24.10.1938 pa
zartesi günü saat 15 de kapalı urf u
suliyle Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 4003.75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini 
aynı gün ıaat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler (275) kurup Ankara 

ve Haydarpa,a nznelerinde satılmak-
tadır. (3505) '300 

Kirahk büfe 
D. D. Yolları Adana Altmcı lılet

me Müdürlüiünden : 
Büfe salonu, işçiler Kahvesi, büvet, 

berber salonu ve müsafir salonu:ldan 
terekküp eden ve aylıgı 60 lira tahmin 
edilen yeni Adana garı büfesi 3 sene 
müddetle ve pazarlıkla kiraya verile
cektir. 
Pazarlık 21.9.1938 tarihinde çarşam

ba günü aaat 10 da Adana işletme mil
dürlüğü binasında arttırma, eksiltm~ 

komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminat 162 liradır. Kira şartname
si Adana'da komisyonda görülebilir. 
lateklilerin 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme kanunu ve şartname muci
bince vesaiki lazimeyi ve muvakkat 
teminat vezne makbuzunu hamilen 
saati muayyende pazarlıkta hazır bu-
lunmaları. (3546) 6327 

Vagon tahliye mühletleri 
D. D. Yollan Umum Müdürlüğün • 

den: 
Fevkalade nakliyat mevsimi sebe

biyle 3 birinciteşrin 938 tarihinden 
itibaren ikinci bir işara kadar vagon
ların (24) saatten ibaret olan tahmil 
ve tahliye mühletleri Haydarpaşa. 
Derince, İzmir, Samsun ve Mersin'de 
8 mesai saatına ve diğer istasyonlar
da 6 mesai saatine indirilmi~tir. Öğ
le tatili saatleri mesai saati sayılır. 
Bu milhletler dahilinde tahmil veya 
tahliye edilmiyen vagonlar şomaj Uc
retine tabi tutulacaktır. Sayın alika
hlardan, mUnakalatın ıüratle yapıla
bilmeıi için lüzum görülen bu ted
birlere imtisal eylemeleri rica olu-
nur. (3518) 6315 

Balast münakasası 
Devlet Demieyolları Adana İflet

meainden : 
Ceyhan civarında kilometre 408-412 

arasındaki taş ocağından beher met
re mik'abı 180 kuruştan 19000 metre 
mik'abı balaııt ihzarı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 15.9. 
938 perşembe günü saat 10 da Adana
da işletme binasında yapılacaktır. 

Buna dair olan şartname ve muka
vele projeleri 171 kuruş bedeli muka
bilinde Haydarpafa, Kayseri, Anka
ra, Malatya, ve Adana veznelerimia -
den alınabilir. Muvakkat teminat pa
rası 2565 liradır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanun 
mucibince lbım olan ve yeni sene ti
caret odası vesikasiyle idaremiz vez
nelerine yatırılan muvakkat teminat 

· eıine uygun 
banka mektuplar ye berabeı u:LUE 

mektuplarını eksiltme saatından bir 
saat evetine kadar komisyon reisliği-
ne vermi§ olmaları. 6025 

An~ara Belediyesi ; 

Kavak fida,nı al.nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 

( 5000) adet kavak fidanı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3750) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (281,25) li
radır . 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 23. 9. 938 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine müra 
caatları. (3570) 6365 

Ağaç vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 

aşağıda cins ve miktarları yazılı ağaç 
ve saire on beı gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Mut.ammen bedeli 21250 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 1593,75 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 23 eylül 1938 
cuma günü belediye encümeninde sa
at op birde yapılacağından isteklile
rin teminatlarile birlikte teklif mek
tuplarını saat ona kadar belediye en-
cümenine vermeleri. (3574) 

ADET 

6 000 Muhtelif yol ağaçları 
21 000 Ufak fidanlar 
11 500 Muhtelif çiçekler 

500 Çam 
5 500 Gül 6369 

Sat.ilk has1r ve kurşun 
Anlu&ra Belediyesinden : 

1 - Muhasebe binasının zemin ka
tında bulunan 115 adet hasır ile 31 ki
lo kurşun 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Görmek istiyenlerin her gün ya· 
zı işleri kalemine ve isteklilerin de 
20.9.938 sah günü saat 10.30 da beledi
ye encümenine gelmeleri. 

(3494) lı'fı6 
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RES M İ İL NLAR 
Bayınd1rhk Bakanhğı 

Telgraf fincanı ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
10 Teşrinievel 938 pazartesi gunu 

saat 1.1 de Ankara'da Nafia Vekaleti 
binasında malzeme eksiltme komisyo
nu odasında ceman 1500 lira muham
men bedelli Haydarpaşa'da sif supa
lan teslim şartiyle 10000 adet telgraf 
fincanının açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(3218) 5969 

Telgraf fincanı demiri 

alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
10. teşrinievel. 938 pazartesi gunu 

saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 
binasında malezrne eksiltme komis
yonu odasında ceman 2600 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşa'da teslim 
şartiyle 10000 adet telgraf fincanı de
mirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
aynı gün saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 

(3219) 5970 

Tanm Bakanhoı 

Telefon tesisatı 
Ziraat V ekfiletinden : 

Vekalet binası içinde verilecek 
planda gösterilen odalarda hoparlör 
sistemi esas posta ile on abonelik te
lefon tesisatı açık eksiltme suretiyle 
yaptırılacaktır. Muhammen keşif be
deli (1919) ve muvakkat teminatı 

(194) liradır. Şartname ve planlar 
vekalet levazım müdürlüğünden pa
rasız alınacaktır. 
Açık eksiltme 22. 9. 938 tarihine 

müsadif perşembe günU saat 15 de 
vekalet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Bu tesisatı yapmıya talip 
olanların mezkQr tarihte satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları 

itan olunur. (3534) 6318 

Kimyager isteniyor 
Ziraat Vekaletinden : 
Aylığı 200 lira Ucretli Distofajin 

laboratuvarı için bir kimyager alına· 

caktır. İstekliler vesikalarını hamilen 
Vekalete müracaat etmeleri. (3599) 

6399 

Finanş Sakanh{lı 

Münhal frans11ca daktiloluğu 
Maliye Vekaletinden : 

Maliye Vekaleti tetkik heyetinde 150 
lira ücretli bir fransızca daktiloluğu 
münhaldir. Daktilo imtihanla alına -
cak ve imtihan 15 - eylUl • 1938 per • 
şmebe günü saat 10 da Maliye Veka
letinde yapılacaktır. İmtihana gire • 
ceklerin memurin kanununa göre a • 
ranılan vasıflardan maada ayrıca a -
şağıdaki vasıflan da haiz olmaları 
şarttır: 

1 - Fransızcayı ve türkçeyi iyi 
bilmek, 

2 - Makine ile ve elle seri ve sı • 
hatli yazmak. 

İmtihanın yapılacağı gün saat 9 a 
kadar Maliye Vekaleti Mali tetkik 
heyeti reisliğine yapılacak müracaat
ler kabul olunur. Aranılan ves:kalar 
şunlardır: 

A - Bir arzuhal, 
B - Nüfus hüviyet cüzdanı veya 

sureti. 
C - Mektep tasdikname veya şe

hadetnamesi veya suretleri, 
D - flü'>nühal tezkeresi ile bon 

servisler. 
E - Erkek olduğuna göre terhis 

tezkeresi. 
F - Sıhat raporu. (3600) 6400 

Ka naviçe a lınacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bir 

metre eninde on unsluk yirmi bin 
metre kanaviçe 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

•İ ıt.ibariylc cntcreaancırr. 

3 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
ve muvakkat teminatı iki yUz yirmi 
beş liradır. 

• 4 - Eksiltme 26-9-938 pazartesi 
günü saat 10 da Vekalet levazım mü
dürlüğündeki eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde ve İstanbul'da Dolmabahçe'de 
Maliye evrakı matbua ambarında gö
rülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
geler ve muvakkat teminat maklıuz 

veya banka kefalet mektubiyle birlik
te belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (3598) 6447 

· Okullar · ·· ·· 
Kayıt ve kabul müddeti 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Harp okuluna kayıt ve kabul müd

deti 15 eylül 938 tarihine kadar uza
tılmıştır. Şartları taşıyan okurların 

askerlik şubelerine müracaatları ilan 
olunur. (3550) 6332 

. Ekonomi -BakanhQı .. : 

Matbaacılara 
lktısat Yeki.Jetinden : 

Ticaret ve tediye anlaşmaları bro -
şürlerinin türkçe ve fransızca olarak 
basılması açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 23.9.938 tarihine tesadüfe· 
den cuma günü saat (10) da Ankara
da vekalet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Broşürler takriben on beş formadan 
ibaret olup muhammen bedel (300) üç 
yüz liradır. Taliplerin % 7.5 hesabiy
le muvakkat teminat akçelerini yatır
mak ve fenni şartnameyi görmek üze
re vekalet levazım müdürlüğüne mü-
racaatları ilan olunur. (3612) 6453 

iç işler BakanhOı 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Llileburgaz kasabasının mcskfin 
ve gayri meskun 350 hektar olmak ü
zere halihazır hartasının alımı işi a
şağıdaki şartlar dahilinde toptan gö
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 7084 
lira 32 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız olarak 
Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 -eylCil-938 tarihi· 
ne rastlıyan çarşamba günü saat on 
birde Dahiliye Vekaleti binasında 

toplanacak belediyeler imar heyetin
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılr teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko -
misyon reisliğine teslim etmiş olma -
tarı Hizımdır : 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 531 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C • Kanunun dördüncü maddesi mu 

cibince eksiltmeye girmiye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek 
tuplarının taahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş 
bulunmaları lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(3318) 6053 

Harta ya ptı rı lacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Yalvaç kasabasının meskun ve gay

ri meskun (220) hektar olmak üzere 
halihazır hartalarının alımı işi aşağı

daki şartlar dahilinde toptan götürü 
olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muahmmen bedeli 5000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız olarak 
Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 

heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 - eylill • 938 tarihi· 
ne rastlıyan çarşamba günü saat on 
birde Dahiliye Vekaleti binasında 

toplanacak belediyeler imar hey.etin· 
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko -
misyon reisliğine teslim etmiş olma -
ları tazımdır : 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 375 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mu 

cibince eksiltmeye girmiye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale gunu 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının taahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş 
bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(3319) 6054 
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Yulaf ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Edremit'teki birlikle

rin ihtiyacı için 386 ton Bergama içın 
de 315 ton ve Ayvalık için de 44 ton 
yulaf kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Edremit yulafının tahmin edi
len bedeli 19300 lira ve teminatı da 
1447 lira 50 kuruştur. Bergama yulafı· 
nın tahmin edilen bedeli 15750 lira ve 
teminatı da 1181 lira 25 kuruştur. Ay· 
valık garnizonunun yulafa tahmin e
dilen bedeli 2200 liradır. Teminatı da 
165 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20.9.1938 salı günü 
saat 17 dedir. İştirak etmek istiyenle
rin teminat mektuplariyle birlikte 

1 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat evcl Edremit Tüm. Sa. Al. Ko 
ya verilmiş olmalıdır. (3628) 6461 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amidiği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizonu muhtelif birlik 

ve müesseseleri için 29000 kilo kuru 
ot şartname evsafiyle ve derhal tes
lim şartiyle 14.9.1938 ı;aat 12 de Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin belli vakitte komisyon-
da bulunmaları (3635) 6466 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatm senelik ih· 

tiyacı olan 400.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Konya' da V. kolordu İs -
tanbul, Ankara L V. amirlikleri satın 

alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilir· 
ler. 

2 - Muhammen tutarı 17.000 lira 
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
fazlası da dahil oldugu halde ilk temi· 
natı 1595 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
28 eylül 938 tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 11 de Konya' da V. 
kor satın alma komisyonunda yapıla · 
caktır. 

3 - İstekliler 28 eylül 938 çarşamba 
günü saat 10 a kadar teklif mektupla· 
rını Konya' da V. kor satın alma ko · 
misyonu lıaşkanhğına verecek ve ya· 
hut göndereceklerdir. Bu saatten so:ı
ra verilen ve yahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı ko· 
ıordu daire saatiyle yapılacaktır. 

4- 2490 sayılı kanunun hükümle· 
rine ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt· 
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki is
tenilen vesika ile müracaatları. 

(3592) 6445 

odun alınacak 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1-Gireson garnizonu ihtiyacı olan 

380.000 kilo odun satın alınacaktır. 

Kapalı zarf ihalesi 5 1. teşrin 938 çar
şamba günü saat 15.30 da yapılacak -
tır. 

2 - Muhammen tutarı 5.206 liradır. 
İlk teminatı 381 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla beraber i· 
hale günü belli saatten bir saat eveli· 
ne kadar kapalı zarflariyle alay satı:ı 
~ima komisyonuna müracaatları. 

(3566) 6443 

l lkler n manzar :sıııı cu ·-- / 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit garnizonu ihtiyacı i

çin 22 ton ve Bergama garnizonu ihti
yacı için de 13 ton bulgur açık ek
siltme ile alınacaktır. 

mıyacaktır. Saat ayarı Kolordu daire 
saatiyle yapılacaktır. 

3 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa 32 maddesine uygun ol
mıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki is
tenilen vesaikle beraber müracaat et-

2 - Edremit bulgurunun tahmin be- meleri (3547) 6329 

deli 2530 ıira ve teminatı 189 ıira 15 Tamirhane binası yaphrllacak 
kuruştur. Bergama bulgurunun da 
tahmin edilen bedeli 1495 lira, temina- Ankara Levazım Amirliği Satın 
tı da 112 lira 12 kuruştur. Alma Komisyonundan: 

3 - Eksiltmesi 20.9.938 salı günü 1 - Çanakkalede yeniden yaptmla-
saat 9 dadır. İştirak etmek istiyenle- cak olan tamirhane binası <apalı zarf
rin teminat mektuplariyle birlikte la eksiltmeye konulmuştur. 
tüm Sa. Al. Ko. ya müracaatları. 2 - İhalesi 13 eylül 938 salı günü 

(3627) 6460 saat ı 1 de Canakkale müst. Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Sığ1r eti alınacak 3 - Tamirhane binasının keşif be· 

Satın deli 42919 lira 82 kuruş olup muvakkat Ankarn Levazım Amiı·liği 
Al K · d teminatı 3219 liradır. 
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2 Garaj· yaptırılacak nü saat ıo a kadar .Çanakkale muı;t. 

Ankara L~vazım Amirliği Sqtın 

Alma Komisyonundan : 

Mv. satın alma komısyonuna makbuz 
mukabilinde teslim edilmelidir. 

1 - Çanakkale müstahkem 
birlikleri için iki garaj kapalı 
eksiltmeye konulmuştur. 

6 - Postada vaki gecikmeler ka · 
mevki bul edilmez (3340) 6032 
zarfla 

2 - İhalesi 16.9.938 cuma günü saat 
11 de Çanakkale Müst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İki garajın keşif bedeli 55446 
lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 
4022 lira 35 kuruştur. 

4 - Yaptırılacak iki garajın inşaatr
na ait, plan, keşif, tediye şartları umu
mi ve fenni ve hususi şartnameler An· 
kara, İstanbul Lv. amirlikleri satın al
ma komisyonlariyle Çanakkale Müst. 
Mv. satın alma komisyonunda göri.ıle· 
bilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu miktar işi mu
vaf fakiyetle yapmış olduklarına dair 
vesika ve Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vesikalariyle muvakkat 
teminatı yatırdığına dair makbuz ve
ya banka mektuplariylc beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı ve mühürlü 
zarflar ihale günü o1an 16 eylül 938 
cuma günü saat 10 na kadar Çanakka
le Mst. Mv. satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Zarfların küşadında plan ve ke
şifleri tadil mahiyetteki teklifler ka-
bul edilmez. (3439) 6148 

Toz ~eker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 40.000 kilo toz 
şekerin kapalı azrfla eksiltmesi 26 ey
lül 938 saat 15 de Ankara Lv. amirliği 
satmalma komisyonunda yapılacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli 11.000 lira, 
ilk teminatı 825 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülür 
Kanuni vesika vesikalarda bulunan tek 
lif mektuplarının saat 14 de kadar lto· 
misyona verilmesi. (3509) 6301 

Buğday öğüttürülecek 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon lıirlik ve mii· 

esseseleri ihtiyacı olan 500 ton lıuğday 
öğüttürülmesinin kapalı zarfla eksilt· 
mesi 27 eylül 938 saat 15 de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
yaprlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira. ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülur. h.anuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupların 
saat 14 de kadar komisyona veril-
mesi (3510) 6302 

Arpa ve yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Tefennı kıtasının kilosu dört 

kuruştan 394520 kilo arpası ile kilosu 
beş kuruştan 394520 kilo yulafı ek · 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın teminatı 1184 lira yu· 
lafın 1480 liradır. 

İhalesi 14 eylül 938 çarşamba günü 
~aat 10.30 ve 10.45 dedir (3371) 6042 

Yufka alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı için 24,000 kilo yufkanın ka
palı zarfla eksiltmesi 22 eylül 938 sa
at 15 de Ankara Lv. Amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhnın.ıncn bcd 1i .S28Q lir 

ilk teminatı 396 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektuplarının 

saat 14 e kadar komisyona verilmesi. 
(3332) 6055 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonwıdan: 
1 - Eskişehir garnizonundaki ha· 

va birliklerinin ihtiyacı olan 1050 ton 
sömikok kömürü kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 16 da Eski
şehir LV. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Kömürün şart· 
namesi her gün komisyonda görülebi· 
lir. 

2 - Muhammen bedeli 29400 lira 
muvakkat teminatı 2205 liradır. İstek· 
lilerin ticaret odasında kayıtlı olduk· 
larına dair vesikalariyle birlikte tek -
lik mektuplarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme· 
leri '~~·Fı\ 6031 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan: 
1 - İdareleri İstanbul Lv. amirli -

ğine bağlı müessesatın hayvanatı için 
500 ton yulaf 17-9-938 cumartesi gü -
nü saat 11 ,30 da Tophane'de İstanbul 
Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 28000 lira ilk 

teminatı 2100 liradır. 
Şartnamesi ve nümunesi Ko. da 

göriilebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larla beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evel komisyona ver· 
meleri. (3465) 6194 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon kıtaatı ihtıiyacı içın 

senelik olarak 170 ton yulaf kapalı 

zarf usuliyle ihale edilecektir. 
2 - Beher kilo yulaf bedeli. mu

hammen· 5 kuruş 25 santimdir. Mu
vakkat teminatı 670 liradır. İhalesi 21 
eylül 938 çarşamba günü saat 15 de Po
latlı askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartname ve 
mukavelenameyi görmek üzere hergün 
öğleden sonra komisyona müracaatla
rı ve teminat akçelerinin Polatlı san
dığına yatırılması ve teklif mektupla
rının oradan bir saat evel komisyona 
teslim edilmesi (3533) 6308 

Koyun eti a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 60.000 kilo koyun eti kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs· 
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda görebilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 19500 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
miktar .fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1827 liradır. Eksiltme 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 10 da Konya'da V. Kor satın 
alma komiı;yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 23 eylül 938 cuma gü
nü saat 9 a kadar teklif mektuplarını 

Konya'da V. Kolordu satınalma ko
misyonu başkanlığına verecek ve ya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen veyahut göndr ·ilen mek-• tuplar alınmıyacaktır. S .... ayarı Ko-
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

4 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32 maddeı;inc uyg:.ın 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2,3 maddelerindeki is
tenilen vesaikle beraber müracaatları. 

(3548) 6330 

3 Garaj yaptı rılacak 
Ankara Levnzım Amirliği Satuı 

Alma Komisyon undan : 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ru§tan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler % 7 ,5 teminat muvak
katesi olan 5766 lira 36 kuruşu vez.. 
ncya_y "ırıırak n l ac:akl rı ve~c mak· 
buzi}'.lC veya banka mektubilo •• ,,, 
mektuplarının kapalı zarf alma saa
tinden evel makbuz mukabilinde 
Konyada Lv. Amirliği binasında Ye 

kor satın alma komisYQnuna verınele
ri. 

3 - Eksiltme 15 eylfıl 938 perşem
be günü saat 11 de teklif mektupların 

alma saati 10 dadır. 
4 - Şartname, keşif, plan kor sa

tın alma komisyonundadır. Talipler 
mezkur keşfi şartnamesini kor satın 
almada mesai saatinde görebilirler. 
Veya beş lira mukabilinde istiyebilir
ler. 32 madde hükmüne. 

5 - 2490 sayılı kanuna uygun olmı
yan mektupların kabul edilemiyeceği 
ve taliplerin eksiltmeye iştirak ede
miyecekleri. 

6 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az sekiz gün evel ko
misyona vermeleri vesika almak isti
yenlerin nafıa vekfüetine hemen mü
racaatları. 

7 - 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı vesikalarla beraber 
ihale günü belli saatte satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3438) 6137 

Nohut ahnacak 
Ankara Levn.t.ım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garniozn

ları ihtiyacı için 96 ton nohut açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7200 lira
dır. Teminatı 540 liradır. Eksiltmesi 
20.9.1938 salı günü saat 10 dadır. İşti
rak etmek istiyenlerin teminat mek
tuplariyle birlikte tümen Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları. (3626) 

6459 
Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sabn 
Alma Komisyonundan : 

Kuru ot alı nacak 

1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komiı;yonlarda okuyabilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 24.000 lira
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 2250 liradır. Eksiltme 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 11 de Konya'da V. Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs

tekliler 23 eylül 938 cuma günü saat 
10 a kadar teklif mektuplarını Kon
ya'da V. Kor satınalma komisyonu 
başkanlığına verecek veyahut gönde
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın-

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - 741000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 31 Ağustos 938 gü

nü yapılmı§ Tuzla ve Gebzeye ihtilaflı fiat verildiğinden Komutanlıkça 
Gebze ve Tuzlaya verilen fiatlar pahalı görülmüştür. Ve bir ay müddetle 
aşağıdaki mevkileri ve mikdarları ve ilk inançları yazılı 614,000 kilo kuru 
otlar pazarlığa konmuştur. İlk pazarlığı 12 eylül 938 pazartesi günü saat 
17 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi İstanbul; Ankara; Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmit
te tümen satınalma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatinde pazarlık için İzmitte tümen sa -
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Tasmlanan 
Miktarları Fiatları 

Mevkileri Kilo K. Sa. 

Tuzla 395000 2 23 
Gebze 161000 2 23 
Bolu 58000 3 

614000 

Tutarı 

L. K. 

8808 50 
3590 30 
1740 00 
-----
14138 80 

llk inancası 
L. K. 

611 00 
270 00 
131 00 

----
1012 00 

(3629) 6462 
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Matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

rnisyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen fi

atı 130 kuruş olan 10.000 tane yerli 
nıamulatı bardaklı ve kılıflı alemin· 
Yum matra kapalı zarfla satn alınacak-
tır. . 
2- Eksiltme 17 eylUI 1938 cumarte

si günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 975 lira olup şartna
mesi bedelsiz olarak komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa· 
atinden behemehal bir saat eveline ka
dar M.M.V. satın alma Ko. na verme-
leri. (3414) 6180 

Teknik ~inko tozu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - Tahmin edilen fiatı 3000 lira o· 

lan üç ton teknik çinko tozu açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazartesi 
günü saat 10.30 da Ankarada M.M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 225 liradır. Şartna
mesi parasız olarak Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte eksiltme gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmala-
rı (2634) 4997 

Laboratuvar malzemesi ahnacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

4000 lira olan 177 kalem taboratuvar 
malzemesi açık eksiltme ile satın alı. 
nacaktır, 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte
si günü saat 9 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 300 lira olup liste 
ve şartnamesi Ko. da görülilr. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde Ko. 
da bulunmaları. (2633) 4996 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
rnisyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
12500 lira olan 50 bin kutu kuru kat
güt kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 20 eylfıl 938 salı 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 900 lira olup şart· 
namesi satın alma Ko. da bedelsiz gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evetine 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (2797) 5249 

Sıhhiye teskeresi 

palaskası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

hlİsyonundan: 

1 - Eksiltme günü talibi tarafından 
verilen fiat paMlı görülen 5000 takım 
sıhiye teskeresi palaskası pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Beher takmına 434 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Pazarlığı 17 eylill 938 cumarte
si günü saat 12 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 1627 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(3407) 6175 

Cerrahi alôt alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

hlİsyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

}'Üz dokuz bin üç yüz on beş lira olan 
217 çeşit cerrahi aUit kapalı zarf U· 

suliyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 4 birinci teşrin 1938 

salı günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 6715 lira 75 kuruş 
olup şartnamesi 547 kuruşa Ko. dan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
rne saatmdan behemehal bir saat ev
veline kadar Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. reisliğine vermeleri. 

(3079) 5685 

46 Kalem kimyevi alôt 

ve ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5961 lira 40 kuruş olan 46 kalem kim
yevi ftlat ve ecza kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 eylül 938 çarşanı
ba günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. Liste ve 
şartname KO. da görülür. 

3 - llk teminat 446 lira 15 kuruş
tur. 

4 - EksiJtmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma KO. reisli-
ğine vermeleri. {2704) 5071 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - 19 çeşit mefruşat eşyası açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsi -
nin tahmin fiyatı 5000 liradır. 

2 - Eksiltme 20·eylfil-938 salı gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma Ko
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3 7 5 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte ek· 
siltme gün ve saatında M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. (3413) 

6179 

138 kalem ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

7000 lira olan 138 kalem ecza kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte
si günü saat 9.30 da Ankarada M.M. 
V .Satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 525 liradır. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko

misyonda görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını behe· 
mehal eksiltme günü saat 8.30 za ka
dar M.M.V. satın alma Ko. na vermi~ 
bulunmaları (2632) 4995 

Sis karııhrma cihazı ahnacak 

ULUS 

Harç paketi ahnacak 
M. M. V ckalcti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

altmış dokuz bin lira olan iki yüz bin 
tane harp paketi kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 - birinci teşrin - 938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 
3-llk teminat 4700 lira olup şartna

mesi 345 kuruşa M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat evetine 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3245) 5972 

Portatif {ad1r bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
ı - Müteahhit nam ve hesabına 

(350000) üç yüz elli bin metre portatif 
çadır bezi açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (50) elli dokuz kuruş (90) dok
san santimdir. 

3 - İhalesi 29 eylül 938 perşembe 
günü saat (11) onbirdedir. 

4 - İlk teminatı (11732) on bir bin 
yedi yüz otuz iki lira (50) elli kuruş
tur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi (10) on Ji. 
ra (50) elli kuru:,; mukabilinde H. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin l490 
~ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göst :rilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-

E - Mektep şehadetnamesi ve 
Nafıa Vekaletinin ruhsatnamesini 
haiz bulunmak. 

F - Şimdiye kadar çalıştığı in -
ışaat işlerinde muvaffakiyet derece -
sine ait veı;ikası olmak. 

G - Mimar olmadığı takdirde 
ruhsatnameyi haiz yapı işleri mühen
disi tercih edilir. 

H - Talipler fazla olduğu tak -
dirde bir lisan lıilen veya Avrupa'da 
ikmali tahsil eden tercih olunur. 

2 - Talipler ellerindeki vesaik ile 
Ankara'da M. M, Vekaleti hava müs
teşarlığına. Ve lstanbul'da Yeşilköy 
<le hava aktarma ambarı müdürlüğü -
ne. Eskişehir, İzmir Kütahya ve Di
yanbakır tayyare alayları komutan
lıklarına müracaat edeceklerdir. Mü
ncaatlar 26 - eyH\1 - 938 pazartesi 
günü akşamına kadar kabul edilecek 
ıbu tarihten sonraki müracaatlar na -
zarı itibara alınmıyacaktır. (361 O) 

6452 

(anla, palaska vesaire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia

donundan: 
ı - Hepsine tahmin e-tilen fiyatı 

7840 lira olan 500 tane L .iye erbaş 
çantası, 1000 takım sıhhiye palaskası 
ile 1000 tane sıhhiye er Ustuncu ka • 
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14/ Eylül / 938 Çar • 
şanba günü saat 12 de Ankarada MM. 
V. satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 586 lira olup şart
name ve nümuneler bedelsiz olarak 
KO. da görülUr. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
c\i maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa· 
atından behemehal bir saat evveline 
kaöar M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (3412) 6113 

meleri. (2961) 5585 

hayvanı alınacak 1 Muhtelif kamyon malzemesi Top ko~um 
M. IV1. \1 cd:aletı Satın Alma Ko.: ah nacak 
1 - 1000 ila 1500 baş top koşumu M M v k~ ı · s Al K . . a eh atın ma o-

beygir ve kısrak kapalı zarf usuliyle misyonundan : 
satın alınacaktır. 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2 - Beher baş hayvana tahmin eli- 68529 lira olan muhtelif cins ve mik-
lcn fiyat 350 liradır. tarlarda zıs kamyonları malzemesi 

3 - Eksiltme 30 eylfıl 938 cuma kapalı z<:rf usuliyle satın alınacaktır. 
günü saat 16 da Ankara'da M. M. 2 - Eksiltme ı birinci teşrin 938 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. cumartesi günü saat 11.30 da Ankara-

4 - İlk teminat (24750) yirmi da M. M. V. satın alma Ko. da yapı
dört bin yedi yüz elli lira olup şart- lacaktır. 

namesi 26 lira 25 kuruşa Ko. dan a- 3 - İlk teminat 4676 lira 45 kuruş 
lınır. olup liste ve şartnamesi 343 kuruşa 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko- 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni Ko. dan alınır. 

.ıı.sf-"~ftrml?' ıurıuoo-ııra #oY:1@t ~JcWı~d'#-.ytiWrYB-Mgel~~ ı:eJıınit'~s~~~el.t~r:;~~~eJn k~u~J 
olan Werncr und Pfleiderer fabrika- ıe· birlikte teklif mektuplarım eksilt- 3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
sının Simplex markalı ve 13-wx-BS me saatından behemehal bir saat eve- birlikte teklif mektupl~rını cksiltm.e 
büyüklüğünde bir adet sis karıştırma line kadar Ankara'da M. M. v. sa- saatından behem~hal bır saat evvelı-
cihazı açık eksiltme ile satın alına- tın alma Ko. na vermeleri. ne kadar Ankara da M. M. V. satın 
caktır. (3013) 5595 alma Ko. reisliğine vermeleri. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte- Top kocu. m kahn ahnacak (3080) 5686 
si günü saat 10 da M.M.V. satın alma t Kablo ve elektrı' k 
Ko. da yapılacaktır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

3 - İlk teminat 75 lira olup şartna- 1 - 2300 ilii 2500 baş top koşwnu 
mesi komisyonda görülür. katır kapalı zarf usuliylc satın alma-

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni caktır 

teminatlariyle birlikte eksiltme gün 2 - Beher baş katıra tahmin edi· 

malzemesi alınacak 
Ankara M. M. Vekaleti Satın Alma 

Komiıyonundan: 

Battaniye allnaçak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan: 
l - Beher tanesine tahmin edilen 

fiati (8) sekiz lira (50) elli kuruş olan 
(20000) adet bataniye kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 19 eylül 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (9750) dokuz bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (850) sekiz 
yüz elli kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3406) 6174 

":~·!Askeri .fabrikalar 

evmiye 150 • 500 kilo ince 
ceviz talaşı saflşı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Azami ve asgari miktarları yukarı
da yazılı' talaşlar 22. 9. 938 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacak· 
tır. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 
bir kuruştur. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 96 lira 38 kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad. 
delerindeki vcsaikle mezkOr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3500) 6279 

İlôn iptali 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
18. 10. 1938 salı günü saat 11 de 

kapalı zarfla ihale edileceği Anka
ra'da resmi gazete, Ulus ve 1stan
bul'da Kurun gazeteleriyle 1 eylül 
1938 tarihinde ilan edilen 23 ton Gli
serin görülen lüzum ve ihtiyaca bi
naen pazarlıkla ihale edileceğinden 
mezkur giinlerde çıkan ilan hüküm
süzdür. (3514) 6313 

Müteahhit nam ve hesabına 
23 ton 

Gliserin al111acak 
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. _ Gümrük ve in~ B. ··· 
1 

Matbaacılara 
Gümrük ve Inhisarılar Vekale • 

tinden ı 
1 - 1938 senesinde neşredilecek 

mecmuu tahminen 53 formalık Sair 
resimler, Ahdi Tarife ve Muhasebe 
adlı üç kurs kitabının bastırılması a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu iş için 1350 lira bedel tah
min e<Iilmiş olup muvakkat teminatı 
101 lira 2S kuruştur. 

3 -!hale 26 • 9 - 1938 pazartesi 
günü saat ıs de Vekilet Levazım Mü
dürlüğünde kurulu alım satım ko -
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi leva • 
zım müdürlüğünde her gün görebi -
lirler. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat 
paralarını Vekalet veznesine yatıra -
rak alacakları makbuzlarla belli gün 
ve saatte alun satını komisyonuna mü 
racaatları. (3624) 6455 

Tuz çuvalı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince &atın alı-

nacak 100.000 adet 100 lük tuz çuvalı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

11- Muhammen bedeli beheri •tı 
kuruş hesabiyle 41.000 lira ve muvak
kat teminatı 3.705 liradır. 

III - Eksiltme 21.ıx.938 tarihine 
rasthyan çarşamba gUnü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel :mo
kabilinde İnhisarlar levazım ve müba
yeat şubesiyle Ankara ve lzmir baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, ka
nuni vesaikle yüzde 7.S güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 
10.30 a kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu ba§kanlığına makbuz mu
kabilinde verilmesi lazımdır. 

(6099-3537) 6325 

ilôn tashihi 
inhisarlar Umum Müdürlüiün • 

den: 
Ankara'da Atatürk bulvarında 

yaptırılacak depo ve imlahane in-

A k • F b "kal u M:.d.. şaatı münakasasına ait olup 30, 31 -s en a n ftJ' mum u ur- ~ . 
) .. . .. 5 tı Al K · dan VIII • 19..,5 ve 2, S - IX- 1938 tarıh -
u~ a n ına onuayonun : . . . 
TaJimfn cdllen--t>edelf (IIS.100) Ifra _ı_._.._.. •'"*-.. r .de.n ılanlarnnızın 11 

olan 23 ton Gliserin Askeri Fabrika- inci maddesinde yatrrrlması icabe
lat umum müdürlüğü merkez satın <len teminatı muvakkate akçesi yan· 
alma komisyonunca 15 eylQl 938 per- lı.ş olara~ (4~95,73) lira kayd~ilmi§· 
.§embe günü saat 10 da pazarlıkla iha- ıtır .. ~u ışe aıt ~uvakkat temınat a~
le edilecektir. çesının 11207 lıra olduğu tashihan ı-

Şartname parasız olarak komisyon- lan olunur. (6196-3606) 6448 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te- • f h k 
minat olan c1201) lira cso) kuruş ve Depo Ye ım a ane yaphnlaca 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele· lnhiaa1'lar Umum Müc:lürlüiün-
rindeki vesaikle mezkQr gün ve sa- den : 
atte komisyona müracaatları. ı - Ankara'da Atatürk bulvarında 

(351S) 6314 
ve saatinde M. M. V. satın alına Ko. len fiyat 450 liradır. 
da bulunmaları (2635) 4998 3 - Eksiltme 30 eyliU 938 cuma 

günü saat 15 de Ankara'da M. M. V. 
Sargılık bez alınacak satın alma Ko. da yapılacaktır. 

1) 800 metre yeraltı kablosu ile 8 
kalem elektrik malzemesi açı::k eksilt- ı 
meye konmu§tur. 

-- Hava Kurumu 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imlihane inşaatı ka· 
pah zarf uauliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Keşif bedeli 199.146 lira 15 ku
ruş ve muvakkat teminatı 11207 li
radır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis- 4 - İlk teminat (47500) kırk yedi 
bin beş yüz lira olup şartnamesi elli yonundan : 

1 - Yerli veya yabancı fabrikalar 
mamulatından olmak üzere iki yüz 
bin metre sargılık bez kapalı zarfla 
1atın cıl nacaktır. 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
ur. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla

caktır. 

4 - tık teminat 3000 lira olup şart· 
namesi iki liraya komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemehal bir saat evc
line kadar Ankara'da M.M.V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. 

(3078) .5684 

Kamyon lastikleri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Dunlop, Gudyer, Fayreston, 

Mişlen, Kontinantal, Ruvayyal, An
ğılebert markalardan olmak üzere 600 
ila 1000 adet dış ve 600 ila 1000 adet 
iç kamyon lastikleri kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. 

2 - Dış lastiklerin beherine 150 li
ra ve İç lastiklerin beherine 10 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacak

tır. 

4 - llk teminat 9250 lira olup şart
namesi sekiz lira mukabilinde Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazdı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reis-
liğine vermeleri. (3077) 5683 

lira mukabilinde komisyondan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılr belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar M. M. V. satın alma Ko. 
rei sliğine vermeleri. (3014) 5596 

Çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yüz yetmiş dört bin yüz elli lira olan 
yüz tane hastane ve yüz tane pansu
man çadırı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 eylül 938 cum:ı gü
nii sat 15 de Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 9957 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 871 kuruşa M. M. V. 
satın alma KO. dan alınır. 

4 - Ek5iltmcye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt. 
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. reisliğine vermeleri. 

(2864) 5382 

İki in11at miman ahnacak 
M. M. V. Hava Müsteşarlığından; 
1 - Birisi M.M. Vekaleti Hv. müs 

teşarlığı inşaat şubesinde diğeri 
Kütahya tayyare alayında istihdam 
edilmek üzere (165: 256) lira arasın
da aylık ücretle iki inşaat mimarı a -
lınacaktır. Bunun için şeraiti berveç
hiatidir. 

A - Türk olmak ve yabancı. ka -
<imla evli olmamak. 

B - Askerlik mükellefiyetini 
yapmış olmak. 

C - Hüsnü ahlak sahibi olmak ve 
ısıhhi vaziyeti müsait bulunmak. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedel· 
leri 30SO lira olup ilk teminat parası 
228 lira 75 kuruştur. 

3) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 - Yukarda yaz ılı yeraltı kablosu 
ile 8 kalem elektrik malzemesi hepsi 
birden bir talihe ihaleedileceği gibi 
ayrı, ayn taliplere de ih.:ıle edilebi
lir. (2962) 5562 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (27.5) yirmi yedi buçuk kuruş 
olan 14.000 tane yüz havlusu açık ek -
siltme suretiyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 27.9.938 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş· 
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o· 
larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vcsaikle ve temi
natiylc birlikte ihale saatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3614) 6454 

SaJıhk köhne malzeme vesaire 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Akköprü'de nakliye deposunda 

köhneye ayrılan muhtelif cins ve mik· 
tarda nakliye, marangoz, saraç malze
mesiyle motosiklet ve arabalar artrrma 
suretiyle 15-eylUl-938 perşembe günü 
saat 14 de Akköprü'de nakliye depo· 
sunda peşin para ile satılacaktır. 

2 - Arttırmaya girecekler satış gü
nü mezkOr depoda bulunmaları. 

(3302) 5980 

Muhtelif tesisat · 
Tüııkkuıu Genel Direktörlüğün

den: 
Tiirkkuşu paraşüt kulesi bahçesin

de yaptırılacak elektrik, su ve sıhhi 
tesisat ile bahçenin tanzimi işi kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 
Keşif bedeli her üç iş kül halinde 

olmak üzere 17.273.46 liradır. İlk te
minatı 1.295.51 liradır. 
Şartnamesile keşif cetvelleri her 

gün Türkkuşu Levazım Bürosundan 
alınabilir. Planları verilmiyecek, gös· 
terilecektir. 

İhalesi 14-'9-1938 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. İsteklilerin usulü dairesinde ka
patılmış zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mu· 
kabilinde Türkkuşu Levazım Bürosu
na teslim etmiş olmaları lazımdır. 

6435 

Müsabaka imtihanı 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den : 
T. T. T. Bürosunda açık b14}unan 

memuriyet için 12 eyhil 1938 de ya -
pılacak imtihanın 20 • eyliıl - 1938 sa
h günü saat 14 de tehir edilmiştir. 

6456 

Ko( ticaret Türk Anonim 

~irkelinin hisse senetleri 

damga resmi hakkmda 
Ankara Defterdarlığından : 
23 - 6 - 938 tarihinde teşekkül e

den Kos ticaret tilrk anonim §irketi
nin 300000 liralık hisse senetlerinin 
damga resmi olan 3000 lira 6-9-938 ta
rih ve 3900 - 802923 sayılı makbuzla 
Ankara mal sandığına yatırılmıştır. 

Keyfiyet 1324 sayılı damga resmi 
kanununun 39 uncu maddesi muci -
bince ilan olunur. (3596) 6445 

3 - Eksiltme ıs. 9. 938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat ıu· 
besindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 9.96 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle Ankara baş
müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is· 
tiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
bir binanın taahhüt bedelinin yüz 
yirmi bin liradan aşağı olmaması ve 
kendileri bizzat yüksek mühendis 
veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müt
tereken yapmaları ve mukaveleyi bir· 
likte imza etmeleri lazımdır. Eksilt· 
meye girebilmek için icabeden vesi· 
kalar eksiltme gününden bir hafta e· 
veline kadar lnhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesine gösterilerek 
ve ayrıca fenni ehliyet vesikası alı
nacaktır. İstekli ile birlikte teklif 
yapadtk olan fen adamının dahi ay
rıca müteahhitlik yapmış olması şart 
değildir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ve inşaat şubemizden 
alınacak fenni ehliyet vesikasiyle 
muvakkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 10 a kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (5953) 15155 

Zayi - Sümerbank'ın İzmit kağıt 
fabrikasına ait olup mülga Galata 
gtimrüğUnün 16859 No. ve 27.3. 935 
tarihli ve 164S6 No. ve 13. S. 935 ta
rihli beyannameler muhteviyatı eşya
dan fazla zuhur eden kısma ait 302622 
No. ve S.8.938 tarihli 371 kuruşluk 
makbuzumuz zayi olmuştur. Yenisini 
çıkaracağımızdan evelkinin hükmli 
olmadığı ilin olunur. 644Z 
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C 
......................................... i 4 - Ehliyet vesikası talebinde bu-

y · ı f lunanlar 21. 9. 938 tarihinden en az 
1 Ôyetler t (8) gün evel bir istida ile Nafıa ve-

~1 1 11 11 1 1 1 11 11111 1111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 . ... 

- ,:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---Esnafın dikkatine § Belediye İntihabı hakkında -.................................................... : kaletin~ müracaat edecekler ve vesi- ---- nazarı kalarını alacaklardır. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

---- ------Hükümef konağı yapfmlacak - --Balıkesir Vilayeti Nafia Mt;dürlü
ğünden : 

5 - İşbu teklif mektupları birinci 
maddede tayin olunan günde saat 
ona kadar encümen riyasetine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilen mektuplar ka
bul olunursa da vaki olan tehirden 
dolayı talipler bir hak talebinde bu-

§ Belediye Reisliğinden: ~ - -§ Maktu fiyatla satı§ ve kalite ilim hakkındaki kanunun ~ 

------
Ankara Belediye intihap encümeninden: 

1- Hclcıliye kanununun 34 iincii maddesi mucibince 
Hch·diye azası intihabmda rey n·rmiyc hakkı olanl«rla 
aza intihap oJmınnya ı;;aliihiy•·ti lmlunanlarm cleftcrleri 
ayrı ayrı tanzim t•dilerek Ankar a Relt•ıliyt·ıoıi, Ankara 
vilayet kona~ı ve• Çankaya Kaymakamlık binası kapıla
rına 8 - eyliil - 9:l8 tarihinden itibaren asılmıştır. Bu 
flt·ftcrlt•r 14 - t'yliıJ - 938 çarşamba giiııii saat IB c ka
dar bu ycrlt•rclc a!"ıh kalacaktır. 

1 - Burhaniye hükümet konağı ik
mali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İşil) bedeli keşfi 22SOO liradır. 
3 - Bu işe ait evrak: 
A - J?rojeler 
B - Fiat bordı;osu, mesaha cetveli, 

keşif hulasa cetveli, 
C - Fenni ve hususi şartname 
D - Nafıa yapı işleri fenni ve hususi 

şartnamesi, 

E - Bayındırlık işleri genel şartna
mesi. 
olup bu evrakı her gün Balıkesir Na
fıa müdürlüğiınde göıebilirler. 

4 - Eksiltme 26 eylül 938 tarihinde 
pazartesi günü saat ıs de Burhanıye 

hükümet konağında kaymakamlık o
dasında kurulu Nafıa komisyonu hu
zurunda yapılacağından isteklilerin 
zarflarını bundan bir saat evel mez
kur komisyona vermeleri. 

S - İsteklilerin bu işe ait 1687 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatı Bur
haniye malsandığına yatırdıklarına 

dair makbuz veya bu miktarda şayanı 
kabul banka mektubu ile asgari 8500 
liralık yapı işini bir defada muvaffa
kiyetle başardığına dair Balıkesir Na
fıa miidürlüğünden tasdikli ehliyet 
vesikasını ve ticaret odası vesikasını 
kapalı teklif mektuplarını ihtıva eden 
zarfa koymaları ve zarfları 2490 nu
maralı kanunun hükümleri dairesinde 
t anzim ve imza etmiş olarak muayyen 
gün ve saatte eksiltme komisyonuna 
müracaatları lazımdır. 

6 - Postada vuku bulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (6121) 6389 

Bir fen memuru aranıyor 
Kütahya Belediyesinden : 
Belediyemizin şehri 90 lira maktu 

ücretli fen memurluğu münhaldir. 
İstiyenlerin fen mektebi şehadetna -
mesi, bulundukları vazifelere ait ev • 
rakı müsbite suretleri ve bir kıta fa -
tograflariyle belediyemize müracaat-
Jarı. "6122" 6390 

Kapah zarf usulile yapı 

inJası eksiltmesi 
T rab zon Vilayeti Daimi Encüme

n inden : 
l - Trabzon vilayet merkezinde 

(5S991) lira (S6) kuruş keşif bedelli 
Karadeniz ilk okulu binasının inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (4200) li
radır. 

3 - İlan müddeti 2S. 8. 938 den 
21. 9. 938 tarihine kadar 28 gündür. 

4 - ihalesi: 21. 9. 938 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat on birde 
viUiyet makamında toplanacak olan 
daimi encümende yapılacaktır. 

S - İstekliler: Şartname, resim, 
tahlili fiyat, silsilei fiyat bordrosu, 
keşif ve buna benzer sair evrakı (280) 
kuruş mukabilinde Trabzon vilayeti 
Nafıa dairesinden alacaktır. 

6 - İsteklilerin: Ticaret odası ve
sikasını ve önce alınmış olan daimi 
ve muvakkat müteahhitlik vesikaları 
ilga kılınmış olduğundan Nafıa ve
kaletinin 12. 8. 938 tarih ve 116S0/67 
sayılı tamimleri mucibince Nafıa ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika· 
sını mektuplarına koyması şarttır. 

7 - Ehliyet vesikası talebinde bu
lunanlar 21. 9. 938 tarihinden en az 
(8) gün evci bir istida ile Nafıa ve
kaletine müracaat edecekler ve vesi
kalarını alacaklardır. Aksi takdirde 
eksi1tmeye gircmiyeceklerdir. 

8 - İşbu teklif mektupları dör
düncü maddede tayin olunan günde 
saat ona kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Posta ile gönderilen mektuplar 
kabul olunursa da vaki olan tehirden 
dolayı talipler bir hak talebinde bu · 
lunamıyacakları. 61S9 

Kapah zarf usulile menfez 
inşası eksiltmesi 

Trab zon Vilayeti Daimi Encüme· 
n inden : 

1 - 21. 9. 938 tarihinde çarşamba 
günü saat 11 de Trabzon vitayeti da· 
imi enciimen odasında (15039) lira 
(74) kuruş keşif bedelli otuz altı 

menfez inşası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Şartı.ame, re
sim, tahlili fiyat, silsilei fiyat bord
rosu keşif ve buna miiteferri evrakı 
saire her gün Trabzon Nafıa müdür
lüğünde göriilebilir. 

2 - Muvakkat teminatı (1128) H
adır. 

3 - isteklilerin: Ticaret odası ve
sikasını ve evelce alınmış olan daimi 
ve muvakkat müteahlı itlik vesikaları 
ilga kılınmış olduğundan Nafıa ve
kaletinden 12. 8. 938 tarih ve 116S0/ 67 
sayılı tamimleri mucibince nafıa ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika
larını mektubuna koyması şarttır. 

lunamıyacakları. 6160 

Mazot alınacak 
Samsun Şarbaylığından : 

: tatbikatı dolayısiyle yapılan kontrollere esas olmak üzere -
: aşağıda esamisi yazılı esnafın dükkanlarına a it kontrat : 
: küşadiye ve sair evraklariyle birlikte 12 eylül 1938 pazart~- : 
_ si gününden itibaren bir hafta zarfında Belediye lktısat -
= Müdürlüğüne müracaatla tescil muamelelerini yaptırma- : 
: ları lüzumu alakadar esnafa ilan olunur. : - -

Elektrik ve su santrallarmın bir 
senelik ihtiyacı olan ve eksiltmeye : 
konulup görülen lüzum üzerine şart
namesinde tadilat yapılan 470 ton 
mazotun mübayaası kapalı zarf usu
liyle yeniden eksiltmeye konulmuş

--
-----

Kasaplar -
Sakatçılar : 
Kesilmiş kümes hayvanı satan dükkanlar -
Sucuk ve pastırmacılar : 
Ta~e yumurta, süt, yoğurt, tereyağ, sade yağ, zeytin § 
yag, kaymak ve peynir satan dükkanlar : 

tur. 
1 - Satın alınacak mazotun mu

hammen bedeli 27010 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 202S 

lira 7S kuruştur. 
3 - İhale, 19. 9. 938 perşembe gü

nü saat 11 de belediye daimi encüme
ni huzurunda yapılaca~tır. 

_ Kapalı kaplar içinde su satanlar : 
§ Meyve ve sebzeciler. (3634) 6465 ~ 
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Yün çorap ipliği ah nacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan 

Miktarı kilo Cinsi Tahmin bedeli L. K. İlk teminatı L. K. 
8400 Yün çorap ipliği 23940.00 1795.50 

-----------------------------------------

2 - Belediye kanu nunun 35 \ ' C 36 m"ı rnad,lt·lcri 
rnucihint'c itirazı olan zevatın 14 t•ylfı l çarşamba ~iinii 
ak!'Oanıı on 'f•kizc· kadar intihap cııciinıt>ni rcisli:Yine 

•• J "' nıura('aat arı rica olunur. fln miid,lc>ti "t'<'İrt·nl<·rin mii-"' ~ 
racaatları ıHkkat nazarına aJmnrnz. 6405 
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Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 

938 - 939 dt·r~ setH'!-i İ için alınacak talrhcnin kayıt m u a
ım•lf·~i J c•yJfıldc·n 22 l') lfıl 9;{R ak~aınma kadar yapılacaktır. 

4 - Teklif ntektuplarınm muay
yen olan zamandan bir saat evel be
lediye riyasetine tevdi edilmiş olma
sı 15.zımdır. 

S - Umumi ve ferıni !jartname ile 
mukavelename suretleri Samsun be
lediyesi Elektrik - su işletme mü· 
dürlüğü ile Istanbul ve Ankara be
lediyeleri fen işicri müdürlüklerine 
miiracaatla görülebilir. 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedikpaşa'daki jandarma satın alma komis · 
yonunca 16 eyllıl 938 cuma günü ııaat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

Kayıt olmak ve daha fazla m alfımat almak i~tiycnJc•rin tatil 
giinleri hariç olmak ijzert• lwr ~iin !'aaı 9 - 12 "·c 13 - 16 ya 
kndar nwkh•ht• miirac•aatları. (532:~ - 3083) 5610 

6 - İhale. 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre icra cdi1ecektir. 

6157 

Smai imalat münakasasa 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 
1 S-8-938 pazartesi günü ihalesi ya

pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye çıkarılan Ünye - Terme yo -
lunun 1 + 36S - 11 + 680 inci kilo· 
metreleri arasındaki 24892 lira 18ku -
ruş keşif bedelli imalatı sınaiye !nşa -
atına istekli çıkmadığından ihalesi 
l 5-8-938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Ta -
lip olanların 1 S - eylCıl · 938 perşem
be günü saat on ikiye kadar Vilayet 
Daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. (5934 - 34S2) 6190 

Köprü tamiri 

2 - Numune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görüle 
bilir veya bedelsiz aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına ~öre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme giinü saat 10 a 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (S948) 6156 

Kapah zarf la un eksiltme ilam 
Kilis Gümrük Muhafaza tabur u Satına lma Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı EKSİLTMENİN 

Cinsi Kilosu Lira K. Lira K. Tarihi Günü Saati Şekli 

--------
Un 144000 20160 00 1512 00 20-9-938 Salı 16 kapalı zarfla 

1 - Yukarıda cins, miktar, muhammen bedel, eksiltmesinin gün ve saati 
yazılı (un) cksiltmededir. 

2 - Eksiltme gümrük muhafaza taburu satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme vaktinden bir saat evetine kadar teminat mektup 
ve makbuzlarını ve kanunen istenilen belgeleri komisyona makbuz muka
bilinde vermiş bulunmaları. 

Zonguldak Nafıa Müdürlüğün- 4 - İsteklilerden fenni evsaf, şerait ve teslim yerlerini öğrenmek ve 
den : şartnamesinin örneğini almak istiyenlcr her gün komisyonumuza müTa· 

Zonguldak vilayetinin Çaycuma na- caatla paras ız a labilecekleri ilan olunur. 6198 

h~~~de~pıla~2fil3Slira~~- ------------------------------~ 
ruş keşif bedelli Çaycuma ahşap köp
rüsü tamiratı ile sahil tahkimatı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltmesi 26.9.938 pazartesi günü 
saat "11" de Zonguldak'ta nafıa mü • 
dürlüğü odasında toplanacak komis -
yonu mahsusunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte -
ferri diğer evrak mezkur müdüriyette 
görülebilir. Muvakkat teminat "2110" 
lira "17~ kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin na
fıa vekaietinden yalnız bu iş i~in alın
mış müteahhitlik ehliyet vesikasiylc 
ticaret odasından 938 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı günde ihale saatından bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine ver
meleri ilan olunur. (6209/ 3608) 6450 

Proje ve keşifname yaphr1lacak 
Konya Vilayetinden : 
Eregli, Karaman, Akşehir ve Meram 

suları giizergahlarının tesbiti ile pro
je ve keşiflerinin yapılmasının eksilt
meye konulacağı 22 ağustos 1938 tari
hinde ilan edilmiş ise de istekli çık
madığından eksiltme 1 eylül 938 tari
hine talik ederek tekrar ilan edilmiş
tir. İtan edilen gi.inde de fstekli çıkma
dı ğından dolayı 3.9.1938 tarihinden i
tibaren bir ay zarfında pazarlıkla in
tacına karar verilmiş olup isteklilerin 
3.10.1938 günü saat onda Vilayet dai
mi encümenine müracaatları ilan olu-
nur. (6239-3632) 6464 

Ekmeklik un ahnacak 
Erzincan Jandarma Er O k ulu Sa

tın Alma Komisyonun•dan : 
1 - Eratın 938 yılı birinci teşrinin 

den 939 yılı eylül ayı sonuna kadar i
aşesi için ihtiyacı olan iki yüz kırk 
bin kilo ekmeklik unun beher kilosu 
on üç kuruş elli santimden otuz iki 
bin dört yü:ı: lira bedeli muhammen ve 
iki bin dört yüz otuz lira teminatı mu
vakkate ile 10 eylül 938 den 26 eylül 
938 gününe kadar 16 gün müddetle ka
palı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarflar 26 eylül 
938 pazartesi günü saat 14 de açıla -
caktır. 

Elektrik donanma tesisatı 
Türk hava kurumu genel merkezinden 

Kurum binasına açık pazarlıkla Neom e lektr ik donanma tesi
satı yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli, 5.000 lira. Muvakkat teminat, 375 liradır. 
i hale: 12 - 9 - 1938 pazartesi günü saat 13 de Türk Hava Ku

rumu Genel Merkezindedir. Ta lip olanların bu işlerde mütehassıs 
olması şarttır. istekliler plan ve şartnameyi sabah saat sek izden 
on dörde kadar Türk Hava Kurumu merkezinde görebilirler. 

Nakliyat münakasası 
Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
Akyazı Askeri kereste fabrikası, an

barlarmdan Adapazarı istasyonuna 
nakledilecek üç bin metre mikap ke
resteyi kapalı zarfla eksiltmeye koy
muştur. 

1 - 20 eylül 1938 salı gününde saat 
ıs de Adapazarı'nda park karşısında 

kereste fabrikası yollama dairesinde 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - Her cins kerestenin beher met
re mikabına iki yüz kuruş ücreti nak
liye taktir edilmiştir. Muvakkat temi
nat dört yüz elli liradır. 

3 - İstekliler teminatlarını Maliye 
veznelerine yatırıp alacakları makbuz 
veya banka mektuplarını ve ticaret o
dalarında kayıtlı bulunduklarına dair 
belgelerini havi kapalı zarflarını saat 
on beşe kadar komisyona vermeleri, 
şartnamesini görmek istiyenlerin Fab
rika müdüriyetine müracaatları ilan o-
lunur. (6234-3631) 6463 

Elektrik yaptlrılacak 
Bolu Belediye Riyaset inden : 
Bolu belediyesinin 42271 lira SO 

kuruşluk bedeli keşifli elektrik tesi
satından 13712 lira 50 kuruşluk kısmı 
22. 9. 938 perşembe günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

6457 
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ULUS - 19. uncu yıl. - No : 6148 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNE R 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik F E NiK 
ULUS Basımevi : ANKA RA 

YENİ 
BU GECE 

ŞEYHİN KIZI LEYLA 
Gündüz iki film birden 

1 - ŞEYHİN KIZI LEYLA 
2 - Nina Petrovna'nın Yalanı 

SEANSLAR 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

Pirine 
.;> 
a lınacak 

Ankara Okulları S~tın Alma Komisyon un dan 

Muhammen fiatıTutarı 
Erzakın adı Miktarı kuruş L. K. 

Pirinç 27600 kilo 24 6624 Lira 

Muvakkat 
teminatı İhale tarih ve 

L. K. saatı 

496.80 12-9-938 pazartes 
saat 10 

I - Miktarı muhammen bedeli. muvakkat teminatı, ve ihale zaman 
yukarda yazılı pirinç artırma, eksiltme kanununa tevfikan kapalı zarf su
retile talibine ihale edilecektir. 

I1 - Eksiltme Ankara'da okullar sayışmanlığında toplanacak okullar 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

llI - Eksiltmeye gireceklerin 1938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret
hane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlik
ten alınan vekaletname ile komisyona gelmeleri. 

I V - Teminatların eksiltme saatlerinden daha evel Ankara Okullar Sa
yışmanlığına yatırılması lazımdır. 

V - Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler Ankara'da Okullar 
Sayr,manlı2ında komisyon katibine ba§ vurabilirler. (3367) 6039 

İskarpin ah nacak 
Bölge Sanat Okulu Direktörlü ğünden : 

Okulumuz talebeleri için alınacak olan aşağıda cins ve mikdarı yazılı 
iskarpinler açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün okul idaresi
ne ve eksiltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiği belgelerle ve mu
vakkat teminatlarile birlikte 22-9-938 tarihine tesadüf eden perşembe gü. 
n:i saat 11 de Okullar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım komis-
yonuna müracaatları. (3S29) 6304 

Cinsi 

Halk tipi iskarpin 
Vidala iskarpin 

Mikdarı 

160 çift 
160 .. 

Tutan % 7,S muvakkat teminatı· 

800 Lira ) 
6S6 ,. ) 109 Lira 

Müzik öğretmeni ara..nıyor 
Zonguldak Halkevinden : 

Zonguldak Halkevi tarafından salon orkestrası k urabi
lecek (Viyolensel, Kema n. Mandolin, Kitara gibi sazları 
çalabilecek) ve b ir iki sesli koro tertip edeb ilecek kudret 
te bir müzik öğretmeni aranıyor. 
Öğretmene yüz liraya kadar aylık ücret verilecektir. i s

tekliler, Zonguldak Halkevine müracaat etmelidirler. 

Cebecide Yeni bahçe Doğan 
. 

sıneması 

Bu aksam Türkçe sözlü Sela hattin Eyyubi 
Ehlisalip muharebeleri muvaffakiyetle devam ediyor. 

SİN EM.~LAR 
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HALK 
BU GECE 

ESİRLER GEMİSİ 
Gündüz iki film birden 

1 - ESİRLER GEMİSİ 
2 - GECE ANAHTARI 

Baş Rolde 
3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 

buna ait maddelerine göre yapılaca -
ğından taliplerin mektuplarını hazır
hyarak istenilen gün ve saat ve şekil
de Erzincan'daki şarbaylık binasında
ki komisyonda bulundurmaları. 

İhalesi Bolu'da belediye encümeni 
huzuriyle yapılacaktır. İsteklilerin 
keşif bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 
44 kuruş muvakkat teminat akçasını 
ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu mad· 
desinde yazılı olan lazım vesaiki ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 

evel encümene vermeleri lazımdır. 

Proje ve şartnameler Bolu belediye
sinden ve lstanbul"da Galata'da Ase
kurazione handa elektrik mühendisi l 
Bay Hasan Halet Işıkpınardan alına-

Ayrıca 11,30 da tenzilatlı matine 
FIY ATLAR: 20 - 15 

---., ..... r 
BORIS KARLOF'F 

Saat 11 ve 1 de ucuz matine 
FiYATLAR: 20 - 15 

4 - İsteklilerin şartnamesini gör -
mek üzere okul satın alma komisyo -
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(6208/ 3607) 6449 bilir. · 6158 

Bu gece aaat 21 d e Açık Hava Sinemaaında 

PAR İSLİ ŞA N TÖZ 

BAŞ ROLDE : Maırtha Eggerth 


