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Ulus Basmıevi 
Çankırı caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus - Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı İşleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ACIMl'Z ANCIMIXCIR. 

Yarın 

İslanbul'da (ekilen Tayyare 
Piyangosunun lam 

listesini neJrede<eğiz 

Vergi indirme programı esasları 
Hükümetin teklifine göre : 
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4 senede vergiler ne nisbel 
mnını dahilinde tenzil edilecek ! 
Vasıtasız vergiler projesine göre ticari 

olmıyan iı ve meslek erbabının vergisi 
===ı Hükümetin hazırlaımış olduğunu 1 

---------------- - - ?j d'ünkü sayımızda yazdığıımız vasıtasız ;mır,~~ru 

At t 
. . k vergiler kanunu projesi, vasıtasız ver-ı . · ~ a u r g.~lerin teşk~l ettiği ~ükellefiyetlerı 1 :\ 

şoylece tesbıt etmektedır: 

Dahiliye, Hariciye 
Vekillerimizi 

kabul buyurdular 
lstanbul, 10 a.a. - Reisicum

hur Atat ürk, bugün Ankara' dan 
gelen Dahiliye Vekili B. Şükrü 
Kııya ile Budapeşte'den gelen el
çimiz Behiç Erkin'i Dolmabahçe 
saraymda kabul buyurmuş ve bir 
müddet görüşmüşlerdir. 

*** 
İstanbul, 10 a.a. - Hariciye 

Vekili Dr. Rüştü Aras, dün ak
ıam Cenevre'ye hareketinden 
evel Dolmabahçe sarayına gi
fatııidan kat>ull>uyuruliiiu§tur. 

* * * 
Dr. Aras Milletler Cemiyeti 

Konseyi toplantısında bulunmak 
üzere Cenevre'ye hareket etmiş
tir. 

1 - Arazi vergisi; 
2 - Bina vergisi; 
3 - Hayvanlar vergisi; 
4 - Ticari ve sınai kazançlar ver

gisi; 
5 - Hizmet erbabı kazanç vergisi; 
6 - Ticari olmıyan iş ve meslek er-

babının kazanç vergisi 
7 - Mapenler vergisi; 
8 - Veraset ve intikal vergisi. 
Bütün bu vergiler, yeni projenin 

hükümlerine tabi olacaktır. 
Vergi mükellefiyeti umumidir: Bü

tün hakiki ve hükmi şahıslar bu pro
jede gösterilen şartlar dairesinde ver
giye tabi olacaklardır. Bu kanunda 
vergi mükellefi olarak gösterilen ha
kiki ve hükmi şahıslar, vergiyi ödemi
ye mecburdurlar. Bu mecburiyet baş
kasına devrolunamıyacaktır. Bunun 
mükellefini, borcunu ödemekten kur. 
taramıyacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeler
den temin edilen sermaye ile kurulan Acı bir kayıp 

"'~··· . 
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ve umumi bir hizmete mahsus olmıya
rak münhasıran ticari bir mahiyet ve 

(Sonu 9. uncu sayfada) Mustafa Şeref 

Yeni Orman Umum Müdürünün bir tamimi münasebetiyle 

Köylünün gündelik ekmeği: 
orman meselesi 

Nasuhi BAYDAR 
"Orman servetimizin korunması liizumuna ayrıca işaret etmek 
isterim. Ancak bunda mühim olan, koruma esaslarını, memle
ketin türlü ağaç ihtiyaçlarını devamlı olarak karşılaması icabe
den ormanlarımızı muvazeneli ve teknik bir surette işleterek 
istifade etmek esasiyle makul bir surette telif etmek mecburi-
yeti vardır." 

. 

Gaziantep 
Bu yüksek direktif Atatürk'ündür. l 
Bizde orman meselesi piyasa ve 1 

köylü bakımından iki cephe arzeder. 
Bunlardan köylüye ait olanı, Ziraat 
vekilinin Kamutay'da demiş olduğu 

manevraları gibi, bir nevi ekmek meselesidir. Ve 
ekmek tabirini, vekilin, ne derece ha
yati ve zaruri bir ihtiyaç karşısında 

bulunulduğunu ifade için kullanmış 

olduğunda şüphe yoktur. Filhakika 
orman içlerinde veya orman civarla

Gaziantep, 10 a. a. - Gaziantep 
bölgesinde 8 eylul gecesinden iti
baren manevralar başlamıştır. Bu 
manevralarda kıtaatın taarruz ve 
müdafaaları hareketleri talim edil -rında teessüs etmiş köylerimizi gör- ı 

müş olanlar bilirler ki bunların or- ! mektedir. Doğu manevraları kıtaa -
mandan ve orman mahsullerinden baş- tın çok sarp ve çetin araziden uzun 
ka geçim vasıtaları yoktur. Buralarda 1 (Sonu 7 nci sayfada) 

(Sonu 7. incı sayfada) L.. ---------------

Özkan vefat etti 

Merhum Mustafa Şerel Ôz kan 

[Yazısı 7 inci sayfamız dadır] 

1 1 ....................... . 
Hitler Nürem
berg' te bir nu-

ı 
tuk söylemiş ve 
bu nutkun -
da, her ne baha

: sına olursa ol
t s u n Almanya 
i b i r olacaktır. 

Henlayinci hücum kıtalar1 seferber 
bir vaziyette; Alman - Çek hududunda 
asker tahşid edildiği haber veriliyor 

Bizim neslimiz 
büyük işle
rin başarıldığı
nı görmüştür. 
Daha büyük iş
ler başarılacak
tır, demiş -

Bir Fransız gazetesinin heyecanh haberi 

i 
tir. Çekoslovak-

sında general- ı 
1 e r 1 e beraber 
görüyorsunuz •• ani baskın mı hazırhyor ! 

l HİTLER DİYOR Ki : 

Paris, 1 O a.a. - Figaro gazetesi, Londra'dan istihbar ediyor: •' fn· 
giltere hükümeti, Almanya' da son askeri hareketler hakkında sarih ra
porlar almıştır. 

Bu raporlar, İngiliz nazırlarının endişelerini arttıracak mahiyette ve 
alman hükümetinin Çekoslovakya'ya karşı ani bir baskın hazırladığı 
şayialarını teyit edecek mahiyettedir.,. 

Berlin'den bildirildiğine göre Kara Ordusu kumandanı General fon 
Bravçiç, dün akşam Nüremberg'e gitmiştir. 

Prag, 1 O a.a. - Burada temin olunduğuna göre, henlaynci hücum 
kıtaları seferber halinde bulunmak için emir almışlardır. 

Malum olduğu üzere bu kıtalar Henlayn'in yarı askeri teşekkülle
ridir ve alman hücum kıtaları örneğinde teşkil edilmişlerdir. 

Alman· Çek sınırında vaziyet 

Londra, 1 O a.a. - Londra'nm akşam gazetelerinin Avusturya -
Çekoslovakya hududunda mühim miktarda alman kıtaatınrn tahşit e
dilmekte olduğuna dair olan haberleri dolayısiyle Röyter Ajansı'nm 
Prag'daki muhabiri bildiriyor : 

' 'Her ne kadar hududun ötesinde bir nebze askeri faaliyet görül
mekteyse de bu faaliyet, istisnai mahiyette addedilmektedir. Prag' da 
umuıp" bir it-i~'\1: hi.ilc.ü.m sünncktedir. Fevkalade bir heyecan 
ve gaıeyan esen gorulmemektedir.,, , 

GÖRİNG DİYOR Kİ: 
Daha büyük 

işler başarılacak 
Önüne geçilmiyecek 

hadiseler be~liyoruz 
N uremberg, 10 a.a. - Hitler gençliğinin toplan

tısında söylediği nutukta Hitler ezcümle demiştir 
ki: 

"Her ne olursa olsun Almany~ bir olacaktır. Bi
zim neslimiz bir olacaktır. Bizim neslimiz milletimiz 
arasında büyük işlerin başarıldığını görmüştür. Da-

Nuremberg, 10 a.a. - Mareşal Göring burada söy
lediği bir nutukta ezcümle demiştir ki : 
"- Önüne geçilmesine imkan olmryan hadiseler 

bekliyoruz. Almanya'ya şerefini ve emniyetini iade 
etmek için elimizden ne geldiyse yaptık. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
ha büyük işler de başarılacaktır. Bu • ,------------~ 
nu, kardeşlik ve hürriyet gevezelikleri- 1 ç k f 
~e yapmadık. Almanya'yı zillet mevki - j e QS QVa k YQ tOQ r ruza 
ınden kurtaran imandır. Nasyonal 

v 

ugrarsa 
sosyalistlik münhasıran 12 ve 13 martı 
yapmış dahi olsaydı daha bin sene için 
yaşamıya hakkı olduğunu isbat eder -
di. Fakat bu hareketimizin feyizli icra
atında ancak bir başlangıç olmuştur. 

Başarmanuz lazım gelen işler öl -
çüsüzdür. Ancak müttehit bir milli 
varlıkla onları yapmak kabil olur. Bu
günkü alman milleti mukadderat, ha
yat ve ölüm birliğini bulmuştur." 

Hitler, dün akşam saat 20 de nas -
yona! - sosyalist partisinin 160 bin si. 
yasi şefi önünde bir nutuk söylemiş -
tir. Partinin icraatı hakkmda olan bu 
nutkunda Hitler, beş seneden beri el
de edilen başarılan hatırlatmış ve bu 
muvaf!akiyete imkan veren partinin en 
eski azalarını sitayişle yadetmiştir. , 

İngiltere seyirci 
kalmıyacaktır ! 

Bu nokta Berlin' e bildiriliyor, 

İngiltere bahri tedbir alıyor 
·7_1 ~:M 

,·~ 

> 

Atatürk' e tazimlerini arzelmek iıin 
>: 

K erestelik ağaçlar istif edilirken 

Hatay mebuslarından bir 
heyet şehrimize geliyor 
Hatay kanunları hazırlanıyor, 

ilk olarak af kanunu çıkıyor 
Hatay kabinesi Hatay· kanunlarını hazırlamaktadır. Devlet re

isi B. Tayfur Sökmen, Hatay mebuslarına verdiği bir z iyafette 
çok dikka te şaya·n bir nutuk söylemiştir. Bu husu&taki tafsilatı 
6 ncı sayfamızda bulacaksınız. 

lngiltere'nin deniz kuvetinden bir parça 
- Yazısı 6. ıncı sarfada.. -
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Muvaffakiyetle başarılmış bir inkılabı yerleştirmek ve ananeleştir
mek, hala aramızda yaşamakta devam eden mazinin köhne taraflarını 
tasfiye etmek, yeni ve sıhatli bir cemiyet hayatını sağlam temeller üze
rinde kurmak vazifesiyle mükellef olan bugünün türk münevverine, 
içinde bulunduğu şartlar, faydacı bir zihniyetle har J•et etmeyi emre
der. 

Memleketin ihtiyaçları ve müspet sahada yapılacak işler o kadar çok
tur ki, bu muazzam inşa i§inde en küçük elemanı bile harcanmaması i
cap ~den münevverler ordusu içinde her hangi bir ferdin ç.alışmcılarında 
pratık gayeyi gözden frak etmesini bir ziyan saymakta hata yoktur. 

Temel üzerinde çalıştığımızı hatırdan çıkararak ancak seneler ve se
nelerce sonra sırası gelecek olan işleri bugünün müstacel ve esaslı va· 
zifelerine tercih etmek zaman kaybetmekten başka bir mana ifade et -
mez. 

Bu itibarladır ki mücerret ilim ve mücerret sanat merhalesi bizim için 
henüz gelmemiştir, denilebilir. İlim ve sanat sahasında enerjilerimizi bo
şa harcamamak için kime hitap ettiğimizi ve ne yapmak istediğimizi bil
miye ihtiyacım~ vardır. Esaslı davalar ortada halledilmeleri için emek 
ve alaka beklerken, teferruatın teferruatı mevzular üzerinde zihin yor
mamız, içinde yaşadığımız cemiyetten habersiz ve gayretimize şiddetle 
ihtiyacı olan memlekete karşı alakasız olduğumuzu ispattan başka bir 
mana ifade etmez. 

Tarihte, sanatta, edebiyatta, ilimde memleketin bugünkü ihtiyaçla -
rına uygun hususi bir türk görüşü kurmak, çalışmalarnnızı bu görüş za
viyesinden ayarlamak zamanı çoktan gelmiştir. Münevverlerimizin 
geçmiş ve gelecek çalışmalarının bu bakımdan bir muhasebesini yapa
rak inkılaba ne ölçüde yardım etmiş olduklannı kendilerinden sormayı 
hatırlamamız inkılabın yükseliş hızını arttırmak hususunda müessir o
lacaktır, sanırım. - Yaşar NABİ 

. 
il m k e 
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İstanbul, 10 (Telefonla) - Vilayet

lerden İstanbul vilayeti emrine ve 1s
tanbul'dan diğer vilayetler emrine ve
rilen ilk mektep muallimlerinin liste
si maarif müdürlüğüne bildirilmiştir: 

Listeyi veriyorum: 
Bilecik'ten Zehra Yıldırım, Manisa

dan Selami Türkmen, Manisadan Ne
zihe Erten, lzmir'den Reşat Oğuz, İz
mirden Kaynar Soy, Boludan Nihat 
Salkur, Çanakkaleden A. Hikmet Sez
gin, Edirnedcn Cemal Özgeçen, Balı
kesirden Ay§e Volgcı, Muhiddin Vol
ga, Şükriy E ge ve Vasfiye Boranojt, 
Ankara'dan Ahmet Saip, Kırkla~elin
den Fıtnat Altay, Erzincandan Cemi
le Eskiyurd ve Hayri Eskiyurd, Te
kirdağdan Mualla Esener, Vandan 
Lütfiye Artun, ve Rasime Akçar, Bur
sadan Güzin Sönmez, Firdevs Gönen, 
Nuriye Türül, Seyhandan Makbule 
Akal, Kocaeliden Firdevs Yücel, Ce
mile Yenigüngör, Müzeyyen Salur, 
Mürüvvet Güreman, Karstan Mete, 
Konyadan Seher Peken, Eskişehirden 
Servet Göker, Elazığdan Fatma Bay· 
ülker, Denizliden Dirayet Acatay, Bi
lecikten Hüseyin Çetiner, Hatice Çe· 
tiner, Giresundan Suzan Güç, Manisa
dan Meliha Uyanık, Trabzondan Sa
dıka Altan, Yozgattan Zakire Ayvar
su, Zonguldaktan Semiha Balcık, Çan
kırıdan Hüseyin Tarhan, Kastamonu
dan Naciye Orhan, Zonguldaktan Me
liha Öğretir, Ankaradan Ahsen K.a
rabayoğlu, Kütahyadan Hüseyin Hay
ri Erbek, Zonguldaktan Kemal Kurak, 
Bursadan İsmet Dikmen, Kırklareli
den Nadide Arcan, Çanakkaleden Bür
han Tunçtürk, Denizliden Yektane 
Diızen, Ankaradan Takiyeddin, Koca
eliden Sıdıka, Bursadan Emine Üzün, 
Niğdeden Malike Par, Malatyadan 
Muzaffer Saygun, Ankaradan Mürşi -
de Kuter, Gaziantepten Münire Tü
zün, Denizliden Mustafa Ülken. 

lstanbul'dan ba§lta vilayetlere 
tayin oluıuınlar 

İstanbul'dan diğer vilayetler emri
ne verilen ilkmektep muallimleri §Un
lardır: 

Şıle Ağva köyü ilkmektebinden Mü
beccel Tuğlu Bursaya, Sen Jorj kız 
mektebinden Vedia Tetik Ankaraya, 
Çatalca Çakıl ilkmektebinden Zahide 
Atakut Tokada, Üsküdar 23 üncü ilk
mektepten Süleyman Sıtkı İzmire, Ça
talca ilkmektebinden Kamuran Balı -
kesire nakledilmişlerdir. 

Vagon yangmJarma karşı 
tedbir aramyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Devleıt 
Demiryolları idaresi Avrupa hattında 
bu yaz üç defa görUlen vagon yangın
larına çare bulmak için tetkikler yap
maktadır. Yangınların bilhassa hat 
güzergahındaki evlerden atılan siga
ralardan çıktığı tahmin edilmektedir. 
Bunun için Vilayet vastasiyle mahal
le mümessillerinin evleri gezerek bu 
hususta tenbihatta \ bulunması için 
~eşebbüsata geçilmiştir. 

Diğer taraftan, yangınların bacadan 
!ltçrıyan kıvılcımlardan olması tehli
kC< .. i karşısında da tedbirler alınmıştır. 

İstanbul'un imôn 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Birkaç 

gün eve) Ankara'ya gitmiş olan vali 
B. Muhittin Üstündağ tekrar şehrimi
ze dönmüştür. 

B. Muhittin Üstündağ muhtelif iş
ler hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"- İstanbul'un imarı için muhtaç 
olduğumuz paranın istikrazına müte
allik esaslar üzerinde tetkikler yaptık. 
Bu tetkikat bir müddet daha devam 
edecektir. Eğer bu müddet zarfında 

paraya müstacelen ihtiyacımız olursa 
bunu belediyeler bankasından avans 
suretiyle tedarik edebileceğiz. 

Vilayet yolları için muntazam tah· 
sisat almak, şehir tiyatrosu, konser -
vatuvar ve çocuk bahçeleri için müna
kalelcr meselesi ile de meşgul oldum. 

Sayın Nafıa Vekm Bay Ali Çetin
kaya Bebek'ten Dolmabahçe'ye kadar 
olan sahil yolunun genişletilmesi hu -
susunda yardımlarda bulunacağını 

vadetti. Bu yol plan mucibince geniş
letilecektir. 

Silivri'de yeniden inşa edilecek hü
kümet konağı için 27.000 liralık tahsi
sat aldım. 

Pazarlıksız satış kanunu bir teşrini
cvclden itibaren tatbik edilecektir. 

Vekiller heyetinden çıkmış olan ta
limatname bugünlerde tebliğ oluna -
caktır. Bi.r.: zaten kanunun tatbiki için 
cvelden icap eden tedbirleri almış bu
lunuyoru2' .,, 

Erkek Jiscsi nıiidiirliiğü 
Ankara Erkek lisesi tarih muallimi 

B. İhsan Ungüt terfi s~retiyle mek
tep müdürlüğüne tayin edilmiş ve 
işine başlamıştır. Muvaffakiyetler di
leriz. 

Kocaeli P. T. T. Müdürliiğii 

Münhal bulunan Kocaeli vilayeti P. 
T.T. müdürlüğüne Müfettiş B. Şükrü 
Acaralp'ın tayini yüksek tasdike ik
tiran etmiştir. 

franıız 
kimyngeri, bunun aksini yaprnıf: 

Çelik gibi yumuıak, kauçuk gibi 
sert! 

Bu mütehassıs kauçuk üzerine 
6000 nbnosferlik bir tazyik ynparak, 
insan avucunun içinde her §ekli a· 
lan o hamur gibi maddeyi, bir çelik 
kadar sertle§tİrmiı. 

Ve sonra çeliği nlmıı aynı tazyi
kı onun Üzerine yaparak çeliği de 
kauçuk kadar yumu§ak bir madde 
haline koymuı. 

Ve daha sonra akıcılığa, seyyal -
liğe bir misal olan zeytinyağım da 
~ene müthis bir tazyik altında o ka
dar sertleştirmiştir ki, zcytinyağm-

Kızılay Umumi Merkezinden: 
Yer sarsıntısınden felakete ufrıyan va

tandnıılanmıza yardım olmak iızere aşağı
da isim ve adresleri yazılı zevat ve müesse
sat tarafından hizalarında gösterilen para
lar veznemize yatırılmıştır. 

Bu hayırsever zevat ve müessesata gerek 
felaketzedeler ve gerek cemiyetimiz namı
na teşekkürlerimizi sunarız. 

Lira Kş. 

216 40 Simav Kızılay şubesinden 
162 04 Çal Kızılay şubesinden 

30 00 Yüzbaşı mütekaitlerinden Bay 
Haydar Akkoldan. 

200 00 Trabzon Kızılay merkezinden 
33 00 Amasya Jandarma kumandanlığı 

tarafından 
ı 20 86 Muş Kızılay merkcı;inden 
908 81 Gaziantep Ticaret odasına bağlı 

sanatklirlar tarafından 
14 44 Cenevre'de Bay B. K. Yetiş'ten 

(50 lsvic;re frangı mukabili). 
136 95 Mukden'de Uzak&ark'ta Yeşevci 

İdel Ural türkleri tarafından 
(22.7 sterlin mukabili) 

63 44 Nevyork'ta Bay Ahmet Hulusi 
vasıtasiyle kıbnslı tıirkler tara
fından (50.55 dolar mukabili) 

20 00 Anvers'te Bay Nesim Ventura'-
• dan. 
10 00 Almanya Karlsruhe'de Bay Be

kir Turgay'dan. 

1815 94 
3652'32 85 2 eylül 1938 den. 

367048 79 Yekun 

İtalya ile yeni ticaret 

müzakereleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Hazır

lıkları ikmal edilmiş olan yeni türk -
İtalyan ticaret anlaşmasına ait müza
kereler için tefrik edilen italyan he
yetinin bu ayın 14 ünde şehrimize mu
vasalat edeceği İtalya hükümeti tara
fından bildirilmiştir. 
Öğrendiğimize göre, türk - italyan 

ticaret anlaşması müzakereleri şehri

mizde cereyan edecektir. Mliz<ıkere
ler için Roma'dan 7 kişilik bir heyet 
gelecektir. Türk heyetinin Tilrkofis 
umumi reisi Bürhan Sanus'un riyase
ti altında teşekkUl edecegi anlaşılmak
tadır. 

Bürhan Sanus, bir kaç güne kadar 
şehrimize gelerek haı:ırlıklarla meş
gul olacaktır. 

Amasra limanı tamir edilecek 
İstanbul, 10 (Telcfcmla) - Deniz 

Ticaret müdürlüğü Amaara limanın

daki mendireği tamir etmiye karar 
vermiştir. 

Bunun için eveHi, Amasra limanın
da evelce batmış olan Riı:e ve Şahin 
vapurlarının çıkarılmasına başlanmış

tır. 

Vapurlarn olduğu gibi çıkarlması 

mümkün görülmediğinden dalgıçlar 

vasıtasiyle parçalanmakta ve bu şekil
de çıkardan parçalar İstanbul'a geti
rilmektedir. Bu işin iki ay kadar de
vam edeceği umulmaktadır. 

İstanbul'da Belediye 

seçimleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bütün 

kaza ve nahiye merkezlerinde açılan 
intihap defterleri önümüzdeki çar
şamba günü indirilecek ve itirazların 
tetkikine başlanacaktır. Teşrinievelin 
birinci günü belediye intihabı başlı
yacaktır. İstanbul kalabalık ve dağı
nık bir şehir olduğu için intihabın bir 
günde yapılmasına imkan görüleme
mektedir. Yeni meclis teeşkkül edi

linciye kadar ı::ski meclis vazife göre
cek ve bu arada fevkalade bir toplan

tıya davet edilecektir. 

dan yapılmış bir bıçak, çeliği kesmi
yc baılamı~. 

Bütün bu fevkaladelik ve güç 
inanılır şeylere karşı "mucip sebep· 
ler" iki kclimeciktir: Yirminci asır! 

Milli marş: 

Nasyonalizmin türlü türlü teza -
hürleri vardır: Bazı milletler, milli 
marşlarını söylemek için fırsat arar_ 
lar, bazdan da, cenubi Afrika' da ol
duğu gibi, bizim bir milli marıuruz 
olsun, olmasın diye, aylarca müna· 
knıa eder, dururlar ... 

Cenup Afrikası hükümetinin bir 
milli mar§ı yoktur. Burada ingiliz
le aralarında arasıra bu tip anlaş
mazlıklar olan boerler, milli mar§ 
meselesinin halline bir türlü ya
naşmamıılardır. Cenup Afrikası 
parlamentosu, meşcleyi uzun uzun 
münakaşa etmiş ve nihaY.et §U ka-

&- • ·.:'Lariy\c cnlc.-eaanarr. \ 
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liklerin manzarasını tn•-

Balkan Tıp 
haftası 
kapandı 

Delegeler bugün hususi 
vapurla İzmir' e gidiyorlar 
İstanbul, 10 a.a. - Beşinci Balkan 

tıp haftası dün sabah saat 10 da Yalo
va kaplıcaları balj hekimi ve genel di
rektörü Dr. Nihat Reşad'ın maden su
ları üzerine gayet müfit •bir konferan
siyle programının ilmi mesai kısmını 
ikmal etmiştir. 

Bunu müteakip Balkan Hekimler 
Birliği'nin komite ve delegasyon reis 
ve genel sekreterlerinden mürekkep 
umumi konseyi profesör Akil Muhtar 
Özden'in riyaseti altında bir içtima 
akdetmiştir. Bundan sonra haftanın 

son celsesi için toplanılmış evvela 
hafta namına çekilmiş tazim telgraf
larına devlet reisleri, başvekiller ta
rafından gelen cevabi telgrafları a
yakta ve sürekli alkışlar arasında din
lenilmiştir. Reis umumi konseyın tek
liflerini okutmuştur. Ve bunlar itti
fakla kabul edilmiştir: 

1 - Açık şehirlerin masuniyetinin 
temini hakkında dünya efkarı umumi
yesinin aliikadar kılınması için dünya 
tıp gazetelerinde neşrolunac~k bır be-
yanname. 

1 

2 - Malarya raportörlerinin hazırla
dıkları müşterek temenni. 

3 - Altıncı tıp haftasının gelecek 
sene eylülde romen grupu tarafndan 
Bükreş'te tertip olunması ve mü:iterek 
raporların "'Balkanlarda zührevi has
talıklarla mücadele,, mevzuuna dair 
olması. 

Bu tekliflerin kabulünden sonra 
Trabzon mebusu ve Balkan birliği 
türk grupu reisi Hasan Saka söz ala
rak pek sürekli alkışlarla dinlenen 
nutkunu irat etti. Buna ecnebi dele
gasyonu namına romen ·grupu reisi 
Prof. Dr. 'Gheorghiu cevap verdi ve 
reis son nutkunu iratla umumi toplan
tılarının hitama ermiş olduğunu bil
dirdi. 

Öğleden sonra delegeler Tophane 
rıhtımından kalkan bir 'Şirketi Hayri
ye vapuru ile Boğaziçi'nde bir gezinti
yi müteakip Hünkar suyunda Balkan 
Hekimler birliği tUrk komitesi tara
fından verilen ~aydan sonra gece saat 
8.30 da Istanbul vali ve Belediye reisi 
tarafından delegeler şerefine Si.imer
palas salonlarında verilen ziyafette 
bulunmuşlardır. Bu ziyafette vali bir 
nutuk irad etmiş ve buna yugoslav de
legasyonu reisi Dr. Zika Markoviç ce
vap vermiştir. 

Delegeler yarın saat 11 de kalkacak 

hususi vapurla İzmir'e gideceklerdir. 

Atina gazetelerinin yazclıhları 

Atina, 10 a.a. - Gazeteler, Balkan 

tıp haftasının ehemiyetini tebarüz et

tirmekte ve bütün dünya için için kay

narken Balkan milletlerinin gürültü

süz, fasılasız daha samimi bir muka

renet ve daha iyi karşılıklı bir anlaş

ma gayret ve mesailerine devam ettik

lerini kaydeylcmektedir. 

lstanbul'da ilk mektepler 
4 tc~rinicvcldc açılıyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Bu yıl 
ilk mekteplere talebe kaydına 19 ey
lUlden itibaren başlanacak ve teşrini
evel 5 nde kayıtlar kapanacaktır. Şe
hir ve köy mekteplerinde tedrisat 4 
teşrinievelde başlıyacaktır. 

rara varmı~hr: Cenup Afrikası'

nın bir milli marıının olmasına lü
zum yoktur! 

Cenup Afrikaın halkı, fevkala
de günlerde İngiliz milli marşını 
söyliyeccklerdir. 

Gi)k yiiziinde mcırlıldar : 
I 

Reklam ve propaganda fikri, 
insana bazı hayrrlı işler yapmayı 

da ilham eder: lsviçreli bir tayya
re §İrketi, dünyada eşine rastlan -
mamış bir seyahat tertip etmeyi 
tasarlamı§ ve şirket idare meclisi, 
günlerce düşünüp taşındıktan son
ra §Öyle bir seyahat tertip etmiye 
karar vermiş: 

"- lsviçre'nin en yaıhlarını bir 
araya getirip göklerde dolaştır

mak! 
Ve bu enteresan fikirlerini bü

yük reklamlarla memlekette yay-

Bilhassa ordunun ihtiyacı için 

Dokuma fabrikalar 
imal normunu tesbit iç"n 
kanun projesi hazırl 
Hükümet 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa ek olarak 

yeni bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu proje hükümlerine göre, 
umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerin ihti
yacı için satın alınacak yerli dokuma eşya ile malzeme ve techi
zattan elzem görülenleri için İktısat Vekaleti muayyen tipler ta
yin ve ilan edecektir. 

Tipleri tayin edilen bu malzeme ve 
eşyayı, yukarıdaki daireler, sermaye
sinin yarısından fazlası devlete ait 
fabrika işleten müesseselerden mali
yet fiatına, 3663 sayılı kanuna tevfi
kan İktısat Vekaletince mutedil bir 
kar ilavesi suretiyle tayin edilecek fi
at üzerinden satın alacaklardır. Bu 
tipler dışındaki mübayealar, ancak 
İktısat vekaletinin müsaadesiyle yn
pılacaktır. 

İktısat Vekaletince tastik edilmek 
şartiyle bazı, iktısadi, fenni ve idari 
sebeplerden dolayı devlet fabrikaları 

tarafından deruhte edilemiyecek olan 
tipleri tayin edilmiş resmi devair ih
tiyaçları 2490 sayılı kanuna göre di
ger yerli fabıikalardan satın alınacak
tır. 

Dokuma ihtiyacını karşılamak 
için : 

'!'ipleri tespit edilen eşyanın müba· 
yeası, her tipe ait iptidai maddenin 
yetiştigi mevsimlerde senelik ihtiyaç 
toptan sipariş edilmek suretiyle yapı
lacaktır. İptidai maddelerin mevsim. 
leri ll:tısat vekaletince tayin edilerek 
ilan olunacaktır. 
Neşr i tarihinden altı ay sonra yü

rürlüğe girecek olan projenin mucip 
sebepler layihasında hükümet şunları 
söylemektedir: "Umumi, mülhak, ve 
hususi bütçelerle idare edilen daire
lerin ve bilhassa ordunun aokuma eş
ya ile diger malzeme ve teçhizata ihti
yacı harp ve sulhta büyük yekünlara 
lıaliğ olmaktadır. Fabrikalarımız, 
memleketimizin gerek normal ve ge
rekse anormal zamanlardaki ihtiyaçla
rını karşılıyabilecek hale ifrağ etmek, 
hükümetin ana prensiplerinden oldu
ğu cihetle ordu ve diğer devairin bü
yük ihtiyaçlarının formlarını tespit 
ederek devle~ fabrikalarını bu forın
Jcu d .-.... ı.a&.: n21i~+.ı.-1i',, 1rru,1:a .. ı.:~ J.,, •• 1 .. _ .., 

bilmiye haı:ırlamak maksadiyle bir 
proje hazırlamıştır. 

Resmi dairenin ve bilhassa ordunun 
melbusat ve teçhizatını teşkil eden 
eşyanın şimdiye kadar formları tesbit 
edilmemiştir. Bunlar her sene daire
lerin veya fabrikaların arzularına gö
re değişmektedir. Arzu edilen form 
ve tipler alelumum münakasa ilan e· 
dildigi taktirde fabrikalar tarafından 
malum olmaktadır. itan tarihinde is
tenilen malın iptidai maddelerinin 
tedariki güç olması veyahut bazı fab
rikalar tesislerinin yeni formları ima· 
le salih olmaması çok zaman bu müna
kasalarda rekabeti kaldırmakta oldu
gundan, münakasalar, bir veya bir kaç 
ıabrikanın stoklarından vermiş olduk
ları nümunelerden arzu edilen norma 
en yakını tercih edilerek yapılmakta
dır. Bu itibarla resmi devlet ve ordu
nun büyük miktarda ihtiyacı bulunan 
malların normlarını tcsbit ve ilan et
mek faydalı görülınüştür. 
Diğer cihetten Türkiye'de istihsal 

edilen iptidai maddeler, standardizc 
edilmediğinden fabrikalarımıı:, yuka
rıda bahsedilen büyük siparişleri ka
bule haı:ır bulunsa bile, imalat için lü
zumlu iptidai maddeleri her istedikle
ri zaman piyasada lıüyük partilerde ve 

---------

lısı Borbora Logar isimli bir kız
mıı ki; yaşı 96 yı buluyormu§ ..• 

Şirket, içlerinden çoğu hiç tay

yareye binmemi§ olan bu ihtiyar
ları, güneı batarken gök yüzüne 

çıkarmıı ve ihtiyarların gözleri, 

uzun yılların tahriplerine rağmen, 

karlı dağların glaaiyeleri üzerin -
de güneıin kızıl rengine bakarak 

kamaımıf ... 

Bu gök yüzü dolatmasmdan 

sonra, kendilerine ihtisasları soru

lan ihtiyarlardan biri: 

''- Hayatı daha çok sevdim!,, 
diyordu .•. 

Şirket bu ihtiyarlara, ömürleri

nin kıtına yaklaıırlarken yeni bir 
alem olan gök yüzünü gezrdirmek-

le iyilik mi yaptı dersiniz .. Biz, hiç 

öyle zannebniyoruz. Aralarında 

belki yer yüzünden bıkanlar ol
mu§sa bile gök yüzüne hasret gi
decekler de vardır! 

matlup evsafta tedarik etmekten aciz 
kaldıklarından, ekseriya mevsim hari
ci yapılan bu gibi münakasalardan çe
kinmektedirler. Malfun olduğu üzere 
her iptidai maddenin mevsimi ayrı 
ayndır. Mesela yün haziran, pamuk 
birinci teşrinden itibaren p iyasaya 
gelmiye başlar. Şu halde fabrikalar, e
ğer resmi daireler ve ordunun ihti
yaçlarını bu mevsimlCTde öğrenebiliı -
lerse iptidai maddelerini de ona gore 
tetkik etmek ve istenilen normlara 
uygun maddeler imal etmek fırsatını 

daha kolaylıkla bulabileceklerdir. Du 
sebepledir ki bu kanun projesinde r es
mi daire ihtiyaçlarını niptidai madde 
mevsimlerinde ve bir senelik toptan 
sipariş edilmek üzere mübaycm;ı kay
dı konulmuştur.,, 

Fiyat1arı İktu;at vckftlcti ta)iıı 
edecek : 

"Devlet fabrikalarından alınacak 
bu gibi malların mübayea fiatlarında 
çıkabilecek ihtilaflara mani olmak 
maksadiyle mübayea fiatları İktısat 
Vekiilctince tayin edilecektir. Sene
lik mubayaat siparişlerinin iptidai 
maddelerinin yetiştiği mevsimlerde 
yapılması imaliitı kolaylaştıracagı gi· 
bi malların maliyetini de ucuzlataca k
tır. Teahhüt altına giren bir fa:brika 
kendisine lazım olan iptidai maddeyi 
şüphesiz.ki mevsiminde mevsim hari
cindeki bir zamandan daha ucuz ve da
ha kolaylıkla temin edebilecektir. 

Devlet fabrikalarını yalnızca mu
ayyen ve mahdut vasıftaki resmi dai
relerin ihtiyacı olan mallan imale 
başlamak, hususi fabrikaları umumi 
piyasaya rakipsiz bırakmak olacağın
dan müstehliki himaye için, devlet 
fabrikalarının bu nevi imalatı piyasa
daki nazım rollerine engel teşkil et
miyecek tekilde ifa etmeleri icap et
nııilrteôit R 11 itil-• ~- , ı. •• 1 .. ~ h 

tarının takatleri ôışmda alan malla-
rın hususi yerli fabrikalardan alınma
sı imkanı, projenin üçüncü maddesiy
le gözönünde tutulmuş ve bu suretle 
bunların da bu nevi imalata iştirakleri 
temin edilmiştir. 
Yukarıda arzedildiği veçhile Mecli

sin tetkik ve ka.bulünc arzolunan bu 
kanun projesiyle tatıbikatta görülen 
bir çok zorlukların önüne geçileceği 
gibi, resmi dairelerin ve bilhassa or· 
dunun da büyük miibayeaları daha u
cuz ve daha kolaylıkla yapılabilecek 

ve fabrikalarımız bu ihtiyaçları karşı
lıyabilecek şekilde tevsi, tadil ve or
ganize edilecektir.,, 

Yiiksck Tcdri!öial Ummıı 

~lüdürünün İstanhul'daki 
tetkikleri 

İstanbul, ıo (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi şehrimizde, Güzel Sanat
lar Akademisinde ve Üniversitede tet
kik ve teftişlerde bulunan Yüksek 
tedrisat Umum Müdürü Cevat, dün 
Maarif müdürlüğüne gelerek Maarif 
Vekaleti umum müfettişleri ve Ame
rikan Kolleji türk yardirektörü Hüse
yin Pektaşla bazı kültürel işler hak
kında görüşmüştür. 

Dün şelınmizde hava kısmen bulut
lu geçmif, rüzgar şimali şarkiden sa
niyede en çok 3 metre hızla esmiştir. 
Dün şehrimizde en yüksek ısı gölge
de 28 dereceyi bulmuştur. 

Dün yurtta hava, doğu Anadolu'da 
kapalı ve mevzii yağışlı, Ege bölgesiy· 
le Akdeniz kıyılarında açık ve diğer 
bölgelerde bulutlu goçmiştir. 

Yurdun muhtelif yerlerinde yağan 

yağmurlarn karemetreye bıraktıkları 
su miktarı Terme'de 63, Hopa'da 40, 
Rize'de 39, Ardahan'Cia 33, Sarıkamış
ta 23, Ordu'da 15, Samsun'da 10, Kars'
ta 9, 'Giresun'da 8, Trabzon'da 4 ve Er
zururn'da 3 kilogramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz ve Ege kıyıla
rında garpten saniyede en çok 3 met
re, diğer bölgelerde şimalden en çok 
9 metre hızla esmiştir. 

Dün yurtta en yüksek ısı Edirne ve 
Balıkesir'de 30, Bursa'da 31, İzmir ve 
Diyarbakır'da 33, Antalya'da 35 ve A
dana'da 36 dereceydi. 
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Coıs POLiTiKA ·ı 
tekoslovak meselesi ve İtalya 
1_, ~ekoslovakya ile Almanya arasın
~ ihtilafa kar§ı büyük devletlerden 
~ birinin vaziyeti azçok tavazzuh et
!ıiıtir: Fransa kayıtsız ıartsız Çekos
h.Jcya'mn yardımcısıdır. Bir alman 
~VÜzüne karıı ittifakla bağlı bulun
ltatu bu devleti, silahla korumayı bi
~ göze almış gibi görünüyor. Sovyet 
lıııya da Fransa'ya ve Çekoslovakya. 
L• ~ar-ıı giriştiği tcahhütleri yapaca -
ı:ı bildinniştir. Yani Çekoslovakya 

r tecavüze uğrar da Fransa yardım 

~ye karar verirse, Sovyetlcr de Çe
Joılovakya'ya yardım edeceklerdir. 

giltere'nin vaziyetine gelince; bu da 
lllart 938 tarihinde Çemberleyn ta
ından söylenen nutukla izah edil • 

·ıtir: İngiltere yalnız Çekoslovakya 
aeleıi yüzünden bir barba giremez. 

-ıcat bu mesele bir Avrupa harbı do
raa, Jngiltere bitaraf kalacağını 

··Yliyemez. İngiltere baıvekilinin bu 
Yanalı muhtelif ıekillerde tefsir e
"ltniıtir: Bazdan, lngiltere'nin çe

lovak meselesine karıpnak isteme
'ii manasını çıkarıyor. Bazılan Çe
Oılovakya me&elesi yüzünden bir 

çıkarmaması için Almanya'ya 
'Pılmıt ıiddetli bir ihtar telakki edi
or. Bir çoğu da bu müphem vaziyeti 
olay11iyle Jngilterc'yi tenkid ediyor. 
. lleak doğrusunu söylemek lazım ~e -
tıe, lngiltere'nin vaziyeti bazıları ta-

dan gösterilmek istenildiği kadar 
iiphem telakki edilemez. lngiliz baş-
tkilinin sözleri hiç de ckivok değildir. 
il sözler ne mana ifade ediyorsa, ay

tıen o manayı anlamamak için ortada 
"ç bir sebep yoktur. lngiltere çekos -
vak meselesinin barba müncer ol

sını istiyor. Fakat bu yüzden bir 
harp çıkarsa, ne yapacağını bugünden 
'Öyliyemez. Bu, harbın çıkııına ve in
~ıaf tarzına bağlıdır. lngiltere'nin 
~Yle bir harp karş111nde ne yapacağı. 

tayin etmek için İngiliz devlet adam
nın sözlerine değil, lngiltere'nin 

·· ıil vaziyetlerde nasıl hareket et
' iine bakmak la:zımdır. Buna balalın. 

; lngiltere'nin Fransa'yı ezilmekten 
rtarmak için barba iştirak edeceği-

e hükmetmek caizdir. 
lıte çekoslovak meselesinde devlet

tin vmyetleri hakkında bilinen nok
bunlardır. Fakat acaba ltalya'nın 

~yeti nedir? Filhakika ltalya, Al-
~ ~Mluı""'- .Almanva 

~Yılaız §lll'tsız yardım eder gibi gö -
llrnektedirler. Fakat bu mesele gö

~ düğü kadar basit değildir. Çekos-

•llcya meselesi çdcalı, İtalyan gazete
~ hu hadiıeye kartı çok manidar bir 
btiraz göstennişlerdir. Südet ahnan
'l'ının haklı olduklannı afaki olarak 
~.Ylemekle beraber, çekoslovek rnese-
ıinin halli için ileri sürülen nnıhtelif 

eklifler hakkında sarih fikir beyan et. 
kten çekinmişlerdir. 
Ekıeriya, İngiltere İmparatorluğu

"n fikirlerine terceman olan Taymis 
iidet alınanlarının büsbütün Çekos • 
"akya' dan aynlarak büyük Alman -
a'ya iltihak etmeleri lehinde bir ma· 

e yazması üzerine, nihayet, 1 talya 
· ci siyaseti narruna söz söyliyen 

nfonnazione diplornatika, çekoslovak 
selesi hakkındaki 1 tal ya noktai na
ını izah eden bir yazı netretmiştir. 

"plomaıiye mahsus müphem ve eki
ok bir ifade ile yazılan bu yazının 
lrnan noktai nazarını mı, yoksa Çe -
Oslovakya'yı mı müdafaa ettiği pek 
ili değildir. 
lnfonna:zione diplomatika, İtalyan 

ktai nazaıma göre, Südet alınanları 
. eselesinin Roma' da Hitler'le Muso -
ili arasındaki görüşmede verilen ka-

çerçevesi içinde halledilmesine ta
tar olduğunu yazdıktan sonra bu 

ilrarın "ekalliyetlere muhtariyet ve _ 
lrnesi", fakat çek devletinin mülki 

lığının da korunması merkezin • 
olduğunu bildirmektelir. Bundan 

nra da lnformazione diplomatika 
manidar sözleri ilave etmektedir : 
''Henlayn, Beneş'in idare ettiği 

~vlctten almnnlann ayrılmasını iste-
1Ye k..-ır vannamııbr." 

Bu ,,azıdan çıkan mana tudur ki 
Ya, Südet alrnanlarına muhtariyet 

r-ilınesine taraftar olmakla beraber, 
koslovakya'mn mülki tamamhğını 

hlikeye düşürecek bir tesviye tarzı -
razı değildir. Bu, Fransa'nın noktai 
anna aykırı olan bir görüı telakki 
C1nez. Çünkü Fransa' da Almanya-

rı orta Avrupa'da hegemonya kur
na mani olmak içindir ki Çekoslo

kyn'nın mülki tamamlığı ve istikla
u~crinde bu derece ısrarla dunnak -
dır V c Almanya ile olan ideoloji 
kadaşlığına ve siyasi dostluğuna rağ
en, bu orta Avrupa'da hegemonya 
eselesine karşı 1 tal ya da hiç olmazsa 
t:ansa kadar hassas olmalıdır. Fakat 

hassasiyeti göstermek ltalya'nın işi
elvermez. Bunun içindir ki Musoli. 

• halya'nrn davasr namına da müca· 
leyi Franıa'nın yapmasını tercih et

tedir. 

A. S. ESMER 

IO 0 tf~Y .A H A B E R L E R İ 

Bodenbah''ta kanh 
nümayişler oldu 

8 südet ve l polis yaralandı 
Prag, 10 a.a. - Dün akşam komünist senatör Kraybiç Boden

bah'ta bir konf erana verecek idi. 
Daha toplantı olmazdan evel üniformalı iki bin Henlayn'cı 

konferans salonunun önüne toplanarak ''Y &!asın Almanya, tek 
Almanya, tek halk, tek Führer" diye haykınnağa ve alman milli 
marşını söylemeğe başlamışlardır. 

Sovyel - Japon sınır 

görüımesi 
Tokyo, 10 a.a. - Sovyetlerle Japon

ya arasındaki Çan Ku Feng ihtilafınL 
halletmek üzere Japonya Sovyetlere 
tahdidi hudut komisyonu azalarının 

tayini için müzakerelere başlanmas.!.:1ı 
teklif etmiş ve sovyet hükümeti de bu 
teklifi kabul etmiştir. Müzakereleri 
Moskova'da japon büyük elçisi Şigi -
mitsu ile hariciye komiser muavini 
Potemkin yapacaklardır. 

NümayifÇiler arasında yeni 1 
Henlayn'cı nazır doktor Kraysl 'Çekoslovakya taarruza 
de bulunuyordu. 

.._, 
ugrarsa 

Dün gece Bodenbah'ta halkı Al
manlara karşı tahrik için tertip olu
nan bir komünist toplantısını protes-1 
to için nümayişte bulunan alınanla
ra polis ve jandarma sopa, kılınç ve 
süngülerle hücum etmiştir. 8 alman 
yaralanmıştır. Südet partisi azasın

dan biri ağır surette yaralanmış 1ve 
hastaneye kaldırılmıştır. Bir de polis 
memuru yaralanmıştır. 

Moravsluı - Ostrouu lıii<lise
leriniıı tasfiye §ekli 

Prag, 10 a.a. - Moravska - Ostro
va hadisesi aşağıdaki şartlarla tasfiye 
edilmiştir. 

1 - Mevkufları dövdükleri sabit 
olan polis memurları cezalandırıla

caklardır. Polis amiri Malae'ye işten 
elçektirilmiş ve hakkında takibata 

başlanmıştır. Kanuni hükümler şid

detle tatbik olunacaktır. Bu ahkam 

cürüm ortakları olan memurlara da 

şamildir. 

2 - Mebus May'e kırbaçla vuran 
polis memuruna bizzat kendi talebi 
üzerine işten elçektirilmiştir. Onun 
da hakkında takibata başlanmıştır. 

Polis nıildiirii lıakkmda 

alın<ın tetllıirler 

3 - Polis müdürü hakkında da, 
J..--.a• ,._,_L..: .ı:.--,.: -"s_:~._ ........ 
mıştır. ıvıezltur naaıscıerae ne aere-

Sovyet kuvetlerinin 
geçmesine müsaade 

Romanya' dan · 
edilecek mi ? 

Litvinof'la Komnen arasında konuıma 
Cenevre, 10 a.a. - Milletler Cemiyeti konseyi dün hususi ilk 

toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda hariciye nazırı. olarak yal
nız Sovyetler Birliği, Romanya ve Letonya delegelerı bulunmuş-
lardır. 

Sovyetler Birliği Hariciye 
komi•eri B. Litvinol 

Diğer memleketlerin hariciye nazır
ları Avrupa'daki gergin vaziyet dola -
yısiyle hareketlerini tehir etmiş bu
lunuyorlar. Fransa dış bakanı B. Bo
ne ancak birkaç gün sonra yola çıka -
bilecektir. B. dö Kanya da hareketini 
tehir etmiş bulunuyor. 

Konsey, siyasi işlerin konuşulması

nı salı gününe bırakmıştır. 

Litvinof - Konuıcn görÜ§mesi 
Sovyet hariciye komiseri B. Litvi

nof dün, Romanya hariciye nazırı 
Komnen ile uzun bir mülakatta bu -
lunmuştur. 

Bu mülfikata siyasi mahafilce büyük 
bir ehemiyct verilmektedir. Çünkü 
Sovyet Rusya Bükreş hükümcti nez
dinde teşebbüste bulunarak Çekoslo -
vakya sebebiyet vermediği bir taarru
za maruz kaldığı takdirde, bu memle
kete yardım için sovyet tayyare ve kı-

/if~fPiH8.~K-ih~W~J.MUJP3'lta~~ 
bir hattı harekct ittihaz edeceğini öğ-
renmek istemişti. x 

Avrupa işleri 
karşısında 

Amerika 
bitaraf 

kalacak 
Nevyork, 10 a.a. - Cümhurreisi 

Ruzvelt dün akşam gazetecileri kabul 
ederek, Ameri.ka'nın Hitler'i durdur
mak için Avropa'daki harekette Avru
pa demokrasileriyle bağlı bulunup bu
lunmadığı sualine, Ameri.ka'yı Hitle
re karşr fransıız ve ingiliz cephesine 
ithalin siyaset habercilerinin yüzde 
yüz hatalı bir tefsiri olduğu, cevabını 
vermiştir. 

Seiahiyetli mahfillerde Ruzvelt'in 
dün akşam gazetecilere yaptığı beya
na-t tefsirden içtinap ediliyona da u
mumiyetle beyan olunduğuna göre, 
pek yakında ayanın üçte biri ve me
busanın da üçte ikisinin tecdidi için 
seçim yapılacağından Ruzvelt atıl bir 
bitarafhğa taraftar olan efkarı umu· 
mi yenin. bu kısmını memnun etmek lü
zumunu duymuştur. 

Nevyork Tayms gazetesi Cümhur
reisinin beyanatını hafifleterek mev
zuu bahsediyor, Ruzvelt'in bugünkü 
Avrupa buhranı karşısında Amerika 
harici siyasetinin esas hatlarını müp
hem geçtiğini yazıyor ve diyor ki: 

"Ruzvelt bilhassa, bir Avrupa ihti
lafı taktirinde Amerikanın tavrını ka
ti olarak çizen bir takım teahhüt ve 
tedbirlere girişmiş olduğuna ~air ga
zete neşriyatının verdiği intibaı izale 
etmek istemiştir.,, 

.1..~.~.~.~-~ D 1 Ş H AB ERLER 
X Tokyo - Resmen bildirildiğine 

göre, her ikisi de eski hariciye nazır-

ITÜRKIYE BASINll 

Halay Millet Meclisini fiildir 
KURUN'da B. A.aun Us bu başlık

.la yazdığı bqmakaleainde diyor ki: 
" Hatay Millet Meclisi Hatay ka

nunuesasisini kabul etti. Aynı günde 
meclis binas.ının ~bsına devlet reisi 
Tayfur Sökmen'in eli ile müstakil Ha
tay bayrağı çekildi. Bu suretle cenup 
hududumuzda teıekkül eden yeni ve 
küçük bir kardet devlet fiilen vücut 
bulmuı .oldu. 

Burada en ziyade dikkate çarpan 
cihet ıudur: Hatay kanunuesasisini 
kabul ederken Millet Meclisi içinde 
bir tek muhalif rey çıkmamıtbr. A. 
nayasa kırk kiıiden mürekkep olan 
azanın tam ittiafkiyle kabul edilmiıtir. 
Ekseriyeti tetkil eden türk mebus
lar ile azlıklara mensup olan aza ara
ıında en küçük bir fikir ihtilatı olma
nuıbr. Zannediyoruz ki bu hadisenin 
ehemiyetini tebarüz ettirmek için faz. 
la söz söylemiye hacet yokt·ar. 

Atatürk Hatay ülkesi için istiklal 
vadederken, burada bulunan bütün 
vatandatlar araaında müsavat, :ırk ve 
din ve dil farkı gözebneksizin ekseri
yeti tetkil eden türkler ile beraber 
bütün azhklann da aynı medeni ve ıi
yaıi haklara sahip kılınmasını iıtemit
ti. Buna mukabil herkesin bilaistisna 
kanuna riayet ile mükellef olacakları 

da tabii idi. Halay Millet Meclisinin 
anayasa içerisine koyduğu mühim bir 
madde Hatay vatanda§larının bu ka -
nuni vaziyetini pek güzel tesbit ebnit 
tir. Her halde Hatay Millet Meclisinin 
kanunlanna riayet eden hataylılar ırk, 
din ve dil farkı Olmaksızın ekseriyetin 
malik olduklan her türlü haklardan İL 
tifade edeceklerdir. 

On dokuz, yinni ıene ıüren ısb· 

raplı bir mücadeleden sonra talihin 
hataylılara getirdiği bu mesut isıtikl&l 

devrinden sükun içinde çabtaralc isti
afde etmemek tarihe kartı küfranı ni -
met olur. 

larından olan Naotake ve Haşiro ha - PAZARqKSIZ SATIŞ PRESIPININ 
riciye nezareti diplomatik müşavirli - iLK TA TBIKA Ti 
ğine tayin edilmiştir. 

SON POST A'da "Hergün" sülu· 
nunda B. Muhittin Birgen bu ba§lığı 

bqıyan yazısmda tunları söylemekte -
dir: 

" Pazarlıksız satıı fikrinin ilk tat-

X Londra - Bahriye nezareti tara
fından neşredilen bir tebliğde, Halsi -
yon sınıfından yedi mayn gemisini ih. 
tiva eden birinci filotilla kadrosunun 
tam mevcuda çıkarılacağı haber veril-

ekte<f bikabna gelecek ayın ilk günlerinde 
m ır ·d kil ~ mb 1 bqlanacak. Gazetelerde görülen ha-

X Lon ra - ~ve e er ayn .. 
aanmyc ve-ııa11' ııazn rıırıo ~ ~-!l~ en evel et, ek-
rüştüktcn sonra muhalcf et partisi rei. ~k, gıda. mad~elen v~ ayakkabı üze
si Atle'yi kabul etmiştir. nnde tatbik edılecekmiı. Gene aynı 

haberlere göre, seyyar sabcılar bu u. 
sule tabi olmaktan müstesna imitler. 

ceye kadar mesuliyeti olduğu araştı

rılacaktır. Polis müdürüne tahkika

tın sonuna kadar işten elçektirilmiş
tir. 

4 - Mevkuf bulunan alınanlar hak
kındaki iptidai tahkikat bunların sü

ratle tahliyelerini temin için azami 

derecede hızlandırılacaktır. 

Enternasyonal buhran 
Fransız gazetelerinin 

karşısında 
tefsirleri : 

Bu suretle, memleketimizde yeni 
bir alıt verit usulü tatbik edilmit ola
cak. Hayattan pazarlığı kalchrabilir -
sek hakikaten güzel bir fey olur. Fa
kat, iı felsefe bakınundan mütalea e -
dildiği zaman, bütün hayal, bütün ha
yatımız, ilk nefesten son nefese kadar 
uzanıp ıiden bir pazarlık teıkil eder! 
Bununla beraber, bahsin felsefi tara -
hm bir kenara bırakalmı ve mevzu ü
zerinde biraz dütünelim. 

5 - Hapisanede ölen alman Knol'

ün kati ölümü sebeplerini tesbit et
mek ü;ere ailesi efradının önünde o

topsisi yapılacaktır. Knol'ün, cenaze 

merasimi bugün öğleden sonra Mo- .. 

ravska-Ostrova'da Henlayn partisi ta
rafından parlak bir surette yapıla
caktır. 

Romanya Hariciye Nazırı 
B. Komnen 

1 Hint Hava Kumandanı gitti 1 

Ümit etmek, beklemek 
ve barıştırmak lazım! 

Pariı, 1 O a.a. - Enternasyonal buhran karıııında franıız mat
buatının vaziyeti şöyle hulasa edilebilir: Ümit etmek, barıttır
mak, mukavemet etmek. 

Karabük yolunda 
otobüs kazası 

s kiıi öldü 

1 
Epok diyor ki: 
"Südet almanları mıntakasının Al

manya'ya terkedilmesini telkin eden 
Taymis'in makeleaine ilk cevabı veren 
bizzat Halifaks olmuş ve bunun reemi 
ingiliz görüşüne uymadığını bildir -
miştir. Bu da gösterir ki, ingiliz hükü
meti mukavemete ka.rtı koymıya ka • 
rar vermiştir. Yaşadığımız saatlerin 
dakikaları sayılıdır. Çünkü Hitler, pa
zartesi günü sözünü söyliyecektir. Bi
naenaleyh hemen bugün fransız Baı -
vekili ile hariciye nazırı Fransa'nın 

Çekoslovakya'da plebisit yapılmasını 
katiyen kabul etmiyeceğini Almanya'
ya bildirmeli'dir .,, 

Pazarlık11z satıı usulünün ihdası 
mevzuunu gözden geçirirken üzerinde 
durduğumuz noktalardan biri yeni or
taya ablan bu usulün meydana çıkarı
htının lüzumundan fazla sessiz oluıu
dur. Tatbikata gelince, o, pisikoloji 
meselesidir. Pazarlık olsa ela, olmasa 
ela, bizim memlekette müstehlik alıcı 
ile kazanan sabcı arasında nihayet bir 
sulh aktedilmit bulunmıyacakbr. Bu
gün pazarlık usulüne rağmen kendisi -
ni daima aldı.tılmıtkta farzeden müs -
lehlik, yarın pazarlıksız alıt veriıte de 
gene kendisini aldatılmıt farzedecek ve 
belki de usulün iyi obnasına rağmen, 
itiyadı.ndan olduğu için daha fazla al -
datıldığrna knni olacaktır. 

Karabük, (Hususi) - Zafranbolu'
dan şehrimize iş yapmak üzere gelmek 
isti yen 20 amele bir otobüse binmişler 
ve yolda feci bir kazaya · uğramışlar

dır. Otooüs dik ve virajlı bir yoldan 
inerken yokuşun bittiği yerde otobüs 
köprüden aşağıya yuvarlanmıştır. Bu 
feci hadisede yolculardan beş k!şi öl
müştür. Kazaya uğrıyanlar derhal 
Memleket hastanesine kaldırılmışlar
dır. Kazaya uğrıyanlar arasında ağır 

yaralı olanlar da vardır. 

Yalnız tatbikattan ve! ben ıu mü . 
13.hazayı kaydedebilirim: lstanbul'da 
seyyar satıcılığın tahdidi düıünüldü
ğünü zannediyorum. Mesela, arkada 

Çekoslovakya tecrit edilirae... yük tatımak - sözde kalmakla beraber. 

Bu hatta işliyen otobüsJer arasında 
çok eski ve harap olanları vardır. Eski 
arabalar kazaya sebebiyet vermekte
dir. Bunların sıkı bir kontrola tabi tu
tulması lazımdır. 

Zonguldak' da 
yeni maden 

iıletilecek 

ocaklan 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Zon

guldak ve Ereğli ocaklarının işletil -
mesi için yapılan tetkikler bitmiş, 
proje lktısat vekaletine verilmiştir. 
Madenlerin işletilmesi için hükümet 
bu ocakların eşhas ve şirketler elin
de bulunan kısımlarını Etibank na-
mına satın alacaktır. Bundan sonra 

lngiltere'nin Hint ordulan Nıva kumandanr• Mareıal Filipa'in tayya- Çatalağzı limanı inşa edilecek ve te-
re ile l.tanbul'a geldiğini telefon haberi olarak bildirmiftik. İngiliz Ma- sisatın ikmalini müteakip memleket 
reşal'ı gene tayyareıiyle Hindiıtan'a gitmiıtir. Yukanlü reaimler, Mare- I kömür servetinden azami randımanı 
fal Filipa'in Y eıilköY. hava me>:d&nmcla karıslan1J.mı ıött•rm~ktectir. 1 alacaktır. 

Figaro şöyle yazıyor: 
"Almanya'nm südotler ıçın azami 

toprak muhtariyetini Çekoslovakya 
devleti kadrosu çerçevesi içinde elde 
ettikten sonra, bizzat Çekoslovakya'
nın filen tecridine tevessül etme~i çok 
muhtemeldir. İşte bu tecridin hadleri 
üzerindedir ki, asııl Fransa ile 1ngil -
tere daha şimdiden tamamiyle muta -
bık kalmalıdır. Çünkü iki büyük garp 
devleti arasında bu husu&ta bir ayrılık 
müşahede edilirse, Fransa'nın hareke
ti, ideoloji sahasına intikal ettirilecek 
ve Fransa münferit bir vaziyette bı • 
raktrrılacaktır .,, 

Öv gazetesinin kanaatine göre, harp 
tehlikesi, yalnız harpcıJar için değil, 
sulhçular iç.in de aynı derecede varid
dir. 

Soıyaliıılerin vaziyeti 
Popüler diyor ki: 
"Her vakit olduğu gibi bugün de 

fransız sosyalistliği bütün ananesiyle 
ınilli istiklSJ ve emniyetıin müdafaası
na bağlı bulunuyor.,, 

Umanite de şöyle yazıyor: 
"Berlin ıunu bilmelidir ki, Frama 

menedildi. Etek lıtanbul'a giremez 
oldu. Yeni usulün tatbikatı ayale satı
cıbinu himaye rayesini güdüyor ve 
yahut bu gayeyi gütmeksizin, o siste. 
mi filen lıimaye edecekse iki fikir ve 
iki gaye arasında bir tezat göremez 
miyiz? 

Bu tarzda bir tak1m ıualler kartı· 
smdayız. Bunlara verilecek petin ce -
vaplar hakikatin kcJfine kafi gelemez. 
Tatbikatı beklemek ve bunun hareket 
ve seyrini dikkatle takip eylemek la
zımdır. Herkes, her vatanda, bu hare
keti dikkatle tetkik etmelidir, çünkü 
bütün bu i§ler umumun hayri gayesile 
yapılıyor. Bu bakımdnn ben vazifemi 
yapmıya çalı~acağım. O zaman gene 
konuıunız. 

imzasına sadık kalacak ve bu suretle 
Çekoslovakya'nın tamamiyetini temin 
için İngiltere ve Sovyetlerin de onun 
yanında yer alacağı bir vaziyet ihdas 
edecektir. Çekoslovakya'dan artık faz. 
la bir şey istenilemez. Çünkü Çekoslo
vakya bundan sonra ancaık kendi ölü
münü verebilir.,. 
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Bir yalancının mumu ne 
zamana kadar yanar? 

İki dost arasında bir alacak davası 

Kültür bahisleri 

ilmi neşriyat 

tercemeler ve 

ULUS 11 - 9 - 193· 

Çek meselesinden '--~-A D_Y_O -~ 
Ankara : 

doğacak tehlike 
CUR(İL VAZİYETİ NASIL GÖRÜYOR! 

Oğle Neşriyatı : 
12.30 Karışık 

neşriyatı - 12.50 Plakla ti.irk musikisi 
halk şarkıları - 13.15 Ajans haberleri 

Yalancının mumu yatsıya kadar 
yanar, derler ya ... bunu söyliyen pek 
insaflı davranmış; çünkü ben öyle 
bir yalancının muhakemesini dinle
dim ki mumun yanmasiyle sönmesi 
bir oldu. 

şak bir adamım. Gidip parayı bir türlü 
istiyemiyordum. 

1937 büdccsinin müzakereleri ara
sında, sayın kültür Bakanımız B. Saf
fet Arıkan Karnutay'da beyanatta bu
lunurlarken, muazzam kültür dava· 
mızın haşmeti arasında belki pek göze 
çarpmıyan, fakat haddizatında çok e
hemiyetli bir meseleye temas etmiş
lerdi. Bahsetmek isteclığim mesele şu
dur: Güzel türkçemizde büyük ilmi e
serlerin tercemelerinin bulunmayışını 
göz önüne alan bakanlık 200 kitabın 
derhal terceme edilmesini ve bunlar
dan 60 ının hemen neşredilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Vinston Çurçil, bundan birkaç gün eve! Eseks'de Avru
pa'nın dış politika vaziyetine dair bir nutuk aöylemittir. Sü
det alınanları meselesine temas eden İngiliz diplomatr de
miştir ki: 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakla 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
kıları (Makbule Çakar) - 20.00 Saat a 
ve arapça neşriyat - Zl.00 Edebi kon 
(Behçet Kemal Çağlar) - 21.15 Stüdyo 
lon orkestrası: 14 SüppC: Dichtcr 
Baucr Ouverture. 2- Beccc: Jzola BclliJ 
Leoncavallo: Paillassc. 4- Strauss: 
Fledermaus. 5- Siede- Die Liebcsbots 
- 22 Ajans haberleri - 2.2.15 Yarınki 

Dinler misiniz? 
Bu bir borç davasıdır. Adları la -

zım değil, size yalnız hallerini tas
vir edeyim. Davacı kısa boylu tık

nazca, meteliğine titrer görünüşlü 
ve dili uzun laf beceremiyen bir zat .. 
Bunun karşısında çaçaron mu çaçaron 
biri var, aksine çok konuşuyor, gürül
tülü konuşuyor ve neredeyse davacı
nın idamını istiyccck .. 

Davacı, henüz karar alınmadan bile, 
masum haliyle dinleyicilerin sempati
aini kazanmıştı. Yarı işitilir bir sesle: 

- Kendisi eskidenberi tanıdıkla
rımdandır efendim, dedi. Yanyana ça
ıı,tığımız Zamanlar oldu. Biribirimize 
hakkımız geçmiş, biri.birimizin acı tat
lı kahvelerini içmişizdir. Eskiden hu
yu pek iyiydi, hesabını bilir, borcuna 
sadık, sözüne güvenilir bir adam .. Fa
kat sonraları değişiverdi. Alacağına 

f"hin vereceğine karga olmıya başla
dı. Bir gün dedi ki: 

Ama nihayet benim de işlerim tersi
ne döndü. Valideyi kaybettim. Çalış
tığım yerden maaşları kırptılar. Elim 
daraldı. Bir gün evine gittim: 

- Birader, dedim. Hani şu para me
selesi için .. 

Hemen atıldı: 
- Unuttum mu zannediyorsun, de

di, her dakika aklımda.. Yalnız gözü 
kör olsun; bir türlü dört ucunu bir a
raya getiremiyorum ki .. 

Derken yalvara sızlıya bir hafta 
mühlet daha aldı. Hafta sonu da geldi, 
çattı. Gene evine gittim. Pencerede 
başını gördüğüm halde kapıyı açan 
oğlu: 

- Babam bir haftadır Kızılcaha

mam'da .. Romatizması vardı da .. 10 gü

ne kadar gelir, demez mi? Buna da pe

ki dedim. On gün sonra gene ugradım. 

Bu sefer elime bir pusulacık tutuştur

dular. Guya Kızılca'dan gönderilmış ... 

Davacı ceplerini karıştırdı. Dörde 

katlanmış bir kağıt çıkardı. Okudoı. 

Aynen şöyle yazılmış: 

Azizim karde§im efendim, 

"Milli kültürümüzü muasır medeni
yet seviyesine çıkaracağız,, direktifi, 
bugün, he?ımizın içinde akisler yapa
rak, daha gür. daha tannan çınlıyor. 
İçimizde, bu büyük sözün de pek ya
kın bir zamanda, onun her sözü gıbi, 
realizc edileceğine sarsılmaz bir inanç 
var. Onun gösterdiği ışık dolu yolun 
en geniş ve en uzunu ".tvıüspet ilimler" 
yoludur. Düne kadar talebesinin sa -
yısı parmakla sayılacak kadar az olan 
yüksek mekteplerimiz bu gün hınca 
hınç doludur. Ankara Universite:.u ar
tık bir rüya değildir . Yarın Şark ünı

versitesini de kurulmuş gorunce aynı 
milli heyecanı duyaca~ı.ı. Akın akın 

Avrupa'nın büyük ılın1 ve teknık mU
esseselerine talebe gc.inderiyoruz. 

Kurulan ve kuruunakta olan ilim 
miıesseselerimi :c: c bakınız: 

Onların; bina, materyal, moderniik 
bakunından Avrupa'da eşleri hemen 
hiç yoktur. (Jralarda ÇJ.J ~\id.n ec11ebi 
prutesörıer, bö)'le muı-~··k..11eJ ~artıar 

"Çılğınca bir ihtirasın tesirleri al -
tınla kalan bazı kimseler, südct alınan
ları işinin muslihane bir suı ette halle
dilmemesi için ellerinden geleni yap· 
maktadırlar. Bunda muvaftak olduk · 
!arı takdirde, hem Avrupa hem de tek
mil kültür .3.lemi hesaplaşmak zorun -
da kalacaktır. 

Bu takdirde, Avrupa, Aln1anya'nın 
anı ve korkunç bir taarruzıyle karşı

laşması ihtimalıni aklından çıkarma. -
malıdır. Bu ani hücum Almanya ·nın 

zorla boyun eğdirmek istec.ilgı kuÇLik 
bir miilete karşı olacak gibı gorun -
mektedir. Haıburci, bu, sacıcce ':r-eko:, 
lovakya'ya tevcih ediJn1iş alelade ot( 

hücum oirnıyacaktır. Bu hücum m ...... e. 
niyet ve butun dünya hüriyetine kaı:;.ı 
bır cındyct olacaktır. Ondan :;onra n~ı 
menııerı....:t, sıra acaba hangı kurbanıaı
dadır, dıye sormak zorunda kalacak -

pek kısa bir zaman zarfında harekete 
geçılmesi düşünulmemiş olsaydı, bü
yuk bir yekunu bulan Almanya'nın bu 
manevra kuvetleri, emre 3.made bir va
ziyette tutulmazdı. 

Çekoslovakya'da marksıstlcrin kar
ğaşalıklar çıkarmakta olduklaıına da
ir ortaya çıkarılan şayialar ve südet al 
man1cuu11.ı ncınııı~1,u1 nıuu.a.ı.dcı ıçln 

silanJanmaya teşvik edilmelcrı, Avus· 
turya'ya Karşı yapılan hareketten ön· 
cekı eıtuışe v~ııcı tezahurlerı andır -
marctauır. 

Herkesin bildiğı gibi, biz ıngilizıer 
sulu ıçın ı;an1ımı oıarak ugra~an bı; 

hukuruetc sauıbiz. rtukumetımız, su!· 
hun munaıazası içın gıriştiği işten, ıg

nelenmek ile, iftira ve kaba muamele· 
u::rı~ \1 ..,, .-.. b \..: ~•Ui/..:l.t.::b U 11 l::tpdl Cluu~Li[ 

Aacak, zaruret hasıl olunca, bi.ıjuk 

.urıt..ınya 11111 ınsan medenıyetının tt: -
tır." t mellerini kurtarmak için tam adamını 

bundan sonra umumi vaziyetın i ... a · bu1aın1yaca~ıııı sananlara da hayal in
hına girişen Çurçil, ezcümle demişlir xisarına ugramaktan kaçınmalarını 
kı : tavsiye e<lerım. 

"Avrupa'daki g erginlik a.ıanli uere-

eram ve son. 

(lıtanbul radyosu 
göndermerniıtir) 

Avrupa 

progr.,.-

ur--~" VE OPERETLER: 10.30 ~ 
lin-20 Münih-20.10 Viyana -24 F~ 
kfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER: 9.30 Stokhc! 
Viyana - 10.45 Viyana - 17.15 Rom 
18.50 Droytviç - 20 Könie:sberg - iı 
Hamurg -20.15 Kolonya - 22 Kopcnhl 

ODA MUSİKİSİ: 9.30 Brcslav - 1' 
Kolonya - 11 Hamburg - 19 Viyana. 

SOLO KONSERLERİ: 10 Bedin -
Beromünster - 18 Laypsig - 18.30 H 
burg - 18.40 Kolonya - 18.45 Stokholf1'1,I 
Kolonya - 18.30 Stokholm - 20 Moı\ 
Ceneri - Z0.45 Tuluz - 21.20 Strazburl 
NEFESLİ SAZLAR (Mars v.s.): 

Hamburg - 9.30 Beromünster. 
ORG KONSERLERİ VE KOROL" 

10.30 Frankfurt - 14.30 Stokholm - 17 
Prag - 20.45 Monte Ccncri - 21.10 Şt 
gart - 21.35 Prag. 

HAFİF MÜZİK- 5 Brcslav-6 Ştuısl 
- 6.30 Berlin - 1 Ştutgart - 9.30 AI'1 
istasyonları - 10 Ştutgart - 10.10 Breli 

10.30 Münih - 11 Frankfurt - ll 
Münib - 16 Alman istasyonları - 17 St 
burg - 18 Bcrlin, Mi.inih - 18.10 Varşrl 
- 18.30 Laypsig - 19 Alma nistasyonları 
19.15 Münih - 20 Bcrlin - 22.30 Ke 
Ştutgart, Viyana - 24 Hamburg. - İki gözüm, dardayım biraz; 

sen de yabancı değilsin. Hamdolsun Medyun bulunduğum meblağı, ha-
vaziyetin de düzgünce .. Şimdi sen du- marn dolayısıyle tediye edemedım. 

rurken gidip elalemden para istiye- Mafu görülmem dileğiyle selamları-

ce.;dıı ı.. ... ..... d. ı . u"'ı.;1 ... u.ır. bu veya şu su-
ıçinde çal ı ı;ı;manın büyun. lur .i.ev ı. ol - . 

_ T retıe, ta Kat Jtısa blr zaınantta i.ICoeına.1 

Aıman rrııiı... tınin harp istemediğırıi 
ve hususiyle Britanya imparatorlu
ğun<lakı milletlerle muharelJeye tutuş. 
ınak niyetinde olmadığını pek ala bı
hyoruz. Bızım korkumuzla ümidimiz, 
bugünkü günde alman milletinin mu· 
kacıderatını elinde tutan adaına bağlı

dır. O, memleketini büyük bir hezi -

metten kurtarıp yükseltmiş olan bira

damdır. Fakat, bir dünya harbma çev

rilecci;ine hiç şüphe olmıyan bir harp 

felaketine ınilletini sürüklemek sure· 

tiyle başardığı bütün işlen kumara 

verirse, çok büyük bir hata işlemiş o-

HALK MUSİKiSi: 18 Frankfurt, Şt· 
gart, Viyana. 

du6unu her fırsatta tekrarlıy vr ı ar. b r 1 aı t b 1 1 d .. . ı ı sure ı u maK azım ır. 
rl. ukumetıntız bu hususta da hiç bır Ha b b 

1 

DANS MÜZl(il: 21.20 Bcromünstcr 
21.45 Sofya - 22.20 Bclgrat. - 22.45 1' 
tuz (tanıolar) - 23 Lüksemburg, Milaİ 
Paris. mem ya! Hoş, ben istemi ye kalksam 

sen razı olmazsın ki .. Şunun şurasında 

canciğeriz. Bana da ne derin itimadın 

olduğunu bilirim. Şuracıktan bir 250 

liracık ver de .. 

mı sunar, sizi de Kızılca'ya divet ey

lerim. Zira hamamlar pek şifalı, hava

sı da gayet 13.tiftir.,, 

ıedakarlıktan ka~,nınamaktadır. maJ h kk t ı k 1 AJ 
1 

r ın onune geçumez ır şey o 
ıiiı mu a Cı.K ır; a a , mu.uya, 

Hu gi.ızel n1utsseselcrimi.tın tek d · . . . 
k 1 

auuı seterlıerlık vazıyctını aıuhaıd.t. '-
no sanı, ecnebı escrıerce pek zenbın ·ıtı v ı· m · .. d t t hı k . f . 
k 

.. ·· 
1 

. ... b u .... e çe, e ı c, Dır ıı tııı u 
lHoskova radyosunda 

15 eylül, yabancı memleketlerle kül~ 
münasebetleri idame umum Sov~ 
("Vokıs") cemiyetiyle S. S. C. B. radyo İıl 
mitesi, Moskova'dan komintern radyd' if 
tasyoniyle (dalga tulü 1744), Türkiye i 
tertip edilen bir radyo konseri neşredec~ 
terdir. Konser, Türkiye saatiyle 21 de bl 
hyacaktır. 

Sonra kağıdı götürüp hakimin önü

ne bıraktı. 

utupane erının turkçe te!ıt terceme- bulutu gı· b · A • · ·· d d . . . . ı vrupa nın ustun e ola· 
!erle fakır oluşu ıdıi. Asırların ve yiız- şacaktır v t t b' t hd. 1 k ,. . . . .oır araı an ır e ıt e ar· 
Jerce alımın ça~ışmasının ya~a~tığı :lllaşmıyan bir memleket bir bu uk 

Ben yüzü tutmıyan bir adamım. Ve

remem diyemedim. Maamafih bir ke

re de eve danışmayı ihtiyata muvafık 

buldum. Akşam refi.kaya açtım: 

.. Hulasa kaç kere müracaat ettiysem 

her defasında bir sebep gösterdiler, 

beni atlattılar. Artık canıma taketti. 

Ben de götürdüm, icraya verdim. 1Ia

mı aldım, bu defa infaz ettiremiyo
rum. Çünkü gitrnif, birine istihkak 

davası açtırmış. Hakkın.da haciz kara
rı alman malla-rını, daha 1923 de biri

ne satını' olduğunu söylemiy. Hatti 
guya sattığı adam da getirip bir senet 
göstermiş. Bütün bunlar dosyada du
ruyor. Halbuki mallarını ne kimseye 
satmıştır, ne de tabii senet almıştır. O 
senet uydurmadır . ., 

~ııuazzam eserlerın on lıeş yıhn ı~ınoe 
1 

k · b 
1 

ç 
. • . • _ 

1 
mı yon as ~crı, manevra a ıane~ıy ıe 

ı..uıKçemıze mal edıııv.errnesını 0 ka -
1 

silah altında tutacak olursa. bu hal, 

dar kolay o.Iduğunu kıms.e iddia ede." ' onun etrafında sulh içinde yaşıyan dı
mez. Bu, dıkkatle organıze edılmesı, g·er memleketle · · b .. ··k b' h .. . . . . , r ıçın uyu ır te -
ve uzcrınde tıtız bır hassasıyetle ça- likedı'r B k tt · k' 

Konserin programı şudur: 1. inci kısı~ 
Gliyer'in "ŞahSencm" operasından par 
lar - Azerbaycan tiyatrosu artistleri taı 
fından. - Vallahi ben karışmam, dedi, para

yı kazanan sensin, istersen denize at .. 

Ama, ne bileyim ben, benim içimde bir 
şüphe var. Bir senet sepet falan .. 

. . en şu anaa eyım ı, şayet 
lışılması gereken bır mesele idi. Bu 

lur." 

- Nasıl olur, diyecek oldum, bu ka
dar candan ahpaptan senet istenir mi? 

- Bal gibi istenir, dedi, dostluk baş
ka, alışveriş başka .. 

Ertesi gün, biı;im ehbap, sabah kah
vesini bizde içti. 

- Doğruca bankaya gidelim de, de
di, ıu it bitiversin. 

- Peki gidelim, dedim, yalnız bir 
küçük pusulacık .. 

Ne demek istediğimi derhal anlayı
vermişti. 

- Elbette kardeşçiğim elbette, de
di. Bu dünyada ölüm var, dirim var. 
Sakın darılırım sanmıyasın. Hemen bir 
kağıt kalem ver, şahit de bulalım. Şu
racıkta bir senet imzalıyayım. 
Komşunun çocuğuna 16 kuruşluk 

pul aldırdık, iki de şahit çağırdık. Şa
hitlerin huzurunda parayı verdim. 

Gel zaman git zaman vade huliıl et
ti. O zamana kadar her gün gördüğüm 
canciğer ahbap gözden kayboldu. So
kakta rastgeldiği zaman da derhal ce
binden bir kağıt çıkarıp onu okumıya 
dalıyor, kolum sürtünse bile beni 
görmüyordu. Yahut da yan sokaklar
dan birine sapıyor, hulasa benden ka
çıyordu. Ben, dedim ya, yüzü yumu-

İşte tam bu sırada davacının avuka
tı, bütiln iddiaları, gürültülü sözleri 
bıçak gibi kesen keşfinde bulundu. Ö
nündeki dosyayı karıştırırken içinden 
müekkilinin bahsettiği senedi buldu. 
Okumıya başladı . Salon karanlıkça 

olduğu için pencereye doğru tutuyor
du. Birdenbire ayağa kalktı. Hakim
detı söz aldı ve heyecanla dedi ki: 

- Şu senede bir kere bakın hakim 
bey .. Tarih 1922 dir. Fakat senedin ya
zılmış olduğu kağıdın ortasında koca
man bir "Türkiye cümhuriyeti bükü
meti,. damgası vardır. Hem de yeni 
türk harfleriyle .. Benim bildiğime gö
re cümhuriyet 1923 de ilan olunmuş, 

yeni harfler de 1928 de kabul edilmiş
tir. 

Acaba, buna ne buyururlar? 
Bundan sonra sahte senet tanzimi 

keyfiyetinin tahkikine girişildi. 
Gördünüz mü mum nasıl püf diye 

sönüyormuı? 

gün, Kültür Bakanlığımız, en kalpten 
tebrik ve takdirlere şayan olarak, bu 
işe başlamış oluyor. 

Burada her ecnebi dili bilen Türk'e 

yeni bir vazife, şerefli bir ödev ortaya 

çıkıyor: Bu vazifeyi şöyle formüle e
debiliriz: 

Öğrendiğimiz, bildiğimiz dil yalnız 
bizim değildir. O dili öğrenmeyi bize 
temin eden büyük türk millctıinin ço

cuklarına o dilden en az bir müntehap 

eser bedi ye edelim. 

Dünya ilmi 200 eserin içinde değil

dir. Bu bir başlangıçtır, ve hiç şüphe 

yok ki bakanlık bunun sayısını ilerde 

arttıracaktır. Onu takibeden Yüksek 

Ziraat enstitüleri ve Mühendis mek

tebi gibi ilim ve teknik müesseseleri

miz de kendi sahalarında terceme faa

liyetine yeni bir hız vereceklerdir. 

Sayın B. Hasan - Ali Yücel bir yazı· 

sında eski yunanlılardan bu güne ka

dar geimiş geçmiş bütün klasiklerin 

türkçe tercemelerinin bulunması lü ~ 

zumuna işaret etmişti. Gene kıymetli 

bir gazetecimiz, terceme işlerimizi bir 

elden idare etmek zamanının geldiği· 

ne dikkat nazarımızı çeknııişti. Şu hal

de muhassalayı şöyle ifade edebiliriz: 

Koç erkeğe koç 
kadın düşer? 

Aklı uzun, sabırlı bir adam üşen

memiş, dünyanın birçok memleket-

!erinde kaç erkeğe kaç kadın düş-

tüğünü hesap etmiş. Bakın neler 

bulmuş; 

Türkiye'de 100 erkeğe 107, İn-

giltere'de 109, Norveç'te 103, Rus

ya'da UO, Çekoslovakya'da 106, Hol

Janda'da 101, İtalya'da 105, İspan

ya'da 106, Japonya'da 99, Amerika

da 98, Avusturalya'da 97, Fransa'da 

107 kadn düşüyor, 

Kadınla erkeği tıpatıp gelen 

memleket yalnız Bulgaristan'dır. 

Gerek edebiyat ve gerek ilim saha
sında, tek elden idare edilen, disip -
linli ve müsmir bir terceme faaliyeti
ne başlamalıyız. Her dil bilenimiz, is~ 
tirahat saatlerinden çalacağı bir saat 
sayesinde senede bir kitap terceme e
debilir. Yarının çocukları da bu isim
leri tebcille anarlar. 

A. Ç. 

Cocuk ilôvemizde 
boya1n .... - ... .l--

hediye kazananlar 
Kart kazananlar : 
Yıldızeli Pilevne 192 Suat Baran, Çankı
rı Bahçeler caddesi Tathpınar mahalle· 
si 18 numarada Nazire Suar, Zonru~dak 
seyyar tahakkuk memurunun o&:lu Niyazi 
Cevdet Giineç, Ankara Gündoi;du 11 nu· 
marada Sevim İçgin, Bolvadin'de Afyon 
lisesi talebesinden Sabri Ulaıs, Çankırı a
vukat B. İsmail Hakkı'nın oğlu Mehmet 
Güneyçal, Turgutlu Kemal Halit eczane
si Refik Beçne, Zonıuldak 10 temmuz 
mahallesi fırıncı İımail'in evinde Hadi 
Ardatürk, Ankara İltekin okulu 714 Ne· 
riman Doğruel, Adana Tacaran mahallesi 
Kolordu caddesi 269 Sayit Akman, Bol
vadin ekmekçi Mehmet oğlu Bekir Gök· 
tüak, Çankırı Güneş okulu 134 Ayten, Sı
vas varidat müdürünün kızı Feriha He
kimoğlu, Bor orta okul 23 Muammer A· 
vanğ Eğirdir Ziraat Bankası memurunun 
oğlu Erdoğan Sorıuç, Malatya sinema 
caddesi 30 numarada Nusret Deveci, !a
parta mahkeme sokağında 87 numarada 
Mustafa Güldüren, Ankara lstiklil okulu 
117 yaşar Arınç, Adana Ulus okulu 928 
Mehmet Komşu, Çankırı orta okul Müş
tak Ayhan, Tafsus Yeni Mahalle hancı 
Emiroıı!lu sokak 9 numarada Hacı Erön· 
Konya müsküran santralı karşısında 
Mehmet Düleerler, Konya avukat Mus
tafa oğlu Adil Karaağaç, Isparta tabak· 
hane caddesi 819 Halil Tuğrul, Ankara 

2. inci kısım: Piyano havaları Brükt 
beynelmilel müzik konkurunda birincı 
kazanan piyanist Emil Gilels tarafından.. 

•---.:> 
Yer yüzünde her türlü teşekku}J; 

rin kongre, komite ve içtimaları vl 
dır. Dünya çöpçüleri de bundan var~ 
te kalamazdı. Şimdi dünyada ne ka<> 
ÇÖXÜ varsa, mümessillerini Viyana' 
göndermişler orada bir kongre açm 
!ardır. Bu kongreye aynı zaman 
dünyada modern ne kadar süpürge,~ 
arozöz makineleri varsa bunlardan lı' 
rer nümune gönderilmiştir. 

Yenişehir Sevim Otan, Kütahya okul öi' 
re~meni B. Muhlis kızı Nilüfer İlter, Af'J 
kara Gazi lisesi 460 Mehmet, Fişek fal' 
rikası hesap memurunun oğlu Orhan SC 
zer, Ankara Dumlupınar okulu 90 Ved• 
Meral, Ankara Urfa pazarı Celil, Kon)' 
Memleket hastanesi röntgen şefinin o., 
lu Necati Gören, Ankara İsmetpaşa rn 
hallesi 2 numarada Selimi, Ankara M 
hafız alayı bandosunda Ahmet Uğurt 

Ankara Gazi lisesi 545 İbrahim Orm·a~f 
er, Ankara İsmet İnöniı ilk okulun 
Mehmet Gümüşsoy, Ankara İsmet İnrif1 
okulunda 263 Cevdet Dikmen, Anka' 
Posta kutusu 3 İnci Kurman, Anka! 
Maliye Vekiletinde Raif oğlu Yüksel S 
yan, Ankara lstiklil okulu 46 Necip İle' 
1smetpaşa Kız enstitüsü 81 Muazzez To 
Ankara Erkek lisesi 747 Nevzat Pandi 
Ankara N ecatibcy okulu İ. Çapçı, Ankf 
ra Necatibey okulu 835 Nezahat Altaıl 

olduiunu zannediyoruz. Tahayyül ediyoruz ki gör
düklerimiz geçmiıtir, ve henüz görmediklerimiz 
de müatakbele aittir. Fakat o &uretle halkedilrnit 
insanlar ta.aaVVllr edilebilir ki bizim için i&trkhal ve 
mazi olanı aynı zamanda ketfetıinler. Diğer bazı -
larının da mevcudiyeti tahmin edilebilir ki hadi&e
leri geriye doğru görsünler ve onların istikbal ve 
mazimiz içinde cereyan ettiklerini anlasınlar .. Me6 

oafeye bizden baıka türlü hükmeden, ve mesela 
ziyanınkinden daha hızlı bir süratle hareket kabi
liyetinde olan bazı hayvanlarm, hadi&elerin teaku
bu hakkında bizimkinden büsbütün batka bir fi · 
kir sahibi olmaları mümkündür. 

GOLONC HiKAYE 
- Bonjur mösyö Möniye. Gelecek ayın hili.lini 

görüyoruz. Vakıa onu bu geceki ay kadar vu.zuhla 
görmüyoruz, çünkü çatuncla, tepeleri fapkalı ve ro
mantik kaputlu borular arasında, kızıpnıı kedilerin 
gözlerine o eski tencere gerisini hangi bulanık veya 
kızıl semada göstereceğini bilmiyoruz. Fakat aym 
bu müstakbel çıkıtı hakkında - cümlesi zaruri o
lan en ehemiyetsiz ıartlarını bilecek kadar mallı -
mat sahibi olsaydık - babııettiğim gece gibi içinde 
bulunduğumuz geceye dair de sarih bir fikrimiz o
lurdu: lkisi de nazarımızda aynı sureMe mevcut bu
lunurdu. 

Madam Miıon Felisi'ye etekliii altından çorap 

larını giydirirken baiırdı: 
- Dürvil bugün bana sahnede münaaebetsizHk

lerde bulunmasın da ..• 
Kon•tanten Mark, Dürvil'in bunu hatta düıün

mediğini temin ederek tasalanmam.asını F eJisi'den 
istirham etti. 

Ve doktor Sokrat, iddiasını i&pata devam etti: 
- Bizzat biz, aydınlık bir gecede, bir ihlamurun 

tepe&inde titreten Sünbüle burcuna gözlerimizi di
kerek, olmuı olanla olanı görüyoruz. Ve gene, deni
lebilir ki olanla olacak olanı da görüyoruz. Zira, 
ıayet yıldız, bize göründüiü ıekliyle aiaca nispetle 
mazi i&e aiaç da yıldıza niabetle istikbaldir. Bunun
la beraber, bugün naaıloa öyle değil, fakat gençliği
mizde ve belki de doiumumuzdan önce naaıl idiyse 
öyle, bize uzaktan kendini gösteren yıldızla taze 
yaprakları alqamm &erin havaamda sallanan ihla -
mur bizde, aynı zamanda birlefltlekte, ve bizim için 
- biri de, diğeri de - mevcut bulunmaktadır. Her 
hangi bir ıey görünce onun zamanımızda mevcut ol-

• •u"baı-iyle entere.andn', 
r..-ne•• ' A.. Şı. 'ESMER 
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duğunu söyleriz. Müphem hayalini zihnimizde mu
hafaza etmiısek onun maziye ait olduğundan bah
sederiz. Her hangi bir ıey milyonlarca yıl evel vu
:.:ubulmut olsa dahi, ona dair kabil olduğu kadar 
kuvetJi bir binim.iz varsa bu bizim için maziye mü
teallik bir ıey olmaz: Zarnanonıza ait olur. Eıyanın 
bu iıeme mahsus uçurumlara yuvarlanıtındaki ni
zam meçhulümüzdür. Biz ançak tefehhümlerimizin 
nizamını biliriz. Bilmediğimizden dolayı istikbalin 
mevcut olmadığını sanmak okumağı bitirmemi§ ol
duğumuzdan dolayı bir kitabın tamamlanmamı§ ol

duiunu zaınnebnek gibidir. 
Burada doktor bir an durdu. Ve Nantöy sessizlik 

içinde kalbinin çarpmakta olduğunu duydu. Bağır

dı: 

- Devam ediniz Sokrat'crğım, rica ederim devam 
ediniz. Söylerken bana ne kadar iyilik ettiğinizi bir 
bil&eydiniz !... Söylediklerinizden bir kelimesini bile 
dinlemediğimi zannedersiniz. Fa.kat sizin böyle u
zaklardaki §eylerden bahsettiğinizi itittikçe avunU· 
yorum: Bunlar yalnız sahneye giritimden baıka f"IY
lerin de mevcut olduğunu bana ihsas ediyor; karan· 

Irk deliie tıkılmaktan beni menediyor ... Ne söyler

seniz ~leyiniz, fakat susmayınız ... 
Sözl..-inin Nantöy üzerindeki iyi te~iri.nj hiç §ÜP-

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

hesiz tahmin etmi§ olan akıllı Sokra! hitabesine de
vam etti: 

- Dünya, bir dılı ile iki zaviyesi malilm bulunan 
bir müselles gibi vücuda gelmek mukadderdi. Müs
takbel ıeyler taayyün etmittir. Demek ki tamam ol
muılardır. Bunlar mevcut farzedilehilirler. Daha 
§İmdiden mevcutturlar. O kadar mevcutturlar ki 
bunları kısmen biliriz. Ve bu kısnn onların sonsuz
luğuna ni&petle ehemiyetsiz olsa bile vukubulmuı 
olan §eyler hakkında hilebileceklerimizle ehemiyet
li surette mütenasiptir. Diyebiliriz ki bizim için İa· 
tikbaıl maziden daha karanlık değiJ.dir. Nesillerin 
sayde, neıede ve istirapta.' nesilleri takibedece.kleri
ni biliriz. Nazarlarımı ben beıer cinsinin devamı ö
tesine kadar uzatıyorum. Yıldızlar manzwnesinin 
gök yüzünde - hiç deği'1"eZ sanılan - tekillerini 
yava§ yavaı değiıtirdiklerini görüyorum. Arabanın 
( Dübbü ekber'in) kadim atlarını çözdüğünü, Orion 
kalkanının kırıldığını, Siriüs'ün söndüğünü görüyo
rum. Güneıin yarın gene çıkacağmı, ve daha uzun 
zaman, kalın bulutlar veya hafif buharlar arasında, 
her sabah yükseleceğini biliyoruz. 

Adolf Möniye, ayaklarının ucuna basa basa ih

tirazla içeriye girdi. 

Doktor, elisıi uzatıp onwı elini aıktı. 

''Vakıalar hakkmdaki ilmimiz, onların realitesi
ne inanmamızı mucip ol An tek sebeptir. Biz, gelecek 
vakıaları biliriz. Şu halde onları hakiki saymalıyız. 
Ve bunlar hakiki iaeler tahakkuk etmiı demektir -
ler. Buna göre, muhtemeldir ki, azizim Kons.tanten 
Mark, piyesiniz bin yrldan veya yarmı saatten beri 
oynarunııtır; bu da aynı neticeye varır. Bunu böyle 
düıünürseniz rahat edersiniz. 

Bu muhakeme silsilesini pek fena takibetmit o
lan ve ne münasebetini ve ne de vaziyete uygunlu
ğunu hiuetmiyen Kon.stanten Mark, biraz sinirlene
rek, bütün bunların Bossüe'de mevcut olduğunu ş(jy
ledi. 

Birden bire kızan doktor bağırdı: 

- Boasüe'de mi? Onda buna benzer ıeylet" bula
mıyacağınız ôddiuına derhal giriıirim. Bonüe fel
sefeden zerre kadar anlamazdı. 

Nantöy doktora bll§mı çevirdi. Baıma keten be -
zinden yük&ek ve yuvarlak takyeli, uçları dökülür

ken alnını ve ;yanaklarını ırö4:eliyen geni§ bir mavi 

(Sonu var) 
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karşı şarap 
Sayın Başmuharririmiz, geçen temin eder. Mühim mesele onun mu

giın türk şarapçılığının artırılması tedil olan miktarını geçirmemekte -
luzumu üzerme yazdığı makalede dir. Bu da içenin mizacına .göre, 
bunun için üç sebep gösteriyordu: yaptığı işe, hatta yaıadığı ye.re göre 
Üziım yLtiştirenleri himaye etmek, deği§ir: Açık havada çalııan kuvet
halkı kuvctli alkole kar§ı müdafaa li bir çiftçi için mute·dil olan ıarap, 
etmek, Anadolu yaylalarını yeıert - kapalı odada çahıan bir yazıcı için 
rnck ..• Bu sebepleri\' üçü de, bir ta- zararlı olur. 

P rag müzakerelerini, İngiliz mutavassıt Lort 
Runsiman, çekoslovak hükümeti ve südet al -

manian mümessilleri arasında biribirini takibeden gö
rüşmeleri bütün dünya endişeyle takibediyor. 
Eğer dava yalnız mahalli menfaatleri uzlaştırmak

tan ibaret kalsaydı sulh vaidlcri özlü ve tatmin edici 
görünürdü. Ağustos ortasında biten birinci bir devre 
esnasında, çekoslovak hükümeti alman, macar, rüten 
ve leh azhklarına ancak saHihiyeti daha genişletilmiş 
vilayet meclisleri hakkını tanımakla iktifa etmek isti
yordu. Bu sh;temle alman azlığı, mahalli işlerin idare
sinde yalnız teşrii değil aynı zamanda icrai hususta 
hakkı olan nüfuz ve tesiri elde edecekti. Fakat bu re
formun toprak muhtariyetini talebeden, devlet içinde 
devlet kurmak istiyen insanlar tarafından reddedile
ceği pek tabiiydi. Lort Runsiman'ın ricası üzerine, 
BB. Beneş ve Hodza bir adım daha atmıya karar ver
diler. 

Çekoslovak işi 
Nuremberg 

dönemecinde 

Yeni inşalara dair 
Memleketin her tarafında, yeni 

mimari telakkilerine göre, yeryer 
kurulmakta olan binalarm inşa tar
zını nasıl buluyorşunuz? Bunlar a
rasında çok güzelleri bulunduğu 
şüphesizdir. Fakat, meaela Ankara'
da, kiraya verilip amortismanı 
kabil ohluğu kadar ıkısa bir müddet
te tamamlanmak maksadiy]e inta 

raftan memleketin ekonomisi bakı - Şarabın mutedil miktarını anla -
rnından haklı olduğu gibi, bir taraf- mak için herkese uyabilecek ölçü, 
tan da onların halkın sağlığıyla ala- ancak, §arap içildiği vakit gelen ra -
kaları vardır. hatlık duygusudur. Şarabın mutedil 

edilen binaların mevzu ittihaz e -
dildiği muhavere ve müna.z:aralarda 
ileri sürülen fikirler, herkeş bilir ki, 
bunların hiç de lehine deiildir. 

Ukin, üzüm yetiştirenleri himaye m.ikte.rı bütün vücuda, fikre bir ra
ebnek. Üzüm yetiştirmek ziraat i§ - hatlık verir. O derecede kalınca şa
leri arasında vücut ve fikir sağiığı- rap insana zarar vermez. O duygu 
na en uygun olanıdır. Bağcılık yapan geldikten sonra devam edilirse, on
köylülerin başka türlü itlerde çalı- dan ötesine artık sarhoıluk derler. 
şan köylülerden daha sağlam olduk-, Onun da sağlık kitabın·da yeri yok
larına ve daha uzun müddet yafa - tur. Zaten büyük bir zevk sahibinin 
dıklarma eski..icnberi dikkat edil - dediği gibi, §arap içerek sarhot olan
miştir. Bağcılık işi haylice zekaya lü lar şarap içmesini bilmiyenlerdir. 
zwn gösterdiğinden bağcıların zeki Onun damlasının bile yasak edil
olduklarını insan kolayca kabul e- diği yerler de vardır. Mesela çocuk
der. Yalnız zeka bakımından bile lar için her vakit, çocuk olmıyanla
olsa, bizimki gibi bağcılığa pek mÜ· rın da hekimlerin bildikleri hasta -
aait bir memlekette bu iti himaye et- lıklarında ... yerine göre ekmek bile 
menin faydası kendi kendine mey - yasak edilir. 

Ş üphesiz ki onlar, südet alınanlarının kendine 
has bir toprağa sahip muhtar bir millet olarak 

İ ngi ltere'nin Fransa'ya 

harbe girmemesi güçtür 

bağldığı yüzünden bir 

Beton, demir ve cam za:man1111ız 

mimarisine sonsuz imkanlar tem.in. 
etmiştir. Bütün bir binanın ıbir ham-

• lede i&keletini kurup, ebediyete nam
zet bir kaya gibi, tek blok haline 
getirdikten sonra boıluklarını hafif 
malzeme ile doldurmak usulü, va
kit'ten ve nakit'ten ehemiyetli ta • 
sarrufları mümkün kılmakla kalma
mış, aklın kabul etmiyeceği kadar 
cesurca mesnetsiz çatılar, bat dön
dürecek genitlikte kavisleriyle U· 

çurumları kavuşturan köprüler, Ba • 
bil kulesi efsanesini gölgede bıraka. 
cak göktırmalıyanlar intaıımı - or
man kenarların-""bc kurmaık 
kabilinden - kola tahakkuk et
tirilmesi kabil mim ı canbazlıkları 
haline getirmittir. 

.dana çıkar. Bağcıları himaye etmek Bağcılık yayıldıkça, çorak yerle -
de memlekette üzümü yalnız yemek- rin yeıereceklerine gelince, bunun 
le olmaz. Bildiğiniz meıhur bektaıi sağlıkla alakasını uzun uzadıya, izaha 
hikaycsı yalnız bir tuhaflık olmak elbette lüzum yoktur. Bir memleke
Üzere değil, bağcılık üzerine bir tin topraklarında yeşillik ne kadar 
aembol olarak söylenilmittir: Üzüm çok olursa o memlekette insanlar o 
mahsulü bereketli olunca, ne kadar kadar çok keyifli ve mesut olurlar: 
çok yeseniz, fukaraya da dağıtsa.. işlenilen toprağın yalnız para ve ra
nız gene bitmez. Üzümü küplere ba- bat getirmesinden değil, hem de, 
aıp tabiatin ne vereceğini beklemek yeıil yaprakların vitamin kaynağı 
lazımdır. olmasından. Bilirsiniz ki sağlam ve 

Bağcıların batka türlü ziraat a - keyifli hayat vitaminlere bağlıdır. 
damlarından daha sağlam vücutlu Onlar da en ziyade yeşilliklerde bu
olmalarına ve daha uzun ömürlü ol- lunur. - G. A. 
malarma gelince, bu da başmuhar
ririmizin yazdığı ikinci aebeple izah 
edilir. Şarap insanları daha kuvetli 
alkol içmekten korur da onun için 
bağcılar sağlam vücutlu olurlar. 

1.000 Armonik 
Bir müzik bayramında 

konser verecek 
İnsanlar için münebbih bir içki 

:içmek, tabii bir ihtiyaç denile~ek 
derecede köklepnif bir adettir. ln -
aanların tarihi ve tarihten önceki za
manların adetleri tetkik edilince gö
rülür ki, en iptidai kavimlerde bile 
ellerine geçen ve mayalanmasına el
veritli maddelerden içki yapmak a -

Fransa'nın lngiltere'ye en yakın 
yeri olan Padökale civarında, Aviyon 
adında gayet şirin bir ka5aba vardır. 

Bu kasabada her yıl eyliılün onundan 

teşekkiil etmesini kabul etmiyorlar. 
Esasen böyle bir tasavvurun nasıl 

şekil alabileceğini kimse bugüne ka
dar izah etmemiştir. Cumhuriyet 
hudutları içinde üç milyondan ziya
de alman bulunmasına rağmen on
lara bir blok nazariyle bakılamaz: 

850.000 i Bohernya'nın garbında, 

800.000 i şimalde, 400.000 i Bohemya 
ve Moravya'nın cenubunda üç mın
takaya inkisam etmiştir. Demek ki 
alınanlar altı adacık halinde toplan
mışlardır. Aralarındaki mmtakalar
cla çek halk nüfusun % 50 ve hatta 
<laha fazlasını teşkil eder. Bir mil
yon alman da çok dağınık bir halde 
kalmaktadır. Südet alınanları mın
takasındaki çek azlığı, 1938 haziranı 
seçimlerinin de göstermiş olduğu 
gibi yekunun % 31 inden aşağı de
gildir. Demek ki bir südet Almanya
sından bahsetmek bir lisan ifratı
dır. Çekoslovak hükümetinin yeni 
teklifleri alman ekseriyetini ihtiva 
eden bir seri ''vilayetler" in tesis e
sasını gözetiyor. Fakat aşikardır ki 
seçilen otoritelere bahşedilecek sa
lahiyetler oldukça mahdut bu idari 
çerçeve ölçüsü içinde kalacaktır. Bu 
"vilayetler" kiiçük birer nasyonal -
sosyalist ünite halinde hareket et
mek hakkını haiz olmıyacaklardır. 
Bunları idare edecek olanlar mede
ni ve siyasi hüriyetler üzerinde te
şebbüse girişemiyeceklerdir. Merke
zi devletin olduğu gibi bu vilayetle
rin de kanunu demokrasi olacaktır. 
Ve bunların çerçevesi dışında mes
kun almanlar bundan ilk istifade e-

det olmuştur. Kendi kendine maya- on ikisine kadar musiki ba•yramı yap-
lanacak bir şey bulamıyanlar da mak ananedir. Bu sene de, kasabanın 

rı ara çiğnetere gene" ilfayaı ı~":" Luksemburg'da ve ~~içr;.-d~-;;~'ka: 
ki yaparlar. dar armonik calan varsa hepsini bura-

Onun için, ahlak kaideleriyle, hat- ~ ya davet etmiştir. 
ta en sıkı içtimai kanunlarla, insan
ları alkol kullanmaktan vaz geçir -
meğe çalışmak boıa çıkmı§tır. Tabii 
ihtiyaç, yahut kökle§mit adet her 
§eyden üste çıkar. Amerikahle.rın 
yıllarca süren içki yasağından çıkan 
neticeler en yakında gördüğümüz 

misaldir. 
Bundan dolayı alkole karıı yapı

lacak ıey, en az zararlı içki, onu da 
ifrata gitmemek şartiyle, içmeği tav
aiye etmek ve böyle içkinin istihaali
ııi kolaylaıtrrmaktır. En az zararlı 
içkinin de ancak §arap olduğunda 

bütün dünya İttifak etmiıtir. 
Bir taraftan da, §&rap içenlerin 

daha kuvetli alkole ihtiyaç görme -
dikleri ve kuvetli içkilerden çekin -
dikleri pek çok misallerle sabit ol -
muıtur. Kuvetli içkilerin en az aarf. 
edildiği yerler, §arap çıkaran yer
lerdir. 

Şarap mutedil miktarda içilince, 
insanların tenbih edilmek ihtiyacını 

Söylendiğine göre bu yılkı bayram 

pek neşeli olacakmış. Daha şimdiden, 
Fransa'nın İsviçre'nin, Belçika ve 
Lüksemburg'un ne kadar armonik ça

lanı varsa kasabayı doldurmuştur. Mü
sabakaya binlerce kişi iştirak etmek -
tedir. 

Buradaki müzik bayramı örf ve a
detine nazaran her parçayı bin armo
nikçi birden çalacaktır. Bu harikulade 

konseri bütün şimal radyo istasyonla
rı dünyaya yayacaklardır. Paı;:is'teki 

Post Parizyen radyo istasyonu da bu 
armonik konserini eylülün on ikisin
de saat 16.30 da verecektir. 

Müsabakaya girenler, me,hur beste
gar ve armonik mütehassısı Van Herk. 
in reisliği altındaki bir hakem heyeti 
tarafından seçilecektir. Bu heyete, 
fransız, Belçika ordu mızıka şefleriy
le daha bir çok armonik virtüozları da 
iştirak edecektir. 

GÖKLERİN CASUSU 

Zannetmiyor. O zaman, yerin sahte 
sükunetini bozmamak ve acele bir ha
reketle gi..ı:li maksatlarıqı bilmediğı 
hayvanı tahrik etmemek için ağır ağır 
tufcgine doğru eğiliyor... Hafif kabı 
SU) a bırakını§ olan sağ eli, nihayet 
kıymetli silaha temas ediyor. 

Panter hala hareketsiz durmaktadır. 

Yazan: Allred M Qfar 
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metreden fazla gerilemiştir. Yeni bir 
avla karnı doymuş olan hayvanın, ses· 
sizce çekilmesine müsaade edeceğini 
umuyor. 

Şimdilik, ileri atlamak üzere h:ıyva· 
nın gerildiğini görmedigi için müste
rih oluyor ve gerilemekte devam ede -
rek ağaca götüren yola varıyor. 

Fakat yc:'iil ı§ıklarla parıldayan yal
duzh gö71eri bir lahza bile adamın 
Üzerinden ayrrlmıyor. 

Vida! birdenbire farkcdiyor ki, ca
navar, zahiri hareketsizliğini tcrkede
rck şimdi uzun kuyruğiyle toprağı 

kamçılamıya l.ıaşlamı;;tır. Bu kamçıla
ıncıuın tannan gürültüsü. kıyı !Joyunca 
yayılmakta ve sazlar üstünc.leki kuşla
rı susturmaktadır. 

Fakat bir toprak tümseğinin üstüne 
ayağını basmıştır, ağırlığı altında 
tümı;ck çöküyor ... Vidal düşecek gibi 
oluyor ,sallanıyor ve ancak tüfeğinin 
dipçiğini yere dayamak suretiyle mu
vazeneııini temin ediyor. Fakat ayağı
na çarpmış olan bir taş uzağa sıçrıyor, 
'"Cop!" diye suya düşüyor. 

Bu sanki bir işarettir. 
Panter hayret edilecek kuvette, gö

rünmez bir yayla yükseğe fırlatılmış 
gibidir. Ba, döndürücü atlayışı büyü
müş bir gölge halinde suyun aynası ü
zerinden geçiyor. 

• ~k1~ar1cfa:.n-?Mşrta:• ı:;;tı-~iITT 
haklar da verilecektir. Bir alman ne· 
rede yerleşirse yerleşsin, kendi me
deniyeti içinde kımıldayabilecektir. 
Fakat bu medeniyet tabirini nasyo
nal • sosyalizmin otoriter topluluğu 
manasında almamak lazımdır. 

B u neviden avantajların, Konrad 
Henlayn'la arkadaştan naza

rında değilse bile, onlan iplerinin u
cunda oynatan Berlin devlet adam
ları için fazla cazip olması beklen
memelidir. Berlin'in devlet adamla
rı, Çekoslovakya alınanlarının hu
kuki şahsiyet iktisap etmelerini, bir 
Führer'e tabi ve ırkçı kanunları tat
bik eden bir millet manzarası arzet
mesini istiyorlar. Şüphesiz ki Bo
hemya çerçevesi içinde bir Vaymar 
cumhuriyetini kendilerine karşı bir 
tahrik addederler. Ve mahalli Füh
rer'i vasıtasiyle bilvasıta Berlin 
Führer'ine tabi olacak bu alman mil
leti, hatta nazari olarak bile Fransa 
ve Sovyet Rusya'nın müttefiki bir 
federal devlete bağlanamıyacağına 

Yeni bir sıçrayış .... 
Vidal tüfegini omuzlıyacak vakti 

bulmuştur. 

Tetigi çekiyor ... 
Hayvan görünmez bir koç tarafın • 

dan toslanmış gibi başını geriye iti • 
yor, ve hamlesi kesilerek, biraz evel 
Vidal'in suya eğildiği tarafta yere yı· 
kıh yor. 

Suya, ağırlığı altında ezdiği kamış
ların üstüne düşmüştür. 

Vidal bir daha ateş edıyor. 
Bu sefer, ölüm derecesınde yaralan

dığına alamet olan bir sarsıntı ile hay
van suya gömülüyor. Yalnız başı hır 
lahza suyun üstünde görünüyor. 

Artık sonuncu kurşun için mükem • 
mel bir hedeftir. 

Vidal gene nişan alıyor. 
Alçak sesle: 
--: Hay allah canını alsın, diye söy

lenıyor. 

Bird.enbire siiahın boş olduğunu 
farkedıyor. Cc:plerini yokluyor. Ya • 
nında kurşun yok. İşte hayatına mal o
labilecek bir unutkanlık. Halbuki ka
fi derecede kurşunu olduğunu sanı • 
yordu. Yalnız, sabahleyin avlanırlcen 
bir a~tilop üzerine beyhude yere bir 
kaç fışek harcamış olduğu hatırından 
çıkmıştır. 

Fakat dikkat! 

Sukut, ağır lıir sükut çökmüştür. 
Vida!, şimdi, ölçülü bir hareketle 

kısa adımlarla geri geri gitmekte ve 
uya inen yokuşu böylece yavaş yava~ 
çıkmaktadır. O da hayvanı bir an göz
den kaçırmıyor. 

Bu, yeti1jken, uzun, kuvetli bir pan
erdir. 1ştc açılan dudakları arasından 

Hayvan mesafe kazanmak için ıu
yun kenarını takibetmemiş, düz hattı 
tercih etmittir. Kuru topraktan bir 
adacık üzerine dütüyor. 

elik oi~cri zöründü. 
Vidcll, :htiptlı k!sa 

Korkunç bir hareketle dudakları a 
adımlarla iki , '.:timı~, b~ıkhrı dikleşmiştir. 

Panter henüz sağdır. Suyun teması 
ve yaralarının acısı vahşi kuvetini bi
lemiştir. Art bacaklariyle bir lahza 
suyun dibine dokunuyor ve adaleleri
nin son bir kuveti)'.le kendini saılvın 

1 
Yazan: Pertinaks 
----
göre, 23 ve 24 nisanda Karlsbad'da 
tarif edilmiş olan program her za
man için muteberdir: Çekoslovak
ya'nın dış siyaseti bugünkü yolun
da, '"Drang Nach Osten"e karşı bir 
set olmak yolunda israr edemez. Cc
koslovakya bitaraflaştırılmak Hiz~m
dır. 

K onrad Henlayn'in cevabı bek
leniyor. Hakikatte cevabı ve

recek olan alman diktatörüdür, ve 
bu cevabın şu veya bu şekilde, 5 ey
lülden itibaren nasyonal - sosyalist 
partisinin Nürcmberg'de yapacağı 

büyük toplantı esnasında bildiril -
mesi beklenebilir. Asıl tehlike bu-
radadır. Sabahtan akşama kadar nu
tuk <linliycrek kızıştırılan ve biıtün 
Almanya'nm üstünde esen seferber
lik zihniyetini taşıyan bir kongre
nin südet almanlarını korkunç su
rette tazyik gören kardeşler gibi te
lakki etmemesi, bir uzlaşma fikrine 
iştiraki mümkün değildir. Alman 
baiiını, Çekoslovakya'ya karşı, çok 
asabi bir mücadeleye girişmiş bulu
nuyor. Askeri ve diplomatik bazı 

hazırlıklar yapılıyor ki ancak ya
kında bir kuvet darbesi faraziyesiy
le manalandırılalıilir. 26 ağusto:;ta, 
Konrad Henlayn ve genel kurmayı 
(kendilerinin mesuliycti hakkında 

şüphe mevcut olmasına rağmen) 

si durumunu muhafaza ettiğini be
yan etti: Eger patlak verirse, harıbın 
Çekoslovakya'ya karşı hiç bir teah
hüde girişmemiş olan milletlere de 
sirayet' etmesi muhtemeldir, bu da 
demektir ki İngilterc'nin kendisini 
Fransa·ya bağlıyan rabıtalar yüzün
den bir harbe sürüklenmemesi müş
külrlür. Fakat hatırlardadır ki 24 
martta bu kapalı tehdit Berlin'de 
anlaşılmamıştır ve 20 mayısta İngil
tere'nin Berlin elçisi Sir Hender
son daha kategorik konuşmak mec
buriyetinde kalmıştır. 

U-" mit edilebilecek yegane şey, 
Führer'le müşavirlerinden 

en akıllılarının, bilhassa ordu şefle
rinin, davayı bir fizik problemi gi
bi tetkik etmeleridir. Onlardan da
ha fazlasını bekliyemeyiz. Fransa, 
İngiltere, Sovyet Rusya ve ik'inci 
hatta Birleşik devletler'in niyetleri 
hakkında hiç bir hayale kapılmıyor
larsa, kısa bir harpte kazanmak ih
timalleri - ki Almanya·nın hazır -
lıkları ancak böyle bir harbı tasar

lamıya müsait ve - oldukça zayıf
tır. En ehemiyetli şey alınanların 

hiç bir hayale kapılmamalarıdır. Bu 

bakımdan fransız milletinin ekono
mik ve sosyal anlaşmazlıkları onları 

tahrik etmekten geri kalmıyor. On· 
lar cumhuriyet hükümetinin vazi
fesini yapmak enerjisini gösterebi-

Ancak, betonun ve demirin lüle -
ci çamuru mutavaatiyle böyle her 
İstenilen §ekli alabilmeleri tuvip 
edilmiyecek bir iptizale de yol aç -
mamıt mıdır? Yeni binalar her hal
de aağlamdır, fakat gÜzeller.i ender
dir. Tuğla ve püskürtme aıva ve bo
ya evlerimize ve apartmanlarımıza 

gençliğin geçici taravetini veriyor : 
Hakikaten güzel olandır ki yqlılı
ğında da caziptir. Güneıin, yağı§ın 
ve rüzgarın döveceği bu evlerin ve 
apartmanların yirnıi yıl aonraki hal
lerini tasavvur ediniz: Onlarda cı
lız doğmu§, bir an parlamıı insanla
rın vaktinden evel yıpramnıı aima
sındaki hüznü nasıl bugün-den göre
mezainiz ! 

Evlerimizin ve apartmanların iç
lerine giriniz. Üç veya dört veya bet 
göz oda, bir banyo, bir mutfak ..• Ve 
hepsi o kadar. Mesken bu mudur ? 
Konlor'u bazılarnnızın hangi mana
ya aldığını biliriz. Porselen be.nyo ve
ya bide hangimize ne kade.r huzur 

' _... r ' A '"'-'l&--''-·-..ı..-~ 

Almanya'yı harekete getirebilecek 
1-....-:-- ı. ..... .ıa-..:-; .,_____.....'-•~~ verk7 Halbuki f&P yerine parıke, 
lar. Son dakikada Fransa'nm müda- anı b&aana yerine boya, çam pence-

tedip tedbirlerini davet etmek mak
sadiyle herkese, meşru müdafaa hak
larından istifade edebileceklerini 
bildirmişlerdir. Bu harekete bu de
rece kuvetli bir hamle yaptırdıktan 
sonra. Adolf Hitler jestinin rejim 
bakımından neticelerini itibare al
madan o hareketi frenliyebilecek 
midir? 

J ngiliz bakanı, bütün hafta A-
dolf Hitler'i, hem kuvet dar

u:s~~ıde?, hem de ancak o neticeye 
goturebılecek olan hitabet tezahür
lerinden vaz geçirmiyc çalışmıştır. 
İngiltere bir hal şekline varıp zeva
hiri kurtarmak hususunda kendisi
ne yardım edecektir. Fakat bir lahza 
unutmuyor ki yüksek materyel bir 
kudretle karşılaşmak ve alman mil
letini felakete maruz bırakmak kor
kusudur ki onu harpçi temayülle
rinden koruyacaktır. 27 ağustosta 
Sir Con Saymen, İngiltere kabine
sinin evelce başvekil Çemberlayn 
tarafından tarif edilmiş olan siya-

• 
ve sarma\lıkların arasından kurtarı
yor. Uı1tünden sular akarak karaya çı
kıyor. 

Tüyleri çamurdan kirlenmiş ve vü
cuduna yapışmış, korkunç dişlerini 
göstererek, hiddetin bir timsali halin
de yaklaşıyor. 

Silahsız olan Vidal için yegane sc:
lamet çaresi kaçmaktır. 

Ellerini dikenlcrde paralıyarak, a
ğaca bir an evel varmak için sabırsız
lanarak, dar yolda bütün kuvctiyle 
koşuyor. 

Yaralı hayvanın istirap haykırışla
rına karışan dal çatırdılarını işitiyor. 

Kaçmakta devam ederken ardına ba
kıyor. 

Her halde çok ağır yarah olan pan
ter artık sıçrayamıyor. Fakat hala kor
kuludur. Kısa fakat hızlı hamlelerle, 
ku~urmuşcasına inliyerek peşinden 
gelıyor. Kırmızı pençeleri, ardında 
kan ve su karı)iık penbe izler bırakı
yor. 

Ha](i ağrıyan bacağı yüzünden hızlı 
koşamıyan Vidal hayvanın mesafe ka
zandığını hissediyor. 

İsabet ki yolun nihayetine gelmiş
tir. Ağaca varmak için ancak bir kaç 

metrelik yer kalmıştır •.. O zaman kur
tulacaktır ı 

Çabuk! ... Çabuk!... 
İşte ağaç. 

İşte .... 
Vay! 

haleden vaz geçeceğini ve hiç bir re ve kapı yerine daha asil malze
koal isyonun teessüs edemiyeceğini meden yapılmı§ pencere ve kapı ... 

Fakat bütün bu ekaikler veya alela
samyorlar. B. Daladiye'nin onları delikler saymakla tükenir mi ? 
hareketleriyle inkisara uğratmaıını Kimseyi tatmin ebniyen bu inp. 
takdir edelim. tarzı, takdir etmek li.zandır ki, güç

lüklerle dolu bir batlangıç devre
lıİnden bu zamanlara intikal ebnif

Kazan~ Yergisi 
ve 

Tatbikatı 

3470 numaralı kanunu da ihtiva 
etmek üzere en son hükümlere 

göre yazılmıştır. 

Yazan: 

Nihat Ali Üçüncü 
616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. 
Haşet şubelerinden, diğer kitap

çılardan arayınız. 

Korkudan kalbi taşlaşıyor. İp me-r. 
divcn meydanda görünrr\üyor !... 
Kadın da ortadan Bir olmuş! 
Vidal'in 2ihninden timşek süratiyle 

hayaller geçiyor. Casus kadın uzaklaş
masınd~n istifade ederek kaçmıştır 
veya, bır kere daha kendisine ihanet 
ederek onu kanlı canavarın yemi yap
mak istiyor. Kim bilir? Cebindeki kur
şunları da boşaltan belki odur ... 

Bu tahminler kafasında çığ gibi bi
ribiri ardından yuvarlanırken daha 
hızlı koşmak için bütün kuvetini saı
fediyor. 

İnsiyaki bir hureketle ağaça doğru 
tevcih ediyor. Tırnaklarını sökmek 
bahasına da olsa, ağaca tırmanmaya 
çalışacaktır. Eğer buna muvaffak ola
mazsa ~ zar.::an ne o!ursa olıu:ı, hay
vana donecek ve dıpçik darbesiyle 
hakkınd~n ~elm_iye çalışacaktır. Eğer 
bu gayrı musavı boğu11mada mağlup 

olması mukadderse hiç olmazsa müca
dele ederek ölecekti! 

Ah! Çabuk!. .. Çabuk! ... 

Fakat ardında hayvanın soluğunu i
şitmektedir. Kıymetli bir Hihzayı kay

betmemek için başını bile çevirmeye 
cesaret edemiyor. 

Çabuk!. .. Ahi Çabuk ... 

Panter ona yetişmek üzeredir. Pen· 
çesini açmış, ıon bir defa hamle etmi
ye hazırlanmı,tır. 

Canavar kökriyeırek ileri atılıyor 
ve_ 

tir. Lakin onun devamına artık mü-
saade etmemek, güzellik ve rahat
hk mefhumlarında mimarimiz için 
bir takan li.zimeler aramak zaruri
dir. 

Yeni Türkiye'nin mimariai, tek ör
nek olarak, kiralık evi göz önünden 

uzaklaıtırdıkça teki.mü] edecektir. 
Mermerden, granitten, dövme demir
den, ıağlam ağaçlardan, alçıdan, 
tunçtan istiane edecek devre gel -
mi~tir. Ve ölçülerimiz geniş ufukla
rımızın ölçüleri almak gerektir. Nu -
hut oda, bakla sola ba~ımızı sokacak 
delik aradıiımız günlere ait bir za
ruretin ifade5iydi. O günlerden uza
gız. iyiyi, güzeli, ve doğruyu iararla 
istiyoruz. - N. Baydar 

Dan. Dan. Dan dan! .... 

Ağacın tepesinden, bir kurşu~ yağ
muru yaprakları delerek canavarı yıl
dmmla vurulmuş gibi yere mıhlıyor. 

Ha? ... Bu da ne demek? 

Vidal, hayretle durarak, arkasında 

ölü yatan hayvana ,sonra, yukarıda, 

hala delik deşik yaprakların düşmekte 
devam ettiği ağacın derinliklerine ba
kıyor. 

Bir makineli tabancanın karakteris
tik atıŞını tanımıştı ... Şu halde? Ken
disini müdafaa için kim ateş etmişti? 

Kim? ... Kadın mı? ... Demek ki silahı 
vardı? Bunu hayretle karşılıyordu. 

Fakat neden merdiveni kaldırarak 
yolunu kesmiş, onu panterin kurbanı 
olabilecek bir vaziyete getirmitti, 

Hiddetle haykırdı: 
- Merdiven nerede? 

Cevap yok, fakat bir patlayış. Bir 
tek siJah sesi. Sonra daldan dala düşe:ı 
yumuşak bir cismin çıkardığı gürül
tü. 

Ve, birden bire, Vidal'in ayakları u
cuna ölü bir maymun düşüyor. 

1 p merdiven, on metre mesafedeki 
bir dala takılıp kalmıştır. Sarkmıştır. 
Şimdi kadının sesini işitiyor: 

- Durun 1 ••• Merdiveni kurtarayım 1 

(Sonu var) 
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Çekoslovakya taarruza "" ugrarsa 
• 

lngiltere seyirci 
kalmıyacaktır ! 

Londra, 10 a.a. - Deyli Meyi gazetesinin siyasi muharriri ya
zıyor: 

İngiltere hükümeti dün gece yarısına doğru verdiği bir karar
da, eğer Çekoslovakya askeri bir taarruza uğrarsa, lngiltere'ni·n 
bir kenarda durmıyacağını kati ve açık bir lisanla alman hükü
metine bildirnıeği kararlaştırmıştır. 

İngiliz Büyük Elçisi Hender
ıon, hemn bugün Hitler' e bu hu
susta ağlabi ihtimal bir nota ve
recektir. 

İngiltere Büyük Elçisi dün Berlin'e 
gideceği esnada Londra'dan bir telgraf 
alarak kendisine Nurembcrg'de kal
ması ve yeni talimatı beklemesi bildi
rilmiştir. 

Dün akşam Başvekalete gelen malu
mat nihayet Çemberlayn'i merkezi 
Avrupa'da herhangi bir taarruza karşı 
koymak için İngiltere'nin Fransa'nın 
yanında yer alacağını Almanya'ya bil
dirmeğe sevketmiştir. 

l .1• k r.: .ıendıı d .. .. ..1 ngı ız ·aolaman n e gorU§U en 
~r.· c ler 

İngiliz kabinesinin son müzakerele
rinden başlıca dört dominyon hükü • 
meti haberdar edilmiştir. 

İyi malUınat alan mahafilin intibaı 
na göre, alınacak tedbirler hakkında 

ingiliz kabinesi azası arasında henüz 
tam bir mutabakat yoktur. Pazartesi
ye kadar üç günden istifade edilerek 
doğrudan doğruya Prag'da bir anlaş
ma elde edilmesi imkanları araştırıl

lacaktır. 

Yarı resmi mahafilde, İngiliz ve 
fransız hükümetlerinin gerginliği a· 
zaltmak çarelerini tetkik ettikleri be
yan olunmaktadır. 

Askeri tedbirler alındı mı? 

İngiliz hükümetinin fransız bükü -
metinin askeri tedbirlerine mümasil 
bahri tedbirlere müracaat ettiğine da· 
ir gazete haberleri ne teyit ne de tek
zip ediliyor. 

Siyasi mahafil, İngiliz matbuatın -
dan bir kısmının iltizam ettiği plebi
sit fikrini uluorta reddetmemektedir. 
Hatta hükümet partisinin nüfuzlu ma
hafilinde Çekoslovakya mesel ini hal 
için plebisitin en muvafık şekil oldu
ğu mütalcası vardır ve bu fikir gittik
çe taraftar kazanmaktadır. Bu husus
ta Sar'da yapılmış olan plebisit bir mi
sal olarak gösteri~mektedir. 

Ba§t:ekiiletin bir tavzihi 

Londra, 10 a.a. - Bugün öğleden 
sonra Başvekalet aşağıdaki tebliği neş 
retmiştir: 

"Son günlerde hükümet tarafından 
guya verilmiş olan kararlara dair bir 
takım neşriyat yapılmaktadır. Bu neş
tiyatm hiç biri doğru telakki edilme
melidir.,, 

Bugün öğleden sonra Başvekalet 
dairesinde B. Çemberlayn, Lord Hali
faks, Sir Con Saymen, B. Hoare, B. 
Kadogan ve B. Van Sittar yeni bir 
görüşme yapmışlardır. 

B. Henderson B. llitler'le 
görü"tü mü? 

Royter'in Nuremberg'den öğrendi
ğine göre, Henderson Bcrlin'e avdeti

ni tehir etmiştir. İngiliz büyük elçisi 
Nuremberg'de kalarak Hitler gençle

rinin şenliklerinde hazır bulunacak -
tır. 

B. Hitler, bu sabah ingiliz sefiri B. 
Henderson'u kabul etmiştir. 

Havas ajansı muhabirine göre Hit -

ler ile Henderson mülakatı hakkında 

büyük bir ketumiyet gösterilmektedir. 

Mamafih ingiliz sefirinin alman hükü 

metine şiddetli bir ihtarda bulunmuş 

olduğu tahmin edilmektedir. Esasen 

mumaileyh, dün İngiliz hükümetinin 

çok derin kaygularını ve azimkarane 
kararını bir çeyrek saatlik bir muha

vere esnasında Mareşal Göring'e bil
dirmek fırsatını elde etmiştir. Bugün 

B. Göring tarafından irat edilmiş o
lan çok şiddetli nutuk, bu ihtara karşı 

doğrudan doğruya verilmiş bir cevap 
teşkil etmekte olduğu gibi Reisicum· 
bur B. Beneş'in radyo ile neşredile -
cek olan mesajına karşı evelden veril
miş bir cevap teşkil eylemektedir. 

Vakıflar idarc.,.inin yeni 
fen miidiirii 

Açık bulunan Vakıflar umum mü
dürlüğü Ziraat, maden ve orman fen 
müdürlüğüne Erzurum vilayeti ziraat 
müdürü B. Cemal Tanişman'ın tayini 
yüksek tastikten çıkmıştır. 

esi itibariyle ~n crean.ncn1'. 

GÖRİNG DİYOR Ki : 
(Başı ı. ıncı sayfada) 

Bütün entrikalara rağmen Berlin -
Roma mihveri her zamandan ziyade 
sağlam bulunuyor. 

İngiltere sulh üzerinde o kadar ge
vezelik yapıyor ki bizzat kendi eski 
yahudi dünyasında sulhu tesis ederse 
daha iyi etmiş olur. 

Almanya ve İtalya Avrupa'da ve 
Japonya Asya'da bolşevikliğe karşı ye
gane scd teşkil ediyor. 

Almanya her türlü ablokaya karşı 
müemmendir. Hava, kara ve deniz or 
dularımız zafere sarsılmaz bir iman 
besliyorlar. Almanya hiç bir zaman 
bütün tarihin müddetince bugünkü 
kadar sağlam olarak tarsin edilmemiş
tir. 

Çok geniş müstahkem bir mıntaka 
Almanya'yı her türlü taarruza karşı 
masun bulunduruyor. Hiç bir devlet 
bundan böyle bu memleketi çiğneyip 
öteye geçemez." 

B. Göring, ayrıca demiştir ki: 
'' - ·Bu seneki hasat, iki seneden 

fazla bir zaman için ihtiyacı tatmine 
kafidir, fazla olarak Almanya, ecnebi 
memleketlerden mübayaatta bulun -
muştur. Bir çok seneler için elimizde 
stoklar vardır." 

B. Göring iaşeye müteallik olan 
bazı emirnamelerin ilga edilmiş oldu -
ğunu haber vermiştir. Hatip, Alman -
ya'nın bir ablokadan korkusu olmadı -
ğını, çünkü sanayiinin dört senelik 
plan çerçevesi dahilinde pek mühim 
surette inkişaf etmiş olduğunu ilave· et 
miştir. "- Almanya, seneler geçtikçe 
daha ziyade kuvctlenecektir. Silah sa
nayiimiz, her gün daha ziyade kuvct

lenmektedir. 

Bütün kuvetlerimizi temerküz et -
tirmek mevzuu bahistir." 

B. Göring, bundan sonra çeklere 
hücum etmiş ve onları asla tutmadık -
lan bir takım vaitlerde bulunmakla it
ham eylemiştir. Hatip, Almanya ve İ
talya'nın sulh arzusuna işaret etmiş • 
tir. 

B. Göring, şu beyanatta da bulun. 
muştur : 

" - Bizleri her nereye gönderirse 
göndersin Führer'imizin emirlerine ı

taat ~tmiye azmetmişizdir." 

Terfi eden 
Emniyet memurları 

Istanbul, 10 (Telefonla) - Emni -
yet Umum Müdürlüğü yeniden bazı 
terfi ve tayinler yaparak alakadarlara 
tebliğ etmiştir. Yeni polis terfi liste· 
sini bildiriyorum. 

f;mniyct amirliğine terfi eden 
l>a.dwmiserler 

Vasıf, Lutfi, Şevki ve Salih Tan-

yeri. 

B<t§ lmnıi:terliğe terfi eden 
komiserler 

Eşref Yalçıner, Fahri Köksal, Veh
bi Kıral, Fevzi Bingöl, Cafer Tarım. 

Muaı-inlih·tcn 1.-omiserli~e 

terfi edenler 
Kasım Nuri Bora, Raşit Alparslan, 

Hasan Çetinel, Elmas Baraz, Ali Se
rim, H. Hakkı Gürdal, Asım Özlercan, 
Vehbi Gözenalp, Mustafa Özçekim, 
Vamık Özer, Hikmet Gürel, Zeki Ü
renay, Necati Eginç. Remzi Eriş, Na
im Avni Oğuz, Hakkı Tüzün, Münir 
Küçükkaya. 

M1wı·inliğe terfi eden polisler 
Ali Pekgoz, Tevfik Yavuzer,. Nıı

rettin Sürcağlar, Rifat Erten, Resmi 
Eymurdur, İhsan Öbey, Reşat Özer -
kan, Hasan Yavuz, Muhsin Engin, Ya
şar Karapat, Hilmi Önut, Mustafa U
ğurcan, Asaf Polat, İhsan Tarhan, 
Rasim Erel, İbrahim Yılmaz, Feyzi 
Tekin, Osman Ünlü, Mehmet Erdo -
ğan, Alaeddin Karalı, Abdülkadir 
Konura!, İzzet Akfırat, Hamdi öz. 
yurt, Osman Akman, Necmettin Avcı, 
Kemal Cilasım, Nuri Sezen, Ethem 
Yücer, Nazmi Yüksek, Salih Coşkun
er, Şükrü Güler, Alaettin Eyilik, Mus
tafa Atam, Ahmet Özaltan, Kazım 
Muştu, Hulusi Doğaner, Ahmet Öney, 
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VAZIYET 
Atatürk' e tazimlerini arzetmek i~kl 

Çekoslovakya meselesi tekrar had bir aafhaya girmiı bulunuyor. Avru
pa'yı gene büyük sürprizler karııaında bırakacağa benziyen bu me
selenin, üç ayrı cephesi ı>ar: Nurembertr, Lonclra ve Prag ... Dün gelen 
telgraflara göre vaziyeti ıöyle hulO.a eclebiliru: 

Nur·emberg' de : 

Nazi kongresinin cereyan etmekte olduğu bu ıehirde B. Hitler pazartesi 
günü mühim bir nutuk verecektir. Mahiyeti hakkında türlü türlü tef
sirler yürütülen bu nutkun arifesinde Nuremberg'den gene tehditkar 
l'elfler yükselmektedir. 

B. Hitler, gençlere hitaben verdiği bir nutukta "her ne oluraa olllun Al
manya'nın, alman neslinin bir olacağını,, söylemiı ve aözlerini ıöyle 
bitirmiştir: ''Bugünkü alman milleti mukadderat, hayat ve ölüm bir
liğini bulmuştur.,, 

Mareşal Göring'in gene Nuremberg'de verdiği nutuk da manalıdır: Ma
reşal "önüne geçilmesine imkan olmıyan hadueler beklenildiğini,, 

kaydederek alman ordusunun zafere bealecliği imanı anlatmıı, hiç 
bir memleketin tahkim eclilmiı olan Almcınya'yı çiğneyip geçemiye -
ceğini ilave etmiş ve demiştir ki: "Bizi nereye gönderirse göndersin, 
Führer'imizin emirlerine İtaat etmeği ll«!\Ye etmiıizdir.,, 

Londra'da: 
Londra, gerek Çekoslovakya ve gerek Almanya'da olup bitenleri büyük 

bir dikkatle takip etmektedir. Bazı tebliğlere ve tekziplere rağmen, 
ingliz kabinesi Çekoslovak hôdi11eleri karıuında azimkar bir tavır 
takınmağa karar vermiıtir: Deyli Meyi gazetesine göre hükümet, eğer 
Çekoslovakya bir taarruza uğrarsa lngiltere'nin bir kenarda durmı

yacağını Almanya'ya bildirmeğe BerlU: elçisi B. Henderaon'u memur 
etmiştir. 

B. Henderson ela filhakika B. Hitler'le bir görüımede bulunmuıtur. Mu
hafaza edilen ketumluğa rağmen, bu mülci.kat esnasında B. Hender
son'u.n B. Hitler'e hükümeti namına ıiclcletli bir ihtarda bulunduğu -
nun tahmin edildiğini Havas Ajansı bildiriyor. Cenevre'ye hareketi
ni tehir etmif olan Lord Halilaks'ın da iıtirôkiyle dün Baıvekalette 
bir toplantı daha yapılmııtır. 

Prag'da: 

Prag' ela vaziyet gayet :tarihtir: Çekoslovak hükümetin;n yeni teklifleri 
südet almanlarını memnun etmemiftir. Süclet partili bu teklifler hak
kındaki görüşünü bildirirken, çeklerle südetler arasında "doldurul
ması imkansız bir uçurum mevcut olduğunu,, kayıttan do,t;ekinmqor. 
B. Beneı dün akfam radyoda beklenen hitabHini vererek Çek mille
tini sükunete davet etmiı, fakat bu davetten bir korku manası çıka
rılması lazım gelmiyeceğini de söylemiıtir. 

Boclenbah'da bir komünist mebusun nutuk aöylemesine mani olmak isti
yen südetlerle polis arasında bir çarpf§ma olmuı, 8 süclet ve bir polis 
yaralanmıştır. 

Bir Fransız gazetesinin verdiği habere göre, Almanya Çekoalovakya'ya 
karşı bir huvet darbesi hazırlamıştır. Alman orduları kumandanı ge
neral Fon Brauhiç'in Nuremberg'e gitmeai de bununla alci.kalı görü
lüyor. Diğer taraftan, Henlayn hücum kıtalarının •eferber halele bu
lunmak için •mir aldıkları da Pra11'dan b i ldiril iyor. R oyt•r Ajansı iae 
lıuJuJun ötesinde istisnai mahiy•lt• at/Jeclilen bir aılreri lao/i,_# ,..;: 

rülmekte olduğunu, fakat Prag'da heyecan ve galeyan eseri görülme
diğini söylüyor. 
~~OU'.1\1 

B. Beneş, Çek halkmı 
sükunete dôvet etti 

Prag, 10 a .a. - B. Bencş, radyo ile 
neşredilen bir hitabesinde halkı sü
küneti muhafazaya davet etmektedir. 
Müşarünileyh, diğer bütün memleket
lerde ancak kargaşalıık içinde halledil
miş olan bütün meselelerin Çekoslo
vakya'<la intizam ve .sükun içinde hal. 
! edilebilmiş olduğunu beyan etmiştir. 

Bazı müşküller arzeden ve memle
kette henüz bir hal suretine iktiran et
memiş olan yegane mesele, milliyetler 
meselesidir. Hükümet tarafından tan
zim edilmiş olan projelerin bu mese
lenin de halline medar olması lazım
dır. 

Çekoslovak Reisicümhuru, nutkunu 
şu sözlerle bitirmiştir: 
"- Memleket halkına bugün bu su

retle hitap edişim is ~ · · den kork -
tuğumdan dolayı ıh. . ~ayatımda 
asla korkmad ım, d.ı .• u- .. ... bin davran
dım ve benim ı . .. uinliğim, bugün her 
zamandan ziyade kuvetlidir. Devletimi 
ze, onun sıhatine, canlılığına, kuvcti -
ne, mukavemetine, muhteşem ordusu
na, namağlüp zihniyetine ve bütün 

milletin ihlasına sarsılmaz imanım 

vardır. Devletimizi şimdiki müşküller
den muvaffakiyetle çıkacağını bili -
yorum. Şu halde hepimiz, bugünkü 
müşkülatı iktiham edeceğimiz husu· 
sundaki imanımızda sabit kadem ola
lım . ., 

Hamid Saygın, İhsan Aksüngar, Ab
dullah Akman, Salahattin Akduman, 
Aziz Aslangiray, Hüsnü Sofuoğlu, 

Necmettin Gürdal, İsmail Başoğlu, 
llüsnü Sezal, Kadri Yaman, Sabri Pek
can, Cemal Duygun, Halit Göral, Zeki 
Tamay. 

l'olis kolejine kabul edilecek 
talebe 

Son tekliJler ve südetlerin 
görüşü 

Prag, 10 a.a. - Hükümetin yeni 
teklifleri hakkında südet görüşü şu
dur: 

1 - Henlayn'm başlıca taleplerin
den birini teşkil eden, alınanların teş· 
rii teşckkülllerde hukuk müsavatını 
elde etmeleri ve binaenaleyh devletin 
bilfiil idaresinde müessir olmaları 

keyfiyeti hususunda hükümetin tek
liflerinde pek az bir şey vardır, ve he
men hemen de hiç bir garanti yo~tur. 

2 - Almanlar için hayati bir ehem
miyeti haiz olan alman mıntakaları

nın tahdidi hususunda da teklifte ka
bul edilebilir bir tarzı hal gösteril
memektedir. Almanların itirazını mu
cip olan başlıca cihet bu bapta konu. 
lan bazı tahdidattır. Çünkü bir takım 
suni coğrafya oyunlariyle südetlere 
ait kısımlar çek kısımlarına ilhak o-

lunup olunmıyacağı belli değildir. 

3 - Çek makamatının muhtemel 
müdahalelerine karşı muhtar idarele
rin selahiyetleri hakkında ciddi bir 
garanti mevcut değildir. 

4 - Asıl mevzuu bahis olan cihet 

çek ve alınanların istikbalde nasıl 

yanyana yaşıyabilecekleri esaslarını 

tesbit etmek değil, fakat son 20 sene
nin acı tecrübeleri göz önünde tutu

lursa, bu esasların halisane bir tarz

da tatbikidir. Halbuki son hadiseler 

südet mütalcbatının ne kadar haklı 

olduğunu göstermiştir. İdarede halk 

ile icra makamını elde tutanlar ara

sında bir insicam olmalıdır. Bu şart

tır ve idare edenlerle edilenler ara

sında tam bir itimat lazımdır. 

Şimdi çeklerle alınanlar arasında 

Polis kolejine kabul edilecek tale- doldurulması hemen hemen imkansız 
belerin müsabaka imtihanları, dün öğ- bir uçurum mevcut olduğundan em
leden evel. Emniyet üçüncü şube sa
lonlarında icra edilmiştir. İmtihana 
56 namzet girmiştir. İmtihanlar tahri
ri olarak icra edilmektedir. Müsabaka 
imtihanlarına bugün de devam oluna· 
caktır. 

niyet ve asayişin muhafazası namına 
ortadaki engeller kaldırılmalıdır. 

Çünkü alınanların gösterdiği disip
lin kendi topraklarında bizzat kendi 
adamlariyle asayişi muhafaza edebi· 
lecckler ini isbat eylemişlerdir. 

- ...... --

Hatay mebuslarından bir 
heyet şehrimize geliyor 
Antakya, 10 a.a. - Anadolu a3ansınm hususi muhabiri bildi· 

rıyor : 
Hatay kabinesi, Millet Meclisinden aldığı selahiyete uygun o

larak yeni devletin kanunlarını tanzim ve netre matuf mesaisi~ 
hararetle devam ediyor. Jlk çıkacak olan af kanununun birkaç 
gün içinde ikmal edileceği haber verilmektedir. 

T oyfur Sökmen'in ziyafeti 
Antakya, 10 a.a. - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi· 

rıyor : 
Hatay devlet reisi Tayfur Sökmen bugün meclis ve hükümet 

azasına bir öğle yemeği vermiştir. Yemekte Hatay Millet Meclisi 

uasından Basil Huri, mebuslar 
arasından tetkil edilecek bir he
yetin Türkiye'ye giderek Büyük 
Şef' e Hataylıların minnet ve ta
zimlerini arzetmesini ve Büyük 
Meclise de Hatay'ın minnet ve 
selamlarım bildirmesini teklif 
etmiş ve bu teklif alkışlarla kar
şılanmı~tır. 

Ekselans Tayfur Sökmen, bunun 
cümhuriyet bayramı münasebetiyle 
yapılması muvafık olacağını bildirmiş 
ve bu cevap büyük şevk ve meserret 
heyecanına vesile teşkil eylemiştir. 

Devlet teşkiliitıncla tayinler 

Yemekten sonra yapılan bir hasbı
hal esnasında Ekselans Tayfur Sök
men, yeni devlet teşkilatında yapıla -
cak tayinlerde iltimas ve haksızlıklara 
mahal bırakılmaması için alınan tcd -
birleri anlatmış ve bu iş için mebuslar 
arasından teşkil edilen heyetin bir kaç 
güne kadar işe başlamasını emretmiş -
tir. Bu tedbir bütün unsurlar tarafın -
dan memnuniyetle karşılanmıştır. 

Devlet reisinin nutku 

Devlet reisi yemekte aşa~ıdaki nut
ku söylemiştir. 

''- Muhterem huzzar, bir müddet 
evci hariçteki bazı kimseler bu aziz 
topraklarda yaşıyan muhtelif unsurla -
rın yekdiğerlerine hasım olduklarını ve 
bir arada hayat geçirmelerine imkan 
bulunmadığını yazıyor, söylüyor, pro
paganda ediyorlardı. Hatay vatandaş. 
tarı kendi hallerine bırakıldıi!ı zaman ou ıuuıaııuı ycuuı~, 114L•c. J' .. 11u1 u•v .. -

ğunu dün meclisi alide, bugün de bu -
rada cihana göstermiş ve göstermek -
tedir. Biz hatayhlar, bir aile içinde ya· 
şadığımız bu mukaddes toprakta yurt
taşlık etmekteyiz. Bir çatı altında bu
lunan ve bir yuva içinde yaşıyan in
sanlar, ya bir ırktan veya muhtelif ırk
lardan terekküp ederek bir kütle hali
ne gelirler. Bir ırktan olanlar arasın· 
da vuku bulan geçimsizlik şu veya bu 
menfaat dolayısiyledir ki bunlar ya 
şuursuz veya muhteris insanlardan 
sudur eder ve etmektedir. Muhtelif 
ırklardan olup da bir vatanda yaşıyan 
insanlarm geçimsizlikleriyse, ya hari -
ci tahrik tesiriyle veya yekdiğerinden 
farklt idarelerinden ileri gelmektedir, 
ve gelir. İşte velinimetimiz olan Bil -
yük Atatürk Türkiyesi, cins, mezhep, 
millet, ırk ve zümre farkı gösterme -
den idare edildiği içindir ki, 
"Türküm, Türkiyeliyim" diyerek ya
şıyor ve öğünüyor. 

Kurtarıcı Büyük Atatürk'ün eseri 
ve biz hatayhlara armağanı olan Ha
tay'da büyük dahinin dün olduğu gi
bi bugün de nurlu izlerinde yürüyerek 
mezhep, ırk ve zümre farkı gözetme
den idare ederek yaşryacağız ve ha
tayhyız diyerek öğüneceğiz. 

Kolonel Kole'nin zi,,·afetinde 
başvekilin nutku 

Antakya, 10 a.a. - Anadolu Ajansı
nnı hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay Başvekili Dr. Abdurrahman 
Melek, Koloncl Kole'nin dün verdiği 
öğle ziyafetinde söylediği ve metnini 
dünkü bültenimizde neşrettiğimiz 

nutka cevap olarak ezcümle demiştir 
ki: 
"- Hatay devleti ve hükümeti hak

kında Fransa hükümctinin mümessili 
sıfatiylc delege kolonel Kole'nin söy
lediği sözlere çok teşekkür ederim. 
Hatay devleti türk . fransız dostluğu
nun tezahürlerine iyi bir saha teşkil 

etmiştir. İki cümhuriyctin iyi müna
sebetleri ve burada.ki sivil ve askeri o
toritelerin kardeşçe ve samimi d01ltlu
ğun bütün icaplarına uygun olarak 
hareketleri, Hatay'm süratle inkişafı· 
na zemin hazırlamıştır. "Hatay, türk· 
fransız dostluğunun takviyesine ve 
inkişafına bir köprü vazife11i görecek
tir.,, mealindeki Büyük Şefimiz Ata
türk'ün sözlerini unutmıyacağım. Ben 
türk - fransız dostluğunun lüzum ve 
faydalarını daha önceden hissettiğim 

için iki buçuk aydanberi kolonel Ko
le ile vali sıfatiyle teşriki mesai et
tim. Bu müddet zarfında Kolonel Ko
lc'nin, hükü~tinin siyasetine uygun 

olarak burada vazifemin ifası esnasın
da gösterdiği kolaylıkları iyi bir batı· 
ra olarak taşıyacağım ve şahsen ken
dilerine müteşekkirim. Bu gün ıbu ma
sada gerek Hatay devleti reisi B. Tay
fur Sökmen ve gerek benim hakkımda 
gösterdikleri hissiyata ve Hatay'ın 
saadeti için olan teminnilere ayrıca 

teşekkür ederim. 

Cevat Açıkalın'ın ziyafetinde 
söylenen nutuk 

Antakya, 10 a.a. - Anadolu ajansı· 
nın hususi muhabiri bildiriyor: Tür
kiye fevkalade murahhası orta elçi Ce
vat Açıkalın'ın Defne otelinde verdi
ği ziyafette Açıkalın tarafından irat 
edilen nutka cevap olarak da Hatay 
Başvekili Abdurrahman Mele-k, aşağı
daki sözleri söylemiştir: 
"- Türkiye Cümhuriyetinin Ha

tay'da Fevkalade Murahhası Ekselans 
Cevat Açıkalın'ın hataylılar ve Hatay 
devleti reisi ekselans Tayfur Sök· 
men ve Hatay hükümeti ve dolayı· 

siyle şahsım hakkında söyledikleri 
sözlerden pek mütehassis olarak ge
rek Ekselans Tayfur Sökmen namı
na ve gerek hükümetim ve hataylılar 
namına kendilerine arzı şükran eyle
rim. 

Atatürk'ün yüksek alaka ve 
himayesine mazhar olan bu 
memleket, bu türk Hatay. bütün 
mevcudiyetiyle her vakit ve her de
virde Ulu Şefinin minncttarı kalacak 
ve onun namını ebediyete kadar şük
ran ve minnetle taziz edecektir. İşte 
bu kudretli insanın, bu mücessem de-
hlinın mumcaaili olarak ı • i · 
J..C •uı"•"u .. .u. yaraıu.ı vı;; ıuı:nıcu .... 

bulunan fevkalade murahhas Açıka
lın'la şanlı türk ordusunun bize getir
dikleri nur ve rehakar kuvet, türk mil
letinin kudretli tesanüdünü bir kere 
daha ispat ve izhar etmiştir. Bu nur 
bu gün memleketimizde parladığı gibi 
yarın da istikbal yollarımızı aydınla

tacaktır. Çok kıymetli bir diplomat o
lan ve çok ince zekası, gece gündüz 
durmıyan faaliyetiyle bila tefrıki cin& 
ve mezhep bütün hataylıları kendisine 
müteşekkir ve minnettar kılan Cevat 
Açıkalın, samimiyet ve dostluk köp
rüsü vazifesini yapmaktadır. Bunun 
böyle devam edeceğini de kuvetle u
marım. Fransız delegesi kolonel Kolc
nin hakiki bir fransız vatanperveri O• 

tarak ciddi ve samimi hareketi kendi
sine bütün Hatay'm sempatisini ka
zandırmıştır. Hatay'ın büyük inkılap 

devresinde bize dost fransız milleti 
namına· kıymetli yardımları dokunmuı 

olduğundan iyi hatıralarını unutmıya
cağız. 

Kadehimi büyük türk Ö'l'lderi Ata
türk şerefine v·e Fransa Cümhurreisi 
B. Löbrön şerefine, Türkiye fevkala
de murahhası Ekselans Cevat Açıka
lın, türk askeri mümessili Albay Ş. 
Kanatlı şerefine ve kıymetli dostumuz 
fransız delegesi Koloncl Kole şerefine 
kaldırırım. 

Suad Davaz Paris 

yolunda 
Atina, 10 a.a. - Türkiye'nin Faris 

Büyük Elçisi Suat Davaz Fransa'ya 

gitmek üzere bu gün öğleden sonra 
Pire'ye uğramıştır. 

Hariciye nezareti genel direktörle
rinden Delmuzos Suat Davaz şerefi· 

ne Kifissie'dc bir çay vermiştir. 
Suat Davaz akşamleyin yoluna de· 

vam edecektir. 

İstanhul'da giindt• 550 ton 
çöp dcnu~ dökiiliiyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi çöplerin denize dökülmesi 
işini bir müteahhide havale etmişti. 
Müteahhitle belediye arasında bu hu
susta yapılan bir mukavelede çöpün 
gü~e en çok 320 ton olacağı hesap
lan~ıştı. Fakat son günlerde bu mik
tar 550 tona çıkmıştır. Bunun üzerine 
müteahhid de belediyeye .nürac.. at e
der~k daha fazla para istemiştir. Va
ziyet tetkik edilmektedir. 
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Yeni Orman Umum Müdürünün bir tamimi münasebetiyle s p o R 
Köylü·nün gündelik ekmeği: 
orman meselesi 
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G. Birliği Vefa'yı 
dün 2-1 yendi 

Kalın gövd~li kereatelikler 

(Başı ı. nci sayfada) 
sakin köyliı!erin, çok defa, kaya kı-
rıntıları veya bozkır parçalarından i
baret olan ve en büyüğü bir iki dönü
mü geçmiyen tarlaları bir karış bo
yunda, rengi ye~ile çalar mahsul ve -
rir. Bu şartlar içinde ziraati, köylü bir 
anane diye yapar. Çünkü mahsul, bi -
ten ve bitmiyenler de hesaplanırsa, 
ekilen tohum, - o da nadir zamanlar
da - bir misli fazlasını verebilir. Bu
ralarda meyvacılık yerleşmemiştir. 
Avcılık, arıcılık yoktur. Hayvancılı.le 
ot ve mera vaziyetıi dolayısiyle asgari 
haddedir. Orman köylüsü için yayla, 
orman bataklıklarından ibarettir. 

İşte bu sebeplerle, orman köylüsü, 
ekinini avurduktan sonra civar yay
la köylerine amele olarak gider, ve 
yahut yakındaki köylere ve kasabala
ra kuru odun, kömür ve çıra taşıya
rak kışlığını hazırlar. Kış bu köylerde 
amansızdır. İlk karla evine kapanan 
köylü, ancak ilkıbaharda dışarı çıka:bi
lir. Bu uzun kış devresinde kendisi ve 
aile9i için hem meşgale, hem kazanç 
vasıtası olacak ne ağaç el işleri, ne do
kumacılık, ne avcılrk, ne de ağaçtan i
mal edilmekte olan ziraat aletleri sa-

*** 
Azlrk olmakla beraber bazı köyler 

de vardır ki civarında.ki ağaçlar yavaş 
yavaş tamamen taranmış ve orman ye-

rinde şimdi yer yer pırnal veya mü
temadiyen yaprakları hayvanlar tara
fından kemirilerek büyümemiş fidan
lıklar kalmıştır. Seller bu köylerin sa
hasına muntazaman kayaları yuvarla
dığı, toprağı mütemadiyen yıkayarak 
inbat kudretini azalttığı için mahsul 
bitmez olmuştur. Bu köyler yem ye
şil, kesif, güzel orman tepelerinden 
bakıldığı azman insana, her tarafını 
tırtıl yemiş, ve yalnız iskeleti kalmış 
bir yaprak karşıısında duyulan hüz
nü verirler. Köylü her şeye rağmen 
kulübesini muhafaza etmiştir. Yüz se
ne, iki yüz sene, beşyüz sene yaşıyan 
çıra kökleri arıyarak ekmek parası çı
karmağa çalışır. 

Kereateler mavnalara yükleniyor 

*** 
Orman kıtali, biroe asırlarca ~el 

başlamış ve hala sinsi sinsi devam et . 
mekte bulunmuş bir yan~ındır. Ken
disi de köylü olan ve köy hayatını ve 
bilhassa köylü psikolojisini pek iyi 
bildiği muhakkak bulunan Ziraat Ve
kilinin ormancılar toplantısında söy-
lediği gayet doğru bir sözü vardır: 
"Muarızmıza bir bahsi müna.kaşa 

yoliyle ispat etmenize imkan yoktur. 
Yalnız menederek bir neticeye varma· 
ğa da imkan yoktur. Fikir ve emel or
taklığı temin etmeniz lazımdır." 

Filhakika, mevcut şartlara göre 
köylü, ağaç kesmekten nasıl ve ne gi· 
bi bir teşkilatla menedilebilir? 

:ı: •• 
Meclis tatil devresine gireceği sıra

larda hükümet müstacelen, orman ka -
nununda bazı tadiller icrasını teklif 
etti ve bu teklif kabul edildi. Müspet 
bir yola gitme ve bir siyaset taki
betmc imkanını veren bu tadillerin 
ruhu ve hedefi şöyle ifade edilebilir: 

Bir tarafta - devlet işlemesi tees
süs edinciye kadar - kısa devrelerle 
orman işleten şirketler var. Bunların 
mukaveleleri yalnız kereste imali he
defini güttüğünden işledikleri her a
ğacın en aşağı yüzıde elDisi metruk bir 
şekilde ormanda kalıyor ve yer yer, 
yalnız yeni fidanların dikilmesine ve 
büyümesine mani olmakla kalmıyarak 
yangınlara da sebebiyet veren bu ba
kaya yakılarak imha ediliyor. 

Beri tarafta, yukarıda vaziyeti hü
ıas ,n k.. liil .. r 
•ac~nhf~, %1~u'ftlftn • ıı:eımıeıım 

bütün manasiyle - balta girmemiş,. 

hudutsuz ormanlarımız var. İşletme 
mukavelelerini teknik ve milli ihti -
yaçlar bakrmından tadil ve ıslah ede -

Kereatelik ağaçlar naklediliyor 

bilmek ve keresteciliği geçim vasıtası 
ittihaz etmiş olan köylülere işletme
lerden kalacak bakayayı diğer orman 
bakayası ile birlikte bedelsiz, ve tes
pit odilecek maktaları köy vaziyetle -
rine göre meccanen vey..ı tarife bede
li üzerinden vererek hem piyasayı ve 
milli ihtiyacı tatmin etmeık ve hem de 
bilhassa köylüyü kurtarmak maksa -
diyle, ziraat vekaleti, birincıilere: "İş
letme planınızı ben tespit edeceğim"; 
ikincilere ise '"Gösterdiğim yolda teş
kilatlanırsanız sizi ayağa kaldıra<:a -
ğrm ve yükselteceğim." diyor, 

*** 
Bu dava Başbakanımızın maden o . 

cakları için takibettiği ve maden ka . 
nunundaki tadilatla temin ettiği tek
nik ve f,t:~onel oolitikanın onnana 
~awnan "11rf~ı-"!C-Y ıueı:;ıL>aır. 

*** 
Ziraat vekaletinin 15 ağustostan i-

tibaren meri olmak üzere neşrettiği 
yeni talimatname bu bakımdan ve or
man sahasındaki köylülerimizin refah 
bulup kalkınması bakımından dikkate 
layik ve bütün valiler ve kaymakam
larımızca itinayla okunarak köylüye 
anlatılmasında ve köylünün gösteri -
len yollara sevkedilmesinde büyük 
menfaat olan hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

*** 
Bu talimatname hüküm ve imkanla

rından süratle istifade edilerek evela 
köy ihtiyaçları karakışa kalmadan sü -
ratle temin olunmalı ve sonra kereste
ciliği geçim vasıtası edinmiş olanlar 
teşkilatlandmlmalııdır. Bu yeni ka -
nun ve bu kanuna müstenit olan bahis 
mevzuu talimatname büyük imkanlar 
temin etmiştir. 

*** 

vokaletinin orman sahası dahilindeki 
köylerde muhtelif ev, el ve orman sa
nayıı ıçın bir plan ve orman 
kıtalinin akıbetlerini köylüye göste -
rir film ve köylü seyahatleri hazırla
makta olduğu anlaşılıyor. Fakat köy
lülerimiz bu talimatnameden azami is
tifade yolunu tuttukları takdirde bu 
plandan beklenilen faydanın istihsali 
kabil olabilecektir. 

Hülasa; vali ve kaymakamlarımızın 
bu talimatnameyi almaları ve süratle 
tatbikine geçmeleri sayesinde: 

1 - Bu kış köylü oıdunsuz kalmıya
caktır. 

2 - Türkiye kereste ihtiyacının bü
yük bir kısmı ve yapılan hesaplara gö
re% kırıkbeşi köylü tarafından piyasa
ya verilecek ve kereste fiyatlan düşe
cektir • 

3 - Köylü temelli ve refahlı bir ge
çim vasıtası bulacak ve kazanacağı pa
ra aynı mıntakada uzun kış aylarında 
ve yaz devresinde kendisi ve ailesi i
çin tali sanat ve iştigaller temin etme
sini teshil edecektir. 

4 - Bu tarzdaki hesaplı ve planlı 
işletme, körü körüne orman tahripleri
ni müspet şekilde önliyerek ormanla
rımız korunmuş olacaktır. 

*** 
Orman umum müdürlüğünde köy -

lünün bu kabil işleri ve teşkilatlanma
sı işleriyle uğraşmak ve icabında hü
kümetçe gönderilecek orman mühen
odisleriyle işleri tanzim ve teshil et -
mek üzere daimi bir büro teşkil edil
miştir. Matbuatımızın ve münevver -
lerimizin bu vaz.iyetten istifade için 
alakalıları her vesileyle ve her şekil
de tenvir etmesi milli sayacağımız bir 
vazifedir. 

Na.ahi BAYDAR 

Acı bir kayıp 

Mustafa Şeref 
Özkan vefat etti 
Ölüm, aramızdan memleketin en 

kıymetli evlatlarından birini aldı: 
Hiç beklenmedik bir zamanda Burdur 
mebusu, Kamutay Bütçe encümeni 
reisi, Hukuk fakültesi profesörü 
Mustafa Şeref Özkan'ı kaybettik. 

Mustafa Şeref Özkan dün öğleden 
sonra Kamutaya gelmiş, orada mebus 
arkadaşlariyle görüşmüş, kütüpaneye 
çıkarak bir müddet meşgul olmuş ve 
saat 16.5 1 a doğru evine gitmek üzere 
Kamutay'dan ayrılmıştı. 

Birinci devrede 2 gol atan ve oyuna hôkim olan 
Gençler sonra bu üstünlüğü devam ettiremediler 

(.lfF.!""" 

Gençlerbirliği takımı 

An~a~agücü - Gençı:.rbirliği ta:a: 1 1KINCl DEVRE 
fmdan ıkı maç yapmak uzere şehrımı- Bu devrede Gençler Birliği takımm-
ze davet edilen Vefa idman yurdu dün da Fahrinin yerine Suad'ı gördük. 
ilk maçını Gençlerbirliği ile yaptı ve Yirminci dakikaya doğru da Naci çık-
2 - 1 yenildi. Bu maça tahsis edilen tı, Muhittin oynadı. 
Ankaragücü sahası epiydenberi maç Bu devrenin ilk anlarında oyunun 
seyretmiyen ankaralılarla doluydu. cereyan tarzı ilk haftaymtn ayni idi. 
Adliye Vekili B. Şükrü Saracoğlu ile Fakat dakikalar ilerledikçe vaziyet 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Ali değişmiye başladı. Vefalılar ankaralı
Rana Tarhan da maçın seyircileri ara- ların gol çıkaramadıklarını gördükle-
sındayddar. ri için sıkı bir hücuma geçtiler 

Hakem ve takımlar : Veja'nın tek golü 
Saat 16.30 da başlıyacağı ilan edi- Uzun ve derin paslı bu hücumlar 

len maç hakem seçilmesi iç.in 15 - 20 gittikçe müessir bir şekil aldı. Niha
dakika geç kaldı. Hakem Ankaragü- yet 20 inci dakikada Gençler tehlikeli 
elinden B. Bilal'di. Türk sporunda adı bir vaziyeti ancak kornerle atlatabil
geçen ve İstanbul !ikinin oldukça ku _ diler. Bu kornerden sonra 'Gençler 
vetli takımlarından bulunan vefalılar Birliği kalesinin önü karıştı ve bu a-
bu maça şu kadro ile çıktılar : rada top ağlara takıldı. 

Azat Yıhnaz, Sefer Çetin, Vahit 25 inci dakikada vefalılar ta:m çizgi 
Hürcan, Şeref Simavi, Lütfü Karagöz- üstünde rbir firikik fırsatı yakaladı· 
oğlu, Abdu§ Ertuğ, Hüıeyin Buran, lar. Muhteşem yerden çok güzel bir 
Muhte,em Kural, Sulhi Garan, Şü~ü J şüt çekti. Top kale direğine yakın bir 
Oğuz. Haydar Barağan. mesafeden avuta gitti. 
--- rn--ına!fnnnn. ~·-·-•gı :.niın..hundan..1onraki zamanın-
kım merakla beklenen Gençlerbirliği da vefalılar baskısı gevşıyen Gençle-
takımı da ayağı sakatlandığını işittiği- r~n karşı~ında hücumlarına devam et
miz Küçük Mustafa'dan mahrum ola- tıler. Fakat ankaralıların müdafaası 
rak sahada şu şekilde yer aldr: kolay kolay çözüleceğe benzemiyordu. 

Rahim Tezcan, Nuri Toğay, Naci Nitekim zaman, gittikçe basan karan
Bolayı, Münür Özkural, Haıan Pulat hk içinde golsüz geçti. Maç 2-1 Genç
Ketfi Tarlan, Şeref Erdoğdu, Ali A~ ler Birliğinin kazanmasiyle bitti. 
nul, Nur Bartu, Basri Taıkavak, Fah- J' efalılar 
ri Körpe. Bundan evel bir çok güzel maçları-
Gen<;lerin ilk golü nı seyrettiğimiz vefalılar dünkü ~ 

ilk vuruşu güneşe karşı oynıyan yunda sahada kayboldular. Saha ya
Gençler yaptılar. ilk şütü Ali çekti ve hancılığı, yorgunluk gibi umumi ma
top kalecinin elinde kaldı. zeretleri -dünkü maç için kabul edelim. 

Top havadan oynanıyor ve iki ta - Bakalım bugün Ankara Gücü karşı
raf birbirini deniyordu. İkinci dakika- smda ne yapacaklar? 
da Gençlerbirliği sağ açığı Basri'den GençlerlJirliği 
aldığı güzel bir pası yerinde kullana- Bu takım kazandığı bir kaç yeni e
madı. İlk fırsat kayboldu. Bir dakika lemana rağmen gene rakip kale önün
sonra Basri'nin bir akınını Vefa beki de beceriksiz görünüyor. İkinci dev
kornerle kesebildi. Bu korner avutla rede de antrenmansızlık kendini gös
neticelendi. terdi. Umarız ki lik maçlarına kadar 

Kereatelik ağaçlar 
Gene bu talimatnameye dair yapıl

mış olan diğer bir tamimden, ziraat 

Mustafa Şeref Özkan kalp sektesin
den ölmüştür. Saat 18 e doğru Musta
fa Şeref'in ölüm haberi bütün Anka
ra'yı yeise bürümüştür. Merhumun ce
nazesi Nümune hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Ankara takımı gittikçe oyuna ha • takım düzelecektir. Biz de gençlerin 
kim oluyordu. For;,etler Vefa yarım eski güzel oyunlarını seyredert!k An
sahasma yerletmişlerdi. Haflara isti _ kara hesabına memnun kalacağız. 
nat ederek her dakika gol çıkaracak Bugünkü maç 

Çam ormanlarımızdan eiael bir görÜnÜf 

*** 
Mustafa Şeref Özkan, 1884 de Bur

dur'da doğmuştur. İstanbul Hukuk ve 
Paris hukuk fakültelerini bitirmiş, 
muhtelif devlet hizmetlerinde vazife 
görmüş, Lozan konferansında müşa

vir olarak bulunmuştu. 
9 eylül 1932 ye kadar lktısat vekil

J !iğini _ya~Jlll§ -~e raha~~ızlı~ı dolayısi
le çekılmış, Butçe encumenı reisliğine 
seçilmişti. 

Vakitsiz ölümü, istisnasız bir tees
sür uyandırmıştır. Mustafa Şerefin 
şahsında; Kamutay, ihtısasından çok 
faydalandığı alim bir iktısatçısını, 
gençlik, değerli bir profesörünü ve 
türk milleti faziletli bir evladını kay
betmiştir. 

Yakınlarının, Kamutay'ın ve mem
leketin acılarını paylaşırız. 

Sultanahmel camii esaslı 
şekilde tamir ediliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) -
İ6tanbul Vakıflar müdürlüğü Sul

tanahmet camiinin tarihi hipodroma 
karşı olan dış avlu ihatası Ü7.erindeki 
kıymetli kapıları havi geçit mahalleri
ni esaslı şekilde tamir ve dış avlu içe
risini de bir park halinde tanzim cttir
miye başlamıştır. 

Avlunun, yeni arşiv dairesi ittihaz 
edilen Sultanahmet medresesiyle ha
rap Darüssibyan arasında bilahare sa
tılmış olan methalleri de açılarak bo
zuk duvar aksamiyle beraber yeniden 
aslı gibi ihya edilecektir. Aynı zaman
da içteki revaklı meydan orta.mdabu-

vaziyetler ihdas ediyorlardı. Tertip heyeti bugünkü maçın saat 
Onuncu dakikada Ali'nin ceza çiz- 16 da başlıyacağını bildirdi. Evelce 

gisi dışında kale önüne havalandırdı - yazdığımız gibi bu gün Vefa il~ An
ğı topu Azat yakaladığı halde elinden kara Gücü kulübümüz karşılaşacak
kaçırdı. Basri ve Fahri ileri atıldılar tır. Daha atak ve fırsatçı olan Ankaca 
ve ilk golü yaptılar. Gücü forvertlerinin bu gün gol sayısı 

I kinci gol itibariyle daha iyi bir netice almasını 
bekliyebiliriz. 

İlk golden sonra vefalılar mağlfıbi-
yeti kabul etmiyenlere has bir hamle 
gösterdiler. Soldan yaptıkları akınları 
Münür ve Nuri kesiyorlardı. Sağdan 
hemen hiç bir hücum teşebbüsünde 
bulunmadılar. Esasen Keşfi burada 
tam bir bekçilik yapıyordu. Ortadan 
ilerlemiye çalıştıkça Hasan karsılarına 
dikiliyordu. Bir netice vermiyen bu a
kınlardan sonra Gençlerbirliği üstün
lüğü tekrar ele aldı. 

Tam 15 inci dakikadaydı. Basri 
Hasan'dan aldığı bir pası yerden güzel 
bir şiltle ;ole çevirdi. 

Bu golden sonra maçın birinci dev
resi gol yapmaktan ziyade paslaşma -
lar inişler ve dönüşler yapan Gençler
birliğinin güzel oyunuyla geçti. 

V efahlar yorgun görünüvorlardı. 
Birkaç gol tehlikesi daha atlatarak 
devreyi 2 • O bitirdiler. 

lunan altı adet münferit sütun üzeri
ne kabartma ince işlemeli kemer taşla 
riyle müzeyyen şadırvanın da restore 
tamiri yapılacaktır. Bu meyanda, bu 
ÇC>k kıymetli pdırvana ait mermerden 
hendesi şekilli kırık bir kapak taşı. 
yeniden imal edilerek yerine konacak
tır. 

Balkan atletizm 

müsabakalan 

bugün başlıyor 
Belgrat, 10 a.a. - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
"Dokuzuncu Balkan atletizm müsa

bakalarına pazar günü saat 3.30 da baş
lanacaktır. Bu akşam bütün atletlerin 
iştirakiyle şehirde büyük bir geçit 
resmi yapılmıştır. 

Gaziantep 
manevr. farı 
(Başı 1. nci sayfada) 

meıafelerden yürüyüı yapmalan iti
bariyle bir mukavemet manevraıı 
yapdnu§lı. Gaziantep manevralan iıe 
bilha11a gece ilerleyiıleri taarruz ve 
baskın hareketleriyle temayüz et • 
mektedir. Manevralar tam bir inti • 
zam içinde devam ediyor. 

Mareıal Fevzi Çakmak ve mal • 
yelleri man~vralan yalandan takip 
etmektedir. 

' 
__ _ .,.._ ......... : 



ı·-Viİ·-ô-ye-t-le~-r--1 
t--··-----··---··i . 
1 nşaat mü na kasası 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
19.9.1938 pazartesi günü saat 15 de 

İstanbul'da Nafıa müdürlüğünde ek
siltme komisyonu odasında (27058.44) 
lira keşif bedelli yüksek mühendis 
mektebi yatakanelerinin dersane ola
rak tadil ve inşası kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hulasasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. Muvakkat teminat (2030) lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
ihale gününden en az sekiz gün evel 
müracaatla bu iş için Nafıa vekaletin
den alınmış ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 19. 
9. 1938 pazartesi günü saat 14 e kadar 
İstanbul Nafıa müdürlüğüne vermele-
ri. (5993-3489) 6253 

Pavyon inşaatı 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko

nulduğu evvelce ilan edilen Afyon li
sesinde yapılacak 40041 lira 33 kuruş 
keşif bedelli iliive pavyonu ve eski 
bina tadilatı ikinci kısım inşaatına 
istekli çıkmadığından 23-8-938 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazar
lıkla verilecektir. 
Pazarlık için her gün nafıa müdür

lüğünde teşekkül edecek komisyona 
müracaat olunmalıdır. Eksiltme şart
namesi ve buna müteferri diğer ev
rak iki lira bedel mukabilinde Afyon 
Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3003 lira 10 ku
ruştur. İsteklilerin nafıa vekaletin -
den 938 senesi için alınmış 20.000 li
ralık müteahhitlik vesikasr ve ticaret 
odası kayıt vesikası göstermeleri la
zım geldiği ilan olunur. (5798 - 3381) 

6063 

Yol tamır ettirilecek 
Aydın Daimi Encümeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın 

vilayetinin Söke - Ortaklar yolunda 
14+ooo - 18+000 kilometreleri ara
sında esaslı tamirattır. Kesif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. • 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunlu

ğunda şose tamiridir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak 

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

mesi 
D) Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fennt şartname 
E) Hususi şartname 
F) Ke§if cetveli, silsilei fiyat, met

raj cetveli 
G) Grafik proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı bedelsiz olarak Nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 26.9.938 tarihinde pa
zartesi günü saat on beşte vil5.yet en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 1181 lira 20 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve ihale gü
nünden 8 gün evvel ehliyet vesikası 
almak için vekalete müracaat etmiş 
bulunması ve yaptığı en büyük işin 
bedeli 12000 liradan aşağı olmaması 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya bunlar
dan biriyle müştereken teklif yapma
sı ve mukaveleyi birlikte imza etme
si lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa 
at evveline kadar vilayet encümenin 
getirilerek ekSiltme encümen reisli 
ğine makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve d ş zar-
• fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 

olması lii:r.ımdır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. ' 6341 

Hiikümef ·onağı yaptırılacak 
Antalya Nafia Müdürlüğünden : 

Eksiltıne işinde talibı zunut ctmi
yen Eln1alı hükümet konağı iiçünci~ 
kısım inşaatı bu defa pazarlığa çıka-

rılmıştır. , 
Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk 

kısmın inşaatı. 

Bu işe ait '8rtnameler ve evraklar 
şunlardır: 

a - Eksiltme ~artnamesi. 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri şartnamesi. 
d - llususi, fenni şartnameler. 
e - Keşif cetveli 
g - Proje 
İstekli! r bu evrakı 5 lira mukabi

linıle Antalya Nafıa dairesindea aldı
rabilirler. Bu evrak bila bedel dairede 
de gorülebilir. İhale günü 26.9.938 pa
zartesi günü saat Jl de Antalya Nafıa 

dairesinde kurulu komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin yevmi ihaleden se
kiz gün eve! Antalya Nafıa müdürlü
ğünden ehliyet vesikası almaları la-
zımdır. (6119) 6388 

I 

300 ton sömikok 

kömürü alınacak 
Eskişehir Vilayeti Dalıni Eneli -

meninden : 
1 - İdarei hususiyeye bağlı deva

irin ihtiyacı olan 300 ton sömikok 
kömürü 6. 9. 938 tarihinden itibaren 
26. 9. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü Sdat 15 e kadar kapalı zarf usu
Jiyle eksiltmeye konmust;ır. 

2 - İhale bu tarihte' makamı vila
yette toplanacak daimi encümen tara
fından yapılacaktır. Teklif mektup -
!arının ihale saatindon laakal bir sa -
at evet verilmesi 13zımdır. 

3 - Teminatı muvakkate 630 lira
dır. Şartnameyi görmek istiye'ı 1 erin 

daimi encümen kalemine ınüracaat et-
meleri lazımdır. "6123" 6391 

İnşaat münakasası 
Maruıa Valiliğinden : 

1 - Manisa'daki kız enstitüsü bina
sının noksan inşaatı on dört bin lira
lık keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İnşaata ait keşif evrakı ve tefer
ruatı parasız olarak Manisa nafıa 

müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İhalesi eylülün 22 inci perşem
be saat on birde Manisa vilayeti daı
mi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 1050 
liradır. 

5 - Taliplerin ehliyet vesikalariy
le bu yıla ait ticaret odası vesikasını 

ve 2490 sayılı kanunun 32-33- ve 34 ün
cü maddeleri dairesinde hazırlıyacak· 
ları zarflarını vaktinde encümen riya· 
setine tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3601) 6473 

Köprü yaptırılacak 
Van Naifa Müdürlüğünden : 

1 - Van'ın Baskale kazasından iti
baren 11 ve 25 nci kilometerelerin
deki lspiris ve Karasu üzerine yapı
lacak onar metrelik iki adet betonar
ma köprülerin bedeli 18035 lira 76 
kuruş olup münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
e) Bayındırlık genel şartnam9i, 
d) Fenni şartname, 
e) Metraj k şif hulasası, 
h) Fiyat tahlili cetvellerini isti

yenler bu şartnameleri ve evrakı üc
retsiz Van nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 9. 9. 938 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 24.9.938 
cumartesi günü saat 11 de Nafıa 
Müd. odasında teşekkül edecek ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1352 lira 69 kr. teminat ver
mesi ve bundan başka taliplerin ek
siltme gününden sekiz gün evel vi1a. 
yete müracaatla ehliyet vesikası al
maları şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
cüncü maddede yazılı saatten bir sa
;t evelinc kadar Ziraat Bankasına 
yatırılan 1352 Lr 69 Kr. Juk teminat 
makbuzunun Nafıa Müd. odasında 
eksiltme komisyonu riyasetine vere· 
ceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mühür mumu ile iyice kapatıl~ 
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 6492 

Yüksek mekleplere 

kaydedilecek okurlara 

KÜÇÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

Kiralık daireler - Yenişehir oto _ 
büs garajı karşısında Ersoy apartı

marunda. Telefon 3654 -3710 6412 

Kiralık - 3 oda, 1 hol, 30 eyHilde. 
Işıklar Yardım Ap. No. 10 içindeki 
salon takımı korni§ler avizeler eµvalet 
yemek masası etajer dolap karyola 
satılıktır. 6322 

Kiralık depolar - Ankara istasyo
nunda mektep binasına bitişik, bir ça
tı altında elverişli depolar vardır. İs· 
tiyenlerin telefon 2471 Ekrem'e mü -
racaatları. 6323 

Kiralık - Maltepe Akıncılar so
kak 4 No. Ap. Kat 2, 3 Büyük 1 kü
çük oda, 1 hol, tam konforu havi su 
dahil 55 lira. İçindekilere müracaat. 

~338 

Kiralık iki veya bir oda - Yenişe

hir Mühendisler Birliği karşısında 

Ölçerler sokak N o. 2 birinci kat bahçe 
içinde bir aile yanında mooleli veya 
moblesiz iki üç ay için acele kiralıktır. 

6347 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma· 
hallesinde beş büyük, iki küçük oda, 
ayrıca sandık odası bulunan muşamba 
döşeli, kalorifer, sıcak su tesisatı ve 
bütün konforu haiz bir ev möbleli ve
ya möblesiz kiralıktır. Telefon 3703 

6354 

Kiralık ev - 3 oda alt kat. Yeni -
şehir İsmet İnönü caddesi No. 74 

6372 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırhk küçilk ilinlardan: 

Bir defa için 30. Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuru, 
Dört defa için 80 Kuruş 1 

Devamlı kilçük ili.nlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 

l ncvredilecek bir ilin için 140 kuruı 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 

her ıatır, kelime aralanndaki boşluk- : 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir.

1
• 

Bir küçük ilfi.n 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazla her ıatır için ayn
ca 10 kurus alınır. 

- • •U1111111111-• 

Satılık - Istasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka_ 
ra'run her tarafında inşaata elverişli 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren , 6349 

Satılık - Ankara'nın her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara'nın her tarafın _ 
da ev. apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6~51 

Satılık Motosiklet - B. M. W 
marka 27 beygir müstamel motosik -
let. Görmek için Çocuk sarayı karşı -
sın da İlhan sokak N o. 9 görüşmek L 
çin Tel. 3480 6380 

Satılık Gramofon - Kolumbiya s!ı
lon çift zemberek 12 plakla beraber 
pazartesi günü belediye mezat yerin-
de yarımda satılacaktır. 6440 

Kiralık - Alman sefareti karşısın-
da kurşuni boyalı 61 No. eviıı üst ka- iş verenler : 
tı. 3 Oda, hol, mutbah, banyo, terkos, 
elektrik ve tatlı kuyu suyu vardır. 35 
liradır. Ti. 2787 6379 

Kiralık daireler - Yenişehir Vali 
konağı karşısında Çelikkal~ sokak 4 
No. da 4 oda bir salonlu kira:ık daire. 
!er. Akba'ya müracaat. Tel. 3377 

6381 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde

Hizmetçi aranıyor - Ev işi bilen 
bir hizmetçi aranıyor. İşine göre üc . 
ret verilecektir. Yenişehir Selanik 
Cad. 38 numaraya müracaat. 6340 

Kaıiyer aranıyor - Bir bayan l:a
siyere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
Bankalar caddesinde 48-2 Yıldız kır_ 

tasiye mağazasına müracaatları. 6352 

si Özenli sokak köşe başı fevkallde Bir alman ıuveıter aranıyor - 3843 
nezaretli konforlu, Kardeşler apartı - numaraya telefon edilmesi. 6418 
manında beşer odalı daireler ve çatı 
katı Ti. 2935 6382 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 
sokak No. ıs. 6411 

Kiralık - Güzel bahçe ic;inde 6 ge
niş oda balkon havagazı iyi tertibatlı 
2 daire acele. Yenişehir Sellnik Cad. 
No.: 51 Ti: 1347-2953 6417 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
si 9 No:lu Genbark apartmanında 2, 
3, 4, 5 odalı ehven fiyatlı daireler. Ya
nındaki eve müracaat. Ti: 3715 6439 

Kiralık - Havuzbaşı'nda Demirte
pe'de 11 No.lu apartmanda konforlu 1 
daire kiralıktır: Müracaat: Tel 2189 

6441 

Daktilo bayan aranıyor - Seri ve 
doğru yazmak, tahsil derecesi ve İngi
lizce bilmek tercih esbabıdrr. İktısat 
Vckilcti Nevyork sergisi komiserliği 
ne müracaat. 6490 

iş arayanlar : 

Diplomalı (yüksek) mühendiı -
(Su - yol - demiryol - köprü mühen -
disi) i§ arıyor. Mühendis D. W. An-
kara Yenişehir Birlik oteli. 6344 

Aranıyor: 

lki odalı daire aranıyor - Atatürk 
bulvarı veya Sıhiye Vekaleti civarın -

Kiralık daire - Yenişehir'de Ha- da Ti. 3437 den 14 Nihat Arel 6373 
vuzbaşı"nda Macar sefarethanesi kar
şısında dört oda iki hol banyosunda 
otomat ve termesifonu mevcut konfor· 
lu ve nezaretli daire kiralıktrr. Tele
fon N. 2189 6458 

Kiralık - Ön Cebeci Bağaturlar 
sokak kasap karşısında 32 numarada 
4 oda 35 lira. Aynı eve müracaat edil-
mesi. 6471 

Kiralık - Halkevi karşısında Sağ_ 
!ık Yurdu apartımanında 3 oda, 1 hol, 
1 sandrk odası, mutfak, banyo, kalori
fer, sıcak su. her türlü konfor. Telefon 
1915. 6490 

Kiralık - 4 odalı 1 er hollü banyo 
sair konforlu üst ve alt kat daireler. 
Yenişehir Sclanik cadde. 38 N o ya 
müracaat. 6496 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitüsü 
karşısındaki yeni mahallede 3 oda mut
bak, banyo, hava gazlı ve geniş bahçe
li. Asistan Sadri evi. İçindekilere mü-

Kiralık aranıyor - Atatürk bulvarı 
veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 
mobilyalı ve kalöriferli 2 oda aranı

yor. Banyolusu tercih edilir. Ti: 3628 
6415 
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Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1) 7000 il@. 10.000 çift yün çorap a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3400 lira olup ilk teminat parası 255 
liradır. 

3) İhalesi 12 eylül 938 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

Ankara Fakülte Talim Taburu Ko. racaat. 6497 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde 
yazılı belgelerne ihale gün ve saatın
da M. M. V. satınalma komisyonun
da hazır bulunmaları. (3297) 6009 

mutanlığından : 
1 - Ankara'da yüksek mekteplere 

girecek okurların yüksek askeri ehli· 
yetname tedrisatını takip etmek üzere 
fakülte talim taburuna kayıt ve kabul
leri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabıll için her gün cu
martesi, pazar günleri hariç saat 9 dan 
11,30 a 14 den 17 ye kadar aşağıdaki ve
sikalarla beraber Sarıkı,ıa'da fakülte 
talim taburu 3. BJ. K.lığına müracaat 
etmeleri lüzumu itan olunur. 

3 - Altı adet fotoğraf 4 X 6 eba
dında fotoğrafın alt kenarında bıra
kılacak bir santimetrelik boş yere 
mektep No. su adı soyadı yazılmak 

suretiyle 
4 - Nüfus cüzdanı sureti örneğine 

göre matbu ve nüfus memurluğu tara
fından musaddak. 

5 - Tam askeri ehliyetname. Tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam ehliyetnameye hak kazandığına 

dair bir vesika. (3562) 6361 

Satılık 

Satılık otomobil - Beş kişilik se· 
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü'ye müracaat. 

Satılık - Yeni§ehir'de bakanlıklar 

karşısında mutena mevkide bir arsa 
ucuz fiyatla satılıktır. Ebadı 7 50 met
redir. Tlf. 2314 e müracaat. 6236, 

Satılık eıya - Kadın bisikleti, beş 
parça mobilya, kadın elbiseleri kürk 
manto ve halılar. Atatürk bulvarı Ali 
Nazmi Ap. 57 birinci kat. 6337 

Satılık arıa - A_şağı Eğlence as -
falt üzerinde ilk otobüs durağında bağ 
ve meyva ağaçlı bir arsa müsait fiat -
la acele satlıktır. Ulus'ta fransızca 
Ankra muhasibi Bay Muhsin'e müra-
caat. 6345 

Tayyare imdadı sıhıye paketi 
alınacak 

M. M. Veki.leti Satın Alma Ko. : 

1 - 100 adet büyük 150 adet kü
çiil< tayyare imdadı sıhiye paketi açık 
eksiltmeye konmuştur 

2 - Tahmin edilen bedeli 3150 li
ra olup ilk teminat parası 236 lira 25 
kuruştur • 

3 - İhalesi 27 eylQI 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rinde istenilen belgeleriyle ihale gün 
ve saatında M. M. V. satın alma ko 
misyonunda hazır bulunmafarr. 

(3015) 5597 

Türkkuşuna 15 genç al.nacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu teşkilatında motörlü ve motörsüz tayyareler 

üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadile yetiştirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli başlı şartlar şun
lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - iyi hal ve şöhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverişli olmak 
4. - Boyu 1,58 den aşağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfım bitirmiş olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yatında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teşkilatında uçuculuk öğrenmiş bulunan planör
cülük B veya C br öv el erile ite başladıkları tarihten, biç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşl,~re 25, liseyi bitirmit olanlara 30 lira üc
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla teı
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Türkkuşuna bu suretle seçileceklerin Öğretmen Muavi

ni oluncaya kadar, normal olarak beş sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahhütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te
'<hhüt etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğrudan 
tlni'iruya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayrt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de
vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl-
m,.~ı ~arttır. 6343 

Muhtelif yiyecek, yem ve 
yakacak ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınmasr gerek yiye
cek, yem, yakacak, isim, miktar, alım usulü ilk teminat ve ihale tarihleri 
aşağıda gösterilmiştir, Bunlara ait şartnameler parasız komisyondan alı -
na bilir. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartna
melerinde yazılı Belge ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu için de 
bulunduracakları teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel komis
yona vermeleri ve açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde ko
misyona ibraz etmeleri. 

Miktarı. Tahm.in bedelillk teminat: Ek9iltnıe: İhale 
Cinsi Kilo kuruş ı:..11-a. IL u~ulU tarihi gUn uu. ... 

----- ----- --------- ---- ---- - -
Zeytin yağı 

tanesi 
" Sabun 

Sade yağı 

Kuru ot 

1000- 1500 
1000- 2500 
1500- 3000 
4000- 6000 

50,000-70,000 

55 
35 
40 

110 

4,5 

Saman 
Odun 

40,000-60,000 
125,000-150,000 

1,5 
2,25 

Kuru üzüm 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Toz şeker 
Mercimek 
Nohut 

Kuru soğan 
Patates 
Çay 
Bulgur 

1000- 2000 
5000- 7000 
8000-12000 
2000- 3000 
1000-15000 
1000- 2000 

25 
22 
14 
28 
10 
12 

2500- 4000 6 
10000-15000 7 

40- 60 350 
7000-12000 12 

217 50 

495 

303 75 

253 13 

591 75 

Açık 

eksiltme 

Kapalı 

zarfla 
Açık 

eksiltme 

Açık 
eksiltme 

Kapalı 

zarfla 

(3502) 

22-9-1938 
perşembe 

26-9-1938 
pazartesi 

27-9-1938 
salt 

28-9-1938 
çarşamba 

29-9-1938 
perşembe 

6312 

Sömikok kömürü ah nacak 
Ankara Emniyet Mü·dürlüğünden : 

Mikdarı Beher ton için 
Cinsi Ton tahmin edilen fiat Teminat !bale günü 

Lira kuruş Lira kuruş 

10 

10 

10 

10 

10 

Sömikok 142 00 12-9-938 pazartesi günü 
kömürü 73 25 90 saat 11 de 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı kömür eksiltmeye konulmuştur. Göste
rilen gün ve saatte Emniyet müdürlüğünde toplanacak komisyona gelme-
leri. (3365) 6057 
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§ Belediye İntihabı hakkında § 

= 
= --
= -------
= = -----= ----------
= -

Ankara Belediye intihap encümeninden: 
1- Bclerliye kanununun 34 üncü maddesi mucibince 

Belediye azası intihabında rey vermiye hakkı olaularla 

aza intihap olımmıya salahiyeti bulunanların defterleri 

ayn ayrı tanzim edilerek Ankara Belediyesi, Ankara 

vilayet konağı ve Çankaya Kaymakamlık binası kapıla
rına 8 - eylfil - 938 tarihinden itibaren asılmıştır. Bu 

defterler 14 - eylfil - 938 çarşamba günü saat 18 e ka

dar bu yerlerde asılı kalacakhr. 

2 • Belediye kanununun 35 ve 36 ıncı maddeleri 

mucibince itirazı olan zevatın 14 eyliıl çarşamba günii 

akşamı on sekize kadar intihap encümeni reiMliğine 

müracaatları rica olunur. Bu müdrlcti ge<;ircnlerin mii-

racaatlan rlikkat nazarına alııımaz. 6405 

= 
= 
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= = 
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11 - 9 - 1938 

H i K A y E 
Pilot ruhu 

Yazan: H. Finot 

. Şarki Hindistan hava postalarında 
lflıyen tayyarelerin en mühim durağı 
Sayda'dır. Burası yol üzerındeki is -
tasyonların en tehlikelisidir. Çünkü; 
8ısten yollarını şaşıran pilotlar, ken
dılerini ya tayyare meydanının biraz 
0tesindeki açık denizin ve yahut da 
~Oklere yükselen büyük ormanın üs -
tunde bulurlar. Bozuk ve sisli havalar
da tayyare meydanına inmek bir haylı 
llıcseledir. Buna rağmen, kim bilir ne
~tbı bır duşünce ııı; burası böyle mıi
l-ıını bir tayyare merkezi haline geti -
tıırniştir. 
'iollarmı şaşıran tayyarecilerin Say

da tayyare meydanını kolayca bulabil
ltıeleri için, meydanın kenarına muaz
~ilın bir fener kulesi yapılmıştır. Bu 
kulenin kuvetli projektörleri sayesin
de, bir çok tayyareler gecenin en ka
ranlık bir zamanında bile, rahatça 
llıeydana inebilmek imkanını temin 
ttı:nektedirler. 
... ~ugün öğleden sonra vavas.,yava

1
s b' "'·~· t>up-ıcuıuıı;ct oa: nycflnınf", ·ll'·yC11111 

lt metre ilerisini göstermiyecek ka
dar koyulaştı. Marsel saatine baktı. 
'1.ltıyı geçiyordu. Bütün tayyareler 
~elıniş, yalnız bir tayyare gecikiyor -

U, Telsiz zabiti odadan içeri girdi. 
Sert bir selam vererek Marsel'in kar
§ısında durdu: 

- Bay direktör ,dedi. 425 numaralı 
tayyareden şimdi bir telsiz aldık. h
lasyo altı yüz kilometre mesafede 
Ulunuyormuş. Fırtınaya tutulmuş. 

Gece- yarısından evel Sayda'ya vara
Cağını ümit ediyormuş. 

Marsel, koltugunda doğrularak: 
- Pek ala. Bekleriz, dedi. 
l'elsiz zabiti on dakika sonra tekrar 

eldi: 
- 425 numaranın telsiz cihazı bo -
lılrnuş. Artık muhabere etmesine im
n kalmamış, dedi. 
Marsel, kaşlarını çattı. Ağır bir ses
söyledi: 
- İnşallah kazayı bu kadarla atla-

1.t. Haydi, yavrum. Sen de git istira
t et. Oç geceden beri uykusuzsun. 
l'elsiz zabiti bir selam verdi. Kuve~
adımlarla odadan çıktı. 
t'rarsel, bir kaç dakika koltuğunda 

areketsiz kaldı. Sonra yavaşça ayat,a 
lktı. Fener kulesine çıkmak i.ızcrc 
ansöre dogru yürüdü. 

liava iyice kararmış, gece bastırmış
. Marsel, kulenin buti.ın işaret Him -
larını yaktı. Hasır koltuklardan bi
tıe yerleşti. Düşiınüyordu. Senelerk 
lotıuk yapmıştı • .Kaç defa yolunu şa
tınış, kulenin işaret fenerleri say.! · 
tıde mutlak bir tehlikeden, daha dog
.su ölümden kurtulmuştu. Ne kadar 
ıel ve heyecanlı hayattı. o. Şimdı 
rada aciz bir insan gibi oturuyor, ö-
tnle mücadele eden pilotları bekli -
tdu. Nasıl olup da tayyarecilikten 
geçmiş ve bu sabıt va.ı:ııeyı kabul 
iştı? Düşündükçe asabiyetten tit

ordu. Bütün bu fedakarlıkları bir 
dının aşkı uğruna yapmıştı. Bir ka -
n için bu derece büyük fedakarlığa 
tlanılır mıydı? Artık nafileydi. 
ndini üzmekte mana yoktu. Çünkü; 
senedenberi sabit hizmette çalışan 
.Yaşı ilerlemeğe başlıyan bir adamın 

krar pilot olması tasavvur edilemez-

liafif bir ayak gürültüsü işitti. Ba -
nı çevirdi. Karşısında karısını bul
. Gülümsiyerek darıldı: 
- Bu saatte burada ne arıyorsun 
drien? Odana git, istirahat et. Ben, 
iki gete yansına kadar kulede kala
ğını. 

Genç kadm dargın bir tavırla cevap 
tdi: 
- Sen zaten böylesin Marsel. Karı
hiç düşiınmezsin. Yalnız başıma o· 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

damda ne yapayım. Biraz da benimle 
meşgul ol. 

Marsel, güzel karısını teskine çalış
tı: 

- Yavrum niçin beni anlamak iste
miyorsun? Vazıtemi bırakıp nasıl ay
rılayım? 425 numara gecikti. Onu bek
l!rorum. 

- 425 numara mı? Bu tayyarenin 
pilotu Rudolf clegil mi? 

- Evet, Rudolf. 
- Motörde l.ıiı· arıza mı var? 
- Hayır . .Fırtınaya tutulmuş. Altı 

yüz kilometre mesafeden telsizle bil
dirdi. Fakat, telsiz cihazı bozulduğu ı
çin kendisiyle daha fazla muhabereye 
imkan bulamadık. Bu yüzden şu daki
kada nerede bulundugunu bilmiyo
ruz ... 

Genç kadının rengi sarardı. Yavaşça 
söyledi: 

- Ne feci şey. Biz burada emniyet 
içinde otururken, gök yüzünde zaval
lı bir adam, ölümle nen ele _iY,or ... A-
....-uu. u& "uıaun"~"'a:-fiu 

- Talihi yardım ederse her halde .. 
- Müthi~ ... Ben de seninle birlikte 

bekliyeceğim. .. 
- Yavrum, buna ne lüzum var. Git 

rahat, rahat uyu. 
- Hayır; burada kalacağım. Eski 

günlerin heyecanını tekrar yaşamak 

istiyorum. Seni de kaç defa böyle bek
ledim. Saatlerle istiraptan kıvran • 
mak ... Sonra, beklenen sevgilinin gel
mesiyle nihayetsiz bir sevince kavu:,;
mak ... Bu ne büyük biı- şeydir Marsel.. 

Erkek, biraz sert bir hareketle sö
zünü kesti: 

- Adrien, sen üzülmiyesin, istirap 
çekmiyesin diye pilotluktan ayrıldım. 
Çılgınca sevdiğim meslegimi ayaklar 
altına aldım. Halbuki; sen şimdi zor
la kendini heyecana sürüklüyorsun. 
Haydi, güzelim. Odana git. 

Adrien israrla başını salladı: 
- Hayır, Marsel. 'Gitmiyeceğim. 

Ben heyecansız yaşıyama.m. 
Mar:sel, başını kaldırdı. Hayretle ka

rısının yüzüne baktı. Genç kadının 

gözlerinden iri yaş danelerı dokülü -
yordu. Birden yerinden fırladı: 

- Şimdi anlıyorum! .. Sen Rudolf'u 
seviyorsun!.. Göz yaşlariyle aşı kını 
bekliyorsun degil mi? ... İnkar etme .. . 
Bir zamanlar beni de böyle bekledin .. . 
Bir gün gelecek onu da tayyareden a
yıracaksın ... Onu da miskiıı bir adam 
haline ~etireceksin ... Tıbkı bana yap
tığın gibi değil mi?... Söyle! ... evap 
ver! ... 

Genç kadın yanındaki koltuğa yığıl
dı. Hıçkırarak ağlıyordu. 

Marsel, seri bir hareketle elektrik 
düğmelerinin yanına gitti. İşaret fe · 
nerlerini sönuürdü. 

Adrien, bir çığlık kopararak koca
sına koştu : 

- Ne yapıyorsun? ... Meydanı bula-
mıyacak !.. 

Erkek boğuk bir sesle bağırdı: 
- Ben de onu istiyorum yal... 
Uzaktan bir motör sesi duyuldu. 

Gittikçe yaklaşıyordu. Tayyare yavaş, 
yavaş u..:aklaşıyordu. Açık denizin üs
tüne doğru gitti. Artık motörün gü • 
rültüsü işitilmiyordu. 

Marsel, yumruklarıpı sıktı. Kendi 
kendisiyle müthiş bir mücadele hali.1-
de idi. Gecenin karanlığına gömülen 
motörün sesini, şimdi kendi kalbinde 
duyuyordu. Mert ve kahraman bir tay
yareci arkadaşına karşı böyle alçak!ia 
hareket edemezdi. Fırladı. Bütün düğ
meleri çevirdi. lşart>.t fenerleri yandı. 
Biraz sonra kulenin kuvetli projektör
lerinin himayesinde 425 numara süzü
lerek tayyare meydanına indi. 

Marsel, bu defa da aşkını mesleğine 
feda etti. 

- - -- - ----- --- . ·- . - -- - - ---
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ANDAÇ ..................................................... 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • İstanbul araamda 

Pazardan mada her gün : 

Yeşilköy'den hareket 8.Jv 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara •• 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
inza memurluğu (1846). - Mesajeri 
$ebir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirli cami civarı: (2645. 
1050. 1196). - Samanpazarı cıvarı: 
(2806. 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı. 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilkveaon 
seferleri 

Sabah Akşam 
tık Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeni:ıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akkôpru'den S. pazan'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir ı;efer olup tren za· 
manian seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her be:ı dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 

saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpa:;a'ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
ljembe, Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Samsun hattına llergun !1.35 (Kayse
ri. Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir,) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 

Zonguldak hattı : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

Giindelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 16 

S. D. 
Güneş; 5 34 

Rumi· 1354 
Ağustos: 29 

S. D. 
Akşam- 18 27 

·}~ 

ÇÜNKÜ 
RADYOLİN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar

dan temizleyip çelik gibi seğlamlrk 
veren yegane iksirdir. 
Her sabah - her öğleyin - her akşam 

yemekten sonra 

RADYOLİN 

Vasıtasız vergiler projesine göre ticari 
olmıyan İ§ ve meslek erbabının vergisi 

(Başı ı. inci sayfada) ı belediye heyetince iş ve kazanç nia • ı işgal edilen mahallerin gayri safi i-
maksadı haiz olan müesseselerle umu- betine göre her sene ikinci kinun a- ratları vergilerine matrah ittihaz e-
mi menfaatlere hadim cemiyetlerin ti- yın<ia tayin olunacaktır. Mesleki te • 
cari mahiyette]d t~ebbüslcri de ver- şekküllerle bu teşekküllere kayrtlı 
giye tabi olacaktır. bulunmıyan veya kanunen kaydedil· 

Yukardaki vergilerin tatbikatında: meleri mümkün olmıyan mümasil 
bütün gayrimenkullerle menkul kıy- meslekler erbabı hakkında da karar 
metlerden Türkiye'de elde edilen ka- vermeğe selahiyetlidirler. 
zanç ve iratlarla Türkiye'de icra edi- İşgal ettikleri yazıhane, idarehane, 
len meslek ve sanattan dolayı alınan muayenehane ve atölyelerin gayrisafi 
bilumum ücretler, bunlardan intifa e- iraıtları üzerinden vergi vermekle mü
denlerin ikamet mahalleri Türkiye'de kelle{ olan serbest me&lek erbabı mcn
bulunsun bulunmasın vergiye tabi o- sup oldukları tahakkuk dairelerine ya
lacaklardır. zı ile müracaat ederek beyannameli 

İkamet mahalli veya ikametgahı mükellefler gibi muameleye tabi tu
Türkiye'de olan şahısların kazanç ve tulmalarmı istiyebileceklerdir. 
iratları, ecnebi memlekette istihsal ve Noterler ve noter vazifC6ini gören -
temin edilmiş olsa da vergiye tabidir. ler; nüfusu beş bin ve daha ziyade o
Mükerrer teklife mahal vermemek lan yerlerde tamamen veya kısmen, 
maksadıylc karşılrkl~ muamele t-sası kiraladıkları binaları toptan veya par
üzerine anlaşmalar yapmıya hüküm.et, ça parça kiraya verenler, sahip olduk
selahiyetli olacaktır. !arı madenleri, dalyanları ve voli ma-

hallerini kendileri işletmeyip hasılat-
Ticuri olnuy(m iş ve meslek tan hisse almak veya kısmen para alıp 
crbabmm k<lztmç vcrgi:;i : kısmen hasıHita ortak olmaık suretiyle 

Dünkü sayımızda yeni ıııoJenın biz- kiraya verenler, kazanı;larını beyan -
met erbabının kazanç vergisi üzerinde name ile bildirmiye mecbur olacaklar
koyduğu hükümleri hulasa etmiştik. dır. 

Ticari olmıyan iş ve meslek erbabının Bl')'tlllrıameler : 
kazanç vergısi de şu şekilde alınacak- Ka.ı:anç IJeyannamelerinde ikamct-
tır: gah ışgaı ınin de mesleki teşekkıil ve-

(Mükellefiyet mevzuu: Ticari olmı- ya belediyece tayin olunan sınıf, gay
yan iş ve meslek erbabının kazançları risafi kazancın yekununu, gctyrisafi 
temin ettikleri menafie bu kısımda ya- kazançları tenzili caiz olan masraflar 
zıh hükümler dairesinde vergiye tabi gösterilecektir. Bu masraflar çıkarıl
olacaktır. Ticari olm· yan iş ve mes- dıktan sonra kalan miktar mükellefin 
lek erbabından maksat, serbest mes - vergiye tabi kazancı sayılır. Noterler 
!ekler müntesiplerıyle noterler, noter ve noter vazifesi görenler damga res
vazifesini görenler (bu iştigallerin- mi beyiye aidat olarak aldıkları para 
den dolayı) ve kazanç getiren bir işle ile bundan verilmiş olan vergiyi de be
iştigal ettikleri halde bu işten dolayı yannamelerinde gösterirler. 
bu kanunun diğer kısımlarında yazılı Kazanç beyannamelerinde gösteri. 
vergikrdcn birine tabi bulunmıyan- Jecek gayrisafi kazançtan indirilmesi 
!ardır. caiz olan masraflar şunlardır: 

Bu kanunun tatbikatında avukatlar A _ Serbest meslek erbabı ile noter-
ve dava vekilleri, tabipler, diş tabip • ler ve noter vazifesini görenlerin 
]eri ve dişçiler, baytarlar, ebeler, ti · müstahdemlerine verecekleri ücret ve 
cari muamelelerde bulunmıyan mü - ya aidat; mesleklerini icra ettikleri 
hendisler, kimyakerler, serbest çalı· mahallin lcirası, tenvir, teshin ve mu
şan eksper ve mütehassıslar ile ilan ve habere ve ilan masrafları, meslek için 
reklam ressamları, hususi mektep ida- lüzumlu eşyanın sigorta parası, bu eş
re edenler ve bu gibi ilmi ve mesleki ya için maliyet fiyatının yüzde on be
ihtisaslariyle kazanç temin eyliyen şini geçmemek şartiyle ayıracakları 
liahıslar serbest meslek erbabı sayıla- amortisman, kendilerine ve müstah. 
caklardır. demlerine ait kazanç vergisi hariç ol-

' 

t • l mak üzere mesleklerini icra ettikleri s ısn(ı ar : 
u:ı A~a~~~~ ve menfaat _ ~aJ için !!:C~C:l:;!_ ve~-v:..:_e-

a) Siyasi fırkaların, Halkevlerinin, tıklan sair müteferrik ve zaruri mas
hususi kanunlarla teşekkül etmiş u- raflar, 
mumi müesse5elerin, umumi menfaat- B • Nüfusu 5000 ve daha ziyade olan 
lere hadim veya mesleki cemiyetlerin, yerlerde tamamen veya kısmen kirala
münhasıran azasına açık olan kıtı.lüp • dıkları binaları toptan veya parça par
lcrle spor kulüplerinin, hayır cemi. ça kiraya verenlerin ödedikleri kira 
yetlerinin, ordu evlerinin (faaliyetle- bedelleri, müstahdemlerinin ücreti, 
ri ordu dahili talimatnamesi hüküm _ mukavelenamede yazılı olmak ve ver
leri dahilinde kalmak şartiyle) duhu- dikleri kiranın yüzde onunu geçme
Iiye ve aidatı ve bunlara yapılan te • mek şartiyle tamir ve sair müteferrik 
berrular ve hayır cemiyetleriyle spor işler için yaptıkları masraflar; 
kulüplerinin senede iki defayı geç- C - Sahip oldukları maden, dalyan 
memek üzere verecekleri müsamerlr ve voli mahallerini kiraya verenlerden 
hasılatı; hasılattan hisse alanların malların sa-

b) Tahvilat v hazine bonolan ve tı~ma kadar nakliye, sigorta, depo ki
bankadaki adi mevduat, tasarruf ve rası ve müstahdemin ücreti olarak Ö· 

kumbara faiz ve ikramiyeleri; dedikleri paralar. 
c) İhtira beratı satın ve kira bedel- I>e/tcr tutulması mecburiyeti: 

leri; Ticari oımıyan iş ve meslek erba-
ç) Kitap, risale, makale, tefrika, fık- hından noterler ve noter vazifesini gö

ra ve nota halinde yapılan telif ve renler hariç olmak üzere beyanname 
tercüme bedelleri resim ve heykel- vermiye mecbur olanlar ile bcyanna -
traşlık işleri, (müteneffilerin bu iş- me vermeyi tercih edenler verecekleri 
!erden dolayı bir daire, müessese ve- beyanname esas olmak üzere şekil ve 
ya şahsın daimi müstahdemi olmama- hangi malümatı ihtiva edeceği nizam
ları şartiylc). • name ile tesbit edilecek bir defter tut-

d) Nüfusu beş bin ve daha fazla o- mıya mecburdurlar. Noterler ve noter 
lan yerlerde isticar ettikleri gayrimen- vazifesini görenlerin kanunen tutmı
kul mobilyasız ve hizmet deruhte et- ya mecbur oldukları defterler beyan
meksizin başkasına kiraya verenlerin nameye esas olacaktır. Maden, dalyan 
temin ettikleri menfaatler;• ve voli mahallerini, kiraya verenler· 

den kira mukabilinde yalnız para•alan-
ıU ii kelle/ ve teldi/ maluılli : Iar defter tutmıya mecbur değillerdir. 

Bu kısma dahil olanlarda mükellef, Bunlar verecekleri beyannameye no -
kanunun vergiye tabi tuttuğu işleri terden tasdikli kira mukavelenamele -
yapan hakiki ve hükmi şahıslardır. rini veya musaddak suretini bağlıya · 
Vergi işin yapıldığı mahalli varidat caklardır. 
dairesince tarholunacaktır. Beyannamelerin verilmesinde işe 

Serbest meslekler erbabı, verecek- başlanma, terk, devir ve teşebbüs yer
leri vergiye ilaveten ve onunla birlik- !erinin değiştirilmesi hallerinde ve 
te bir de maktu vergi vereceklerdir. beyanname verilmesi tercih edilmesi 
Bir yazıhane, muayenehane ve atölye- takdirinde riayet olunacak muamele • 
de galışan birden ziyade serbest mes- !erde, beşinci kısımdaki beyannameli 
lekler erbabının her birinden yukarda mükellefler hakkında cari usul ve mü
yazılı nisbi ve maktu vergiler ayrı ay- eyyideler tatbik edilecektir. 
rı alınacaktır. Ancak aynı yazıhane, Bu kanunun diğer kısımlarında ya. 
muayenehane, idarehane ve atölyeler- zıh .ıvergilerden birine tabi bulunmı -
de çalışanlar işlere iştiraklerini ispat yan ve kazanç ve menafi getiren iş
etti.kleri takdirde her biri için nisbi lerle iştigal edenler yaptııkları muamc
vergi miktarından % 30 zar tenzilat lelerin ehemiyet ve devamına göre 
yapılacaktır. takdir edilecek gündelik gayrisafi ka-

Serbest meslekler erbabı ile, ticari zançları üzerinden vergiye tabi tutu
ve sınai kazanç erbabından işgal et - lacaklardır. 

tikleri yerlerin saf iratları üzerinden Bu işlerle iştigal edenlerden gündc
vergi vermekle mükellef olanlar aynr lik gayri safi kazançlarınm 24 misli 
yazıhane, muayenehane, idarehane, a- nis.betinde vergi alınaca.ktır. 
tölye ve dükkanlarda bir arada çalış- Noterler, noter vazifesini görenler, 
tıklan takdirde her birinin gayrisafi beyannameyi vermiye mecbur olanlar 
irat üzerinden olan vergisi aralarında ve beyanname usulünu tercih odenler
ortaklık olup olmadığına bakılmaksı- den: 
zın gayrisafi iradın tamamı üzerinden 5000 liraya kadar olan kısımdan %16 
alnacaktır. 5001-10.000 liraya kadar olan kısım-

Serbest meslekler erbabının sıınıf • dan % 18, 
lan, bulundukları şehirlerde barolar 10.001-20.000 liraya kadar olan kı-
ve etibba odaları gibi mesleki teşe - sımdan % 24. 
küller varsa onlar tarafından yoksa 20.001 lira ve daha fazluından % 30 

denlerden: 
A - İdarehane, muayenehane, yazi

hane ve atölyelerinde sanat ve mes
leklerini yapan avukatlar, dava vekil
leri, tabipler, diş tabipleri, dişçiler, 
mimarlar, mi.ıhendisler, kimyagerler, 
müşavirler ve mütehassıslar, reklam 
ve ilan ressamları ve bu gibi ilmi ve 
mesleki ihtisaslariyle kaaznç temin 
eyliyen şahıslar, işgal eyledikleri ma
hallin gayri safi iratlarının yüzde 60 ı, 

B • Bunlardan evlerinin bir kısmını 
yazıhane, idarehane, muayenehane ve 
1.tölye ittihaz etmiş olanlar veya mu
ayyen yeri olmaksızın çalışanlar ika
metgah ittihaz eyledikleri mahallin 
gayrisafi iradının yüzde 30 u nispetin
de vergi vereceklerdir. 

Bu kısina dahil mükelleflere ait ver
gilerin tarh ve tahakkuk muameleleri 
ve cezaları, bunların beyanname, gay
risafi irat karines; veya gündelik gay
risafi kazanç esası üzerlnden vergiye 
tabi bulunmalarına göre bu üç sınıf 

mükellef hakkında bu kanuni usul tat
bik edilecektir. 

Noterlerle noter vazifesini gören
lerin vergisinden damga resmi, beyiye 
aidatı olarak aldıkları paranın kesil
miş bulunan vergisi düşülecektir. 

Serbe5t meslek erbabından beyanna
me vermeyi tercih edenlerin vergisi 
iahil oldukları sınıfa göre gayrisafi i
ratlarının üçte birinden aşağı düşmi
yecektir. 

nu vergilerin indirme 
programı 

Hükümetin, kanun projesine mu
vakkat hü1cümler halinde koyduğu 
maddelerle, hizmet erbabmın 941 mali 
yılına kadar vergilerinin nispetleri §U 

şekilde teklif edilmekteıdir: 
Umumi, mülhak ve hususi bütçeler

den yapılan tediyelerde: 
200 liraya kadar olan kı&mı için 938 

mali yılında 22, 940 mali yılında 20, 
941 mali yılında 18, 

201-400 liraya kadar olan kısım için 
1938 mali yıhnda 22,940 da 20, 941 de 
18, 

400 liradan yukarısı için 938 mali 
yılında 24, 940 mali yılında 22, 941 ma
li yılnda 20. 

Bütün hakiki ve hükmi şahslar nez
dinde ~lışanlara yapılacak tcdiyeJer-
ae~. ~~~~~.~~..__ 

200 liraya kadar olan kısım için 938 
mali yılında 22, 940 mali yılında 20, 
941 mali yılında 18, 

201-400 liraya kadar olan kısan için 
938 mali yılında 24, 940 mali yılında 
22, 941 mali yılında 20, 

400 liradan yukarısı için 938 mali yı
lında 26, 940 mali yılında 24, 941 mali 
yılında 22, n.i&petler üzerinden vergi 
alınacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi lbtitçeler
den verilen mesken tazminatından ta
mamiyle 931 senesinde mevcut diğer 
mesken tazminatının 30 liraya kadar o
lan kısmı yilzdc 10 nispetinde vergiye 
tabi olacaktır. 

Bu proje ile tayin olun,an nispetler, 
1683 numaralı ve 8.6.930 tarihli askeri 
ve mülki tekaüt kanunundan evelki 
kanun ve hükümlere göre kendilerine 
maaş bağlanmış olan tekaüt, yetim ve 
dullar maaşları hakkında 1.6.938 tari
hinden itibaren tatbik olunacaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği za
manlaıxlan evelkine ait olup henüz 
tarh ve tahakkuk muamelesi yapılma
sı veya katiyet kes'betmemiş olan ve
yahut tahakkuku tahsiline tabi bulu
nan vergilerde mükellefiyet şekli, 
vergi nispetleri, muafiyetler ve müru
ru zaman eski hükümlere, tarh ve ta
hakkuk muameleleri bu kanun hüküm
lerine tabi olacaktır. Bu nevi muame
lelerin tabi olacağı misil ve para ceza
ları hakkında bu kanunla eski kanun
da yazılı olanlardan hangisi mükellef 
lehine ise o tatbik olunacaktır. 

Ankara Borsası 
10 li:ylül 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parlı 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlın 
Briiksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varıova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılı:ı Kapanış 

6.06 6.06 
125.5875 125.5875 

3.39875 3.39875 
6.6050 6.6050 

28.4350 28.4350 
67 .9325 67 .9325 
50.3425 50.3425 
Zl.1825 21.1825 

1.11 1.11 
1.4950 1.4950 
4.2875 4.2875 
6.06 6.06 

23.3975 23.3975 
24.7350 24.7350 

0.9050 0.9050 
2.8175 2.8175 

35.3775 35.3775 
31.2450 31.2450 
23.4.250 23.4250 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sıvas - Erzurum 

hattı ls. il 100.-
" ,, .. III 100.75 

100.-
100.75 
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Sömikok, krible kömür 

ve 9dun alınacak RESMİ LANLAR TürkkU§U Genel Direktörlüğün

den: 

Finans Bakanlığı 1 

sindeki alım komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Şartname ve projeler 115 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Adana ve Münhal fransııca daktiloluğu 

Maliye Vekaletinden : 
Maliye Vekfilcti tetkik heyetinde 150 

lira ücretli bir fransızca daktiloluğu 
münhaldir. Daktilo imtihanla alına -
cak ve imtihan 15 • cylfil - 1938 pcr • 
ı;ıncbc günü saat 10 da Maliye Veka
letinde yapılacaktır. İmtihana gire • 
ceklerin memurin kanununa göre a • 
ranılan vasıflardan maada ayrıca a • 
şağıdaki vasıfları da haiz olmaları 
şarttır: 

1 - Fransızcayı ve türkçcyi iyi 
bilmek, 

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

İmtihanın yapılacağı gün saat 9 a 
kadar Maliye V ckfilcti Mali tetkik 
heyeti reisliğine yapılacak müracaat
lcr kabul olunur. Aranılan vesikalar 
şunlardır: 

A - Bir arzuhal, 
B - Nüfus hüviytt cüzdanı veya 

sureti, 
C - Mektep tasdikname veya şe

hadetnamesi veya suretleri, 
D - Hüsnühal tezkeresi ile bon • 

servisler, 
E - Erkek olduğuna göre terhis 

tezkeresi, 
F - Sıhat raporu. (3600) 6400 

Gümrük ve f n. B. 
Tamirat ve inşaat işi 
lnlıiaarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - İdaremizin Çamaltr tuzlası is

kelesinde şartname ve projesi muci
bince yaptırılacak tamirat ve inşaat 
iti kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 15386 lira 67 ku
rut ve muvakkat teminatı 1154 lira· 
dır. 

3 - Eksiltme 22-9-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu
besindeki alrm komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartname ve projeler 76 kuruş 

bedel mukabilinde İnhisarlar levazrm 
ve mübayaat şubesiyle İzmir· Ankara 
Başmüdürlüklerinden almabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaiki 10,000 
liralık bu gibi işleri yapmıt oldukla
rını gösterir vesaiki ihale gününden 
üç gün evveline kadar İnhisarlar in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fen
ni ehliyet vesikası almaları 11zrmdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile beşinci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme 
parası makbuz veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç sa
at ona kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz muka • 
bilinde verilmesi lazımdır. 

(6184-3577) 6371 

Anbar ve müdürlük 

apartmanı yaptırılacak 
lnlıiaarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Adana'da yaptırılacak tuz anhan ve 
başmüdürlük apartımanı inşaatı ka. 
palı zarf usuliylc eksiltmeye konmuş
tur. 
il - Keşif bedeli 22917 lira 15 ku

ruş ve muvakkat teminatı 1718.79 lira

Ankara Baımüdürlüklcrinden alınabi
lir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlcrin fenni evrak ve vesaikini iha.· 
le gününden üç gün evclinc kadar İn· 
hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vcsaikle S inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak ehliyet ve
sikası ve yüzde 7 .5 güvenme parası 
makbuzu veya banka mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfları eksilt
me günü en geç saat 10 na kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır .(6014-3491) 6254 

Ba bakanlık 
Sut kostik alınacak 

B&fvekalet Devlet Meteoroloji it
leri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Umum Müdürlüğümüz ihtiya
cı için (2800) kutu sud kostik açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 16 • eylfil • 938 cuma 
günü saat 14de Ankara Yenişehir, Kı
zılırmak sokak No. 30 da Devlet Me -
teoroloji işleri umum müdürlüğünde 

toplanacak satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen b~deli ( 4200) li
ra olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakit veya nakit yeri
ne kaim olan tahvilat olduğu takdirde 
bunlar komisyonca kabul cdilmiytcc • 
ğinden bunların münakasa tarihinden 
evci merkez muhascbeciliğine yatırı -
!arak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazL 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dür!Uğü Levazım Müdürlüğünden tc • 
min edilebilir. 

6 - Eksilt.meye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez • 
ldlr gün ve saatte komisyona baş vur-
maları. (3463) 6192 

Bayındırlık Bakanlığı 

işletme merke% binası 

yaptırılacak 
Nafıa Veki.letinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Ankara Devlet mahallesinde 

yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (Z19337) liıa (41) 
kuruıtur. 

2 - Eksiltme 27.9.938 tarihine rast
lıyan salı günü saat (11) de Nafıa Ve
ki!cti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri ( 10) lira (97) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar sul3.r umum müdür .. 
lüğüne makbuz mukabilinde vcrme]e .. 
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mcz. 

(3428) 6182 

'~. ~ P. T. T. 
Atölye şefi alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Etimesğuttaki Radyo Diffüzyon is

tasyonuna yüz elli lira ücretle ve mü
sabaka ile bir atölye şefi alınacaktır. 

Bu şefin tesviyeciliği. tornacılığı 
ve soğuk demir işçiliği çok iyi ola-
caktır. 1 

Taliplerin 20 eylüle kadar !stan . 
bulda P.T.T. Müdürlüğüne Ankara'da 
doğruca Umumi Müdürlüğe müraca-

. atları ilan olunur. (3620) 6428 

Spiker alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Ankara Radyosu için müsabaka ile 

bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 
behemehal yüksek tahsil görmüş ol
maları ve en az yabancı bir dil (Fran
sızca, ingilizcc,. veya almanca) bilme
leri meşruttur. 

Telaffuzları düzgün ve sesleri mik
rofona müsait olmak da 1§.zımdır. 

Talip olanların 20 eylül 1938 tari
hine kadar Ankara P. T. T. Umumi 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri la-
zımdır. (3621) 6429 

Demir tel alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün. 

den : 
1 - İdare ihtiyacı için 100 ton 

4 m/ m, 10 ton 2 m/ m ki ceman ( l 10) 
ton demir tel kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (20000), 
muvakkat teminat (1500) lira olup 
eksiltmesi 5 teşrinievvel 938 çarşam
ba günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. 
U. Md. lük binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ka -
nuni vcsaikle beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 e kadar mczklir komisyona 
vereceklerdir • 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 
parasız verilecektir. 

(3157) 5821 

. Askeri Fabrikalar 

7762 Kilo yalaklık pamuk 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kırıkkale Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli 2383,84 lira 
olan 7762 kilo yataklık pamuk Kırık
kale Askeri fabrikalar gurup müdür
lüğünde müteşekkil satın alma ko
misyonunca 26-9-1938-pazartesi günü 
saat ıs te açık eksiltme suretiyle iha
le edilecektir. Şartnamesi parasız ola
rak Ankara'da Askeri Fabrikalar U -
mum Müdürlüğü ve Kırıkkale'de As
keri FabPikalar gurup müdürlüğü sa
tın alma komisyonlarından verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
118 lira 79 kuruş ve 2490 numaralı 
kanurftln 2 ve 3. maddelerindeki ve-

dır. 
111 - Eksiltme 19.9.1938 tarihine 

rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (12217) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla· 
cağı günden en az sekiz gün evci el· 
!erinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile vckilctc müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et- saikle birlikte mezkur gün ve saatte 
melcri şarttır. Bu müddet içinde ve- komisyona müracaatları. (3506) 6356 

Kabataş'ta levazım ve mübayaat şube- !----------------

Muhtelif inşaat 
lnlıiaarlar Umum Müdürlüğünden: 

Mahalli 

Muvakkat 
Keşif bedeli Teminat 

!şin mahiyeti Lira kuruş Lira kuruş 
Eksiltme Eksiltme 

saati tarihi 

Melcfan !dare binası ve ) 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 10) 
Çay İdare binası ve ) 17-9-938 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 11) 

1 - İdaremizin Siirt Müstakil Müdürlüğüne bağlı Mclcfan ve Çay 
tuzlalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları 

ve tuz ambarları inşaatı 19-8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ayrı ayrı pazarlık usuliylc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 17-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü hizalarında 

yazılı saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Her iki işe 11.id şartnameler beheri 78 kuruş bedel mukabilinde İn
hisarlar U. Müdürlüğü Tuz Fen şubesi ile Ankara Başmüdürlüğünden ve 
Siirt müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün "" saatlerde yüzde ye· 
di buçuk güvenme para!ariylc birlikte Siirt Müstakil Müdürlüğünde c:ü-
tcşckkil komisyona müracaatları ilıl.n olunur. (6050) 6234 

te an'-

Hava Kurumu 

Muhtelif tesisat 
TürıkkU§u Genel Direktörlüğün

den: 
Türkkuşu 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. tık 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 lilzımdır. 

643S 

, . .,...... 

Türkkuşu teşkillitı için ceman 250 
- 300 ton yerli sömikok, 45 ton krible 
kömür ve 10000 - 20000 kilo kuru mc· 
şe odunu mübayaasr kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin olunan bedel yerli sömi
kok için beher tonu 25 lira, krible kö
mür için beher tonu 20 lira ve odun 
için beher kilosu 2,5 kuruştur. Tek -
liflerde her üç cins mahrukat ayrı 

ayrı zikredilmelidir. 
!halesi 19-eylôl-1938 tarihine ras

lıyan pazartesi günü saat 11 de ya -
pılacaktır. Muvakkat teminatı 667.50 
liradır. Şartnamesi her gün Türkku
şu levazım bürosunda görülebilir. İs
tekliler muayyen günde eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar usulü 
dairesinde kapatılmış zarflarını mak
buz mukabilinde Türkkuşu Levazım 
Bürosuna teslim etmiş bulunmalıdır. 
lar. 6265 

Tarım BakanlıOf 

Kımyager ıstenıyor 
Ziraat Vekaletinden : 
Aylığı 200 lira ücretli Distofajin 

laboratuvarı ıçin bir kimyager alı na · 

caktır. İstekliler vesikalarını hamilen 
Vekiletc müracaat etmeleri. ( 3,ı:;r.9) 

6399 

r An~.a~~_2~~~.-~~.~~~] 
40.000 Kilo sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 senesi mali yılı ihtiyacı için 40.000 
kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 111 kuruştur. İlk teminatı 3330 
liradır. İhalesi 21 eylül 938 çarşamba 
günü saat 16 dadır. İstekliler şartna
mesini her gün tümen satın alma ko
misyonunda görebilirler. 

3 - Taliplerin kanunun 2, 3 madde
lerindeki vcsaikle teminat mektupla
rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat evetine kadar tümen 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(3549) 6331 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Antirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Islahiycdeki kıtaatın senelik 

532,000 kilo kuru otu kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 38620 lira 
ilk teminatı 1396 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi IsJahiyedc tuğay Sa. Al. 
Ko. dadır. Eksiltme 14 eylül 938 çar
şamba günü saat 15,30 da Isiahiye tu
ğay Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ve 
teklif mektupları 14-9-938 saat 14,30 
kadar Islahiyede tuğaya verilmiş ola
caktır. (3372) 6058 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
29165 lira 23 kuruş keşif°bedeli o

lan Balıkesir'in Çayırhisar mevkiin
de yaptırılacak garajın inşasının ik -
malı kapalı zarfla münakasaya konul
mu~tur. İhalesi 2&-eylul-938 pazartesi 
günü saat 16 da Balnkcsir kor satın 

alma . komisyonunda yapılacaktı,r. 

Plan fenni şartname ve birinci keşif 
Ankara, İstanbul, İzmir, levazım a -
mirlikleri ile Balıkesir kor satın al -
ma komisyonunda görülebilir. Mu
vakkat teminatı 2187 lira 40 kuru~tur. 
Talipler kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesaikle bu gibi işlere ait eh -
liyet vesi]ıası göndereceklerdir. Ta -
!iplerin ihaleden bir saat eveline ka
dar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (3636) 6475 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 701,000 kilo unun kapalı zarfla 
eksiltmesi 12 eylül 1938 pazartesi gü· 
nü saat 17 de Islfilıiye tuğay Sa. Al. 
Kn. da yapılacaktır. Şartnamesi İs
tanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve ls
lahiyede tuğay Sa. Al. komisyonun
dadır. 

2 - Muhammen tutarı 94635 lira ilk 
teminatı 5981 liradır. Mektuplar ek
siltme saatından bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (3424) 
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Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konularak 15.8.938 
günü ihaleiıi yapılan 120,000 kilo ku
ru fasulya:ya teklif edilen 14 kuru' 
14 santim fiat kor komutanlığınca pa· 

halı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarflla eksiluncye konulmUftur. 
2 - Beher kilosunun muhammen 

fiatı 15 kuruş olup ilk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 27-eylôl-938 salı günü 
saat 16 dadır. İstekliler şartnamesini 
her gün tüm. Sa. Al. Ko. da görebi • 
lirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü mad
delerindeki vesaik ile teminat mek -
tuplarınr havi zarflarını belli gün' ve 
saatten en az bir saat cvelinc kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3641) 6477 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islfilıiye kıtaatının senelik ih

tiyacı olan 153,000 kilo sığır veya ke
çi eti kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen tutarı 28300 lira 5 
kuruş ilk teminatı 2123 liradır. Şart

namesi Isllihiye tuğay Sa. Al. Ko. da
dır. Eksiltme 14 - eylül - 938 saat 15 
de Islahiycdc tuğay Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Ve teklif mektupları 14 
9-938 saat 14 c kadar Isiahiyedc tuğay 
-a. Al. Ko. na verilecektir. 

(3373) 6059 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirljği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 19700 kilo sadeyağın kapalı zarf
la rksiltmcsi 12 eylül 938 pazartesi 
günü saat 17,30 da IsJahiye tuğay Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 

İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri Is
lilhiycde t11ğay Sa. Al. Komisyonun
dadır. 

2 - Kilosu 95 kuruştur. Muham
men tutarı 18715 lira ilk teminatı 404 
liradır. Mektupların bir saat evveline 
kadar komisyona verilmesi. (3423) 
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Saman ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Sat 

ma Komis.yonundan: 
1 - İhale günü talip çıkmıyan 

tanbul komutanlığına bağlı birlik 
deki hayvanatın senelik ihtiyacı · 
satın alınacak 912.000 kilo sama 
tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 19 
lül 938 pazartesi günü saat 10.30 da 
pılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 18240 l 
ilk teminatı 1368 liradır. Şartn 

her gün komisyonda görülebilir. 
teklilcrin ilk teminat makbuz ~ 

mektuplariyle 2490 sayılı kanunuı 
3. maddelerinde yazılı vesikalari 
beraber ihale günü ihale saatinden 
az bir saat cvelinc kadar teklif nı 
tuplarını Fındıklı'da komutanlık 

tın alma komisyonuna vermeleri 
(3405) 6173 

2 Hangar yaptırılaca 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kolordunun motörlü a. 
topçu taburu için Adana'da yeni~ 

birer bataryalık iki hangar yapı 
caktır. 

2 - Keşif bedeli 80 bin !iradi 
Tahsi• edilen 80 bin liranın beş ~ 
lirası 9'38 senesi büdçesinden veri 
cek ve yetmiş beş bin lirası bono 
raptedilmek şartiyle 939 senesiı> 

tediye edilmek ve 15 - eylôl - ~ 
perşembe glinü saat 16 da ihale yap 
mak şartiyle kapalı zarfla eksiltnı 
ye konulmuştur. 

3 - Buna ait şartname ve ke 
suretleri Ankara Lv. Amirliği sat 

alma komisyonu ve komisyonumu~ 
görülebilir. (3401) 6082 

Bulgur alınacak 
Kuru ot alınacak Ankara Levazrm Amirliği Satı1' 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
ma Komisyonundan: 

Alma Komisyonundan : 1 - Demirköy alayına ait 45 t 

Ankara garnizonu muhtelif birlik bulgura talip zuhur etmediğinden ye 
ve müesseseleri için 29000 kilo kuru niden kapalı zarfla eksiltmesi 23-ey 
ot şartname cvsafiylc ve derhal tes- -938 tarihine müsadif cuma günü 
!im şartiyle 14.9.1938 saat 12 de Anka- at 16 da yapılacaktır. 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla ek- 2 - Talip olacakların bildiril 
siltmesi yapılacaktır. gün ve saatte Vize,deki satın alma ~ 

İsteklilerin belli vakitte komisyon- misyonuna müracaatları. (3464) 
da bulunmaları (3635) 6466 1 6193 

Sade yağı alınacak 
Ankara Leva21m Amirliği Satın Alma Komiayonundan 

1 - TUmcn birliklerinin bir •cnclik ihtiy cı olan ğLd ı:qiktarla 
tasınlanan fiyatları ve ilk inançları yazılı 39900 kilo sadeyağı kapalı zııı 

la eksiltmesi 26 eylül 938 pazartesi günü saat 15 de İzmit'te tümen sa 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. Şa 
namesi İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. 11.mirliklcri satın alma komisy
nunda her gün görülebilir. İsteklilerlin belli gün ve aaatindc teklif m• 
tuplarının lzmit'te tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3639) 6474 
Mevkileri Miktarı Tasınlanan F. 

Kilo K. s. Tutarları Lira tık inançları Lİ 
İzmit 12000 95 00 11400 856 
Adapazarı 9000 95 00 8550 642 
Bolu 9000 95 00 8550 642 
Tuzla 4500 95 00 4275 321 
Gebze 5400 95 00 5130 385 

3!1900 37905 2846 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Tümen garnizonları ihtiyacı olan aşağıdaki miktarı tasınlanan f 
atları ve ilk inançları yazılı 886,000 kilo unun kapalı zarfla eksiltmesi 
eylül 1938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte tümen satınalma komisyonu 
da yapılacaktır. ' 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. şar 
namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmittc tümen s 
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (3374) 

Mikdarı Tasınlanan Tutarı 

Mevkileri Kilo K. S. L. K. 

İzmit 255000 12 50 31875 00 
Adapazarı 225000 .. .. 28125 00 
Bolu 225000 

" .. 28125 00 
Tuzla 70000 

" .. 8750 00 
Gebze 111000 .. .. 13975 00 

886000 110750 00 

Yulaf alınacak 

mektupları~ 

6060 
tık inançları 

L. g. 

2390 00 
2110 00 
2110 00 

657 oO 
1040 oO 

8307 00 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan aşağıda mikdarı tasınlanf 

fiatları ve ilk inançları yazılı 1014000. kilo yulafın kapalı zarfla cksiltıı> 
si 19 eylül 1938 pazartesi günü saat 15 de İzmitte tümen satınalma komi' 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhide ihale edilebilir. şar1 

namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte tümen ,r 
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupları· 
tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 

Mikdarı Tasınlanan F. Tutarı 

Mevkileri Kilo K. S. L. K. 

İzmit 95000 5 4750 00 
Adapazarı 64000 5 3200 00 
Bolu ,74000 5 3700 00 
Tuzla 561000 5 28050 00 
Gebze 220000 5 11000 00 

1014000 50700 00 

İlk inançlaf1 

L. g. 

357 ()() 

240 oO 
277 ()() 

2104 oO 
825 oo 

3803 oO 
(3375) 6061 
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k Ekmek alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

ULUS 

ğından dolayı mezkOr maddenin ikin
ci fıkrasına tevfikan bir ay daha tem
dit edilmi§tir. 

Dükkôn arttırılması 
iU1 Ankara Belediyesinden : 
ik ı - Samanpazarında bulunan üç 

1 - Belediye hasta.nesinin bir sene
lik ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek, 150 
kilo francala on beş giln müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Esnaf Cemiyetleri 

Kôtibi Umumiliğinden 
Tezgahtarlar cemiyetinin 1938 yılı 

heyeti umumiye toplantısı ve idare 
heyeti intihabatı 14 eyli.il 1938 çar
şamba günü akşamı saat 19,30 da Ha
cıbayram caddesindeki Esnaf Cemi
yetleri binasında yapılacağından ce
miyete men::;up üyelerin muayyen 
günde gelmeleri rica olunur. 

2 - İsteklilerin muhammen bede
lin % 7,5 teminat akçesini hususi mu
hasebe ml.idUrlüğü veznesine yatır<il -
rak her hafta pazartesi, perşembe 

günleri saat 9 da vilayet konağında 

daimi encümende yapılacak pazarlığa 
iştirak etmeleri ve şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğü -

~ dükkana istekli çıkmadığından açık 
bi artırılması on gün uzatılmştr. 

2 - Muhammen bedelleri beşer yüz 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatları otuz bi
rer buçuk liradır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin0her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 16 eylCıl 938 cuma günU 
saat on buçukta belediye encümenine 
ınüracaatları. (3571) 6366 

Saym halkan naıandikkaline 
Belediye Reisliğinden : 
Su itleri talimatnamesinin 28 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil -
miş ve heyeti vekilenin tasvibine ik -
tiran ettiği sayın halka ilan olunu•. 

Madde 28 - Aboneler borçlarını 
Su idaresinin resmi makbuzu mukabi
linde tam olarak ödeyeceklerdir. Res
mi makbuz mukabilinde olmıyan te -
diyelerin Su işleri idaresince katiyen 
hükmü yoktur. Tahsil memurları a -
boneye ilk müracaatlarında tahakkuk 
etmiş su parasını alamazlarsa borcun 
miktarını ve üç gün sonra ikinci de -
fa olarak tekrar müracaat edileceğini 
gösterir bir ihbarname (kırmızı renk
te) bırakır İkinci müracaatta borç 
ödenmezse tahsil memurları paranın 
yedi gün zarfında su işleri idaresine 
teslim edilmesi lüzumunu bildiren i
kinci bir ihbarname (sarı renkte) bı -
rakırlar. 

İhbarnamenin kopyası tahsil me -
murları tarafından imza edilerek Su 
idaresine tevdi edilir. Bu ihbarname
nin b1rakıldığı tarihten itibaren yedi 
gün zarfında borçlarını Su işleri ida
resi veznesine teslim etmiyen abone
lerin suları kapatılır. (3602) 6401 

Yaş sebze alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Belediye hastanesine alınacak 
yaş sebze on beş gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen ıbedeli 231 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 17,5 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenle-

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin ıde 27.9.938 salı günü saat on 
buçukta belediye encilmenine müraca-
atları (3662) 6482 

2- Muhammen bedeli (471) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (35,5) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 27.9.938 salı günü saat 
on buçukta Belodiye encümenine mü-
racaatları. (3664) 6484 

Piri~ ve saire ıhnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belodiye hastanesine alınacak 

pirinç ve saire on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (2210,10) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (165) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmt•k isti yenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 27.9.938 sah günü saat on 
buçukta belediye encümenine müra-
caatları. (3663) 6483 

200 kanape alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçelere konulmak üzere yap
tırılacak 200 adet kapane on be§ giin 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. 
2 - Keşif bedeli 3200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 240 liradır. 
4 - Keşifnameyi görmek istiyenle-

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 23.9.938 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (3584) 6394 

385 Adet vecize 
Ankara Belediyeı.inden : 

0 1 - Dört metreden 12 metreye ka
dar muhtelif boyda 385 adet vecizenin 
yapılması on beş gün müddetle ka -
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 637,5 lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün fen işleri müdürlüğüne 
müracaatları ve ihale 20 eylül 938 sa
lı günü saat on birde belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin 
teminatlariyle birlikte teklif mektup
larını o gün saat ona kadar belediye 
encümenine vermeleri. (3511) 6261 

~lllflllllllltlllllllllllllllllflllilllllllllllllll~lllllll~lllllllllllllllll!::. 
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Fikir biraz cüretkôrane görülebilir 

a at neticeleri şayanı hayrettir. 

E M I·. l ve BACI kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 
ve BACI icat edilince, kadın inanılmıyacak F E M İ L derecede büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir 
rahata kavuştu. 

• 
l 

• 

ve BACI her ay tekerrür eden müşkül ve üzü· 
cü günlerde kadını bütün düşünce ve eziyet
lerden kurtardı. Hayatını ve aile saadetini 
sigorta etti. 

EM 
ve BACI en ince elbise ve en dar banyo mal yolan altında sezilmez, kullanan kadın bile 
mevcudiyetini katiyyen farketmez. 

. 
M 1 L 

MİL 

ve BACI mikroblu bezlerin ve pamuk tam
ponların kadınların bütün hayatlarına mal o
lan rahim ve tenasüli ıztırablarını ortadan kal-
dırır. 

ve BAÖI kanı emici ve muhafaza edici beyaz 
ve kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya ha
rikalariyle mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 
ve BACI bayanların (aylık temizliklerinde) 
en birinci yardımcısıdır. Sıhatini seven her 
kadın, 

ve BAGI 

6469 

Kırşehir Asliye Hukuk Hakimli
ğinden : 
Kırşehir'in !sakhocalı köyünden 

Mehmet oğlu lsmail'in Kırşehir As
liye hukuk mahkemesine açtığı gaip
lik davasından dolayı yapılmakta o
lan duruşmada: 
Davacı İsmail hemşiresi Kasım o

ğullarından Mehmet kızı Ilatice'nin 
5 mayıs 930 tarihinden itibaren kay
bolduğunu ve o tarihten beri kendi
sinden haber alınmadığından gaipli
ğine karar verilmesini istemiş olma
sına binaen Huku~ Muhakemeleri u
sulü kanununun 32 nci maddesi mu
cibince gaip hakkında maHlmatı olan 
kimselerin maIUmatlarmı bildirmek 
üzere altı ayda bir olmak üzere bir 
sene müddetle iki defa gazete ile ila
nına karar verilmis ve muhakemede 
29 kiinunuevel 938 ~tarihine bırakıl
mıs olduğundan Haticenin hayat ve 
me~atmdan haberdar olan Kırşehir 
Asliye Hukuk mahkemesine bildi
meleri il!in olunur. 6489 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mahke -
mesindcn : 
1smetpaşa mahallesinde asfaltyol 

kenarında 96 numaralı evde ikamet 
etmekteyken 17. 2. 937 tarihinde Nu
mune hastanesinde ölen eski Basiret 
gazetesi sahibi Ali kızı Sabiha Ke
rim'in terekesine mahkemece el kon
muş olduğundan kefaleti hasebiyle 
alacaklı olanlar da dahil olduğu hal
de biletimle alacaklı ve borçluların ve 
mirascmın vesaiki resmiycleriyle be
raber bir ay zarfında Ankara 3 ncü 
Sulh Hukuk muhakemesine müraca. 
atlan ve alacaklarını vaktiyle kayıt 
ettil'miyenlerin mirascıya ne şahsen 
ve ne de terekeye izafeten takip e
demiycceklcri lüzumu itan olunur. 

6472 
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· Maden blok kömürü 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi silindirleri için alına
cak (180) ton maden blok Jtömürü 26. 
9.938 pazartesi günü saat on beşte Vi
Hiyet binasında ıdaimi encümende iha· 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmu~tur. 

Muhammen bedeli 4140 liradır. Mu
vakkat teminatı (310) lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu vcy~ 
makbuzu ticaret odasının vesikasiylc 
birlikte sözü geçen gün ve saatte en
cümene müracaatları. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her
gün :Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3651) 6481 

Par·maklık yaptırılaeak 
Ankara Valiliğinden : 
Aııkara Etnografya müzesi önün -

deki Eti kapatmalarının muhafazası 
için parmaklıklar tecridine ait inşa
at 26-9-938 pazartesi günü saat 11 de 
vilayet binası dahilinde Nafıa komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere pa -
zarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 756 lira 32 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 56 lira 72 kuruş

tur. İstekliler teminat mektubu veya 
makıbuzu ve ticaret odasının vesikasi
le birlikte sözü geçen gün ve saatte 
Nafia komisyonuna gelmeleri bu işe 
ait keşif ve şartnameyi her gün Nafia 
müdürlüğünde görebilirler. (3549) 

6479 

Galvanizli tel ve izolatör 
alınacak 

Ankara Valiliğinden : 

ne müracaatları (3588) 6395 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı - Etimesğut yatı okuluna (200) 

ton sömikok kömürü kapalı zarf su· 
retiyle alınacaktır. Beher tonunun 
muhammen bedeli (27) liradır. 

2 - Münakasaya gireceklerin mu· 
hammen bedelin % 7,5 nisbetindeki 
muvakkat akçesini Hususi Muhasebe 
veznesine yatırmaları ve makbuzunu 
kanuni talimata göre tanzim edecek· 
tir. Tanzim edecekleri teklif mektu· 
bunun içine koymaları Hizımdır. 

3 - İhale 26-9-938 pazartesi günü 
saat (15) de vilayet konağında daimi 
encümeninde yapılacaktır. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere her gün 
Kiiltür Direktörlüğüne müracaatları. 

(3557) 6419 

P rke kaldınm y"'phnl cık 
Anknl'a Valiliğinden : 

Ankora - İstanbul yolunun 55 t 000 
inci kilometresinde Ayaş kasabasına 

rastlıyan kısımda yapılacak parke kal
dırım inşaatı 26.9.938 pazarte:ıi günü 
saat ıs de vilayet binasında daimi en
cümende ihaksi yapılmak uzere açık 
eksiltmeye konulınuştur. 
Kc§İf bedeli 7245 lıradır. Muvakkat 

temınatı 544 liradır. 1stekh!er teminat 
mektup veya makbuzu ve tıcaret oda
sı vesikasiyle bir!ikte sozü geçen gün 
ve saatte l!ncümene nılir<ıcaatları. 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
Nafıa müdürli.iğündc görülebilir. 

(3650) 6480 

Dıvar i şası 
Ankara Valiliğinden : 

Etnografya mUzesinin ihata divar 
inşaatı 26-9-938 pazartesi günl.i saat 
on birde vilayet binası lahilinde nafia 
komisyıonunda ihalesi yapılmak üze
re pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli (1393) lira 73 kuruş -
tur. Muvakkat teminat (104) lira 53 
kuru,tur. İstekliler teminat mektubu 
veya makbuzu ve ticaret odasının ve -
sikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte Nafia komisyonuna gelmeleri. __ ..__..~~~._..,., __ ---- . ,,__" 
gün Nafia müdürlüğünde görebilir -
ler. (3648) 6478 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Beıinci ltlet

me Müdürlüğünden : 
1 - 24.8.1938 tarihinde eksiltmeye 

konulan kilometre 278 - 283 arasında 
toplama, kırdırma, figüre ettirme su
retiyle 6000 M 1 balast i~n verilen fiat 
komisyonca haddi layikinde görülme
diğinden 2490 No. Iı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6600 liradır. 

2 - Eksiltme 12.9.938 pazartesi sa
at 12 de Malatya işletme binasında ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 
4 - Bu işe girmek istiycnlcrin ka

nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe 
manii bulunmadığına dair beyanname, 
muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubu, mukavele, şartnamelerle 
birlikte tayin edilen gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine verilmesi lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi Malatya, Haydarpaşa istas
yonlarında isteklilere bedelsiz veril -
mektedir. (3462) 6214 

Kayaş büveti kiraya 
verilecek 

Devlet Demiryolları Jkinci lıletme 
Müdürlüğünden : 

Köy telefon tesisatı için 3 milimet
relikten 7000 metre galvanizli yumu· 
şak tel ve 8 santimlik 4000 adet maa 
deve boynu izolatör satın alınacaktır. 

1 - Yeni açılan Kayaş Büveti ve 
bahçesi 3 sene müddetle ve açık artır
ma ile kiraya verilecektir. 

Muhammen bedeli 2750 liradan iba
ret olan bu iki kalem eşyanın 22.9.938 
perşembe günü vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılacağından taliple
rin yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte 
müracaatları ilan olunur. (3558) 6335 

Keskin okulları tamir 

ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

2 - Senelik muhammen kirası 120 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Artırma 28. 9. 938 çarşamba 

günü saat 11 de Ankara'da ikinci iş -
)etme mildürlüğlinde toplanacak ko -
misyonda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikin
ci işletme müdürlüğünde ve Kayaş 
istasyonunda parasız verilir. 

6 - Arttırmıya iştirak için arana
cak vesikalar: 

A - Nüfus cüzdanı. 
B - Zabıtaca musaddak hüsnühal 

varakası, 

-11-
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Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 

Maktu fiyatla aatıı ve kalite ilanı hakkındaki kanunun 
tatbikatı dolayııiyle yapılan kontrollere esaı olmak üzere 
aşağıda esamisi yazılı eınafın dükkanlarına ait kontrat, 
küıadiye ve sair evraklariyle birlikte 12 eylül 1938 pazarte

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

si gününden itibaren bir hafta zarfında Belediye lktısat 
Müdürlüğüne müracaatla tescil muamelelerini yaptırma- : 
ları lüzumu ali.kadar esnafa ilan olunur. :E 

--
- --- -Kasaplar : 

Sakatçılar : --- Kesilmit kümes hayvanı satan dükkanlar : 
Sucuk ve pastırmacılar -

-----
Taze yumurta, süt, yoğurt, tereyağ, sade yağ, zeytin _ 
yağ, kaymak ve peynir satan dükkanlar : 

----
Kapalı kaplar içinde su ıatanlar :E 
Meyve ve sebzeciler. (3634) 6465 : 

------ -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Sade \J 

yagı alınacak 
Bayramiç Askeri Satm Alma Komişyonu Ba§kanlığından : 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi !halenin şekli 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü saati şekli 

Sade yağ 24.000 24.000 1800 26-9-938 pazartesi 15 Açık eksiltme 
1 - Bayramiçteki kıt'aların ihtiyaçları olan 24.000 kilo sade yağı ka

palı zarf usulilc 26-8-938 gününde eksiltmeye konulmuş, verilen fiatlar 
muvafık görülmemiştir. 

2 - 2490 sayılı kanu aun 40 ıncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiı olduğundan müracaat edecek taliplerin 26-9-938 
pazartesi günü saat 15 de müracaatları. 

3 - Şartnameler komisyonumuzda parasrz verilir. 
4 - İştirak edecek taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü maddesine göre ve-

sikalarile beraber gelmeleri. (6018-3524) 6287 

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden • • 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle
rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, reaıni ve 
hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratm vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar tirketimize mutlaka bildirmelerini ehem
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildinnlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilin olunur. 

- ~ - 5994 

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

Ekmeklik un ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Batkanlığmdan : 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkateıi İhalenin şekli ve gUnü 
Cinsi Kilô Lira Lira saati ve şekli 

Birinci nevi 590.000 76700 
ekmeklik un 

5755 27-9-938 sah ıs Açık eksiltme 

1 - Bayramiçte bulunan kıt'aların ihtiyaçları olarak 590.000 kilo ek
meklik unun 15-8-938 çarşamba günü münakasasrnda kapalı zarf usulile 
verilen f iatları amiri itaca muvafık görülmemiştir. 

2 - Kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bu ihtiyaç bir ay içinde açık 
eksiltme ile alınacak ve komisyonda 27-9-938 sah günü saat ıs de toplana
caktır. 

3 - Eksiltme Bayramiç Askeri garnizonunda satın alma komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Hususi şartnameler komisyonumuzda parasız görülür. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ilncU maddesine tevfikan ya-

zılı vesikalariyle birlikte gelmeleri ilan olunur. (6017-3523) 6303 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhtcr m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA z 
!ş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

Balast münakasası 
• 

Devlet Demiryolları Satın AlmaKomisyonundan : : 
• 

Birinci işletme mıntakasmda aşa~ıda mevki, miktar ve muhammen be-
delleri ile muvakkat teminatl~rı yazılı blok, moloz ve balast kapalı .r:ar{ 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme : 23. 9. 938 tarihine rasthyan cuma günü saat (11) de Haydar
paşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler : Şartnamede yazılı muvakkat teminat ve 2490 sayılı kanun 
ile istenilen vesaik ile teklif mektuplarını eksiltme giinü saat (10) a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Haydarpaşa işletmesi yol başmüfettiş-
liğinden parasız olarak alınır. (6124) 6392 

Kim. 

Cinsi 

Muhammen 
bedeli M' 

Miktarı M' Kuruş I l.d .... r blok 500 250 
?..ci ,, ,, 500 200 

54+600 3.ci ,, ,, 500 155 
Balast 4000 113 
Moloz 2000 90 

Tutarı 

Lira 

(9345,00) 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

700 88 

kullanmalıdır. FEMlL küçük ve yumuşak olduğundan el 
nızcla bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 

1 - Bedeli keşfi (4428) liradan i
baret bulunan KeskiA okulları tami -
ratına ait münakasa ('2490) sayılı ka
nunun (43) üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına tevfikan on gün müddetle 
temdit edildiği )lalde istekli çıkmadı-

7 - isteklilerin, teminatlarını An
kara merkez veznesine yatırarak iha
le saatrnda komisyonda bulunmaları 

Klm. 536+539 Balast 15000 155 (23250,00) 

(24800,00) 

1743 75 

1860 00 ilan olunur. (3623) 6474 Klm. 40+ 000 Balast 201)00 124 



Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena ikibetler doğurmasına 
ınani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

--------------
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KANSIZ 

ÇOCUKLAR VE 

ZAYIF 

GENÇLERE 

HIRÇIN 
DiKKAT EDiNiZ ! 

Bunların hepsinin i,tahlan yoktur ve hazımları da daima bozuktur. Dilleri çok defa paslı, barsakları 
gazlı olup, defi tabileri de normal değildir. Onların hırçınlıkları zayıf vücutlarının, zayıf sinirlerinin 
bir aksülamelidir. Bunlar iyi beslenemiyorlar. Bununla beraber bunlara her verileni yedirmek kadar da 
basit bir ıey olamaz. Ancak her yemekte muhakkak 

nı vermelidir. Bu, iştahı artırdığı kadar, hazmı da ıslah eden ve havi olduğu fosfatlar ve sair mühim 
unsurlar sayesinde vücudu da besliyen 

DEJARDENİN FOSFATLI Malt Hulasasını 
Bütün eczanelerde bulabilirsiniz. 

= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----- = ,,J ...................................... \. ---- - . - -- -- -- -
E Bu kadar ucuz E Yüksek Hayal Bi~ki Yurdu 

icabında günde 3 kate alınabilir. ismine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 6494 § bir tıraş bıçağı § 

=·ı b k d h= Kurfürstendamm'ın 

Talebe kaydına batladı. Ayrıca korsa dersleri de var
dır. Acele ediniz. Adres: Anafartalar cadde•İ Aydın ao
kak Kanbay Apartmanı Ti: 3158 ---------------- §ı e u a ar tat § 

§ ve mükemml § 
- - 1 

En modem oteli Elektrik donanma tesisatı .. : İ J ğı : .Adres: Kurfürstendamm 59/ 60 

Türk hava kurumu genel merkezinden E ı~aş 0 aca mı E ~ Telefon = 
32 39 11 

Kurum binasına açık pazarlıkla Neom elektrik donanma tesi- E hıç zannetme • E ~Sahibi: Türk vatandaşı 
satı ya~tınlaca~ır. . . . =ıniıtim E • · 

Keııf bedeh, 5.000 lıra. Muvakkat temınat, 375 lıradır. = . = Cemıl Mum 
ihale: 12 • 9 · 1938 pazartesi günü saat 13 de Türk Hava Ku- : E 

olması farttır. istekliler plan ve prtnameyi sabah saat sekizden : E - - Oda kiraıar1 
nımu Genel Merkezindedir. Talip olanların bu itlerde mütehassıs : H A s : 
on dörde kadar Türk Hava Kurumu merkezinde görebilirler6457 E -- E .l3 oda tek yataklı - -. 2,40 Mark 

3,40 ,, 
3,90 " 

Mühendis aranıyor 
ETİ BANK 

~ Bı~akların iyisi ve ~ ! : : : : 
- = :u ,, " • ... 40 

5,90 
,, 

- ucuzudur ~ =1 ~ : çi:t : -
,, 

6,90 • -----10 tanesi 15 ku111$fur 
~111111111111111111111111111111111111~ 

' 8,- • 1 • • • 
OJalann hepsinde akar ncak 
ve 80ğuk su ve telelon vardır. 
BazdarınJa ltııaa.i banyo oar-
4ır. 

Direktör Seniha Kanbay 6376 

Cebecide Yeni bahçe Doğan 
. 
sınemosı 

8 U akşam Türkçe sözlü Selihattin Eyyubi 
Ehlisalip muharebeleri muvaffakiyetle devam ediyor. 

Buhar kazanı ahnacakf11 
Yeni veya iyi bir halde derhal teılim edilebilmeıi f&rtiyle sa

atte asgari on ton buhar verebilecek bet atmosfer tazyrkında bir 
kazan alınacaktır. Marka spesifikasyon ve en ıon fiyabnm An
kara Y eni9ehir poıta kutuıu 2 ye bildirilmeıi. 6488 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -- -~ İRFAN 5 
------Umum müdürlüğünden . - Bic:ki :ve Dikis Yurdu 

İngilizce teknik muhaberatı idareye muktedir bir ma

kine mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin tercümei hal, 

diploma ve bonservis suretleri ve bir fotoğraflariyle MK. 
rumuzu tahtında Eti Bank Umum Müdürlüğüne tahriren 

6437 

Cildinizin tahrif edilmemeıini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve 
seve kullanılan, ve cildi tırat· 

tan ıonra pamuk gibi 
yumutatan 

PO 
llraı bicaklarını kullanınıı. 

Karyola ve kilit ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen İlk 
Miktarı Nevi Fiyat Teminat 

80 • 100 Karyola 18 Lira 135 
350. 400 Dolap kilidi 2,50 ., 7 5 

Sıyasal Bilgiler okulu için yukarda yazılı 80 ve yahut 100 karyola ile 
350 ve yahut 400 tane yale kilidi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
29 eylül 938 perşembe günü saat onda Ankarada Mektepler Muhasebecili
ği binasında yapılacaktır. Şartname ve nümuneler her gün mektepte gö -
rülebilir. (3492) 6311 

Kok l<ömürü satısı 
~ 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : 

En iyi cins Tiirk Antrasiti ve Alman te!ıihin koku gel
miAtir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı satıslara ha~-• .. ~ 

1anı1mıstır. .. 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kışın rahat et1J1ek isti

yen sayın ortak ve müşterilerimize şimdiden kömürle-
rini almalanm tavsiye ederiz. 5007 

Kahvaltı: 1,10 Mark 
Türk vatandaşlara lisan hu

susunda azami kolaylık. Misa
firlerden daha önce gelen 
mektub ve saire memnuniyet-

• le muhalaza edilir. . 
""······································,. 

Yuıuf Ziya Kalaf atoğlu'nun 

İngilizce konuşma 
Kitabını tavıiye ederiz. Fiyatı 50 

kuruı. Tarık Edip kitabevi'nde satı· 
hr. 6468 

Zayi - İzmir idadisinden 1328 se
nesinde aldığım diplomamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük • 
mü olrnadrğı ilan olunur. Ferit Safi 
Malatyaboğlu. 64 70 

..1111111111111111111111111111111111111111. 
: •• E ,111111111111111111111111111111111111'\ 

= Dr Ba" s·ıt u rek = = Her nevi dikit ve trikotaj ma- -: • : E kinelerinde mütehassıs, triko le- E 
: Cebeci Merkez Hastanesi E E vazımahnı idare veya elbise E 
: E E imali işlerinde mütehassıs ve E 
: le Hastalıklan mütehassııt E : muktedir : 
E Her pün hastalarını Yenişehiı : : E 
= Meşrutiyet caddesi Urek apartı· E E 1 ki makinist ~ 
: manında saat 15 ten sonra kabul E : T "" k" 'd h" 1 : : d T ı · 1694 _ _ ur ıye e ızmet arıyor ar. : 
- e er. e . - - AlAk d 1 ·1 -- - : a a ar arın 197 numara ı e a- : 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" : şağıdaki adresi yazmaları. : 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ "Propaganda, J elacicev Trg ~ ı 
Dr. M. Şerif Korkut E 5, Zagreb, Yougoslavie" :

1 ~111111111111111111111111111111111111_~ 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.S. 6377 YENİ 

BU GECE 

---E Bayanlar için bir ikbal ve saadet yuvasıdır. Gayesi bu 
E yıl en yüksek derecede yetiıtirdiği talebeler gibi önümüz
E deki on aylık den yılında da muhakkak ıurette muvaffa. _ 
E kiyet için çalıtmak olacaktır. Kayıt muamelesi batlamıt- _i 
E tır. Pazardan maada her gün Ulucanlarda Orbay sokak 10 -
E numaralı Yurt direktörlüğüne müracaat edilmesi. 6414 ; - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

MİKROSKOP 6ÖSTERİYORKİ: 

BI06ENINE 
SITM~ 

nın en birinci devaııdır. 

Çünkü sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza qılanan sıtma para· 
zitlerini derhal öldürür ve bu sayede sağlığımızı sıtma afetinden 
kurtarır ve korur. Sıtmanın devası kinindir. BİOGENİN'de ise 
kininin kuveti. Çelik, Arsenik ve daha birçok acı nebatat ile arttı· 
rılmıştır. Sıhhat vekaletinin müsaadesini haiz bulunan BİOGE
NİN kanı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı yuvarlacıkları art ırır. Adale 
ve sinirleri kuvetlendirir. İştahı açar. Dermansızlığı giderir, sıt· 

ma parazitlerini öldürür. Tali olarak hususen sıtmalı mıntakalar
da ademi iktidar ve bel gevıekliğinde mühim faydalar temin eder. 
BİOGENİN büyük ve küçükler için sıtmaya yakalanmamak ve ya
kalananları kurtarmak için en birinci devadır. Kutuların içinde 
kullanış tarzı yazılıdır. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 6495 

·si NEMALAR HALK 
~111111. BU GECE -Nina Petrovnanın Yalanı - - NAPOLEON'UN METRESİ - -

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6149 

, İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İtleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Gündüz iki film birden - -- - Gündüz iki film birden - -1 - ŞEYHİN KIZI LEYLA - -- - 1 - ESİRLER GEMİSİ - -- -2 - Nina Petrovna'nın Yalanı - - 2 - GECE ANAHTARI - -SEANSLAR - -- - BORIS KARLOl'F - -- -2.30. S.4S Gece 21 de - - Seanslar : 2,30 • 5,30 gece 21 de - -- -Ayrıca 11,30 da tenzilith matine - - Saat 11 ve 1 de ucuz matine - -- -FiYATLAR: 20 - 15 - - FiYATLAR: 20 • 15 .,, ... ,,. 
Bu ••ce •aaf 21 de Açık Hava Sinemamda 

PAR İSLİ ŞANTÖZ 

BAŞ ROLDE : Martha Eggerth 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi Kazım Rüştü : Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençaia aparbmaıu No. 6 Ti. 2208 


